








 د لوړو زده کړو وزارت پیغام

 

د برش د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په السته راوړلو، 

دريس کتېاب د صاېاب  .ساتلو او خپرولو کېې ییېر م ېم روو لوبېول  د 

اسېېايس برخېېه يېېوړو  دېېې د ددک کېې پ د کړفړېېک پېېه لوړولېېو کېېې م ېېم 

اردښک لر . له همدپ امله د ص یوالو پړژصدو شېویو میړېاروصو، د وخېک د 

غوښتنو او د ټولنې د اړتړاوو په صظر کې صړولو رسک باید صو  دريس مواد او کتابوصېه د مصاېلړنو 

 لپارک برابر او داپ يش.

استاداصو او لړکواالصو څخه د دړک له کومي مننه کوم دې دوامدارک دیار یېې ایتېتل  او  له ښاغلو

د کلوصو په اوږدو کې یې په خپلو اړوصدو څاصګو کې دريس کتابوصه تېللړ  او ببېاړد د ، خپې  

ء ک   د  او د پوهې موتور یې په حرکک راوست  د . له صورو ښاغلو اسېتاداصو ميل پور یې ادا

اصو څخه هم په درصښک غوښتنه کوم تر څو په خپلو اړوصدو برخو کې صېو  دريس کتابوصېه او پوه

او دريس مواد برابر او داپ ک  ، دې له داپ وروسته د ګراصو مصاېلړنو پېه واک کېې ورکې و 

يش او د ددک ک و د کړفړک په لوړولو او د علمي پروسې په پرمختګ کې یې صېک ګام اخړتت  

 و . 

و ودارت دا خپله دصدک بود دې د ګراصو مصالړنو د علمي سطصې د لوړولو لپېارک د لوړو ددک ک  

 د علومو په مختلفو رشتو کې میړار  او صو  دريس مواد برابر او داپ ک  .

څخېه  کاو دموږ همکېار یاکېی یصړې  ورد  ړټېد افغان ماشوماصو لپارک د يرمني کم ېک  په پا

 د خپرولو لپارک یې دمړنه برابرک ک ېدک.  د  کتابمننه کوم دې د 

هړله مندک یم دې صوموړپ ګټورک پروسه دوام وک   او پراختړا ومومي تر څو په صړږدپ راتلوصکې 

 کې د هر دريس مضمون لپارک لږ تر لږک یو میړار  دريس کتاب ولرو.

 

 په درصښک

 پوهنم  دوکتور صجړب هللا خوايه عمر 

 د لوړو ددک ک و ودیر

 ۹۳۱۷، کاب 



  
 

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

افغانستتتاپ  تته  وننتونونتتو رتتک د درو رتتتایونو رشتتوای  او نیتتتوای  یتته یولتتو ستتتون و   تته ګ تت   د

رېتت. ی لتتو  لتتا  ستتشیر استتتاداپ او محصتتلیا نوتتتو مرلومتتالو لتته زا رستت  نتته یتتر    تته  ا   میتتتود 

او چپرتونتتو   تته ګختته ازتته چتتک  ا   د  او  تته یتتا ار رتتک  تته  یتت  لتتدرلک رتتو  او یتته نغتتو رتتتایونو 

 ریفیت فولورا ي رې. ی

  رای  رایتت  يبتتي  وننتتتوپ  او ایبیتترويننګرنتتار  زوستتت  رنتتدنار  نتترا   یلتت    لتتر اوستته  تتورد متتو  د

عنوانتته م تلتتيس درو رتایونتتته د يتت   ستتاتنک  ان نیتتتر    ۲۸۷رایتت   تتون ل نیتتت  وننتتتتوپ یپتتار  

او  يبتتي DAAD  ۱۹۰يبتتي د انتتاپ د علشتتي نشټتتارلو  تتوینک  ۶۹ژورنتتایی ا او  راعتتت  ونن) تتو   اقتصتتاد 

د انتتتاي او  رتایونتتته Kinderhilfe-Afghanistan  ۸غیتتتر يبتتتي د افغتتتاپ ماستتتومانو یپتتتار  د  رمنتتتي رشېختتتک 

  شهتتتور   تتت ا فتتتدرا   تتته متتت ار  لتتتيس رتتتک د انتتتاپ  رتایونتتته DAUG  ۲افغتتاي  وننتونونتتتو  تتتوینک 

نتتتور رتایونتتته  ۷د ستتتلواې ااتتت  او  ۱د صتتتاف  ینستتت  ی تتتوا   Afghanistan-Schulen  ۱د  ونتتتهرتای ۲رنستتتویګر   

 د رانراد ادناور ینس (  ه مان مرسته چاپ رړ  د ی

 وننتونونتتو او لتتو  لتتا  ستتشېر د لتتادونک و  د   چتتک نومتتو   چتتاپ ستتو  رتایونتته د نېتتواد  ویتتو ا ونتتد  

-www.afghanistan تتو  چتتاپ ستتو  رتایونتته یتته  یلتته  تته و لتتا لوګتته وایتت  ستتو  د  ادارو او مؤسستتالو

ecampus.org ول   اڼک   ه ډاونلوډ روزی سئی 

- ۲۰۱۰دا رړنتتک  تته داستتک  تتا  رتتک لتتر د  رېتت.  چتتتک د افغانستتتاپ د یتتو و  د  رتتتتتتړو و ار  د  

 رلونو  ه مه سرتالیژلت  الپ رک راغه د  چک: (۲۰۱۲

 د  رړو او د ښوونک د ښه ریفیت او  د  روونټو له د نولو  رتر  او علشتي مرلومتالو د یرایرویتو یپتار  "د یو و 

ا لنه د  چک  ه در  او  ښتو ژیو د درو رتایونو د ییټلو فرصت یرایر يش د لرلیشي نصاب د رلفورا  یپار  

   ا لتا د   یته دد امټانتالو   ته او  ښتو ژیو له د رتایونو او درو موادو ژیا  یه انگرل   ژیک   ه در 

 رله د  وننتونونو محصلیا او استاداپ نيش روزی عرص   نولو  لتا   او رتر  مرلومتالو لته زا رست   یتدا 

 رړ ی"

متتون. غتتوا و چتتک د درو رتتتایونو  تته یرایرویتتو د  د نیتتواد یتته  وننتونونتتو د  مرستتته ورتتړو او د چپختتر او 

ېتت.دوی د دد یپتتار  دا ا لنتته د  چتتک د یتتو و  د  رتتړو د موسستتالو یپتتار  یټچتتر نتتور دوراپ لتته د  تتای  ټتت  ر

 عنوانه درو رتایونه چاپ يشی ۱۰۰نر را   ه نا  ه 

 



لههټولولههووو اوههوونوههخه نیوو کههټوچې ههټوپههومسوکههبوخههټو ن ههوووبهه   و   ههووپههبویههو وپخه ویههټو

ټ میههټونمههاو ونموملې هه سوما هههو ونمومهههوچههوو نههکوخکههونتولې ههکوکههو وپخه ویههټسول  هه ویولویههټونموکن

 وکهه ولنهههتیورېهههتوپههن سوهوههویکوخهټومنکوپههبومههبوتنپههن وکههبوخهټوسههټوپېدېهه وکههه ونمومتموههخټومههبو و

نومیههپوخوچيو،ههوسونوههخه نیوونموو پهه ېيووخههټومنکوپههبومتپههنماوچشپنتیټههټو ومههه وکههوموول ههووخههټونومیههپو

نونو نههکومونیپمنمیههټونمویت مهههوولههټووههویکو،یورمهه وپههن سورهه و ههووخههټو ههایوخههپ و   ههټوپههبون ېهه

و هوویټوخوترټوپنما

د مؤیفینتتو او زپروونټتتو یتته زتتوا  تتور   لتتار الستتت  ستتوی دی  لر تتو د رتتتایونو محتولتتا  د نړلوایتتو علشتتي  

مریتتارونو  تته استتاا یرایتتر يش  زتتو ییتتا نتتا ریتتدای يش د رتتتاب  تته محتتتوی رتتک  ینتتک لیرولنتتک او 

  نظرلتتا  او نیتتورک مؤیتتيس او ستتتون د وی تتد  يش  نتتو یتته درنتتو یوستتتونټو   تته نیلتته منتتد لتتو لتتر  تتو زپتت

 لا مون. له  ه ییټلک ی ه راویی.   لر  و  ه راللونټي چاپ رک اصالح يشی

د دغه رتاب  کمننه روو چ ډار    ه لرواا ډاررتیه مرش  کاو د نغ یخکافغاپ ماسومانو یپار  د  رمني رش یه

رتایونو د  یريبيعنوانه يبي او غ ۱۹۰ وننتوپ د  ګرنارد نن لر دد مهایه یدو  ی د ړیورر لک ګښتد چاپ ی

 یازیست  دی    ر غا  ګښتچاپ ی

(   تتته  CIM  Center for International Migration & Development( یتتته دفتتترت او GIZد  تتتک ای  لتتتت  

  نتتا  د وو ته افغانستتاپ رتک د رتتار امټانتا  یرایتر رتړ   تتورد  ۲۰۱۹نته لتر  ۲۰۱۰یته چتک  متا یپتار  لتتک 

     یه رومک مننه روای

 لپلتتوا وننشتت  د  علشتتي مرتتیا یهللا زوا تته عشتتر  یتت وننشتت  دورتتتور ن   و لتترد یتتو و  د  رتتړو یتته 

رئتتیک متتان او ادار    ډارتترت ا شتتد ستتیر مه تتورمرتتیا متتان او ادار    یعبتتدایتواب یتتازرر   یتتران ن

 ونتتو وننتوند ستتالرار ډارتترت ګتت  ر تتیا صتتا   و ار  رتتک یتتو و  د  رتتړو   تته  ا شتتد يتتاری صتتدل ي

د  ونن)یتتو رلیستتانو او استتتادانو   تته مننتته رتتوا چتتک د رتتتایونو د چتتاپ یتتړ  لتتک ن تتویک او   انورئیستت

مرستته لتتک ورد  رتتړد د ی د دغتته رتتتاب یته مؤیتتيس   تته ډاتتر مننتتدوی تتا او ستتتاتنه لتتک رتتوا  چتتک زپتت  

 حصل نو له و اندد رړی رلونو  تار لک  ه و تا لوګه ګرانو م-د رلونو

  تته نتتا مننتته رتتوا چتتک د فهتتیا  بیبتتي  او نشدارنګتته د دفتترت یتته نشټتتارانو نتتر لتتو  ټشتتت هللا ع لتت 

 رتایونو د چاپ  ه یرزه رک لک نه ستړد ریدونټک نلک  لک رړد د ی
 

 د یو و  د  رړو و ار  سالرار ډاررت لحی  وردې 

   ۲۰۱۷ مارچرای   

 ۰۸۶۹۰۱۲۹۲۰   یل فوپ: د دفرت

 textbooks@afghanic.deامي  : 



I	
	

 مخكنۍ خبرې

  

نوي مفرداتو په پام كې  دمضمون د سروې كاټ كې دنوي كريكولم  له مخې دپوهنځي په چوري انجني د                   

مادپوهنوال  دنده راوسپارل شوه. ته دا ما څانګې له خوا د درسي كتاب تاليف ته اړتيا ده،چې د  نيولوسره

 څوكلونوپه اوږدو د كتاب تاليف مسئوليت په غاړه واخيست او لوړتيا په موخه ددې درسي علمي رتبې ته د

څپركو  16درسي كتاب په  سره دا علمي سرچينوڅخه په ګټې اخيستلو او ماءخذونو نوو بيالبيلو كې مې د

  پاڼې جوړيږي ترتيب كړ. 256كې چې 

محترم پوهاند  آمر دې څانګ مضمونونو د عمومي تخنيكي ې دددې درسي كتاب په ليكنه ك                   

اوهمدارنګه  د  ترتيب كې راته سمې مشورې راكړي دي. اثر په ليكنه ا و د نه چې محمداجمل  ( حبيب صافي )

محترم پوهنوال  يو رـــــه پولى تخنيك پوهنتون د استاذانو كابل د د عنايت او طاهر حمدـــپوهنوال داكترم

په برخه كې راته مشورې  نيمګړتياو خه چې ددې كتاب دصافي ، پوهنوال ميرحسين رضوي څ انور محمد

كومې  زړه له خه كې يې مرسته كړې ده ، دايډيټ په بر محترم پوهيالى كريم اهللا احمدي څخه چې د د راكړي او

  مننه كوم.

  كې كومه تيروتنه شوي وي بخښنه غواړم.پ يټاپه پاې كې كه چيرې ددې كتاب په                   

  په درنښت                                                                                                                                                                   

  )سيدي(ګل حكيم شاه انجنير ديپلوم  پوهندوى                                                                                                                      
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  (1) 

 

ریزهس  

یومضمون  هر چې د کې دومره چټکه وده کړې ده برخو تخنیک په ټولو د ساینس اوتکنالوژي د اچې نن

شوی دی،چې پرمختګ  کې هم ډیر رګډ په سروې جیودیزي او ځکه د شوې ده.نو ره زیاته بدلهېنه ډ پخوا د امحتو

 له پاره د زده کوونکو او لوستونکو دقت رامنځته شوی دی،چې د شمیرونو د اوې اوسانتیکې یې ا په کړنو

 تمامیږي. ګټور سره په پام کې نیولو يکموال وخت د

دې کتاب په لومړي  د څخه ترتیب شوی دی. برخو بیالبیلو ف شوی درسي کتاب دالیجیودیزي دغه ت د

جیودیزي تاریخچه  جیودیزي اهمیت ،د کې د ملي اقتصاد مملکت په سریزه ،تعریفونه ،دپرکي څ څپرکي کې د

په  ابعادو هغې د د شکل او ځمکې د دویم څپرکي کې بیاهم سریزه ،د کتاب په مثالونه راغلي دي.د ،لنډیز او

 شاقولي مسافو او په افقي ت تاثیرکروی ځمکې د ارتسام طریقه،د باره کې معلومات ،په جیودیزي کې د

 مستوي د د ګاوس کریوګر ږي،دالیسیستمونه،چې په جیودیزي کې استعم ارتفاعاتو او کوردیناتو باندې،د

 مثالونه کارول شوي دي. او سیستم ،لنډیز کوردیناتو قائمو

محتویات دغه موضوع ګانې په برکې نیسي:سریزه،پالن  څپرکو څلورمو دریم او دې درسې کتاب د د

 پالنونو او توپوګرافي نقشو اري،دزنمره ګ پالنونو او نقشو دقت،د ډولونه او پروفیل، د مقیاسونو ،نقشه او

خط جهت  یو د مثالونه او او باندې،لنډیز پالنونو او عوارضو ښودل په نقشو اراضي د مخصوصې اشارې،د

 زاویې. جهت ورکولو د او پیداکول

 قطون کې د کوردیناتو قائمه الزاویه ،په جغرافیائې او لندیزونهکې  څپرکوکتاب په پنځم ،شپږم او اوم  د

میل خط تیرول چې معلوم  یو داکول،دنقطې ارتفاع پی اندازه کول،د زاویو سمت د د او معلومول،خطونه

حجم  کتلې د ځمکې د مساحت معلومول،د تعینول،د حددو ساحې د پروفیل جوړول، د ابګیر اراضي د ولري،د

اصول  اندازه کولو د افقي زاویو ، داندازه ګیرۍ واحدات د اندازه ګیرۍ ډولونه او جیودیزي کې دپه  محاسبه

ات قرائت ترتیب ترازوګانې،دلید تلیسکوپ ،اب تیودولیت محورونه اومستوي ګانې ،د دتیودولیت شیماء ،  ،د

 ږي.کېنورونه بحث  ،مثالونه اومقناطیسي ازیموت اندازه کول.،لنډیزونه  اندازه کول ،د ،دافقي زاویو

کې دغه  څپرکو شپاړلسمو لورلسم ،پنځلسم اوڅکتاب په اتم ،نهم،لسم ،یولسم ،دولسم ،دیارلسم ، د

فیتي په  او شرید کول،د ستندرد فیتواو شریدونو اندازه کولو اصول، د د افقي زاویو د مطالب ځای شوي دي:

 مسافو افقي حالت باندې دمسافو اندازه کول، په  داندازه کول،په افقي حالت باندې  مسافو واسطه د

نقشه  يګرافیکتوپو ،اساسات اخستنې نقشې  جیودیزیکي د راوړل،شبکه لرونکي دلنامیر ،نیولمان،

 اوېشن سټټوټل  او ساختماني انجینري ،نقشه اخیستنه يتکیومتریک ،نقشه اخیستنه يتیودولیت ،اخیستنه

ماءخذونه هم راوړل شوي  واضمایم  ېهمدارنګه په پای ک .شوي دي ذکر مثالونه پورې اړونده لنډیزونه اوهغوي 

 .يګټه پورته کړ ېله هغ ياړتیا پر وخت کوالی ش لوستونکئ د چېدي.

 



  (2) 

 

 د جیودیزي اساسات انجنیري جیودیزي

 څپرکئلومړی 

 د جیودېزي اساسات

  عمومیات 1.1

 اقتصادي رشتو د ټولو جیودېزي د ېش په معنی ده.و اراضي د چې د،جیودېزي یوه یوناني کلمه ده

 ساختماني . د کیږيدقت سره اړتیا پیدا ته په ډېر لوړ اندازه ګیریو. جیودېزیکي  انکشاف لپاره عملي بڼه لري

 کارونو دقیقو کارونه د جیودېزي د ډول چې دا،ارتفاع له نظره خاص اهمیت لري وضع کول د پالن او عناصرو

 .ي موضوعات توضیح کیږ اړه اړین ېپه د ېک يڅپرک ېپه د .کیږيڅخه شمېرل 

 ونهتعریف  2.1

ځمکې  مطالعې په مورد د د حېطس ځمکې د ي احتیاج پر بنسټ دملع بشر د د چې،جیودېزي هغه علم دی

 برق د اوبو ه،دنتونلوالرې،کانالونه،ساختمانونه،معدنونه،،جوړول  انجنیري تاسیساتو خو وېشل،دبر د

 (411:5). مطالعه او داسې نور طبیعي منابعو بندونه،د

علمي  په نورو چېوېش په معنی ده، اراضي د چې د،جیودېزي یوه یوناني کلمه ده،ویل شو و چېه ګرنڅ

 :کیږيرشتو باندې وېشل 

 د نقطو ه کې دسطحځمکې په  د او معلومولو د ابعادو هغې د د شکل او ځمکې د :د عالي جیودېزي 

مصنوعي اقمارو په مرسته د  د عالي جیودېزي او مسائلو حل د د څخه بحث کوي. کوردیناتو د معلومولو

 کیهاني جیودېزي اساس تشکیلوي.

 نو په شکلونقشو او پالن ریقو ښودل دط د ټوټو کوچنیو ې دسطح ځمکې د د توپوګرافي: جیودېزي یا 

 .يمطالعه کو

  و د طریقو ښودلوڅخه بحث کوي.د لویو برخو یا د ټولې ځمکې د نقش ېسطحکارتوګرافي: د ځمکې د 

 استخراج تر څېړنې  او کشفول معدنونو ځمکې الندې نقشې لکه د واسطه ددې علم په  مارکشیدري: د

 الندې نیسي.

 د پروژې جوړول، د په وخت کې مطالعاتو سروې او طریقې،د جیودېزیکي کارونو انجنیري جیودېزي: د

انکشاف  جیودېزي د د .کیږي اجرااخستلو په مقصد  قشېند  ساختماني انجنیري کارونو او نووساختماني کار

 علم، د تولید لپاره د مېخانیک د آالتوجیودېزیکي  د فزیک عمده رول لري. او ریاضیات،استرونوميلپاره 

نقشې، پالنونه،  ېنتایجو له مخ د ي کارونوحساب د .کیږيوماتیشن څخه زیاته استفاده ات الکترونیک او

هغې په اساس  محصول دي چې د جیودېزیکي کارونو دا ټول د چې ېږي.بد ضرورت وړ رسمونه ترتی ونه اوپروفیل

  (46:6) .کیږي اجراپروژه سازۍ کارونه، انجنیري ساختمانونه د پروژې د انتقال محاسبې په اراضي کې  د



  (3) 

 

 د جیودیزي اساسات انجنیري جیودیزي

  جیودېزي اهمیتاقتصاد کې دمملکت په ملي  د 3.1

وې سر پالنونو د توپوګرافي نقشو او د انکشاف لپاره عملي بڼه لري. د اقتصادي رشتو جیودېزي د ټولو

دانجنیري  .ې جیودېزیکې کارونه هم شامل ديهغې په ترکیب کد چېله مخې  نتایجو د مطالعاتو انجنیري د او د

برق  اوبو د الونه، پلونه، هوائي میدانونه، دپروژې جوړولو سروې او مطالعه لکه الرې، کان او ساختمانونو

 انجنیري د .کیږيالندې نیول  اجرا تر سې نوردا انتقال خطونه،فابریکې،کارخانې،معدنونه او برق د بندونه، د

تعمیراتو کې د آهن  په ساختمانونو او کیږيده اعصري ساختانونو په جوړولو کې په ډېره لویه پیمانه استف

زیکي اندازه ګیریو ته په دې توګه جیودې .کیږيخه په کامیابۍ سره استفاده کانکرېټ څخه د نویو ماشینونو څ

ي رارتفاع له نظره خاص اهمیت ل پالن او ساختماني عناصرو وضع کول د د .کیږيدقت سره اړتیا پیدا  په ډېر لوړ

ملي متر تر لسمې  د او ملي متر . اندازه ګیري ترکیږيدقیقو کارونو څخه شمېرل  د جیودېزي دچې دا ډول کارونه 

د  شویدي.سامان آالت ښه  جیودېزي انجنیری اندازه ګیریو د. د دې طریقې په ارتباط کیږيبرخې پورې ښودل 

په دې حصه کې  کیږيګڼل څخه  ښتونوفزیک او ریاضی د نو د دا چېالکترونیک په تخنیک سره  او الیزر

الندې نیول شویدي.جیودېزیکي کارونه  اجراسره تر  ډاډهندسي اشکالو رعایت په ډېر  ګیري د جیودېزي اندازه

جیودېزي  جوړول د ځنګلونو د اوبه لګول او،کیږي اجرا موخهد سرسبزي په  کلیو جوړولو په منظور د پالنونو د د

 وضعیت د اراضي د ت لري.نقشې دکارونو کې ډېر زیات اهمی جیودېزي په نظامي کارونو پرته ناممکن دي.

 نقشې .کیږيکې استفاده  داسې نورو محاربوي وضعیت،د محاربوي عملیاتو تنظیمول او مطالعې په منظور د

 ي په باره کې پوره معلومات ولري.جیودېز او جیولوجي انجنیران باید د یراننانج ساختمانيدي. سترګې اردو د

الن پ نقشې په خصوصیاتو وپوهېږي.د نقشې او د توګه استفاده وشي باید نقشې څخه په سالمه چې دددې لپاره 

جوړولوپه وخت  د انجنیري ساختمانونو ولري. د وجود توانائي باید اجرا نقشې اخستنې د د په مقصد جوړولو د

هغې د او د اندازه ګیریو ندهواړ هغې د اید انجنیر دب خراجتاو اس استکشاف معدن د موادومفیده  کې د

 (13:5) محاسباتو د عهدې څخه ووځي.

 چهانکشاف تاریخ جیودېزي د د 4.1

څخه مخکې جیودېزي په  میالد د ،ې موجوده وهودېزي د ډېرو پخوانیو زمانو راهیسجی

 یېلپاره  لګولو اوبو وېشل د برخو ځانګړو ځمکې د کې د مصر،یونان،چین او داسې نورو هیوادونو

 د چېؤ وسستمونه موجود  اوبو نیل په وادي کې د کاله مخکې د 2500کړیدي.  اجراجیودېزیکي اندازه ګیري 

هغې جوړول جیودېزیکي اندازه ګیري ایجابولې. په ګرجستان، ارمنستان، ایټالیا او فلسطین کې اوس هم د 

 تطبیق شویدي. د میالد څخهه ګیرۍ موجود دي چې په هغې کې جیودېزیکي انداز نهځمکې الندې ساختمانو

مسائل اندازه ګیریو جیودېزي د په هغې کې د چېهندسې کتاب جوړ کړی دی  د کاله مخکې مصریانو 1700

په اراضي کې دجهت  چې،لومړي ځل لپاره قطب نامه کشف کړېده د همدارنګه چینایانو او يدتشرېح شوي 

 ویارستوتل  (384-322) مخکې په دریمه پېړۍ کېڅخه  میالد د لپاره اسانتیاوې برابروي. دپېدا کولو
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 د جیودیزي اساسات انجنیري جیودیزي

کې ایراتوسفن  کلونو (276-194) څخه مخکې په میالد بیا د .ځمکې کرویت یې ثابت کړ  د چې،لم ؤایوناني ع

اسالمي  د کال کې عربانو 210څخه په استفادې سره د ځمکې ابعاد یې معلوم کړل. په طریقو جیودېزي د د

ریحان محمد بن احمد  معلوم کړ. ابو  یالاوږدوقوس  د هارنصف الن د ځمکې یې د په مقصد جوړولو جنترۍ د

څخه سترګې پټې  دنیا کال کې په غزني کې د 427په کې متولداو خورازم په ښار کال کې د 352البیروني په 

پخواني د  په مورد کارونو شویو اجرا جیودېزي د کې تاریخي تشریحات د چې نوموړي په خپلو اثارو، کړې

ره نوموړي په خپل وار سکړی دی. هغې ذکر اؤ په واسطه چې سرته رسېدلي دي دعربي علم د او یونان،هندیانو

 کاله مخکې د 500نن څخه  د ومیکي اندزه ګیرۍ سرته رسولي دي.استرون په زیاته پېمانه جیودېزیکي او

ریاضي پوه  واسطه ترتیب شویدي.په  داسې نورو کرستوف کولمب،ماژیالن او نقشې د برخو لویو ځمکې د

 د ترانګولېشن طریقه وړاندې کړه. پیداکولولپاره د د مسافو ویلو دجیودېزي پوه هالندی)سني لیوسي(

 په اوسني عصرکې تلون متر(جوړ شو.په پاریس کې لومړنی )ای 1798په واسطه په کال فرانسوي عالم )دالمبر(

په واسطه سرته رسېږي  اقمارومصنوعي  د یا او دالوتکوهوائي عکسونوپه واسطه چې  جوړول د نقشود 

 پښتو د کاله مخکې د 300 نن څخه ځمکې وېش دپخوا نه رواج درلود.د ستفاده شوېده. په افغانستان کې دا

ځمکې  نقشې جوړې کړي چې د کدسترين خټک مبارز خوشحال خا او آزادۍ متفکر افغانستان د ادب مؤسس د

وګه ت مفصلهه پحقوق پوه په اتلسمه پېړۍ کې  کړل. شیخ ملي جغرافیه پوه او واسطه تثبیتنقشو په  د یېحدود 

دې ګواهي ورکوي هغې اثار موجود دي )کاریزونه( د تمانونو ساحه چې دد ساخلګولو وېش په اوبو ځمکې د د

 خوالېسي سیاح لګانمړي ځل لپاره د افغانستان نقشه دلو دجیودېزیکي کارونه پکې سرته رسېدلي دي.  چې

ستان سره هندو روسیې،ایران او بیا د یېوروسته  چې،میالدي کال کې جوړه شوېده 1810په نوم په د)برنس(

او  1:100000،1:500000 دقیقې نقشې د افغانستان په ټوله ساحه کې په سرحدي نقشې جوړې شویدي.

افغانستان د دفاع په وزارت میالدي کال کې د 1919په الدي کال کې ترتیب شویدي. یم 1960په  1:25000

ت نتوپوګرافي دیپارتم دي کال کې په حربي پوهنتون کې دمیال1941 توپوګرافي څانګه جوړه شوه په کې د

 میالدي کال کې د 1959په  توپوګرافي ښوونځی تاسیس شو. میالدي کال کې د 1956په جوړشو.

ي پرمختیا لپاره د نقشو اقتصاد دفاعي او دټول افغانستان  هدف یې د چې،کارتوګرافي انستیتیوت جوړ شو

  (14:5) . جوړول دي

 

   لنډیز 5.1

 چې،يپه مختلفو برخو ویشل کیږ دا او وېش په معنی ده. اراضي د چې د،جیودېزي یوه یوناني کلمه ده

 . ديبرخی جوړو ياساس هغې ري او انجنیري جیودېزي دکارتوګرافي،مارکشیدعالي جیودېزي،توپوګرافي،

 دقیقو چې دا ډول کارونه دجیودېزي د،ارتفاع له نظره خاص اهمیت لري ساختماني عناصرو وضع کول دپالن او

اراضي د وضعیت د  نقشې د کې ډېر زیات اهمیت لري. .جیودېزي په نظامي کارونوکیږيڅخه شمېرل  کارونو

. کیږيکې استفاده  داسې نورو یمول اوتنظ محاربوي عملیاتو د محاربوي وضعیت،د مطالعې په منظور
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 د جیودیزي اساسات انجنیري جیودیزي

 میالد څخه مخکې جیودېزي په مصر،یونان، چین او د .خوانیو زمانو راهیسې موجوده وهپ جیودېزي د ډېرو

 اجرادېزیکي اندازه ګیري جیو یېلګولو لپاره  اوبو ځمکې د ځانګړو برخو وېشل د هیوادونو کې د داسې نورو

ې میالدي کال ک 1810په نوم په لېسي سیاح لخواد)برنس(ګافغانستان نقشه د ان لومړي ځل لپاره د د کړیدي.

 هندوستان سره سرحدي نقشې جوړې شویدي.روسیې، ایران او بیا د یېجوړه شوېده چې وروسته 

 پوښتنې:  

 معلومات ولیکئ؟ یېجیودېزي کوم ډول علم دی په باره کې  1.

 پواسطه د کوم ډول جیودېزي د محتویاتو اساس جوړوي؟ اقمارود عالي جیودېزي د مسائلو حل د مصنوعي  2.

 ؟کیږيد توپوګرافي پواسطه د ځمکې کومې ټوټې په پالن او نقشه باندې مطالعه  3.

 ؟کیږيد کارتوګرافي پواسطه د ځمکې کوم ډول ټوتې په پالن او نقشه باندې مطالعه  4.
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 د ځمکې شکل او د کوردیناتو سیستم انجنیري جیودیزي

 څپرکئم یدو  

 د ځمکې شکل او د کوردیناتو سیستم

 عمومیات 1.2

معلومول دي. د دې  ابعادو هغې د د ځمکې د شکل او اساسي وظائفو څخه یوه وظیفه د جیودېزي د د

 .کیږياو تخنیکي رشتو دپاره ضروري ګڼل  يېرو علمډ عملي اوعلمي مسائلو حل د پاره دلمعلوماتود پوهېدلو

 .يد يشو ېمعلومات  وړاندپه باره کې  طریقو محاسبی د هغو د هم د ابعادو او هغې د د ې د شکل اوکځم د دلته

 ې د شکل او د هغې د ابعادو په باره کې معلوماتکد ځم 2.2

د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو معلومول دي. د دې  وه وظیفهد جیودېزي د اساسي وظائفو څخه ی

او تخنیکي رشتو دپاره ضروري ګڼل  يېرو علمډمعلوماتو د پوهېدلو لپاره د عملي او علمي مسائلو حل د 

دې په ترکیب کې غرونه، درې، لوړې  د چېاوبو څخه جوړه شوېده  %71وچې او  %29ه د سطح. د ځمکې کیږي

ځینو  چې بیا دڅخه قرار لري  سطحېمترو په ارتفاع د بحر د  843او ژورې موجودیت لري. په اوسط ډول وچې د 

مترو څخه زیات وجود لري. د  1100په اوسط ډول د  یالمترو پورې رسېږي. د بحر ژورو 8900څوکو ارتفاع 

ریاضي فورمولونو په کوالی شو چې د  سطحه فزیکي مغلقه ېوچ

ه جیودېزي کې د پیو. د ځمکې د شکل د ښودلو لپاره واسطه هغه وښ

ه ده چې د سطحدا یوه محدبه  چې. کیږيڅخه استفاده  سطحېد  سوئې

شاقول د خط په استقامت د ځمکې په هره نقطه کې د جاذبې د قوې په 

د بحیرو او بحرونو  چېې شکل کاستقامت باندې عمود ده. د ځم

راغلی دی که چېرې په واسطه په آرام حالت کې منځ ته  ېسطحداوبود

د جیوئد په نوم باندې  وچې الندې امتداد ورکړل شي په تصوري ډول د

 مساوي ډول کرې په منځ کې په غیر کتله د ځمکې د چېیادېږي. څرنګه 

ته  خوا جسامواستقامت د ثقیله ا ځای پرځای شوېده د شاقولي خطونو

 (131:4) .انحراف کوي

 

 

 

 

د سطحوئیجشکل: د  1.2 

ځمکې ابعادشکل: د   2..2 

a 
b 
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 د ځمکې شکل او د کوردیناتو سیستم انجنیري جیودیزي

د  3-( دجیوئه )سطحد بحرونو د سوئې  2-  هسطحې فزیکي کد ځم 1-لدې وجهې په پورتني شکل کې 

 سطحه دجیوئکوي پدې ډول د  مکې په مرکز کې یو بل سره نه قطعد هغوی استقامتونه د ځ چې –شاقول خطونه 

جیودېزي رصداتو ثابته کړېده  راضي د هېڅ شکل سره مطابقت نلري.استرونومي اوچې د اه ده سطحیوه مغلقه 

ې کد ځممنځ ته راوړي. لري په قطبینو کې فشرده ګي  ېېچې ځمکه د دورانې حرکت په واسطه چې په خپل محور 

-100د  چېد ترمنځ تفاوت ډېر کوچنی دی لري د الپسوئید او جیوئ ېالنږدېوشکل د دوراني الپسوئید سره 

د دوراني الپسوئید  سطحهمترو پورې تجاوز نکوي. د جیودېزي د ډېرو عملي مسائلو حل لپاره د جیوئد  150

ه ده چې د یوې بیضوي د دوران په واسطه چې د هغې په کوچني محور سطحپه ډول قبولېږي. الپسوئید  ېسطحد 

 αد  چېدي  bاو نیمائي کوچني محور  aباندې منځ ته راځي. د ځمکې د الپسوئید ابعاد د نیمائي لوی محور 

 قېمت د الندې فورمول په واسطه تعینېږي.

α =
a − b

a
 

اندازه ګیرۍ په نتیجه کې یې د  د چېالپسوئید بین المللي ابعاد انتخاب شوي دي  په افغانستان کې د

 شویدي. ښودلد حرکت په واسطه  اقمارواسترونومي، جیودېزي رصداتو او مصنوعي 

α = 1: 298.25, α = 6378162 𝑚  په  ېسطحکروي دتقریبي محاسباتوپه وخت کې د سطحې د د الپسوئید

په الندې جدول کې د مختلفو هیوادونو د علماؤ په  .کیلو متره ده قبوله شوېده 6371.11شعاع یې  چېحیث 

 (18:5). واسطه د ځمکې ابعاد اندازه شویدي

 ېد مختلفو هیوادونو د علماؤ په واسطه د ځمکې ابعادو انداز جدول:1.2

 هیواد a      (m) 𝛂 کال محققین

 فرانسه 1:334 6375653 1800 دالمبر

 جرمني 1:2992 6377397 1841 بسل

 امریکا 1:297 6378388 1909 هایفرد

 شوروي اتحاد 1:2983 6378245 1940 کراسوفسکي
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ې سطح دوئید ج چېه د هغې ابعاد معلوم دي د ځمکې په کره کې دا ډول جهت ورکړی شویدی چالپسوئید 

قبول لري د رفرنس الپسوئید په نوم یادېږي. په مختلفو هیوادونو کې پارامترونه مختلف  یالسره ورته و

ه باید د هغې د هیواد د ساحې سره مطابقت سطحه د هغې چجهت ورکړل شویدی  لشویدي. الپسوئد ته په دې ډو

 ولري.

 ارتسام طریقه په جیودېزي کې د 3.2

هوارې په سترګو  او غرونهلوړې، ژورې، پاسه هغې د ه یوه مغلقه سطحه ده چې دځمکې فزیکي سطح د

 شویدي اجراپه مختلفو برخو کې ځمکې  د چېاندازه ګیریو نتایج  ریاضیکي محاسباتو له مخې د د .کیږيلیدل 

 دغه مسئله د ځمکې دسطحې د نقشو ترتیبول د چې کیږيرفرنس الپسوئید په سطحه باندې ارتسام ورکول  د

د  کیږيعلمي او انجنیري مسائلو حل ضروري دی په دې توګه د قائم ارتسام د طریقې څخه استفاده  لړ یو

A,B,C,D  زیکي سطحې باندې واقع دي د شاقول د خطونو په استقامت د الپسوئید پر فنقطې چې د ځمکې په

ارتساماتو  A,B,C,Dد افقي نقطو سطحه ده چې د  a,b,c,dسطحه د  P. د کیږيسطحه باندې ارتسام ورکول 

چې  کیږي. په عملي ساحه کې د جیودېزي د مسائلو د حل لپاره فرض دي سطحه باندې الس ته راغلې Pڅخه په 

په سطحه کې تشکیلېږي. په دې  pوئد او الپسوئید سطحې یو پر بل باندې منطبق او پدې ډول د سوئي د یج

 (131:5). کیږيمخ سره  مشکالتولعه د دوو توګه د ځمکې د فزیکي سطحې مطا

  د ځمکې د فزیکي سطحې پالني موقعیت معلومول دp په سطحه باندې. ېد سوی 

 د سطحې دپاسه د نقطو د ارتفاعاتو معلومول  یېد سو(Aa, Bb) او داسې نور.  

ي نچکرې سطحه په کو ې دکځمکه چېرې دسطحه د کرې په توګه قبوله شوېده.ځمکې  کې د التواح په ځینو

شوي شکل سره وښودل شي په هغه صورت کې 

د ځمکې د مودل شکل د کرې په توګه په الس 

راځي که چېرې د ځمکې د هرې نقطې ارتفاع 

معلومه وي د کرې د پاسه د اراضي عوارض د 

لوړو او ژورو د ټولو حدودونو سره ښودل 

کېدای شي ولې د کرې د پاسه د ځمکې سطحې 

د انجنیري د مسائلو  چېتفصیالتو سره د ټولو 

د حل لپاره ضروري ده وښودل شي لدې کبله په 

عملي ساحه کې د ځمکې په سطحه د 

A,B,C,D  نقطې په افقي سطحه باندې په

توګه په عمودي ډول ارتسام ورکول  يتصور

 Dd, Cc, Bb, Aaد  چېدې لپاره  د کیږي

 3.2 شکل: د ارتسام طریقه

A B 

C 

D 

a b c d  
a b c d  

a b c d  

a b c d  
P 
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ه د عمودونو او چنۍ منطقه کې قبولوو چیوه کوني دي پس په چکوقطعات د ځمکې د شعاع په نسبت ډېر

 A,B,C,D. د وایيدې طریقې ته د ارتسام قائمه طریقه  چې. کیږيشاقولي خطونو استقامت یو پر بل منطبق 

په مستوی باندې  pي د راسونو په شکل په یوه فزیکي سطحه کې قرار لري که چېرې د عنقطې د یو څلور ضل

د نقطو ارتسام  A,B,C,Dه دا د چنقطې منځ ته راځي  a,b,c,dهغوی ته ارتسام ورکړل شي نو په نتیحه کې د 

  د اراضي د خط افقي ارتسام دی. CDقطر د افقي مستوی د پاسه د  cdدی. د 

  

   د ځمکې د کرویت تاثیر په افقي او شاقولي مسافو باندې  4.2

د ارتسام په طریقه کې ذکر شوي په قائم ډول د  چېسطحې د مطالعې په وخت کې ټولې نقطې د ځمکې د

. د یو لړ انجنیري مسائلو د حل لپاره د ځمکې یوه کوچنۍ برخه کیږيالپسوئید په سطحه باندې ارتسام ورکول 

ده قبلوو.  Rعاع شد هغې وسطي  چېډول  په ې شکل د یوې کرېک. د ځمکیږيد مستوي د پاسه ارتسام ورکول 

ې ساحه کوالی شو افقي قبوله کړو یعنې د ځمکې کرویت په نظر کې ندی کڅومره د ځم چېمونږ عمالً معلوموو 

نقطو  ABپاسه ښودل شویدي. د  د کرې د A0B0نقطې د  ABپه الندې شکل کې د ځمکې د سطحې  .نیول شوی

په نقطه کې د کرې سره مماس ده  A0ارتسام په مستوي باندې د 

په نقطه کې قطع کوي پدې  B0د شاقول خط د  OBتېرېږي، د 

Sډول مسافه  = A0B0  د کرې د پاسه په مسافه دD = AB´0  د

 کیږيمستوي د پاسه ښودل 

 S = R × α  ،D = R × tg Sاو   ∝ ≠ D.  

S∆د  = D − S   تفاوت پېدا کوو. پدې ډول∆S =

R(tgα − α)   څرنګه چې دD یت کمR  ته کوچنی دی او دα 

tgα  :چېزاویه هم کوچنۍ ده پس قبلوو  = α +
α3

3
+⋯ 

S∆  (II.2)پدې ډول = R
∝3

3
=

S3

3R2
≈

D3

3R2
پدې صورت   

Rکې که چېرې  = 6371 km   اوS = 10 km   وي د پورتني

S∆ چېفورمول په واسطه کوالی شو په الس راوړو  = 1cm 

حصې قبولې شوې  1:1000000سره وي او دغه مساوي دی د 

Sمسافې سره  = 10 km  تباه په ډېرو دقیقو اندازه شدا ډول ا

تر  یېشعاع  چېګیریو کې مجاز ده. په دې ډول د ځمکې ټوټې 

اشتباه  S∆قبوله کیدای شي د  کیلو مترو پورې وي مستوي 10

مسافې د ارتفاع د اندازه کولو  ينقطې د شاقول Bد مکعب سره. د  یالاوږدو Dپه زیاتو مسافو کې متناسبه ده د 

A

B

D
B

B

O

O

R
R

O

H
B

S

A
O

 د کرویت تاثیر شکل د ځمکې4.2

h 
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(په وخت کې 
B

(H  د∆h  پدې حالت کې  کیږيانحراف د افقي مسافې دپاسه ارتسام ورکول∆h = OB0
´ − OB0 

OB0 چېڅرنګه  = R  ده نو دOA0OB′0 :قائم الزوایه مثلث څخه لرو 

D2 = (R + ∆h)2 − R2 = 2R∆h + ∆h2 یا په دې ډول هم لیکالی شو  ∆h =
D2

2R+∆h
د  h∆ چېددې لپاره  

h∆  (II.3)چېځمکې د شعاع په نسبت ډېره کوچنۍ ده لیکالی شو  =
D2

2R
. که چېرې پورتني فورمول ته مختلف 

 اړونده قېمتونه الس ته راځي. h∆عددي قېمتونه ورکړای شي نو د 

سانتي  1-2کول پیدارونو کې د شاقولي مسافو دقت د جیودېزي انجنیري په کا :انحرافاتد شاقولي مسافو

ځمکې د کرویت تاثیر د شاقولي مسافو په پیداکولو باید د  د هغې څخه کوچنی وي. د سره او یا متره په اشتباه

 (402:1) .کیږيافقي مسافو د نقطو تر منځ که لوی هم نه وي په نظر کې نیول 

 جدول: د شاقولي مسافو انحرافات 2.2

10000 1000 500 100 D (M) 

780 7.8 2 0.08 ∆h (cm) 

 

 ږيالیاستعم ېپه جیودېزي ک چېارتفاعاتو سستمونه  او د کوردیناتو 5.2 

ه پ کوردیناتو باندې مرتسم شوي وي د يیا مستو په الپسوئیداو چېسطحې د نقطو موقعیت  ځمکې د د

قبول شوي  یو فضا کې د یا نقطو موقعیت په سطحه او ه دچکوردینات هغه کمیتونه دي واسطه معلومېږي.

ا یجیودېزیکي اوکوردیناتو د سستم په واسطه معلوم شوي وي. په جیودېزي کې اکثراً جغرافیائي کوردینات )

ف صخطونو په توګه مدارونه ن يکوردیناتو د اساس ږي. دالیاستعم استرونومیکي( او یا قائم کوردینات

 النهارونه قبول شویدي.

  د مستوي په واسطه د ځمکې د دوراني محور  چېجیودېزیکي نصف النهار: د الپسوئید د تقاطع اثر دی

 څخه تېرېږي.

 د شاقول د خط  چېنهار: د الپسوئید قطع د مستوي په واسطه الس ته راځي لاسترونومیکي نصف ا

 څخه تېرېږي او د ځمکې د دوراني محور سره موازي دي.

 د ګرنویچ د رصدخانې څخه تېرېږي او په لندن کې  چېي نصف النهار نصف النهار: مبدو مبدوي

  موقعیت لري. 

د الپسوئید  چېنصف النهارونه د مستوي د پاسه د بیضوي په شکل دي، جیودېزیکي مدار هغه اثر دی 

د  چېراني محور څخه تېرېږي عبارت دی. د مدار مستوي وعموداً د ځمکې د د چېه د مستوي په واسطه خڅ

الپسوئید د مرکز څخه تېرېږي د استوا د خط په نوم یادېږي، نصف النهار د مستوي د پاسه د داېرې په شکل 
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ږ ي ، نصف النهارونه او مدارونه کوالی شو د ځمکې د هرې الیپه توګه استعم مبداتېرېږي د استوا خط د مدار د 

 (232:1) نقطې څخه تېر کړو.

 

 جغرافیائي کوردینات:

د جغرافیائي کوردیناتو په سستم کې د یوې نقطې موقعیت د الپسوئید دپاسه د موازاتو او نصف 

نقطې نصف  د دځمکې دسطحې دمطلوبې نقطې څخه تېرېږي تعینېږي. چېالنهارونو د تقاطع په واسطه 

. جیودېزیکي عرض کیږيالنهارونه او جیودېزیکي طول البلد جیودېزیکي عرض البلد او موازاتو باندې ښودل 

هغه زاویه  φترمنځ تشکیلېږي.  استواڅخه عبارت ده چې د نورمال او د خط  یېیوې نقطې د هغې زاو (B)البلد 

په نوم یادېږي.  φاسترونومیکي عرض البد د  اوخط په منځ کې تشکیلېږي  تواء داس د د شاقولي خط او چېده 

هغه  L. جیودېزیکي طول البلد کیږيدرجو پورې اندازه  0-90خط استواء څخه شمال او جنوب  د عرض البلد

څخه تېرېږي. طول البلد  يد مستوي او د مطلوبې نقطې د مستو مبداد نصف النهار د  چېدوه سطحي زاویه ده 

. هغه نقطې چې په نوموړو کیږيدرجو غرب خواته اندازه  0-180درجو شرق خواته او  0-180د ګرنویچ څخه 

د استرونومیکي  چېقېمت لري. د پورتنیو تعریفونو څخه معلومېږي  البلدل موازاتو باندې واقع وي د عین طو

د شاقول او نورمال خطونه په الپسوئید باندې نه تطبیق  چېاو جیودېزیکي کوردیناتو فرق د هغه کمیت څخه دی 

˝3. دغه فرق د کیږي − څخه نه زیاتېږي. په غرنۍ ساحه لکه افغانستان کې دغه قېمت لسګونو ثانیو ته   ˝4

د اراضي د نقطو کوردینات په مختلفو سستمونو کې  .متره ده 31رسېږي. یوه ثانیه په اراضي کې تقریباً 

ځمکې د سطحې د ښودلو لپاره جغرافیائي دراتلونکي کې به د یو سستم څخه استفاده کوو.ه پمتفاوت دي 

کوردینات د کاغذ د پاسه د مدارونو او نصف النهارونو جغرافیائي شبکه ترتیب او ترسیمېږي. د نصف 

قیقه او د ې شي بیا نو پهېکه ضرورت  کیږيه ښودل خالنهارونو او مدارونو د خطونو قېمت د درجې له جنس څ

 (144:4). يثانیه هم ښودل کېدای ش

 λ 

 λA 

A 

 φA 

a2 

a1 

P 

P1 

H 

Q Q1 
O 

G 

 استرانومیکې نصف نهار  

 

 A خط شاقول

H 

a1 

a2 
L 

L 

P 

Z 

P1 

Q1 Q B 

O 

G 

 نورمال

x 
y 

 د استوا مستوی

 د A نقطه نصف و نهار 

 د ځمکې فیزیکې سطح

 د ګرینویچ نصف نهار

b) a) 

شکل: جغرافیایي کوردینات  5.2 
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 قائم کوردینات

که چېرې د ساحې اندازه  کیږيحل لپاره د قائم کوردیناتو څخه استفاده  د د انجنیري جیودېزي د مسائلو

د ځمکې د کرویت په نظر کې ونیول شي په دې صورت کې د دیکارت د مستوي د کوردیناتو  چېپه دې ډول وي 

باندې عمود او په یوه افقي  یو پر بل چېدغه سستم د دوه خطونو څخه تشکیل شوی دی .ږيکېڅخه استفاده 

 . کیږيد نصف النهار د استقامت سره شمال خواته منطبق   xمحور  سسابکې قرار لري. د  يمستو

 

 

 

 

 

 

 

 

په توګه  مبدادیناتو د رنقطه د کو O. د کیږيکوردیناتو مثبت محور استقامت شرق خواته منطبق  yد 

 (+)اري شویدي. د ربعو په اړوند په کوردیناتو باندې زانتخاب شوېده. ربعې د ساعت د ګرځېدو مطابق نمره ګ

. د ځمکې په یوه کوچنۍ ساحه کې د قائمو کوردیناتو د فرضي سستم څخه استفاده کیږيعالمې لیکل  (-)او 

-2مترو او همدارنګه د  50 ,100 ,200. د کاغذ د پاسه د کوردیناتو د شبکې د رسمولو په وخت کې د کیږي

غوی قېمت کیلو مترو وروسته د کوردیناتو د شبکې سره موازي خطونه رسموو. د خطونو په شبکه باندې د ه 1

معلومولو، مصنوعي اقمارو، د کیهاني استشنونو او د فضائي کوردیناو موقعیت د د راکېټونود  کیږيلیکل 

محور د قطبي محور د  Zد نقطې څخه عبارت ده د  Oد  مبداسستم ږي په قائمو کوردیناتو کې دالیعمدپاره است

قطع کوي  مبداصف النهار د ن چیمحور د ګرینو xاستواء په مستوي کې قرار لري د  محورونه د yاو  xپاسه او 

 محور پر هغې باندې عمود دی. yاو د 

 ستمیارتفاعي س

ارتفاع په جیودېزي کې د دریم کوردیناتو په حیث استعمالېږي. د یوې نقطې ارتفاع د شاقولي مسافې 

پورې ادامه لري. په جیودېزي کې دسوئې سطحه سطحې څخه تر مستوي سطحې عبارت ده چې دځمکې د څخه 

My

Mx

M 

+y –y 

+x 

I 

II III 

IV 

 غرب شرق

 شمال

 جنوب

O 

 
شکل: قائم کوردینات    6.2 

–x 
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 و ارتفاعات چې د بحر سطحې تهطنقد بحر د سطحې سره مطابقت لري،د هحسطداپه توګه استعمالېږي.  مبدا د

 ېشکل له مخ پورتنيد سطي سطحه ده. د بحر و مبداد مطلقه ارتفاعاتو په نوم یاېږي. د مطلقه ارتفاع  کیږيپېدا

لکه متر، دیسي متر، سانتي متر او ملي متر د  کیږي لیکلپه جیودېزي کې د ارتفاع قېمت چې د عدد په ډول 

 (25:5)   په نوم یادېږي. مراق

 

 

 

 

 ستمیس ناتویردکو قائمو د يمستو وګردیګاوس کر د6.2   

ئ یایجغراف د او ېئ شبکیایدجغراف ېره باندک په ای سه اوپا د نقشو عت دیموق ونقط د ېسطح د کېځم د

 د چېلپاره  ېد د .يږیڅخه استفاده کناتو یقائمو کورد دپاسه  د نقشو د .يږیپه واسطه معلوم ناتویکورد

 د شي اجرا باندې يناتو په واسطه په مستویکورد قائمو دن نقطو یع د دیالپسوئناتو ارتباط یئ کوردیایجغراف

خبره ده  يطبع ي.ږیڅخه استفاده ک ېهغ سه دپا د يمستو د ېکر ېټول د ېځمک د ېقیطر ېمخصوص ارتسام د

مستوی  لپاره دب یترت نقشو د ده دیرسم شو هسطح کېیفز کېځم د باندې هغې پر ېچ هسطح دیالپسوئ دې چ

 ياستوانه ئ پاسه د د يمستو د هسطح کېځم ارتسام لپاره د د ساحو ویلو ا ورکوالی نشو، دیختاپه شکل پر

 ېسطح د دیالپسوئ د ېام ک. په دی ارتسږيیکاستفاده څخه  وګریرکګاوس  ـ دعرضانی  ه دیمتساوی الزاو

په استقامت  نی دی اوانحراف ډېر کوچ دخطونو چې دا . يوي انحراف نه جوړویمستوی په شکل زاو خالصول د

 ډول دی: الندېت په یارتسام ماه ېد . دوایيارتسام  يکانفوزټتړلی نه دی دا ډول ارتسام ته  پورې

 د کې.په افغانستان يدیشل شویو ېباند زونونو په ونو په واسطهنصف النهار د دیالپسوئ ېځمک د 

زونونو  . دوایينصف النهار هم  يالنهار ته محور نصف يزون وسط ده . دیاستفاده شوزونونو څخه درجه ئی  6

 .يږیتایته ز ځ خواینصف النهار څخه خت نوج دیګر اري دزنمره ګ

 A 

B 

h 

 

BH 

AH 

 

 Bد  سطح سویۀ 

 A د ۀسطح سوی

شرطی سطح 

 سویه

 7.2

 څخه د ارتفاع تفاضل .تر منځBاو  A د -hشرطی ارتفاع ؛ -، مطلقه ارتفاع؛ -، دلته:
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 د ځمکې شکل او د کوردیناتو سیستم انجنیري جیودیزي

 استوانه د  ينوموړ چې ږيیکپاسه ارتسام ورکول  د ېسطح د ېاستوان ډول د يزون په ځانګړ هر

په  ABاستوانه د  چیرېمماس ده. که  ېباند يوږدوالالنهار په ا نصف يمحور خوا د او زون په شا د دیالپسوئ

  PPد  ېرسم ک ېپاسه په الند مستوي د دږي. یبدل ېباندي پر مستو ېپه هغه صورت ک شيطع امتداد ق

و ی خط د ېاستوان . دږيیکف پرته ښودل یتحر م خط په شکل دیمستق وی دنصف النهار  يداستوانی محور

 يمحور د ېپه هر زون ک يلویناتو سستم تشکیقائمو کورد . دا دواړه خطونه د يږیم خط په ډول رسمیمستق

و ی چیرېپه توګه دی. که  مبدا د ناتویکورد نات ( دیارد y) خط استوا دابسس محور( د Xد )نصف النهار تقاطع 

 .يپه الس راځ هد ټوله سطحیالپسوئ د شيل م ورکړدپاسه ارتسا يمستو دب یتعقو بل زون په ی د ېزون پرلپس

 ای ځ ویناتو سره یوه نقطه دکوردیت په غرض یزون د تثب و ډول دی. دیناتو سستم یکورد د ېپه هر زون ک

 11,345))  ږيیاتیخواته ز ېناتو چپیارد ئی د يارززون نمره ګ ده چې دیکړای شو ور

 

 

 

 [11].شکل: د ګاوس کریوګر سیستم 8.2

 .باندې ير پرمستویتصو ېد دسطحیالپسوئ د ېک رسمونو ویپه پورتن
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-a  زونونه–b دپاره  ېداستوان 2-د دپاره زون کناره یالپسوئ د 1- دپاره ېئی سطح استوانه ارتسام د زونونو د

  زون کنار . د

 .ېزون ک ناتو سستم په هریقائمو کورد د b–اري ززونونو نمره ګ د a– ېرسم ک پورتهپه 

 

 لنډیز 2 .7

دې  د ابعادو معلومول دي. ه وظیفه د ځمکې د شکل او د هغې دجیودېزي د اساسي وظائفو څخه یو د

 .کیږيکي رشتو دپاره ضروري ګڼل او تخنی يېرو علمډعلمي مسائلو حل د پوهېدلو لپاره د عملي او معلوماتو د

دې په ترکیب کې غرونه، درې، لوړې او ژورې  اوبو څخه جوړه شوېده چې د %71وچې او  %29ځمکې سطحه د  د

استرونومي او جیودېزي رصداتو ثابته کړېده چې ځمکه د دورانې حرکت په واسطه چې په خپل  .موجودیت لري

 د .لري یالنږدېوسره  دوراني الپسوئید ې شکل دکځم . دېګي منځ ته راوړ محور یې لري په قطبینو کې فشرده

مترو پورې تجاوز نکوي. په جیودېزي کې  150-100 دی چې د یترمنځ تفاوت ډېرکوچن دجیوئ او الپسوئید

اکثراً جغرافیائي کوردینات )جیودېزیکي او یا استرونومیکي( او یا قائم کوردینات استعمالېږي. د کوردیناتو 

 د هسطح کېځم ارتسام لپاره د د ساحو ویلو د شویدي.ف النهارونه قبول صد اساسي خطونو په توګه مدارونه ن

 ېارتسام ک ېږي. په دیڅخه استفاده ک وګریرکعرضانی ـ ګاوس  ه دیالزاو يمتساو ياستوانه ئ د پاسه د يمستو

ف ډېر خطونو انحرا .داچې د يوي انحراف نه جوړویپه شکل زاو يمستو خالصول د ېسطح د دیالپسوئ د

 وایيارتسام  يکانفوزټنه دی دا ډول ارتسام ته  تړلی ېپورکوچنی دی اوپه استقامت 

1 2 3 4 5 6 7 8

500 km
+X

+y-y

O
y=375252

A

x
B

y

+X

 [5]اريزشکل: د زونونو نمره ګ9.2

a) 
b) 
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 : پوښتنې 

 د جیودېزي د اساسي وظائفو څخه کومه یوه دپام وړ ده؟ 1.

