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ت الهىدطُت  الدظٍى
ت.1 ف الدظٍى  ـ حػٍس

 في الػمل الهىدس ي،    
ً
ت هي غملُت جحدًد فسق الازجفاع بحن هلؼخحن ؤو ؤهثر غلى طؼح ألازض. وهي مهمت حدا الدظٍى

 طىاًء في مسحلت الخصمُم ؤو في غملُاث البىاء.

 )دؽ السصد ؤو دؽ الىىلُماحظُىن(. جخػحن ازجفاغاث الىلاغ مً دالٌ كُاض 
ً
 ؤفلُا

ً
جحدد هظازة حهاش الىُفى دؼا

الخباغداث الشاكىلُت ؤطفل دؽ السصد بالدظدًد هحى محرا مدزحت ًخم جشبُتها فىق ول هلؼت مً الىلاغ ]اهظس 

 ([.1الشيل )

 
ت الهىدطُت.1الشيل )  (: الفىسة الػامت للدظٍى

 

 هى:Bو Aجمشل اللساءة غلى اإلاحرا، ًىىن فسق الازجفاع بحن الىلؼخحن  Rباغخباز 

(1                                                                           )BA RRh  

ف 2  ؤطاطُت.ـ حػاٍز

ت 1ـ2  (Level Line)ـ دؽ الدظٍى
ً
 : هى دؽ ذو ازجفاٍع زابذ غً اإلاظخىي الىطؼي لظؼح  البحس، وبالخالي طُىىن دؼا

 ]اهظس الشيل )      
ً
 ([.2مىحىُا

 
 

ت والخؽ ألافلي.2الشيل )  (: جمشُل دؽ الدظٍى

ت غىد (Horizontal Line)ـ الخؽ ألافلي 2ـ2  الىلؼت ذاتها، وهى: هى الخؽ اإلاماض لخؽ الدظٍى

 مخػامد مؼ اججاه كىة الجاذبُت ألازطُت غىد هفع الىلؼت. وهى دؽ مظخلُم.      
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لاُض ازجفاغاث حمُؼ الىلاغ باليظبت له غلى  (Level Datum)ـ طؼح اإلالازهت 3ـ2
ُ
: هى اإلاظخىي اإلاسحعي الري ج

 مظخىي 

 الدولت الىاحدة.     

ت 4ـ2  ؤو ؤطفل طؼح اإلالازهت.  زابخت ذاث ازجفاع محدد ؤغلى هي هلؼت مسحػُت: (Bench Mark: BM)ـ مسحؼ الدظٍى

: هي هلؼت دائمت ذاث ازجفاع وإحدازُاث ؤفلُت (Standard Survey Mark: SSM)ـ هلؼت مظاحُت هظامُت 6ـ2

 محددة 

 طمً الىظام الػام للدولت.     

 اإلاسحعي )فىق ؤو ؤطفل(.الىلؼت اإلايظىب بلى الظؼح  : هى ازجفاع(Reduced Level: RL)ـ الازجفاع املختٌز 7ـ2

 : هي السصدة ألاولى التي هجسيها بػد جشبُذ حهاش الىُفى.(Backsight)ـ اللساءة الخلفُت 8ـ2

 مىكٍؼ آدس. التي هجسيها كبل هلل الجهاش بلى: هي السصدة ألادحرة (Foresight)ـ اللساءة ألامامُت 9ـ2

 وألامامُت الالحلت. لخلفُت: هي زصدة هجسيها بحن اللساءة ا(Intermediate Sight)ـ اللساءة البُيُت 11ـ2

 بخلاػؼ شػحراث لىحت  اإلاىؼلم مً غحن الاوظان : هى دؽ السصد(Line of Collimation)ـ دؽ السصد 11ـ2
ً
 مسوزا

      .
ً
 املحىم، وهى دؽ ؤفلي دوما

 .(LEVEL)ـ حهاش الىُفى ؤو اإلاحزان 3

ظخذدُم      حهاش الىُفى )اإلاحزان( للحصٌى غلى فسوكاث الازجفاغاث بحن الىلاغ ؤغلى ؤو ؤطفل الخؽ ألافلي. فةذا ٌُ

ت، غىدها جخحدد الازجفاغاث املختزلت لهره الىلاغ  وان الخؽ ألافلي غلى ازجفاٍع محدٍد باليظبت بلى مسحؼ الدظٍى

 ([.3]الشيل )

 
 (: الازجفاغاث املختزلت للىلاغ.3الشيل )

 

 مً هظازة مظاحُت مصودٍة بألُت جىاشن )
ً
( لىطؼ دؽ السصد في الحالت ألافلُت. compensatorًخىىن الىُفى ؤطاطا

ش ) ت، وبىفع الىكذ جخذلص مً جإزحر الدشَى جاث محرا الدظٍى ت.parallaxوهره الىظازة جلىم بخىبحر جدٍز  ( للسٍئ

 ـ ؤهىاع حهاش الىُفى.4

 آللُت الخمسهص والخىاشن    
ً
 همحز ألاهىاع الخالُت: وفلا

ت لىطؼ دؽ السصد    ٌ  ـ الىُفى الخللُدي: اإلاصود بألُت داصٍت كظٍس  مؼ اججاه الشاكى
ً
 اإلااز مً هلؼت مخػامدا

 الشبىت الازجفاغُت.     