 په کره کې کتله په کوم ډول ځای پرځای شوېده؟ 2.

 الپسوئېد کوم ډول سطحه ده؟ 3.

 سره مخامخ ده؟ مشکالتوفزیکي سطحه د کومو  د ځمکې 4.

 کرویت تاثیر په افقي او شاقولي مسافو باندې ولیکئ؟مکې د ځد  5.

 معلومات ولیکئ؟ یېجغرافیائي کوردینات کوم ډول کوردینات دي په باره کې  6.

 د قائمو کوردیناتو په باره کې معلومات ولیکئ؟ 7.
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 توپوګرافي نقشې او پالنونه انجنیري جیودیزي

 څپرکئدریم 

 توپوګرافي نقشې او پالنونه

 عمومیات 1.3

توپوګرافي نقشې د ملي اقتصاد د ډېرو مسائلو او همدارنګه د انجنیري مسائلو د حل لپاره ورڅخه 

. په جیودېزي کې د عددي، خطي کیږيځکه چې د هغوی پرمخ باندې ټول ضروري مسائل ښودل  ،کیږياستفاده 

لکه  کیږي. مقیاس چې د کسر په شکل لیکل کیږياو هندسي مقیاسونو څخه استفاده 
1

M
. وایيعددي مقیاس  ، 

. د کوچنیو مقیاسونو تبدیلول په لویو مقیاسونو باندې د یید مقیاس مخرج د مقیاس د کوچنیوالي درجه ښ

د ټولو مختلف  مقیاس ګروپ ته انتقالېږي. باپه پام کې نیولو سره د بې مقیاس د ګروپ څخه هغوی د ابعادو 

پدې ټوګه د  شي. ئساختمانونو مشخصات په بر کې نیولالشکله عناصرو مخصوصه اشارې د انجنیري 

غې لپاره تحقیقاتي او پروژه سازي مؤسسې د ساختمان او مونتاژ لپاره اضافي اشارې په پام کې نیسي چې د ه

ه اړه پ پروفیلپالن، نقشه او دلته  .کیږيد ماستر پالن په جوړولو کې د تثبیتي نومونو او مونتاژ څخه استفاده 

 .يد ياړونده معلومات ورکړل شو

 پروفیل، نقشه او پالن 2.3

ني چځمکې ټوټې په کو د اره د قائم ارتسام څخه ګټه اخلي.لپ رسمولو سطحې د په کاغذ باندې د ځمکې د

 .کیږيشکل سره په کاغذ ښودل 

توپوګرافي پالن: د اراضي د عوارضو د شکلونو او حدودو د افقي ارتسام د کوچني شوي مشابه تصویر څخه 

 (171:11) .عبارت دی

 لهد حدودي او یا تفصیلي پالن په نوم یادېږي. د نقشو  چه پالن تفصیالت د عوارضو پرته رسمېږي د

 یتونه او داسې نورد هغې لویه برخه لکه براعظمونه، هیوادونه، وال تصویر او یاسطحې ټول پاسه د ځمکې د

ځمکې کروي سطحې د غونجېدو او د پرېکېدو پرته پر مستوي باندې نه شي ښودل کېدای. لدې  . دکیږيښودل 

بق مطا خصوصیاتو هغوی د ترتیب په وخت کې د د نقشو د د ځمکې حدودي نقشې انحراف کوي.کبله 

جغرافیائي شبکې نصف النهارونه او مدارونه  باندې د ترتیبول په کاغذ نقشو د ګرافي ارتسام انتخابېږي.کارتو

د کارتوګرافي شبکې په نوم یادېږي. د ځمکې د سطحې کوچني کول د مقیاس په مرسته پر کاغذ  چېرسمېږي 

لکه  کیږيمقیاس د کسر په شکل لیکل . په نامه یادیږي ېنقشد باندې 
1

M
یعنې واحد او  1 یېپه صورت کې  چې 

. د مثال په ډول ږيکېښودل په مخرج کې د هغې د کوچنیوالي درجه 
1

1000
,
1

500
او داسې نور. په پالن کې مقیاس   

ثابت او په نقشه کې مقیاس د هغې په مختلفو برخو کې تغیر کوي. په نقشه باندې وضع شوی مقیاس یواځې د 

مقیاس په نوم یادېږي. هغه د نقشې د اساسي  چې کیږيپه امتداد ثابت پاتې  ځینو نصف النهارونو او مدارونو
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 توپوګرافي نقشې او پالنونه انجنیري جیودیزي

مقیاس لوی وي په هماغه اندازه د تفصیالتو د اراضي عوارض په کاغذ باندې په تفصیل سره  چېپه هره اندازه 

 ښودل کېدای شي.

 [11] کیږيمخې نقشې په الندې ډول وېشل د مقیاس له 

1 لوی مقیاسونه

100000
 

1

50000
 

1

25000
 

1

10000
 

1 متوسط مقیاسونه

1000000
 

1

500000
 

1

250000
 

 

  کوچني مقیاسونه
1

1000000
    او یا د هغې څخه کوچني  

د 
1

10000
د توپوګرافي پالنونو په نوم یادېږي. د انجنیري جیودېزي کارونو لپاره الندې  مقیاس څخه لوی  

 لېږي.امقیاسونه استعم

1

10000
 

1

5000
 

1

2000
 

1

1000
 

1

500
 

           

 . توپوګرافيکیږياختصاصي نقشو باندې وېشل  او د محتوا او استعمال له نظره نقشې په توپوګرافي

 چېځکه  کیږينقشې د ملي اقتصاد د ډېرو مسائلو او همدارنګه د انجنیري مسائلو د حل لپاره ورڅخه استفاده 

خاورې ، جیولوجیکي نقشې عبارت دي لهاصي اختص .کیږي د هغوی پرمخ باندې ټول ضروري مسائل ښودل

 :یفرق په الندې ډول د ينور. د پالن او نقشې ترمنځ اساس ، سیاسي، زراعتي او داسېدریانورديپېژندنې، 

 پر افقي مستوي باندې  چې یپالن او نقشه د ځمکې د یوې برخې د کوچني شوي تصویر څخه عبارت د

 رسمېږي.

 ېکوي ولې په نقشه بانده ې انحراف ند اراضي د حدودو مساحت پر پالن باند یېاو زاو یالاوږدو 

 انحراف کوي.

د ځمکې د  پروفیل. کیږيڅخه استفاده  پروفیلپه عملي ساحه کې د انجنیري مسائلو د حل لپاره د 

د  چېد شاقولي مستوي سره په کاغذ باندې رسمېږي. د دې لپاره  چېسطحې د مقطع کوچنی شوی تصویر دی 

کې د اراضي افقي  پروفیلد نقطو ارتفاعات په  چېوي وي الزمه ده شسم راراضي عوارض په ښه صورت سره 

  دا تناسبقطعاتو ته لوی وښودل شي. 
MV

MH
=

1

20
د مثال په توګه که چېرې د اراضي افقي قطعات یا  معمول دی.  

MVپه مقیاس د  = MVوښودل شي پدې صورت کې ارتفاع په مقیاس د  10000 = MVاو یا  1000 = 500 

د میل د تغیر په ځای کې واقع شي ښودل  چېنقطې  بارزېکې د اراضي د عوارضو ټولې  پروفیل. په کیږيښودل 

 .کیږي
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      د مقیاسونو ډولونه او دقت 3.3

. د یو کیږيپه جوړولو کې د خطونو د اندزه کولو نتائج په اراضي کې کوچني  پروفیلد نقشې، پالن او 

    په اراضي کې مقیاس نومېږي. یالاوږدوپه نقشه کې د هغې نسبت د نوموړي خط  ℓ  یالاوږدوخط 
1

M
=

ℓ

d
 

د کسر په شکل لیکل  چې. مقیاس کیږيپه جیودېزي کې د عددي، خطي او هندسي مقیاسونو څخه استفاده 

لکه  کیږي
1

M
 .یید مقیاس د کوچنیوالي درجه ښ. د مقیاس مخرج وایيته عددي مقیاس   

په پالن او نقشه باندې   یالاوږدومعلوم وي د خط  یالاوږدوکه چېرې عددي مقیاس او په اراضي کې د یو خط 

 په الندې ډول معلومولی شو.

ℓ =
d

M
, d = ℓ × M (III. 1) 

په جیودېزي کې د محاسباتو څخه مخنیوی شوی وي د خطي او هندسي مقیاسونو څخه  چېد دې لپاره 

  .کیږياستفاده 

 

  (34:5) .وایيد عددي مقیاس ګرافیکي شکل ته خطي مقیاس خطي مقیاس: 

 

aپه  یېقاعده  چېموازي دوه خطونه  = 2cm   د وایيهغه ته د مقیاس  قاعده  چې کیږيباندې جدا .

په پورتني رسم کې قاعده دوه سانتي .کیږيمساوي توګه وېشل  رقاعدې د صفر چپه خوا په ملي مترو باندې پ

  دلته مقیاس ،متره ده
1

10000
 ابر دی.رد دوه سوه مترو سره ب یېهر دوه سانتي متره  چې   

d = a ×M   یاd = 2cm × 10000 = 200M   کیږيمطابقت کوي. د قاعدې قېمتونه دا ډول لیکل 

600M,400M,200M  .کوچنی تقسیم د  ي مقیاسطد خاو داسې نورq او یا د اراضي د افقي  يږیادی په نوم

ې د یو تقسیم د قاعدې د صفر سره مطابقت کوي. په یچپه خوا  چېخط ارتسام په نوم یادېږي 
1

10000
مقیاس کې  

qکه چېرې تقسیمات په  = 1mm × 10000 = 10M  کیږيد خطي مقیاس په واسطه په ګرافیکي ډول اندازه. 

 

0 500 1000m 1 2 3 4km 

 [5]خطي او عددي مقیاسونه په توپوګرافي نقشه باندېشکل:  1.3

1:50000 
 متر 500، په یو سانتي متر کې
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 هندسي مقیاس

چې د هغه اساس متناسب تقسیمات د مقیاس قاعده جوړوي. د  وایيهغه مقیاس ته  هندسي مقیاس:

 تقسیم تعینېدای شي. یهندسي مقیاس په مرسته په ګرافیکي ډول تر لسمې حصې پورې د قاعدې ډېر کوچن

دسي مقیاس لکه خطي مقیاس د هغې قاعده هم دوه سانتي متره ده. د صفر چپه خوا په افقي او عمودي نه

خري ګراف پورې رسمېږي. عمودي اافقي خطونه د هندسي مقیاس تر  کیږيډول په لسو مساوي برخو وېشل 

 کیږيسره وصل  د عمودي خطونو لومړی قېمت د قاعدې د صفر : خطونه په قاعده باندې په دې ډول رسمېږي

په ترتیب سره د عمودي خطونو لسم قېمت د قاعدې د  کیږيد قاعدې د لومړي قېمت سره وصل  یېدوهم قېمت 

mعنې ی. عمودونه په لسو برخو کیږينهم قېمت سره وصل  = تقسیمات په  چېد نقطو څخه  کیږيوېشل   10

 کیږيد قاعدې سره رسمېږي. د قاعدې د صفر چپه خوا هم په لسو برخو وېشل  ABالس راځي موازي خطونه د 

n = de چېد مثلثونو څخه په الس راځي  Bdeاو  BDEد  10 =
AB

100
DEدلته   =

AB

n
, Bd =

BD

m
پس  

de

DE
=

Bd

BD
, de =

Bd

BD
DE   که چېرېn = m = deوي پس   10 =

AB

100
د هندسي مقیاس کوچنی تقسیم د قاعدې د   

qسلمې حصې سره مساوي دی  = de.M = 0.2mm.M  ،قیاس د ــــــهمدا وجه ده چې بعضې وخت هندسي م

یاس ـــدسي مقــــــوم یادېږي. په دې ترتیب په هنـــــقیاس په نـــــم لمـــــــس
1

10000
qوچنی تقسیم ــــــک   = 0.2 ×

10000 = 2 𝑀  دMN مترو سره برابر  668کې  يوالي سره مساوي دی چې په اراضقطع خط د هغه خط د اوږد

د انسان د سترګو په واسطه د ملي متر تر لسمې برخې پورې قېمت  چېدی. علمي تحقیقاتو معلومه کړېده 

د مقیاس د دقت په  چېسره مطابقت کوي  0.1mmتعینولی شي. د اراضي افقي مسافه چې دپالن )نقشې( د 

 (35:5) نوم یادېږي.

 

 

 

 

 [5]هندسي مقیاسشکل: 2.3  
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 ريګزاد نقشو او پالنونو نمره  4.3

ښودل  چېسطحې نقشې او پالنونه په کاغذ باندې رسمېږي. د مقیاس له مخې د منطقې اندازه  ځمکې د د

 یېمساحت  چېمختلفه ده. پدې ډول د ځمکې یوه منطقه  یېد نقشو او پالنونو د اوراقو اندازه  کیږي
2

1KM ده

1)د اد هغې ابع 1:100000 یېمقیاس  چېد نقشې د پاسه ،  × 1)cm  دی  1:500 یېد پالن د پاسه مقیاس

200)د هغې ابعاد  × 200) cm   ولري د هغه  لوی ابعاد چېنقشو او پالنونو شیټونه هغه د . کیږيښودل

د هغې  چېپالنونو د مناسب استعمال لپاره یو شیټ د  استعمال په عملي توګه په انجنیري کې غیر مساعد دی.

40)اندازه  × 50) cm  کې ده قبوله شوېده. نصف النهارونه او مدارونه د نقشې او پالن د شیټونو د کنار په حیث

. نمره ګزاري د تقسیم بندۍ کیږي اجراقبول شویدي. د هر شیټ نمره ګزاري د هغه هیواد د مروجه اصولو پر بنسټ 

 (341:11) د ځانګړو توپوګرافي نقشو او پالنونو د شیټونو څخه عبارت دي.

د پورتني مقیاس د  د نقشې د مقیاس په اساس جوړېږي. 1:1000000افغانستان د نقشو نمره ګزاري د 

هر  د یېالبلد  عرض چېځمکې د کرې وېشل په ردیفونو سره  نقشو شیټونه د
o

4
  

 د ه تشکیلېږي. عرض البلدخڅ

. د طول البلد ستونونه د هر کیږياندازه  ته خط استوا څخه شمال او جنوب
o

6
    

ده  مبدا یېنویچ یګر چېوروسته 

پورې د التیني لویو حروفو په  Vنه تر  A. ردیفونه شمال او جنوب د کیږياندازه  (∘180±)شرق او غرب خواته 

پورې د ساعت د ګرځېدو خالف نمره ګزاري  1-60واسطه د استوا د خط څخه ستونونه د عربي ارقامو په واسطه 

د کوردیناتو د سستم په واسطه په الندې ډول  نمرو تر منځ رابطه د ګاوس کریوګرږي. د زونونو او ستونونو د یک

 ږي: یتعین

n = Q − 30 

ن نمره ده. د وسطي ریوګر د کوردیناتو د زوکد ګاوس  nد نقشې د مقیاس د ستون نمره او   Q 1:1000000دلته:

 . کیږيمقیاس د الندې فورمول په واسطه محاسه  1:1000000نصف النهار د طول البلد شیټونه د 

L
وسطي

= 6° × Q − 183°
 

 د شیټونو نمره ګزاري په الندې رسم کې ښودل شویدي. 1:1000000د 

(j-41, j-42)  نمره ګزارۍ لپاره دا الندې شرط باید رعایت او داسې نور. د توپوګرافي نقشو د لویو مقیاسونو د

مقیاس شیټونه د لوی مقیاس د مکمل شیټونو په یو عدد تقسیم شي. په افغانستان  1:1000000د  چېشي 

 کې په الندې ډول توپوګرافیکي نقشې او پالن مقیاسونه قبول شویدي:

1:10000000, 1:500000, 1:250000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 

1:5000, 1:2000 
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 .د افغانستان د توپوګرافیکي شیټونو نمره ګزاري        1:1000000شکل: 3.3

هر شیټ د  1:100000. د کیږيبرخو وېشل  144نقشه په  1:1000000مقیاس نقشې لپاره  1:100000د 

حروفو په  abcdد  1:25000حروفو او  ABCDد  1:50000. د کیږيعربي ارقامو په واسطه نمره ګزاري 

شیټ د الس ته راوړلو په مقصد  1:5000د  1,2,3,4د اعدادو په واسطه لکه  1:10000واسطه 

مقیاس شیټونه د اعدادو په واسطه لکه  1:5000. د کیږيشیټونو وېشل  256مقیاس نقشه په  1:1000000

شیټ نمبر  1:100000د نوموړي نمره ګزارۍ سره د قوس په منځ کې د  چې کیږينمره ګزاري  256…,1,2,3

 کیږياضافه 

  . (256)55-42-1د مثال په توګه  

 I–42 

A B 

C D 

1:500 000 
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1:1 000 000 
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1:100 000 
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6
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0
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36° 00' 36° 00' 

6
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°
 0

0
' 

a b 

c d 

b) c) 

1:50 000 

I – 42 – 4 – A 

 

اريزشکل: نمره ګ  4.3 

 د نقشو د شیټونو د موقعیت شیماګانې 

.a     د نقشې په شیټ کې. 1:1000000مقیاس د  1:100000 د 

 

J–41 
J–42 

 

J–43 

 

I–43 

 

I–42 I–41 

    H–41 H–42 H–43 

 

  کا  
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41 42 43 
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.b  د نقشې د مقیاس په شیټ کې. 1:100000مقیاسونه د  1:50000, 1:25000, 1:10000د 

c-  مقیاس 

 پالن په شیټ کې د 1:5000د  1:2000

           ودل شویديښجدول کې د نقشو او پالنونو د شیټونو او ابعادو نمره ګزاري  1.3په 

           [5]د نقشو او پالنونو د شیټونو او ابعادو نمره ګزاري  جدول: 1.3 

د کیلو متري او یا د کوردیناتي شبکې 

 ابعاد

 مقیاس نمره ګزاري د چوکاټ ابعاد

   عرض البلد طول البلد مخ د نقشې پر په اراضي کې

__________ __________ 6°
 4°

 1-42 1:1000000 

2Km 2cm 30´ 20´ 1-42-12 1:100000 

1Km 2cm 15´ 10´ 1-42-12-B 1:50000 

1Km 4cm 7´30˝ 5´ 1-42-12-A-b 1:25000 

1Km 10cm 3´45˝ 2´30˝  1-42-12-A-d-4 1:10000 

500m 10cm 1´52.5˝  1´15˝  1-42-12(256) 1:5000 

200m 10cm 37.5˝  25˝ 1-42-12(256C) 1:2000 

         

د کوچنیو مقیاسونو تبدیلول په لویو مقیاسونو باندې د هغوی د ابعادو په پام کې نیولو سره د بې مقیاس 

مقیاس په عمومي توګه د اراضي ټول  1:500د ګروپ څخه با مقیاس ګروپ ته انتقالېږي. د مثال په توګه د 

د ارقامو په لیکلو سره . ځینې نورې مخصوصې اشارې کیږياشکال د مخصوصه اشاراتو په واسطه ښودل 

وسطي مت او د هغوی عرض د ځنګل د ونو ونو مقاواو د هغې جریان سرعت، د پل یالتکمیلېږي. د دریابونو ژورو
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پالنونو باندې د مسکوني منطقو نومونه،  او قیر عرض په نقشو د کونورس ارتفاعات او د هغې ډولونه د

. د ټولو مختلف الشکله کیږي، جهیلونه، بحیرې او بحرونه د غرونو سلسلې او داسې نور لیکل ېالدریابونه، وی

تحقیقاتي او  عناصرو مخصوصه اشارې د انجنیري ساختمانونو مشخصات په بر کې نیولی شي. پدې ټوګه د

د هغې لپاره د ماستر پالن  چېمونتاژ لپاره اضافي اشارې په پام کې نیسي  او ختمانسا پروژه سازي مؤسسې د

 (42:5). کیږيپه جوړولو کې د تثبیتي نومونو او مونتاژ څخه استفاده 

 د توپوګرافي نقشو او پالنونو مخصوصه اشارې 5.3

، محلونه، تعمیرونه، نقطېپاسه د اراضي ټول اشکال لکه جیودېزي  پالنونو دتوپوګرافي نقشو او د

سیسات، فابریکې، کارخانې، د مخابراتو مزي )رادیو، ټېلېفون(، د برق شبکې، الرې، انجنیري تا

هایدروګرافي )بحیرې، جهیلونه، دریابونه، کانالونه، نباتي فرش )ځنګلونه(، پارکونه، دلدلزار( سرحدونه، 

 چې یږيکښودلو لپاره د مخصوصه اشارو څخه استفاده  د د دې اشکالو .کیږيمحوطې او داسې نور ښودل 

. مخصوصه کیږينوموړي اشارې په عمومي توګه خصوصیت او د تفصیل شکل او د اراضي عناصر پکې ښودل 

د ټول افغانستان لپاره یو شانته دي، پدې  کیږيد نقشو او پالنونو د ترتیب لپاره ورڅخه استفاده  چېنقشې 

سانۍ اپه  چې کیږيتوګه مطالعه  ډول د نقشو او پالنونو څخه مخکې د مخصوصه اشارو ډولونه په مقدماتي

سره په نقشه او پالن باندې د تفصیالتو څخه استفاده وشي. د اراضي شکلونه په نقشو او پالنونو دپاسه د عددي 

. د اراضي د یوې برخې په پام کې نیولو سره نقشې او پالنونه په ورکړل شوي کیږيمقیاس د مخرج مطابق کوچني 

د با مقیاس اشارې د اراضي د حدودو شکلونه او  د با مقیاس اشارو په نوم یادېږي. چې کیږيمقیاس سره ښودل 

لکه )ځنګل، دلدلزار،  کیږيد هغې ابعاد مشخص کوي. د حدودو ترمنځ مساحت د مخصوصه اشارو په واسطه ډ

و په ه د هغې ابعاد د نقشو او پالنونچباغونه، بوټي( او داسې نور. د اراضي د اشکالو مخصوصه اشارې 

 (87:4)  .مقیاسونو کې ښودل کېدای نشي د بې مقیاس اشارې په نوم یادېږي

د خطي تاسیساتو  چېاو داسې نور. مخصوصه اشارې  یېعالئم، څاه ګانې، پا هغه عبارت دي له جیودېزیکي

په مقیاس   یالاوږدود هغې  چېپه ډول وي لکه الرې، کانالونه، د مخابراتو مزي، پائپ الېنونه او داسې نور 

وم ــاشارو په ن يــــــخطد  ږيـــــکیغې عرض د مقیاس په واسطه لوی ښودل ــــــېدای شي او د هـــــباندې ښودل ک

 ]شکل3.5  [ یادېږي.
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 [4]د مخصوصه اشاري مثالونه شکل:  5.3

 

Aد داخل دی مقیاس مخصوصی اشاره 

کاریسبزی کاریسبزی   

 مزرعه مزرعه

 توت
25

0.25

 چې قطرینگل ځ

 0.25M  او 25Mبهارتفاع 

 د میوی باغ

 تاکستان و باغ میوه

چې غیر قابل زار دلدل 3 2 1

:دب تیری دو وی  

1 علفزار -  

2 لخزارر -  

۳بوټی  

1 2 

:ریگستان  

 هوار1

2 دارتپه -  

 چمنزار

bد خارج دی مقیاس مخصوصی اشاره 

نقطه ترانگولیشن د 393.4  

93

344.9

نقطۀ پولیگونومتری  

7

500.66
 ځمکې پلر

 د اوسیدو ساختمان

 د نفتو برج

شکل مستطیل   

 دایروی شکل2

 یوازنی ونه 

cخطی مخصوصی اشاری - 

 دبرق د انتقال لین

 د اوبو رسولو نل

 د ورګادی خط

 خامه سرکونه

روپیاده  

 دولتی مرز

 ایالتی مرز

 توپوګرافی مخصوصه اشاری

 

د تهویی او استخراج معدن 

:شاقولی  
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 و ښودل په نقشو او پالنونو باندېاراضي د عوارض د 3.6

النونو د پد نقشو او  چېاراضي عوارض د ځمکې د سطحې د ناهمواریو د مجموعې څخه عبارت دي  د

ه اراضي د عوارضو د ټولو چ. د عوارضو ښودل یو مشکل کار دی کیږياساسي عناصرو د جملې څخه شمېرل 

 او مکمل ډول نمائنده ګي وکوالی شي. مفصله پشکلونو 

اضي اساسي عوارض په الندې ډول ظاهري اشکالو له مخې د اراراضي د عوارضو اساسي شکلونه: د  د

 سیمېږي.تق

  څوکه، میل او لمن ولري. چېدی  یاللوړوغر، تپه: یو محدب ډوله د ځمکې د سطحې 

  امتداد موندلی وي د پورتني خط په امتداد د اوبو  یېپه یو استقامت کې  چېدی  یاللوړوسلسله: هغه

 د اوبو د تقسیم د خط په نوم یادېږي. چېجریان دواړو میلونو ته وېشي 

  امتداد موندلی وي د درې بست په تدریجي  یېپه یو استقامت کې  چېدره: د ځمکې د سطحې ژوره ده

د درو د بستر څخه تېرېږي د اوبو د تجمع د خط په نوم یادېږي.  چېهغه خطونه  .ډول په یو استقامت کې ژورېږي

 .وایيپه غرنۍ اراضي کې عرض لرونکو درو ته تنګی 

 حې د دوو څوکو تر منځ د اوبو د تقسیم په خط باندې واقع وي په غرنۍ ساحه کې طګردنه: د اراضي د س

 ګردنې قطع کوي د کوتل په نوم یادېږي. چېو سړکونه الرې ا

  کوچني ګودالونه وایيخري نقطې ته کف اد کودال  کیږيګودال: د ځمکې د ډنډ په شکل ژورې ته ویل ،

 د ژورې په نوم یادېږي.

  وایي لر. شاقولي میل ته وایيبرامده ګي: د شدید میل تغیر په ساحه کې د شخ میل څخه هوار میل ته. 

 اوبو د تقسیم خطونه او تالویګ د  ولري. یالافقي سطحې ته نږدېو چې: د اراضي سطحه ده ئهوار

 مشخصه عوارضو په نوم یادېږي.

 ږي. د اوبو د تقسیم خط ینې د اراضي د عوارضو مشخصه نقطو په نوم یادد غره څوکې: ګودالونه او ګرد

  .دید منحنیاتو په محدبه برخه کې عمودي تېرېږي د تالویګ خط د منحنیاتو په مقعره برخه کې په عمود ډول 

(43:5) 

 د اراضي د عوارضو د طریقو ښودل:

 .کیږيد نقشو او پالنونو د ترتیب په وخت کې د اراضي عوراض په دوه طریقو ښودل 

لومړی د ارتفاعاتو په مرسته او دوهم د منحنیاتو په مرسته مګر په ساختماني چارو کې له دواړو طریقو 

 .کیږيڅخه استفاده 

. کیږيپه پالن او یا نقشه باندې د اراضي بارزې نقطې لیکل  چېد هغه طریقې څخه عبارت ده  د ارتفاعاتو طریقه:

د دې طریقې نقص پدې کې دی که چېرې د ارتفاعاتو تعداد زیات شي د اراضي د عوارضو ښودل په نقشه او یا 
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 توپوګرافي نقشې او پالنونه انجنيري جيوديزي

 لويو مقياسونو الن دپپه مقصد د  ودلوښيو د كارراوپالن باندې مشكلېږي. په افغانستان كې نوموړي طريقه د ه

  لپاره استعمالېږي.

د هغې ټولې نقطې يو شانته ارتفاعات ولري. د  چې دهد اراضي د يو تړلي انحنائي خط څخه عبارت  :منحني

  لپاره يوه جزيره په نظر كې نيسو: منحنياتو د تشرېح

…په خيالي ډول د اوبو سطحه 
2

,H
1

H  په ارتفاعاتو سره پورته خواته وړو كه چېرې د سواحلو د اثر خطونه

منحنيات په الس راځي. د اراضي د منحنياتو  يشي د اراض مستوي باندې ارتسام وركړاى Pپه قائم ډول د 

كوچنى شوى شكل د نقشې او يا پالن په مقياس كې په پالن او نقشې دپاسه د منحنياتو څخه عبارت دي. د 

په پالن باندې د دوو مجاورو منحنياتو  dڅخه تېرېږي،  hارتفاع ګانو يعنې  يوروسته د مساو مشخصاتو

  ترمنځ مسافه ده.

  

  [5]د عوارضو ښودل د منحنياتو پواسطهشكل:  6.3

 د منحنياتو په مرسته د اراضي د عوارضو ښودل  

ترمنځ الندې رابطه  ν يېاو د اراضي د ميل زاو hاو د عوارضو د مقطع ارتفاع  dد پورتني رسم له مخې د 

  موجوده ده:

i tan	ν
h

d
	, d

h

tan	ν

h

i
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 توپوګرافي نقشې او پالنونه انجنیري جیودیزي

ل یلنډه وي په هماغه اندازه د اراضي م (h)د پورتني فورمول څخه څرګندېږي هر څومره که د مقطع ارتفاع 

ضي په بارزو نقطو . په نقشو او پالنونو باندې په منفردو منحنیاتو او د اراکیږيزیاتېږي او برعکس کوچنی 

 (231:13) .کیږيباندې د ارتفاع قېمت لیکل 

 د منحنیاتو خواص په الندې ډول دي:

  په عین منحني باندې واقع وي عین ارتفاع لري. چېټولې هغه نقطې 

 .منحنیات د تړلو انحنائي خطونو څخه عبارت دي 

 .منحنیات هېڅکله یو بل نه قطع کوي 

  زیاتېږي او برعکس میل  یېد منحنیاتو ترمنځ مسافه لنډه وي په هماغه اندزاه میل  چېهرڅومره

 کمېږي. په الندې رسمونو کې د اراضي عوارض د منحنیاتو په واسطه ښودل شویدي.

 

 [13]د اراضي د عوارضو اساسي شکلونه او د هغوی ښودل د منحنیاتو پواسطهشکل:  7.3

  د اوبو د تقسیم خط

 جریان خط د ابو د

 نزولي عالمې
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 توپوګرافي نقشې او پالنونه انجنیري جیودیزي

 :د منحنیاتو تفاضل په نقشو او پالنونو باندې 

 .وایيد عوارضو د مقطع ارتفاع د دوو همسایه منحنیاتو تر منځ شاقولي مسافې ته 

 کمه نه وي.باید څخه  0.2mm د په پالن باندې dپه هغه صورت کې چې میل اعظمي وي او لنډه مسافه 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑎𝑛 𝑣𝑚𝑎𝑥  

𝐻 = 0.2𝑚𝑚. 𝑡𝑎𝑛 𝑣𝑚𝑎𝑥 . 𝑀 

د پالن او نقشې د مقیاس مخرج دی. په یو وخت کې  Mد میل اعظمي زاویه د اراضي د میل څخه ده.  𝑣MAXدلته: 

. د پالن د لویو مقیاسونو دپاره کیږيد انجنیري د تاسیساتو ساختمان او د پروژه سازۍ شرائط په نظر کې نیول 

 (12:3). کیږيکوچنی نیول  hپه هواره ساحه کې 

h [3]  جدول  الندې جدول په واسطه ښودل شوی دید پالن د پاسه د 

 مقیاس پالند  د منحنیاتو تفاضل

0.25-0.5 1:500 

0.5 1:1000 

0.5-1 1:2000 

1-2 1:5000 

2-5 1:10000 

 

په داسې  کیږيپه هواره اراضي کې د اراضي عوارض د همېشه لپاره د منحنیاتو په مرسته نه ښودل 

. د ښه قرائت لپاره هر پنځم کیږينیمه منحنیاتو د خطونو په واسطه ښودل  د کې د نقشې او پالن دپاسه التواح

 نقشه باندې ضخیم رسمېږي. پهمنحني 

 په نقشه او یا پالن باندې هد اراضي د عوارضو مطالع 

 ېد عوارضو د مطالعې مفهوم د اراضي د سطحې د عوارضو مشخصات او شکلونه په نقشه او پالن باند

د اراضي عوراضو ټول  چې. د دې لپاره ضروري ده کیږيد بصرې تجسم ښودلو او د الس ته راوړلو څخه شمېرل 

 . دوپوهېږ و دیباندې با خواصو پر منحنیاتو د مطالعه شي،اومنحنیاتو باندې باید هغې ښودل پر د شکلونه او

ر( یو متقابل ارتباط ، جهیلونه او داسې نوېالهایدروګرافي شبکې ترمنځ )دریابونه، وید او اراضي د عوارضو

 دریایي درو هایدروګرافیکي شبکو مشخصات،د ي د عوارضو د مطالعې په وخت کې داراض موجود دی. د

 و دد بارزو نقطي د اراض .کیږيطه د منحنیاتو قېمتونه پیداسمو په وایراضي نشیب د نزولي عالااستقامت، د 
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 توپوګرافي نقشې او پالنونه انجنیري جیودیزي

 .دکیږيڅخه استفاده  داسې نورو سطحې،ژورې او اوبو ې، غونډۍ،دګردانلکه څوکې، هارتفاعاتو قېمتون

 (131:5) اوبو جریان یو ضروري امر دی. د تقسیم دخطونو استقامت د اوبو

 لنډیز 7.3

. توپوګرافي کیږيد محتوا او استعمال له نظره نقشې په توپوګرافي اختصاصي نقشو باندې وېشل 

ځکه چې  کیږيانجنیري مسائلو د حل لپاره ورڅخه استفاده  همدارنګه د او مسائلو ډېرو د صادنقشې د ملي اقت

خاورې ، جیولوجیکي اختصاصي نقشې عبارت دي له .کیږياندې ټول ضروري مسائل ښودل د هغوی پرمخ ب

 و دناهمواری سطحې د ځمکې د اراضي عوارض د د داسې نور. ریانوردي،سیاسي،زراعتي اودپېژندنې،

ښودل  عوارضو د .کیږيجملې څخه شمېرل  د اساسي عناصرو د النونوپ او نقشو مجموعې څخه عبارت دي چې د

 مکمل ډول نمائنده ګي وکوالی شي.او  مفصل هپ شکلونو ټولو د عوارضو ه اراضي دچمشکل کار دی  یو

   

i = tan 𝑣 =
h

d
, d =

h

tan 𝑣
=
h

i
 

او د اراضي  hپه پالن باندې د دوو مجاورو منحنیاتو ترمنځ مسافه ده. او د عوارضو د مقطع ارتفاع  چې dکه د 

لنډه وي په هماغه  (h)د مقطع ارتفاع  هر څومره يوجوده وی نو لیدل کیږترمنځ الندې رابطه م 𝑣 یېد میل زاو

 .کیږيل زیاتېږي او برعکس کوچنی یاندازه د اراضي م

 پوښتني:

 .کیږيپه قائمه باندې د ځمکې د سطحې ښودل د کوم ډول ارتسام څخه استفاده  1

 د نقشې او پالن ترمنځ توپیر ولیکئ؟ 2.

 په کومو مقیاسونو جوړېږي؟ پروفیل 3.

 هندسي مقیاس کوم ډول مقیاس دی؟ 4.

 د شیټونو نمره ګزاري ولیکئ؟ 1:1000000د  5.

 ګودال، غونډۍ او هوارې په باره کې معلومات ولیکئ؟ 6.

 2cmاو د هندسي مقیاس قاعده وي  1:2000هندسي مقیاس رسم کړئ په داسې حال کې چه مقیاس عددي  7.

 وي؟

𝐿په هندسي مقیاس باندې  8. = 150𝑚   وي او قاعده د هندسي  1:2000نشاني کړئ که چېرې عددي مقیاس

وي؟ 2cmمقیاس 
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(جهت ورکول ) جهت پــیداکول  انجنیري جیودیزي  

 ئکڅپرڅلورم 

 (جهت ورکول)جهت پیداکول 

 عمومیات1.4

 او جهت پیداکول نظر حقیقي نصف النهار، مقناطیسي نصف النهار و خطید د توپوګرافي نقشو دپاسه

ار استقامت د نصف النه ياړتیا ده په نقشه باندې د وسط په جیودېزي کې د زون وسطي نصف النهار ته

پالن باندې  یا نقشه او موقعیت په اراضي کې پر خطونو کوردیناتو د شبکې دشاقولي خطونوڅخه عبارت دي.د

 عبارت دي له:حقیقي ازیموت،مقناطیسي ازیموت،د یېکوونکو زاویو په واسطه معلومېږي.دا زاوجهت ور د

 .يډول توضیح کیږ مفصلاړوند موضوعات په  ېک يڅپرکاو رومبونه. په دی  یېسمت زاو

 ېیداکول او د جهت ورکولو زاوییو خط جهت پ د 2.4

په توګه الندې  مبدا. په جیودېزي کې د وایياستقامت ته جهت ورکول  يخط استقامت نظر مبدو یو د

 استقامتونه قبول شویدي:

ه د هغې سره موازي چاو د زون وسطي نصف النهار یا هغه خط  ف النهارصحقیقي نصف النهار، مقناطیسي ن

ینو څخه تېرېږي د محل د نقطې او د قطب چې وایيهغه استقامت ته حقیقي نصف النهار استقامت  وي.

پاسه حقیقي نصف النهار  . د توپوګرافي نقشو دکیږيواسطه پیداپه استرونومي رصداتو نوموړی استقامت د

درجه ئي شبکې طول البلد  د چېهمدارنګه د هغه خطونو څخه عبارت دي  ربي او شرقي چوکاټ څخه اوغنقشې  د

 دقیقه ئي قېمتونه سره وصل کوي.

د مقناطیسي عقربې محور په واسطه تعینېږي. جوته خبره ده قطبین استقامت  النهارمقناطیسي نصف 

 (49:5) .کیږيد ځمکې په دوراني محور باندې واقع دي د مقناطیسي قطبونو سره نه منطبق  چې

زاویه منځ ته  δپدې توګه د اراضي په یوه نقطه کې د مقناطیسي نصف النهار او حقیقي ازیموت تر منځ د 

او که شرقي وي عالمه  (-) یې. نوموړی انحراف که غربي وي عالمه  وایيهغې ته مقناطیسي انحراف  چېراځي 

 ده. (+) یې
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(جهت ورکول ) جهت پــیداکول  انجنیري جیودیزي  

 نه یواځې د  δمقناطیسي انحراف 

سطحې په مختلفو نقطو کې  اراضي د

ه لري ولې د وخت په مختلف قېمتون

ن نقطه یهغې قېمت په ع تېرېدو سره د

 نه ثابتوالي طبونو دمقناطیسي قکې د 

مقناطیسي  . دپه واسطه تغیر کوي

او قرن په  ېورځ انحراف دعقربې 

د مقناطیسي  اوږدو کې تغیر کوي.

پاسه فلزي  عقربې د استقامت د

 د ام، د برق د انتقال الینونه اواجس

کارونوکې لري پدې توګه په جیودېزي کې مقناطیسي جهت ورکول یواځې په کم دقته  معدنونه تاثیر اوسپنو

څخه شاقولي خطونو ار استقامت د کوردیناتو د شبکې دوسطې نصف الهن ږي. په نقشه باندې دالیاستعم

مقناطیسي عقربې انحراف ښودل  منځ د مقناطیسي نصف النهار تر حقیقي او عبارت دي. په الندې رسم کې د

 (143:6). شوی دی

یا پالن باندې د جهت ورکوونکو زاویو په واسطه معلومېږي.  نقشه او نو موقعیت په اراضي کې پرخطو د

 ې او رومبونه.یعبارت دي له: حقیقي ازیموت، مقناطیسي ازیموت، د سمت زاو یېدا زاو

: هغه زاویه ده چې د حقیقي نصف النهار د شمال استقامت څخه د ساعت د ګرځېدو مطابق تر موتیحقیقي از

°0. ازیموتونه د کیږيورکړل شوي استقامت پورې اندازه  −  .کیږيدرجو پورې اندازه  360°

 

O

B

AOC

AOB

C
AOB+

AOB=AOB++180°

A'OB =A
OB +

 [5] ازیموتشکل: حقیقي  2.4

2

1
2

O

-
+  حقیقي نصف النهار     

 مقناطیسي نصف النهار

 

 [5].شکل:  د مقناطیسي عقربې انحراف1.4
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(جهت ورکول ) جهت پــیداکول  انجنیري جیودیزي  

 رابطېمنځ  د حقیقي او مقناطیسي ازیموتونو خطونه او د هغوی تر 

ي خط د ساعت د ګرځېدو مطابق د نصف النهار د شمال استقامت څخه د ورکړل شو چېهغه افقي زاویه 

هار )جغرافیائي( په نوم یادېږي. که چېرې ازیموت د حقیقي نصف النموت یاز تر سمت پورې حسابېږي د خط د

الهنار څخه محاسبه شي د حقیقي ازیموت په نوم یادېږي او که چېرې د مقناطیسي نصف  څخه محاسبه شي د

مقناطیسي ازیموت په نوم یادېږي. په الندې رسم کې د حقیقي او مقناطیسي نصف النهار ترمنځ رابطه په الندې 

 ډول ده:

A = Am + δ………………………… . . (1) 

 

 

 [5]ي او مقناطیسي ازیموتونو ترمنځ رابطېقشکل: د حقی3.4

څرنګه  .موت جمع په مقناطیسي انحراف سرهیحقیقي خط ازیموت مساوي دی په مقناطیسي از عنې دی

نصف النهارونه د قطب په یوه نقطه کې قطع کوي حقیقي ازیموتونه د مختلفو نقطو لپاره مختلف دي. حقیقي  چې

په  ABد  چېنقطې په حقیقي ازیموت سره  Bد  کیږيعالمه لري مساوي  ADد  چېپه نقطه کې  Dازیموت د 

. کیږيي نقطه کې مساوي زاویه یعنې د نصف النهار تقرب په نوموړ  γعالمې سره ښودل شوی دی جمع د 

(5:53) 

AD = AB + γ……………………… . . (2) 

 

 

 

 

 [5] رابطېي او مقناطیسي ازیموتونو ترمنځ قد حقی شکل:  5.4
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(جهت ورکول ) جهت پــیداکول  انجنیري جیودیزي  

د خط  BDپه الندې شکل کې مستقیم او معکوس ازیموتونه ښودل شویدي. په نوموړي شکل کې د 

توتونه ښودل شویدي. ومستقیم او معکوس ازیم
BD

A موت څخه دی او یعبارت د مستقیم از
DB

A  د معکوس

 :چېپه الندې شکل کې لرو  کیږيازیموت څخه شمېرل 

ADB = ABD + γ + 180……………(3) 

د محوري نصف النهار د شمال استقامت څخه د ساعت د ګرځېدو مطابق تر  چېهغه افقي زاویه ده  :سمت زاویه

°0د سمت زاویه د  .کیږيپه حرف باندې ښودل  α. د سمت زاویه د کیږيمطلوب خط پورې اندازه  − درجو  360°

´α.کیږيپورې اندازه  = α ±  د مختلفو نقطو دپاره د یو خط د سمت زاویه مساوي قېمتونه لري.   (4)…180°

  

 

 (ά) زاویهشکل: د سمت  5.4

 په الندې شکل کې  هترمنځ رابط یېازیموت او سمت زاو دA  حقیقي ازیموت دBD  د خطα  د

 چېد نصف النهار تقرب دی. د شکل له مخې لرو  γنوموړي خط د سمت زاویه ده. 

 

A = α + γ…(5) 

د سمت په زاویه جمع د نصف النهار  کیږيحقیقي ازیموت مساوي 

 په تقرب سره.

 

 

AB  
BA  

 زاویې تر منځ رابطهشکل: د ازیموت او سمت 6.4
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(جهت ورکول ) جهت پــیداکول  انجنیري جیودیزي  

 له کې وضع شي د نوموړي خط تردمعا (5)مت د لومړۍ معادلې څخه واخستل شي په یق Aکه چېرې د 

 موت رابطه په الس راځي:ې او مقناطیسي ازییمنځ د سمت زاو

α + γ = Am+ δ, ∝= Am+ δ − γ………… . (6) 

Am = α + γ − δ…… . .………………………(7) 

موت جمع د مقناطیسی عقربې په ید نوموړي خط په مقناطیسي از کیږيد یو خط د سمت زاویه مساوي 

 انحراف منفي د نصف النهار په تقرب سره.

 

او رومب ترمنځ رابطې یېد سمت زاوشکل:   7.4 

د مبدوي نږدې شمال او یا جنوب استقامت څخه د ساعت د ګرځېدو مخالف او یا  چېهغه حاده زاویه ده :  رومب

 .ږيیکموافق تر مطلوب استقامت پورې اندازه 

 شکل کې په څلورو ربعو کې ښودل شوېده. پورتهترمنځ رابطه په  یېد رومب او سمت زاو

 ومب ترمنځ رابطې په الندې ډول دياو ر یېد سمت زاو

 

 او رومب ترمنځ رابطې  یېزاود سمت جدول:   1-4 

∝= r r =∝ N E I 

∝= 180° − r r = 180°−∝ S E II 

∝= r + 180° r =∝ −180° S W III 

∝= 360° − r r = 360°−∝ N W I5 



  (36) 

 

(جهت ورکول ) جهت پــیداکول  انجنیري جیودیزي  

. نوموړي کیږيپورتني فورمولونه د سمت زاویو د انتقال څخه رومب او د رومب څخه سمت زاویو لپاره استفاده 

 .کیږيهم استفاده  معلوم وي یېه قېمتونه چفورمولونه د حقیقي او مقناطیسي رومبونو د محاسبې لپاره 

(233:4) 

 

 

    لنډیز 3.4

په توګه الندې  مبدا. په جیودېزي کې د وایياستقامت ته جهت ورکول  يخط استقامت نظر مبدو یو د

او د زون وسطي نصف النهار یا هغه  استقامتونه قبول شویدي:حقیقي نصف النهار، مقناطیسي نصف النهار

چې د محل د نقطې او د  وایيه د هغې سره موازي وي. حقیقي نصف النهار استقامت هغه استقامت ته چخط 

اسه پ . د توپوګرافي نقشو دکیږيسطه پیداقطبینو څخه تېرېږي نوموړی استقامت د استرونومي رصداتو په وا

ربي او شرقي چوکاټ څخه او همدارنګه د هغه خطونو څخه عبارت دي چې د درجه غحقیقي نصف النهار د نقشې 

ئي شبکې طول البلد دقیقه ئي قېمتونه سره وصل کوي. هغه افقي زاویه چې د ساعت د ګرځېدو مطابق د نصف 

: رومب موت په نوم یادېږي.یورکړل شوي خط تر سمت پورې حسابېږي د خط د ازالنهار د شمال استقامت څخه د 

هغه حاده زاویه ده چې د مبدوي نږدې شمال او یا جنوب استقامت څخه د ساعت د ګرځېدو مخالف او یا موافق 

 ږي.یتر مطلوب استقامت پورې اندازه ک

 پوښتنې:  

 د حقیقي نصف النهار استقامت له کومو ځایونو تېرېږي؟ 1.

 پواسطه معلومېږي؟ ېلآمقناطیسي نصف النهار د کومې  2.

 د سمت زاویه تعریف کړئ؟ 3.

 پواسطه معلومېږي؟ ېلآجهت ورکول او جهت پیداکول په اراضي کې د کومې  4.
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

 څپرکئپنځم 

 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل

 عمومیات 1.5

په توپوګرافي نقشو باندې د مدار او نصف النهار خطونه ندي موجود. د جغرافیائي کوردیناتو د 

پیداکولو لپاره د توپوګرافي نقشو په مرسته د عرض البلد او طول البلد د مخصوصې دقیقه ئي شبکې څخه 

 .يتوضیح کیږاړوند موضوعات  اوکوردیناتو په مرسته دنقاطو تثبیت  دلته دمختلفو  کیږياستفاده 

 معلومول کې د نقطو الزاویه کوردیناتوفیائي او قائمه جغرا په 2.5

نکو نقشو باندې مدارونه او نصف النهارونه رود جغرافیائي کوردیناتو د معلومولو لپاره په کوچني مقیاس ل

د نصف النهار او مدار خطونو په  چې. هغه شبکه کیږيږي. د هغوی قېمتونه د درجو او دقیقو له جنس څخه لیکل یرېت

او   φN,φSوي د درجه ئي شبکې په نوم یادېږي.. د شمالي او جنوبي عرض البلد په هر شیټ کې  يشو هواسطه جوړ

γ همدرانګه شرقي او غربي طول البلد
𝐸,

γ
𝑊

. عالوه پر دې باندې چوکاټ په کیږيد نقشې د چوکاټ په کنجونو کې لیکل 

چېرې د که .ییلبلد او طول البلد یوه دقیقه ښد هغې هر تقسیم د عرض ا چې کیږيسپینو او تورو خطونو باندې وېشل 

 (59:5). سان کار دیااو طول البلد د تقسیم پیداکول ول البلد معلوم وي دبل هر عرض البلدطچوکاټ د کنج عرض البلداو
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

 

او نږدې غربي  φcد نقطې د عرض البلداو طول البلد د پیداکولو لپاره د نقشې د پاسه نږدې جنوبي مدار  Aد 

λنصف النهار 
c

,Δlλنقطې څخه د  Aد نقشې دقیقه ئي تقسیمات ترسیمېږي. په نوموړو خطونو باندې د   Δlφ 

 .کیږيمولونو په واسطه محاسبه رکوردینات د الندې ف .عمودونه رسمېږي

φ
A
= φ

c
+

Δℓφ

ℓφ
1′ = φc + Δφ 

λ
A
= λ

c
+
Δℓλ

ℓλ
× 1′ = λc + Δλ 

,λφد  Δℓλ, ℓφ, ℓλ  او یا د هغې  1:10000. د کیږيد خطکش په واسطه د ملي متر تر لسمې برخې پورې اندازه

کیلومترو څخه تېرېږي. د پالن په  1 ,2 ,4وروسته د پوره  چېڅخه کوچنی د کیلو متري شبکې په نوم یادېږي 

ه د کوردیناتو د شبکې په نوم چد هرو لسو سانتي مترو څخه خطونه رسمېږي  1:5000-1:500دې نمقیاس با

 B. د کیږيه امتداد باندې لیکل پشې د چوکاټ د نق یېس او د اردیناتو قېمت سد شبکې د هر خط ابیادېږي. 

,Δyنقطې کوردیناتو د معلومولو لپاره د  Δx ېعمودونه د کیلو متري د شبکې په غربي او شرقي اضالعو باند 

د قطعاتو قېمتونه د نقشې او پالن د مقیاسونو په پام کې نیولو سره د خطي او هندسي  Δyاو  Δxرسمېږي. د 

 .کیږينقطې کوردینات د الندې فورمولونو په واسطه محاسبه  Bد  کیږيمقیاس په مرسته پیدا

XB = XC + ΔX 

yB = yC + Δy 

عمودونه د شبکې په شمالي او شرقي اضالعو باندې رسم شوي وي فورمولونه الندې  ´Δyاو  ´Δxکه چېرې د 

 شکل ځانته نیسي.

XB = X′c − ΔX′ 

YB = y′c − Δy′ 

 نقطې کوردینات مساوي دي: Bد پورتني رسم په پام کې نیولو سره د 

XB = 3447000M + 490M = 3447490M, YB = 12441000 + 450M = 12441450M 

عالوه  500Kmاو د اردیناتو په قېمت باندې  کیږيپه نقشه کې د اردیناتو مخې ته د زون نمره اضافه 

د پالن څخه اخستل  چېقېمتونه  y ,x. که چېرې پالنونه د فرضي کوردیناتو په سستم جوړ شوي وي د کیږي

 هم فرضي قېمتونه لري. کیږي

5-1  

5-2 

5-3 
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

  که چېرې د  نقطې انتقال: د قائمه الزاویه کوردیناتو په واسطه د یوېپه نقشه باندېD  نقطې

,yD)کوردینات  XD)  معلوم وي لومړی د هغې د انتقال لپاره پر نقشه باندې د کوردیناتو په پام کې نیولو سره د

قېمتونه د الندې   Δyاو   Δxوروسته د نقطه واقع ده تعینېږي.  Dپه هغې کې د  چېشبکه ئي کوردیناتو مربع 

 .کیږيطه محاسبه سافورمولونو په و

Δy = yD − yC, Δx = XD − XC      (5.4) 

,yDدلته:  XD  د نقطې کوردینات اوyC, XC  د کوردیناتو د شبکې د مربع قېمتونه دي. لومړی د مربع د شاقولي

د خط په امتداد باندې  abخط رسمېږي بیا د  abد  کیږيقېمت جدا  Δxخطونو په امتداد د نقشې مقیاس ته د 

 مجهوله نقطه په الس راځي. د مثال په ډول: Dاو د  کیږيقېمت جدا  Δyد 

𝑋𝐷 = 3448800M, yD = 12441500M 

Δyپدې توګه  = 500m, Δx = 800m 48ردیناتو د شبکې مربع عبارت ده له د کوKM × 41KM. 

 د خطونو او د سمت زاویو اندازه کول5.3 

که چېرې  کیږيخطي او عرضي مقیاس په واسطه اندازه  ېپر نقشه باندې د دوسوزن یالاوږدود خطونو 

ې تر ملي متر ېتقسیمات  چېد لرګیو د خطکش په واسطه  عرضي او خطي مقیاسونه موجود نه وي د فلزي او یا

 فورمول په واسطه معلومېږي: د اراضي افقي ارتسام د الندېپورې وي کوالی شو اندزاه کړو. 

 

 L = ℓ.M          (5.5) 

د یو منکسر خط  M، کیږيتر لسم دقت پورې اندازه  ېعشاراد  چېپر نقشه باندې   یالاوږدود خط   ℓدلته: 

 د مستقیم قطعه خطونو مجموعه ده. abcdeد  یالاوږدو

 

Lae = Lab + Lbc + Lcd + Lde = ∑ . Lin
i=1         (5.6) 

پر نقشه باندې د کوریمتر په واسطه اندازه  یالاوږدود مستقیمو خطونو تعداد دی. د یو منحني  خط  nدلته:         

 (2)په نقطه باندې تطبیق کوو. د  Pحلقه د  (1)یو منحني خط دی لمړی د کوریمتر  PQ. د مثال په توګه کیږي

(عقربې پواسطه د 
1

(a  حلقې ته د خط تر آخره پورې  (1)پاسه اخلو. وروسته  حلقې د (3)قرائت د تقسیماتو د

(حرکت ورکوو او بیا د 
2

(a  د الندې فورمول  یالاوږدوقرئت اخلو. د اراضي د افقي ارتسام د خط عمومي

 پواسطه معلومېږي.

       LPQ = μ(a2 − a1) 
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

 

 

 

 

 

قېمت د نقشې او یا پالن دپاسه د  μد کوریمتر د یو تقسیم قېمت دی. د  μدلته 

. پدې ډول د کوریمتر کیږيکوریمتر د تقسیم قېمت د اندازه کولو مخکې پیدا

صورت  ينو پد کیږيحلقې ته د کوردیناتو د شبکې په امتداد حرکت ورکول 

 کې: 

μ =
L

a2−a1
                 (5.8) 

د منحني د شروع او انجام د قرئت   𝑎2,𝑎1 یالاوږدود یو معلوم خط  Lدلته: 

متر موجود نه وي منحني د دوه سوزنې په واسطه یقېمتونه دي. که چېرې کور

 . په عملي ډول نقطې د خط دکیږيوېشل  cm, 1cm 0.5پدې ډول منحني په مساوي برخو لکه  کیږياندازه 
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

. د کیږيبیا وروستۍ برخه د قطعه خط اندازه  چې کیږيمحاسبه  nیوازې د قطعاتو تعداد  کیږيپاسه نه اشاره 

. پر نقشه باندې حقیقي ازیموت کیږيمخکې د هغې ذکر شویدی محاسبه  چېد فورمول په مرسته  یالاوږدوخط 

د نقشې په جنوبي برخه کې لیکل  چې (γ). د نصف النهار تقرب کیږيپه واسطه اندازه  ېالنقاو سمت زاویه د 

. د کیږيیه په الندې ډول اندازه ود خط سمت زا ABد حقیقي ازیموت د فورمولونو څخه په الس راځي. د  کیږي

A  مرکز د  ېالنقپه نقطه کې شمال سمت د خطونو د شبکې سره موازي رسمېږي دA  د نقطې په مرکز د نقالې صفر

د تقاطع په  ېالنقاستقامت کې د  ABد ساعت د ګرځېدو برابر د  کیږيد شمال خط په استقامت باندې تطبیق 

αB−Aپه الس راځي. په معکوس سمت کې    αA−Bواسطه  = αA−B + . د حقیقي کیږيسره مساوي   180

په نقطه کې حقیقي نصف النهار رسمېږي. د طول  Aد خط په استقامت باندې د  ABازیموت د پیداکولو لپاره د 

 .کیږيالبلد دقیقه ئي تقسیمات د نقشې د چوکاټ څخه په الس راوړل 

 

 نقطې ارتفاع پیداکول د 4.5

 نقطه د منحني د ي. که چېرکیږيد یوې نقطې ارتفاع په نقشه او یا پالن باندې د منحنیاتو په مرسته پیدا

 منحني د ارتفاع څخه عبارت ده:پاسه واقع وي د نقطې ارتفاع د 

HA = H0 ± n. h 

د منحنیاتو ترمنځ د مسافو تعداد  nد عوارضو د مقطع ارتفاع،  hمنحني د ارتفاع قېمت،  مبدويد  H0دلته: 

  منفي ده. یېواقع وي عالمه  الندېکه او مثبته ده  یېنقطه د منحني څخه پورته واقع وي عالمه  Aدی. که چېرې 

 

 د نقطې ارتفاع پیدا کول شکل: 4.5
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

 د نقطې د ارتفاع پیدا کول او د اوبو د تقسیم خطونه 

. که چېرې د عوارضو د مقطع ارتفاع کیږيد عوارضو د مقطع ارتفاع د چوکاټ په جنوبي برخه کې ښودل 

 پیداکړو. یېد الندیني فورمول په واسطه  چېښودل شوي نه وي نو کوالی شو 

h =
𝐻𝐵−𝐻𝐻

n
                                                                     (5.9) 

دلته: 
H

H-
B

H منحنیاتو قېمتونه دي،  يد پورتني او الندینn .د منحنیاتو ترمنځ د مسافو تعداد دی 

HA = 1100 + 3 × 5 = 1115M     یاHA = 1125 − 2 × 5 = 1115M 

نږدې منحني  نقطې څخه په مجاور Bنقطه د منحنیاتو ترمنځ واقع وي په هغه صورت کې د  Bکه چېرې د 

 .کیږيقطعه خطونه د خطکش پواسطه د ملي متر تر لسمې برخې پورې اندازه  d ,ℓباندې رسمېږي د 

Ha = H0 + ∆h = H0 ±
ℓ

d
. h                         (𝟓. 𝟏𝟎) 

کوالی شو د  ℓ,dد منحنیاتو ترمنځ مسافه،  dفاصله د منحني څخه تر نقطې پورې،  ℓمبدوي منحني،  H0دلته: 

او که الندې  (+) یېنقطه د مبدوي منحني پورته خواته قرار ولري عالمه  Bقیاس پواسطه اندازه کړو. که د خطي م

 قېمت لري. (-) یېواقع وي عالمه 

 :د نشیب د میل معلومول 

 سره برابره ده. tan νد  چېزاویه د اراضي د میل زاویه ده  iد 

 

   i = tan ν =
h

d
                                                          (5.11)  
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

 معلوم میل ولري چېد یو خط تېرول  5.5 

ونه انتقال پایپ نفتو د ون شبکې دیکانالیزاس کې لکه سړکونه، کانالونه،د ساختمانونو په مسیر يخط د

یا پالن پرمخ . که چېرې د نقشې اوکیږيدې ښودل بان iخط میل په  معلوم میل سره تېرېږي.داسه په یو پله د نقشې 

(رهنما میل  هغې میل د د چېخط داسې تېر شي  ABد 
p

(i  څخه تجاوز ونکړي په هغه صورت کې دd  مسافه د

 (289:6)  .کیږيد الندې فورمول پواسطه محاسبه  hعوارضو د مقطع ارتفاع 

d =
h

i
d  یا = h. cot ν                                                 (5.12) 

 

 

 

مسافه د نقشې او یا پالن د مقیاس په پام  dسوزنې پواسطه د خطي او یا عرضي مقیاس دپاسه د  د دو

نقطې  Bاو  Aاندازه د میل د مقیاس په نسبت هم کېدای شي پیدا شي. د  dهمدارنګه د  کیږيکې نیولو سره پیدا

 کیږيمسافه وضع  dپه استقامت د دوه سوزنې په واسطه د  Bنقطې څخه د  Aد  کیږيپه مستقیم ډول سره وصل 

د اراضي میل د  چېاته وي دا په دې معنی ده یکه چېرې مسافه د منحني ترمنځ د محاسبه شوي مسافې څخه ز

(میل  ازجم
p

(i ې امتداد طنق (1)څخه کم دی پس نوموړی خط کوالی شو د لومړي منحني تر تقاطع پورې تر

 (2). د کیږيامتداد ورکول  ېنقطې پور (2)نقطې څخه نوموړی خط مطلوب میل تر  (1)ورکړل شي. پدې ډول د 

مسافه د منحني  چېنقطه کې قطع کوي ځکه  (3)په استقامت کې په  Bنقطې څخه د دوه سوزنې څوکه منحني د 

نقطې او داسې  (4)نقطې څخه تر  (3)زیات دی. پدې ډول د ترمنځ کوچنۍ ده د اراضي میل د مجاز میل څخه 

لومړی  ودا خط ته نږدې وي.  ABد امکان په صورت کې حرکت  چېنورې نقطې قطع کوي. باید کوشش وشي 

,´1نقطې څخه خط د معلوم میل سره په  Bلپاره د  م وریانتیدو. د وریانت 2´, … ,  اجرانقطې په طرف  Aد   ´6
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 [6]ویخط تیرول چې میل یې معلوم  دشکل:  6.5
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

نقطو ترمنځ د محاسبه  Aاو  ´6مسافه د منحنیاتو ترمنځ پر نقشه باندې د  چېم وریانت کې څرنګه ی. په دوکیږي

ر زیات یډ چېباید په یاد ولرو  کیږيشوي مسافې څخه زیاته ده پس نوموړی خط مستقیماً د هغې سره وصل 

 کېدای شي. اجراو ترمنځ په نقشه باندې طنق Bاو  Aوریانتونه د 

 جوړول پروفیلراضي د اد  6.5

کاغذ په ملي متر پروفیلمنځ ته راځي.  شاقولي مستوی په واسطهه دچاراضي د تقاطع اثر دی  د پروفیل

,125.0رسمېږي. د هرې نقطې په مقابل کې د هغې ارتفاع  يباند 129.5, . دمثال په توګه د کیږيلیکل  125.0

A  چنده  10ترتیبېږي. عمودي مقیاس نظر افقي مقیاس ته  سکیلپه نقطه کې عمود رسمېږي بیا د ارتفاعاتو

د خط څخه د  ABکمترینه ارتفاع د  چې ارتفاعاتو دا ډول درجېلوی انتخابېږي. د ارتفاع په قېمت د سکیل په 

4-8 cm  پورې پورته خواته رسمېږي دAB رسمېږي. د عمودونو راسونه د  د خط په هره نقطه کې عمودونه هم

 په وروستنۍ برخه کې افقي او عمودي مقیاسونه رسمېږي. پروفیلیو منکسر خط په ډول وصلېږي. د 

 

 آبګیر ساحې د حدودو تعینول د 7.5

خطونو پواسطه احاطه شوي وي او د باران اوبه په هغې کې تجمع وکړي  داوبو د تقسیم د چېهغه ساحه 

 د دریاب په بر کې نیسيد هغې ټول شاخونه  ېد دریاب په اوږدو ک چېآبګیر ساحه د آبګیر ساحې په نوم یادېږي. 

طي د حوض په نوم یادېږي. د اوبو د تقسیم خطونه آبګیر ساحه جوړوي. د اوبو د تقسیم خط د منحنیاتو د وس

د آبګیر خطونو دپاره د اوبو د تقسیم خطونه د  MNمحدبې برخې څخه تېرېږي او په هغوی باندې عمود دی. د 

A,B,C,D,E  نقطو څخه تېرېږي. دMN  د انجامونو څخه د هغې د اوبو د تقسیم د خطونو تر تقاطع پورې د

په  چېاعظمی نشیب خطونه تېرېږي. د نشیب اعظمي خط د دوو مجاورو منحنیاتو ترمنځ عمود دی. هغه ساحه 
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

د اوبو د تقسیم خطونه، آبګیر ساحه د  چې. پاتې د نه وي کیږيد آبګیر ساحې څخه شمېرل  کیږيدې توګه احاطه 

 و د ارتفاعاتو په معلومولو کې د هغې ذکر شوی دی.نقط

 مساحت معلومول د 8.5

ت معلومول په میخانیکي، احنقشو او پالنونو باندې د اراضي د قطعاتو د مسپه توپوګرافیکي 

 .کیږي اجراګرافیکي او تحلیلی طریقو باندې 

واسطه احاطه شوي وي په هغه صورت کې نوموړي ساحه په ه که چېرې ساحه د منکسر خط پګرافیکي طریقه: 

. د مثلث لپاره مساحت د فورمول کیږيساده هندسي اشکالو لکه مثلث، مستطیل، مربع، ذوذنقه وېشل 

 .کیږيپواسطه محاسبه 

𝑠 =
1

2
∑ 𝑎𝑖
𝑛
1 ℎ𝑖  د مثلث لپاره، 𝑠 = ∑ 𝑎𝑖ℎ𝑖

𝑛
1 𝑠د مستطیل لپاره،    = ∑ 𝑎2𝑛

1 𝑠د مربع لپاره    = ∑
𝑎𝑖+𝑏𝑖

2
ℎ𝑖

𝑛
1    

 د ذوذنقې لپاره 

 مساحت دی. Sارتفاع او  hقاعده،  aدلته: 

د شفاف کاغذ او یاد پالستیک پرمخ ترتیب شوی دی هم کوالی شو مساحت  چېد ساحې مساحت د پلیت 

𝛼د  یېاضالع  چېمعلوم کړو. پلیت د مربعاتو د شبکې په ډول  = 0.5,1𝑐𝑚 د  ،یا د هغې څخه لوی وي جوړېږي

مطلوب  یېمساحت  چېپاسه  پلیت د نقشې دسره د مربعاتو اضالعوې هم لوی انتخابېږي.  اليساحې په لویو

د ساحې په حدودو  چېسره  nاو د نامکملو مربعاتو تعداد په  N. د مکملو مربعاتو تعداد په کیږيدی وضع 

 (73:5) .کیږيدې فورمول په واسطه محاسبه ند ال یېعمومي مساحت  چې. کیږيباندې قرار لري محاسبه 

 

 شکل: رسم د پلیټ پواسطه د مساحت معلومول 8.5 
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

𝑠 = 𝑆𝑠𝑞(𝑁 + 0.5𝑛) 

𝑆𝑠𝑞دلته:    = (𝑎.𝑀)2  ،M  ،د نقشې او یاد پالن مقیاسa د مربعاتو ضلع په ملي متر. په دې مثال کې 

 𝑀 = 10000, 𝑎 = 5𝑚𝑚, 𝑛 = 26,𝑁 = 50. 

𝑆𝑠𝑞 = (5𝑚𝑚. 10000)2 = 2500000000𝑚𝑚2 = 2500𝑀2   

𝑆 = 2500(50 + 13) = 157500𝑀2 = 0.1575𝑘𝑚2
  

 د منحني پواسطه احاطه شوي وي د پلیت په مرسته د هغې مساحت تعینېږي. چېپه عمل کې هغه ساحه 

yi,چېرې د کثیر االضالع د راسونو کوردینات  کهتحلیلي طریقه: 
i

x معلوم وي د نوموړي طریقې په مرسته د هغې

 په الندې ډول معلوموو.مساحت 

𝑆 =
1

2
∑ 𝑋𝑖(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1)
𝑛
1      ,     𝑆 =

1

2
∑ 𝑦𝑖(𝑋𝑖−1 − 𝑋𝑖+1)                  (5.13)
𝑛
1   

𝑖دلته:  = 1, 2, 3, … , 𝑛 .د یو پولیګون د راسونو شمېرې دي 

 په الندې شکل کې د تحلیلي طریقې په واسطه په جدول کې محاسبات سرته رسېدلي دي.

 

 

 

 

 9.5
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

 :   یجدول کې ورکړل شوید (1.1)لیلی طریقې په مرسته په حد مثال په توګه د ساحې د مساحت محاسبه د ت

 [5].  لیلی طریقې په مرسته  حد ساحې د مساحت محاسبه د ت جدول:  (1.5)

𝑦𝑖(𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖+1) 𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖+1  𝑥𝑖(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1  𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1  𝑌𝑖  𝑋𝑖  NN 

-765.60 -95.70 -2917.70 -297.77 2008.00 1010.00 
1 

-1422.12 -140.11 +27117.46 +207.32 2010.15 1130.80 
2 

+20606.12 +95.70 +43797.59 +291.77 2215.32 1150.11 
3 

+43302.01 +140.11 -7276.93 -207.32 2301.92 1035.10 
4 

60720.42 0 60720.42 0 Σ 

        

𝑆مطلوب مساحت مساوي دی  = 60720.42: 2 = 30360.21𝑀2
 

د کوردیناتو  چېپه محاسباتو کې بهتره ده 

یو ډول کوچنی شي دلته د مثال په توګه  x,yقېمت 

 2000قېمت د  yپه اندازه د  1000قېمت د  xد 

 (5:74) په اندازه کوچنی شوی دی.

د مساحت اندازه کول د قطبي  میخانیکي طریقه:

، دغه طریقه په کیږي اجراپالني متر په مرسته 

تولیدي کارونو کې د لویو ساحو د مساحت د 

معلومولو لپاره او نقشو کې ورڅخه استفاده 

 (2)او  (1). قطبي پالني متر د قطپ بازو کیږي

په نوموړي بازو  (3)قطب سره او متحرک بازو 

باندې  (5)ل دی په مد ترتیباتو حا (4)باندې 

. د ساحې د ګرځېدو دپاسه کیږيقرائت اخستل 

 (7)د  یالاوږدونقطه موجوده ده. متحرک بازو  (6)

 .(32:8) ته معلومېږي.سرورنیر په م

وروسته د  موجود دي تقسیمات  100 په هغه باندې چې،کیږي اجراحلقه باندې (8)میکانیزم قرائت په د

 نوموړي حلقې د د يورنیر په مرسته اخستل کېږ (9)قرائت د ده. تقسیماتو څخه یوه نوشته موجوده لسو هرو
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

دی. د  هعدد رول په پالني متر کې مکمل قرائت څلوډتقسیمه دی. په دې  10باندې  ابرهقرائت مکمل دوران په 

حلقې د قرائت د ورنیر د صفري  (8)څخه یو تقسیم دی. دوهم او دریم عددونه د  لسو تقسیماتو ابرې لومړی عدد د

حلقې د قرائت په تقسیم  (8)د  چېورنیر د تقسیم شمېره ده  (9). څلورم عدد د کیږيڅخه اخستل  (9)تقسیم 

متر د یو تقسیمه دی. د اندازه کولو مخکې باید د پالني  3516. په پورتني رسم کې قرائت کیږيباندې منطبق 

پالن باندې د  په نقشه او یا چېتقسیم قېمت معلوم شي. د پالني متر د تقسیم قېمت د مساحت هغه اندازه ده 

ابر وي په دې توګه په نقشه او یا پالن باندې د کوردیناتو د شبکې یوه مربع رپالني متر د ډېر کوچني تقسیم سره ب

شمېره نقطه  (6). د مربع په یو کنج باندې کیږيد مربع د ساحې د باندې وضع  (2)انتخابېږي د پالني متر قطب 

او بیا د  کیږيوضع 
1

n  (6)د ګرځېدو مطابق د نوموړي مربع په محیط باندې  ت. د ساعکیږيقرائت اخستل 

د دوهم ځل لپاره د کیږيطه ګرځول شمېره نق
2

n الف . د کنترول لپاره د ساعت د ګرځېدو خکیږيت اخستل ئقرا

په همدغه مربع باندې د 
1

n  او
2

n  څخه وسطي قېمت  ریوـــبیا وروسته د دواړو اندازه ګی کیږيقرائتونه اخستل

(او  کیږيپه الس راوړل 
1

n-
2

(n  د  چېڅرنګه  کیږيمحاسبه𝑆𝑠𝑞  مساحت معلوم دی پس د پالني متر د تقسیم

 :کیږيقېمت په الندې فورمول باندې محاسبه 

𝜇 =
𝑆 𝑠𝑞

(𝑛2−𝑛1)وسطي

                                                                 (5.14) 

°45)په وخت کې د قطبي بازو او متحرک بازو ترمنځ زاویه  اجراد کار د  −  باید وي. (135°

 

  

 په واسطه معلومېږي:د ساحې مساحت د الندې فورمول 

𝑆 = 𝜇(𝑛2 − 𝑛1)وسطي
                                                          (5.15) 

الندې نیول  اجراکه چېرې ساحه ډېره لویه وي قطب د ساحې په خارج کې نشي وضع کېدای پس الندې عملیه تر 

 .کیږي

n

A I

II
I

II

I
II

n

n
a) b)

c)

 [5]د پالني متر پواسطه د مساحت د معلومولو شیماګانې شکل 11.5 
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

  د هرې ساحې مساحت لکه  کیږيساحه په څو برخو وېشل𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, … , 𝑆𝑛  مساحت د هرې برخې په

عمومي مساحت  چې. کیږيدې کار لپاره د پالني متر قطب د ساحې په خارج کې وضع  ځانګړي ډول معلومېږي د

 په الندې ډول معلومېږي: یې

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 +⋯+ 𝑆𝑛 = ∑ 𝑆𝑖𝑛
1                                  (5.16)                                                    

  الندې  د. د ساحې مساحت کیږيوضع  د ساحې په داخل کې متر پالني چې کیږيمساحت داسې اندازه

 :کیږيپیدا  په واسطه فورمول

𝑆 = 𝜇 [(n2 − n1)وسطي
+ 𝐶]                                  (5.17) 

          C د پالني متر ثابت 

 

 [5].داکولد پالني متر د یو تقسیم قېمت پی 2.5

𝜇 S (𝑛2 − 𝑛1)وسطي
 (𝑛2 − 𝑛1) 𝑛2 𝑛1 اندازه ګیري 

4962.7𝑚2
 1𝑘𝑚2

 201.5 

 مستقیم 2245 2446 201

 معکوس 3640 3438 202

 د پالني متر په واسطه د ماسحت معلومول(3.5)

𝑆𝑘𝑚2
 𝜇𝑚2

 (𝑛2 − 𝑛1)وسطي
 (𝑛2 − 𝑛1) 𝑛2 𝑛1  ګیرياندازه 

4.578 4962.7 922.5 

 مستقیم 3500 4423 923

 معکوس 5312 4404 922

 :کیږيپاره په نظر کې نیول  شي. الندې شرائط د هغې د تدقیقد کارونو مخکې پالني متر باید              

  حرکت وکړي.زاد ډول اد قرائت حلقه باید په 

  باندې باید عمود وي.د مستوي د قرائت حلقه د متحرک بازو په محور 

  تقسیم څخه تجاوز ونکړي. 3-2باید  کیږيمساحت اندازه  چېد قرائت په دوو وضعیتونو باندې 

𝑆∆دی،  1:100: د نوموړي طریقې دقت ګرافیکي طریقې دقتد  =
𝑆

100
 

په  ېلآ: د نوموړي طریقې دقت د نقشې او پالن په دقت، د ساحې په شکلونو، د د میخانیکي طریقې دقت

 کولو پورې تړلي دي. ګانو په پیداخطا Cاو  𝜇د شکل په تغیر د  ذتوضع کولو، د کاغ

∆𝑆 = 𝜇(0.68 + 0.028√(𝑛2 − 𝑛1)  د𝜇  خطاد پیداکولو په نقشه او یا پالن باندې د کاغذ د شکل د تغیر 

 (79:5) .کیږيعمالً حذف 
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

  ځمکې د کتلې د حجم محاسبه د 9.5

د پروژې په جوړولو، د انجنیري ساختمانونو په جوړولو، د مفیده د ځمکې د کتلې د حجم معلومول 

ولري د  منحنیات چې. په نقشو او پالنونو باندې کیږياستفاده  همعدنونو استخراج او داسې نورو لپاره ورڅخ

 ځمکې د کتلې حجم د افقي مقطع، د عمودي مقطع او د حسابي اوسط په طریقو باندې معلومېږي.

ږي. د ځمکې کتله په الید حجمونو د محاسبو لپاره استعم ژورو او : دا طریقه د غونډیوهد افقي مقطع طریق

منحنیاتو څخه  د مقطع اثر د او پالنونو . په توپوګرافي نقشوکیږيندې قطع فقي مستوي ګانو باا یا يمواز

ه د اراضي د چ. په هغه صورت کې کیږياو یا د پالني متر په مرسته د مقطعومساحت اندازه  ټعبارت دی. د پلی

 :کیږيې فورمول باندې محاسبه دارتفاع مقطع معلومه وي د ځمکې د کتلې حجم په الن

 

 

𝑉 =
1

2
(𝑆1 + 2𝑆2 + 2𝑆3 +⋯2𝑆𝑛−1 + 𝑆𝑛). ℎ     

او یا د هغه څخه زیات منحنیات انتخاب کړو.  3یا  2د افقي مقطع وروسته  چېپه غرنۍ منطقه کې کوالی شو 

 .کیږينونو باندې د هغې فرق د منحنیاتو د ارتفاع د قېمت څخه پیداالپه نقشو او پ

 :بو، معدني موادو او په دا ډول طریقه د کندنکارۍ او پرکارۍ د حجمونو په محاس    د عمودي مقطع طریقه

لوی وي  یېمقیاس  چېپالن  طریقې ماهیت پدې کې دی هغهوموړي . د نکیږيکې ورڅخه استفاده  انفجاراتو

شاقولي مقیاسونه یو ډول وړېږي. په الندې رسم کې عمودي اوونه جپروفیلپورې عرضي  20m-5وروسته د 

 لیونو باندې د ځمکې د کتلې الندې خطونه تېرېږي. خط کېدای شي افقي او یا ماپروفیلانتخاب شویدي. په 

یا ګرافیکي میتود  او پالني متر وسته د ځمکې د سطحې ښکارندوی دی.دمخکې او یا وروي د ساحوي کارونو 

,𝑆1ونو مساحت لکه پروفیلپواسطه د  𝑆2, 𝑆3,… 𝑆𝑛  لې حجم په الندې ډول باید اندازه شي د ځمکې د کت

 :کیږيمحاسبه 

𝑉 =
1

2
(𝑆1 + 2𝑆2+2𝑆3…+ 2𝑆𝑛−1 + 𝑆𝑛). ℓ                                  (5.19) 

  .دهونو ترمنځ مسافه په متر باندې پروفیلد  ℓدلته: 

 12.5

(5.18) 
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

 

 

 

 :ې زیات دی. د شفاف یډېره ساده ده نو ځکه استعمال  چېطریقه د دې څخه دغه      د حسابي اوسط طریقه

جوړېږي د نوموړي ساحې  ټې پلییاو یا زیات د هغو څخه نقطه  5mmاو یا  10mmکاغذ پرمخ وروسته د هر 

. د هرې نقطې ارتفاع د منحنیاتو پواسطه تعینېږي، د کیږيپاسه په پالن باندې پلیت کېښودل  د حدودو د

 ځمکې د سطحې د ارتفاع وسطي قېمت د الندې فورمول په واسطه الس ته راځي.

𝐻
وسطي

=
𝐻1+𝐻2+⋯+𝐻𝑛

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝐻𝑖                                   (5.20)𝑛
1                                                

د ځمکې د سطحې ارتفاع وروسته د خاورو د کندنکارۍ څخه باید 
0

H  د ارتفاع تفاضل دا ډول  چېمعلوم وي

 :کیږيمحاسبه 

ℎ = 𝐻
وسطي

−𝐻0  

معلومېږي. د ځمکې د کتلې حجم د الندې  (S)د ګرافیکي اصولو او یا د پالني متر پواسطه د ساحې مساحت 

 :کیږيفورمول پواسطه محاسبه 

𝑣 = 𝑆. ℎ                                                                          (5.21) 

,´𝑣د تکرار په صورت کې  کیږيبې ځایه  تد کنترول او دقت په غرض پلی ℎ, 𝐻  کیږيمحاسبه. 

د اندازو کوچنی کول د محاسبې دقت لوړوي د محاسبه شویو  ټڅخه وسطي قېمت په الس راځي. د پلی ´𝑣او  𝑣د 

 کړي. د الندې فورمول پواسطه محاسبه کېدای شي.ه ن څخه تجاوز و %5حجمونو تفاوت باید د 

(𝑉. 23)  ∆𝑉 =
[𝑉´ − 𝑉]

𝑉
. 100% ≤ 5% 
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

 د حجم وسطي قېمت دی. Vدلته: 

 

   د حسابي اوسط طریقهشکل:   14.5

 لنډیز  10.5

نکو نقشو باندې مدارونه او نصف رود جغرافیائي کوردیناتو د معلومولو لپاره په کوچني مقیاس ل

او  . هغه شبکه چې د نصف النهارکیږيالنهارونه تېرېږي. د هغوی قېمتونه د درجو او دقیقو له جنس څخه لیکل 

 وي د درجه ئي شبکې په نوم یادېږي. يشو همدار خطونو په واسطه جوړ

ت معلومول په میخانیکي، ګرافیکي او احپه توپوګرافیکي نقشو او پالنونو باندې د اراضي د قطعاتو د مس

 .کیږي اجراطریقو باندې  يتحلیل

و په جوړولو، د مفیده د ځمکې د کتلې د حجم معلومول د پروژې په جوړولو، د انجنیري ساختمانون

ولري د  . په نقشو او پالنونو باندې چې منحنیاتکیږياستفاده  همعدنونو استخراج او داسې نورو لپاره ورڅخ

 ځمکې د کتلې حجم د افقي مقطع، د عمودي مقطع او د حسابي اوسط په طریقو باندې معلومېږي.

 پوښتنې:  

 ؟کیږيجغرافیایي کوردینات د ګرینوېچ څخه شرق خواته څو درجې اندازه  1.

 ؟کیږيپه نقشه باندې د سمت زاویه په څه ډول اندازه  2.

 د دوو منحنیاتو ترمنځ د ارتفاع تفاضل پیداکول ولیکئ؟ 3.

 معلومات ولیکئ؟ یېد یو خط تېرول چې معلوم میل ولري په باره کې  4.

 جوړولو په باره کې معلومات ولیکئ؟ پروفیلد  5.

 مساحت په څو طریقو معلومېږي؟ 6.
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 په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل انجنیري جیودیزي

 پالني متر د څو قطبونو څخه جوړشوی دی؟ 7.

𝑋𝐴نقطې کوردینات  Aکه چېرې د  8. = 4748000𝑚   وي𝑌𝐴 = 12441000𝑚   وي نوموړي نقطه په نقشه

 باندې پیدا کړئ؟

دی  110mپورتنی منحني  105mکه چېرې یوه نقطه د دوو منحنیاتو ترمنځ واقع وي مثالً: الندنی منحني  9.

 تاسو د هغې نقطې ارتفاع پیدا کړئ؟

د نا مکملو مربعاتو  50مربع وي د مکملو مربعاتو شمېره  15625که چېرې د یوې کوچنۍ مربعې مساحت  10.

 کړئ؟وي تاسو د ساحې مساحت معلوم  60شمېره 
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 جیودیزیکي اندازه ګیري انجنیري جیودیزي

 څپرکئشپږم  

 زیکي اندازه ګیريیجیود

  عمومیات1.6

عبارت د تفاع تفاضل او داسې نور( رد هر کمیت د اندازه ګیرۍ پروسه )افقي زاویه، شاقولي زاویه، د ا

دلته  . یچې د اندازه ګیرۍ د واحد په توګه قبول شوید یانس کمیت سره دجهغې کمیت د پرتله کولو د یو بل مت

اونورو  یالاوږدود مسافو  ،فشار هواد،  د اندازه ګیرۍ مشخص شرائط ،ډولونه د وېش خطااندازه ګیري د

 ډاګه شوي دي ترمنځ تناسب پهتوضیح او دهغو  کېمتریک او انګلېسي سستم  کمیاتو واحدات په

  اتد اندازه ګیري ډولونه او د اندازه ګیري واحدپه جیودېزي کې 2.6

 اجراجیودېزیکي اندازه ګیري د نقطو د متقابل موقعیت د معلومولو لپاره د ځمکې په سطحه باندې 

ګیریو له نتایجو په . د زاویوي اندازه کیږيارتفاعي اندازه ګیري ترسره  او ، خطيي. پدې توګه زاویوکیږي

ندازه ا جیودېزیکي نقطو کې د افقي او شاقولي زاویو قېمت د مجاورو نقطو د سمت ترمنځ په الس راځي. خطي

. په ارتفاعي اندازه ګیریو کې د نقطو ترمنځ د ارتفاع کیږي اجراګیري د مسافو د پیداکولو لپاره د نقطو ترمنځ 

 الندېپه  ېچ يمنځ ته راځګانی خطاځینی  ېاندازه ګیریو په لړ ک ېد د چې.کیږيفرق د سوئې سطحې ته پیدا

 :يیږډول توضیح ک

  يګانو د اندازه ګیریو درجه بندخطاد 

تفاع تفاضل او داسې نور( عبارت د رد هر کمیت د اندازه ګیرۍ پروسه )افقي زاویه، شاقولي زاویه، د ا

. د یشویدد اندازه ګیرۍ د واحد په توګه قبول  چې یانس کمیت سره دجهغې کمیت د پرتله کولو د یو بل مت

ه مساوي دي د اندازه شوي کمیت په نسبت د هغې د اندازه چګیرۍ له نتایجو څخه عددونه په الس راځي اندازه 

مکمل او یا کسري وي د هغې نوم د اندازه ګیرۍ د  چېاندازه شوي کمیتونه کېدای شي  .ګیرۍ په واحد باندې

ګیرۍ لکه د هوا فشار د جسم کتله، نو او ارتفاع تفاضل نورې اندازه . عالوه په زاویو، خطوواحد په نوم یادېږي

افقي او شاقولي زاویې د درجو، رادیان او ګراد په   .کیږيحرارت د کار د جریان وخت او داسې نور اندازه 

ې په راس باندې ید شعاع د ګرځېدو څخه د زاو چېد هغې زاویې څخه عبارت ده  درجه. کیږيسستمونو ښودل 

د 
1

360
 سره برابره ده. ˝60دقیقو او هره دقیقه د  ´60د  (°1)و مکمل دور په الس راځي. یوه درجه یحصې په اندازه  

ې په راس ید شعاع په ګرځېدو سره د زاو چېڅخه عبارت ده  یېعشاري سستم کې د هغې زاواپه  -(g) ګراد

باندې د 
1

400
دقیقه ګراد سره او یو دقیقه  100د  کیږيپه اندازه یو مکمل دور په الس راځي، یو ګراد مساوي  

  ثانیه ګراد سره. 100د  کیږيګراد مساوي 
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رې د شعاع سره مساوي دی. هره زاویه کېدای ید دا یېمقابل قوس  چېرې مرکزي زاویه ده ید دا -(𝜌) رادیان

د  چېرې د محیط د قوس د نسبت څخه په یوې اختیاري شعاع سره ید دا شي د رادیان په واحد سره وښودل شي

په مقابل کې قرار لري د قوس د شعاع څخه په الس راځي. رادیان د درجې، دقیقې، او ثانیې له جنسه  یېزاو

°𝜌مساوي دی:  = 57°. 3,   𝜌´ = 3438´,   𝜌˝ = 206265˝ 

متر  کیږيمعموالً د فرانسوي او انګلېسي متریک په سستم سره ښودل  یالاوږدود مسافو 
1

1000000
د  

کال کې متر د نور د موج د اوږدوالي  1960ء پورې( دی. په اڅخه تر خط استو بنصف النهار د ربع )د شمال قط

د منکسره امواجو په اوږدوالي  1650763.73مساوي دی د  یالاوږدو. د یو متر یله جنس څخه ښودل شوید

ملي متره  1000سانتي متره او  100کې. یو متر  په خال 86 پتونیتر مسره په یو معین بخش د اسپکتور اتو

 ر دی. په انګلېسي سستم کې د اندازه ګیرۍ واحد فوټ قبول شویدی.رابمتره د یو کیلومتر سره ب 1000. کیږي

1mil = 1760yard, 3ft = 1yard, 1ft = 12inc د متریک او انګلېسي سستم ترمنځ تناسب په  کیږيسره

 الندې ډول دی:

1𝑖𝑛 = 2.54𝑐𝑚, 1𝑚 = 39.37𝑖𝑛 

په متریک سستم کې د مساحت واحد د اندازه ګیرۍ لپاره 
2

M .قبول شوی دی 

100ha = 1Km2, 1ha = 10000M2
 . د وخت د اندازه کولو واحده ثانیه ده.

یوه شپه او ورځ = 1𝑜 ساعت,24 ساعته = 1 دقیقه   ,60 دقیقې =  60 ثانیې

 ځمکه په خپل محور باندې یو مکمل دور وهي. چېیوه شپه او ورځ هغه مقدار د زمانې دی 

ملي مترو  760د سانتي ګراد کې د سیمابو سوتون د  (𝑐°0)په  چېد فشار واحد اتموسفیر قبول شوی دی 

1.033ابر دی. یو اتموسفیر رسره ب
𝐾𝑔

𝑐𝑚2⁄   دی. د حرارت د اندازه ګیرۍ واحد په سانتي ګراد(𝐶°)   باندې

د یو کمیت مطمئن قېمت مو په الس  چېدی. د دې لپاره  (kg). د وزن د اندازه ګیرۍ واحد کیلو ګرام کیږيښودل 

. یو ځل اندازه ګیري خو خامخا ضروري ده مګر نورې اندازه کیږيراوړی وي نوموړی کمیت څو ځلې اندازه 

ې د اندازه ګیرۍ دقت یهمغه اندازه  په هر څومره اندازه شوي چېګیرۍ د کنترول لپاره استعمالېږي. یو کمیت 

یو بل سره  کیږيیو کمیت اندازه  چېږي. ولې په مطلق ډول یو کمیت اندازه کېدای نشي هر کله الیزیات استعم

ازه ګریو اساسي علت عبارت دی ګانو سره ملګري دي. د اندخطاټولې اندازه ګیرۍ د یو لړ  چېت دی ځکه متفاو

ده د مثال په  خطا. بل د راصد شخصي کیږي اجرااندازه ګیرۍ په هغه کې  چېاو خارجي شرائط دي  خطا ېلآ له

ځ من خطاره باندې یتوګه د کلیماسیون د مستوي د اصالح نه تدقیق د تلسکوپ توجیه کول هدف ته په افقي دا

منځ ته راوړي. مختلف  خطاته راوړي. د عمودي انکسار له مخې په نیولمان کې په سټاف باندې قرائت هم 

 اخلي.  کم یېې زیات او بل یاشخاص مختلف قرائتونه اخلي یعنې یو 
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ګانو خطاګانو او تصادفي خطاګانو او سستماتیک خطاد خصلت له مخې په لویو  خطااندازه ګیري 

 .کیږيباندې وېشل 

 نه اصالح کول په خارجي شرائطو کې په رصداتو  ېلآد راصد د سهوې په نتیجه کې د  :انېګخطا یېلو

په  چېڅخه په وار وار ډېره ده  خطاد هغې اندازه د مجاز د  چې و تغیراتو وارد کېدل منځ ته راځيباندې د لوی

 شوېده. تیتثبمعینه اندازه ګیري کې 

ګانې خطا یېلو چېګانې منځ ته نه راځي. د دې لپاره  خطال د ښه کارونو د سازمان دهي په وخت کې دا ډو

مو کشف او حذف کړي وي جیودېزیکي اندازه ګیري معموالً څو ځلې تکرارېږي او همدارنګه ریاضي محاسبات 

 ګانې ولري دوهم ځل لپاره تکرارېږي.خطا یېلو چېلدې څخه کنترول کوي. هغه اندازه ګیري 

  د یو معلوم قانون له مخې د اندازه ګیرۍ په نتائجو کې  چېګانې خطاهغه  :ګانېخطاسستماتیکې

داسې اوږدوالي سره لکه )فیته، شرید او داسې د نه مطابقت  ېلآڅرګندېږي. د مثال په توګه د اندازه ګیرۍ د 

تې د انحراف مقدار د اندازه شوي خط د د ف سبب ګرځي. همزمان خطانور( د اندازه ګیرۍ په نتائجو کې د ثابتې 

کوچنی تاثیر د اندازه ګیرۍ په نتائجو باندې هم  خطاد مطلقه  ،استقامت څخه هر ځل لپاره تصادفي خصلت لري

ېمت ولري د اندازه شوي اوږدوالي په مقدار قمثبت  چېعالمې  خطاکې د  التواتصادفي دی مګر په ټولو ح

کوالی شو د متناسبې اندازه ګیرۍ د  خطاباندې په زیاتوالي داللت کوي. په ډېرو مواردو کې سستماتیک 

په دوو  چې. د مثال په ډول لکه د دوه زاویو وسطي قېمت کیږيګانې د منځه وړل  خطاطریقې په غوره کولو سره 

د کلیماسیون د  خطادا ډول  CL (circle-left) ,CR (circle-right)وضعیتونو باندې قرائت شوی وي لکه 

تر کوچني حده  چېتاثیر د اړونده تصحیحاتو په واردولو سره کېدای شي  خطاڅخه مبرا ده. د سستماتیک  خطا

 منځ ته راولي. ېالپورې کمو

  د هغې څرګندېدل د یو معلوم قانون تابع نه وي، په  چې کیږيګانو ته ویل خطاهغه  :ګانېخطاتصادفي

 یو ډول شرائطو کې د اندازه ګیرۍ کمیت او عالمې کېدای شي توپیر ولري.

په نه تکمیل او د راصد په حسي ارګانونو پورې تړلي دي او په ټولو اندازه ګیریو کې شامل  آالتوهغوی د 

 وړل په اندازه ګیریو کې ناممکن دي. هد هغوی د منځ کیږيواقع  کې په اندازه ګیریو چې خطادي. تصادفي 

د  چېګانو د منځ وړل یو ناممکن کار دی همدا وجه ده خطاد تصادفي  چېد دې څخه  خواص: خطاد تصادفي 

رو مواردو کې د اندازه شوي کمیت حقیقي قېمت یپه ډ چېئجو مهم تاثیرات لري. څرنګه ااندازه ګیرۍ پر نت

معلوم ندی پس په اندازه ګیریو کې د نتائجو په ارزیابۍ باندې باور کول خورا اهمیت لري یا په بل عبارت اندازه 

څخه تجاوز ونکړي. د ډېرو زیاتو اندازه ګیریو  خطاد مجاز د  خطاد اندازه ګیرۍ  چېشي  اجراد داسې ګیري بای

 البته د یو لړ ثابتو خواصو درلودونکې ده: چېد یو معینې قانونمندۍ تابع ده  خطاپه نتیجه کې تصادفي 

  مطلقه قېمت د یو معین حد څخه تجاوز نه کوي. خطاد اندازه ګیرۍ په مشخصو شرائطو کې د تصادفي 
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  عالمې امکان لري منځ ته راوړي. يګانو څرګندېدل مساوي قېمتونه او مختلفې مساوخطاد تصادفي 

  کیږيګانو مطلقه قېمت کوچنی وي په همغه اندازه زیات واقع خطاد تصادفي  چېپه هره اندازه. 

  کمیت اندازه کول الیتناهي ته ورسېږي صفر ته تقرب ګانو حسابي اوسط د یو خطاکه چېرې د تصادفي

 کوي.

lim
𝑛→∞

∆1 + ∆2 + ∆3…+ ∆𝑛

𝑛
= lim

𝑛→∞

[Δ]

𝑛
= 0………(6.1) 

,1∆دلته:  ∆2, ∆3, … ∆𝑛   ګانې، خطاتصادفيn  ،1∆د مجموعې عالمه ده یعنې  [ ]د اندازه ګیریو تعداد +

∆2 + ∆3 +⋯+ ∆𝑛= دغه خواص البته  یید جبران خواص ښ خطا. البته په لومړي فورمول کې د تصادفي [∆]

 ګانو د مجموعې حاصل ضرب څخه عبارت دي:خطاد تصادفي 

lim
𝑛→∞

[∆]

𝑛
= 0 (𝑛 = 1,2,3, … ,∞)……………(6.2) 

,فرضاً  :حسابي اوسط ℓ
1
, ℓ

2
… . ℓ

𝑛
د یو کمیت د همدقته اندازه ګیریو نتائج دي. همدقته اندازه ګیري هغه   

ال . د مثکیږي اجرااو طریقو باندې  آالتوپه یو ډول شرائطو کې او په یو ډول سامان  چې کیږياندازه ګیریو ته ویل 

عین دقت ولري د توجه په  چېد سلسلو په عین تعداد باندې د یو تیودیولېت پواسطه  یېپه ډول که چېرې زاو

𝑙1 چې. څرنګه کیږيشي همدقته ورته ویل  اجراعینو شرائطو کې هغه کسان عین تجربه او سویه ولري  + 𝑙2 +

𝑙3 +⋯𝑙𝑛 چېی شو الد همدقته اندازه ګیریو نتائج دي پس لیک: 

𝑋 =
(𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 +⋯𝑙𝑛)

𝑛
……………… . . (6.3) 

ګیریو د مجموعې څخه  د ډېرو مطمئنو نتائجو د یو کمیت د همدقته اندازه حسابي اوسط چېمعلومېږي 

ځلې  nهمدارنګه  ℓ𝑖دی د هرې اندازه ګیرۍ قېمت  Xفرضاً د یو اندازه شوي کمیت حقیقي قېمت     .کیږيشمېرل 

 :چېشوېده پس لرو  اجراهمدقته اندازه ګیري 

ℓ
1
− 𝑋 = ∆1 

ℓ
2
− 𝑋 = ∆2 

ℓ
3
− 𝑋 = ∆3 

ℓ
𝑛
− 𝑋 = ∆𝑛  

 :کیږيدلې اطراف سره جمع اد مع

𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 +⋯+ 𝑙𝑛 − 𝑛𝑋 = ∆1, ∆2, ∆3, …∆𝑛  

                                       (6.4)      𝑋 =
[𝑙]

𝑛
−

[∆]

𝑛
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د څلورم  خطاد اندازه ګیریو تعداد الیتناهي ته ورسېږي په هغه وخت کې د معادلې ښي طرف د تصادفي  چېکله 

 خواص له مخې صفر ته تقرب کوي.

lim
𝑛→∞

[∆]

𝑛
= 0 

 :کیږيټوله افاده الندې ډول لیکل 

𝑋 = lim
𝑛→∞

[𝑙]

𝑛
      (6.5) 

پدې توګه که چېرې د اندازه ګیریو تعداد الیتناهي ته زیات شي حقیقي کمیت ته تقرب کوي. برعکس که 

 چېرې د اندازه ګیریو تعداد محدود وي معادله الندې شکل ځانته غوره کوي:

𝑋 ≠
[𝑙]

𝑛
,     

[𝑙]

𝑛
− 𝑥 = 휀       (6.6) 

ته تقرب  رفالیتناهي ته تقرب وکړي پدې توګه د هغې حد ص n چېیو کوچنی کمیت دی په هغه صورت کې  휀دلته 

 .کوي

[𝑙]

𝑛
=�̅�                       (6.7) 

 حسابي اوسط دی. �̅�دلته 

 

 

 

 

 

 لنډیز 3.6

   اجراجیودېزیکي اندازه ګیري د نقطو د متقابل موقعیت د معلومولو لپاره د ځمکې په سطحه باندې 

. د زاویوي اندازه ګیریو له نتایجو په کیږي. پدې توګه زاویوې، خطي، ارتفاعي اندازه ګیري ترسره کیږي

و مسافد.سمت ترمنځ په الس راځياوشاقولي زاویو قېمت دمجاورو نقطود ې دافقيجیودېزیکي نقطو ک

متر  کیږيمتریک په سستم سره ښودل معموالً دفرانسوي اوانګلېسي  یالاوږدو
1

1000000
ربع د نصف النهار د 

ر دی. په انګلېسي سستم کې د رابمتره د یو کیلومتر سره ب 1000 څخه ترخط استوء پورې( دی. ب)د شمال قط
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ګانواوسستماتیک خطاخصلت له مخې په لویو  د خطااندازه ګیرۍ واحد فوټ قبول شویدی.اندازه ګیري 

 مطلقه خطا.اندازه ګیرۍ په مشخصوشرائطو کې دتصادفي کیږيګانوباندې وېشل خطاتصادفي ګانواوخطا

 څخه تجاوز نه کوي. معین حد یو قېمت د

عالمې امکان لري منځ ته راوړي.په هره  يګانو څرګندېدل مساوي قېمتونه او مختلفې مساوخطاد تصادفي 

.که چېرې د تصادفي کیږيګانو مطلقه قېمت کوچنی وي په همغه اندازه زیات واقع خطااندازه چې د تصادفي 

 ورسېږي صفر ته تقرب کوي. ګانو حسابي اوسط د یو کمیت اندازه کول الیتناهي تهخطا

 پوښتنې:  

 یو رادیان څو درجې، څو دقیقې او څو ٍثانیې دی؟ 1.

 خواص ولیکئ؟ خطاګانې په څو ډوله دي د تصادفي خطا 2.

 ولیکئ؟ګانو کې د حسابي اوسط په باره کې معلومات خطاپه  3.

 ؟یوسو یېګانې څنګه کوالی شو چې له منځه خطالویې  4.

 ؟کیږيپه کومو سستمونو ښودل  یالاوږدود مسافو  5.
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 څپرکئاووم 

 د افقي زاویو اندازه کول

 عمومیات 1.7

 اخستنې ګټېڅخه د د انجنیري ساختمانونوکارونه ،  ساختماني ،نقشو او پالنونو د جوړولو په مقصدد 

 .کیږيافقي مستوي دپاسه ارتسام ورکول دد  کیږيپه اراضي کې اندازه  ،زاویېپه مقصد

 د افقي زاویو د اندازه کولو اصول 2.7

 A,B,Cه د چهغه مستوي  .پاسه قرار لري په مختلفو ارتفاعاتو د بحر د سطحې د A,B,Cفرضاً درې نقطې 

 ترمنځ مطلوب ده. ACاو  ABپه نقطه باندې افقي زاویه د  Aد نقطو څخه تېرېږي مایله ده، د 

 

 د افقي زاویو د اندازه کولو شیما شکل: 1.7

 ˆAˆCاو  ˆAˆBمستوي سره د  Pاو د هغې د تقاطع څخه د  ؤمستویګانې تېرپاسه عمودي  د خطونو د ACاو  ABد 

𝛽خطونه په الس راځي  =< 𝐵ˆ𝐴ˆ𝐶ˆ  افقي زاویه مطلوب ده. دR  د افقي مستوي  دایرهدرجه دارهP سره مواز ي 

 .کیږياندازه ګیري په هغه باندې صورت نیسي قرار ورکول  چېد راس دپاسه  یېد زاو
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ه چره په هغه ځایونو کې یبیا نظر تقسیماتو ته دا کیږيد شاقول په خط باندې تطبیق  ˆ𝐴𝐴رې مرکز د ید دا

مات د ساعت د یرې تقسی. که چېرې د داکیږيقرائتونه اخستل  cاو  bد  کیږيد عمودي مستوی سره قطع 

𝛽.کیږيشوي وي نو مطلوبه زاویه د الندې فورمول په واسطه پیدا اجراګرځېدو مطابق  = 𝑐 − 𝑏     (5II-1) 

. د اندازه کیږيپورته ذکر شوه په تیودولیت کې پکار وړل  چېي شیما ــد افقي زاویې د اندازه کولو هندس

قطر یې  چې. موقتي نقطې د لرګیو د میخونو پواسطه کیږياراضي کې انشا او نومول  پهکولو په مقصد نقطې 

سانتي مترو  30-40مترو ته رسېږي د  ملي 15د  یېقطر  چېسانتي مترو او یا د فلزي مېخونو په واسطه  4-3

که چېرې دقت د هغه نه زیات مطلوب وي بیا نو د لرګیو په منځ کې یو فلزي په اوږدوالي په اراضي کې نصبېږي. 

-1.2m، که چېرې د بعدي کارونو څخه ورځیني استفاده وشي بیا نو د لرګیو د پایو څخه د کیږيمېخ وهل 

1.5m  0.7یې  یالژورو چېڅخه  پایوپه ژوروالي او یا د کانکرېټيm-1.5m  دی په اراضي کې نصبېږي. د

د  دا راډونه په فلزي او یا د لرګیو په شکل جوړېږي چېږي الیافقي زاویو د اندازه کولو لپاره راډونه استعم

سانتي مترو ته رسېږي د زاویو په راسونو باندې وضع  5-2 یېمتره او ضخامت  2.0-1.5  الياوږدوراډونو 

 . د اوږدې مودې لپاره نقطې د پیلرونو په شکل د کانکرېټو څخه جوړېږي.کیږي

 

 

 اريزراضي کې د نقطو عالمه ګاپه  شکل:  2.7

 

 د تیودولېت شیما، د تیودولېت محورونه او مستوي ګانې 3.7

ږي، الید افقي او شاقولي زاویو د اندازه کولو په مقصد استعم چېله ده آتیودولېت هغه جیودېزیکي 

 360oڅخه تر  0oد  دایره، ( په نامه یادیږي1چه د لیمب ) تیودولېت د شیشه یي او یا فلزي داېرو څخه جوړېږي

مب د زاویې د اندازه کولو په مقصد باید افقي او ساکن وي، ید ګرځېدو مطابق وېشل شوېده، ل پورې د ساعت

d)

a)

b)
c)
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باندې  (4)جوړه شوېده د الیداد دپاسه په بازوګانو  (2)د الیداد  چېد لیمب دپاسه د تیودولېت پورتنۍ برخه 

د لیمب دپاسه نصب شویدي د لیمب مستوي د آبترازو په  چېدي  (6) دایرهاو شاقولي  (3)د تلسکوپ رصد 

 .کیږيکې قرار لري په افقي حالت باندې راوړل  (7)د تیودولېت د مسند  چې (8)او د تسویه پېچونو  (5)واسطه 

 

 

 :کېشکل 3.7په 

 .سرانه1  

 ییپا.2   

 چونهیپ.دتحکیم 6   

 ریپای ګ. 4

 ی نوکیدپا.1

 : کېشکل 4.7په  

                                          مبیل.1  
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 شکل: تیودولیت شیما 4.7   شکل: د سه پایې شیما3.7  
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                                                                                                                               دادی.ال2

                                                                                                         پ دوتلسکوی.دل6

                                                                                                بازوګانپ دتلسکو.4

                                                                                                 ی ابترازویاستوانه .1

 رهیدا ي. شاقول3

 ت مسندیودولی. دت7

 چونهیپی یدتسو .8

     چیپ ي.استناد9

 هیپا. سه 11

پېچ په واسطه  (9)د تیودولېت د سه پایې د پاسه د استنادي د اراضي د نقطو عالمه ګزاري او انشاء 

 محکمېږي.

د  HHد تلسکوپ دوراني محور  ZZتیودولېت الندې محورونه لري: د تیودولېت د دوراني محور 

 رنګه الندې مستوي ګانې لري:ااو همد UUد آبترازو محور  VVتلسکوپ د توجیه محور 

 ، او د کلیماسیون مستوي.PA، د الیداد مستوي 𝑃Lلیمب 

د هغوی مستویګانې او محورونه مخامخ یو بر بل باندې عمود او  چېتیودولېتونه داسې جوړشویدي 

 موازي دي لکه:

𝑃𝐿 ⊥ 𝑍𝑍, 𝑉𝑡𝑉𝑡 ⊥ 𝑍𝑍, 𝑉𝑉 ⊥ 𝑉𝑡𝑉𝑡, 𝑉𝑌𝑉𝑌 ∥ 𝑃𝐿  

د ابیکتیف او د اکولر د مرکز څخه تېرېږي  چې: د هغه خط څخه عبارت دی  VVد تلسکوپ د توجیه محور 

 او د خطونو د شبکې مرکز قطع کوي.

 چېدو تلسکوپ په خپل محور باندې وګرځي د ګرځېدو په صورت کې مستوي تشکیلېږي که چېرې د لی

ږي. د لیمب او الیداد دوراني مرکز د تیودولېت د دوراني محور سره یعنې په ید کلیماسیون مستوي په نوم یاد

ZZ  د هغې موقعیت د لیمب پر تقسیماتو باندې شویدی، د  چې. الیداد یو اندکس لري کیږيباندې منطبق

د پرنسیپ له  کیږيپه شاقولي حالت باندې راوړل  (5)او آبترازو  (8)تیودولېت دوراني محور د تسویه پېچونه 

 .کیږيځینې استفاده  د اندازه کولو لپاره ور یېرې په شان ده د شاقولي زاویلکه افقي دا (6)ره یمخې شاقولي دا

نومېږي، که  CLاو که چېرې چپې خواته واقع وي  CRره د تیودولېت ښي خوا ته واقع وي یکه چېرې شاقولي دا

 درجې دور ورکوو. 180𝑜رې سره عوض کړو تلسکوپ ته ید چپې دا دایرهچېرې ښي 
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بوسول، سه پایه او شاقول دا ټول د تیودولېت کمپلېکس دي. بوسول د مقناطیسي ازیموت د رومب دباره 

، په تیودولېتونو کې د خالصو کیږيد سه پایې څخه د تیودولېت د وضع کولو استفاده  کیږيورځینې استفاده 

اقول . د شکیږيسه پایې څخه استفاده  چېمګر په بعضو تیودولېتونو کې د یو پار ږيکیسه پایو څخه استفاده 

ې ته د تیودولېت په مرکز راوړل دي، ېدغه عمل چې کیږيڅخه د تیودولېت په مرکز راوړولو کې استفاده 

واړه واړه  چېودولېت سکون تامینوي او هم مکرومتري پېچونه لري د تی چېم پېچونه لري کیدولېت د تحتیو

 حرکتونه تنظیموي.

 د لید تلسکوپ  4.7

. د لید کیږيهدف ته د توجیه کولو په مقصد د استرونومي او یا ځمکني تلسکوپونو څخه استفاده 

 چېد استرونومي تلسکوپ په نوم یادېږي.هغه تلسکوپونه  ییتصویر معکوس او مجازي ښ چېتلسکوپ 

کې دواړه ډوله  آالتوکي عصري سامان یادېږي. په جیودېزیوم د ځمکني تلسکوپ په ن ییتصویر مستقیم ښ

اره د محراق فاصله پل خت کې د همېشود جسم توجیه په  ABتلسکوپونه د داخلي فوکس سره استعمالېږي د 

OF  خارج کې قرار لري. (1)د ابکتیف 

  

 

په الس راځي.  A2B2ږي یېپواسطه لو (2)تصویر د ابکتیف له الرې معکوس او حقیقي جوړېږي. د اکولر  ABد 

د  A2B2څخه کمه وي. البته پدې صورت کې د  OF1د محراق د فاصلې  OCفاصله  چېاکولر داسې نصبېږي 

 کیږيقرار ورکول  (3)د اکولر او ابکتیف ترمنځ د فوکس عدسیه  يش ABلپاره د  لوراوړ الستهواضح تصویر 

( فوکسصورت نیسي. په عمودي مستوي ) (6)ه د هغې حرکت د پېچ پواسطه او یا د فوکس د حلقې پواسطه چ

F1  د شیشه یې ابرې سره قرار ورکول د ابرې دپاسه د خطونو شبکه  (4)د یافراګم  (2)د تلسکوپ د لیدو اکولر

a)
1

V V
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 [4]شکل:  ساختمان او د شعاع ګانو میتود دلید په تلسکوپ کې چه داخلي فوکس ولري 5.7
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. د کیږيد خطونو د شبکې څخه د افقي او شاقولي زاویو د اندازه کولو په وخت کې ورڅخه استفاده شویده  رسم

چې د دوو موازي خطونو څخه جوړ او رسم شوی  (3)او بسکتور  (2)شاقولي خط  (1)ابرې دپاسه افقي خط 

 دی. 