ػاإلاا وان الجهاش طمً   دؽ السصد في الحالت ألافلُتـ الىُفى ألاوجىماجُيي: وهى مصود بألُت جىاشن حظمح بىطؼ    

 مجاٌ



 ؤ د. بًاد فحصت  (2اإلاظاحت )

 

 

https://manara.edu.sy/ 

ت هره ألاحهصة       الػمىدي للجهاش بالىطػُت الشاكىلُت مً دالٌ مسهصة  ًىفي وطؼ املحىز الخىاشن آلالي. ولدظٍى

 الصئبلُت 

بحن الشيل )      ت. ٍو  في الىُفى ألاوجىماجُيي مً صىؼ شسهت 4الدائٍس
ً
 ػىلُا

ً
 .WILD( ملؼػا

 
 .ألاوجىماجُيي اإلاصود بألُت جىاشن  WILD(: هُفى 4الشيل )

 

ت والتي جظهس في الشيل آلاحي: د هظازة الىُفى بشبىت شػحراث طخادًمتًر  وجم جصٍو

 
 (: شبىت دؼىغ املحىم في الىظازة.5الشيل )

 هما هى الحاٌ في ألاحهصة اإلاظاحُت هجسي غملُاث الاحيام كبل ؤدر كُمت اللساءة غلى اإلاحرا الشاكىلُت.
ً
 ودوما

 مىكؼ الػُيُت باليظبت للمحىم، فىىحه الىظازة هحى هلؼٍت    
ً
إلحساء غملُاث ؤلاحيام في هره الىظازة هظبؽ ؤوال

مظِئت وهصلم اطؼىاهت الػُيُت طمً اطؼىاهت املحىم حتى هسي دؼىغ املحىم بشيٍل واضٍح، ججسي هره الػملُت 

اطؼىاهت املحىم والػُيُت باليظبت بلى لػدطت إلاسٍة واحدة كبل اللُاطاث. وفي الخؼىة الخالُت هظبؽ مىكؼ 

الجظمُت، فجزلم مجمىغت الػُيُت واملحىم طمً اطؼىاهت الجظمُت حتى هسي دُاٌ الجظم اإلاسصىد بشيٍل دكٍُم 

ه هىا بلى طسوزة اإلاؼابلت بحن دُاٌ الجظم اإلاسصىد ودُاٌ دؼىغ املحىم، بحُث الًخحسن  جب الخىٍى وواضح. ٍو

ً غحن الساصد ؤمام الػُيُت طىاًء مً الُمحن بلى الِظاز ؤو مً ألاغلى بلى  دُاٌ املحىم باليظبت بلى الجظم غىد جحٍس

.
ً
 ألاطفل وبالػىع ؤًظا

( همحز بحن ألاهىاع الخالُت: 
ً
 آللُت الػمل )جىىىلىحُا

ً
 ووفلا

  : السكمي ؤلالىترووي الىُفى ـ حهاش   
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 واإلاظافاث ألافلي،  باإلاىاطِ فسوكاث بهدف حػُحن  اإلاحراث صىز  إلاػالجت مخؼىزة بخىىىلىحُا مصود حهاش هى    

 وغسض

 حػُحن في الجهاش دكت وجبلغ. الجهاش الدادلُت ذاهسة في والبُاهاث اإلاػلىماث وحسجُل الجهاش، شاشت غلى اإلاػلىماث   

 طم. 5 – 1مً  اإلاظافاث حػُحن مم/ هم ودكت 1 اإلاىاطِب   

  : الدواز اللحزز بىظام الىُفى ـ حهاش   

 والبُاهاث بةظهاز اإلاػلىماث جلىم للجهاش جابػت داصت وحده غلى ٌظخلبل لحزز شػاع بزطاٌ غلى الجهاش ٌػمل    

 الخاصت

  اإلاُل. ؤو باإلايظىب    

  : الػادي الىُفى ـ حهاش   

ؼ  في الاطخذدام شائؼ وهى بالظبؽ، داصت وبصالاث مىظاز مً مىىن  حهاش هى      مشل الهىدطُتؤغلب اإلاشاَز