 

 

 [4]شیما د خطونو د شبکې :شکل 6.7

د اندازه کولو استفاده په تیودولېت کې د مسافې  چېد دلنامیر د خطونو په نوم باندې  (4)افقي خطونه 

 .يورڅخه کېږ

 د تلسکوپ عیارول د توجیه لپاره  

د راصد په سترګو عیارېږي پدې ترتیب  (2)تلسکوپ هدف ته توجیه شي اکولر   چېمخکې لدې څخه 

وار، تعمیر او نور( تلسکوپ توجیه کوو اکولر ته تر هغې پورې حرکت ورکوو یسره کومې روښنایي )آسمان، د

تر هغه پورې حرکت ورکول  (6)د خطونو شبکه روښانه شي. هدف د توجیه کولو په وخت کې د فوکس پېچ  چې

تصویر د خطونو د شبکې  𝐴2𝐵2روښانه ولیدای شي نو پدې حالت کې د د هدف تصویر واضح او  چېږي تر څو یک

ږي. د شي د تصویر نه مطابقت د خطونو د شبکې د مستوي سره د پرالکس په نوم ید مستوي د پاسه منطبق ک

ېځایه شي د خطونو د بد راصد سترګې  چې، کوم وخت کیږيت په آسانۍ سره پیدایږي. د پرالکس موجودیادی

 .کیږي. پرالکس د فوکس د پېچ د کم حرکت په واسطه رفع کیږيشبکې مرکز د هدف څخه بېځایه 

  د تلسکوپ لوی ښودنه 

معلومېږي. البته دا  یږي تصویر یې مجازي او لویدل کید تلسکوپ پواسطه ل یش چېپه هغه صورت کې 

 اندازه کولو دقت باید لوړ شي.ان رصد کړي د زاویو د شیلرې  چېامکان راکوي 
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تصویر د یو جسم په تلسکوپ کې ولیدل شي  چېد نسبت څخه  یېزاو βد  V:د تلسکوپ لوی ښودنه 

 جسم مستقیماً د سترګو پواسطه ولیدل شي عبارت دی له:  چېباندې  یېپر زاو 𝛼د 

       𝑉 =
𝛽

𝛼
                     (7.1) 

 د تلسکوپ لوی ښودنه عمالً مساوي ده په 

(7.2)                             𝑣 =
𝑓𝑜𝛿

𝑓𝑜𝑘
≈

𝐷

𝑑
 

 د ابکتیف او اکولر قطرونه دي. Dاو  dد ابکتیف او اکولر محراقي فاصلې دي  𝑓𝑂𝐾او  𝑓𝑂𝛿دلته 

 .دهپورې  چنده 15-50د و لوی ښودنه تلسکوپون آالتوکي د جیودېزی

  لیدو ساحهد تلسکوپ د  

. يږیادید تلسکوپ د لیدو د ساحې په نوم  کیږيد سکون په حالت کې په تلسکوپ کې لیدل  چېهغه فضا 

د دیافراګم د قطر د  یېاضالعې  چېف په مرکز کې ید هغې راس د ابکت چېپه واسطه  یېد زاو αد لیدو ساحه د 

 .راځيو د شبکې څخه تېرېږي په الس یسور

 

 .کیږياندازه د الندې فورمول پواسطه پیداد لیدو د ساحې 

𝛼 =
38.2°

𝑉
                  (7.3) 

 د تلسکوپ د لید ساحه شکل:  7.7

ې زیاتېږي او ید تلسکوپ لوی ښودنه ده. که چېرې د تلسکوپ لوی ښودنه زیاته شي د لیدو ساحه  Vدلته 

او د هدف پیداکول  کیږيبرعکس. که چېرې د تلسکوپ لوی ښودنه کمه شي د تلسکوپ د لیدو ساحه کوچنۍ 

 مشکلېږي.
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 .ږيپورې رسې 2oتر  ′30کې د تلسکوپ د لیدو ساحه  آالتوپه جیودېزیکي 

 د تلسکوپ د توجیه دقت 

بل  یو د چېالندې  یېزاو (˝60)م ډول د خپلو سترګو پواسطه دوه نقطې د یوې دقیقه اي یانسان په مستق

څخه قرار لري تفکیک کوالی شي. که چېرې د لیدو ساحه د ېوې دقیقې څخه کوچنۍ وي دوه نقطې یو د بل سره 

 سره. (°60±)مساوي ده له  خطااو تفکیک کېدای نشي. د سترګو د توجیه  ږيوصل کې

 د الندې فورمول پواسطه معلومېږي. خطادل شي د توجیه ید تلسکوپ پواسطه ول یشکه چېرې یو 

 

𝑚𝑣 = ±
60˝

𝑣
                          (7.4) 

د اندازه کولو دقت زیات  چېد زاویو د اندازه کولو په دقت باندې تاثیر لري. په هره اندازه  خطاد توجیه 

د  چېکې  آالتوشي په هماغه اندازه باید د تلسکوپ لوی ښودنه زیاتېږي. په جیودېزیکي عالي دقت لرونکو 

 .کیږيچنده پورې وي ورځینې استفاده  65𝑥زیاته وي یعنې  یېابکتیف قطر او لوی ښودنه 

 

 

  آبترازوګانې 5.7

,1∆آبترازو ګانې د مستوي ګانو او محورونو په افق راوړلو او یا شاقول  ∆2, ∆3, … ∆𝑛 اوړلو په مقصد ر

 چې يکیږکې له دوه ډوله آبترازو ګانو څخه استفاده  آالتوپه جیودېزیکي په جیودېزیکي آالتو کې استعمالېږي. 

 عبارت دي له استوانه ئي آبترازو او کروي آبترازو.

 

  آبترازواستوانه ئي 

د نل داخلي سطحه د طوالني مقطع  چېڅخه جوړه شوېده  (1)استوانه ئي آبترازو د یو شیشه اي امپول 

 په معینه شعاع صیقل شوېده. Rپه امتداد د 
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 شکل: استوانه یي ابترازو 8.7

نل د جوش شویو افیرو او یا د الکولو څخه ډک شوی دی د سړېدو وروسته په داخل د نل کې یو خال 

محفظه کې د مایع په شکل  (4)په  یالاوږدوږي. د آبترازو د حباب ید آبترازو د حباب په نوم یاد چېجوړېږي (2)

تصحیحې پېچ  (3)تنظیمېږي. په بعضو آبترازوګانو کې دغه محفظه وجود نلري. د آبترازو د تصحیح په خاطر 

ملي مترو  2فلزي چوکاټ کې قرار لري د هغې خارجي سطحې وروسته له هر  (5). د آبترازو نل په کیږيکې نصب 

 .کیږيوېشل 

په منځ کې قرار ولري د صفري نقطې په  چېهغه نقطه  ويد نمره ګزارۍ تقسیمات کېدای شي متفاوت 

د  چېنوم یادېږي. که چېرې د آبترازو د حباب انجامونه صفري نقطې ته متناظر وي پدې حالت کې ویالی شو 

مماس د آبترازو سطحې په قوس په صفري نقطه کې د آبترازو د محور  uuد  .آبترازو حباب په منځ کې قرار لري

 په نوم یادېږي.

 متیم قد آبترازو د تقسی  

م په اندازه ید آبترازو د محور په کږوالي سره د هغې حباب د یو تقس چېې څخه عبارت ده ید زاو  τد 

مات یو یپه آبترازو ګانو کې تقس چېانحراف کوي د دې لپاره 

𝑎شانته دي او مساوي دي له  = 2𝑚𝑚 سره پس د تقسیم قېمت د

R .په شعاع پورې تړلی دی 

         𝜏 =
𝑎

𝑅
𝑃˝                   (7.5) 

 د آبترازو د تقسیم قېمت د آبترازو د حساسیت معیار دی.
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 شکل:  د آبترازو د تقسیم خط9.7
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لږ میالن ولري  چېرازو د حباب موقعیت د تغیر پذیري د استعداد څخه د آبت :آبترازو حساسیت د

آله دقیقه وي په  چېپه دقت پورې اړه لري. هر څومره  ېلآ. د آبترازو د تقسیم قېمت او حساسیت د یعبارت د

. که د آبترازو د تقسیم قېمت معلوم وي د میل ږيیپکارهماغه اندازه حساسه آبترازو د کوچنیو تقسیماتو سره 

 .کیږيد آبترازو محور په الندې فورمول باندې محاسبه  𝜈زاویه 

     𝑣 = 𝑛 × 𝜏                   (7.6)   

د  چېد تقسیماتو د تعداد څخه عبارت دی  nدلته 

د  τاو  ید صفري نقطې څخه بې ځایه شوېد حباب آبترازو

 آبترازو د یو تقسیم قېمت دی.

د آبترازو حباب دقیقاً په صفري  چېد دې لپاره 

نقطه کې قرار ولري د کانتکت آبترازو څخه استفاده 

. په دې آبترازو ګانو کې د حباب د انجامونو تصویر کیږي

دو په ساحه شور د تقسیم پواسطه د تلسکوپ د لید من

 کې انعکاس کوي.

 

کې موقعیت  مبدا. او که چېرې حباب په کیږيکه چېرې آبترازو مایله وي د حباب انجامونه د یو بل څخه لرې 

. په کانتکت آبترازو کې د آبترازو د محور دقت په کیږيولري د آبترازو د حباب انجامونه یو پر بل باندې منطبق 

 رې زیات دی.چنده پو 3-2نظر عادي آبترازو ګانو ته  کیږيافقي ډول راوړل 

 کروي آبترازو 

د هغې داخلي کروي سطحه  چېبارت ده عد هغه امپول څخه 

قطې کې  (2)صیقل شوېده او کوچنۍ شعاع لري، امپول په یو فلزي 

سره د ساکن پېچ پواسطه او  (3)د بدنې  ېلآقرار لري. آبترازو د 

پواسطه وصل شوېده.د امپول په  (5)همدارنګه د دریو تسویه پېچونو 

. د کروي آبترازو يدیشو رسم (6)خارجي سطحه کې حلقوي داېرې 

 مرکز قبول شوی دی. ریید دا (0)صفري نقطه د 

د  0د شعاع څخه عبارت دی چې د  ېکروي آبترازو محور د کر

´5نقطې څخه تېرېږي. د کروي آبترازو حساسیت د  − پورې رسېږي.  ´3

a) b)

 شکل:  د ابترازو کانتکت10.7
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 [6])شکل: کروي ابترازو 11.7
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کې د دغو آبترازو ګانو څخه د مستوي ګانو او محورونو په افقي او یا عمودي جوړولو  آالتوپس په جیودېزیکي 

 .کیږيکې استفاده 

  د قرائت ترتیبات 6.7

د تلسکوپ د لیدو د توجیه د محور  چې کیږيد زاویو د اندازه کولو په وخت کې قرائتونه اخستل 

ا هغه فلزي او ی لیمب. کیږيل رد تیودولېت د اساسي اجزاؤ څخه شمې لیمبموقعیت په تیودولېت کې تثبیتوی. 

پر قوس باندې  لیمبشویدي.  اجراتقسیمات  کېیو معین انتروال وروسته په هغې د  چېشیشه ئي حلقه ده 

د تقسیم قېمت مساوي دی له  لیمبد ګراد په شکل ښودل شویدي، د  مات د درجې په شکل او یایتقس

20´, 30´, °5ونو کې معموالً تقسیمات د لیمبسره. په فلزي   ´10او   1° − . په عصري کیږيپه شکل لیکل   10°

. تقسیمات د ساعت د کیږيمات لیکل سیولري د هرې درجې وروسته تق لیمب شیشه ئي چېتیودولېتونو کې 

°0ګرځېدو مطابق د  − د  شيقېمت په ګراد باندې ولیکل  لیمبدرجو پورې لیکل شویدي که چېرې د  360°

دقیقه ګراد سره او هر دقیقه ګراد  100ګرادو باندې تقسیمېږي. هر ګراد مساوي دی د  400په  دایرههغې 

 ثانیه ګراد سره. 100مساوي دی د 

ونو کې د قرائت ترتیبات د ورنیر څخه عبارت دي. اوپتیکي عصري تیودولېتونه شیشه ئي لیمبپه فلزي 

په هغې کې د قرائت ترتیبات د خط لرونکو مایکروسکوپونو او اپتیکي مایکرومترونو څخه  چېلري  لیمب

د تقسیماتو د مایکروسکوپ او مایکرومتر تصویر د مایکروسکوپ د لیدو په ساحه کې  لیمبعبارت دي. د 

 .کیږيد تیودولېت د تلسکوپ سره نږدې موجود دی لیدل  چې

 (H)ره یمب کې قرائت په افقي دایدقیقو څخه تقسیم شویدي په ل 10هر  خط لرونکي مایکروسکوپونه د

ه چ ، لومړی مکمل درجهکیږيپورې قرائت  (1)باندې د مایکروسکوپ تر انډکس  (V)ره یاو په شاقولي دا

تقسیم وروسته بیا لسمه برخه د  لیمبدقیقې د  10وره وروسته بیا پ کیږيته قرار لري قرائت انډکس چپ خوا

 .کیږيتقسیم د سترګو پواسطه قرائت ي تر ټولو کوچن لیمب

 عبارت دي له: چې دي تیودولېتونه د دقت له نظره په دریو ګروپونو باندې وېشل شوي

 عالي دقت لرونکي تیودولېتونه 

 دقیق تیودولېتونه 

 تخنیکي تیودولېتونه 

,𝑇2تیودولېتونه  کېعالي دقت لرون 𝑇1, 𝑇05 دي. دقیق تیودولېتونه𝑇10, 𝑇5   تخنیکي تیودلوېتونه

𝑇30, 𝑇20  ږيیکاو داسې نور دي. د ساختمان له نظره تیودولېتونه په تکراري او ساده تیودولېتونو باندې وېشل .

 مب د تحکیمید هغه نه بغیر حرکت کوي، الیداد او ل سره یو ځای او یا لیمبد  دادیالپه تکراري تیودلېتونو کې 

 وځایمب د الیداد سره ییکت کوالی شي مګر لمب حریودولېتونو کې لیپه ساده ت او مایکرومتري پېچونه لري.
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 ږي پدې ډول تیودولېتونو کېودولېتونه تولیدېتکراري تی کېپه اوسني عصر کې ابتیحرکت کوالی نشي. 

 واخلو. ید اکولر په څنګ کې واقع د چېمایکروسکوپ پواسطه  د قرائت کوالی شو

 تدقیق:ح او الد تیودولېت اص 

شرائط پوره نکړي  رېیچتیودلېتونه باید معین اپتیکي میخانیکي او هندسي شرائط ولري. که 

 .ای شيتیودولېت باید اصالح کړ

 اپتیکي میخانیکي شرائط: 

دو ساحه د ی، لوی ښودنه او د لپه لید مکروسکوپعبارت دي له د تلسکوپ د لیدو په کیفیت، د 

 .مت او داسې نورواو مقا  اليد ساختمان محکمو ،صحیح دوران ولري چېودولېت متحرک قسمتونه یت

کړي. هندسي شرائط د محورونو او  ضمینپورته ذکر شول کمپنۍ باید دا شرائط ت چېنوموړي شرائط 

 اجرالپاره  د هندسي شرائطو د بررسۍ چېې ېمستویګانو یو پربل باندې عمود او موازي وي. ټولې هغه عمل

د  کیږي اجراد رفع کولو لپاره د هندسي شرائطو د عدم رعایت  چېې ېد تدقیق او هغه عمل تیودولد تی ږيیک

 ح شي.التدقیق او اصد یودولېت د تصحیح په نوم باندې یادېږي. ټول تیودولېتونه د کار نه مخکې باتی

 ږيیک اجرااو اصالح په الندې ډول  د تیودولېت تدقیق

مود وي ـــــحور باندې عــــېدو په مــــودولېت د ګرځــد د تیید استوانه ئي آبترازو محور با  :د آبترازو تدقیق 1.

𝑍𝑍 ⊥ 𝑉𝑦𝑉𝑦 آبترازو لومړی د دوه تسویه پېچونو کیږيمستوی په مقدماتي توګه په افق ډول راوړل  لیمب. د .

 کیږيرازو حباب منځ کې راوړل بتالحرکت پواسطه د آ مختلفد تسویه پېچونو د  کیږيپه منځ کې قرار ورکول 

په اندازه ګرځوو د دریم پېچ پواسطه که چېرې د آبترازو حباب په مرکز کې واقع نه وي  ∘90بیا وروسته آبترازو د 

ې ته دوام ورکوو تر څو ې. عملیه تکرارېږي ترهغه پورې عملکیږيد نوموړي پېچ پواسطه هغه په مرکز کې راوړل 

 کز کې راوړل شي.د آبترازو حباب په مر چې

 

 

 

 [5]د ابترازو تدقیقشکل: 12.7
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 د آبترازو د تدقیق شیما 

په اندازه د مرکز څخه بېځایه  mپه اندازه ګرځوو که چېرې د آبترازو حباب د  ∘180بیا وروسته آبترازو د 

په  خطاوي په هغه صورت کې نوموړي 
𝑚

2
د  یېپېچ پواسطه او نیمائي نور  تسویهد  خطاتقسیموو نیمائي هغه  

. د کنترول د تدقیق لپاره عملیه تکرارېږي، مخکې د تکرار څخه دقیقاً د کیږيتصحیح پېچ پواسطه اصالح 

وګرځوو د آبترازو حباب باید د یو تقسیم څخه د  ∘180. که چېرې آبترازو تر کیږيمب مستوي په افق راوړل یل

 مرکز نه زیات نشي په دغه صورت کې آبترازو اصالح شوېده.

د شبکې د خطونو افقي خط باید افقي او شاقولي خط باید  :د تلسکوپ د خطونو د شبکې تدقیق

دې د وال بانییو تعمیر په د ه کوو. دیوست یېپاسه قرار ورکوو بیا  د یېشاقولي وي. لومړی تیودولېت ته د سه پا

ه باندې تطبیق ـــط په هغـــقي خـــــــوو. افــــــښه ولیدل شي انتخاب ک چېیوه نقطه  Aمترو فاصله کې د  10-15

 وضعیت(. Iکوو. ) 

مب پواسطه د خطونو شبکه په حرکت راوړو که چېرې خط د نقطې یاو یا ل پیچ د الیداد د مایکرومتري

په اکولر  چېوړ دی په بل صورت کې د اکولر سرپوښ خالصوو هغه څلور پېچونه  اجراد  طڅخه بېځایه نشي شر

بیا شبکې ته تر هغه پرې حرکت ورکوو ترڅو د شبکې افقي خط په نقطه باندې تطبیق  ؤکې موجود وي هغه سسته 

مترو په فاصله کې شاقول  20-15وړ وي. د شبکې شاقولي خط باید شاقولي وي. لومړی د  اجراشي شرط به د 

بیا د خطونو د شبکې شاقولي خط په هغه باندې تطبیق کوو که چېرې شاقولي خط په  ؤپه یو تار باندې ځوړند

خالصوو هغه پېچونه  پوښوړ دی برعکس د اکولر سر اجرامکمل ډول د شاقول په تار باندې تطبیق شو شرط د 

اره تړو دلته به چونه د دوهم ځل لپیق کوو پېه هغه باندې تطبخط پاکولر کې موجود دي د شبکې شاقولي ه په چ

 وړ وي. اجراشرط د 

د عمود یبا باندېپه محوردویګرځ هغه د ه محور دیتوج تلسکوپ د د :قیمستوي تدق ون دیماسیدکل

 ┴ VVيو
t

V
t

V  د  راځيمنځ ته  چې خطاعمود و هغه  باندېپه محور  دویګرځ ه محور دیتوج که دC ېپه نوم باند 

. په  ؤی نوموې
30

T سطح ت دلیودویت چې کېفاصله وه نقطه په لرې یپاره  د اجرا شرط د ق دیتدق کېت یودولیت 

( باندېت یوضری په چپ یه کوو د دایتلسکوپ هغه ته توج يسره برابره و
1

(CL او بیا په اخلو قرئت)
1

(CR 

مب محکموو. تلسکوپ په دوهم یدوهم ځل دپاره لګرځوو سمت الراس څخه  تلسکوپ دقرائت اخلو باندې 

فرمول پواسطه  الندېمت دیق cقرائتونه اخلو. د 2CR2,CLوو او د که یته توج نقطې ينوموړ ېعت باندیوض

 محاسبه کوو:

𝐶 =
(𝐶𝐿1 − 𝐶𝑅1 ± 180𝑜) + (𝐶𝐿2 − 𝐶𝑅2 ± 180𝑜)

4
    (7.7) 
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ت د دوه چنده دقت یودولیت د خطاون یکلماس د چیرېکه 

 .شياصالح  دیت بایودولیت کېپه هغه صورت  شيات یڅخه ز

ه یځایڅخه ب نقطې شبکه د خطونو د کېحال  داسېپه 

 يعمود و دی ېچونوکیپه پح یتصح د اکولر لومړی د ږيیک

 چونوپواسطه دیح پیتصح يافق څخه خالصوو د چونویپ

 ږيیق تکراریتدق ،ق کوویتطب باندېمرکز په نقطه  ېشبک

 يدیشوخالص  چېچونه یپ يح څخه عمودیتصح وروسته د

ره یپاره په ښۍ داو ځل د ی کې تونویودولی. تشيمحکم  دیهغه با

CR ره یچپ دا په ایاوبCL ه یتلسکوپ هدف ته توج ېباند

فورمول  ېالند د خطاون یماسید کل ېپه هغه صورت ک چې ږيیک

 :ږيیکداپیپواسطه 

C =
CL − CR ± 180O

2
                 (7.8) 

 ئت عبارت دی له:اح قریتصح پاسه د مب دیل د

𝑁 = 𝐶𝐿 + 𝐶  

𝑁 =
𝐶𝐿 + 𝐶𝑅 ± 180𝑜

2
                (7.9) 

څخه ون یماسید کل ېوه نقطه کیپه  د قرائتونو وسطي قیمت چې يږیفرمولونو څخه معلوم ویپورتن د

هدف ته  CR,CL ېعتونو باندیپه دواړو وض ېرید دا دیبا په خاطر منځه وړلو د خطا ون دیماسیخالصه ده . د کل

په اندازه داسې د افق څخه قرار ولري د کلماسیون د خط ته   یېته د میل د زاوهدف  هیتوج ېری. که چشيه یتوج

 نزدې د قرائت د پاسه په الندې فرمول باندې ښودل کیږي.

𝐶 ν  =  𝐶 𝑆𝑒𝑐  ν          (7.10) 

 ېدالند شياندازه  ېت باندیو وضعیپه  ېریاو د دا يترمنځ قرار لر   Bاو   Aد دوه نقطو د ېه چیزاو  βد

 :ږيیکفرمول پواسطه محاسبه 

𝛽
𝐶𝐿
= 𝐶𝐿𝐵 − 𝐶𝐿𝐴 + (𝐶. 𝑆𝑒𝑐 𝜈

𝐵
− 𝐶 𝑆𝑒𝑐   𝜈

𝐴
) 

          (7.11))
A

 ν Sec C-
B
 ν (C.Sec-

A
CR-

B
=CR

CR
β 

𝑉𝐴 𝑉𝐵د  ده خطا ونیماسیدکل  C.يد زاویېل ینقطو دم Bاو  Aد    

 [5]شکل: د کلماسیون تدقیق13.7

c c

V

V

VTVT

O

VCR VCL

CL
CR
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د د یمحور با يدو دورانیل تلسکوپ د د :النیق میدو محور د تدقیګرځ د دیل تلسکوپ د د 

┴ZZ يعمود و ېدو په محور باندیګرځ دتیودولیت 
T

V
T

V 41-21د تیودولیت لپاره  اجرا ق دیتدق ينوموړ د 

  پاسه د ر دیتعم د ږيیکه یوضع او تسو ېوال څخه لریر د دیدتعم ېمترو فاصله ک
O

40-
O

نقطه  Aد ېالند 50

 تیولیداد محکموو تلسکوپ ته دتیو المنطبق کوو ا ېتقاطع نقطه په هغه باند د کېشب خطونو د غوره کوو. د

نوموو .    ′aکوو او هغه په  ينښان باندېوال یتقاطع په د ېشبک د خطونو دور ورکوو، د ېکولو پور افقيتر 

تر ت یلوودیتلسکوپ دسمت الراس څخه ګرځوو او ت
o

 Aتقاطع  ېشبک د خطونو ګرځوو دوهم ځل لپاره د 180

د مسافه  چیرېنشانی کوو که  ېوال باندینقطه په د ”aحرکت ورکوو د  خواتهې ه کوو تلسکوپ ته الندیته توج

a’ ،a” تلسکوپ د ډول د ېپد ياته نه ویڅخه ز ېشبک خطونو د دوه چنده عرض د بسکتور د نقطو ترمنځ د د 

 ېریل مجاز دی . کچیمحور م يدوران

 يتلسکوپ د دوران د يمسافه مجاز نه و

په  ږيیکل اصالح یمحور م
30

T  تیودولیت 

ه چ تر هغیح پیبازو تصح تلسکوپ د د ېک

 ېشبک خطونود څو د ګرځوو تر ېپور

  تقاطع د
0

a د  ېپاسه چ د نقطې دa’  اوa” 

. په  شيع ده منطبق نقطو تر منځ واق د

 د ېتلسکوپونو ک يعصر ویاوسن

 چ وجودیح پیتصح بازو د تلسکوپ د

 نلری. 

تلسکوپ دورانی محور  د چیرېکه 

ا ی هغه ورکشاپونو اوهغوی  يل ولریم

هغه هدف  هر iل اندازه یمحور متلسکوپ دورانی  د .ږيیکږل یاصالح لپاره ل د ږيیجوړ ېپک ېته چ کویهغه فابر

 . ږيیکفرمول پواسطه محاسبه  ېالند د يواقع و ېی الندیزوا ل دیم د چې

∆𝑖 = 𝑖 × 𝑡𝑎𝑛 𝑣                      (7.12)      

 ده ی)چپ،ښی( اندازه شوت سره یو وضعیپه  ېرید دا چېمنځ  نقطو تر Cاو  Aد  چې يریاندازه ګ زاویې د

 مساوی ده: راځيمنځ ته  ېپه هغه ک چې خطاهغه 

 يد زاویېل یم د Cاو  Aد  𝑣𝐴او 𝑣𝐶دلته 

 

 

∆𝑖 = 𝑖(𝑡𝑎𝑛 𝜈𝐶 + 𝑡𝑎𝑛 𝜈𝐴) 

a'

a

a''

A

40-50°

20-40 m

 [6]شکل:  د میالن د تدقیق شیما 14.7
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  زاویو اندازه کول افقيد  7.7

 :کیږي اجراد زاویو اندازه کول وروسته د تیودولېت د تدقیق او اصالح څخه 

 .د تیودولېت تیارول د کار لپاره 

  اجراد اندازه ګیریو. 

 .د رصد د کتابچو د اندازه ګیریو کنترول 

 شي: اجراباید  یېته اماده کولو لپاره الندې عمل تیودولېت د کارد 

 .په مرکز راوړل 

 مب مستوي په افقي حالت راوړل.ید ل 

 .د تلسکوپ عیارول د رصد لپاره 

 

. په دې کیږي اجراد تار لرونکي شاقول او یا د اپتیکي شاقول په واسطه :  تیودولېت په مرکز راوړل

واسطه ځوړندېږي او د سه پایې په مرسته په ځمکه کې الندې خواته ځوړندېږي  ډول شاقول د استنادي پېچ په

پاسه سه پایې ته تر هغه وخته پورې حرکت  ودولېت مسند د سرانې دووروسته استنادي پېچ خالصېږي د تی

 .کیږيم او تړل کاسه دقیقه منطبقه شي، پېچ د دوهم ځل لپاره محپ د شاقول څوکه د نقطې د چې کیږيورکول 

 د تیودلوېت تسویه کول 

ته د تیودولېت  ومب په افقي حالت راوړلید تیودولېت دوراني محور په شاقولي حالت راوړل او یا د هغې ل

د پېچونو د مختلف الجهته  کیږي. لومړی آبترازو د دوو تسویه پېچونو په منځ کې راوړل کیږيتسویه ویل 

د دریم پېچ په واسطه که حباب  کیږياو بیا دور ورکول  کیږيحرکت په واسطه د آبترازو حباب په وسط کې راوړل 

ځلې پورې تکرارېږي تر هغې  4-3انحراف ولري په وسط راوړل کېږ ي عملیه له سره تکرارېږي دغه عملیه د 

ي او د آبترازو حباب د دوه تقسیمه د وسط څخه بې ځایه نشي د شپه خپل محور باندې ورتیودولېت  چېپورې 

 .کیږيمب مستوي افقي ګڼل یل

یکي پتاپتیکي شاقول پواسطه مرکزیت ورکول او تسویه صورت نیسي. په عصري تیودولېتونو کې اد 

د تار لرونکي شاقول په نسبت څو ځلې دقیق دی د مرکز راوړلو په مقصد لومړی د سه  چېشاقول موجود دی 

سره  پتیکي شاقول د شبکې د خطونو تقاطع د اراضي د نقطې ا، د کیږيپایې سرانه په تقریبي ډول په افق راوړل 

نکي شاقول څخه استفاده وشي وروسته د سه رو. د تقریبي مرکزیت لپاره کېدای شي چې د تار لکیږيمنطبق 

تسویه  د کیږيپایې څوکه په ځمکه کې نصبېږي، آبترازو د سه پایې د دوه یا یوه پېچ په استقامت کې قرار ورکول 

 چې دغه درې، څلور وارې تکرارېږي. کیږيپېچونو په واسطه د آبترازو حباب په وسط کې راوړل 
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د تسویه  7-استوانه یي آبترازو،  -3سرانه،  5-ابجکتیف،  4-منشور،  3-د خطونو شبکه،  2-اکولر،  1.

پېچونو په واسطه په افقي حالت راوړل  (7)مب مستوي د تسویه یپېچونو وروسته استنادي پېچ خالصېږي، د ل

 ږيکیپاسه حرکت ورکول  شاقول د سرانې د سه پایې دپتیکي ا کیږي. په یو وخت کې په اکولر کې لیدل ږيیک

په تقریبي ډول د آبترازو حباب په وسط کې قرار ولري د خطونو د شبکې تقاطع په نقطه باندې باید منطبقه  چې

دی. که چېرې   0.5𝑚𝑚±د مرکزیت دقت  سطهاوپتیکي شاقول په اد  کیږيشي وروسته استنادي پېچ تړل 

تیودولېت په دوراني محور باندې وګرځي باید د خطونو د شبکې تقاطع د نقطې څخه ونه وځي. به 
30

T تیودولېت

د پواسطه صورت نیسي. په دې ډول د مرکزیت قرائت د صفري موقعیت په یکې آپتیکي مرکزیت د تلسکوپ د ل

 .کیږيباندې وضع  دایرهپه شاقولي  (MO)اندازه 

 :کیږي اجراد افقي زاویو اندازه کول په الندې ډول 

 .  طریقه ود سلسل 1.

 . طریقهد دوراني سلسلو  2. 

 تکراري طریقه 3.

6

3

4

5

7

2

1

V

V

 ساختمان شیماکي شاقول د یشکل: د اپت15.7
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 .کیږيپه یو او یا څو سلسلو کې اندازه  یېدقت په پام کې نیولو سره زاو آالتود 

 د سلسلو طریقه 

د دوه نیمو سلسلو په  یېزاو .کیږياندازه  یېپه دغه طریقه کې د دوو نقطو د دوو جهتونو ترمنځ افقي زاو

په نقطه کې افقي زاویه  Aد  چې. موږ غواړو کیږيباندې اندازه  CLاو  CRواسطه په دوو وضعیتونو باندې 

 اندازه کړو. 

که چېرې  کیږيګانې وضع کوو، میراګانې په نقطه باندې عمودي وضع انقطو باندې میر (2)او  (1)په 

د کار لپاره  کیږيلېت وضع وپه نقطه کې تیود A. د کیږيفاصلې لنډې وي بیا نو د فلزي مېخونو څخه استفاده 

د خطونو د شبکې د مایکرومتري  کیږيالیداد تړل  کیږينقطې ته توجیه  (1)الیداد خالصېږي عقبي  کیږياماده 

ره باندې قرائت اخستل یاو په افقي دا کیږيطبق پېچ پواسطه د شبکې شاقولي خط د میرا په محور باندې من

پدې ډول لومړی نیمه سلسله پای ته رسېږي. د کنترول لپاره دوهمه نیمه سلسله په بل وضعیت باندې د  کیږي

پدې ډول الیداد او تلسکوپ د سمت الراس څخه د  کیږينوموړي نقطې قرائت 
o

 کیږيپه اندازه دور ورکول  180

. وروسته الیداد خالصېږي تیودولېت د ساعت د ګرځېدو کیږياو قرائت اخستل  کیږينقطې ته توجیه  (2)

دوهمه نیمه سلسله پای ته رسېږي څنګه چې دوه  کیږيقرائت اخستل  𝑎′1د  کیږينقطې ته توجیه  (1)مخالف 

 اره کافي دی.پد زاویې د اندازه کولو ل کیږينیمې سلسلې یو سلسله 

βL = a2 − a1 ⇒ βL = 𝑎2 − a1     (7.13) 

𝛽𝑅 = 𝑎1 − 𝑎2 ⇒ 𝛽𝑅 = 𝑎1 − 𝑎2        (7.14) 

 

 د افقي زایو اندازه کولشکل:  16.7

af  اوaB  په  °360قرائتونه دي په مخکینیو او شاتنیو نقطو باندې که چېرې مفروق د مفروق منه څخه کم وي نو

او که  کیږي. که چېرې د زاویې قېمت په دوه نیمو سلسلو کې مجاز وي زاویه محاسبه کیږيهغه باندې عالوه 

LR







 



  (78) 

 

 د افــــقي زاویو اندازه کـــول انجنیري جیودیزي

. د زاویو د دقیقو د اندازه کولو لپاره د نیمې کیږيزاویه د دوهم ځل لپاره رصد  چېرې تفاوت یې زیات و ي

د سلسلو  کیږيرصد  ته نږدې قېمت ولري. د دقت د زیاتولو لپاره زاویه څو سلسلې °90د یمب بایسلسلې تر منځ ل

 ترمنځ قېمتونه په الندې ډول تغیر مومي.

𝑎 =
180°

𝑛
                         (7.15) 

-n  .د سلسلو تعداد دی 

 د دوراني سلسلو طریقه 

په نقطه کې د څو جهتونو تر منځ د زاویو اندازه کول مطلوب وي نو په دې ډول د دوراني  Aکه چېرې د 

 کیږياو د کار لپاره اماده  کیږيپه نقطه کې وضع  A. لومړی تیودولېت د کیږيسلسلې د طریقې څخه استفاده 

انتخابوو  (1)واضح نقطه  . د مبدا په توګه ډېره لرې اوکیږينقطو باندې میراګانې یا مارکونه وضع  4,3,2,1په 

او  کیږينقطې ته توجیه  (1)په ګرځولو سره چې مبدوي  لیمب، د کیږيوضع  °0دپاسه قرائت تقریباً  لیمبد 

. یاد نه ویزد قرائتونو تفاوت په لومړني نیمه سلسله کې د قرائت د دوه چنده دقت څخه باید  کیږيقرائت اخستل 

په 
30

T  ږي، په دوهمه نیمه سلسله یپه نوم یاد خطاده دغه تفاوت د افق د بست د  ´1±تیودولېت کې دغه تفاوت

ته د ساعت د ګرځېدو مخالف  4,3,2,1په اندازه ګرځوو بیا ټولو نقطو  °180کې تلسکوپ د سمت الراس څخه د 

ج دلته دوهمه نیمه سلسله پای ته رسېږي نتائج په جدول کې در کیږياو قرائت ورباندې اخستل  کیږيتوجیه 

180رې باندې د ید قرائتونو فرق د استقامتونو په دوو وضعیتونو په شاقولي دا کیږي ± 2𝐶  څخه تجاوز باید

 ونه کړي.

د هرې سلسلې  کیږي اجراده، د زاویو د دقت د اندازه کولو لپاره څو سلسلې  خطاد کلیماسیون  Cدلته 

 لیمبلپاره 
180°

𝑛
د تقسیماتو په وروستیو نتائجو  لیمبتاثیر د  خطاپه اندازه تغیر مومي. دلته د سیستماتیک  

 ځي. هباندې د منځ

 

 شکل: د دوراني سلسلې پواسطه د زاویو اندازه کول 17.7

1 2

3

4

A
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 اندازه کول یېد شاقولي زاو 

ه ده چې د رصد او افق د خطونو ترمنځ تشکیلېږي. که د رصد خط د افق د خط یشاقولي زاویه هغه زاو

میالن یې مثبت او که چېرې د رصد خط د افق څخه الندې خواته قرار ولري نو د میل  څخه پورته خواته قرار ولري

 د زاویې قېمت یې منفي دی.

 قعیتوصفري م 

د تلسکوپ د توجیه محور په  چېره باندې په داسې حال کې یصفري موقعیت قرائت دی په شاقولي دا

د آبترازو حباب په وسط کې قرار ولري. د مثال په توګه که صفري موقعیت  دایرېافقي حالت وي او د شاقولي 

MO  پر وضعیت باندې  دایرهمعلوم وي په هغه صورت کې د ښي(CR) د  د توجیه محور د میل زاویهA  په نقطه

 کې مساوی ده له:

𝑣 = 𝐶𝑅 −𝑀𝑂 

پر وضعیت باندې که چېرې تلسکوپ د سمت الراس  دایرېد ښي  دایرېقرائت دی په شاقولي  CRدلته 

د تلسکوپ چپې  دایرهنقطې ته توجیه کړو شاقولي  Aد هغې د توجیه محور د دوهم ځل لپاره د  ؤڅخه وګرځو

 باندې د میل زاویه مساوي ده له: دایره. په چپه کیږيواقع  (CL)خواته 

𝑣 = 𝑀𝑜 − 𝐶𝐿 

 الندې نتیجې په الس راځي:که چېرته پورتني دوه فورمولونه جمع کړو 

𝑣 =
𝐶𝑅 − 𝐶𝐿

2
 

𝑀𝑂 =
𝐶𝑅 + 𝐶𝐿

2
 

باندې د  لیمبپه  یېپه نورو تیودولېتونو کې چې تقسیمات 
30

T ان ندي فرق لري او تیودولېت په ش

 په الندې ډول دي :  یېفورمولونه 

𝑀𝑂 =
𝐶𝑅 + 𝐶𝐿 + 180°

2
 

𝑣 =
𝐶𝑅+𝐶𝐿+1800

2
                                 (7.16) 

𝑣 = 𝑀𝑂 − 𝐶𝐿 − 180°, 𝑣 = 𝐶𝐿 −𝑀𝑂 

په 
30

T  صفري ولري، باندې په عمودي شکل قرار دایرېصفري قطر په شاقولي  لیمبد  چېتیودولېت کې 

 .کیږيد الندې فورمول په واسطه محاسبه  𝑣او د میل زاویه  MOموقعیت 
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 د افــــقي زاویو اندازه کـــول انجنیري جیودیزي

𝑀𝑂 =
𝐶𝐿 + 𝐶𝑅 + 180°

2
 

𝑣 =
𝑐𝐿−𝐶𝑅−180°

2
                           (7.17) 

𝑣 = 𝑀𝑂 − 𝐶𝑅 − 180°, 𝑣 = 𝐶𝐿 −𝑀𝑂 

په هغې باندې عالوه  °360څخه کم وي نو  °90باندې د  CRاو  CLپه هغه صورت کې چې قرائتونه په 

 .کیږي

 تیودولېت کې T30د صفري موقعیت تدقیق او اصالح په 

د کار د شروع  CLاو  CRیعنې  کیږي اجراباندې  حالتونوپه اندازه کولو سره چې په دوه  یېد شاقولي زاو

 MOباید پیدا شي د محاسباتو د آسانتیا لپاره ښه ده چې صفري موقعیت  MOڅخه مخکې صفري موقعیت 

 صفر ته نږدې قېمت ولري.

 د صفري موقعیت پیداکول 

په ښي وضعیت باندې د تلسکوپ د  کیږيد کار لپاره اماده  کیږيتیودولېت د سه پایې دپاسه وضع 

. د آبترازو حباب یو د تسویه پېچونو کیږيد ارتفاع سره برابره وي توجیه  ېلآتوجیه محور یوې لرې نقطې ته چې د 

 کیږيپواسطه دقیقاً نقطې ته توجیه  چپې مایکرومتر یو دد شبکې د خطونو تقاطع  کیږيپواسطه په مرکز راوړل 

په  ؤکو اجرا، تلسکوپ د سمت الراس څخه ګرځوو عین عملیه کیږيباندې قرائت اخستل  CR دایرهپه ښي 

 باندې په چپ وضعیت سره قرائت اخلو: دایرهشاقولي 

C𝑙 = 2°30´,     𝐶𝑅 = 177°38´  

𝑀𝑂 =
2°30´ + 360° + 177°38´ + 180°

2
= 360°04´ = +0°04´  

 

 د صفري موقعیت اصالح 

قېمت د قرائت د ترتیباتو د دوه چنده څخه زیات وي د هغې قېمت باید کم شي د  یکه چېرې محاسبه شو

MO  د اصالح لپاره پهT30 باندې الندې  دایرهودولېت کې د تلسکوپ د مکرومتر پېچ پواسطه په شاقولي یت

 .کیږيقرائت وضع 

𝐶𝐿0 = 𝐶𝐿 −𝑀𝑂 

𝐶𝐿0 = 2°30´ − 0°04´ = 2°26´  



  (81) 

 

 د افــــقي زاویو اندازه کـــول انجنیري جیودیزي

په  (2)او یا  (1)د اصالحي پېچونو  .کیږيدلته د خطونو د شبکې مرکز د نوموړي نقطې څخه بې ځایه 

پېچونو پواسطه د خطونو د شبکې مرکز چې بې ځایه شوی دی  (4)او  (3)واسطه د خطونو شبکه خالصېږي د 

 اکلي مجاز کې پاتې شي.قېمت په ټ MOېرته تکرارېږي ترڅو د بد کنترول لپاره عملیه  کیږيپه مرکز راوړل 

 اندازه کول یېتیودولېت پواسطه د شاقولي زاو  

د 
30

T  تیودولېت دA  دایرېد چپې  کیږيپاره اماده د کار ل کیږيپه نقطه کې وضع (CL)  پر وضعیت

نقطې ته توجیه کېږ ي د تسویه پېچونو پواسطه چې د استوانه یي آبترازو د  Bباندې د تلسکوپ د توجیه محور 

. او یا د تلسکوپ د مکرومتري پېچ په کیږيغې حباب په وسط کې راوړل همحور په استقامت کې قرار لري د 

په نقطه  Bباندې د  CL دایرهپه شاقولي  کیږيپه نقطه باندې منطبقه  Bواسطه د شبکې د خطونو تقاطع دقیقاً د 

. تلسکوپ د سمت الراس کیږياخستل 

څخه ګرځوو په هماغه ترتیب سره په ښي 

په نقطه باندې قرائت  Bباندې د  CR دایره

که چېرې د زاویو اندازه  کیږياخستل 

شي په  اجراګیري په یو وضعیت باندې 

د اندازه ګیرۍ  یېهغه صورت کې د زاو

قېمت باید دقیقًا  MOڅخه مخکې د 

پیداکول په مخکینیو  MOپیدا شي. د 

 .کیږيذکر شویو فورمولونو محاسبه 

 د مثال په توګه:

 

𝐶𝐿 = 359°10´  

𝐶𝑅 = 180°52´ 

𝑀𝑂 =
359°10´ + 180°52´ + 180°

2
= +0°01´  

𝑣 =
359°10´ − 180°52´ − 180°

2
= −0°01´  

𝑣 = 359°10´ − 360°01´ = −0°51´  

𝑣 = 360°01´ − 180°52´ − 180° = −0°51´  
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 شکل:  د اراضي د میل زاویې اندازه ګیري18.7
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 د افــــقي زاویو اندازه کـــول انجنیري جیودیزي

په پورتني رسم  .کیږيپه نقطه باندې میرا وضع  Bد اندازه کولو په وخت کې د  𝑣ې ید میل د زاو اراضيد 

توجیه  ته ېنقط Bاره د پد اندازه کولو ل یېد میل زاو کیږيارتفاع نشاني  ېلآپه نقطه کې په میرا باندې د Bکې د 

 صورت نیسي.

 د اندازه کولو دقت یېد شاقولي زاو 

توجیه، قرائت، او خارجي فکتورونه تاثیر ، خطا ېلآې د اندازه ګیرۍ په دقت باندې د ید شاقولي زاو

د  یېشوي وي د هغې مطابق د زاو اجرااندازه ګیري په تخنیکي دقت باندې  یېلري. که چېرې د شاقولي زاو

توجیه او خارجي شرائط په هغې باندې کمېږي  خطاد تاثیر  ېلآاندازه ګیرۍ طریقه انتخاب شوي وي هغه وخت د 

 ده چې په هغې باندې واردېږي. خطااو عمده تاثیر د قرائت د ترتیباتو 

𝑚0  خطافرضاً د قرائت  =
1

2
صفري موقعیت  محاسبه شوی او خطاوسطي مربعاتي  یېد میل د زاو  

 مساوي دی له:

𝑚𝑣 = 𝑚𝑀𝑂 = ±20″,   ∆𝑣 = ∆𝑀𝑂 = ±3 × 20″ = ±60″  

 

 خطاباندې اندازه شي په هغه وخت کې د صفري موقعیت د قرائت  دایرېکه چېرې زاویه په شاقولي 

 مساوي ده له:

𝑚𝑣 = √𝑚2𝑚𝑜 +𝑚2𝐶𝑅(𝐶𝐿) = √
𝑡2

4×2
+

𝑡2

4
=

𝑡√3

2√2
≈ 0.6𝑡      (7.18) 

د اندازه کولو دپاسه ډېر لوی تاثیر د آبترازو د انحراف تاثیر دی  یېتیودولېت کې د شاقولي زاو 30Tپه 

چې د وسط څخه د قرائت اخستلو په وخت کې واردېږي. که چېرې لمر پر حباب باندې وځلېږي حباب د صفري 

 .د اندازه کولو په وخت کې تیودولېت باید د لمر د شعاع څخه وساتل شي.کیږينقطې څخه بې ځایه 

 ازیموت اندازه کول د مقناطیسي 8.7

د جیودېزي د اندازه کولو په وخت کې د اراضي د خطونو د جهت پیداکول د مقناطیسي نصف النهار 

 اندازه کول صورت کیږي. مقناطیسي ازیموت د کمپاس پواسطه چې په تیودولېت باندې تړل کیږي اجراپواسطه 

موت اندازه کوو. ینقطې ته مقناطیسي از Bپه نقطه کې وضع شوی دی  Aنیسي. د مثال په ډول تیودولېت د 

د پېچ  لیمبپه نقطه کې مقناطیسي نصف النهار د مقناطیسي عقربې پواسطه پیداکوو پدې ډول د  Aلومړی د 

توری  Sتوری په صفر درجه باندې او د  Nترڅو  کیږيته تر هغه وخت پورې حرکت ورکول  دایرېپواسطه افقي 
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 د افــــقي زاویو اندازه کـــول انجنیري جیودیزي

مطلوبي نقطې ته چې د هغې مقناطیسي  یېباندې قرائت اخلو وروسته بیا  دایرهپه افقي  منطبق شي. °180په 

 ازیموت مطلوب دی قرائت اخلو د دواړو قرائتونو تفریق موږ ته د مقناطیسي نصف النهار ازیموت راکوي.

او بیا هغې نقطې ته چې د هغې مقناطیسي نصف النهار  په نقطه کې افقي زاویه صفر کوو Aبل ډول د  یا په

 مطلوب دی تلسکوپ ته قرار ورکوو مطلوبه زاویه مقناطیسي نصف النهار دی.

. کیږيباندې منطبق  °180او  °0د میکرومتری پېچ پواسطه د بوسول د عقربې انجامونه دقیقاً په  لیمبد 

دغه  کیږيباندې قرائت اخستل  لیمبپه  کیږينقطې ته توجیه  Bدو محور یبیا الیداد خالصېږي د تلسکوپ د ل

څو وارې اندازه  ېباند CLاو  CRموت په ید خط مقناطیسي ازیموت دی. پدې ډول مقناطیسي از ABقرائت د 

 .کیږيوسطي قېمت اخستل  یېاو بیا  کیږي

 

 

 لنډیز  9.7

ږي، الیله ده چې د افقي او شاقولي زاویو د اندازه کولو په مقصد استعمآتیودولېت هغه جیودېزیکي 

پورې د ساعت د ګرځېدو مطابق  360oڅخه تر  0oد  دایرهرو څخه جوړېږي، یتیودولېت د شیشه یي او یا فلزي دا

د لیمب دپاسه د تیودولېت  مب د زاویې د اندازه کولو په مقصد باید افقي او ساکن وي،یوېشل شوېده، ل

او  (3)باندې د تلسکوپ رصد  (4)جوړه شوېده د الیداد دپاسه په بازوګانو  (2)پورتنۍ برخه چې د الیداد 

او د تسویه  (5)دي چې د لیمب دپاسه نصب شویدي د لیمب مستوي د آبترازو په واسطه  (6) دایرهشاقولي 

 .کیږيکې قرار لري په افقي حالت باندې راوړل  (7)چې د تیودولېت د مسند  (8)پېچونو 
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 شکل:  د مقناطیسي ازیموت د اندازه کولو شیما 19.7
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 د افــــقي زاویو اندازه کـــول انجنیري جیودیزي

 :کیږي اجراد افقي زاویو اندازه کول په الندې ډول 

 د سلسلو طریقه 1.

 د دوراني سلسلو طریقه 2.

 تکراري طریقه 3.

 .کیږيپه یو او یا څو سلسلو کې اندازه  یېدقت په پام کې نیولو سره زاو آالتود 

 

 

 پوښتنې:

 په باره کې معلومات ولیکئ؟  ود افقي زاویو د اندازه کولو د اصول 1.

 د تیودولېت په شیما باندې د هغې د اجزاوو نومونه ولیکئ؟ 2.

 معلومات ولیکئ؟ یېونه په څو ډوله دي په باره کې پتلسکو 3.

 د تلسکوپ هندسي شیما رسم کړئ؟ 4.

 آبترازوګانې د څه لپاره په تیودولېت کې استعمالېږي؟ 5.

 آبترازوګانې په څو ډوله دي؟ 6.

 معنی ورکوي؟ څه د تدقیق کلمه په تودولېت کې 7.

 په باره کې معلومات ولیکئ؟ خطاد کلماسیون د  8.

 ACد  `20°40قرئت مساوي دی له  یېپه استقامت  ABپه نقطه کې وضع شوی وي د  Aکه چېرې تیودولېت د  9.