 ؼاإلاشاَز

 اإلاحرا الػادًت. فُه وحظخذدم واملجازي، اإلاُاه وجمدًداث والػسطُت الؼىلُت    

 .(Levelling Staff)ـ اإلاحرا اإلاظاحُت 5

 مً اإلاػدن ؤو الفاًبرغالض. ؤغلبها بؼٌى    
ً
غىد بػالتها. هما   5mؤو  m 3ًجب ؤن جىىن اإلاحرا صلبت، وجصىؼ غادة

 ًمىً

د     ت لجػلها في الىطػُت الشاكىلُت.جصٍو  اإلاحرا بصئبلُت حظٍى

 

 (Staff Bubble)(: شئبلُت اإلاحرا 6الشيل )

 

 غدة ؤهىاع للمحرا هي:
ً
ىحد غمىما  ٍو

 ـ محرا مشفسة وظخذدمها مؼ مجمىغت حهاش الىُفى ؤلالُىترووي.    

 .mm 5ـ محرا حظمح باللساءة اإلاباشسة مدزحت ول     

 .([7]الشيل ) mm 10اإلادزج ول  Eـ همىذج ؤلـ     
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 محرا اللساءة اإلاباشسة                                                    Eمحرا ؤلـ                                                                                           

ت.7الشيل )  (: محرا الدظٍى

 

 .Change Plateـ حامل اإلاحرا  6

ظخذدم حامل اإلاحرا لدشىُل كاغدٍة صلبٍت جحذ اإلاح     غلى شيلحن: را غىدما جىىن ألازض زدىة. وجىىن ٌُ

ل مىخهي بصفُحت مػدهُت في ألاغلى.    ألاٌو : مظماز ػٍى

 الشاوي: صفُحت مشلشُت الشيل مؼ ؤزحل صغحرة لغسشها طمً التربت.  

س اإلاحرا فىق الحامل.وفي الحالخحن ًىحد هخىء صغحر في اإلاسهص   لخشبُذ وجدٍو

 
 (: حامل اإلاحرا.8الشيل )
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 .Traversing Levelـ الخظلُؼ السؤس ي )الشاكىلي( 7

ت الهىدطُت.1ـ7  ـ مفهىم الدظٍى

ًُ مً الحصٌى غلى فسق الازجفاع بحن هلؼخحن ؤو ؤهثر مً الىلاغ اإلاظاحُت. وبىاًء     مى
ُ
هي مجمىغت الاحساءاث التي ج

 ًمىً حظاب الازجفاغاث املختزلت لبلُت الىلاغ.
ً
 غلُه، بذا وان الازجفاع املختٌز إلحدي الىلاغ مػلىما

 الخظلُؼ السؤس ي بإهه الػملُت التي ًمىً ب   
ُ
ف ػسَّ ل الازجفاع مً هلؼت بلى ؤدسي، وذلً باجباع وَُ ىاطؼتها جحٍى

 الخؼىاث الخالُت:

   a .ـ جسهحز اإلاحرا غلى الىلؼت مػلىمت الازجفاع 

   b  ـ 
ً
ت / الىُفى ومسهصجه )جإمحن ألافلُت( بػُدا د جىصِب حهاش الدظٍى  غً  غً الىلؼت بمظافٍت الجٍص

ً
 .m 40غادة

   c بلى هلؼت البداًت   ـ ؤدر اللساءة غلى اإلاحرا فىق الىلؼت اإلاػلىمت، وهرا هى اللُاض الخلفي الابخدائي(Backsight: 

BS). 

   d  لبػد الجهاش غً الىلؼت الا 
ً
با ٍت جلٍس ً اإلاحرا بلى مظافت مظاٍو اإلاظلؼ السؤس ي. ًخم   بخدائُت بىفع اججاه طحرـ جحٍس

 ؼ وط

ظمى هره الىلؼت هلؼت الخغحر. صفُحت حامل اإلاحرا      
ُ
 فىق الىلؼت الجدًدة غلى ألازض، وح

   e  ـ هإدر اللساءة غلى اإلاحرا فىق الىلؼت الجدًدة، فُخم الحصٌى غلى اللساءة ألامامُت (foresight:FS). 

    f ألامامُت( فسق الازجفاع ب 
ً
الفسق بلى الازجفاع  حن الىلؼخحن. بةطافت هرا ـ ٌػؼي فسق اللساءجحن )الخلفُت هاكصا

 املختٌز 

 للىلؼت الابخدائُت هحصل غلى ازجفاع هلؼت الخغحر )الشاهُت(.      

    g  بالخجاه آلادس للمحرا باججاه طحر الخظلُؼ. 2ـ هىلل الجهاش بلى الىلؼت 

    h .ت دًُسها باججاه حهاش الدظٍى
ُ
 ـ بدون حغُحر مىكؼ حامل اإلاحرا ه

     i نهاًت اإلاظلؼ الازجفاعي. مُت حتى الىصٌى بلى هلؼتـ هىسز غملُت اللُاض هحى الىلؼت الخلفُت ومً زم هحى ألاما 

     j  ت،ـ جخؼلب حىدة الػمل اإلاظاحي ؤن جىىن هلؼت الىصٌى  وبالخالي ًمىً حرف ؤدؼاء  النهائُت هي مسحؼ حظٍى

ىضح الشيل ) اللُاطاث.          9ٍو
ً
 الخؼىاث اإلاخبػت.( آلاحي جذؼُؼُا

 
 (: حظلظل دؼىاث اللُاض طمً اإلاظلؼ الشاكىلي.9الشيل )

 و 
ُ
ت جبدؤ باللساءة الخلفُت وجيخهي باألمامُت.ه س بإن غملُت الدظٍى

ّ
 ره
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مىً ؤن ًىىن هىان حاحت لخػُحن ازجفاغاث بػع الىلاغ اإلاخىطؼت ،بحن هلاغ الخغحر، غلى ػٌى اإلاظلؼ السؤس ي.  ٍو

 مً جمسهٍص واحد للىُفى ًمىً 
ً
ت. غمىما هإدر بلى هره الىلاغ كساءة واحدة فلؽ ومً هفع ميان جشبُذ حهاش الدظٍى

 واحدة ؤمامُت وؤدسي دلفُت فلؽ.اللُاض هحى غدٍد مً الىلاغ اإلاخىطؼت، ولىً جىحد كساءة 

ل )ادتزاٌ( الازجفاغاث.2ـ7  ـ جحٍى

لت الصػىد     ل اللساءاث الخلفُت وألامامُت والبُيُت بلى ازجفاغاث مذتزلت. ومً ؤهمها ػٍس جىحد غدة ػسق لخحٍى

لت الازجفاع غً دؽ السصد.  والهبىغ وػٍس

لت الصػىد والهبىغ.1ـ2ـ7  ـ ػٍس

 مً اللُاطاث اإلاىفرة هىزد فُما ًلي الخؼىغ ا   
ً
لت الصػىد والهبىغ اهؼالكا لػٍسظت الدتزاٌ الازجفاغاث بؼٍس

 دالٌ غملُت الخظلُؼ السؤس ي )طمً اإلاظلػاث السؤطُت(.

 ؤغمدة وغدد مخىاطب مؼ غدد الىلاغ مً ألاطؼس.  7ًخىىن حدٌو الػمل مً 
        

 (: حدٌو حسجُل اللُاطاث الحللُت.1الجدٌو )       

الازجفاع  مالحظاث

 ٌ  املختز

 هبىغ

(-) 

 صػىد

)+( 

اللساءة 

 ألامامُت

اللساءة 

 البُيُت

اللساءة 

 الخلفُت

       

 

 لىلؼت جسهحز الجهاش. وللخىطُح 
ً
ول طؼس مً الىمىذج ؤغاله مذصص للساءة غلى اإلاحرا فىق هلؼت مػُىت، وذلً جبػا

 هىزد اإلاشاٌ الخالي ]الشيل )([:

 
 السؤس ي.(: هسووي اإلاظلؼ 11الشيل )

 

لت الخالُت:  مً الىسووي وسجل اللُاطاث اإلاىفرة بالؼٍس

ٌ  100.000والازجفاع املختٌز   1.325ـ اللساءة الخلفُت الابخدائُت     .  للمحرا ألحل الترهحز ألاو ىخُب في الظؼس ألاٌو ًُ 

ىخُب في الظؼس الشاوي.ر للت  3.260ـ اللساءة البُيُت     ًُ  هحز الخالي للمحرا 

ىخُب في الظؼس الشالث.ر للت  2.755ـ اللساءة البُيُت     ًُ  هحز الخالي للمحرا 
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 ، وهرلً هىخب اللساءة 1.765 اإلاحرا اإلاسهصة فىق هلؼت الخغحر ـ في الظؼس السابؼ هىخب اللساءة ألامامُت اإلاىفرة بلى   

 لللُاض اإلاإدىذ مً الجهاش اإلاشبذ فىق  هلؼت الخغحر ولىً باليظبت  الخلفُت للمحرا اإلاىفرة فىق هفع     

 وذلً هما ًلي: .   1.660 الشاهُت      
       

 (: حدٌو اللُاطاث الحللُت.2الجدٌو )       

الازجفاع  مالحظاث

 ٌ  املختز

 هبىغ

(-) 

 صػىد

)+( 

اللساءة 

 ألامامُت

اللساءة 

 البُيُت

اللساءة 

 الخلفُت

      1.125 

     3.260  

     2.755  

    1.765  1.660 

     0.340  

     0.795  

     0.860  

    2.570  1.350 

     1.455  

     1.876  

    3.765   

 

 : ول كساءة جم حسجُلها في طؼٍس مىفسد ماغدا اللساءة الخلفُت وألامامُت بلى هلاغ الخغحر.الحظ