 تاسې نوموړي افقي زاویه پیدا کړئ؟ `30°96قرئت مساوي دی له  یېپه استقامت 

𝐻𝐴په نقطه کې تیودولېت وضع شوی وي او  Aکه چېرې د  10. = 100𝑚  1.50ارتفاع  ېلآوي په موقف کې د 

𝑣په نقطه کې په شاقولي زاویه باندې قرئت اخستل شوی دی  Bمتره ده د  = خط ترمنځ مایله  ABد  `10°15

 ترمنځ تفاضل ارتفاع پیدا کړئ؟ Bاو  Aنقطې ارتفاع او همدارنګه د  Bسره تاسو د  100mفاصله مساوي ده له 
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 د مسافــــــو اندازه کول انجنیري جیودیزي

 څپرکئاتم 

 د مسافو اندازه کول

ت 1.8  عمومیا

چې د اراضي، ساختمانونو او داسې نورو  یڅخه عبارت د ېد مسافې اندازه کول د عملیاتو د مجموع

م ډول صورت نیسي یغیر مستق و. د مسافې اندازه کول په مستقیم اکیږي اجرااره پترمنځ د مسافې د پیداکولو ل

په متر  کیږيې په اراضي کې اندازه چ یالپواسطه تشخیصېږي. د خطونو اوږود خطاد نسبي  یالاوږدود خطونو 

  کیږي اجرا. په مستقیم ډول د مسافو اندزاه کول د شریدونو، فیتو او سیمونو په واسطه کیږيباندې ښودل 

 د مسافو د اندازه کولو ماهیت، د مسافو د اندزاه کولو آالت 2.8

فیتې د  .رسېږي mm 0.4-0.3 یېپورې ضخامت  mm 20-15د  یېیتې معموالً چې عرض ف

زه کول د فیتې نداائت رااندازه کولو په وخت کې د ق وړېږي د قرائت دـــــمترو په اوږدوالي باندې ج 20,24,50

-1:1000. د فیتو پواسطه د اندازه کولو دقت ږيـــــــکیواسطه تر یو ملي متر پورې اندازه ـــــپاسه د سترګو پ د

  یالاوږدو mm 12-10 یېد مسافو د اندازه کولو په مقصد د شریدونو څخه چې عرض  .پورې دی 1:3000

دونو لومړنی او آخرنی دیسي ی. په عمومي توګه د شرکیږياستفاده  ،مترو ته رسېږي 5,10,20,50,100 یې

 لري.دونه د اول نه تر آخره پورې ملي متري تقسیمات ی، مګر بعضې شرکیږيمتر په ملي متر باندې وېشل 

. لومړی درجه فیتې د کیږيدرجو باندې وېشل  1,2,3هغه مواد چې شریدونه ورڅخه جوړ شوي دي په 

ډېر کوچنی دی. دوهمه، دریمه درجه فیتې د فوالدو  یېاینوار د فلز څخه جوړېږي دا ځکه چې د انبساط ضریب 

 (98:8). او یا د هغې څخه لوړ دی 1:25000-1:10000  خطاڅخه جوړېږي د شریدونو نسبتي 

 د اندازه کولو سیمونه 

څخه  . دغه سیمونه د فوالدو یا اینوارکیږيد سیمونوڅخه په جیودېزي کې د خاص دقت لپاره استفاده 

جوړېږي. د سیمونو په آخري برخه کې دی، m 48-24 یېی الاوږدواو  mm 1.65 یېې قطر چجوړېږي 

مونه یدغه س يپورې دی په ملي مترو باندې تقسیم شوید cm 10-8د  ېیی الاوږدوسکیلونه موجود دي چې 

 کیږيمتر پواسطه کش  په انجامونو کې مخصوص وزنونه لري او یا د دینامو چېد سه پایو د پاسه په ځوړند ډول 

ده. هغه  1:25000-1:10000 دی  چې د فوالدو څخه جوړ شوې خطامونو کې نسبتي یموجود دي. په س

 ده. 1:100000-1:30000  یې خطاسیمونه چې د اینوار څخه جوړ شوي دي نسبتي 
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 د مسافــــــو اندازه کول انجنیري جیودیزي

 غیر مستقیمه طریقه 

ابونو یلکه د در شيدای نیم ډول اندازه کیمسافه په مستق ېچ يږیقه هغه وخت استعمالیدغه طر

د اضالعو تر  چې  ږيیوړجاشکال  هندسي ېک يپه اراض ېحالت ک ېنور موانع په داس ېاو داس لرت، یموجود

 .ږيیکله محاسبه یفورمونو په وس يداندازه کولو امکان او مطلوبه مسافه دمثلثات زاویېی یمنځ 

 

𝑑
AB=

b sinβ

sin (α+β)

 

 

 

 

 

 

 

 [6].غیر مستقیمه طریقه شکل:  1.8

𝐴𝐵 = √𝑏1
2 + 𝑏2

2 − 2𝑏1𝑏2𝑐𝑜𝑠𝛽        (8.1) 

 دونو ستندرد کولیتواو شریف د 3.8

 يټولو خط د تالونی. نوموړی ا ږيیتالون جوړیواحد ا ویری په مقصد یداندازه ګ کېدونو اویرو هیپه ډ

اندازه  يکار د يږیلپاره استعمال ویریاندازه ګ د چې ېتیدونه او فیشر ي.ږیپه مقصد استعمال ویریاندازه ګ

نال ینوم د ږيیکښودل  ېباندد یا شری ته اویپه ف چې یالاوږدو. هغه ږيیادیواحدونو په نوم  د یاوږدوال و دیریګ

𝑙0په  چې. ږيیادیپه نوم  ياوږدوال ګانو سره خطا ویکوچن رویالت په ډآری یاندازه ګ . دږيیکسره ښودل   

 کار چېڅخه  ېله د کېمخ ير ومومیتغ يامکان لر کېکار په وخت  د یالاوږدو آالتو يد نوموړ چې،ږيیجوړ

 .شيسه او کنترول یمقا يپاره جوړ شوی دل تویف او دونویشر ېسره چ ياوږدوال يقیحق د دیالت باآ شي اجرا

 ږيیککمپراتورونو څخه استفاده  ا دیری د واحدونو او یاندازه ګ ينمونو ث دیه حپالتو آ يکنترول د

دقت سره وضع شوی او  ریپه ډی الاوږدوهغوی  د ېچ يدونو څخه عبارت دیتو او شریف د يریاندازه ګ ينمونو

β 
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 د مسافــــــو اندازه کول انجنیري جیودیزي

 سره د ياوږدوال دواحد  ينمونو ری دیاندازه ګ دی الاوږدو يسویمقا آالتو و دیریاندازه ګ د .ت شوی دییتثب

 .يادویستندرد په نوم 

 تر ېهغ د ږيیکدپاسه وضع  کېځم معلوم دی دی الاوږدو ېهغد  چې دیشر ای ته اویوه فیپه ساده ډول 

 ېانداز ېویه پ چې ږيیکمنطبق  باندېپر بل  ویصفرونه  د دواړو .ږيیکد هم وضع یا شری ته اویف څنګ د کار

ح یتصح د ږيیکو خطکش په واسطه اندازه ی د 𝑙𝑘∆ح مقدار یتصح ستندرد جوړولو د د ږيیکسره کش  ېقو

 .ږيیفورمول پواسطه معلوم ېالند جوړولو له نظره د ستندرد د مقدار د

∆𝑙𝑘 = 𝑙 − 𝑙𝑜        (8.2) 

 𝑙𝑜  دی   یالاوږدونال یانومیاسمی 

𝑙 دی  لیااوږدو يقید حقیشر ای او ېتیدف 

وه هواره یمقصد دپاره په  ېد د .ږيیکڅخه استفاده ونو کمپراتور اکثره د کې په موسساتو زيیودیج د

 دي ږیجوړ ېپه ځمکه ک يبات ولریترت يمرکز ېچ ېعالمټی یدوه کانکر يمترو په اوږدوال 121د  کېساحه 

 په ستندرد جوړولو دونودیشر تو اویف يکار د ږيیکالتو په واسطه اندازه آقو یدق رویمسافه د ډ منځتر  نقطو

 يدپواسطه اندازه شویشر ای تی اویف د ېچ یالاوږدو يکمپراتور وسط د ږيیکاندازه  يمسافه څوځل کېوخت 

 : یډول د ېپه الند يد

�̅� =
∑ 𝐿𝑖

𝑛
           (8.3) 

Li دی ی الاوږدواندازه شوی  کمپراتور د 

N ږيیکفورمول پواسطه محاسبه  ېالند ح مقدار دیتصح ستندرد دجوړولو د د .تعداد دی ویریګ اندازه د: 

∆𝐿k =
�̅� − Lk

n
      (8.4) 

هم اندازه  𝑡0حرارت درجه  د کېاندازه کولو په وخت  د کمپراتور د.دی   یالاوږدوکمپراتور  د Lkدلته 

عنیی ږيیک اجرا کې 200حرارت په  ح دیتصح 𝐿k∆عموماً د  .ږيیک
o

=20 𝑡𝑘 

∆𝑙𝑡 =∝× 𝑙0(𝑡𝑘 − 𝑡0) 

∆𝑙𝑡 =∝ × 𝑙0(20
0 − 𝑡0)      (8.5) 

=∝ب د یانبساط ضر د ∝دلته  0.0000125 
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 د مسافــــــو اندازه کول انجنیري جیودیزي

 ېهغ د چې ږيیککمپراتورونو څخه استفاده  يساحو پاره د ستندرد جوړولود د دونویشر تو اویف د

 20,30,50,100 ېک يدی په اراضسره مساوی  يالاوږدو اندزه کولو د د آالتو نال( دی)نوم يیادعااوږدولی د 

 .يږیم نصبیعال يمترو په اوږدوال

 مسافو اندازه کول په واسطه د ېتیف د اویشر د 4.8

 ږيیکوضع  ېپه اسقامت ک يخط د اوږدوال د ېتیف دونه اویشر اندازه کولو په مقصد د ېمساف د

 يږیمترو ته ورس 211ی الاوږدوخط  د ېریکه چ .ږيیکت په واسطه ورکول یلوودیا تی ت د سترګو اوماستقا

راګانی وضع یم ېخط په انجامونو ک د Bاو  Aمقصد دپاره د  ېد د ږيیکسترګو په واسطه ورکول  استقامت د

 .ږيیک

 

 [6] خط ته استقامت ورکول شکل: 2.8

استقامت د  د ېنقط Cد   یراډ وضع کړی د ېپه نقطه ک  Bن د یراډم یموجود د ېپه نقطه ک  Aراصد د 

قرار  ېخط په استقامت ک د AB څو د تر يرا ته حرکت ورکویته م خواې اوچپ ين ښیپه مقصد راډم دا کولویپ

 ږيیکته اندازه  خوا ېنقط د B د ږيیکڅخه شروع  ېنقط د Aصفر د  ېتیف داندازه کولو دپاره  خط د د ABولری. د 

 له نی نفریمخک کېاندازه کولو په وخت ې . د ديسیسترګو په واسطه صورت ن د ای ت اویلوودیت البته جهت د

خونه له ځان سره یم ينفر همدغه فلز یشاتن ېپه وخت ک اچولو د ېتیف البته د يخونه انتقالویم يځان سره فلز

خونوپه ید می الاوږدود یشر ای او ېتیف دپاره د ياوږدوال خط د ، البته د يټولو یې څخه ېځمک او د يجمع کو

 باندېمسافو په تعداد  تو دیف هغه د يڅخه کم و يداوږدوال ېتیف د ېچ یېی الاوږدو ېپات او يضربو ېتعداد ک

په  ېپه وضع کولو سره چ ېتیف تعداد د خونویم يفلز د.يپه الس راځ یالاوږدوخط  ينوموړ د ږيیکوځای ی

 چې ږيیکښودل  باندې rپه  يڅخه کم و ياوږدوال د ېتیف د ېچ یالاوږدو ېاو پات n يسیصورت ن ېک ياراض

 (9:6) .ږيیکل یو یالاوږدوته باقی مانده  ېدغ

 :ږيیکفورمول پواسطه ښودل  ېالند د یالاوږدو منځ نقطو تر د ياراض د

L = 𝑙0. n + r                        (8.6)        

A

B

C
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 د مسافــــــو اندازه کول انجنیري جیودیزي

اندازه کول په  ېمساف A-Bد  ېیعن ږيیکمعکوس ډول اندازه  م اویکنترول دپاره مسافه په مستق د

فورمول پواسطه محاسبه  ېالند د خطا ينسبت .اندازه کول په معکوس ډول ده ېمساف د  B-Aم ډول د یمستق

 :ږيیک

1

𝑇
=
𝐿′ − 𝐿"

𝐿
            (8.7) 

L  يمحاسبه شو خطا ينسبت ېریدی که چ ېمعکوس ډول اندازه شو م اویپه مستق چېی الاوږدوخطونو  د L̋او  ́

م اومعکوس یمت په مستقیحساب اوسط ق ث دیپه ح یالاوږدو یينها. يڅخه تجاوز ونه کړ 1:2000د د یبا يو

 .ږيیکډول اندازه 

𝐿 =
�́� + �̋�

2
                    (8 .8)      

ت په واسطه یلوودیت د ه یزاو يشاقول ږيیکل ډول اندازه یمسافه په ما منځ نقطو تر د کې يپه اراض

حرارت درجه  د کېجوړولو په وخت  ستندرد د د ېری. که چږيیکاندزه 
o

±8C د  کېحالت  ېپد ياته ویڅخه ز

مثال  د ياته ویڅخه ز 1oي یل زاویم د چیرېکه  کېاندازه کولوپه وخت  د خطونو . دږيیکحرارت درجه معامله 

 زاویېل یم د منځخط تر  د B-Aپه توګه د 
1
  او

2
 هر قسمت  خطونو د د

1
L  او 

2
L  ېری. که چ ږيیکدپاره اندازه 

 ا رنګی خ اویم يکول د فلز يانجامونو نشان د ېتیف د اویشر د شيپاسه اندازه  ر دیق ا دی ټ اویکانکر د ېمساف

 (128:7). ږيیک يپه واسطه نشان

 مسافو راوړل د باندېحالت  افقيپه  5.8 

 محاسبه ياوږدوال خطونود د 

جوړولو  ستندرد د لکه د ږيیکحات عالو یتصح ېپه اندازه کولو سره بعض خطونو د کې اراضيپه 

 ح.یتصح ېحرارت د درج ح، دیل تصحیم د،ح یتصح

 سی:یفورمول په واسطه صورت ن ېالند ح دیستندرد جوړولوتصحد 

∆ℓ𝑘 =
𝐿

ℓ0
. ∆𝑙𝑘      (8.9) 

L  دی ی الاوږدواندازه شویℓ0 دیی الاوږدونال یا نومیی یادعا 

 :ږيیکح یفورمول په واسطه تصح ېالند ح دیل تصحیم د

𝑑 = 𝑙. 𝑐𝑜𝑠 𝑣 

 :راځيفورمول په واسطه الس ته  الندېح مقدار دیدتصح

∆𝑙𝑣 = 𝑑 − 𝐿 = 𝐿. 𝑐𝑜𝑠𝑣 − 𝐿 
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∆𝑙𝑣 = −𝐿(1 − 𝑐𝑜𝑠𝑣) = −2𝑠𝑖𝑛2
𝑣

2
      (8.10) 

 ېپد يمعلوم و کېپه انجامونو  نقطو خط د د (h)ارتقاع تفاضل  د چې کې صورت ح په هغهیل تصحیم د

 :ږيیکډول محاسبه 

∆𝑙𝑣 =
−ℎ2

2𝐿
               (8.11) 

 حیتصح ېحرارت د درج د

 د ږيیکول ین کې تو دپاره په نظریف دونو اویشر حرارت درجه د د کېاندازه کولو په وخت  خطونو د د

 :ږيیکفورمول په واسطه محاسبه  ېالند

∆𝐿𝑡 = 𝐿.∝ (𝑡 − 𝑡𝑘)               (8.12) 

 کمپراتور دپاره دحرارت درجه ده د 𝑡𝑘دلته 

 t حرارت درجه ده. د کېکولو په وخت اندازه  د 

=∝ب دی)دفوالدو لپاره( یانبساط ضر د ∝  0.0000125 

 𝐿𝑡∆ح یعنی یتصح ېحرارت د درج وی د 1:2000ی ی خطانسبی  چېد دپاسه یشر اندازه کول د خطونو د

𝑡) چې ږيیکهغه وخت معامله  − 𝑡𝑘) > فرمول په واسطه محاسبه  ېالند د یالاوږدوخط عمومی  د  8°

 :ږيیک

𝑑 = 𝐿 + ∆𝐿𝑘 + ∆𝐿𝑣 + ∆𝐿𝑡                        (8.13) 

 

 د اندازه کولو دقت خطونو د 

 :يډول د ېهغوی عوامل په الند د چې يته راځ منځې ګانخطالړ  وی کېاندازه کولو په وخت  د خطونو د

 خطا جوړولو ستندرد د د  𝑚𝑘 

 باندې محوري اصل خط پر د يد نه وضع کول دیشر د  𝑚𝑐 

 يثابتوول د ېقو کشولو د د   𝑚𝑇 

 خطال یم د اراضي د  𝑚𝑣 

 خطا ېحرارت د درج د   𝑚𝑡 

 خطا يکړوپوال د ېتیف د  𝑚𝑢 

 خطاانحنا  د دیشر د  𝑚𝜇  
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 د مسافــــــو اندازه کول انجنیري جیودیزي

 خطاثبت  د انجامونو د دیشر د کېاندازه کولو په وخت  د 𝑚φ 

فورمول  ېالند رات دیتاث يهغوی مجموع د ياړه لر ېطو پوریاندازه کولو په شرا تونه دیکم اشتبهاتو د

 :ږيیکپه واسطه محاسبه 

𝑚2
𝐿 = 𝑚2

𝑘 +𝑚2
𝑐 +𝑚2

𝑇 +𝑚2
𝜈 +𝑚2

𝑡 +𝑚2
𝑛 +𝑚2

𝑢 +𝑚2
𝜑            (8.14) 

ې قاتو څخه معلومه شویتحق ر لری دیات تاثیز کېپه وخت  اندازه کولو خطونو د ات دیخصوص اراضي د

 .يمنځ ته راوړ ېګانخطا ينسبت ېپه واسطه الند ېتیف کول داندازه  خطونو د چې ده

1

3000
 (اراضي)هواره ،سخته  کېطو یپه مساعدو شرا اراضي د 

1

2000
 نرمه خاوره ولری( چېسطحه  کېط )دځمیشرا ياندازه کولو لپاره وسط د 

1

1000
 يولر يا بوټی او ، د خاورو غونډۍګزارهیر چې اراضيهغه  

 اجرا سطهنامومتر پواید د چېح په واردولو سره یتصح کش د اندازه کول د دخطونوپواسطه  دیشر د

 .يږیلوړ ېپور 1:0000-1:5000د  خطا يق انجامونو معلوومول نسبتید دقیشر او د ږيیک

 

 رید لنام کېشبکه لرون  6.8

 يشبکه دوه افق يری. دلناميشبکه لر يریه او دلنامیابته زاوثوه یرصد تلسکوپ  التو دآ جیودیزیکي د

 یکمات لرونیتقس وی کېټ یپه س کېر شبید دلنام يد يمواز کېخط سره په شبکه  يافق يوسط د ي چهخطونه لر

 کېپه نقطه  B ت او دیلوودیت کېپه نقطه  Aاندزه کولو لپاره لومړی د  د ېمساف د سټاف هم موجود دی.معموال ً

خطونو د  يرید لنام bاو  aشعاع د  .دی يافقرصد محور  تلسکوپ د چې. فرض کوو ږيیکسټاف وضع 

 .ږيیریڅخه ت Fمحراق  کېمخ د ېالر ف دیابجکت

aاو  MFNقطع کوی د  کېپه نقطو Nاو Mسټاف د  ́Fb́ يرابطه په الس راځ ېدمشابهومثلثونو څخه الند. 

 



  (92) 

 

 د مسافــــــو اندازه کول انجنیري جیودیزي

 

 

𝑑1
n
=
f

p
 ⇒ d1 =

f

p
. n                           (8.15) 

 f محراق ېه عدسیتشخص د 

P فاصله ده منځ  تر نووخط يرید دلنام. 

N پاسه قرائت دی سټاف د د 

 
𝑓

𝑝
= 𝑘ږيیادیب په نوم یضر يریدلنام د ثابت دی دغه ېلآ يدنوموړ 

𝑑 = 𝑑1 + 𝑓 + 𝛿 

                                                   𝑑 = 𝑘. 𝑛 + 𝑐                                        (8.16) 

𝛿 محور  يف او دورانید ابجکتzz مسافه ده  منځتر𝑐 = 𝑓 +  𝛿  

فوکس  يداخل چې کې په هغه تلسکوپوونو .دی k=100ی یب یضر چې يږیجوړ ېرصد تلسکوپ داس د

 يو k=100 چیرېکه  d=k.n ږيیکر ظهغه څخه صرف ن د کېونو یرو ځایپه ډکوچنی  ریمقدار ډ cد  يلر

d=100.n د  ږيیکو متری کې اراضيپه  باندېپه سټاف  سانتي هر .ږيیکk  اوc وه هواره یدپاره په  معلومولو د

50=پواسطه  ېتیف د اویشر د کې اراضي
1

d ،=100
2

d  6او  2له په آ کېشروع په نقطه  د ږيیکمسافه اندازه 

(ماتو تعداد یتقس د ږيیکافونه وضع ټنقطو س
2

,n
1

(n ږيیکدا یپ  منځ تر خطونو د. 

𝑘 =
𝑑2 − 𝑑1
𝑛2 − 𝑛1

                                 (8.17) 

𝐶 = 𝑑1 − 𝑘𝑛1 

 ږيیکمتونه الس ته راوړل یق cاو kد  ېوار څو ږيیکمسافه اندازه  ېپور وارو 6-4د  کېعمالاَّ په ساحه 

افق ته  ږيیکر په واسطه اندازه یدلنام کېلرون ېدشبک چې ېمساف ېلیما ږيیکول یمت نیق يهغوی وسط او د

a

b

P

Z

 
C

F 

d

d1

A
B

a'

b'

N

M
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 د مسافــــــو اندازه کول انجنیري جیودیزي

په  يعمود و باندېرصد په محور سټاف د او يل ولریم ېالند زاویې رصد محور  د چیرېکه  ږيیکارجاع 

 مساوی ده په: MNله مسافه یما کېحالت  ېداس

𝐷 = 𝑘. 𝑛            (8.18) 

ه یزاو د  ېهغ محور شعاع د صد در د ږيیکوضع  باندېحالت  يسټاف په شاقول کېحالت  ېپد

 قرائت مساوی دی: يریډول دلنام ېپد يلویتشک

𝑛 = 𝑛. 𝑐𝑜𝑠 𝜈        (8.19) 

𝐷 = 𝑘𝑛. 𝑐𝑜𝑠 𝜈      (8.20) 

𝑑 = 𝑘𝑛. 𝑐𝑜𝑠2𝑣       (8.21) 

 

 [8]ري شبکې پواسطه د مایلې مسافي اندازه کولیدلنام شکل: 4.8

+ccos2ول شوی یندی ن کېمت په نظریق cد  کې فورمولونو ویپه پورتن
d=kn.cos  د  چېڅرنګهc  او

 توګه  پدې يد ينیرکوچیمتونه ډیق2
=cosccos  

𝑑 = (𝑘𝑛 + 𝑐)𝑐𝑜𝑠2𝜈                                   

𝑑 = 𝐷 𝑐𝑜𝑠2𝜈                               (8.22) 

ح یتصح ېالند يو يپه واسطه اندازه شو کېشب يرید دلنام چېسره  ېمساف ېلیما دکې ساحه  يپه عمل

 ږيیکعالوه 

M

A

M

d

B

90°



N

M

n
2

n'
2



  (94) 

 

 د مسافــــــو اندازه کول انجنیري جیودیزي

∆𝐷 = 𝐷 − 𝐷𝑐𝑜𝑠2 = Dsin2ν           (8.23) 

 .ږيیکمعامله  باندېه مش دپاره په معکوسه عالیهم ح مقدار دیتصح د

𝑑 = 𝐷 − ∆𝐷              (8.24) 

قرائتونو اشتباهات  د پرالکس ضخامت او ېر شبکیخط ،دلنام انکسار ری دقت دیداندازه ګ ېمساف د

 ده. پورې 1:200 – 1:400پواسطه د  کېشب يرید دلنام خطا يری نسبیاندازه ګ د ېمساف . دينورد ېاو داس

و د:پیداکولمسافو  اشغاله نا اندازه کول او د مسافو پواسطه د ېقیطر يکیپارالکت د ف ا س  م

د ول  ک ه  ز ا د ت ان ک ال ر ا و يکیپ ق ه  حل پ ه  ر س لو  و ړ جو ه  يپ ض ا ر ا کې ا ر يیکاج ډږ ری.  ط ه  ان س ا ه  ه یر ق

د د کل  ش ه  پ ث  ل ث ق م ل د ېح ل  و ړ چ يجو د ې،  الن ه  کل  ېپ شو کېش دل  ښو ه  ییهغ ه  Bد  .د ط نق ه  پ

ې Aد  ک B  ط خ ه  ېپ د ان ا ب ویق ا ز ه  دیم و  ا لعد  B ه  ړ ېض و ج س  ا س يیا ع ږ ل ض د.  س  ا س و ېتیف ا  ا

ری ش ه یا  ز ا د ان ه  ط س ا و ه  پ يیکد  و 𝛽د .ږ ا تیز د  دیه  ه یلوو ز ا د ان ه  ط س ا و ه  پ يیکت  د . ږ ه  ی و ا ز ه  غ د

ي  ږ ی د ا ی م  نو ه  پ فو  ا س م کي  ی ت ک ال ر پ د  ې  یق ر ط لو  و ک ه  ز ا د ان د  فو  ا س م د  م  و ن ه  پ یې  و ا ز کي  ی ت ک ل ا ر پ

و د. ع ال ض و ا د ږ و لا د د یا م ېالن و عل م ه  ط س ا و ه  پ ل  و م ر يیفو  :ږ

𝑑 =
𝑏

𝑡𝑎𝑛𝛽
= 𝑏. 𝑐𝑜𝑡𝛽         (8.25) 

 

 [8]کول دمسافواندازه پواسطه طریقې کېشکل: دپارالکتی5.8

 ېته نږد  900 چې الندې زاویې   φ( دکېپه وسط  باً ی)تقرخط سره متناظر د ABد  چېضلع اساس کوالی شو 

  قرار ورکړو. لري متیق

 داکوو.یفورمول په واسطه پ ېالند د یالاوږدوخط  د ABد 

𝑑 =
1

2
𝑏 (𝑐𝑜𝑡

𝛽1
2
+ 𝑐𝑜𝑡

𝛽2
2
)     (8.26) 

ضلعه  bد  ا نویب ياد ویزی الاوږدوضلع  د ABاو د  ياندازه کول مشکل و ېمساف sد  چیرېکه  کېپه شکل  aد 

 :ږيیکدایفورمول په واسطه پ ېالند دی الاوږدوضلع  ، دږيیکپه واسطه اندازه  ېتیف ای د اویشر د

𝑑 =
𝑏

2
𝑐𝑜𝑡

𝛽1 sin(𝜑 + 𝛽2)

𝑠𝑖𝑛𝛽2
    (8.27) 

B 
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 د مسافــــــو اندازه کول انجنیري جیودیزي

𝜑 = 90𝑜  

 

 [7] کېحلقوی شب:شکل6.8

𝑑 =
𝑏

2
𝑐𝑜𝑡

𝛽1
2
𝑐𝑜𝑡𝛽2         (8.28) 

 کې ونویځا ېپه بعض شياندازه  دیدقت سره با ریپه ډ ېاو اضالعو زاویې کې حلقو کېیپه پارالکت

ویالې او ,ابونه،یموانع لکه:در ېبعض کې اراضيپه واسطه په  ېتیف ای د اویشر اندازه کول د ېمساف د اًمیمستق

په واسطه معلوموو  ېقیطر ېمیر مستقیغ د ېدا ډول مساف يخط اندازه کول مشکلو د چې يموجود و داسې نور

 (98:7)  .مسافو په نوم یادیږي دست نارسود  ېدا ډول مساف چې

 ېضلع ېدپاره دوه نور ېهغ امکان نلری مونږ د کې يضاخط اندازه کول په ار د ABد  کېرسم ې په الند

  منځ اندازه کوو. تر اضالعو ه دیوه زاویاو 

  ضلعه هم اندازه کوو. يدلو دپاره کله کله مونږ دوهمه اساسیلوړ د دقت د          

          

 [8]دست نارسو مسافو اندازه کول دشکل: 7.8
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 د مسافــــــو اندازه کول انجنیري جیودیزي

  لنډیز 7.8

چې د اراضي، ساختمانونو او داسې نورو  یڅخه عبارت د ېد مسافې اندازه کول د عملیاتو د مجموع

 یېپورې ضخامت  mm 20-15د  یېیتې معموالً چې عرض ف .کیږي اجرااره پترمنځ د مسافې د پیداکولو ل

0.3-0.4 mm  ولو په وخت مترو په اوږدوالي باندې جوړېږي د قرائت د اندازه ک 20,24,50رسېږي، فیتې د

 کیږيئت اندازه کول د فیتې دپاسه د سترګو پواسطه تر یو ملي متر پورې اندازه راکې د ق

څخه  . دغه سیمونه د فوالدو یا اینوارکیږيد سیمونوڅخه په جیودېزي کې د خاص دقت لپاره استفاده 

جوړېږي. د سیمونو په آخري برخه کې سکیلونه  mm 48-24 یېی الاوږدو 1.65mm یېې قطر چ  جوړېږي

مونه د سه یدغه س .يپورې دی په ملي مترو باندې تقسیم شوید cm 10-8د  ېی یالاوږدوموجود دي چې 

 کیږيپایو د پاسه په ځوړند ډول چې په انجامونو کې مخصوص وزنونه لري او یا د دینامومتر پواسطه کش 

 .موجود دي

   يږیتالون جوړیواحد ا ویپه مقصد  رییګداندازه  کېدونو اویرو هیپه ډ

 ږيیڅخه استفاده ک دکمپراتورونواکثره  کېپه موسساتو زيیودیج د

ت په واسطه یلوودیدت ه یزاو شاقوليږي یل ډول اندازه کیمسافه په ما منځتر نقطو د کې اراضيپه 

دحرارت درجه  کېجوړولو په وخت  ستندرد د د چیرېږي. که یاندزه ک
o

±8C د  کېحالت  ېپد ياته ویڅخه ز

مثال  د ياته ویڅخه ز 1oي یل زاویدم چیرېکه  کېاندازه کولوپه وخت  د خطونو ږي. دیحرارت درجه معامله ک

  زاویېل یم خط تر منځ د د B-Aپه توګه د 
1
  او

2
  هر قسمت  خطونو د د

1
L  او 

2
L ږي . که یدپاره اندازه ک

 خ اویانجامونو نشانی کول د فلزی م تی دیف د اویشر ر دپاسه اندازه شي دیق دا ی ټ اویکانکر د ېمساف ېریچ

 ږي.یا رنګ په واسطه نشانی کی

 يافقری شبکه دوه ی. دلناميری شبکه لریه او دلنامیوه ثابته زاویرصد تلسکوپ  التو دآ يکیزیودیج د

 ېکمات لرونیوتقسی کېټ یپه س کېر شبید دلنام .موازی دی کېخط سره په شبکه  افقيوسطی  خطونه لری د

 کېپه نقطه  Bت او دیلوودیت کېپه نقطه  Aداندزه کولو لپاره لومړی د  مسافې دسټاف هم موجود دی.معموال ً 

ری خطونو د ید لنام bاو  aشعاع د  .دی يرصد محور افق تلسکوپ د چېږي. فرض کوو یسټاف وضع ک

په جوړولو سره په  حلقو يکیمسافواندازه کول دپارالکت . دږيیریڅخه ت Fمحراق  کېمخ د الرې ف دیابجکت

 .يجوړول د ېحلق مثلث په شکل د قه دیره اسانه طریږي. ډیک اجرا کې اراضي
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 د مسافــــــو اندازه کول انجنیري جیودیزي

 :پوښتنې  

 د شرید او فیتې ترمنځ توپیر ولیکئ؟ 1.

 ږي؟الیغیر مستقیمه طریقه د خطونو د اندازه کولو په وخت کې په کوم ډول استعم 2.

 ؟کیږيد یو خط د اندازه کولو په وخت کې کوم تصحیحات په خط باندې معامله  3.

 ګانې د فیتو پواسطه کومې دي؟خطاد خطونو د اندازه کولو په وخت کې نسبي  4.

 د دلنامیري شبکې پواسطه د یو خط اندازه کول په رسم کې وښایاست؟ 5.

 د دلنامیري شبکې پواسطه د مائلې مسافې اندازه کول په رسم باندې وښایاست؟ 6.

 ؟کیږينا اشغاله مسافې په کومه طریقه اندازه  7.

فیتې اچول شوي دي که چېرې د  13لوري ته  Bڅخه  Aخط ترمنځ فاصله مطلوب وي د  Bاو  Aکه چېرې د  8.

 معلوم کړئ؟ یالاوږدود خط  ABد وي تاسو  16.6mوي او پاتې طول  50m یالاوږدوفیتې 
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 نیـــــــولـــــمان انجنیري جیودیزي

 څپرکئنهم 

 نیولمان

 عمومیات 1.9 

کارونو  يکیزیودیج يساختمان پالنونو جوړول، د او نقشو شکل مطالعه،د عوارضو د د اراضي د

هغه آله  .ږيیک اجراولمان په واسطه ین ناسته دیکښ ر اویشکل تغ ساختمانونو د يریانجن مونتاژ، د نول اویتام

 ږيیادیول په نوم یل د ږيیولمان دپاره استعمالین يهندس د چې

ولونه یاتومات ل په منظور اجرا کارونو د يکیزیودیج يریانجن د کېپه ساختمان  کېوخت  يپه اوسن

 .يد يورکړل شو معلومات اړوند هړا ېد په لته د يچ .ږيیاستعمال

 د تفاضل د ارتفاعاتو اندازه کول 2.9

ت په یولمان ماهین . دږيیکولمان څخه استفاده ین کولو دپاره د دایپ تفاضل د ارتفاع د منځ د تر نقطو د

دی که یشوول ین کېنظر hارتفاع تفاضل  د Bاو  Aلکه  نقطېدوه  کې اراضي. په یدیښودل شو کېرسم  ېالند

 :ږيیک اجراډول  ېارتفاع په الند ېنقط د Bد  يمطلقه ارتفاع معلومه و A ېنقط يمبدو د ېریچ

.1)9(                           +h
A

=H
B

H 

 :چېکالی شویوروسته ل يو H́ارتفاع  ېهغ د ېچ شيقبوله  يوه سطحه فرعی ېریکه چ

.2)9(                               +h
A
́=H

B
H́ 

 

 [3]ماهیت نیولمان  دشکل:  1.9

A

B

H'A

H=0

HA

H'

HB

H'B

k
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 نیـــــــولـــــمان انجنیري جیودیزي

پالنونو  او نقشو شکل مطالعه،د عوارضو د د اراضي : دږيیدپاره استعمال اهدافو الندې ولمان دین

 ر اویشکل تغ ری ساختمانونو دیانجن نول او مونتاژ، دیکارونو تام يکیزیودیجساختماني  جوړول، د

رو یبح شاقولې حرکت په  کېځم د،مطالعه  سطحې د دیجوئ . لکه د ږيیک اجراولمان په واسطه ین ناسته دیکښ

 (87:3). داکولیپ سطحې و دباو د کېبحرونو  او

 :ږيیک اجراپه واسطه  قویطر الندې ارتفاع تفاضل د ولمان دین د

 نور... ېداس ولمان  اوین يکیدروستاتیولمان ، هاین يکیولمان ، بارومترین مثلثاتيولمان ، ین هندسي

 لییما ولمان دین مثلثاتي،  ږيیک اجرا ږيیادیول په نوم یل د چېشعاع په واسطه  يافق دولمان ین يهندس

تفاوت په واسطه  فشار د نقطو د د اراضي ولمان دین يکیبارومترت، یلوودیلکه ت ږيیک اجراشعاع په واسطه 

 .ږيیکفشار څخه استفاده  عاتو دیما د کېولمان ین يکیدروستاتیپه ها او ږيیکاندازه 

 تیماه او ېقیولمان طرین يهندس د 3.9

تلسکوپ  وی چېول هغه آله ده ی. لږيیادیول په نوم یل د ږيیولمان دپاره استعمالین هندسي د چېهغه آله 

ه یتسو د هغې ا دی او ږيیکپه واسطه په افق راوړل  (2)ابترازو  یياستوانه  د ه محوریتوج د هغې د (1) يلر

 مقدماتيهم موجود دی. په  ابترازو يکرو وی او (4)مسند کېول ی.په لږيیکپه واسطه په افق راوړل  (3)چونو یپ

ه آبترازو،او استوان يتلسکوپ ، کرو کېول یپه ل ږيیکحالت راوړل  افقيپه واسطه په  آبترارو يکرو ول دیډول ل

د هغوی لوی ښودنه   چې يږیهغه تلسکوپونه استعمال کېول ی.په ليپه شان ساختمان لر تیودولیت  آبترازو د یي

 ده. پورې 300 −400

 

 [3]لیول شیما شکل: د 2.9

z

z

v v

u u

1
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2
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آبترازو. په  کروي  5-ول مسندیل د 4-چونه ،یه پیتسو د 3-آبترازو، یياستوانه  2-تلسکوپ  رصد د

ي یاتسوانه  د UUمحور، يول دورانیل د ZZمحور، صدر لسکوپ دت د :يمحورونه موجود د الندې کېول یل

آبترازو محور، 
k

U
k

U (80 ,3).ږيیکاجرا باندېقویولمان په دوه طرین هندسيمحور. آبترازوکروي  د 

 

 

 څخه ېقیطر وسط د ولمان دین 

دپاسه  نقطو د Bاو   Aدمثال په ډول  د ږيیکدایډول پ ېپد (h)اتفاع تفاضل منځ د تر نقطو Bاو   Aد

موقف په نوم  د ږيیکول وضع یل ېورباند چې، هغه نقطه ږيیکول وضع یمنځ ل تر نقطو نوموړو د سټافونه او

په مخکنی نقطه  ایب قرائت اخلو aد  ږيیکه یتوج ږيیکل یشاتنی نقطه ورته و ېته چ نقطې Aول ی. لومړی لږيیادی

 . يق څخه په الس راځیتفر قرائتونودارتفاع تفاضل د دواړو  قرائت اخلو د  bد باندې

که  يو a>bعنی ی يڅخه لوی و يمخکن د ېیمت یشاتنی ق چېارتفاع تفاضل هغه وخت مثبت دی  د

د  ږيیکنقطو ته نږدی وضع  Bاو   Aدول یل کېقه یمنفی دی. په مخکنی طر تفاضلارتفاع  دلته د يو a<b ېریچ

سټاف وضع شوی دی  چې کېپه نقطه  Bمثال په ډول د  .دږيیکسټاف په واسطه اندازه  ای او ېتیف د iارتفاع  ېآل

 (92:3). ږيیکستل یقرائت اخ bد 

 

 

 

       

 [3] څخه طریقې نیولمان د وسط  شکل: 3.9

HCHA

C

A

a

c

B

HB

h

b

H=0

10

11

12
h

B

A

i
b

(3): مخکنی نیولومان طریقهشکل 4.9

     

  

 ستاف:شکل5.9
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h=i – b                                (9.3) 

ه پ ږيیکستل یاخ يقرار ولر کېحباب په وسط  آبترازو د چېخط په واسطه کوم وخت  يشاقول د کېشب قرائت د

 .ږيیکفورمول په واسطه محاسبه  الندې ارتفاع د نقطې د Bد  کېرسم  يپورتن

.4) (9                           +h
A

=H
B

H 

 هغې نقطه د Cمثال په ډول لکه  ته د منځ نقطو تر نقطو د Bاو   Aد چې يږیښیوخت ضرورت پ ېبعض

 ږيیکستل یقرائت اخ Cد  باندې هغې پر ږيیکسټاف وضع  کېپه نقطه  C منظور د ېارتفاع ته ضرورت دی پد

  شيدایارتفاع پ ېلآ د دیدپاره با معلومولو اتفاع د د نقطې د Cد 

Hi=H
A

+a              (9.5) 

Hi=H
B

+b               (9.6) 

 .ږيیفورمول په واسطه معلوم الندې ارتفاع د نقطېنی یماب د

H
c
=Hi-C               (9.7) 

ی یارتفاع څخه  د ېلآ و دیقرائت ووا باندې په نوموړو نقطو چېولرو کوالی شو  نقطې ېڅومره نور که هر

 څخه دوه موقف ی داکول دیارتفاع پ منځ د تر نقطو .ديتفاعات په الس راوړي وربه دهغوی ا مونږ ق کړویتفر

 او ېلآ . دږيیادیولمان په نوم یط نیبس څخه د ېقیطر یمخکن د وسط په نوم او څخه په استفاده د ېقیطر وسط د

ر مسافه ت منځ تر بازوګانو د کېولمان ین يکی.په تخنږيیادیبازوګانو په نوم  ولمان دین سټاف ترمنځ مسافه د

 باندېمسافه په قسمتونو ينوموړ يره اوږده ویمسافه ډ کېولمان یپه ن چیرېده .که  مجاز ېپور مترو 150

 يپه شاتن کې ف. په لومړی موقږيیک اجراولمان ین هندسي منځ خط تر Bاو  A قسمت ځانګړی د هر ږيیکشل یو

سټاف 
1

a د  باندېسټاف  يمخکن او
1

b د  باندېپه سټافونو کې.په دوهم موقف ږيیکستل یقرائت اخ
2

a او 
2

b 

. که چیرې ږيیفورمول په واسطه معلوم الندې ارتفاع تفاضل د قسمت د يځانګړ هر .دږيیکستل یقرائتونه اخ

رسم کې  (9.6)په  ېد دوو نقطو تر منځ فاصله ډیره اوږده وي بیا نو د مرکب نیولمان څخه استفاده کیږي یعن

اراضي په قسمتونو ویشل کیږي هر قسمت په ځانګړي ډول د نیولمان د وسط طریقې څخه استفاده کیږي، 

لومړی موقف کې 
1

a ،
1

b  په دویم موقف کې
2

a ،
2

b  قرائتونه اخستل کیږي د هرې برخې نیولمان د الندې

 (124:3)ږي.یک  محاسبهفورمول پواسطه   
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 [3]مرکب نیولمان شکل:  6.9

 ږيیفورمول په واسطه محاسبه ک  الندې د منځ تر نقطو  Bاو  A ارتفاع تفاضل د توګه د يمجموعپه 

h
i
=a

i
-b

i                                                                                                                  
(9.8) 

h
AB

=h
1

+h
2

+h
3

+…+h
n

=∑ ℎ𝑖
𝑛
𝑖                  (9.9) 

h
AB

=∑ (𝑎𝑖 − 𝑏𝑖) = ∑ 𝑎 − ∑ 𝑏𝑛𝑖
𝑛
𝑖

𝑛
𝑖          (9.10) 

د  باندېپه سټاف  ولمانیمرکب ن د            
n

,b
n

.a…
2

,b
2

,a
1

,b
1

a يقرائتونه د  

 په هندسي نیولمان باندې ریت تاثیکرو او انکسار د کېځم د 4.9

 ېریکه چ.دهکروي ی سطحه یسو د کېقت یمګرپه حق يم ډول حرکت کوید رصد شعاع په مستق چې دا

ارتفاع  د کېپه هغه صورت  شيره یڅخه ت سطحې ی دیسو مماس په استقامت د شعاع د افقي ول د رصدیل

 (99:3). ږيیکفورمول په واسطه محاسبه  الندې د منځ تر نقطو د  Bاو Aتفاضل د 

.11)9(                           )
2

k-(b-)
1

k-=(ah 

دلته 
1

k  او
2

k ح ده.یت تصحیکرو د کېدځم 

 .ږيیکفورمول په واسطه محاسبه   الندې ح دیت تصحیکرو د کېځم د

∆ℎ = 𝑘 =
𝑑2

2𝑅
                        (9.12) 

 دهیپه واسطه احاطه شو ریاتموسف شعاع ده ځمکه د کېدځم Rول ترمنځ مسافه ده،یسټاف اول د dدلته 

ثافت وشانته کی چېطبقاتو څخه  مختلفو د هوا شعاع د د رصد چېا  .ديرکویرکثافت نظر ارتفاع ته تغیاتموسف د

a1

a2

...

an

...

b1

b2

bn

I

II



N

A

1

2

n-1

A

h1
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د دیبا کېجه یمقدار په نت ح دیتصح ت دیکرو د کېځم ، ديشعاع انکسار کو کېپه هره طبقه  يږیریت ينلر
1

 𝜏 

او
2 

 𝜏 (6:202). ږيیادیح په نوم یتصح د انکسار د چې شيمتونه کم یق 

H={a-(k
1 

- 𝜏
1

)} - {b - (k
2 

- 𝜏
2

)}      (9.13) 

𝑇 =
1

7
𝑘 =

1

7
 
𝑑2

2𝑅
 

 

 [6] د ځمکې د کرویت او انکسار تاثیر په هندسي نیولمان باندېشکل:  7.9

 ېشعاع ته اوه ځل کېځم شعاع نسبت د انکسار ت د رصد دیکم يوسط چې يتویکلن رصدات تثب څو

 ډول دی: الندېح فورمول په یتصح د انکسار ه ده. دیلو

k
2 

- 𝜏
2 

= f
2 

,  k
1 

– 𝜏
1 

= f
2                                                  

 (9.14)
 

(9.15)         )     
2

+f
1

(f-b-)=a
2

f-(b-)
1

f-h=(a 

 وضع کړو. کېمتونه پیق الندې چیرېکه 

دلته 
1

f  او
2

f څخه عبارت دی د  انکسار ت اویکرو د کېځم حات دیدغه مشترک تصحf ح یتصح يمجموع

 عبارت ده له:

𝑓 = 𝑘 − 𝜏 =
𝑑2

2𝑅
−
1

7

𝑑2

2𝑅
= 0.43

𝑑2

2𝑅
               (9.17) 

 .یښودل شوی د کېجدول  الندېدپاره په  مسافو مختلفو د (f)متونه د یق يمحاسبه شو حاتویتصح د

a

h

k1

1
2

k2

b

0

0
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 جدول: د تصحیحاتو محاسبه شوي قیمتونه 1.9

500 300 150 100 50 D(m) 

16.9 6.1 1.5 0.7 0.2 f(mm) 

 

 يو يمساو ېول پوریل سټاف څخه تر د ېکه مساف يجه په الس راځینتڅخه دا  فورمولونو ویپورتن د

=d
2

=d
1

d يپورتن . دږيیکول ینه ن کېپه نظر باندېارتفاع په تفاضل  د ریتاث انکسار ت اویکرو د کېځم ،د 

په نظر fح مقدار یتصح د يات ویز ېمساف چیرېکه  کېولمان په وخت ین د طریقېمخکنی  د کېجدول له مخ

 .ږيیکول ین کې

 ېولونه په درید دقت له نظره ل .يساختمان ته مختلف ډولونه لر دقت او ولونه نظریل : ولونو ډولونهیدل

 .يډول د الندېساختمان له نظره په  ولونه دیل .يکدقت لرون .يعال ق اوی، دقتخنیکي :يډوله د

 يو يضیعوتیې تلسکوپ  چېولونه یهغه ل 

 يهغه دپاسه قرار لر د ېیآبترازو  چېولونه یل ېې هچپار وی 

 ږيیکوړل احالت ر افقيی په خپله په ید رصد خط  چېولونه یاتومات ل. 

 له وییی ماید رصد شعاع  چېولونه یهغه ل 

وادونو له خوا یټولو ه د دیهغوی تول د چېځکه  ږيیکندرت سره استفاده  ریپه ډ و څخهولونیډول ل دې د

.په ږيیکرل یولونوڅخه شمیم ډول لیدر د دوهم او ياستعمال وړ د د اتیز رید ډ چېولونه یهغه ل .ږيیکسره  نه تر

. ږيیولونه استعمالیاتومات ل په منظور اجرا کارونو د يکیزیودیری جیانجن د کېپه ساختمان  کېوخت  ياوسن

 ویولونه یل ي.نوموړږيیولمان دپاره استعمالین يکیتخن ،او يکدقت لرون يعال ولونه دیل ېی چېو پاری

 .ږيیکدپاره ورڅخه استفاده  اوړلور مرکز د محور د آبترازو ېیاستوانه  د چې يچ لریپ يارتفاع

په واسطه په مرکز را وړل  چونویه پیتسو د ېی محور آبترازو د يآبترازو ونلر ېیاستوانه  چېولونه یهغه ل

 یېمت یم قیتقس وی په شکل دی د آبترازوا کانتکت ی ساده او هغوی انواع د د چې آبترازو ېی.استوانه ږيیک

 پورې دی.  ”10-”60د

ولونه یمب څخه دی. هغه لیل ته د پر ېیبل ډول  مب سره اویل د ېیډول  وی يولونه دوه ډوله دیل یې هچپار یو

 ېیشه شی ولونه دیل يکدقت لرون يرګټوردی. عالیدپاره ډ کارونو يکیزیودیج يریانجن د يمب ولریل چې

 يمستو يمواز ېسران ينوموړ لری. د مکرومتر يکیصفحی او اپت يمستو يمواز د ېسران يکلرون مکعب

 .ږيیکالسه  تر ېسلمی برخی پور متر تر يمل قرائت د باندېپه سټاف  چې ږيینصب ېصفحه د اکولری په وړاند
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 ولونه یل تخنیکي 

. ږيیکدایپ ېپور خطا مترو يمل 20-50د  کېلومتریوکیپه  تفاضلارتفاع  د کېولونویل يکیپه تخن

 يپخوان د NI_060جوړښت (  اتحاد يشورو يپخوان )د HTولونوڅخه نومونه واخلویل الندې د کوالی شو

ابترازو  ېیولونه استوانه یل يکیواد ساخت دی. تخنیه د يهنګر د NI_B1ک المان ساخت دی، یموکراتید

 او ږيیخالص او ږيیکتړل  چېهنداری په واسطه  ېوی د(3ابترازو حباب ) ېیاستوانه  د(،2ابترازو) کروي(، ۱)

 ولونه.یل H3لکه د ږيیته انتقال ېدو ساحیل تلسکوپ د ستم په واسطه دیس د ا د منشوری

 دویل ،دږيیکراوړل  په واسطه په مرکز( 5ول مسند )یل د ( او4چونه )یه پیتسو آبترازو حباب د د

 ول لوی ښودنه د یل يکیتخن عبارت دی .د( څخه 8ه )یتوج ( او7چ )یفوکس پ ( د6تلسکوپ )
X 

30
X_

20
 

 ېپور

ي. ه لرنچویپ مکرومتر م اویتحک ولونه دیل .ږيیک اجرا( 9اکلولر په ګرځولو) فوکس د کېشب خطونو د ده.د

(226:8) 

 ولونهیق لیدق 

 ولونهیق لیدق الندې کې. په افغانستان ږيیدپاره استعمال ېمساف لومتریک وی د ېیدقت  اندازه کولو د

 :ږيیاستعمال

H3(HB-1) اتحاد ساخت،  يشورو يپخوان دNK-10 کمپنی ساخت دی. د لډ دیو س دیسو د 

ره یدا افقي کې NK-10په  چېدادی  منځ هغوی تر فرق د اساسي،يولونه مشابه دیساختمان له نظره دواړه ل

 موجوده ده.

 ، دچیپ يچونه، ارتفاعیفوکس پ تلسکوپ د آبترازو، د کرويابترازو،  ېیدوتلسکوپ، استوانه یل د

 کروي  ه، دیچونه ، توجیه پیمسند د تسو چ ، مسند، دیم پیتحک چ، د تلسکوپ دپی يتلسکوپ مکرومتر

ابترازو  آبترازو.د ېیاستوانه  قرائت مکروسکوپ،کنتکت ډوله مب،دیری لیدا افقي دچ،یح پیتصح د آبترازو

 کروي .يته انتقالو ېدو ساحیل تلسکوپ د په واسطه د ستمیس يمنشور يه ویعدس وی د ریتصو انجامونو د

 چېڅخه  ېله د کې.مخيحالت راوړ افقيول په یډول ل ي( په واسطه په مقدمات9چونو)یه پیتسو د (3)آبترازو

. په ږيیکحباب انجامونه په وسط راوړل  په واسطه د (5)چ یپ يارتفاع د شيستل یقرائت واخ باندېپه سټاف 

 (229:7) .ږيیکدایپه واسطه پ کېشب يریپه شان د دلنامتیودولیت  مسافه لکه د يریدلنام کېول یل

 ولونهیل کېدقت لرون  اليع 

 د متر يمل د کې لومتریو کیپه  خطا هغې د چېدقت سره  يدپاره په عال کولو دایپ تفاضل د ارتفاع د د

اته یولونه په زیل يکدقت لرون  اليع د.ږيیکپه الس راوړل  يږیرس پورې مترو يمل 2څخه تر ېلسمی برخ
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-HA کېپه افغانستان .لری  یالسره ورته و کې ځوــــــمن پلوـــظره په خــــــساختمان له ن د اما يمانه موجود دـــــــیپ

1,HA-2 ساخت او  اتحاد يشورو يپخوان دN3,NA-2 ساختمان  د ږيیکمپنی ساخت استعمال لډ دیو د چې

 کېدقت لرون اليع. يولونه په شان دیل يکدقت لرون اليع.يولونوپه شان دیل قویدقولونه د یل يله نظره نوموړ

 همدارنګه د دپاره او قاتویتحق د ېناستنیکښ ساختمانونو د يریانجن ولمان دپاره دین ېدرج د 2او  Iولونه د یل

 .ږيیکستل یدپاره ورڅخه ګټه اخ زاتویفوق العاده مونتاژ اوتجه

 ح یتصح ق اویتدق ولونویل د 5.9

 ټولو . تريموازی و هغوی محورونه متقابال عمود او د يط پوره کړیشرا هندسيوضع شوی  دیباه نولویل

-H3,NK,)ول یل ېی هچپار وی .ديو افقي کېپه وخت  اجرا دولمان ین د یې د رصد محور چېی دادی یمهم شرط 

 سو.ین کېق په نظریتدق يچ ولریپ يارتفاع چې (10

 يسره موازی و محور يول د دورانــــیل د دـــــیباحور ـــــم آبترازوکروي ق:یدقــــــــت آبترازوروي ـــــــــــــــک د 

) (UKUK ∥ 𝑍𝑍180د دیول بایل ږيیکپه واسطه په وسط راوړل  چونویه پیتسو حباب د آبترازو د𝑂  په اندازه

 آبترازو د کېوړ دی په بل صورت  اجرا شرط د نو يشوی و ېپات کېحباب په وسط  آبترازو د رېچېوګرځوو که 

 .ږيیق تکراریکنترول دپاره تدق د ږيیکپه واسطه په مرکز راوړل  چونویح پیتصح حباب د

 محور  يول په دورانیل د دیخط با افقي کېشب ق: دیتدق کېشب د خطونو دZZ ېلآ . ديو عمود باندې 

په واسطه  چونویه پیتسو آبترازو حباب دکروي  کار دپاره د ېد .د ږيیکحالت راوړل  يپه شاقول دورانی محور

 . ږيیکوضع  کېپه فاصله  مترو 20-40.سټاف د ږيیکپه مرکز راوړل 

د  يقرار ولر کېطرف  ویپه  ېساح د دویل تلسکوپ د د ریتصو چې ږيیکه یتوج داسېته  هغېتلسکوپ 
1

a 

 .ږيیکستل یقرائت اخ

 چ دیپ مکرومتر د دیل تلسکوپ د

سټاف  د چې ږيیکه یپه واسطه توج دویګرځ

دل یول کېپه بل اړخ  ېساح د هغې د ریتصو

 د شي
2

a
  

 ېریکه چ. ږيیکستل یقرائت اخ

 ملی مترو 1-2 بل سره د وی قرائتونه د دواړه 

دی په بل یشو اجراشرط  يتفاوت ولر ېپور

 چېګرځوو  داسېشبکه  خطونو د کېصورت 

قرائت سره  يوسط خطونو قرائت د د کېشب د

  (213:6)ي. شبرابر 

شکل: د خطونو د شبکې تدقیق  [6] 8.9 

 

a2

a0

a1

I II
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A0 =
A1 + A2

2
 

ل دید ل  ق و د شرطیت ه  د عم uu يو يمواز دیسره با حورـــــــم د رازوـــــــآبت ېیستوانه ا د ه محوریتوج د :ق  ∥

νν اراضيخونه په یم ویلرګد دوه  کېفاصلی  مترو 50-70د . ږيیک اجراپه واسطه  طریقې يمخکن ق دیتدق 

حالت  افقيپه  دو محوریګرځ ول دیل د ږيیککار دپاره اماده  د ږيیکوضع  کېپه نقطه  A ول دیل.  ږيینصب کې

ول ارتفاع یل د. ږيیکاندازه  (i)ارتفاع  ېد آل ږيیکشبکه روښانه  خطونو سره د دویپه ګرځ اکولر د ږيیکراوړل 

 اکولر چې ږيیکول په دی ډول وضع یدپاره ل اجرا کار د ېد د. ږيیکسټاف دپاسه اندازه  د ېدقت پور 1mmتر 

عه په یپنسل په ذر ا دیب سی اویرصد صورت ن ېف له الریابجکت ، ديد څومتره فاصله ولریسټاف څخه با د

ن یپه ع ږيیکسټاف وضع  کېپه نقطه  (B)د  کېده په موقف  (i)ارتفاع  يشو ينشان.ږيیکنشانی  باندېسټاف 

(ارتفاع  آلې ب سره دیترت
2

(i  او د)
2

(b ی آبترازو یاستوانه  نظر د د رصد محور چیرې.که ږيیکستل یقرائت اخ

𝑋𝑁ته د  محور
به د  کېپه هغه صورت  يل ولریپه اندازه م 

1
b  او

2
b  قرائتونه دXmm  يولر خطاپه اندازه. 

x) – 
1

(b – 
1

= i 
0

b – 
1

h = i  

h = b
0

 – i
2 

= b
2

 – x – i
2                                                          (9.18) 

2
i –x  – 

2
+ x = b 

1
b – 

1
i 

𝑥 =
𝑏1 + 𝑏2

2
−
𝑖1 + 𝑖2
2

 

i
1

-b
1

+x=b
2

-x-i
2 

𝑋 =
𝑏1 + 𝑏2

2
−
𝑖1 + 𝑖2
2

= ±4𝑚𝑚 

 

 [4]شکل:  د لیول تدقیق عمده شرط 9.9
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مت وضع یق الندېچ په واسطه یپ يارتفاع د شياته یڅخه ز 4mm±د  کېپه فاصلی  مترو 50-70د  خطا X د

 .ږيیک

.19)9(                                  x-
2

=b´
0

b 

چونو په واسطه حباب د دوهم یپ ح دیتصح د ږيیوسط څخه لری ک ی آبترازو حباب دېډول استوانه  ېپه د

خطونو د ې شبک د (b’0)ح قرائت یتصح چ نلری دیارتفاعي پ چېولونه ی،هغه لږيیځل دپاره په وسط راوړل ک

  (187:4) شاقولي تصحیح کونکو پیچونو پواسطه وضع کیږي.

 

 :اجراولمان ین هندسي د 6.9

دیج د  و يکیزیو ن و ر ا ا د ک ر د اج ه  ر ا پ سي د د ن دین ه ن  ا م ر ول ه  ېقیط د ا تف س ا ه  خ يیکڅ دږ  . 

د ع  ا تف ر د ا ضل  ا ایپ تف لو د و ه  ک ر ا پ سيل د ن ن ین ه ا لم او ر يیک اج ط .ږ خ ه  ېهغ ر چ ېو د ان  ب

لین ن یو ا ام ر يیک اج لین د ږ دیو ن  ا م  م نو ه  پ ط  دیخ يیا سي. ږ د ن و ین ه ر لو څ ه  پ ن  ا لم و

( ونو س ال 1ک , 2 , 3 , و4 ا کي (  ی ن خ لین ت ن یو ا ېم د ان شویو ب ل  دیش  ، ی ي د ض ا ر ف ا ا ر ګ پو ې يتو ش ق  ن

نې  ت س خ و ا ن د ا ج ي  يریان ز ی د یو وج ل ائ س م عم د د  ت ه  پ ه  ر ا پ ل تیحل  ا ه  ير ح ا ېس ه  د ک رج د م  ر لو څ

سي د ن ه یولین ه د ا ف ت س ا ه  خ څ ن  ا يیکم  . ږ

 يساختمان قات،دیناستی تحقیکښ ری ساختمانونو دیانجن لپاره،د ساتویتأس يساختمان ځانګړو د

 .ږيیمان په واسطه سرته رسیولیدقت ن اليع نور د داسېعناصرو مونتاژ او 

 مانیولیڅلورمه درجه ن 

استقامت  ویپه  ېواځیولمان یدرجه ن.څلورم يارتفاع په بدلولوسره الس ته راځ د ېلآ ارتفاع تفاضل د د

 ده مسافه د مجاز ېسل متره پور مسافه تر منځ سټاف تر ول اویل .دږيیک اجراپه واسطه  طریقې وسط د د کې

 ينیمخک د شيدای یرسی په واسطه هم معلوم قدم او ،مسافه دږيیمسافه سنج په واسطه معلوم يکشبکه لرون

 وی څخه د ولونویل کېیا اتوماتی او ېی هچپار وی ده. د مجاز پورې 5m±ول څخه یل د ېمساف سټافونو يشاتن او

ولمان ی. په څلورم درجه نږيیک اجرا ږيیدوه ځلی اندازه ګ کېموقف  زه سټافونوپه واسطه په هریاو دوه مخ زیمخ

.𝐼𝑋)  خطامجاز  د کې 20)    𝑓ℎ = ±20𝑚𝑚√𝐿  ده 

کولو دپاره  دایپ تفاضل د ارتفاع د د کېسره په موقف  متر لویدی په کی الاوږدوخط  ولمان دین د Lدلته 

 .ږيیکډول اماده  ېکار دپاره په د ول دیل

 ږيیکحالت راوړل  يپه واسطه په شاقول چونویه پیتسو آبترازو او کروي  د محور يول دورانیل د. 
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 ږيیکشبکه روښانه  خطونو سره د په ګرځولو اکولر د. 