 

ل اللُاطاث للحصٌى غلى فسوكاث   الازجفاغاث )صػىد ؤو هبىغ( .هلىم آلان بخحٍى

بحن الجدٌو آلاحي ذلً: خم هرا بؼسح ول كساءة مً اللساءة الظابلت لها، ٍو  ٍو
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َحّىلت(.3الجدٌو )      
ُ
 (: حدٌو اللُاطاث املختزلت )امل

 

 مالحظاث

 

 ٌ  الازجفاع املختز

 

 

 هبىغ

(-) 

(Fall) 

 

 صػىد

)+( 

(Rise) 

 

 اللساءة ألامامُت

(FS) 

 

 اللساءة البُيُت

(IS) 

 

اللساءة 

 الخلفُت

(BS) 

TBM 100.000     1.125(1A) 

IS  2.135   3.260(2A)  

IS   0.505  2.755(3A)  

CP   0.990 1.765(4A)  1.660(1B) 

IS   1.320  0.340(2B)  

IS  0.455   0.795(3B)  

IS  0.065   0.860(4B)  

CP  1.710  2.570(5B)  1.350(1C) 

IS  0.105   1.455(2C)  

IS  0.421   1.876(3C)  

CP  1.889  3.765(4C)   

 

 في الجدٌو ؤغاله:

 الهبىغ وفي هفع الخؽ   وألهه طالب جم حسجُله في غمىد،  2.135-. الفسق هى (1A)مً    (2A)ـ في البداًت ػسحىا    

 .(2A)الري ًحىي     

 ػسحىا    
ً
 غمىد الصػىد وفي هفع حب جم حسجُله في، وألهه مى 0.505+. فُىىن الفسق هى (2A)مً  (3A)ـ ؤًظا

 . (3A)الخؽ الري ًحىي     
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 ػسحىا    
ً
 غمىد الصػىد وفي هفع ، وألهه مىحب جم حسجُله في0.990+. فُىىن الفسق هى (3A)مً  (4A)ـ ؤًظا

 . Aألاولى للجهاش  ي اللُاطاث اإلاىفرة فىق املحؼت. الري ًحى (4A)الخؽ الري ًحىي     

لت الحظاباث باليظب  ت للمحؼاث الخالُت لجهاش الىُفى.وجخىسز هفع ػٍس

 السؤس ي هما هى في الجدٌو الخالي:وهلىم آلان بخحدًد ازجفاغاث الىلاغ غلى ػٌى اإلاظلؼ 

 (: حدٌو الازجفاغاث املختزلت.4الجدٌو )     

 

 مالحظاث

 

 ٌ  الازجفاع املختز

 

 هبىغ

(-) 

 

 صػىد

)+( 

 

اللساءة 

 ألامامُت

 

 اللساءة البُيُت

 

اللساءة 

 الخلفُت

 

TBM 100.000(1)     1.125(1A) 

IS 97.865(3) 2.135(2)   3.260(2A)  

IS 98.370(5)  0.505(4)  2.755(3A)  

CP 99.360(7)  0.990(6) 1.765(4A)  1.660(1B) 

IS 100.680(9)  1.320(8)  0.340(2B)  

IS 100.225(11) 0.455(10)   0.795(3B)  

IS 100.160(13) 0.065(12)   0.860(4B)  

CP 98.450(15) 1.710(14)  2.570(5B)  1.350(1C) 

IS 98.345(17) 0.105(16)   1.455(2C)  

IS 97.924(19) 0.421(18)   1.876(3C)  

CP 96.035(21) 1.889(20)  3.765(4C)   

 

بحن الجدٌو الخالي حظلظل  لت الصػىد والهبىغ وذلً ٍو ألاغماٌ الحظابُت طمً حدٌو الػمل اإلاظخذدم بؼٍس

ت. غلم غلى هفع مسحؼ الدظٍى  إلاظلؼ زؤس ي مغلم ًىؼلم َو
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 (: مذؼؽ حظلظل ألاغماٌ الحظابُت.5الجدٌو )

 
    

 لحظاب الازجفاع املختٌز للىلؼت وظخذدم الػالكت:
ً
 غمىما

FallRiseRLRL oldnew  

 : الازجفاع املختٌز للىلؼت الجدًدة.newRLحُث:     

           oldRL.الازجفاع املختٌز للىلؼت الظابلت : 

                Rise.ملداز الصػىد : 

                Fall.ملداز الهبىغ : 

 الخحلُلاث:

 لصحت الحظاباث جبُنها الػالكت الخالُت:
ً
 جىحد زالر جحلُلاث مهمت حدا

levelreducedFirstlevelreducedLastFoursightsbacksights

FallsRisesFoursightsbacksights




 

 

ظهس الجدٌو الخالي هره الخحلُلاث:  ٍو
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ت.6الجدٌو )  (: حدٌو الخحلُلاث الظسوٍز

 

 مالحظاث

 

 ٌ  الازجفاع املختز

 

 هبىغ

(-) 

 

 صػىد

)+( 

 

 اللساءة ألامامُت

 

 اللساءة البُيُت

 

 الخلفُتاللساءة 

 

TBM 100.000(1)     1.125(1A) 

IS 97.865(3) 2.135(2)   3.260(2A)  

IS 98.370(5)  0.505(4)  2.755(3A)  

CP 99.360(7)  0.990(6) 1.765(4A)  1.660(1B) 

IS 100.680(9)  1.320(8)  0.340(2B)  

IS 100.225(11) 0.455(10)   0.795(3B)  

IS 100.160(13) 0.065(12)   0.860(4B)  

CP 98.450(15) 1.710(14)  2.570(5B)  1.350(1C) 

IS 98.345(17) 0.105(16)   1.455(2C)  

IS 97.924(19) 0.421(18)   1.876(3C)  

CP 96.035(21) 1.889(20)  3.765(4C)   

 

965.3

000.100



 

780.6 

965.3

780.6

815.2







 

100.8  

965.3

100.8

135.4







 

 

 هما ًظهس مً الخحلُلاث ؤغاله:

ت وػخبر الحظاباث صحُحت.بذا واهذ اللُم الشالز  ت مدظاٍو

لت الازجفاع غً دؽ السصد.2ـ2ـ7   Height of Collimation Method ـ ػٍس

لت في حاٌ وحىد غدٍد هبحٍر مً اللساءاث البُيُت هما هى الحاٌ في محاوز الؼسق ؤو اإلالاػؼ        ظخذدُم هره الؼٍس
ُ
ح

 الػسطُت.

لت بحظاب ازجفاع الجهاش، ومً زم ػسح كُمت ول كساءٍة بُيُت مً هرا الازجفاع. مً الشيل )( الخالي ًبلغ     جبدؤ الؼٍس

ت، وبالخالي ًىىن  m 1.25ولى ازجفاع دؽ السصد فىق املحؼت ألا   ازجفاع دؽ السصد هى:فىق مسحؼ الدظٍى

RL = 100 + 1.25 = 101.25 m 
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لت الازجفاع غً دؽ السصد.11الشيل )  (: الخظلُؼ السؤس ي بؼٍس

 منها  RL (Recorded Level)بن 
ً
 الزجفاع الجهاش هاكصا

ً
ت للىلاغ البُيُت الػائدة لهره املحؼت )ألاولى( طخىىن مظاٍو

 كُمت اللساءة غلى اإلاحرا. فُىىن:

 ازجفاع الىلؼت باالغخماد غلى كساءة الجهاش غلى اإلاحرا:

IP 1 101.125 - 3.260 m = 97.865 m 

IP 2 101.125 - 2.755 m = 98.370 m 

CP 101.125 - 1.765 m = 99.360 m 

 غلى الشيل ؤغاله.
ً
 وجم حسجُل الازجفاغاث جذؼُؼُا

 ًخم آلان حغُحر مىكؼ الجهاش بلى املحؼت الشاهُت بحُث ًخغحر ازجفاع دؽ السصد والخالي:

RL (CP 1) + BS = HI 

99.360 + 1.660 = 101.020 m 

ىىن بالخالي:  ٍو

HI – IS = RL 

99.360 + 1.660 = 101.020 m 

and so HI – IS = RL 

100.020 - 0.340 = 100.680 m 

 وهىرا حتى نهاًت الخؽ.
 : السمىش الىازدة في اإلاػادالث الظابلت حػني:مالحظت

                    IP                              .الىلؼت البُيُت :BS.اللساءة الخلفُت : 

                  CP                                  .هلؼت الخغحر :IS.اللساءة البُيُت : 

                    HI.دؽ زصد الجهاش : 

 RL (CP 1)  .ازجفاع هلؼت الخغحر ألاولى : 
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 مالحظاث

 

 ٌ  الازجفاع املختز

(RL) 

 

 

  HI 

 

 

 اللساءة ألامامُت

(FS) 

 

 اللساءة البُيُت

(IS) 

 

 اللساءة الخلفُت

(BS) 

TBM 100.000 101.125   1.125 

IP1 97.865   3.260(2A)  

IP2 98.370   2.755(3A)  

CP1 99.360 101.020 1.765  1.660 

IP3 100.680   0.340(2B)  

IP4 100.225   0.795(3B)  

IP5 100.160   0.860(4B)  

CP2 98.450 99.800 2.570  1.350 

IP6 98.345   1.455(2C)  

IP7 97.924   1.876(3C)  