 ږيیکر روښانه یسټاف تصو چ په واسطه دیپ فوکس د د. 

 ولمانین يکیتخن 

 ېپور مترو 150تر  یالاوږدوشعاع  . د رصد دږيیک اجرا کېواستقامت یواځی په یولمان ین تخنیکي

قو یدق او يکیتخن د کېولمان ین ي.په نوموړيږیقدم په واسطه معلوم منځ مسافه د ول اوسټاف تریل مجاز دی. د

ا د ی ځای او ویآبترازو سره  زه سټافونو څخه دیدوه مخ ز اویو مخی همدارنګه د او ږيیکولونو څخه استفاده یل

 ډول ده. الندېپه  کېولمان ین تخنیکيپه  خطامجاز  . دږيیآبترازو پرته استعمال

𝑓ℎ = ±50𝑚𝑚√𝐿     (9.21) 

𝑓ℎ = ±10𝑚𝑚√𝑛        (9.22) 

څلورم درجه  ولمان کار دین تخنیکي موقفونوتعداد ، د د nلومتر سره ، یدی په ک یالاوږدوخط  د Lدلته 

 (201:4)  .ږيیک اجراولمان په شکل ین

 

ت 7.9 لثا  ولمانین يمث

مختلفو  د يریانجن ، داخستنې  د نقشې کولو په مقصد د دایپ تفاضل د ارتفاع د ولمان دین مثلثاتي

 ېاتیز ېریدوو نقطو د ډداکول، همدارنګه د یارتفاع پ اله نقطو دغنا اش دلکه: ږيیک اجراحل دپاره  لو دیمسا

 .ږيیکولمان په واسطه ین يمثلثات داکول دیتفاضل پ ارتفاع د د منځتر ېمساف

 تیولمان ماهین يدمثلثات 

ℎ𝐴𝐵کول دی   دایتفاضل پ ارتفاع د نقطو ترمنځ د Bاو  Aد  کې اراضيپه  = 𝐵𝐵0  دA  کېپه نقطه 

 ږيیک ينشان باندېهدف په ارتفاع  ا هغه دیب ږيیکاندازه  (i)ارتفاع  یلآد کې، په موقف ږيیکوضع  تیودولیت 

 (231:9). ږيیکه قرائت یزاو شاقولياو 

 مسافه معلومه وی  dد  چیرېکه          

ℎ´ = 𝑑. 𝑡𝑎𝑛 𝜈                        (9.23) 

 .راځيرابطی څخه په الس  الندې د ېشکل له مخ ارتفاع تفاضل د د

ℎ + 𝑖 = 𝑙 + ℎ𝐴𝐵  

ℎ = ℎ + 𝑖 − 𝑙 = 𝑑. 𝑡𝑎𝑛 𝜈 + 𝑖 − 𝑙                         (9.24) 
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 الندېفورمول  i=lعنی ی يارتفاع سره برابره و د ېلآ د ېیارتفاع  چې ږيیک يوه نقطه نشانیرا دپاسه یم د

 .يشکل غوره کو

ℎ´ = 𝑑. tan 𝜈 

 

 [9]د مثلثاتي نیولمان ماهیتشکل:   10.9

 الندېپه  ېیارتسام  افقينو  يو يد په واسطه اندازه شویشر مسافه دمنځ  نقطو تر د Bاو  Aد  چیرېکه 

 شکل غوره کوی. الندېډول دی، او فورمول 

𝑑 = 𝑙. 𝑐𝑜𝑠                         (9.25) 

h=l× 𝑐𝑜𝑠 𝑣 × 𝑡𝑎𝑛 𝑣 = 𝑙 × 𝑠𝑖𝑛 𝑣      (9.26) 

 ډول ده. پدې ږيیکمسافه دسټاف په واسطه اندازه  کېولمان ین مثلثاتيپه 

𝑑 = 𝑘𝑛. 𝐶𝑜𝑠2𝑣 + 𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝑣                             (9.27) 

 سییشکل ځانته ن الندېفورمول 

ℎ = 𝐾𝑛. 𝑠𝑖𝑛 𝑣. 𝐶𝑜𝑠𝑣 + 𝑆𝑖𝑛𝑣 =
1

2
𝑘𝑛. 𝑆𝑖𝑛 2𝑣 + 𝑐 𝑠𝑖𝑛 𝜈                      (9.28) 

 .يو ېپور 10oه تر یل زاویدم چیرېکه 

sin 𝑣 =
1

2
sin 𝑣      (9.29) 

i
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ℎ =
1

2
(𝑘𝑛 + 𝑐) sin 𝑣 

ا لپاره مخصوص ید اسانت ېمحاسب . دږيیکره استفاده یډ کېساحه  يفورمول څخه په عمل يپورتن د

 ېپد ي.د يو فورمولونو په واسطه جوړ شویپورتن د چې يجدولونه او نوموګرامونه موجود د يکیومتریتک

نه خطو يی قوسی باندېره یدا شاقوليپه  چې يد يشو ونه جوړتیودولیت يکنوموګرام لرون کې و کلونویوروست

.  راځيپه الس  hارتفاع  او د dمسافه  افقي. ږيیکڅخه استفاده  هغې په ډول د کېشب د خطونو د چې يرسم د

 .ږيیکدهغه نه استفاده  کې RKونو او تیودولیتنوموګرام په 

 ېولمان باندین يترپه مثلثایت تاثیدکرو ېدانکساراودځمک 

 د ېت له مخیکرو د کېځم . ديو يسره مواز ېسطح د یېسو د چېدپاسه خطونه رسموو  نقطو Jاو  Aد 

اثر  انکسار د ح ده. دیت تصحیکرو د کېځم قطع خط د Kد  ږيیکه یته بی ځا نقطې F́څخه  نقطې د Fافق خط د 

ده. د رسم له  حیانکسار تصح قطعه خط د τ . دږيیکه یته بی ځا نقطې Ćنه د  نقطې Cپه واسطه د رصد شعاع د 

 :راځيرابطی الس ته  الندې ېمخ

ℎ + 𝑙 + 𝜏 = 𝑖 + 𝑘 + ℎ′ 

ℎ = ℎ′ + 𝑖 − 𝑙 + (𝑘 − 𝜏) 

 سطحې ی دید سو او يانکسار په منحن د JCاو  JFخطونو  مماس د اضالعو څخه د الندې مثلث د JFCد 

 چېده ځکه یمه قبوله کړیی قایهغه  چېخط څخه عبارت ده  يشاقول د CBمه ضلعه یدی دریپه واسطه جوړشو

𝑑 چیرېده، که یله شویتشک کېپه حصه  Fه د یزاو ≈ 5𝑘𝑚 په اندازه تفاوت لری  3́د  باًیڅخه تقر زاویې ېمیدقا

𝐹𝐶توګه د  پدې = 𝑑. 𝑡𝑎𝑛𝜈مخېورمول له ف:  

 𝑓 = k − 𝜏                (9.30) 
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 شکل:  د انکسار او کرویت تاثیر په مثلثاتي نیولمان11.9

 کېصورت  ېپد

 

ℎ = 𝑑. 𝑡𝑎𝑛 + 𝑖 − 𝑙 + 𝑓                       (9.31) 

څخه  مترو 300ح د ید انکسار تصح ت اویکرو ولمان مهم فورمول دی. دین اساسي فورمول د یپورتن

ح دلنډو مسافو یتصح fد  يریدقت اندازه ګ يعال د کېساحه  ي، په ساختمانږيیکمعامله  ېفاصلی پور ېاتیز

 ده.یول شوین کېنظردپاره په 

 ولمان دقتین يمثلثات د 

. په عملی ږيیک اجرا ېمتر دقت پور سانتي 1تفاضل معلومول د  ارتفاع د ولمان په واسطه دین يمثلثات د

تفاضل د  ارتفاع د توګه د پدې يڅخه تجاوز ونه کړ 1cm±اندازه کولو دقت د  را دیم د واارتفاع  د ېلآ توګه د
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 شرطي سطحه
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تفاضل  ارتفاع د . ديلر ریتاث ه یزاو  ل پهیم د په اندازه کولو او ېمساف Dتوګه د  يداکولو دقت په عمومیپ

 .ږيیکطه محاسبه سفورمول په وا الندې د خطا يمربعات يوسط

ℎ =
1

2
𝐷𝑠𝑖𝑛 𝑣 

𝑚2ℎ = (
1

2
sin 2𝑣)𝑚2𝐷 + (

𝐷. 𝑐𝑜𝑠2𝑣

�̋�
)2𝑚2𝑣      (9.32) 

𝑚𝑧 خطا يمربعات يوسط ېیزاو ل دیم د = ±30̋𝑣 ≤ 10𝑜  

اندازه کولو دقت   خطاښی  اندازه کول د مسافېر په واسطه دیدلنامد 
∆𝐷

𝐷
×

2𝑚𝑂

𝐷
=

1

300
مسافه  ېریکه چ  

D=100 توګه: پدېقبوله کړو 

𝑚ℎ = ±1.78𝑐𝑚, ∆ℎ = ±3.56𝑐𝑚 

 پورېمترو  سانتي 4 کېمترو  100تفاوت په هر  واندازه کولد تفاضل  ارتقاع د د کېولمان ین يپه مثلثات

 .ږيیکفورمول په واسطه محاسبه  الندې د خطامجاز  د کېولمان ین مثلثاتيدی. په یقبول شو

𝑓ℎ = ±(
0.04

100
s־√𝑛 )𝑚    (𝐼𝑋. 33) 

 داضالعوتعداد دی. n- دی،ی الاوږدوخط  يوسط ولمان دین مثلثاتيد s־دلته  

 

 

 مثال

𝑛 = 10, 

S=250m 

𝑓ℎ = (
0.04

100
. 5√𝑛)𝑚        (9.34) 

𝑓ℎ =
0.04

100
250√10 = 0.31𝑚 
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لنډیز  8.9  

کارونو  يکیزیودیجساختماني  پالنونو جوړول، د او نقشو شکل مطالعه،د عوارضو د د اراضي د

 .يږیک اجراولمان په واسطه ین ناسته دیر اوکښیشکل تغ ری ساختمانونو دیانجن ق دینول او مونتاژ، تحقیتام

 .ږيیادیول په نوم یدل ږيیولمان دپاره استعمالین هندسي د چېهغه آله 

ولونه یاتومات ل په منظور اجرا کارونو د يکیزیودیج يریانجن د کېپه ساختمان  کېوخت  يپه اوسن

 .يد يورکړل شولومات مع نداړو اړه  ې د په لتهد يچ .ږيیاستعمال

ول په نوم یل د ږيیولمان دپاره استعمالین هندسي د چېهغه آله   :تیماه او طریقېولمان ین هندسي د

 .وتلسکوپ لریی چېول هغه آله ده ی. لږيیادی

 د کېمګرپه حقیقت  يد رصد شعاع په مستقیم ډول حرکت کو چې دا :او کرویت تاثیر  انکسار ځمکې د د

 .ده کروي سویی سطحه 

،  يکتخنی يډوله د ېد دقت له نظره لیولونه په در يساختمان ته مختلف ډولونه لر دقت او لیولونه نظر

 ډول دی. الندېلیولونه دساختمان له نظره په  .کېدقت لرون  اليع دقیق او

 ضی وییعوتیې تلسکوپ  چېولونه یهغه ل. 

 ی دهغه دپاسه قرار لرییآبترازو  چېولونه یی لېوپارچه ی. 

 ږي.یحالت روړل ک افقيی په خپله په ید رصد خط  چېولونه یاتومات ل 

 له وییی ماید رصد شعاع  چېولونه یهغه ل. 

تسویه پیچونوپه واسطه په مرکز راوړل  د ېی محور آبترازو د يآبترازو ونلر ېاستوانه ی چې لیولونههغه 

 تقسیم قیمت یې د یو یا کانتکت آبترازو په شکل دی د ساده او هغوی انواع د د چې آبترازو ېکیږي.استوانه ی

 . دی پورې 60̋-10̋

. 

 پوښتنې:  

 ؟کیږيد نیولمان په طریقه کې د دوو نقطو ترمنځ ارتفاع تقاضل څنګه اندازه  1.

 ؟ کیږينیولمان په کومو طریقو اندازه  2.

 ؟کیږي اجرانیولمان د وسط طریقې پواسطه په څه ډول  3.

 په هندسي نیولمان باندې د ځمکې د انکسار او کرویت تاثیر ولیکئ؟ 4.
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 د ساختمان له نظره لېولونه په څو ډوله دي؟ 5.

 د لېول د تدقیق عمده شرط ولیکئ؟ 6.

 د تخنیکي نیولمان په باره کې معلومات ولیکئ؟ 7.

 د مثلثاتي نیولمان ماهیت ولیکئ؟ 8.

 د ځمکې د انکسار او کرویت تاثیر په مثلثاتي نیولمان باندې ولیکئ؟ 9.
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 څپرکئلسم 

 جیودیزیکي شبکې

 عمومیات 1.10

 يریانجن پالنونو جوړول د نقشو او سطح د د کېځم ړنی دپاره دیڅ جسامت د شکل او د کېځم د

ناتو یکورد د حل اولو یمختلفومسا د جیودیزي  قات دیتحق کېپه باره  يناستیکښ ر اویشکل تغ ساختمانونو د

 . دږيیجوړ يفوق العاده دقت ولر چېوه اوږده وخت دپاره ی د کېشب يکیزیودی. ج يدا کول دیاو ارتقاعاتو پ

همدا  کېشبکه  يکیزیودیج يپه موضع يو ېظمحفو او ېرو کلونو دپاره ثابتید د ډیبا نقطېناتو یکورد

 دلته په اړه یي اړین معلومات توضیح شوی دی چېول شي.یون کې د په نظریبا ېغوښتن

      کېشب جیودیزیکي دولتي 10.2

 جوړې نقطېناتو یکورد ارتفاعاتو او د دیبا کېمملکت په ټوله ساحه  حل دپاره د لو دیمسا د يزیودیج د

او  ېتصادف هغه د چې راځيځ ته نګانو سره م خطالړ  وی ری دیته معلومه ده اندازه ګ ټولو  چېشي.څرنګه 

 اخطک یستماتیس نشي او د ېشامل کې ېپد ېګانخطا ېیلو چیرېکه  يڅخه عبارت د ګانوخطا کېیستماتیس

  .ږيیمربوط پورې خطا يتب په تصادفیفیجو کینتا و دیریاندازه ګ د کېصورت   رکم کړل شي په هغهیتاث

 د جیودیزیکي کارونو سازمان ورکولو اصول او د جیودیزیکي شبکو انکشاف 

 .  يمنځ ځله قو په انتخاب سره یح طریصح او د آالتوسامان  طو دیشرا ری په ښویاندازه ګ

کارونو  معاصرو ېک يزیودیاصولو څخه په ج يعلم لوړولو په مقصد د ری د دقت دګیاندازه  د کېپه افغانستان 

 لکه:.ږيیکاستفاده  کې

 کارونو انجامول يکیزیودجی ته د کل څخه جز د .1

 کنترول يمیکارونو دا يکیزیودیج د .2

نوموړو نقطو په  ا دیب او ږيیکدا یپ کېدقت سره په ساحه  په لوړ نقطې ېته محدود کل څخه جز لومړی د

حل دپاره  د ېلئمس يطرحه شو د نقطېکافی اندازه  په ږيیری دقت کمیاندازه ګ جی ډول دیاساس په تدر

هم په الس  H اعاو ارتف X,Yنات یهغوی کورد د چېده یانشاء شو کې اراضيپه  چېنقطو شبکه  . دتعینیږي

 .يږیادی باندېاساس په نوم  يزیودیج د يد يراغل
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ه څخ کېشب يکیزیودیج ياو ارتفاع کېشب يکیزیودیج يدپالن کېشب يکیزیودیج ېاهدافو له مخ د

ی هم معلوم وی د ی Hپه نوم او که  کېشب يپالن د يی معلوم وینات یکورد X,Yد  چې کې. هغه شبيعبارت د

 .ږيیادیپه نوم  کېشب جیودیزیکيارتفاعی 

، په دوامداره نقطو شبکه ېیاتکا دستنه ،ینقشه اخ ه،مخصوصيموضع،دولتيپه  کېشب يکیزیودیج

 .ږيیجوړ کېتوګه د مملکت په ټوله ساحه 

 شبکه: يکیزیودیج يموضع 

حل دپاره  لو دیمسا يعمل اقتصاد د يمل د کېعضو ساحو بد مملکت په  چېهغه نقطو څخه عبارت ده  د

 .ږيیجوړ

 شبکه ېاخستن نقشې د 

 يریانجن جوړولو په مقصد او د پالنونو د نقشو او په موقت ډول د چې يهغه شبکوڅخه عبارت د د

 .ږيیکستل یورڅخه ګټه اخ کېکارونو دپاره په ساختمانونو  جیودیزیکي

 کېشب جیودیزیکي ېمخصوص 

 نقطو . دږيیکاستفاده  ږيیدقت سره جوړ لوړ ریپه ډ چېدپاره  و ساختمانونویلو او لوړو د کېشب ينوموړ

 ولوټ د کېدشب کې.په محاسباتو ږيیستم سره جوړیوه واحد سیپه  کېنات، او ارتفاعات په ټول مملکت یکورد

ان دی.په افغانستیهند آرام بحر قبول شو په توګه د مبدا ارتفاع د . دږيیانتخاب مبداواحده  ناتویکورد وه دی نقطو

a=6378162   𝛼,  د په سطحهیج د رفرنس الپسویو نتایریاندازه ګ د کې =
1

298.25
 ې. ټولږيیک اجرا باندې

نقشه  يدولت يکیوه توپوګرافید په یبا ږيیبتیتر کېپه مختلفو وختونو کېپه مختلفو ممالکو چې نقشېهغه 

 ناتویکورد . دږيیجوړ يفوق العاده دقت ولر چېوه اوږده وخت دپاره ی د کېشب جیودیزیکي. شيوځای یسره  کې

د په یبا ېهمدا غوښتن کېشبکه  جیودیزیکي يپه موضع يو ېظمحفو او ېرو کلونو دپاره ثابتید د ډیبا نقطې

 .شيول یون کېنظر

 الن د:طریقې ولودجایا د کېشب جیودیزیکي د ي يپ ک ی ز ی د یو ب ج ېش د د ک ر و تو یک ا ن

ه و د ه  پ ل  و م و ل ع ر م ویط ې ق د ان ا ب ر يیک اج م .ږ نو و ر ت س ېیا و  ک يا ک ی ز ی د یو  .ج
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 تیماه ېقیطر يکیاسترونوم د 

لمر( په واسطه په الس  او يلکه )ستور ېاجسامو د رصداتو له مخ يسماو نات دیکورد ياویجغراف

اتو رصد استرونومي ل کړو. دیتبد باندېناتو یکوردمو ینات په قایکورد جغرافیاوي چې. کوالی شو ږيیکراوړل 

 ېپه د یلاښه و ياسترونوم . دږيیکدایدقت سره پ يموت په عالیاز استرونومياضالعو  د کېشب په واسطه د

ی کم دی. یدقت  ات معلوم کړو نقص یې پدې کې دی چېیننقطو د ارتباط پرته د هغې کورد د نورو  چېدی  کې

ی نقطو په یاتکا د نقطې استرونومي چېده. کوالی شو پورېمترو 100-120د  خطا هغې توګه د يپه منځن

 څخه کوچنی قبولی کړو. هغېا دیاو 1:100000اس یپه مق اخستنې نقشې يموضع توګه د

 طریقې جیودیزیکي 

 ېوی ناتو دینقطو دمعلومولو دپاره د کورد د کېشب جیودیزیکي د چېڅخه عبارت دی  طریقې هغې د

اشکالو لکه په  هندسيستم په یس کېشب ېمطلوب . دږيیکنقطو په مقصد ورڅخه استفاده  ا څوی او نقطې

ټولو  د کېشب باالخره د چې ينقطوسره ارتباط ورکو کېشب نقطو ته د ي.مبدوږيیګونونو جوړیمثلثونو او پول

څخه عبارت دی لکه :  طریقې يپالن د ېقیطر ياساس جیودیزیکي. ږيیکه الس روړل پنات ینقطو کورد

 .يګونومتریشن.پولیالتریشن، تریترانګول

په شکل  مثلثونو د کېشب جیودیزیکي چېدی  کې ېت په دیماه ېقیطر ينوموړ د شن:یترانګول

 ياندازه شو زاویې افقي ېموت او همدارنګه ټولیاز يضلع ، مبدو يمبدو ABد  کېرسم  الندې، په ږيیجوړ

 .ږيیکمحاسبه  ېاضالعو BCاو  ACد  ېوری له مخین دتیدسا کېپه مثلث  ABC. د يد

𝐵𝐶 =
𝐴𝐵

𝑆𝑖𝑛𝐶
𝑆𝑖𝑛𝐴                     (10.1) 

 

 ترانګولشن شبکهشکل: 1.10

 نقطې يمبدو د ېری. که چږيیک محاسبه ېضلع ېنور داسېاو  BD,CDد  ېله مخ ېضلع د BCد 

(نات یکورد
A

,Y
A

A(X ه یت زاوماو س𝛼𝐴𝐵 موت یا ازی
AB

A  نات په الس یټولونقطو کورد د چېته ولرو کوالی شو

، 𝛼𝐴𝐵راوړو 
A

,Y
A

X نقطو په واسطه په الس راوړو.  جیودیزیکي ویپخوان ا دی مخېد رصداتو له  استرونومي د

A C E

B D M

b
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عو د اضال کې.په مثلثونو ږيیرس پورېلومترو یتر لسګونو ک یالاوږدواضالعو  د کېشب جیودیزیکي دولتيد 

 .ږيیادیشن په نوم یمکرو ترانګول د کېډول شب دا. يږیرس پورې مترو لس ګونو کې شبکو ېپه موضعی الاوږدو

 

 شن یالتریتر 

. ږيیادیشن په نوم یالتریتر د کېدا ډول شب شياندازه  ېځای اضالعو و پریزاو د کېپه مثلثونو چیرېکه 

ی مسافه سنجونو په واسطه یویاو راد ينور د ږيیکاندازه  ېاضالعو الندې کېشن په واسطه شبکویالتریتر د

 .ږيیکاندازه 

 يګونومتریپول 

 ېاضالعو او زاویې افقي مسافېمنځ  تر نقطو د چې ږيیپه شکل جوړ خطونو منکسرو د يګونومتریپول

 ېاضالعو کې. دمثال په توګه په شبکه ږيیکاندازه 
n

.d…
3

,d
2

,d
1

d زاویې افقي , 
n

β..…,
3

β,
2

β,
1

β  اندازه

(او د   )𝛼𝐴𝐵)AB چیرې. که ږيیک
B

,Y
B

B(X نات یټولو نقطو کورد د يمترګونویپول دنات ولرو یکورد نقطو

1,2,3,….n .کوالی شومحاسبه کړو 

فوالد  همدارنګه د مسافه سنجنو او يکیی،او اپتیوی، راديورنپه  ېاضالعو يګونومتریپول د

 په واسطه اندازه کړو. ېقیطر يکیپارالکت ا دی تو اویف  ای، دونویشر ،مونویس

دقت اندازه  ينسب 1:3000یالاوږدواضالعو  د چیرېکه  ږيیکپه واسطه اندازه  تیودولیت د زاویې

ورس په نوم یتر يتیودولیت ورس دیدا ډول تر يڅخه کمه و ʺ30±د د یبا خطا يمربعات يو وسطید زاو يشوی و

ورس د یډول تر نو دا شيپه دقت اندازه  1:300په واسطه د  کېشب خطونو د د ېاضالعو چیرېکه  ږيیادی

 .ږيیادیورس په نوم یتر کېرومتیتک

 

 پولیګونومتري شبکهشکل: 2.10

 

A

B 1

2

n
C D
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 جـــیودیـــزیکــــي شبکې انجنیري جیودیزي

  کېشب جیودیزیکيارتفاعی 

ولمان څخه هم ین يمثلثات وختونه د ېبعض .ږيیک اجراولمان په واسطه ین هندسي ارتفاع د کې په شبکو

 .ږيیکاستفاده 

 سیما تاسشید کېشب جیودیزیکي دولتي يپالن افغانستان د د 3.10

س اسونو دپاره اسایټولومق د اخستنې نقشې يتوپوګراف شبکه د يپالن جیودیزیکي کېپه افغانستان 

وطن څخه د دفاع په مقصد  نګه دهمدار او يریانجن يکیحل ، تخن لویمسا يعمل اقتصاد د يمل د چې يلویتشک

 .ږيیکس یتاس

د یانتخاب با ېقیطر .دږيیپه شکلونو جوړ شنیالتریتراو  يګونو متریشن، پولیترانګول د کېشب

درجو  1,2,3,4شبکه په  دولتي جیودیزیکيافغانستان  . دشيس یکوم ډول شبکه تاس چې ياړخ ولر ياقتصاد

انکشاف  د کېشب ، دیالاوږدواضالعو  د کېشب اندازه کولو دقت ، د و دیمسافو او زاو .دږيیکشل یو باندې

واحد  ویناتو د یکورد د کېه باره پقاتو یتحق يعلم د کې.په لومړی درجه شبکه يلر ریبل سره توپ ویبول یترت

 ي.دپاره اساس جوړو 2,3,4ډول شبکه د  دا ږيیکستل یګټه اخ يپاره ورځن د ټولو ساحو افغانستان د ستم دیس

په  چېپه شکل  کېشب يپوښل شو شبکه د دولتيلومړی درجه . ويدپاره اساس جوړ ېشبک ېدرج ئلومړد 

اندازه کولو دقت  و دیزاو . دږيیکطرحه  ،دی پورېلومترو یک 20-70 ېیی الاوږدواضالعو  د کېشن یترانګول

𝑚𝛽د  = په دقت  1:1000000مسافه سنجونوپه واسطه د  ياو نور ېیویراد د ېاضالعو ياساس. دی ʺ±0.5

ه جوړولو پ پروژو د په ډول د کېشب شن دیالتریتر د کېشب دولتي جیودیزيد  کېپه افغانستان  ږيیکاندازه 

دقت اتکاء  يی په عالیاضالع  کېشب د چېشن په شکل یدرجه ترانګول 2,3,4 ې.نه نه ده شویی وړاندویمقصد 

 .يږیلری جوړ

څخه تر  1:10000تراکم د  اخستنې  نقشې توپوګرافي نقطو د د شبکو جیودیزیکي ېیاتکا د

 1:500-1:2000په   ږيیجوړلومتره مربع مساحت دپاره یک 60-50وه نقطه د ی کېاس یمق 1:25000

 .ږيیمربع مساحت دپاره جوړ  لومترویک 5-15وه نقطه د ی کېاس یمق

 او شيدل یول نقطې ېمجاور ېڅخه ټول نقطې ېهر د چې يږیدا ډول انتخاب نقطې کېشب جیودیزیکي د

مو یمخصوصو عالو ډول ی د نقطې. شين ید تاءمیدل بایل هغې د کېپراخه ساحه  په نستباً پورېتر امکان حده 

 هغې لپاره د ېمود ېاوږد د دیمرکزونو جوړول با نقطو د . دږيیکانشاء   ږيدیایپه نوم  مرکز د چېپه واسطه 

خاورو د  د یالنقطو ژورو ولو سره دین کېطو په پام یشرا يکیفز . ديکړ ین، او ساتنه تام اليثبات،محکمو

 .تعینیږي کې اراضيسره سم په  اتویخصوص
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 جـــیودیـــزیکــــي شبکې انجنیري جیودیزي

 لنډیز 4.10

 جوړې نقطېناتو یکورد ارتفاعاتو او د دیبا کېمملکت په ټوله ساحه  حل دپاره د لو دیمسا د جیودیزي د

او  يتصادف هغه د چې يځ ته راځیګانو سره م خطالړ  وی د يریته معلومه ده اندازه ګ ټولو چېشي.څرنګه 

و شن په شکلونیالتریاو تر يمترګونویشن، پولیترانګول د کېشب. يڅخه عبارت د ګانوخطا کېیستماتیس

 د کېپه افغانستان  س شي.یچې کوم ډول شبکه تاس ياړخ ولر يد اقتصادیانتخاب با ېقیطر .دږيیجوړ

 ېنه نه ده شویی وړاندویجوړولو په مقصد  پروژو د په ډول د کېشب شن دیالتریتر د کېشب دولتيجیودیزي 

 .يږیجوړ يدقت اتکاء لر يپه عال ېیاضالع  کېشب د چېشن په شکل یدرجه ترانګول 2,3,4

 پوښتنې: 

 د جیودېزیکي شبکو په باره کې معلومات ولیکئ؟ 1.

 مخصوصې جیودېزیکي شبکې کومې شبکې دي؟ 2.

 د استرونومیکي جیودېزیکي شبکې ماهیت په څه کې دی؟ 3.

 د ترانګولېشن د طریقې د ایجادولو په باره کې معلومات ولیکئ؟ 4.

 د تریالترېشن طریقه په افغانستان کې استعمال لري او که نه؟ 5.

پورې وي نو یوه نقطه په څومره کیلو متره مربع مساحت  1:25000څخه تر  1:10000که چېرې مقیاس له  6.

 کې جوړېږي؟

 ؟کیږيپه افغانستان کې د نیولمان شبکه په څو درجو باندې وېشل  7.

 قیاسونو پواسطه جوړېږي؟موضعي جیودېزیکي شبکې د کومو م 8.
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نقشې اخستنې اساسات يد جیودیزیک انجنیري جیودیزي  

 څپرکئیوولسم 

 اساسات اخستنې نقشې جیودیزیکي د

 عمومیات1.11

 يدولتد  کېول په ساختمان یکارونو پرمخ ب دجیودیزي  د ينرید انج جادولو اویا پالنونو د يتوپوګراف د

ه ساح يپس په نوموړ يکافی نه و چیرېنقطو تراکم که  شبکو د جیودیزیکي يموضع شبکو او د جیودیزیکي

 ېنقش د کې يڅپرک ېپه د .ږيیاو انکشاف ورکول ک ږيیاساسات جوړ اخستنېشي قن په اضافی توګه د کې

 .يد يتوضیح شو  ېطریق مسایل او جوړولو اساساتو د د ېاخستن

 طریقې ل اویمسا جوړولو اساساتو د د ېاخستننقشی  د2.11

. که ينات او ارتفاع معلومه ویهغوی کورد د چه ياساسات د هغو نقطو څخه عبارت داخستنې  نقشې د

 ېاخستن نقشې يپالن د. ږيیجوړ کېشب جیودیزیکي يا فرضیب ينه و ېموجود کېشب جیودیزیکي ېریچ

مه او معکوسه تقاطع یخطونه ،مستق يتیودولیتشن،یشن،مکروترانګولی،ترانګول يګونومتریپول اساس د

 دایپنقطو ارتفاع  ځای د ویخط سره ي تیودولیت د چیرېکه .يږیجوړ کېشب جیودیزیکي ېاو همدارنګه مختلط

 یینات او ارتفاع ینقطو کورد د چېله شبکه پ. مګر خږيیادیخطونو په نوم  يتیودولیت يارتفاع هغه د شي

 ېقیطر هندسي ولمان دین تخنیکي دنقطو ارتفاع  . دږيیادیاساس په نوم  داخستنې  نقشې يپالن د يمعلومه و

خطونو په واسطه او ارتفاع  د کېشب يریمسافه د دلنام چیرې. که يږیولمان په واسطه معلومین يا مثلثاتیاو 

 یالاوږدوخط  يتیودولیت . ديږیادیخط په نوم  د يکیومتریتک د شيه واسطه معلومه پولمان ین يمثلثات د ېی

 یخطونو څخه او په غرن يتیودولیت د چېبهتره ده  کېاباده ساحه  . په هواره او يڅخه تجاوز ونه کړ 4kmد د یبا

ه په ځمک نقطې اخستنې نقشې . د شيولمان څخه استفاده وین يثاتلشن او مثیمکروترانګول د دیبا کېمنطقه 

 (33:3)  .ږيیکخونه( په واسطه انشاء یخونه، فلزی میو می)دلرګ مویموقتو عال د کې

 سو یمستق د اسبهیزاو سمت د د مسئلواو جیودیزیکيمو او معکو  و مح

و لړ یدیتوګه با ې.پدږيیکته محاسبه  نقطې ېبل نات نظریکورد نقطې ېوی د کې شبکو جیودیزیکيپه 

 .شيحل کړل  دیبا نور داسې تفاضل محاسبه او ناتو دیکورد ،رومبونه،دېیسمت زاو ل لکه دیمسا يلمللان یب

 مسله جیودیزیکيمه یمستق 

( چېفرض کوو 
1

,Y
1

(X
1

A مسافه  افقيمنځ  تر نقطو نات د دوویکوردd ه یسمت زاو د𝛼𝐴𝐵  د)
2

,Y
2

B(X 

 :چېلرو مخېرسم له  د .نات زمونږ هدف دییکورد

∆𝑋 = 𝑋2 − 𝑋1 

∆𝑌 = 𝑌2 − 𝑌1            (11.1) 
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نقشې اخستنې اساسات يد جیودیزیک انجنیري جیودیزي  

          ∆𝑋  او∆𝑌 ی.یناتو تفاضل وایته دکورد 

 ه مثلث څخه لرو.یم الزاویقا ABCد           

 

 [3] بهیودیزیکي مسئلو د سمت زاویو محاسشکل: د مستقیمو او معکوسو ج1.11

∆𝑥 = 𝑑. 𝑐𝑜𝑠 𝛼 

∆𝑦 = 𝑑. 𝑠𝑖𝑛 𝛼        (11.2) 

 پس شيله یه په رومب تبدیسمت زاو د چیرېکه 

∆𝑥 = 𝑑. 𝑐𝑜𝑠 

∆𝑦 = 𝑑. sin         (11.3) 

 : شمال،جنوب،شرق ،غرب، شمال غرب.يډول د ېپه د کېپه څلورو ربعو ېتفاضل عالم ناتو دیکورد د

  زیکيمعکوسه ه جیودی  مسل

(نات ینقطو کورد د Bاو  Aد  چېفرض کوو 
B

,Y
B

),(X
A

,Y
A

(X ينات معلوم دیکورد. 

 (156:3). ته زمونږ هـــــدف دی 𝛼𝐴𝐵ه یسمت زاو د مسافه او dمنځ د  تر نقطو د Bاو Aد 

𝑡𝑎𝑛𝛼 =
∆𝑦

∆𝑥
=
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

, 𝑡𝑎𝑛 𝛼 =
∆𝑦

∆𝑥
=
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

      (11.4) 
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𝑑 =
∆𝑥

𝑐𝑜𝑠𝛼
=

∆𝑥

𝑐𝑜𝑠𝜏
     (11.5) 

𝑑 =
∆𝑦

𝑠𝑖𝑛𝛼
=

∆𝑦

𝑠𝑖𝑛𝜏
     (11.6) 

𝑑 = √∆𝑥2 + ∆𝑦2      (11.7) 

 محاسبه ېیسمت زاو د 

سمت  لپاره د ېمحاسب ناتو دیکورد د ږيیحل څخه معلوم مسلی د جیودیزیکي يمیمستق د چېڅرنګه 

ه  یسمت زاو د 𝛼1خط  ABد  يد يی مونږ ته راکړیخطونه  CBاو  ABد  ږيیکعنصرګڼل  يضرور وی (𝛼)ه یزاو

ه زمونږ هدف یسمت زاو د 𝛼2د خط  BCد .ده  ېا چپی خواته ( اندازه شویه )ښی خواته اویزاو ياندازه شو βاو د 

 (3:162). دی

 

 [3]ماشیکولو دایپ و دیزاو اضالعو دسمت د يدبعدشکل : 2.11

و یسمت زاو د 𝛼2او  𝛼1د  يو يشواندازه  يیزاو افقيته  خوا ېچپ BCاو  ABد  چیرېکه  کېپه رسم  aد

 :ږيیترمنځ رابطه په دی ډول جوړ

𝛼2 = 𝛼1 + 1800 + 𝛽1 − 3600 = 𝛼1 + 𝛽𝐿 − 1800      (11.8) 

 ب یترت پدې

𝛼3 = 𝛼2 + 𝛽𝐿 + 1800     (11.9) 

 .راځيالس ته  ېرابط الندې يو يمنځ اندازه شو خط تر BCاو  ABه د یښی زاو چیرېکه 

𝛼2 = 𝛼1 + 1800 − 𝛽𝑅        (11.10) 
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نقشې اخستنې اساسات يد جیودیزیک انجنیري جیودیزي  

 :ږيیکفورمول په واسطه محاسبه  الندې ه دیسمت وروستی زاو د

𝛼𝑖+𝑖 = 𝛼i + 𝛽 ± 1800         (11.11) 

𝛼𝑖+2 = 𝛼i − 𝛽𝑅 ± 1800      (11.12) 

 په اندازه کولوسره زاویې ېچپ مثال په توګه د ره ده،دیوشمیوزا د iدلته 

𝛼𝐿 = 1250, 𝛽𝐿 = 103051ʼ 

𝛼2 = 𝛼1 + 𝛽𝐿 ± 1800  

𝛼2 = 125026ʼ + 103051ʼ − 1800 = 49017ʼ 

 په اندازه کولوسره: زاویېدښی 

𝛼2 = 𝛼1 − 𝛽𝑅 ± 1800  

𝛼2 = 125026ʼ − 215034ʼ + 1800 = 89025ʼ 

 ورسیتر تيتیودولی 

.  يو ياندازه شو ېیزاو افقياو  ېمساف افقي ېیمنځ  نقطو تر د چې يورس هغه منکسرخطونه دیتر

 .ږيیک اجراډول  الندېورس کارونه په یتر د ږيیکطرحه   ته نقطو ياساس اخستنې نقشېورسونه د یتر

 پروژی جوړول 

 ییشناسا 

 محاسبه( ناتویکورد )د لولیجو تکمینتا د کارونو يدشعبو 

ه پ ېساح ا دیاو  ږيیکورسونه ښودل یتر يتیودولیتاسونه ولری یلوی مق چېپاسه  پالنونو د نقشو او د

 (245:6). ږيکې ورسونه ښودلیتري تیودولیت کېک رسم یماتشی

 :شيدپاره استعمال  اهدافو الندې د دیورس بایتر

 داسې نول اویتع اخستنېګټی  حدودو د د کېځم عملی کول، د ېپروژ ساختمانونو د ستنه ، دینقشه اخ ېساح د

 .ږيیک اجرا ستمونویس لوورسونه په خالصو اوتړینور.تر

a)  تړلي خطونه، خالص خطونه د مبدا نقطې د جیودیزیکي شبکې خطونه لومړی درجه او یا عالي ردیف

,𝛽1 نقطېخطونو ورس دیتر يتیودولیت د .واال نقطې 𝛽2, 𝛽3…𝛽𝑛  ی یزوا ياندازه شو کېورس یپه تر

 .يد ېیزاو ېارتباط 𝛽𝑁، يد ېمساف افقي کېورس یپه تر d. يد
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 [6]د تیودولیتي تریورسونو ډولونهشکل: 3.11

∝ 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 ∝ 𝑙𝑎𝑠𝑡 ممکن  د تریورس بایتر .يد ېیسمت زاو نقطو د ياخر او يمبدو اضالعو د وس دیتر د

 20د  اد اویمترو څخه ز 350د  کېورس یپه تری الاوږدواضالعو  د شيزی یم ډول طرحه ریپه مستق پورېحده 

 (249:6). متروڅخه کم نه

 لپاره مناسب اندازه کولو مسافو د د چې شيد انتخاب یبا کېپه هواره ساحه  ېاضالعو کېورس یپه تر

اس دپاره یهر مق د لومتریپه ک یالاوږدوورس یتر د شيانتخاب  يی کم ویالن یم چې کې ونویا په هغه ځای يو

 ډول انتخاب شوی دی. الندېپه 

1:500      0.8-1.2km 

1:100       1.2-1.5Km 

1:2000     2.0-3.0Km 

1:5000     4.0-6.0Km 

A

B
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D

d1
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منځ  تر ېضلع ورس دیتر د معلوم سمت او دپاره د ېمحاسب د ویزاو سمت د د کېګون یپول يپه تړل

ه ورس پیتر يتیودولیت ږيیکاندازه  ېیزاو يدوه ارتباط کېورس یپه خالص تر او ږيیه اندازه کیزاو يارتباط

. په هغه ږيیکسره انکشاف ورکول  ناتو په درلودلویکورد معلومو ارتباط پرته د د نورو نقطو ډول د يځانګړ

 يتیودولیت چې کې ونویپه کومو ځا ږيیکموت اندازه یاز يسیمقناط اضالعو څخه د ورس دیتر و دی کېصورت 

 .يد موجوده وینقطه با جیودیزیکيوه ثابته ی ږيیک لورس ته انکشاف ورکویتر

 

 واندازه کولیزاو دمسافو او 

 يکیتخن په قرائت سره د ېسلسل ېوی د زاویېښی  چپی او کېپه نقطه  دویګرځ ورس دیتر يتیلوودیت د

څخه  ېقیدق ېوی د دیاندازه کول با زاویې منځ د تر موسلسلوین . دږيیکاندازه  βm=ʺ30±په دقت  ولیتتیود

په واسطه  دیا شری تی اویف دوه ځلی د کېوه طرف یا په ی م اومعکوس ډول اویپه مستق ې.مسافيتجازو ونه کړ

ی ی خطا ينسب چې
1

𝑇
≤

1

2000
 خطانسبی  کېطو یپه خرابو شرا ږيیکدازه ـــــــان يوچنی وــــــــا کی سره برابره او 

1

𝑇
≤

1

1000
ه د یل زاویم که د يتجاوز ونه کړ  

0
په  ېمساف د .ږيیکت پواسطه اندازه یلوودیا تیب ياته ویڅخه ز 2

، په هغه 𝑙𝑣∆ح یل تصحیم ، د 𝑙𝑘∆ح یجوړولو تصح ستندرد د ، دږيیکحات معامله یتصح الندې کې یاوږدوال

ه یل زاویم د چې کېصورت 
0

2
 

 کې يپه اوږدوال مسافې . دږيیکت په واسطه اندازه یلوودیت ا دیب ياته ویڅخه ز

حرارت درجه  د چیرېکه   𝑙𝑡∆ح یتصح ېحرارت د درج . دږيیکحات معامله یتصح الندې
0

 شياته یڅخه ز 8

 د 1- کېپه هغه  ېــــچ ږيیوړـــما جشیورس ـــــــــــیتر څخه وروسته د نووی کاروــــــــــــساح .دږيیکامله ـــمع

 خطابست  د يخط او يویزوا د 4-نات، یکورد نقطې يومبد د 3-ه، یزاو يسمت مبدو د 2-،  یالاوږدومسافو

ج ینتا الندېاندازه کولو وروسته  .دکېورس یپه تر خطابست  مجاز د د يخط او زاویې د 5-، کېورس یپه تر

 ږيیکنترول

 مسافو د د 4-نات،یکورد نقطې يمبدو د 3-محاسبه،  ياوږدوال مسافو د د 2-محاسبو کنترول،  د ویزوا د -1

 .محاسبه ناتویکورد نقطو د د کېورس یپه تر 5-اندازه کولو د دقت کنترول، 

 ورس موازنهیتر يتیودولیت د 3.11

ه پ چې ږيیکته  منځرا ېګانخطا کېاندازه کولو په وخت  مسافو د و اوید زاو کېورس یتر يتیودولیتپه 

د په دقت سره یل بایمسا الندې چې يمونږته دا امکان راکو او شيد ترسره یبا يریاندازه ګ يمقصد اضاف ېد

 .شيحل کړل 

 و اندازه کولیمسافو او زاو د 

 يابیو د دقت ارزیریاندازه ګ د 

 حاتو معامله کولیتصح د باندېتونویو کمیپه اندازه شو 
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ګانو محاسبه، د دقت خطا د کېاندازه کولوپه وخت  ورس موازنه عبارت ده له: دیتر يتیودولیت د

 .ناتو محاسبهیکورد د نقطو دحاتو معامله کول،یتصح د باندې تونویمسافو په کم و اویزاو ، ديابیارز

اندازه  و دیزاو مسافو او کتابچو د يساحو .دږيیجوړ باندېورس په تړلو او خالصو شکلونویتر يتیودولیت

دواړه ډوله  کېرسم  الندېپه  ږيیبیپه خپله خوښه ترت ېماګانشی کېورس یموازنه. په تر و کنترول اویریګ

 (295:6-289)شوي دي. ب یخالص په شکل ترت اوي ورسونه د تړلیتر

څخه عبارت دی اوپه خالص نقطو  A,3,2,1,,4ورس د یتړلی تر کې ماشیورس په یتی تریلوودیت

 څخه عبارت دی.نقطو  4,5,6,1د  کېورس یتر

(او د  𝛼𝐴𝐵ه یسمت زاو په توګه د مبدا د کېشن یناتو دپاره په ترانګولیکورد د
A

,Y
A

A(X ناتویکورد د 

 څخه عبارت دی.

 

 

 

 ورس موازنهیتر يتړل د 

 کارونو يالبراتوار ه زمونږ دالبت چې، ږيیکترسره  کېورس موازنه په مخصوص جدول یتر يتیودولیت د

 ټولی محاسبی ترسره شوی دی. باندېجدول  يپه مواز کېان یرپه ج

1

2

3

4

B

A

5

6

225.84

144.55

127.28

156.55

2
7
1
.3

7

265.73

187.30

81°13'.5

40°43'.5

184°59'.0

136°44'.0

43°07'.5

7
6
°5

6
'.5

91°36'.0

B
A
=2

0°
23

'.5

142°33'.5

103°51'.5

175.24

135°22'.5
XA=1172.13

YA=1728.07

4.11[6]
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(د  کېرسم  يپه پورتن
A

,Y
A

A(X ه  یاوهم دسمت زاو ينات معلوم دیکورد (α𝑎−1)  چېدا  .ته معلومه ده 

 ېمحاسب د ېیده د سمت زاویه اندازه شویزاو کېپه نقطه  A ته معلومه ده او د α𝐵𝐴ه یسمت زاو د کېپه نقطه  Bد 

 ده:یفورمول څخه استفاده شو الندې لپاره د

𝛼𝐴−1 = 𝛼𝐵−𝐴 − 𝛽𝑅 ± 1800    (11.13) 

 يو سره جمع کویزاو سمت د د ېیزاو ېچپ او ږيیکوڅخه منفی یزاو سمت د د زاویېښی  کېورس یپه تر

1800±ا یب او اته یڅخه ز 1800و مجموعه د یو زاویاندازه شو و اویزاو سمت د د چیرې. که ږيیکورسره معامله   

 (299:6). ږيیکعکس ورسره جمع  بر او ږيیکتری منفی   1800 يو

 .ږيیکپه دی ډول جمع  زاویېاندازه شوی  کېورس یپه تر         

∑𝛽𝑝 = 𝛽1 + 𝛽2 +⋯+ 𝛽𝑛 = ∑ 𝛽1
𝑛
𝑖                                 (11.14)                                       

 دی ډول ده:ومجموعه په یزاو تیورتیکيد            

∑𝛽T = 1800(n − 2)                                                          (11.15)                                          

 کېورس یو تعداد دی په تریا زاویداضالعو او nدلته            

𝑓𝛽 = ∑𝛽𝑃 − ∑𝛽𝑇                                                            (11.16)                                        

 ږيیکسه یمقا هسر خطا مجاز د د خطا يویدبست زاو         

𝑓𝛽𝑔 = ±3𝑚𝛽√𝑛                                                             (11.17)                                         

 ده خطا يمربعات ياندازه کولو وسط د ویزاو د 𝑚𝛽وتعداد او یزاو د nدلته          

∑𝛽𝑝 = 539057.5ʼ, ∑𝛽𝑇 = 1800 (5 − 2) = 540000ʼ                                                                                 

𝑓𝛽 = 539057.5ʼ − 540000ʼ = −2.5 , 𝑓𝛽𝑔 = ±3 × 30ʺ√5 = ±3.3ʼ 

 .يمراجعه وش ېته د جدول  1.11

𝑓𝛽عنی یڅخه  ’3.3>’2.5 چېکنترول:دا  ≤ 𝑓𝛽𝑔  چیرېکه  ته ادامه ورکړو ېمحاسب چېڅخه کوالی شو 

𝑓𝛽 > 𝑓𝛽𝑔  سره  هرصدات ل ا نویدا نه شوه بیپ خطا ينوموړ چیرېکه  ي.ږیری کنترولیاندازه ګ ېڅخه ټول

 .ږيیکح یتصح زاویې کېمجاز په صورت  د ږيیتکرار

𝑉𝛽 = −
𝑓𝛽

𝑛
                                               (11.18)                                             

کنترول  د ږيیکمعامله  باندې ېیزاو ېاندازه شو ېپه هر باندېح مقدار په عکس عالمه یتصح دلته د

 دپاره 
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𝛽𝜇 = 𝛽 + 𝑉𝛽 , ∑ 𝜇𝛽 = −𝑓𝛽                                     (11.19)                                              

 کنترول       

∑ 𝛽μ = ∑ 𝛽T
n
i

n
i                                                                  (1I. 20)                                           

 ېول يد صفر ویبا کېګون یپه تړلی پول 𝑦 ∑∆𝑥∆∑,ډول تیورتیکيتفاضل مجموعه په  ناتو دیکورد د

 ډول ده  الندېتفاضل مجموعه په  ناتو دیکورد توګه د يپه عمل

𝑓𝑥 = ∑ ∆𝑥𝑛
1                                                                (11.21)                                           

𝑓𝑦 = ∑ ∆𝑦𝑛
1                                                           (11.22)                                              

𝑓𝑥 او𝑓𝑦  فورمول په واسطه  الندې ګانو مجموعه دخطا نوموړو . دږيیکرل یګانو څخه شمخطا يخط د

 .ږيیکمحاسبه 

𝑓𝑒 = √𝑓𝑥
2 + 𝑓𝑦

2                                           (11.23)                                              

1

𝑇
=

𝑓𝑒

𝑝
                                                            (11.24)                                              

        𝑝 ط دی.یګون محیدپول 

𝑝 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 +⋯+ 𝑑𝑛 = ∑ 𝑑1
𝑛
𝑖                                                                           

 : يړه کد تجاوز ونیڅخه با خطا ينسبت مجاز د د خطا ينسبت         

1

𝑇
=

𝑓𝑒

𝑝
≤

1

𝑇𝑔
                                                    (11.25)                                             

څخه  1:2000د  خطاهواره وی نسبتی  اراضي چیرېاړه لری که  پورې طویپه شرا اراضي د خطانسبتی 

 .شياته نیڅخه ز 1:1000د  خطا ينو نوموړ ایب يغرنی و اراضي چیرې. که يکړه د تجاوز ونیبا

 چیرېکه  ياړه لر پورې يالاوږدواضالعو په  د کېورس یحات په تریحتفاضل دپاره تص ناتو دیکورد د

 (6:301)ي. ی کمه ویح یوی تصح ۍکوچن ېواضالع چیرېاته او که یی زیح یتصح يو ېاوږد ېاضالعو

𝑣∆𝑥𝑖 = −
𝑓𝑥

𝑝
. 𝑑𝑖                                                                                                                                  

𝑣∆𝑦𝑖 = −
𝑓𝑦

𝑝
. 𝑑𝑖                                             (11.26)                                             

 .ږيیکپه عکس عالمه معامله  باندېناتوپه تفاضل یحات دکوردیتصح           

∆𝑋𝜇 = ∆𝑥 + 𝑉∆𝑥                                                                                                                             
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∆𝑦𝜇 = ∆𝑦 + 𝑉∆𝑦                                        (11.27)                                            

 کنترول:          

∑∆𝑥𝜇 = 0 , ∑ ∆𝑦𝜇 = 0                                                                                                                  

 .ږيیکفورمول په واسطه محاسبه  الندې نات دیکورد نقطو د          

𝒙𝒊+𝟏 = 𝒙𝟏 + ∆𝒙𝟏 

𝑦𝑖+1 = 𝑦1 + ∆𝑦1                                                (11.28) 

 نقطو نمبردی: تفاضل د ناتو دیکورد د iناتو اصالح شوی تفاضل دی یکورد د 𝑦𝜇∆او   𝑥𝜇∆دلته 

 ورس موازنهیخالص تر د 

هغوی څخه استفاده  هم د کېورس یپه خالص تر ږيیاستعمال کېورس یتر يپه تړل چېهغه فورمولونه 

 د کېورس یتر يه په تړلیسمت زاو ، ديموجود د کې منځورس په یخالص تر او يتړل رونه دیڅو توپ وی ږيیک

د سمت  کېورس یخالص تر.مګر په ږيیختم باندې نقطېرته په هماغه یب او ږيیکڅخه شروع  نقطې ېوی معلومی

 نقطې يمبدو د کېګون ی.په تړلی پولږيیختم نقطې ېپه بل ږيیکڅخه شروع  نقطې يمبدو ېوی د هیزاو

نات یردوک نقطې يمبدو داکولو څخه وروسته د دوهم ځل دپاره دیپ ناتو دیکورد د طوقن مسلسلو نات دیکورد

 ناتو په معامله کولویکورد د نقطې مبدوي د کېورس یترکنترول په معنا ده. په خالص  دا هغه د چې الس ته راځي

 کيتیورتینات په یکورد نقطې ېاخر البته د چې راځينات په الس یکورد نقطېاخری  د کې سره په مسلسلو نقطو

 (311:6)  اهغه کنترول دی. د چې شينات په الس رایهغه کورد دیبا کېجه یپه نت چې ويپخوا موجود  دیډول با

 :يډول د الندېات په یخصوص ېموازن ګون دیخالص پول د

 :ږيیکفورمول په واسطه محاسبه   الندې و مجموعه دیو زاویاندازه شو يکیورتیت د

      -a  اندازه شوی وی. زاویېښی  چې کېپه هغه صورت 

∑𝛽𝑇 = 𝛼𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 − 𝛼𝑙𝑎𝑠𝑡 + 1800(𝑛 − 1)                                (11.29)                                   

         -b  اندازه شوی وی. زاویېچپی  چیرېکه 

∑𝛽𝑇 = 𝛼𝑙𝑎𝑠𝑡 − 𝛼𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 + 1800(𝑛 − 1)                                 (11.30)                                 

 يد زاویېسمت  اضالعو د ياخر شروع او ورس دیتر د 𝛼𝑙𝑎𝑠𝑡او  𝛼𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡دلته        

        -n  تعداد دی  اضالعو د کېورس یپه تر 
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 .ږيیکفورمول محاسبه  الندېډول په  تیورتیکيپه  هتفاضل مجموع ناتو دیکورد د        

∑∆𝑋𝑇 = 𝑥𝑙𝑎𝑠𝑡 − 𝑥𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡                                                                                          

 

∑∆𝑌𝑇 = 𝑦𝑙𝑎𝑠𝑡 − 𝑦𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡                                               (11.31)                                      

  ينات دیکورد نقطې مبدوي ورس دیتر د  𝑦𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡او  𝑥𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡دلته         

        𝑥 او𝑦 ي.نات دیکورد نقطې ياخر ورس دیدتر 

 .ږيیکفورمول په واسطه  محاسبه  الندې د خطابست  د ناتویکورد د        

𝑓𝑥 = ∑∆𝑥𝑝 − ∑∆𝑥𝑇                                                                                                    

𝑓𝑦 = ∑∆𝑦𝑝 −∑∆𝑦𝑇                                (11.32)                               
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 .[6]تړلي تریورس موازنه : جدول 1.11
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نقشې اخستنې اساسات يد جیودیزیک انجنیري جیودیزي  

 اساسات خطونو يارتفاع د اخستنې نقشې د 

خطونه،  يولمان ارتفاعین يکید پاره د تخن ود معلومول نقطو د ارتفاعاتو يد اساس اخستنې نقشېد 

 رېپود اساساتو په اهدافو  نقشېد  ېقیولمان طرید ن. ږيیدیولمان په شکل تمدین يولمان، او مثلثاتین هندسي

ری ساختمانونو یانجن اخستنې نقشې يد توپوګراف اراضيولمان څخه د ین هندسيد  کېاړه لری په اباده ساحه 

 .ږيیکاستفاده  يو متر وی ېید عوارضو د مقطع ارتفاع  چېاو پروژه سازی په منظور 

 يمثلثاتد  ياته ویو متر څخه زید  ېید مقطع ارتفاع  عوارضود که  اخستنې نقشې توپوګرافيد  اراضيد 

د  کې اراضي. په غرنی يږیدیتمد يو ېلومترو څخه کوچنید دوه ک  یالاوږدو هغېد  چېولمان په واسطه ین

ولمان څخه استفاده ین مثلثاتيد  شيدای یک پورېو متر ید مقطع د عوارضو ارتفاع تر  اخستنې نقشېد  اراضي

 .شيو

 .يکړه لومتر څخه تجاوز ونیو کید د یبا  الياوږدود خطونو 

   ماشیخطونو  يد اساس اخستنې نقشې يد ارتفاعــــــ    

 (BMولمان بنچمارک)ید ن   ◎         

  〇        نقطېولمان ید ن          

ولمان د بنچمارکونو او مارکونو سره وصل یدرجه ن Ⅰ ،Ⅱ ،Ⅲ ،Ⅳخطونه په  يارتفاع يخالص او تړل

ستمونه په یناتو سی)فرضی( ډول د کورد کیفيپه  يولمان خطونه موجود وید ن چې کېونو یپه هغه ځا. ږيیک

اء انش کې اراضيو په واسطه په یټی پاید کانکر نقطې يمبدو .ږيیدیتمد باندېګونونو یاو خالص پول يتړل

 دی.یذکر شو کېولمان په بحث یولمان څخه پخوا د نین هندسي.د ږيیکارتفاع ورکول  کیفيته  هغېاو  ږيیک

 ږيیک( اندازه CL, CRتونو )یوضعه په دوو یزاو شاقولي ږيیک اجراپه واسطه  تیودولیت ولمان د ین مثلثاتي

 .ږيیک اجرام او معکوس ډول یولمان په مستقین مثلثاتي .ږيیکپه دقت اندازه ± 1cmارتفاع د   لېآد 

 .يمت څخه تجاوز و نکړیق الندېد د یا معکوس ډول بایم او ید هغوی تر منځ د ارتفاع تفاضل په مستق

 

𝛿
ℎ
= 0.04

𝑠

100𝑚
 

      -s  دی. ی الاوږدود ضلع 

 ږيیکفورمول پواسطه محاسبه  الندېد  خطاد مجاز  کېګون یپه تړلی پول     

 

∑𝒔

𝟏𝟎𝟎
=±0.04

gh
ƒ 

  دلته:      
n

+s…+
3

+s
2

+s
1

=s  ∑ 𝒔 
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نقشې اخستنې اساسات يد جیودیزیک انجنیري جیودیزي  

 ولمان د خطونو موازنهید ن 

د خالصو خطونو ارتباط  چې راځيته  منځګانی خطاو ډول ی کېخطونو  مثلثاتياو  هندسيولمان په ید ن

 ډول دی. الندېدول په ی. د تړلو خطونو تمدږيیکبنچمارکونو سره ورکول  ېدرج يولمان د عالید ن

 ږيیکدایګانو مجموعه پخطاو د یریضل د اندازه ګاد ارتفاع د تف. 