CP3 96.035  3.765   

   100.8  135.4 

لت الخحلُلاث الخالُت:  الحظ ؤهه جىحد في هره الؼٍس

 هىُان آدس. ISهىُان واحد، واللُاطاث  FSو  BSـ غالج اللُاطاث 

)()(.ـ                         RLfirstRLlastFSBS  

 غلى غدد الىلاغ RLs+ مجمىع  ISـ ليل محؼت للجهاش: )مجمىع كُاطاث 
ً
 اإلالابلت( ملظىما

 ًجب ؤن ٌظاوي ازجفاع دؽ زصد املحؼت . ؤي:  

  .lim)()( ationcolofhightnRLIS  

 وبالػىدة بلى اإلاشاٌ ؤغاله هجد:

 ـ باليظبت للمحؼت ألاولى:     

  125.1012)370.98865.97()755.2260.3(  

 ـ باليظبت للمحؼت الشاهُت:     

  020.1013)160.100225.100680.100()860.0795.0340.0(  

 ـ باليظبت للمحؼت الشالشت:     

  800.992)924.97345.98()876.1455.1(  

 

 .Adjustment of the Automatic Level  ـ جىصِب الىُفى ألاوجىماجُيي وجحظحره لللُاض8

 لػملُاث اللُاض، وحُظمى: ًىحد هىغان مذخلفخان مً بحساءاث جحظحر الىُفى    

 الخحظحراث اإلااكخت ، الخحظحراث الدائمت
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 ـ الخحظحراث اإلااكخت.1ـ8

 هي بحساءاث هلىم بها ولما ؤزدها جىصِب الجهاش، وجخظمً:   

 ـ جشبُذ ؤزحل الحامل )زالسي اللىائم( بلىة في ألازض، مؼ املحافظت غلى ؤفلُت زؤض الحامل   

 كدز ؤلاميان.     

 ؼ الجهاش مً غلبخه.ـ زف   

 ـ جشبُذ الجهاش فىق حامله بلىة وؤمان.   

براخ(.     ـ جإمحن ؤفلُت الجهاش باطخذدام بصالاث زؤض الخىاشن )التًر

 ـ بحساء غملُاث ؤلاحيام.   

 ـ الدظدًد هحى اإلاحرا.   

 وجخم غملُاث ؤلاحيام بالدظلظل الخالي:

س الػدطت الػُيُت حتى1     ـ الىظس بالخلظىىب اإلاظاحي بلى الظماء ؤو بلى هلؼت مظِئت وجدٍو

 جظهس شػحراث الدظدًد في املحىم بشيٍل دكُم وواضح.       

 ـ الدظدًد هحى الهدف اإلاسصىد وإحساء اإلاؼابلت الدكُلت حتى ًظهس الهدف بىطىح وبدون 2   

 ؤي دُاٌ للجظم اإلاسصىد.       

 ٌ بحساء الخحظحراث ًلىم حامل اإلاحرا بـِ :دال

 ـ جىحُه اإلاحرا هحى الساصد، وجإمحن شاكىلُتها باطخذدام الصئبلُت الخاصت برلً.1   

جاتها.2    ت جدٍز  غلى غدم بغاكت زٍئ
ً
 غً وحه اإلاحرا، وذلً حسصا

ً
 ـ ببلاء ؤصابػه بػُدا

 ـ الخحظحراث الدائمت.2ـ8

 فةنحتى ٌػمل الىُفى ألاوجىماج     
ّ

، وإال
ً
 ُيي بالشيل ألافظل ًجب ؤن ًىىن مظبىػا

. للخحلم ًجب:     
ً
ا ُّ  الىىمبيظاجىز لً ٌػمل بشيل دكُم ولً ًىىن دؽ السصد ؤفل

 ـ جإمحن ؤفلُت الجهاش باطخذدام الصئبلُت )بمظاغد بصالاث الخىاشن(.     

ت       س الجهاش بصاٍو  بحُث ًخجاوش بصالي جىاشن، زم الخحلم مً الصئبلُت. 180ـ جدٍو

ت       س الجهاش بصاٍو  ؤدسي. 180ـ جدٍو
ً
 والخحلم مً مسهصة الصئبلُت مسة

 إلحساء اللُاطاث.     
ً
 ـ بذا حافظذ الصئبلُت غلى جىاشنها ًىىن الجهاش ماّهال

 .Misclosure and Adjustment of Level Traverses ـ ؤدؼاء ؤلاغالق وحػدًل اإلاظلؼ الازجفاعي9

 ـ دؼإ الاغالق.1ـ9

 ٌػخمد كبٌى اللُاطاث الازجفاغُت غلى كُمت دؼإ الاغالق املحظىب. وحػخمد اللُمت اإلاظمىحت   

 لهرا الخؼإ غلى دزحت وؤهمُت الغسض الري جذدمه الازجفاغاث املحظىبت. حُث جىحد مػادلت 

 طمً مظلػاث اإلاسجبت الشالشت 
ً
 داصت بيل مسجبت مً مساجب اإلاظلػاث الازجفاغُت. فمشال