 ابی.ید اندازه کولو دقت ارز 

  ږيیکحات معامله یتصح باندېد ارتفاع په تفاضل. 

 ږيیکمت محاسبه یق يد نقطو ارتفاع. 

په خطونو  کېولمان د شبید ن ېموازن. يولمان د خطونو موازنه جوړویټولو خطونو مجموعه د ن الندېد 

 اتيمثلث. په ږيیکری د ارتفاع تفاضل د ژورنال څخه شروع یتړلی ده. موازنه د ساحو اندازه ګ پورېګون یا په پولی

مت د خطونو په یمنځنی ق هغېم او معکوس ډول د یو د اندازه کولو څخه په مستقیزاو شاقوليد  کېولمان ین

 .ږيیکمحاسبه  کېهره ضلعه 

 5, 6, 1ولمان او ین هندسيد  نقطې  4, 3, 2, 1 کېرسم  الندېپه  ږيیډول رسم کیفيما په شید خطونو 

 (187:3). يولمان خطونه دین مثلثاتيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [3]د نیولمان د خطونو شیماشکل: 5.11

 : کېورس یتر خالصپه          

26mm               -=
h

ƒ 

p = 1.1km 

226 
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=±52mm√𝟏. 𝟏=±50
hg
ƒ 

 

=±0.14m
h
ƒ 

p= 447m 

=±0.18m
𝟎.𝟎𝟒×𝟒𝟒𝟕

𝟏𝟎𝟎
= 

hg
ƒ 

 بنچمارک مبدوي 

  نقطېولمان خطونه او ین هندسيد 

  يد نقطېولمان خطونه او ین مثلثاتيد 

، نقطې اساسي اخستنې نقشې)بنچمارک(، د  نقطې مبدوي :ږيیکعناصر ښودل  الندې کېما شیپه 

، په څلورم خطا، د مجاز خطاو تعداد، د بست یا سه پاید مسافو او  کېولمان ین هندسياندازه شوی تفاضل، په 

رونډ  پورېمتره  يلیتر م ېمحاسب ېد خطونو موازنه ټول کېولمان ین تخنیکياو همدارنګه په  کېولمان یدرجه ن

 .ږيیکمتره پوره رونډ  يتر سانت ېمحاسب کېولمان په خطونو ین مثلثاتي.  د ږيیک

 ن: موازنه خطولمان د تړلی ید ن ول ید  د ص ج صو خ م ه  پ ه  زن ا مو و  ون ط خ د  ن  ا م ل رو ت ې  ه  ک ر س

يیک ول  ږ د ه ج حو کېپ ا س ګ يد  ه  ز ا د ه یریان پ نو  و ط خ د  یو  نو ش ا ګ ا ې کېم د ج  الن ر د ر  ص ا ن يیکع  .ږ

1-      
مت، یق يد ارتفاع د تفاضل محاسبه شوی وسط -2،  نقطېولمان د خطونو ید مبدا بنچمارکونه او د ن

 (188:3) مت.یبنچمارک د ارتفاع ق يد مبدو  4-، ېد خط د نقطو تر منځ مساف  3-

 

+5006 

-5033 

 

 

 

 

 

 

 

1
7

5
 

1
8

7
 

1836,015 

-2046 



  (137) 

 

نقشې اخستنې اساسات يد جیودیزیک انجنیري جیودیزي  

 [3].د نیولمان د تړلي خط موازنه  :جدول2.11

 رېنقطونم  د

 ارتفاعات

H(m) 

شوی  اصالح

 دارتفاع تفاضل

(m)uH 

 ح مقداریدتصح

1(m)h 

 مسافې

d(m) 

اندازه شوی دارتفاع 

 تفاضل

h(m) 

 دنقطونمری

BMA BMA 

+1139 +5 187 +1134 

BMA 

1 1837.154 

1 

 

+2223 +5 226 +2218 

2 1839.377 2 

+1659 +4 157 +1655 

3 1841.036 3 

-2981 +6 271 -2987 

4 1838.055 4 

-2040 +6 266 -2046 

BMA 1836.015 BMA 

 

𝑓ℎ = −26𝑚𝑚, 𝑓ℎ𝑔 = ±50√𝑝 = ±50√1.1 = ±52𝑚𝑚 

 .ږيیکفورمول په واسطه محاسبه  الندې د خطادبست   کېخط  يولمان په تړلیدن

∑ℎ = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 +⋯+ ℎ𝑛                                              (11.33)                                  

 اندازه شوی دارتفاع تفاضل دی. hدلته          

𝑓ℎ ≤ 𝑓ℎ𝑔  

𝑓ℎ چیرې که  ≤ 𝑓ℎ𝑔 𝑓ℎ چیرېکه  کېح ده په بل صورت یصح يریتفاضل اندازه ګ ارتفاع د د  ≥ 𝑓ℎ𝑔 

ه ولمان دسریا نیب يموجوده نه و يکومه غلط کېپه محاسبو  چیرېکه  يږیارتفاع تفاضل کنترول دمحاسبه شوي 

 .ږيیتکرار

𝑉ℎ𝑖 =
−𝑓ℎ
𝑝

. 𝑑𝑖     (11.34) 

دلته           
n

+d…-
3

+d
2

+d
2

+d
1

p=d طیدخطونو مح 

                i
d مسافه  منځدنقطو تر 

                i
n

 
 موقفونو تعداد دی. د منځ تر نقطو د کېولمان یپه ن

𝑉ℎ𝑖 = −
𝑓ℎ
𝑁
. 𝑛𝑖     (11.35) 

دلته            
n

+n…+
3

+n
2

+n
1

N=n موقفونوتعداد. ټولو د کېولمان په خط یدن    

∑ کنترول            𝑉ℎ = −𝑓ℎ يپه عکس عالمه سره و خطا بست د د دیحاتو مجموعه بایتصح د. 

 ∑𝑉ℎ = −𝑓ℎ په عکس عالمه سره وې.  خطا بست د د دیحاتو مجموعه بایتصح د 
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ℎ𝜇𝑖 = ℎ𝑖 + 𝑉ℎ𝑖  

 .يد مساوی په صفر ویمجموعه با يتفاضل اصالح شو ارتفاع د د کېګون یپول يپه تړل

 .ږيیکفورمول په واسطه محاسبه  ينیالند ارتفاعات د نقطو د

𝐻𝑖+1 = 𝐻𝑖 + ℎ𝜇𝑖     (11.36) 

دی  متیقارتفاع  د نقطو ينیمخک د Hiدلته 
i

h دمثال په ډول. منځتر  نقطو دارتفاع تفاضل دی د 

𝑓ℎ𝑔 = ±50𝑚𝑚√𝑝 = ±50√1.1 = ±25𝑚𝑚, 𝑝 = 1.1𝑘𝑚 ⇒ 𝑓ℎ = −26𝑚𝑚 

𝑓ℎ چیرېکه            ≤ 𝑓ℎ𝑔 ږيیکترسره نه ا نومحاسبه یب 

𝜇ℎ𝑖 =
−𝑓ℎ
𝑝

. 𝑑𝑖 =
−26

1107
. 187 = ±5𝑚𝑚 

 کېحات په تفاضل یتصح 

𝑉ℎ2 =
−26

1107
. 226 = ±5𝑚𝑚 

 1139+=5+1134+=     اصالح شوی تفاضل ℎ𝜇  نور داسېاو 

= 1836.015 + 1.130 = 1837.145𝑚μh +
 BMA

=H
1

H 

 متیق ارتفاعاتو نقطو د د 

𝐻2 = 𝐻1 + ℎ𝜇2 = 1837.145 + 2.223 = 1839.386𝑚 

 .شيبنچمارک ارتفاع په الس را مبدوي د دیبا کېپه شپږم ستون   کنترول:   

𝐻𝐵𝑀𝐴 = 𝐻𝜇 + ℎ𝜇5 = 1838.055 − 2.040 = 1836.015𝑚 

 خالص خط موازنه ولمان دین د 

په محاسبه  ېمجموع تفاضل د ارتفاع د يکیورتیت خط په شان ده مګر د يتړل خالص خط موازنه لکه د د

 ارتفاع د تیورتیکي د ږيیکموازنه  منځ نقطو تر 1,4خالص  ولمان دین مثلثاتي څه فرق موجود دی. د وی کې

 :ږيیکفورمول پواسطه محاسبه  ينیالند تفاضل مجموعه د

∑hp = h1 + h2 + h3 +⋯+ ℎ𝑛                                                                         

   ∑ ℎ𝑇 = 𝐻𝑙𝑎𝑠𝑡 − 𝐻𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡                                                                                                   

 (2:79) :ږيیکفورمول په واسطه محاسبه  الندېد خطا بست د کې ګونیپولپه خالص              

𝑓ℎ = ∑ℎ𝑝 − ∑ℎ𝑇                                                                                                        
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 د نیولمان د خالص خط موازنه :جدول  3.11

 رېدنقطونم

 ارتفاعات

H(m) 

اصالح شوی 

 دارتفاع تفاضل

(m)uH 

 ح مقداریدتصح

1(m)h 

 مسافې

d(m) 

اندازه شوی 

 دارتفاع تفاضل

h(m) 

 دنقطونمری

7 6 5 4 3 2 1 

1T 1837,15 

+1,20 +0,05 145 +1.15 

 

1T 

6 1838,35 6 

+2,10 +0,04 127 +2,06 

5 1840,45 `5 

-2,39 +0,05 175 -2,44 

4T 1838,06 4T 

    

 

∑ℎ𝑝 = +0,77         𝑝 = 447             ∑𝑉ℎ = +0,14        ∑ℎ𝑢 = +0,19 

∑ℎ𝑡 = +0,19                                                   

𝑓ℎ = −0,14 

𝑓ℎ𝑔 = ±
0,04.447

100
= ±0,18𝑚 

 

 

 لنډیز 4.11

. په مستقیم ډول د مسافو کیږيپه متر باندې ښودل  کیږيې په اراضي کې اندازه چ یالد خطونو اوږود

 mm 20-15د  یېیتې معموالً چې عرض ف. کیږي اجرااندزاه کول د شریدونو، فیتو او سیمونو په واسطه 

ائت د مترو په اوږدوالي باندې جوړېږي د قر 20,24,50رسېږي، فیتې د  0.4mm-0.3 یېپورې ضخامت 

. ږيکیئت داندازه کول د فیتې دپاسه د سترګو پواسطه تر یو ملي متر پورې اندازه رااندازه کولو په وخت کې د ق

پورې دی، د مسافو د اندازه کولو په مقصد د شریدونو  1:3000-1:1000د فیتو پواسطه د اندازه کولو دقت 

. په کیږيمترو ته رسېږي استفاده  5,10,20,50,100 یې  یالاوږدو mm 12-10 یېڅخه چې عرض 
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دونه د ی، مګر بعضې شرکیږيدیسي متر په ملي متر باندې وېشل  ياو آخرن يدونو لومړنیعمومي توګه د شر

 اول نه تر آخره پورې ملي متري تقسیمات لري.

 يکیتخن په قرائت سره د ېسلسل ېوی د ېیښی زاو او ېچپ کېپه نقطه  دویګرځ ورس دیتر يتیلوودیت د

څخه  ېقیدق ېوی د دیاندازه کول با ېیزاو منځ د تر سلسلو موین ږي. دیاندازه ک βm=ʺ30±په دقت  تیودولیت

 ينیولمان ارتفاع يکد پاره د تخنی ود معلومول نقطو د ارتفاعاتو اساسيد  اخستنېد نقشې  .يتجازو ونه کړ

د نقشې د اساساتو په  ېد نیولمان طریق. ږينیولمان په شکل تمدیدی مثلثاتينیولمان، او  هندسيخطونه، 

 يانجنیر اخستنېنقشې  توپوګرافيد  اراضينیولمان څخه د  هندسيد  کېپه اباده ساحه . ياړه لر پورېاهدافو 

 استفاده کیږي يیو متر و ېد عوارضو د مقطع ارتفاع ی چېساختمانونو او پروژه سازی په منظور 

و د یریاندازه ګ يد ساحو کېږي په جدول یسره ک کې ترولمان د خطونو موازنه په مخصوص جدول ید ن

 خط په شان ده مګر د يتړل خالص خط موازنه لکه د د ږي.یعناصر درج ک الندې کېخطونو په شیماګانو 

 .وڅه فرق موجود دیی کېپه محاسبه  ېمجموع تفاضل د ارتفاع د تیورتیکي

 

 پوښتنې:

 د مستقیمې او معکوسې جیودېزیکي مسائلو د حل لپاره کوم بین المللي مسائل په نظر کې باید ونیسو؟ 1.

 د تیودولېتي ترېورس په باره کې معلومات ولیکئ؟ 2.

 ؟کیږيتیودولېتي ترېورس په کومو ډولونو تائسیس  3.

 په تړلي ترېورس کې د کنترول فورمولونه ولیکئ؟ 4.

 ښایاست؟ ړلي ترېورس تر منځ توپیر ود خالص ترېورس او ت 5.
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 څپرکئولسم د

 نقشه اخیستنه توپوګرافیکي

  عمومیات1.12

د  و،اضالعو اویری د زاویاندازه ګوه سلسله ید یب کولو لپاره باید ترت پروفیلد نقشو،پالنونو او 

ونو د جوړولو پروفیلد نقشو، پالنونو او  کې اراضيپه  چېه یری عملیاندازه ګ شي. د اجراد تفاضل  ارتفاعاتو

و ت ایمتقابل موقع يد پالن د نقطو چېستنه ی. هغه نقشه اخږيیادیپه نوم  اخستنېږي د نقشې یک اجراپه خاطر 

 اخستنې نقشې د لتهد .يږیادیپه نوم  اخستنېنقشې  افقياو  يږي د حدودیک اجراالتو د پاره ید تفص اراضيد 

 د .دقت پالن د توپوګرافي د ,میتودونه اخستنېد عوارضو او تفصیالتو د نقشې  اراضيد   ،ېطریق اساسي

 .شویدي کړلور التیتفص نور او اخیستنه نقشه عوارضو

 ډولونه اخستنې نقشې يکید توپوګراف 2.12

په  اخستنې نقشېستنه ده،د ینقشه اخ توپوګرافيوه یستنه یالتو نقشه اخید عوارضو او تفص اراضيد 

و ل د ساختمانونتوی. د مثال په ډویاو عوارض تثب التیمشخصه منفرد تفص،تید نقطو متقابل موقع کېان یجر

. د سامان تعینیږي ېیزاو یيانحنا کېساختمانونو په وخت  يمتقابل کنجونه د خط هغېد  کېد جوړولو په وخت 

 . ږيیکشل یستنه په مختلفو ډولونو ویولو سره نقشه اخین کېقو په پام یو د طریریاو اندازه ګ آالتو

 ئو ځمکنید ستر)د فوتو پالنونو د جوړولو د پاره(  او هوائی ي، منزولتکیومتریکي،يتیودولیت

اساس  په ېد قاعدجیودیزي ستنه د ی.نقشه اخږيیک اجراستنه هم یبی نقشه اخیوختونه تقر ېبعض يرامترګفوتو

التو نقشه یا د تفصیاو ب يږیجوړ نقطې اساسي اخستنې نقشې عنی د کل څخه جز ته لومړی دی ږيیک اجرا

                                                              (132:9). ږيیک اجراستنه یاخ

  طریقې اساسي اخستنې نقشې د 3.12

   ي.د ډول الندې په ېقیطر اساسي اخستنې نقشې د

 د اماده ګی مرحله 

د عوارضو  اراضي . دږيیکقه مطالعه تر سره یدق ېد پاره د منطق اخستنې نقشېد  کېمرحله  پدې

 نقطې اساسي اخستنې شې، د نقږيیکمطالعه  نقطې کېشب یېاتکا جیودیزیکي، د تعینیږيمشخصات 

 يواو د ساح آالتواتو تفاضل، سامان ید منحن ږيیما جوړشیورس ید تر اخستنې نقشې، د ږيیتیانتخاب او تثب

 قیالت تدقآا وروسته ټول سامان یب ږيیککولو اجازه تر السه  اجرا، د کار د ږيیانتخاب ېقیو طریریاندازه ګ

 .ږيیک
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 ری مرحلهید اندازه ګ    

 .ږيیک اجرا کې اراضيری په یاندازه ګ ېپه واسطه ټول آالتود سامان 

 مرحله يمحاسبو 

 .ږيیکتر سره  ېاړونده محاسب هغېد  کېپه شعبه  يد يشو اجرا کې اراضيپه  چېری یټولی هغه اندازه ګ

 مرحله يکیګراف                

 .يږید مخصوصه اشاراتو په واسطه رسم چېټول نتائج د کاغذ د پاسه  اخستنې نقشېد  کېمرحله  ېپه د

 کېپه شعبه  مرحلې ياو محاسبو يکیګراف هغېد  ږيیک اجرا کېو مراحل په ساحه یریاو اندازه ګد اماده ګی 

 کيجیودیزی؛ ږيیکښودل  التیتفص الندې يی لوی ویاس یمق چې باندېپالنونو  توپوګرافیکي. په ږيیک اجرا

،د برق د ېلخانی، تحوکېیمعدنونه، فابر يرونو جوړول، سر خالصیتعم ي، عمارتونه، د صنعتنقطې یېاتکا

لونه،کانالونه،او یجه ابونه،ی)در ساختمانونه يدروګرافیموټرونو سرکونه، ها نونه، دیپ الیانتقال خطونه، پ

 او نور. ېمحوط نوګارود اید مجسمو او منطقو سرحدونه،  عوارض ، نباتات، خاوره د اراضيد  (بندونه

 ارتفاع مقطع د عوارضو د او انتخاب اسیمق د اخستنې نقشې د  4.12

واحد  کېرو نورو ممالکو یپه افغانستان او همدارنګه ډ چېد پاره  اخستنې نقشې يکید توپوګراف

 ينریاو د انج يزیر طرح د تفحصات، يد ياسونه او ستندرد د ارتفاعاتو د تفاضل د پاره وضع شویمق

ساتو د پاره ید مختلفو تاس التو د عوارضو تراکم،یساتو د جوړولو لپاره مطلوبه د دقت درجه، د تفصیتاس

د  اخستنې نقشې، د ږيیکطو پر اساس وضع یشرائ تخنیکيپر اصولو او د  ېماتنامیتعلدغه ټول د  ي.مختلف د

سره،د  ياتوالی. د حدودو د اندازه کولو په زږيیکول ین کېمشخصات په پام  اراضيانتخاب او د اس یمق

 تر .ږيیکول ین کېارتباطات د راتلونکو ساختمانونو مشخصات په پام  الندې کېت د ځمیمواصالتو موجود

 التو د تراکم څخه عبارت دی.یټولو غوره د هغوی د دقت درجه د تفص

 دقت پالن د توپوګرافي د 5.12

منځ  کېنقطو  جیودیزیکي اساسي کېت ید حدودو او د نقطو په موقع اراضيد  چېده  خطا يهغه عموم

-0.3 و شان ته دی. د یباً یقو لپاره تقرید طر اخستنېت د مختلفو نقشو یکم ياتـــمربع يوسط خطا. دغه راځيته 

 0.4-0.3د  کې اراضيپه  خطا يلپاره نوموړ نقشېاس د یـــمق 1:1000د مثال په ډول د  پورېمترو  يمل 0.4

دغه  کېو منطقو یده. په غرن پورېمترو  0.15-0.20د  خطااس د پاره دغه یمق نقشې 1:500ده د  پورېمترو 

 خطاد مجاز  ږيیکاضافه  پورېچنده  15-02د  خطا
M

m  معلومولو  التو او حدودو د ابعادو دید تفص اراضيد

 تخنیکيو د پاره د نمت د طراحایهغه معلوم دی دغه د مجاز ق ې. د وړاندږيیکښودل  باندېپه پالن  چېلپاره 

د پالن د رسمولو  چیرې. که ږيیکولو سره د ساختمانونو د جوړولو د پاره ورکول ین کېطو په پام یشرا
PL

m  دقت

 (156:9). ږيیفورمول په واسطه معلوم الندېاس د یمطلوب مق اخستنې نقشېد  يو معلوم
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𝑙

𝑀
=
𝑚𝑝𝑙

𝑚𝑀
    (12.1) 

 

 تودونهیم اخستنې نقشېالتو د ید عوارضو او تفص اراضيد 

 يناتو قطبیمو کوردینقطو او خطونو ته د قا یېاتکات نظر یموقع ينقطو د پالنحدودو د  د اراضيد 

ناتو په یمو کوردیت د قاید نقطو موقع اراضي. د ږيیک اجراتقاطع په واسطه  يویتقاطع او زاو ې، د خطېقیطر

 ېضلع هغېناتو په توګه عمود خط پر ی( د ارد1-2ورس ضلع لکه )ید تر هدابسس په توګ ي.ږیواسطه معلوم

 .يږیعمود جوړ باندېڅخه پر ضلعه  نقطې Aد چېقبول شوی دی  باندې

 

 [9]کوردیناتشکل: 1.12

ته د  ېقیدغه طر يپه توګه د ناتویردواد  y عنی ابسس اوید محور په توګه x د  هضل 1-2د  کېپه رسم 

اس لپاره یمق 1:500د  يمختلف د کېاسونو یی. د عمودونو رسمول په مختلفو مقیقه هم وایعمودونو طر

متره دی او  6ی الاوږدودغه  کې 1:1000اس یپه مق .يمترو څخه تجاوز و نه کړ 4عمود د سترګو په واسطه د 

مترو تجاوز  20,40,60د ی الاوږدود عمودونو چیرېکه  .متره دی 8ی الاوږدودغه  کې 1:2000اس د یپه مق

دواړه  چېنو څخه جوړ شوی دی ید دوو آ چېساختمان دی  کېیخانیط مسیو بیڅخه ) ایکر چه کر یاد  يکړه ون

 باندېو پر بل ی ېنیآ
○

  .کیږياستفاده  د عمودونو په جوړولو کې (يه جوړویزاو 45

 قهیطر يقطب  

ورس یث د ترید قطب په ح نقطې ينوموړ ږيیک اجرانقطو ته  ياساس اخستنې نقشېد  کېقه یطر ېپه د

 .ږيیمحور په توګه انتخاب قطبياضالع د 

 قهیطر استقامتونو د 

د اندازه کولو په  مسافېت تقا طع د یموقع نقطېد  شيورس د خط په واسطه قطع یحدود د تر چیرېکه 

قه په خالصه ی. دا طرږيیکاندازه  پورېڅخه تر محل تقاطع  نقطې یوې ورس د ضلعی په استقامت دیواسطه د تر

س یابر په کېپه وخت  اخستنې نقشېد  يږیاستعمال يد نقطو تر منځ موجود و تیرومتقابل  چې کې اراضي

 .رسمیږيالت یتفص
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 ستنهیاخ نقشه عوارضو د 6.12

او د مخصوصه اشاراتو په  راقمونواتو، ید منحن نونو د پاره د ټولو اشکالو عوارضپال توپوګرافيد 

د عوارضو نقشه  ږيیک اجراقو په واسطه یطر يولمان او د سترسکوبین هندسي، عوارض د ږيیکواسطه ښودل 

د  چې نقطېهغه  ي.داکول دید ارتفاع پ غېت معلومول او د هیموقع يپالن نقطې. د يلر مرحلېستنه دوه یاخ

د  يږیپه واسطه معلوم طریقې قطبيت د یموقع پالنيد نقطو  .ږيیادیکت په نوم ید پ ږيیکدایهغوی ارتفاع پ

 .يږیپه واسطه معلوم مسافېاو  ېیل د زاویولو سره د مین کېت په پام ید موقع ېلآکتونو د ارتفاع تفاضل د یپ

کتونه د ټولو مشخصه خطونو د پاسه او د عوارضو ی. پږيیکمت محاسبه ید ارتفاع ق هغېوروسته د  هغېد 

د ارتفاعی  ږيیک اجراولمان په واسطه ین هندسيعوارض د  کې اراضيپه هواره  ږيیکغوره  نقطې ېبارز

 الیهم په الس رات الرېد  کېا د ځمیاو  ې.د عوارضو معلومول د هوا د الرږيیریتات یمتونو په اساس منحنیق

 راځيپه الس  چېد مشخصو نقطو ارتفاعات  ږيیک اخستلپه واسطه  کمروعکسونه د مخصوصو  ينوموړ شي

عوارض د هوا او  اراضيد عکسونو په واسطه  یېد هوا چېقه یتر ټولو غوره طر .يږیریات تیڅخه منحن هغېد 

 (179:9)  .راځيڅخه په الس  کېځم

 لنډیز 7.12

 ږي    یشل کیستنه په مختلفو ډولونو ویولو سره نقشه اخین کېقو په پام یو د طریریاو اندازه ګ آالتود سامان 

 ۍو ځمکنی ( د ستر)د فوتو پالنونو د جوړولو د پاره یېاو هوا ي، منزولتکیومتریکي،يتیودولیت

اساس  په ېد قاعد جیودیزيستنه د یږي.نقشه اخیک اجراستنه هم ینقشه اخ يبیوختونه تقر ېبعض يفوتوګرامتر

التو نقشه یا د تفصیاو ب ږيیجوړ نقطې اساسي اخستنېنقشې  عنی د کل څخه جز ته لومړی دیږي یک اجرا

مو ینقطو او خطونو ته د قا یېاتکات نظر یموقع يدحدودو د نقطو د پالن اراضيد . ږيیک اجراستنه یاخ

د  پالنونو د پاره توپوګرافيد ږي. یک اجراتقاطع په واسطه  يوی، د خطی تقاطع او زاوطریقې يناتو قطبیکورد

 هندسيږي، عوارض د یاو د مخصوصه اشاراتو په واسطه ښودل ک راقمونواتو، یټولو اشکالو عوارضو د منحن

 پالني نقطېد  .يلر مرحلېستنه دوه یږي د عوارضو نقشه اخیک اجراقو په واسطه یولمان او د سترسکوبی طرین

                                                                    ي.داکول دیت معلومول او د هقی د ارتفاع پیموقع

 پوښتنې:

 په توپوګرافي نقشه اخستنه کې کوم ډول کارونه باید ترسره شي؟ 1.

 ؟کیږي اجراپه قطبي طریقه کې نقشه اخستنه په کوم ډول  2.

 د زاویوي تقاطع طریقه د کومو مسافو لپاره استعمالېږي؟ 3.
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 تیــــودولیتي نقشه اخیستنه انجنیري جیودیزي

 څپرکئارلسم ید

 نقشه اخیستنه يتیودولیت

 عمومیات1.13

بولو ید پالن د ترت چېری څخه عبارت ده یاندازه ګ جیودیزیکيد  کې اراضيستنه په ینقشه اخ يتیودولیت

 ياراضپالن  اخستنېنقشې  يتیودولیتږي. د یک اجراد حدودو لپاره  اراضيالتو د شکلونو د ید تفص چېلپاره 

 نېاخست ېنقش يتیودولیتږي د یل کیستنه ویلی نقشه اخیا تفصیاو  افقيته  هغېتوګه  ېپه د يعوارض نلر

ستنه ینقشه اخ يتیودولیت وایيستنه یلی نقشه اخیا تفصی افقيته  هغېتوګه  ېپه د يعوارض نلر اراضيپالن 

 ږي.یک اجرا  ولډ الندېستنه په ینقشه اخ يتیودولیت. يږیاستعمال کې اراضيپه هواره 

 ستنهینقشه اخ يتیودولیت 2.13

و قه د استقامتونو ایتقاطع طر يویاو زاو يقه، د قطبیناتو طریکورد يناتو او قطبیکورد هیمو الزاوید قا

. دی شویمخکې څپرکي کې د هغوی ذکر په  کېستنه ینقشه اخ توپوګرافیکيپه  طریقې يقه نوموړیطر ېیدوره 

 دولتيه پ کې جیودیزيورسونه په یتر يتیودولیت. ږيیورس په ډول جوړیتر يتیودولیتد  نقطې اخستنې نقشېد 

و ا يد تړل کېشب يتیودولیت ېو ساحو د پاره مستقلی. د کوچنږيیکوصل  پورېشبکو  يا موضعیشبکو او 

 يږیدیورس تمدیتر يتیودولیتف یګونونو ترمنځ د دوهم ردیپول ي. د نوموړيږیګونو په شکل جوړیخالص پول

ول ولو سره جهت ورکین کېسی نصف النهار په پام یاو مقناط حقیقيد  کېورسونو مستقلی شبیتر يتیودولیتد 

 .ږيیکستم په واسطه محاسبه یناتو د فرضی سید نقطو کورد ږيیک

  اجرا اخستنېنقشه  يتیودولیت د 3.13

 :کیږي اجراډول  الندېنقشه اخیستنه په  تیودولیتي

 مقدماتيد  ږيیکنقشو په واسطه مطالعه  توپوګرافي: د اماده ګی کارونه د د اماده ګی کارونه 

 ېته نږد ېساح چې نقطېا هغه یاو  کېمتونه په منطقه ید نقطو معلوم ق .ږيیکول ین الندې اجراکارونو طرح تر 

 .ږيیکجمع  يت ولریموقع

  تیڅخه عبارت ده د نقطو موقع ساحېد  يد کار د بررس  :ی ساحهید شناسا اخستنېد نقشې 

او  د نقطو تعداد ږيیبیما ترتشید نقطو  اخستنې يننشا اساسيد  کېن وخت یپه ع ږيیک ياو نشان ږيیانتخاب

 .شيڅخه معلوم  هغېالت د یټول تفص چې شيانتخاب  داسېد یخطوط با اساسي اخستنې نقشېد 
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 د  يتویتثب نقطې اساسي اخستنې نقشېد  کېپه وخت  اخستنې نقشېکارونه د  جیودیزیکي

له مه سلسین ږيیکپه واسطه اندازه تیودولیت  تخنیکيد  کېورس په نقطو یتر تیودولیتيو اندازه کول د یزاو

 . ږيیکپه دقت اندازه  1:2000او  1:1000په واسطه د  ېتیا فید او ید شر ېاضالعو.ږيیک اجرارصدات 

  کار د ېد شبکو سره د يشبکو او موضع جیودیزیکي دولتيورس اتصال د یتر تیودولیتيد 

و د یاساس  اخستنې نقشېد پاره د  کېشب ې. د ازادږيیکاندازه  ېیزاو ېمجاور کېنقطو  مبدويلپاره په  اجرا

 کې اراضيمو په واسطه په یعال يمیاو د دا ږيیکموت اندازه یاز حقیقيا یاو  يسیاضالعو څخه د مقناط

 .ږيیتیتثب

  کېپه هغه صورت  يط ویاشکال بس هغېاو د  يساحه کوچنی و اخستنې نقشېد  چیرېکه 

 ږيیکو او اضالعو د اندازه کولو موازنه یورس د زاویتر يتیودولیتستنه د ینقشه اخ

 الت د پالن د یاو تفص نقطې اساسيورس موازنه یتر يتیودولیتاو د  اجراکارونو  يد شعبو

 .يږیسمرعه یپه ذر توشپالن د مخصوسه اشارو په واسطه د  يږیپاسه انتقال

 ستنهیاخ هنقش التویتفص د 4.13

 : يږیسامان آالت استعمال الندېد پاره  اجراد  اخستنې نقشې يتیودولیتد 

 چېخونو سره،قطب نما،سټاف یته د فلزی سیا فید، او یی ، شریدقت ولری د سه پا تخنیکي ېچ تیودولیت

د په عوض د یاو شر ېتید مسافو د اندازه کولو د پاره د ف نور. داسېرا او یم يمات ولریتقس يمتر يسانت

 ياساسد  اخستنې نقشېستنه وروسته د یالتو نقشه اخیهم استفاده کوالی شو. د تفصر څخه یدلنام يکیاپت

د پاره د رصد د کتابچو او  اجراد  اخستنې نقشېد  ږيیکول ین الندې اجراتر  کېت څخه په ځای ینقطو د تثب

 .يری درج دیاو خطی اندازه ګ يویټولی زاو کېپه هغه  چې ږيیکڅخه استفاده  سیابر

الت او ید اشکالو تفص اراضياسه د پد  هغېار دی د یاخت ېیاس یمق چېرسم دی  يکیماتشیو ی:آبرس

 (198:9). ږيیکدرج  باندې هغېج په یری نتاید اندازه ګ

 پالن جوړول د اخستنې نقشې ېتیودولیتد   5.13

ا د یټونو محاسبه او شی. د يشامل د کېکارونه پ الندې چې ږيیک اجرا کېد پالن رسمول په څو مرحلو 

 تنېاخس نقشېرسمول، د  کېناتو د شبی، د کورديارزمت ګیق کېناتو د شبیټونو معلومول ، د کوردشیستندرد 

وصه م لپاره د مخصیا د ترسیالتو رسمول او بید تفص اخستنې نقشېا د ینقطو انتقال د پالن د پاسه او ب اساسيد 

د  يق شوی نه دیتدق چېناتو ګراف ټول سامان آالت یلکه خطکش، پرکار د کورد ږيیکسامان څخه استفاده 

 .يړپالن د رسمولو دقت ښکته راو
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  ټونو تعدادشید پالن د ابعادو محاسبه او د پالن د   6.13

اړه  ېپوراس یټ ابعاد د پالن په مقشیو ید  ږيیبیک د پاسه ترتیا د پالستیپالن د کاغذ او  توپوګرافي

  1:500ټ د چوکاټ ابعادشید پالن د  چې ږيیک اجرال په ډول ید مستط يټ بندشیلری اصوالً 

ناتو د ید کورد يمتره د سانتي( (50×50د چوکاټ ابعاد :,1:1000,1:2000اس یمق همتر سانتي(40×40)

مت او یق ياصغر Yا د یب ږيیکول ین کېمت په پام یق ياصغر Xمت او د یق ياعظم Xد رسمولو د پاره د  کېشب

 کېاس یمق ېسو په دین کېبول په پام یپالن ترت 1:2000. د ږيیکول ین کېمت په پام یق ياعظم Yهمدارنګه د 

 :متره دی د مثال په توګه 20متر  سانتي 1

=2680m
max

, x870m=
min

X 

90.5cm 
Xmax−𝑋𝑚𝑎𝑖𝑛

𝑚
=

2680−870

20
==

 plan
X 

ب ابعاد د چپ ین ترتی، په ع يمتر سره مطابقت لر سانتي 1د  کې اراضيپه  چېد مترو تعداد دی  mدلته 

 دا کوو.یخواته پ ئښڅخه 

=38.5cm 
 932−156

20
=  

 𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑚𝑎𝑖𝑛

𝑚
=

plan
Y 

په دوه  چې ږيیک  2 ≈1.81=90.5:50په دی ډول  يمتره و يسانت50×50) د پالن ابعاد ) چیرېکه 

په پالن  پورېمترو  سانتي 6-8د د یشمال او جنوب شرق او غرب با کېټونو شیپه  ږيیکځای پر ځای  کېټه شی

 . وي مناسب کېکلو یوی معلوماتو په لشید عنوانونو او حا چې. شيښودل یځای پر اليخ کې

 رسمول کېناتو د شبید کورد 7.13

 اساسي اخستنې نقشېڅخه د  هغېاساس د  ېشبک د ناتوید توپو ګرافی پالنونو د جوړولو د پاره د کورد

د رسمولو لپاره  کېد شب طریقې ېریډ .ږيیکد حدودو رسمول د پالن د پاسه استفاده  اراضيالت د یتفص

. د ږيیکق یتطب کېت یکوونکو د امکاناتو په موجود اجراولو سره د ین کېد پالن په پام  چې يد ېموجود

متره  سانتي 10×10ی الاوږدود مربعاتو د خطونو  يمتره د سانتي50×50) ) یېابعاد  چېناتو شبکه یکورد

د  کېد شب ږيیکد نورو خطکشونو څخه هم استفاده  يږید خطکش په واسطه رسم فشیوبدردی دغه شبکه د 

 .يکړه څخه تجاوز و ن 0.2mmد د یتفاوت با منځد اضالعو تر  کېرسمولو په وخت 

د مربعاتو د  ږيیکګراف څخه هم استفاده ناتویرسمول د کورد کېناتود شبیقه توګه د کوردیپه دق

تود څخه هغه وخت یم ې. دديکړه څخه تجاوز ون 0.05mm ناتو د ګراف په واسطه د یکونجونو رسمول د کورد
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ر یپه ډ چې يونه لرکششفاف خط 6ګراف ناتویط کوردید بس يات ویر زید کارونو حجم ډ چې ږيیکاستفاده 

و خطکش په انجام د ید  يد يوصل شو يدقت سره مواز
0

د  يد يشو رسمونه کخط الندې یېزاو 90

ا خطکش د یب يږیرسم يلاموازی خطکونه د خطکش په اوږدو ږيیکښودل یسه کاګراف د کاغذ د پناتویکورد

0
و ی.د دوهم ځل د پاره ږيیکد کنار د خطونو څخه قرار ورکول  باندېپه اندازه خطکونه د خطکش پر مخ  90

د  مخېد محاسباتو له  چې راځيډول شبکه په الس  ېپه د ږيیرسم يخطکونو په امتداد موازسلسله خطونه د 

 .ږيیککل یمتونه لیهغوی ق

 

 باندېنقطو انتقال په پالن  اساسيد  اخستنې نقشېد  8.13

پالن  سره په اخستنې ېپه ګټ کېناتو د شبیناتو په واسطه د کوردید کورد نقطېورس یتر يتیودولیتد 

 کېه هغه پ چې تعینیږيمربع  کېولو سره د شبین کېناتو په پام ید کورد کې. لمړی د نقطو او شبيږیانتقال باندې

ناتو د یپس د کورد شيب یپالن ترت 1:2000اس د یپه مق چیرېد مثال په ډول که  يږیت معلومیموقع نقطېد 

 .ږيیککل یمتونه لیق باندېمتره سر برابره ده، پر مربعاتو  200وه مربع د یهره  کېشب

 287.16m=نات یکورد نقطېد  Aد 
A

=1352.44m ,Y
A

X هغېد  چې يت لریموقع کېدا په هغه مربع  يد 

 200m=کنج  يجنوب غرب
C

=1200m ,Y
C

X د خط څخه  کېد شب ېناتو تفاضل د مربعیسره برابره دی. د کورد

 .ږيیکفورمول په واسطه محاسبه  الندېد  پورې نقطېتر 

C
Y-

A
=Y

Y
∆,     

C
X-

A
= X

X
∆ 

1200=15244m-=1352,44 
X

∆ 

200=87.16m-=287.16 
Y

∆ 

 د چې راځيپه الس  نقطېb او a د  ږيیکناتو تفاضل جدا یپه واسطه د کورد ېضلع د دوسوزن شاقوليد مربعی 

په قطر سره  0.1mmت د یموقع نقطېپه واسطه د  کېد نو ېاو د دوسوزن ږيیکخط په واسطه سره وصل  يو نری

ح انتقال هغه وخت صورت ی. صحږيیککل یارتفاع ل ېی کېنمره او په مخرج  هغېپه صورت د  نقطې. د يږیرسم

د اضالعو تفاوت په  يسره برابره و مسافېد نقطو تر منځ  اراضيد  کېمسافه په پالن  د نقطو تر منځ چې يسین

 (214:9) .يد تجاوز و نه کړیڅخه با 0.2mmد  کېمربعاتو 

 

 التو انتقال د پالن د پاسهید تفص 9.13

و نقط اساسيد  اخستنې نقشېعه وروسته د یالتو انتقال د پالن د پاسه د پنسل په ذرید تفص اراضيد 

د مشخصه  اراضيد  مسافېاو  ېینقطو زاو اساسيد  اخستنې نقشېد  کې اراضيډول په  ېپه د ږيیک اجراڅخه 

 تید بارزو نقطو موقع اراضيد  ږيیانتقال مسافېاو  زاویې ي. د پالن د پاسه اندازه شوږيیکاندازه  پورېنقطو 

د پالن د رسمولو لپاره د آبرس  ږيیالت رسمیولو سره د حدودو خطونه او تفصین کېد نقطو په پام  راځيپه الس 
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کل یمتونه لید هغوی ق باندېری په پالن یو اندازه ګید مسافو او زاو ږيیکڅخه استفاده  چېاو د رصد د کتاب

د انتقال لپاره د خطکش، مثلث او  هغېد  شي اجراقه یستنه د عمودونو په طرینقشه اخ چیرې، که ږيیک

. ږيیک اجراقو په واسطه یاو عمودونو د طر طریقې ي. د نقطو انتقال د قطبږيیکڅخه استفاده  ېدوسوزن

(135:9) 

 

 لنډیز 10.13

  لوډ الندېستنه په ینقشه اخ يتیودولیت. ږيیاستعمال کې اراضيستنه په هواره ینقشه اخ يتیودولیت

   ږي.یک اجرا

  :د اماده ګی کارونه . 

  د شناسایی ساحه:  اخستنېد نقشې  

 کارونه  جیودیزیکي   

  شبکو سره يشبکو او موضع جیودیزیکي دولتيورس اتصال د یتر يتیودولیتد  

  کېپه هغه صورت  يط ویاشکال بس هغېاو د  يساحه کوچنی و اخستنېد نقشې  چیرېکه 

او د  اجراکارونو  يد شعبو ږيیموازنه ک اضالعو اندازه کولو او یورس د زاویتر يتیودولیتستنه د ینقشه اخ

پالن د مخصوسه اشارو په  يږیالت د پالن د پاسه انتقالیاو تفص نقطې اساسيورس موازنه یتر يتیودولیت

 ږيیسمرعه یواسطه د توش په ذر

 پوښتنې: 

 ږي؟الیتیودولېتي نقشه په کوم ډول ساحه کې استمع 1.

 په تیودولېتي نقشه اخستنه کې د نقطو اتصال د کومو نقطو سره باید وصل شي؟ 2.

 ؟کیږي اجراتیودولېتي نقشه اخستنه په کوم ډول  3.

 ږي؟الیپه تیودولېتي نقشه اخستنه کې کوم ډول سامان آالت استعم 4.

 د کروکي او ابرس ترمنځ کوم فرق موجود دی؟ 5.
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 څپرکئ څوارلسم

 اخیستنه نقشه يتکیومتریک

 عمومیات 1.14

التو د هغوی یعنی عالوه پر تفصیږي یک اجراد پالن د رسمولو لپاره  چېو مجموعه یریټولو اندازه ګ

اړوند  ېماهیت او محاسب د هغې دلته د چې.ږيیادیپه نوم  اخستنېنقشې  تکیومتریکيږي د یعوارض ښودل ک

 موضوعات توضیح شوی دی.

 

 تیماه اخستنې نقشې تکیومتریکي د 2.14

ضع و تیودولیت  کې هنقط اساسيوه ید سرعت په معنی ده مثالً په  اخستنې نقشېکلمه د  تکیومتریکيد 

ف . په سټاږيیکه صفر یزاو افقياو  شيه یته توج نقطې اساسيد یالتو د رسمولو په مقصد باید تفص ږيیک

د  چې شيد ویو د اندازه کولو لپاره کوشش بایزاو شاقوليد  ږيیکه اندازه یزاو افقيه او یزاو شاقولي باندې

ت د د ساع چې شيدای یک کېالتو په وخت یه د تفصیزاو افقيسو. یبرابر ون باندېارتفاع د هدف په ارتفاع  ېلآ

ت یمه سلسله رصدات صورت کفایو د اندازه کولو لپاره نیزاو افقي. د شيا مخالف اندازه یدو مطابق او یګرځ

 ير بارز ویی ډیعوارض  چې( 1:500-1:5000اسونو لپاره )یو مقیستنه د لوینقشه اخ تکیومتریکيکوی. 

نونه، کانالونه، د یپ الیلکه سرکونه، پا يی کم ویعرض  چې کېپه خاص ډول په هغه ساختمانونو  ږيیاستعمال

ر کم وخت یډ چېدی  کې ېپه د اليښه و طریقې ې. دديات د استعمال وړ دینور ز داسېبرق د انتقال خطونه او 

 اراضيمخامخ د  يږینقشه جوړ چېدی کوم وخت  کې ېنقص په د ېدد ږيیکارونه سرته رس ډیر کې اراضيپه  کې

. ږيیادید موقف په نوم  ږيیک اجراڅخه نقشه  هغېد  چې نقطېموجود نه دی هغه  کېر په مقابل یر د سرویتصو

 خستنېا نقشېشبکو د  جیودیزیکي ينقطو، موضع جیودیزیکي دولتي یېاتکاستنه د ینقشه اخ تکیومتریکي

په  1:300م ډول د یپه واسطه په معکوس اومستق کېشب يری. مسافه د دلنامږيیک اجرانقطو څخه  اساسيد 

د  ږيیکرو په واسطه اندازه یم او معکوس ډول د دوو داید نقطو د ارتفاع تفاضل په مستق ږيیک اجرادقت 

 ېکد نقطو انتخاب په لوړ ځای  ږيیک ينشان کې اراضيمو په واسطه په یعال يد موقت نقطېخطونو  يتیودولیت

 .يمتونو څخه تجاوز و نه کړیق الندېد د یبا کېخطونو  تکیومتریکياو ارتفاعی تفاضل په  مسافېبهتره دی، 

β
ƒ
= ±1.5√𝑛, 𝑓𝑠 =

𝑠

400√𝑛
 , 𝑓ℎ = ±0.04

𝑠

√𝑛
𝑐𝑚 

 .د اضالعو تعداد دی Sو تعداد، او ید زاو n-دلته:            
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 کول اجرا اخستنې نقشې تکیومتریکي د 3.14

و التیپه واسطه مطالعه کوو. د تفصتیودولیت د  کېو موقف یپه  اجرا اخستنې نقشې تکیومتریکيد 

 تکیومتریکيد  کېاتول په شبکه ی. د نقطو زږيیک اجراپه واسطه  طریقې قطبيستنه او عوارض د ینقشه اخ

ه خطونو پ تکیومتریکيومتر په واسطه د ید تک کېاتول په شبکه ی. د نقطو ز ږيیک اجراخطونو په غزولو سره 

نقطو څخه   اليا د انتقیب يستنه ممکنه نه وید نقطو څخه نقشه اخ کېد شب چیرېکه  ږيیک اجراغزولوسره 

ولو د اندازه ک زاویې شاقوليد نقطو ارتفاع د  تعینیږيپه واسطه  طریقې قطبيد  نقطې يلا، انتقږيیکاستفاده 

د پکټونوځای د  ږيیکمطالعه  اراضي کېد کار د شروع څخه د موقف په اطرافو  ې. مخکږيیپه واسطه معلوم

تر  د نقطو يات نه ویر زیالت ډیتفص چیرېکه  ږيیانتخاب کېالتو په مشخصه نقطوید عوارضو او تفص اراضي

پر  چېالت یټول تفص چېسند دی  اساسي. آبرس هغه يڅخه تجاوز و نه کړ 2cmد  باندېمنځ مسافه په پالن 

 (38:8) .ږيیکور څخه استفاده  کېکارونو په وخت  يد شعبو يد يدرج شو باندې هغې

 ږيیک ولین الندې اجرا تر کارونه الندې کې موقف په 4.14

  ارتفاع  ېلآد  ږيیک، آله د کار د پاره اماده ږيیک، په مرکز راوړل ږيیکد پاسه وضع  نقطېد تیودولیت

 .ږيیکاندازه  پورېتر دقت  1𝑐𝑚±د 

  ږيیکعه نشانی ید تار په ذر باندېارتفاع په سټاف   ېلآد. 

 چ یم پیمب د تحکی. د لږيیداد محکمیال ږيیکداد د صفر منطبق یمب او الید ل باندېره یپه چپه دا

. په ږيیکه یسټاف وضع شوی دی توج کېپه  چېا مخکنی نقطو ته هغه خط ته یاو  شاتنتلسکوپ  يږیخالص

 .ږيیکجهت ته ( جهت ورکول  مبدويپه طرف ) ېضلعمب د خط د یډول ل ېد

  په  کېشب يریوضع شوی دی د دلنام کېد شروع په استقامت  کېنقطه  مبدويپه  چېد سټاف مسافه

 .ږيیکواسطه قرائت 

 په  ېتیا د فیارتفاع د سټاف او  ېلآسی، د یسټاف ن کېپه منتخبو نقطو  کېونید راصد په امر سټاف ن

خط په  افقي کېد پاره د شب زاویې شاقوليد  ږيیکارتفاع نشانی  ېلآد  باندېپه سټاف  ږيیکواسطه اندازه 

قسمت  يد سټاف اخر چې دهد پاره بهتره  زاویې افقيد  ږيیکستل یا قرائت اخیب ږيیکق یتطب باندېهمغه ارتفاع 

د قرائت په وخت  زاویې شاقوليد  ږيیکستل یا قرائت اخیاو ب شي ېیماین بهخط په واسطه  شاقوليد  کېد شب

 .يقرار ولر کېابترازو حباب په وسط  یېد استوانه  کې

  ږيیکول ین الندې اجراری تر ګید پخوا په شان ټوله اندازه  ږيیکوضع  کېوروسته سټاف په بعدی نقطو .

 بدويمتیودولیت ا یب کېد کار د ختمولو په وخت  ږيیکول ین باندېکټونو یب سره سټاف په ټول پین  ترتیپه ع

د یو قرائتونو سره باینیه او دغه قرائتونه د مخکیزاو افقيه ، یزاو ي. مسافه، شاقول ږيیکه یاستقامت ته توج

 .يږیستنه تکرارخنقشه ا کېپه موقف  يفرق ولر ېقیدق 15ʼ ه یزاو افقي کېد کنترول په وخت  چیرېکه  يبرابر و
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                                                                                                                             :ږيیک اجرا ډول الندې په کارونه يشعبو

 ږيیک اجرارله خوا د دوه تنو په واسطه رنو د کتابچو کنترول د راصد او محکارو يد محاسبو. 

 لید م ږيیککل یکنترول او ل کې چېد رصد په کتاب ږيیک اندازهکټ تر منځ یه د موقف او پیل زاوید م 

 تیودولیت کوم ډول  چېولو سره ین کېپه پام تیودولیت ه د مختلفو فورمولونو په واسطه د یزاو

 T- 30  تخنیکيشوی ده، په  اجراستنه یپه واسطه نقشه اخ ېریدا ېاستعمال شوی دی او د کوم

 (46:8). ږيیکفورمول په واسطه محاسبه  الندېه د یل زاوید م کېتیودولیت 

 

 𝜈 = 𝐶𝐿 −𝑀𝑂 

  دd ږيیکفورمول په واسطه محاسبه  الندېمسافه د  افقي. 

𝑑 = 𝐷. 𝑐𝑜𝑠2𝜈 

 

 

 

 شکل: د افقي مسافې اندازه کول1.14
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ه د یل زاوید م چیرېری مسافه ده که یدلنام  Dدلته 
0

سره برابر دی دا ځکه  Dمرتسم د  dا نو د یب يڅخه کمه و 2

 .ږيیکنه محاسبه  d کېحال  داسېر کوچنی دی په یح مقدار ډید تصح چې

  ږيکېفورمول په واسطه محاسبه  الندېد ارتفاع تفاضل د. 