3rd Order :جإدر مػادلت اللُمت اإلاظمىحت لخؼإ الاغالق الصُغت 
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)(12)( KMDmmMisclosure  

 هي اإلاظافت بالىُلىمتراث. Dحُث 

 اإلاػادلت:ووػخمد مً ؤحل اإلاظلػاث اإلاظخذدمت في بىاء 
ً
 اإلايشأث الهىدطُت غمىما

nmmMisclosure  5)( 

لت لخػُحن  nحُث جمشل   هي ؤنها nغدد محؼاث حهاش الىُفى طمً اإلاظلؼ. وؤطهل ػٍس

ت بؼبُػت الحاٌ(.  حظاوي غدد اللُاطاث الخلفُت ؤو ألامامُت ) وهي مدظاٍو

 ـ حػدًل اإلاظلؼ الازجفاعي.2ـ9

ؼ دؼإ الاغالق بػدة ػسق، ومنها:     ًمىً جىَش

 مؼ ػٌى اإلاظلؼ.   
ً
 ـ في اإلاظلػاث مً اإلاساجب الػلُا وػخبر ؤن الخؼإ اإلاسجىب ًدىاطب ػسدا

جب جصحُح ول الازجفاغاث       ووػخبر الازجفاع ألاٌو وألادحر غلى ؤنها صحُحت، ٍو

 يٍل ًدىاطب مؼ اإلاظافت بحن الىلؼت والتي جليها طمً اإلاظلؼ.املحظىبت ألادسي بش    

د ػىلها غً      والتي الًٍص
ً
لت املحددة في KM 1ـ في اإلاظلػاث ألاكل دكت  هدبؼ الؼٍس

 (.8الجدٌو )     

 

 الحظ:

  ًجفترض ػسق الخػدًل ؤن اإلاظافاث اإلاخىاشهت هحى اللساءة الخلفُت وألامامُت جخم املحافظت غليها طم

 اإلاظلؼ.

 :حػؼي كُمت دؼإ الاغالق والخالي 
ً
 الخصحُحاث الشالزت اإلارهىزة طابلا

)007.0( memissclosurRLFirstRLLastFallsRiseFSBS  

  بذا واهذ كُمت دؼإ الاغالق ؤهبر مً اللُمت اإلاظمىحت وػُد اللُاطاث، وإذا واهذ كُمخه طمً الجدود

ػه غلى كُم الازجفاغاث املختزلت   .RLsاإلاظمىحت هلىم بخىَش

  لخؼإ ؤلاغالق ليل محؼت للجهاش وبةشازة مػاهظت، وهى جساهمي باليظبت الخصحُح اإلاىش 
ً
ا ع ًىىن مظاٍو

 ملحؼاث الجهاش.

 ( هجد:8طمً الجدٌو ) 

 .m 0.007ـ كُمت دؼإ ؤلاغالق في اإلاظلؼ هي 

 .2ـ غدد محؼاث حهاش الىُفى هى 

ـ حصت ول محؼت مً دؼإ ؤلاغالق حظاوي 
2

007.0 m
ججاوش ؤحصاء اإلاُللُمتر هىشع بةشازة ، ومً ؤحل 

 مػاهظٍت دؼإ ؤلاغالق الىلي غلى حصؤًً، ألاٌو ٌظاوي 

 -0.003 m  كساءاث املحؼت ألاولى(  والشاوي ٌظاوي(-0.004 m .)كساءاث املحؼت الشاهُت( 
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 (: كساءاث اإلاظلؼ الازجفاعي، وؤدؼاء ؤلاغالق، والخحلُلاث اإلارهىزة ؤغاله.8الجدٌو )      

 

Adj RL 

ازجفاع 

 مصحح

Adj 

 جصحُح

RL 

 ٌ  ازجفاع مذتز

Fall 

 هبىغ

Rise 

 صػىد

 Staff Readingsكساءاث اإلاحرا 

FS (m) 

 كساءة ؤمامُت

IS (m) 

 كساءة بُيُت

BS (m) 

 كساءة دلفُت

  10.400     1.422 

 -0.003 10.518  0.118  1.304  

 -0.003 10.110 0.408   1.712  

 -0.003 11.388  1.282 0.430  1.753 

 -0.007 12.291  0.899  0.854  

 -0.007 11.379 0.912   1.766  

 -0.007 10.407 0.972  2.738   

       

10.407 

-10.400 

2.299 

-2.292 

3.168  3.175 

3.175 - 3.168  = 

+0.007  m +0.007 +0.007 

 

 

 بن بحساءاث الخػدًل هي هفظها ليل ػسق حػُحن ازجفاغاث هلاغ اإلاظلػاث الازجفاغُت.

 
 

 