ℎʼ = 𝑑 ×  𝑡𝑎𝑛 𝜈 

ℎ′ =
𝐷

2
. 𝑠𝑖𝑛 × 2𝑣 

𝑙ℎ′ == 𝑖 + ℎ 

ℎ′ = 𝑖 + ℎ − 𝑙 

ℎ = 𝑖 − 𝑙 + ℎ′ 

ℎ = 𝑑 × 𝑡𝑎𝑛𝜈 + 𝑖 − 𝑙         , 𝑖 = 𝑙, ℎ = 𝑑 × 𝑡𝑎𝑛𝜈 

 ږيیککټونو ارتفاع په دی ډول محاسبه ید پ کېونو فپه موق: 

𝐻𝑃𝐸𝐺𝐼 = 𝐻𝑠𝑡 + ℎ𝑖  

 

 

 ډولونه اخستنې نقشې تکیومتریکي د 5.14

 بیرتت پاسه د پالن د واسطه په اخستنې نقشې يتیودولیت د چې جینتا اخستنې نقشې تکیومتریکي د

 وناتیکورد د خط د تکیومتریکي د نقطو ېلر د کې حالت يلومړ په. ږيیک پالت پاسه د کاغذ نیسپ د دی شوی

 د او کوو يارزګ نمره ېی ایب ؤلویتکم شبکه ناتویکورد د کې حالت دوهم په.ږيیک پالت نقطې اليانتق او ېلر

 يعاد د څخه چېکتاب د رصد د او آبرس د پاسه د پالن د انتقال کټونویپ د. انتقالوو نقطې اساسي پاسه د هغې

 ریقېط قطبي د شان په نقطو د التویتفص د کې موقف هر په کټونهیپ. ږيیک اجرا واسطه په ېالنق يرویدا او ېالنق

°0 د ده ېشو جوړه څخه کیپالست شفاف د چې واسطه په ېالنق يرویدا د. ږيیک پالت واسطه په −  درجو 360°

 . دږيیک منطبق باندېپه مرکز  نقطېمرکز د موقف د  نقالېد پالت کولو د پاره د  نقطې د. يلر ماتیتقس پورې

 افقيدو مطابق یا د ساعت د ګرځیقوو بیجهت صفر شوی دی تطب باندې هغېپر  چېته  نقطېصفر هغه  ېالنق

 د نقطې ېد هر رسموو نقطه ا د خطکش په واسطهیجدا کوو، ب باندېجهت  يپه واسطه په نوموړ ېالنقه د یزاو

 چېکوم وخت  ږيیککل یارتفاع ل نقطې هغېد  کېنمبر او په مخرج  نقطېد  کې وخت په صورتپالت کولو په 

ونه یدو ځایریاتو د تید منحن ېعنی، يسیشن صورت نیا د نقطو تر منځ انترپولیب ېپالت شو نقطې ېټول

 کېساحه  يشو ېډول په سرو ې. په دږيیکل یورته و يمنحن چې ږيیکهمنوعه ارتفاعات سره وصل  ږيیانتخاب

نقشه په الس  توپوګرافیکيوه ید پالن په رسمولو سره  کېجه یپه نت ږيیاصولو مطابق رسم ات دیټول منحن

 .راځي
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 شکل: تکیومتریکي نقشه 2.14

 اېاوسټډ ومتريیتخ 6.14

نقطو ترمنځ  د فاصله او افقي( ډول مثلثاتيم )یر مستقیپه واسطه په غ هغې د چېقه ده یوطریا یسټډ

 .راځيالسته  کولواجرامحاسبو په  مربوطو او د ږيیکاندازه  ېاللوړو

 له: يعبارت د ږيیکستل یتري کاراخ کېستنه یپه دې ډول اندازه اخ چې ېآل ېکوم

 .يجال ډولونه لر ېیوه یهره  چېڅخه  Alidade الیداداو  Theodoliteت یولدوی، ت Transitټ یټرانز

 په نومونو خطونو ا دیصرف د سټد ایخطونو  د کېشب ا دیسټد د چې يتلسکوپ خطونه لر لېآ ېهر ېدد

 يعمود چېدي.  يا جوړشویل یخطونو څخه تشک افقيوه عمودي او درې یخطونه له  کېشب ا دیدسټډ. ږيیادی

 .يه قطع کویمه زاویبل په قا وی کېتلسکوپ د مقطع په مرکز  خط د افقيخط او منځنی 
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او د دوی  يفاصله پراته د يخط څخه په مساو افقي يمنځن خط د افقينی یالند خط او افقيپورتنی 

  ږيیکښودل  Sی په یمخفف  چې ږيیادیپه نوم  Stadia Interval هترمنځ فاصل

 

 

 

 

 شکل: تخیومتري3.14

فاصلې سره  هغېله  ماً یمنځ فاصله مستق وخطونو( تریواوښکنتینوموړو خطونو)پورتن سټاف په مخ د د

 ځای ترمنځ پرته ده. د ېلآ سټاف او د د چېمتناسبه ده کومه 

وه ثابت ی نسبت د ېفاصل منځ د اوسټاف تر ېلآ د کېو آل رویپه ډ اخستنېاندازه  قه دیا په طریسټد د

څخه په  نقطېمحراق له  د ېلآ د ېپه فاصل 100mسټاف د  چیرېعنی که یدی. يسره مساو 100mا ی kفکتور 

 ېده په د 1mسټاف په مخ  منځ فاصله د نقاطو تر خطونو د افقيو یښکتن و اویپورتن د يقرار ولر کېوه نقطه ی

خط( په سټاف عمود  افقيد خط )منځنی یا دید یل هم د ورکړی او يارتوب له السه نه ویخپل ع ېلآ چېشرط 

 .يدالی شیښه ل کېشکل  الندېح په ید دې موضوع تشر يواقع و

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 5.14شکل: د مثلثونو ورته والی
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 :چې راځيالس  الندې رابطه په  څخه  اليورته و مثلثونو د د

𝐻1
𝑆1

=
𝐻2

𝑆2
=
𝐻3

𝑆3
=
𝐻4

𝑆4
… .

𝐻𝑛

𝑆𝑛
= 100   

و یپورتن سټاف پر مخ د د Sاو  ږيیادیپه نوم  Kا یب یثابت ضر تناسب د عدد د 100د  کېپه دی رابطه 

 .يو افقيد خط یل دول آله او ید ل چې کېحال  داسېتقاطع ترمنځ فاصله ده په  خطونو د افقيو یښکتن او

𝐻1 = 100 ∙ 𝑆1 ∙ 𝐻2 = 100 ∙ 𝑆2 ∙ 𝐻3 = 100 ∙ 𝑆3 ∙ 𝐻4 = 100 ∙ 𝑆4 

په ول کولویتفاضلي ل آلو او يد برقیشر د چېته  طریقې اخستنېاندازه  ېمیمستق د قه نظریا طریسټد د

 ساحو د ویکوچن رو امورو لکه دډیده.مګر په  کېصحت لرون يکم نسبت د قه نه ده اویدق ږيیک اجراواسطه 

 ږيیکرل یمنلو وړ شم جه دیی نتی کېامتحان په خاطر سروې  نقشو د يوګرامترتفو نقشو برابرول . د توپوګرافي

مصرفونو  يلاږي. د وخت اومیه ژر سرته رسیعمل اخستنېاندازه  په مرسته د طریقې ا دیسټد د ېره پر دیبرس

ت یمر اهیډاقتصاد له نظره  دا هم د چې ږيیاریته ت اخستنې ېګټ او يږیبشپړ کېوخت  او پروژه په لږ ږيیکسپما 

 لري.

ستنه په دوه ډوله صورت یتفاوت اندازه اخ ارتفاع د او د ېفاصل افقي قه دیا په طریسټډ د :اساس ایسټډ د

 .سیین

 يو افقي کوپتلس ېلآ د چې کې حال داسې په  

ستنه یپه دی ډول اندازه اخ ږيیک اجراولري  یالماتولږ  چې کېځمکو  ستنه په هوارویدا ډول اندازه اخ

 نقطېله  P. د ږيیکول یاول ږيیکښودل یه کې اطپه نق Pد  الًه مثطوه نقیپه  دایدالاو  یتولدویټ، تیآله ټرانز کې

 خطونو تقاطع افقيو ینیو او الندیو منځنیپورتن سټاف پر مخ د وروسته د ږيیکانداز  یاللوړومرکز  د ېلآ څخه د

 .ږيیکاشت دادیلوستل او 

 

 :راځيپه الس  داسې ℎ∆نقطوترمنځ دارتفاع تفاوت  Qاو  Pد          

∆ℎ = ℎ − 𝑅 

 چې:  کېحال  داسېپه         

        -h د  یاللوړومرکز  د ېلآ دp  سټاف پرې درول شوی دی. چېڅخه  نقطېله 
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-R هغېد مرکز څخه تر  ېلآ خط عموداً تقاطع د يمنځن د ېلآ دسټاف پرمخ د کېحالت  يول شویپه ل ېلآ د 

 پر يلاورته و مثلثونو د الندېرابطی څخه د  الندېد Hفاصله  افقيسټاف پر هغه عمود درول شوی ، چې نقطې

 په الس راوړو. داسېاساس 

𝑓

𝑖
=
𝑑

𝑠
∙ 𝑑 =

𝑑

(𝑆)
 

 کېکه په پورته رابطه  ږيیکښودل  يپه تور Kد ی هم ثابت دی ینو نسبت  يدواړه ثابت د iاو  f چېڅنګه 

f/i  دK راځيرابطې په الس  ېالند شيعوض  يپه تور: 

d = K ∙ S 

 شکل په اساس  الندې د يو کېتلسکوپ په داخل  محراق نقطه د د چې کېحال  داسېپه 

d = H = K ∙ S 

 H=d+c       وی: محراق  نقطه له تلسکوپ څخه بهر د چې کېحال  داسېپه 

 

 [5] تلسکوپ ېلآد کې تحال افقي په :شکل6.14

          

 :کې پورته فورمولونو په 

-F محراق نقطه د 

-c فاصله پورېعدسې  مخ تر مرکز څخه د د ېلآ د 

-f فاصله پورېترمرکز ېلآ د نقطېمحراق له  د 
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-C (c+f) فاصله پورېترمرکز ېلآ د نقطېحراق له م د 

-d فاصله پورې نقطې محراق تر له سټاف څخه د 

-H فاصله  پورېڅخه ترسټاف  دمرکز ېلآ د 

A  او–B خطونو تقاطع ا دیسټډ مخ د سټاف پر د 

-AB-S خطونو  ا دیسټډ سټاف پرمخ د دStadia Interval تقاطع 

-R خط لوستل. د دیل ا دیخط  افقي يمنځن مخ د سټاف پر د 

 

 وي لیما تلسکوپ چې کې حال داسې په 

ستنه صورت یاندازه اخ يولر یالماتوا ی الن اویات میی زیسطحه  کېځم د چې کې په هغو نقطو چیرېکه 

ه یزاو ياو افق يول حالت څخه وځیلوستلو په خاطر تلسکوپ له ل سټاف د د کېصورت  ېپه د يسیون

د دې  ( ډول په الس راځي.مثلثاتيم )یر مستقیارتفاع تفاوت په غ فاصله او د افقينقطو ترمنځ  او د ږيیلیتشک

خوا ته لږ  ېلآ ستاف د کېپه دی وخت  شيلوستل  عمود وسټاف  د خط پریپروخت د د اخستنېاندازه  چېلپاره 

  يه جوړه کړیزاو ېدرج90 باندېد خط پرسټاف یترڅو د د ږيیلیڅه ما

 

 مایل تلسکوپ :شکل 7.14

 افقيمنځ  نقطو تر ولوسره دین کېاوپه نظر يه جوړه کړیزاو αافق سره  د خط دید د کېحالت  ېځکه په د

 :ږيیکډول محاسبه  الندېارتفاع تفاوت په  او د

𝐴𝐵 = 𝑆, 𝐴′𝐵′ = 𝑆′ 

𝐹𝐸𝐴′ = 90𝑂 

𝐸𝐴𝐴′ ≈ 900  
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𝐴𝐸 = 𝐴𝐵/2. 𝐴′𝐸′ = 𝐴′𝐵′/2 

𝐴𝐸′𝐴 = 𝛼 

𝐴𝐸′ = 𝐴𝐸. 𝐶𝑜𝑠 ∙ 𝛼 

𝑆′/2 = 𝑆/2. 𝐶𝑜𝑠 ∙ 𝛼 

𝑆′ = 𝑆 ∙ 𝐶𝑜𝑠 ∙ 𝛼 

 :نقطېله سټاف څخه ترمحراق تر (di)له فاصله یما

𝑑𝑖 = 𝐾𝑠 = 𝐾𝑠. 𝑐𝑜𝑠 ∙ 𝛼 

 تر مرکزه: ېلآ له سټاف څخه د (Di)له فاصله یما

𝐷𝑖 = 𝑑𝑖 + 𝑐 

𝐷𝑖 = 𝐾𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠 ∙ 𝛼 + 𝑐 

 مرکزه: تر ېلآ له سټاف څخه د (H)فاصله  افقي

𝐻 = 𝐷. 𝑖 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼        

H=(Ks.cosα+c).cosα 

α+c.cosα2
H=Ks.cos 

α2
H=Ks.cos 

 ارتفاع تفاوت منځ د تقاطع تر خط د د دیسټاف پرمخ د د د مرکز او د ېلآ د

(5) :            =Di.sinα 

=(Ks.cosα+c).sinα 

=Ks.sinα.cosα+c.sinα 

=
1

2𝐾𝑠.𝑠𝑖𝑛2𝛼
 

 جدول په واسطه د ا دیسټډ د  :داکولیپ ریتوپ د ارتفاع او فاصلې د استفاده په جدول د ایسټډ د

ره پر یبرس يسیدا کولو ته وخت کم نیاو ارتفاع پ ېفاصل فورمول په واسطه د دا کول نظر دیپاو ارتفاع  ېفاصل

 ېلیما د کېه یه هره زاوپا جدول یسټډ د يدو امکان کمویواقع ک دغلطۍ  له امله د يلالنډو د ېمحاسب د ېد

صفحی په ښکتنی برخه  ېهر د ېره پردیي.برسیا فټ( ښیمتر  حد )واحداسل و ېمرکب يعمود او افقيفاصلی 
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استعمال په  جدول د د ته درج شوی دی. ياوږدوالن محراق ینظر د مع ېمرکب يعمود او افقي زاویې د کې

 (234:6)  :ږيیکرابطو څخه استفاده  الندې دا کولو دیتفاوت په پ او ارتفاع د ېفاصل د کېصورت 

𝐻 = 𝐾/100(𝑆) 

 حدهاسل و اوږدواليته د  زاویې يمرکبه نظر عمود افقي ېلی فاصلیما د

          Cمرکبه ثابته  افقيته  زاویې يعمود نظر

𝑉 = 𝐾/100(𝑆) 

  (K) بیضر ثابت 7.14

 ارتفاع د د او ېفاصل افقي نقطو ترمنځ د په مرسته دجدول  ا دیسټډ ا په فورمولونو همدارنګه دیسټډ د

ر استعمال په وجه یا د ډی او يکان ونه خورتد یآله شر چېب دی ترڅو یوثابت ضری K کېداکولو یتفاوت په پ

او  يو کېول په حالت یل په دی معنا که آله د يږیحساب 100شه یی همیمت یق يارتوب له السه ورنه کړیخپل ع

 1mفاصله  يمنځ عمود خطونو تر ا دیسټد مخ د سټاف پر نو د يو 100m پورېستاف  څخه تر ېلآ فاصله د

 افقينو  شيضرب  کې 100په  Stadia Intevalمخ لوستل شوی  سټاف پر د کېرابطه  d=K.Sده که په 

سل  Kب یا هم ثابت ضریب کېل وی په دی صورت ید خط مایاو د د يول نه ویکه آله ل او يفاصله په الس راکو

 (6:245). و رابطو څخه په الس راوړوینیر مخکیارتفاع توپ فاصله او د افقيمنځ  نقطو تر او د يو

 

 طرزالعمل داکولویپ د (k)بیضر ثابت د 8.14

وه هواره یپه  ږيیکول یاو ل ږيیکښودل یا کې pوه نقطه مثالً یدا کولو لپاره آله په یپ د (K)ب یثابت ضر د

 150m,100m,50m…نو فاصلو یب سره په معیځای څخه په ترت د ېآل د نقطې N……C ,B, Aځمکه د 

 .ږيیانتخاب

 

 طرزالعمل دپیداکولو (k)ضریب دثابت شکل: 8.14
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 ږيیکخطونو تقاطع لوستل  ا دیسټډ مخ د سټاف پر د ږيیکسټاف په ټولو انتخاب شوو نقطو عمود درول 

 :ږيیکول یاداشت نیاو 

عی عواملو یمت نظر طبیعموماً په الس راغلی ق ږيیکدا یپ K کېڅخه په هره نقطه  ېله رابط K=d/Sد

الس مت په یق قیر دقیډ چېلپاره  ېد د ير لریاو کم توپ يو ډول نه وی کېشخص اشتباه ته په ټولو نقطو او د

ستل یتری ګټه اخ کېر په محاسبو یتوپ ارتفاع  د فاصلی او د افقي او د ږيیکول یمتونو اوسط نیق د kنو د  شيرا

 .) (251,6ږيیک

 تريیومیتخ  9.14

ه داکولو لپاریتفاوت د پ د ارتفاع د فاصلې او افقي نقطو ترمنځ د د چېه ده یې ته ورته عملیا عملیسټډ د

 :ږيیکح یډول تشر الندېرپه یپې تویا سره یسټډ او د ږيیپه کار

خطونه  افقي.  يخطونه موجود د افقيدرې  خط او يعمود ویپه تلسکوپ کې  ېلآ د کېقه یا په طریسټډ د

 يدپورتن.فاصله لري  ياو الندنی خط مساو یخط پورتن افقي يمنځن د ېره پردیبرس او يد يله بل سره مواز وی

 ښودل شوې ده. Dپه تور Sچې د  ږيیادیپه نوم  Stadia Intervalمنځ فاصله د  خط تر افقي يالندن د او

فورمولونو او  ا دیسټډ او د طریقېداکولو یپ ر دیتوپ ارتفاع د د او ېفاصل افقي قه دیا په طریسټډ د

سره ل یموپه تفص کېبرخه  ېپه لومړی برخه کې موپه د يڅپرککول د دې اجرااړوندو محاسبو  جدول په واسطه د

 سو.ین الندېبحث  قې تریطر اخستنېاندازه  قه دیتری په طریومیتخ د کېبرخه  ېل په دیوو

قه یپه طر يتریومیتخ د چېهغه آله 

 ر دیتوپ ارتفاع د او د ېفاصل افقي د کې

ه تری پیومیتخ د يږیداکولو لپاره په کاریپ

هغه له  ر ډولونه لري موږ دیډ چې ږيیادینوم 

ډوله شکلونه ښودل جملې څخه صرف دوه 

 ,(124,13)شوي ستاسي مخې ته ږدو

 

 

 

 

 [13] شکل: تخیومتر 9.14 
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 ينه د يله بل سره مواز وی چې خطونو يمنحن ځای د پر وموازي خطون افقي او ترونه دیومیتخډیر 

ر یتغ د زاویې يعمود په بل عبارت د ای کېحرکت په وخت  يعمود تلسکوپ د محور د افقيپه  درلودونکي دي.

 .ږيیکنژدې  رې اویو له بله لیخطونو يدغه منحن کېپه وخت 

 افقي اساس د ېنو په همد ږيیکول ینه ن کېه په نظریزاو يعمود کېستنه یترۍ په اندازه اخیومیتخ د

ا یټډس نظر د ېره پردیبرس يسیقې ته وخت کم نیا طریسټډ داکولو لپاره نظر دیپ ر دپیتو ارتفاع د او د ېفاصل

. دو امکان کمويیواقع ک غلطی د د او يسیکم وخت ن چې يد ېلنډ مرحلېحساب  د طریقېته د دې  طریقې

(128:13) 

 تریومیتخ اتومات لرونکي منحني درې 10.14

دو یدو او کمیاتید ز زاویې يعمود د يد ير موازیوله بل سره غی چې يلر يتلسکوپ درې منحن  ېلآ ېد د

 يله منځنی منحن وایيخط  يصفر ېیته  ينی منحنیالند ږيیک ېنژد او ېریو له بل څخه لی يمنحن کېپه صورت 

    .ږيیکستل یګټه اخ کېداکولو یپه پ ېفاصل افقي څخه د ير او له پورتنی منحنپیتو ارتفاع د څخه د

وه نقطه یپه  چېو متر سټاف یو تام عدد مثالً په یپه  يمنحن يصفر کېپه وخت  ېعمل د اخستنېاندازه  د

 ریځای ته تغ (sinα,cosα)دی نظر په  کېر ښودونیارتفاع توپ د چېاو منځنی  ږيیاریدرول شوی ع عمود

 متر سانتيمنځ فاصله په  تر یاو منځن يمنحن يصفر د ه دهیزاو يڅخه منظور عمود αد  کېپه دی ځای  يورکو

 په پورته او يمنحنمنځنی  د کېتلسکوپ په داخل  د چې کېفاصله په هغه عدد  يلوستل شو .ږيیکلوستل 

 سټاف پر خط د تقاطع څخه د يصفر د مرکز او د ېلآ نوموړی حاصل ضرب د يږیضرب ږيیکدل یل کېخوا ښکته 

 افقيمنځ  عمود درول شوی تر ېسټاف پر چې نقطې هغې ود مرکز ا د ېآل د ر څخه عبارت دی.یتوپ ارتفاع د مخ د

تابع  cosαدی او د  کېښودون ېفاصل افقي د چې يمنحن پورتنی او يمنحن يصفر لپاره د دا کولویپ فاصلی د

فاصله په الس  افقيضرب کړو غوښتل شوې  کې 100فاصله په  يلوستل شو چیرېکه  ږيیکدی فاصله لوستل 

 .يراکو

 

          

 

 

 

 تخیومیتر اتومات لرونکي منحني درې شکل:10.14
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ب سره یتقاطع په ترت يورتنی منحنپ اومخ د منځنی  سټاف پر د يمنحن يدو صفریپورته شکل په ل د

1.215m  1.410اوm ږيیکدل یل کېپه پورته  يمنځنی منحن عدد د 0.1+ی او همدارنګه د یښ. 

 چیرېده که  کېښودون زاویې يعمود کیږي د دلیل کېاوښکته ه پورته پد منځنی  چېهغه عالمه  د

دلوستل شوو  ږيیکدل یعالمه هم منفی ل نو دا يو يعالمه هم مثبته ده او که منف دا يه مثبته ویزاو يعمود

 .ږيیکمحاسبه  داسېفاصله  افقي ر اویستنه د ارتفاع توپیرقمونو په ګټه اخ

𝑉 = (121.5 − 100.0).0.1 = 2.15m 

H = 100(1.410 − 1.000) = 41.0m 

 مثال 1.14

په ارتفاع آله درول شوې ده الندینی منحني د  m 1.30لري د  یاللوړو 1448.26mپه نقطه چې  Mد 

مخ د منځني منحني خط  په نقطه عمود درول شوی عیار شوی دی که د سټاف پر N  چې د  مترۍیو سټاف په 

عدد د منځني منحني په ښکته  0.1-وي او برسېره پدې د  1.948او د پورتني منحني خط تقاطع  1.356تقاطع  

 کې وي.

 پیداکړئ؟ یاللوړود نقطې  Nنقطو ترمنځ افقي فاصله او همدارنګه د  N او  M د 

𝐻𝑀𝑁 = 100(1.948 − 1.000) = 94.8𝑚 

𝑉 = |1.356 − 1.000|(−0.1) = 3.56𝑚 

ℎ𝑁 = ℎ𝑀 + ℎ − 𝑉 − 𝑅𝑜𝑑 

ℎ𝑁 = 1448.26 + 1.30 − 3.56 − 1.00 = 1445.00𝑚 

 مثال 2.14

په نقطه چې  Qپه لوړوالي آله درول شوې ده او د  1.20mوښتنل شوی د غ یې یاللوړوپه نقطه چې  Pد 

سټاف درول شوی او داسې لوستل شوی دی: صفري خط د سټاف په یو مترۍ عیار  989.94m یې یاللوړو

 ید سټاف پرمخ ده که د منځن 2.424mاو د پورتني منحني تقاطع  1.248mمنحني تقاطع  یشوی. د منځن

 عدد ولیدل شي. 0.2+منحني په پورته کې د 

 پیدا کړئ؟ یاللوړود نقطې  Pد نقطو ترمنځ افقي فاصله او همدارنګه د  Qاو  Pد 

𝐻 = 100(2.424 − 1.000) = 142.4𝑚 

𝑉 = [(1.248 − 1.000). 100](+0.2) = 4.96𝑚 

ℎ𝑝 = ℎ𝑄 + 1 − 𝑉 − 1.20 = 989.94 + 1.00 − 4.96 − 1.20 = 984.78𝑚 
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 تریومیتخ کېلرون خطونو موازي افقي وود د11.14

ځای صرف دوه افقي  پر منحني خطونو تلسکوپ په داخل کې د بل ډول دی چې د وی تریومیاتومات تخ د

ې ثابت دی یولم وجود لري. پورتنی افقي خط دپن کېعمود کنټرولوون ویاو  يد يبل سره مواز د ویخطونه چې 

 کوي. تغیرې سره یعمودي زاو خط افقينی ی. النديږیادیصفري خط په نوم  چې د

 

 

 

 

 

 

 شکل: د دوو افقي موازي خطونو لرونکې تخیومتر 11.14

محرک خط فاصله د صفري خط څخه  ا کوچنۍ شي دیه یا منفي طرف ته لویه دمثبت یزاو چېپه هره اندازه 

دا یپ افقي فاصلې د د يهغې نقطې چې په سټاف عمود درول شو له ځای څخه تر ېلآ د ږي.یه اوکوچنۍ کیلو

 ني افقي تریالند او يپورتن ږي وروسته دیارین عدد عیوه معیمخ په  سټاف پر ړی صفري عدد دوومنکولو لپاره 

غوښتل  کېجه یږي چې په نتیضرب کې 100شکل لوستل شوې فاصله په  (b)او  (a)د  ږيیکمنځ فاصله لوستل 

 شوې فاصله په الس راځي.

تر یومیلپاره لومړی د تخدا کولو یپ تفاوت د ارتفاع د صفري افقي خط ترمنځ د د مرکز او د ېلآ د

ته   camمخصوص ناب 
o

 ږي او دیپه دور ورکولو صفري افقي خط پر خپل ځای پاتږي چې یدور ورکول ک 180

 ې پورې مربوط دی.یر په عمودي زاویځای دا تغ ر ورکوي البته دیمحرک خط ځای ته تغ ېلآ

مت څخه یق تقاطع د صفري خط د مت دیتقاطع ق محرک خط د مخ د سټاف پر د ېریاساس که چ شکل پر د

 سته د دوو افقي خطونو تروشکل ور (b)ه منفي ده.د یکه نه وي نو عمودي زاو ه مثبته اویعمودی زاو ير ویډ

صفر خط  مخ د سټاف پر د مرکز او د ېلآ ضرب شي د کې 100ږي که لوستل شوې فاصله په یه لوستل کیمنځ زاو

 (182:13) په الس راځي. ارتفاع تفاوت منځ د  نقطي تر تقاطع د د
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 مثال   3.14

په ارتفاع آله درول شوې په داسې حال کې چې  1.18mلري د  یاللوړو 898.67mپه نقطه چې  Pد 

مخ د محرک خط تقاطع  په عدد عیار شوی او د سټاف پر 1.300mالف( شکل مطابق د  1-9صفري خط د )

1.456m  مخصوص ناب  ېلآلوستل شوی که دcam 180 ته په°
ب(  1-9وي د ) یدرجې زاویه دور ورکړل شو 

 .ېلوستل شو 1.364mمخ د محرک )حرکت کوونکي( افقي خط تقاطع  شکل مطابق د سټاف پر

 پیدا کړئ؟ی اللوړود نقطې  Qنقطو ترمنځ افقي فاصله او همدارنګه د  Qاو  Pد 

𝐻 = 100(1.456 − 1.300) = 15.6𝑚 

𝑉 = 100(1.364 − 1.300) = 6.4𝑚 

ℎ𝑄 = 898.67 + 1.18 + 640 − 1.30 = 904.65𝑚 

 مثال 4.14

په  Nپه ارتفاع آله درول شوې او هغه سټاف چې د  1.24mلري د ی اللوړو 942.68mپه نقطه چې  Mد 

 نقطه عمود درول شوی داسې لوستل شوی:

 1.980mد افقي فاصلې د پیداکولو لپاره د محرک خط تقاطع  1.400mخط تقاطع  د سټاف پرمخ د صفر ي

°180په 
د نقطو ترمنځ افقي  Nاو  M د  1.304mد دور ورکولو وروسته د محرک د خط تقاطع  camدرجه د  

 د نقطې ارتفاع پیداکړئ؟ Nفاصله او هم د 

𝐻 = 100(1.980 − 1.400) = 58.0𝑚 

𝑉 = 100(1.304 − 1.400) = −9.6𝑚 

ℎ𝑁 = 942.68 + 1.24 − 9.6 − 1.40 

ℎ𝑁 = 932.92𝑚 

 

 تریومیتخ کېلرون منحني څلور 12.14

 ستنه کې دیترۍ په اندازه اخیومیتخ چې د ېلآنې یځ

 لرونکي وي ر موازي منحني خطویغ څلور استفادې وړګرځي د

خطونو له جملې څخه دوه خارجي منحنی  يمنحن څلورو د 

ي نیږي الندیلپاره په کار دا کولویپ افقي فاصلې د خطونه د

شکل: څلور منحني لرونکي 14.12 سټاف پر ږي دیادیپه نوم  يصفري منحن خارجی منحني چې د

 تخیومتر
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 ود ځای ا د ېلآ کې ضرب شي د 100منځ فاصله په  تر که د دوو خارجی منحني خطونو ږيیاریوه عدد عیمخ په 

 منځ افقي فاصله په الس راځي. هغې نقطې چې سټاف پرې عمود درول شوی تر

وه جوړه یې ته یزاو ينظرعمود ېوه حالت کیتلسکوپ په  جوړې دي چې د 3د داخل منحني ګانې  ېلآ د

منحني خطونو  يږي. د داخلیر اندازه کیارتفاع توپ منځ د تر نقطو ږي. د داخلي منحني خطونو په مرسته دیدل کیل

و یزاو يعمود و دی فکټورونه هر 100,50,20لرونکې البته  100ا ی او 50,20جال فکټور  هره جوړه د

 .يسره جوړوې له افق ید خط یښوودونکي دي چې د د

کولو لپاره د صفري خط فکټور  دایپ ر دیتوپ ارتفاع د منځ د نقطې تر تقاطع د سټاف د د مرکز او د ېلآ د

ه تر  یرې عمودي زاویکه چ ږيیضرب کېمنځ په فاصله  و تریمنحن يد دوو داخل
o

تلسکوپ  د يپورې و درجو 12

 ږي.یدل کیکوي لندګي یله فکټورڅخه نما 20په داخل کې دوه لنډ خطونه چې د 

ه د یکه عمودی زاو
o

12
 

 تر څخه
o

 (11111)تلسکوپ په داخل کې پنځه لنډ خطونه  درجوپورې وي د 27

ه د یزاو يکوي.که عمود يندګیله فکټور څخه نما 50چې د  ږيیکدل یل
o

څخه تر  27
o

 ویپورې وي صرف  40

 ندګي کوي.یله فکټور څخه نما 100ږي چې د یدل کیل (1)لنډ خط 

ه له یعمودی زاوکه 
o

ر کم یستنه کې ډیحالت دی او په اندازه اخ اليو احتمیاحالت  څخه اضافه وي د 40

 ي.ږیفورمول څخه استفاده ک ا دیسټډ دا کولو لپاره دیپ د یرتوپ ارتفاع د په دې صورت کې د ږيیکوخت واقع 

(67:10) 

 مثال   5.14

 (1-10)متره په ارتفاع آله درول شوې ده د  1.20mلري د  یاللوړومتره  1183.64په نقطه چې  Rد  

 مترۍ کې عیاره شوې. 1.500عمود درول شوي سټاف په د په نقطه  Sصفري نقطه د  ېلآشکل پر اساس د 

 1.551مترۍ کې سټاف قطع کړی او همدارنګه الندینۍ داخلي منحني په  1.717پورتنۍ خارجي منحني په 

کې سټاف قطع کړي که د اندازه اخستنې په وخت کې د سټاف په  1.662mمترۍ او پورتنۍ داخلي منحني په 

د نقطې  Sمنځ افقي فاصله او د ارتفاع توپیر او د  د نقطو تر Sاو  Rولیدل شوی د  (11)داخل کې دوه لنډ خطونه 

 پیدا کړئ؟ یاللوړو

𝐻𝑅𝑆 = 100(1.717 − 1.500) = 21.7𝑚 

𝑉 = (1.661 − 1.551)20 = 2.22𝑚 

∆ℎ = 1.20 + 2.2 − 1.50 = 1.92𝑚 

𝐻𝑆 = 𝐻𝑅 + ∆ℎ = 1183.64 + 1.92 = 1185.56𝑚 
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 مثال    6.14

په نقطه عمود درول شوی  Qمتره په لوړوالي آله درول شوې ده او هغه سټاف چې د  1.30په نقطه د  Pد 

 داسې لوستل شوی:

a  سټاف عیار شوی. پهمترۍ  2.000صفري خط په 

B  مترۍ کې سټاف قطع کړی. 1.121پورتنۍ خارجي منحني په 

C  مترۍ کې سټاف قطع کړی. 2.308مترۍ کې او پورتنۍ داخلي منحني په  2.121الندینۍ داخلي منحني په 

د نقطې  Qاو د  کیږيلیدل  (11 111)لنډ خطونه  هپنځپه داسې حال کې چې د تلسکوپ په داخل کې 

 کړئ؟ پیدای اللوړود نقطې  Pمنځ افقي فاصله او د ارتفاع توپیر او  د نقطو تر Qاو  Pده د  1042.69mارتفاع 

𝐻 = 100(2.601 − 2.000) = 60.1𝑚 

𝑉 = (2.308 − 2.121)50 = 9.35𝑚 

∆ℎ = 1.30 + 9.35 − 2.00 = 8.65𝑚 

ℎ𝑝 = 1042.69 + 2.00 − 9.35 − 1.30 = 1034.04𝑚 

 یا     

ℎ𝑝 = ℎ𝑄 − ∆ℎ ≫ 1042.96 − 8.05 = 1034.04𝑚 

 

  Subtance barسب ټنس بار  13.14

ږي یمنځ فاصله اندازه ک م ډول د نقطو تریرمستقیپه غهغه په واسطه  ا سټاف دی چې دیهغه مخصوصه آله 

ې په مرکز کې دی نوموړی یم یا پای ته نژدې او درېیې انجام یو یلري چې  Targetsټونه یټارګ 3دغه سټاف 

 کې سټاف په مرکز آبترازو په واسطه چې د کروياو د یږيو درول کیو پایپه افقي ډول په درې سټاف په مرکز

ه هغ تلسکوپ دی چې د و لنډیکې  سټاف په مرکز ږي دیول کیچونوپه واسطه لیالندې پ سټاف د عت لري دیموق

 2mمنځ فاصله چې انجام ته نژدی دي  تر ټونویږي د دوو ټارګیارید خط عمود عیپواسطه په سټاف باندې د د

 یتلودوتیلپاره آله ) اخستنې اندازې  فاصلې د دځای لري. کېی یمایا نی سټاف په مرکز ټ پوره دیودرېم ټارګ ده ا

په نقطه درول  Rد  رنګه سب ټنس بار په بله نقطه مثالًږي همدایول حالت درول کیپه نقطه ل Sد  الً( مثیترانزتا ی

 ږي.یول کیږي اولیک
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ټ ییا ټرانزتیودولیت  هغه په مرکز کې ځای لري د چې د سره ېپه استفادڅخه  لنډ تلسکوپ  ب ټنس بار دس

 د ېلآ ه صفر وي دیټ افقي زاوییا ټرانز تیلوودیت ږي. وروسته په داسې حال کې چې دیخط عمود جوړد په ید د

ږي او وروسته تلسکوپ ته یاریټ عیسب ټنس بار چپې خوا په ټارګ منځني افقي خط تقاطع د عمودي خط او د

 ږي.یټ ودریطرف په ټارګ ق ډول ښيید خط په دقیڅو د د ږي تریعقربې په هم جهت لوري دور ورکول ک ساعت د د

 

   

 

 

شکل: سب سټنس بار  12.14 

مت یي قیر ابتدایارتوب په وخت کې وي ډیچپه طرف ع ټ دیافقي زاویه د ټارګ تیلدوویتا یټ یټرانز که د

 لري.

 قًا واقع شي دید په خط دقیټ د دیښي طرف ټارګ څو د تر شيلوري دور ورکول  ښي طرف پر ته د ېلآکله چې  او

 ږي او وروسته له محاسبو څخه په الس راځي. یمت لوستل کیې قیافقي زاو

 منځ فاصله داسې په الس راځي: تر (d=R.P)مرکز  سب ټنس بار د د مرکز او د ېلآ د

tanα/2 = TT′/2/d 

d=TT'/2/tanα/2.TT'=2m 

d=1/tanα/2 

d=cotα/2 

 ږي اویه کوچنۍ کیزاو αد  ږيیاتیڅومره فاصله ز ولوسره که هریرابطې په نظرکې ن دd=cotα/2  د

 وي په هماغه اندازه نسبتي صحت هم کم دی. یه کوچنیزاو αږي د یهرڅومره چې فاصله کم

 ول کولیقه لیا په طریدسټډ 14.14

 ارتفاع د قه کې دیه ده.په دې طریعمل دا کولویپ د ریتوپ ارتفاع د م ډول دیر مستقیمنځ په غ تر نقطو د

 ږي.یستل کیاخ ګټهترونوڅخه یومیټ او اتومات تخی، ټرانز تیولدویتن ډول یبهتر لپاره د کولو دایپ د ریتوپ
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کې چې  ا په هغو ځمکویکې  ځمکو هوارو قې څخه په ناید دې طر یق نه دیول کول دقیقه لیا په طریسټډ د

 ږي.یستل کیاخ ږي کاریې قبلیا لږ صحت ی ولري او یالماتو ریډ

ږي چې په یول کیپه نقطه عمود ن BMسټاف د  مناسبه نقطه کې اووه یقه کارۍ کې آله په یا په طریسټډ د

 α هیزاوعمودي  او (S)ا انټروال یږي سټډیک اجرا (Back Side)سټاف په شا لوستل  باندې د BM ينوموړ

بل ځای  ویوروسته آله  ږيیک ا داښتیمنځني افقي خط تقاطع  د ېلآ سټاف پرمخ د همدارنګه د ږي اویلوستل ک

ږي )لوستل یدل کیپه نقطه کې عمود درول شوی ل T.Pل شول هعه سټاف چې د یره وویږي څنګه چې برسیته وړل ک

 ږي(.یک

ي ږیک داښتایمنځني افقي خط تقاطع  مخ د سټاف پر د ږي اویلوستل ک αه یا انټروال او عمودي زاویسټډ

. ږېیشول تر آخره همداسې انجامل یه لکه څنګه چې برسېره وویږي عملیوه نوي ځای ته انتقالیټ یوروسته ټرانز

منځني خط تقطع  د ه اویا انټروال په عمودي زاویکې سټډ (F.S)مخ لوستلو  پر هر او (B.S)په هرشا لوستلو 

 (76:10).  قه په الس راځيیطر  جدول په ایفورمول  ر دیمنځ د ارتفاع توپ تر نقطو د ږي اویک اداښتی

 ایسټډ ټرېورس 15.14

ا یې ته ټرېورس سټډیقه اندازه شي دې عملیا په طریسټډ منځ فاصله د سټېشنونو تر رې دټرېورس دیکه چ

 طو دکنټرول نق توپوګرافي سروې او د، تیبي تثبیحدودو تقر مقدماتي سروې، د ا دیږي. ټرېورس سټډیل کیو

قي اف ې دقه سرویا په طریسټډ ږي دیت لري په کار وړل کیت په منظور په هغه سروې ګانوکې چې لږ حساسیتثب

ت ومیاز دای شي. په دې ډول سروې کې لومړی دیدا کیهم پی الوږنقطو او ځای د ویت سره یتثب ځای د نقطو د

اره داکولو لپیپ ر دیتوپ ارتفاع د رانګه د ږي همدایقه فاصله محاسبه کیا په طریسټډ ږي وروسته دینیه تعیزاو

 رې دیکه چ ح کړي دي.یل سره تشریصپخوا په تف مو قېیمحاسبې طر هغې د ږي چې دیه هم اندازه کیعمودي زاو

په سټېشن  Aو سټېشن مثالً د یسو آله په یکې ون څلورو ستېشنونو لرونکې ده په نظر وه بسته چې دیورس یټر

 ږي.یدرول ک يې دواړه معلوم دیی اللوړوکې چې ځای او 

څ استقامت معلوم نه یضلعو ه ټرېورس د رې دیږي که چیله نقطې څخه اندازه ک Aد  یاللوړومرکز  د ېلآ د

 د تومیازقي یهغه حق ولو سره دیسي انحراف په نظرکې نیوې ضلعې مقناطی کمه د وي په هغه صورت کې کم تر

د یحرکت په واسطه د د د نابني یالند ولوسره دیکې ن ت په نظرومیاز د ADقه په الس راځي د یمحاسبې په طر

ل شي چې یوو دیږي. بایک اداښتیاو  ږيیا انټروال لوستل کیسټډ د ه اویزاوږي عمودي یاریپه نقطه ع Dخط د 

منطبق  HIخط په  دید رې دیږي که چیمنطبق ک HIې له لوستلوڅخه په یعمودي زاو منځنی افقي خط مخکې د

 ریتوپلوستلو  منځ د تر HIنوموړې نقطې او  ږي.دیک اداښتی وه لوړه نقطه برابر اویسټاف په  د خط دید نه شي د

 ه او دینقطه عمودي زاو Dت ومیاز دو سره دیپه شا لوستلو په پوره ک ږي دیول کیکې ن په محاسبوکې په نظر

ا انټروال او یه . سټډیڅخه عمودي زاو (F.S)مخ لوستلو  نقطې پر د Bږي وروسته د یک اداښتیا انټروال یسټډ

 خ دم سټاف پر نو صفري خط د ږيیڅخه استفاده کلو آکو یږي که له اتوماتیک اداښتیږي او یت لوستل کومیاز
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و ږي ایوازي انتروال په فکټور کې ضربیاداښت ته ضرورت نشته یصفري خط  مساوی شي د لوړوالي سره د ېلآ

ږي یسټېشن ته انتقال Bلوستلو بشپړولو څخه آله د  په سټېشن کې د Aر په الس راځي وروسته د یارتفاع توپ د

په نقطو  Cاو  Aله نقطې د  Bب د ین ترتیشوي په ع اجراپه نقطو  Bاو  Dله نقطې څخه د  Aې چې د یټولې عمل

لکه څنګه چې  ږيیمخې او شا په نقطو لوستل ک د ږي اویوې بلې نقطې ته وړل کیب که یږي. په همدې ترتیک اجرا

 (49:10). ر او افقي فاصله په الس راځيیارتفاع توپ ل دیمخکې مو وو

 

 

 

 

 [10]ایټرېورس سټډ :شکل 13.14

 

 (10:56) .ادښتیجدول دحلقوي ټرېورس ساحوي : 1.14        

 اصالح شوې ارتفاع ریدارتفاع توپ افقي واټن تومیاز هیسټېشن افقي زاو Sد

HI=1.49m 

1 

2 −1𝑜 13′ 145𝑜 19ʺ 73.8 -1,57   

4 −5𝑜 46′ 272𝑜 30ʺ 49.5 -5,00   

 HI=1.644m    

2 

3 0.853  261𝑜  55′ 85.2 -4,61  

1 0.7.38  325𝑜  19′ 73.8 +1,61  

HI=1,43m    

3 

4 0.747 0𝑜 33ʺ 354𝑜  51ʺ +0,72   

2 0.856 2𝑜 48′ 81𝑜 55′ +4,81   

    

4 

1 0,497 5𝑜 44ʺ 93𝑜 34′ +4,944   

3 0,750 0𝑜 33ʺ 174𝑜  51ʺ -0,72   

 04 0+ ریتوپ 
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 دجدول ادامه

 مت اصالحیداز دارتفاع اصالح

 mواټن  سټېشن

دارتفاع 

 ریتوپ

دارتفاع 

 اصالح

دارتفاع 

اصالح 

شوی 

 ریتوپ

 تومیاز سټېشن

ت ومیداز

 ریتوپ

اصالح شوی 

 تومیاز

2-1 83,8 -1,59  -1,57 4-1 272𝑜  30ʺ  272𝑜 30ʺ 

3-2 85,3 -4,17  -4,16 2-1 145𝑜  19ʺ -01 145𝑜 18ʺ 

4-3 74,8 +0,72  +0,98 3-2 261𝑜  55ʺ -02 24𝑜 53ʺ 

4-1 49,4 +4,97  +4,98 4-3 354𝑜  51ʺ -03 353𝑜 48ʺ 

 283,3 -0,07  0,00 1-4 92𝑜  34ʺ -04 92𝑜  30′ 

 

 غلطي کې سروې قهیطر په ایسټډ د 16.14

 در یر لري دغه توپیمت څخه توپیاساس له واقعي ق رونو پریمختلفو تاث مت دیت حاصل شوی قمیک هر د

ستنه کې یجه کې په اندازه اخیعي عواملو څخه منځته راځي چې په نتیارتوب ، انساني حواسو او طبینه ع آلو د

 ږي.یمتونو سره معامله جمع او منفي کیدا او داندازه شوو قیر پیې تاثی

په  ر غلطۍ موجودې دي چېیستنو په څینورو اندازه اخ ستننه کې لکه دیقه په اندازه اخیا په طریسټډ د

 ږي.یډول طبقه بندي ک ېالند

 ږي چې سل په سلو یالس جوړښت دی هېڅکله داسې نه واقع ک بشر د د ېلآڅنګه چې ټولې : يغلط ېلآ د

منځته راځي عبارت په اثر ېلآ هغه غلطۍ چې د و څخه خالي وي نویډول غلطکې دې داسې آله جوړه شي چې له هر

 دی له:

 ارتوبید اونورو( نه عیدی،الیترانزت،تیودولیت ) ېلآ استعمال په وخت کې د دالف: 

 ح نه وېشلیسټاف صح ب: د

 ر منځته راتللیتوپ مت کې دیج: په ثابت ق

 الندېغلطۍ په  يدی.شخص قدرت څخه وتلی کار د بشر د دې ډول غلطۍ کنټرول د :يشخصي غلط 

 ږي:یډول نومول ک
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 دل.یول کولو ناتوانیل %100په  ېلآ الف: د

 سټاف نه عمودول. وخت کې په نقطو باندې د لوستلو په ب: د

 ح نه لوستل.یصح %100ې یا عمودي زاویافقي  ج: د

 ح سټاف جوړولو کې کمزوري.ید: په صح

 ارتوب.یفوکس نه ع لوستلو په وخت کې د ه: د

 چې په الندي ډول دي: راځير په اثر منځته یتغ د آالتوجوی ح دا ډول غلطۍ دنو غلطي: یعي سرچیطب د 

 ر.یباد په استقامت او سرعت کې تغ دالف: 

 ر.یتودوخې په درجه کې تغ ب: د

 ر.یانکسارونو تاث د ر اویلوندوالي )رطوبت( تغ ج: د

 ت.یموجود يیاتې روښنایز د: د

 ت.یمنطقو موجود يجاذبو سي موادو او دیمقناط ه: د

  Relative Accuracy صحت نسبتياخستنې  اندازې د 17.14

 1:850څخه تر  1:600ستنه کې نسبتی صحت په فاصله په اوسط ډول د یپه اندازه اخقه یا په طریسټډ د

لومتر یپه ک  𝑀چې  پورې 𝑀√0.08څخه تر  𝑀√0.25ا لوړوالي کې له یپورې قبول شوی او همدارنګه په ارتفاع 

 (231:4). فاصله ده قبول شوی

 ستنه کې نسبتي صحت په الندي عواملوپورې اړه لري:یپه اندازه اخ

 ځمکې ډول. الف: د

 . یالدوږاوفاصلې  ب: د

 تجربه. کېج: داندازه کوون

 ول.یسټاف عمود ن لوستلو په وخت کې د د: د

 .استعمال آله ه: د

 و: جوي حاالت.
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 لنډیز 18.14

التو د هغوی یعنی عالوه پر تفصیږي یک اجراد پالن د رسمولو لپاره  چېو مجموعه یریټولو اندازه ګد 

د  اخستنېکلمه د نقشې  تکیومتریکيد  ي.ږیادیپه نوم  اخستنېنقشې  تکیومتریکيږي د یعوارض ښودل ک

د یالتو د رسمولو په مقصد باید تفص ږيیوضع ک تیودولیت  کې نقطې اساسيوه یسرعت په معنی ده مثالً په 

ږي یه اندازه کیزاو افقيه او یزاو شاقولي باندېږي. په سټاف یه صفر کیزاو افقيه شي او یته توج نقطې اساسي

. سویبرابر ون باندېارتفاع د هدف په ارتفاع  ېلآد  چېد وشي یو د اندازه کولو لپاره کوشش بایزاو شاقوليد 

 افقيا مخالف اندازه شي. د یدو مطابق او ید ساعت د ګرځ چېدای شي یک کېالتو په وخت یه د تفصیزاو افقي

و یستنه د لوینقشه اخ تکیومتریکيت کوی. یرصدات صورت کفامه سلسله یو د اندازه کولو لپاره نیزاو

قه په اندازه یا په طریسټډ د ږيیاستعمال ير بارز ویی ډیعوارض  چې( 1:500-1:5000اسونو لپاره )یمق

 ږي.یر غلطۍ موجودې دي چې په الندي ډول طبقه بندي کیستنو په څینورو اندازه اخ ستننه کې لکه دیاخ

  يغلط ېلآد  

   يشخصي غلط           

 نو غلطيیعي سرچیطب د           

څخه تر  1:600په اوسط ډول د  کې ستنه کې نسبتی صحت په فاصلهیقه په اندازه اخیا په طریسټډ د

په   𝑀چې  پورې 𝑀√0.08څخه تر  𝑀√0.25ا لوړوالي کې له یپورې قبول شوی او همدارنګه په ارتفاع  1:850

 شوی.لومتر فاصله ده قبول یک

 

 پوښتنې:

 ؟کیږيسره  تخیومتریکي نقشه په کومو مرحلو کې تر 1.

 ؟کیږي اجراتخیومتریکي نقشه اخستنه د کومې طریقې پواسطه  2.

 د تخیومتریکي نقشه اخستنې لپاره په یو موقف کې کوم ډول کارونه باید ترسره شي؟ 3.
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 څپرکئپنځلسم 

 سروېساختماني 

ات 1.15  عمومی

یو ډول دی چې کوالی شو د هغه په واسطه د ساختمان نقشه په ساحه کې تثبیت  اجراد ساحوي امورو د 

 .کیږيول د نقطو د تثبیت او خط اچونې څخه وروسته تر الس الندې نیول او تطبیق کړو د ساختمان جوړ

د ساختماني سروې اساس د انجینرۍ پروژو لکه سړک، کانال، پل، رېل کره د نفت او ګازو د انتقال 

د موقعیت تثبیت  الېنونه، د څښلو اوبو د انتقال پاېپونه، د کاناالزیسیون پایپونه د ځمکې الندې کانالونو

 ي.جوړو

د مغلقو ساختمانونو په رامنځته کېدو د دې سروې اهمیت زیات شو او په اوسني ژوند کې د سروې 

د کار وخت همدا سروې نیسي.د دې لپاره چې د یوه ساختمان لپاره ښه مناسب ځای، پالن او  %60کوونکو 

ه باید لوی مقیاس ډیزاین وشي نو د نوموړي ساحې د ټوپوګرافي نقشې موجودیت یو ضروري کار دی دا نقش

 د ساختمان لپاره ښه موقعیت انتخاب کړای شي. کېکوون اجراولري تر څو په ساحه کې د عمودي او افقي نظره 

 عمومیات  2.15

وي. په استثنایي ډول  1:200او د عمودي نظره  1:100زیات وخت د دې ډول نقشې مقیاس د افقي نظره 

 د ساحوي شرایطو په زیات تغیر مقیاس هم تغیر خوري برسېره پر دې ټوپوګرافي نقشه باید الندې برخې ولري:

  او استقامت او د هغوی د تقاطع محل. یالاوږدوپه ټولنیز ډول د یوې ساحې د حدودي خطونو 

 .د افقي او عمودي کنټرول نقطو موقعیت او د هغوی مشخصې 

  او د نظر الندې  یموجوده عمارتونو موقعیت د هغه موادو سره چې د هغه په ساختمان کې کار شود

 ساحې او یا نژدې هغه ته د ځمکې الندې تونلونه او نورې آسانتیاوې.

  عرض( سره. پسورد سړکونو موقعیت د هغوی له( 

 .پلې الرې سره د هغوی د پسوره 

  موادو د انتقال نلونه خو شرط دا دی چې د نلونو قطر او د موادو نوعیت معلوم وي. هرود 

 .د لویو ونو موجودیت، د برق د انتقال پایې، تیلفون او نور 

 .د سوځېدنې د دفع لپاره د اوبو د نلونو موقعیت 

 .د داخلېدو او خارجېدو الرو موقعیت 

  ډول د پروژې ډیزاین او د کانټورونو د موقعیت د نورو مصنوعي او طبیعي شکلونو موقعیت په خاص

 تثبیتول ضرور دي.

 .په یوه نقشه کې د مقیاس او شمال لوري ښودل یو ډېر ضروري کار دی 
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اګر چې د  کیږيد لویو ساختمانونو د موقعیت د تثبیت او پالن اچونې لپاره د هوایي عکسونو څخه هم استفاده 

 ي مګر نسبتي صحت یې کم دی.هوایي عکسونو څخه استفاده لږ وخت نیس

 Layoutخط اچونه  3.15

د یوه ساختمان خط اچونه د هغه د موقعیت تثبیت او د تهداب شکل ته وایي د یوې مشخصې ساحې په 

چې د ساختماني پروژې تر بشپړېدو  کیږيکنجونو کې د ډکونې یا ژورونې په خاطر موقتي مېخونه ټک وهل 

نقطو څخه چې په هغه مېخونه ټک وهل  ېپورې باقي پاتېږي. البته د پروژې د جوړولو په وخت کې د هغو دوهم

 .کیږيشوي د ریفرنس په حیث ورڅخه ګټه اخستل 

 .کیږيې تشرېح دا چه د ټولو پروژو تشرېح امکان نه لري په دې برخه کې د نمونې په ډول صرف څو ډوله خط اچون

 Buildings Layoutد ساختمانونو خط اچونه  4.15

د ژورونې په خاطر د هغه د موقعیت تثبیت او تهداب شکل ته وایي برسېره پر دې تهدابونو په لور موازي 

د یوه ساختمان خط اچونه  .خطونه او کنټرول په خاطر نورې نقطې هم د ساختمان د جوړېدو په وخت کې ثابتېږي

 مرحلې لري: ېالند

  د ځاني خطرونو د حادثو د واقع کېدو د مخنیوي په خاطر د ساختمان په شاوخوا کې ممنوعه حدود

 یي.رجي مستطیل د ساحې ممنوعه حدود ښشکل کې خا15.1ثابتېږي او د ساختمان محل مشخصېږي په 

 

 شکل: خط اچونه 1.15

  د نقطو  کیږيد ساختمان د کنجونو موقعیت معلومېږي او په هر کنج کې د لرګي مېخونه ټک وهل

 د ژورونې په خاطر د تهدابونو ساحه مشخصېږي. کیږيترمنځ فاصله د شرید په واسطه دقیقاً اندازه 

 ته د  دا چې د ژورونې په وخت کې د ساحو د کنج مېخونه له منځه ځي نو په همدې اساس مرکزي خطونو

1m  کیږيپه فاصله د تهداب څخه د باندې هر طرف ته ادامه ورکول. 

په الزمي صورت په ځمکه کې نورې نقطې هم په عین فاصله د تهداب څخه تعینېږي چې د دې نقطو 

 )شکل15.1 (وصلول د تهداب څخه د باندې تهداب ته موازي خطونه تشکیلوي.
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 Location of Reference Pointsد ریفرنس نقطو ثابتول  5.15

په  (B.M) چې د ساختمان تر بشپړېدو پورې باقي پاتېږي د یوې مبدا مثالً یاللوړود هغو دائمي نقطو 

مقایسه د لېول کولو د عملیې په واسطه ثابتېږي.د کار په جریان کې د نوموړو نقطو د لوړوالیو څخه د ساختمان 

د هرې نقطې په باره کې باید کافي تشرېحات  کیږيد نورو برخو د کنټرول د کار د اندازې په خاطر ګټه اخستنه 

م ځلي هغه موقعیت تثبیت کړای شي او په کار کې لو په صورت کې دوهلورکړل شي تر څو د نقطو د له منځه ت

 ستونزه رامنځته نه شي.

د امکان په صورت کې باید ټولې نقطې هم ارتفاع وي. د تهدابونو په ژورونو کې د مرکزي خط تعین او 

په زیاتو حالتونو کې دې لپاره چې مرکزي خط او د ژورونې  دقت اندازه شي. 1cmباید په  یاللوړوهمدارنګه 

 .کیږيڅخه ګټه اخستل  Batter Boardق ثابت وساتل شي د عم

 

 

 

 

 

 

 

 Batter Boardشکل:  2.15

 15cm x 2.5cmباید  کیږيپه جوړولو کې ترې کار اخستل  Batter Boardد تختې مقطع چې د 

د تهداب د عرض )پسور( په  یالاوږدوبعدونه ولري د تختې  10cm x 5cmبعدونه ولري او پایې یې باید 

نظر ساحوي شرایطو او د ساختمان د غولي  یالاوږدومقیاس مګر په الزمي اندازه د هغه څخه زیات او د پایو 

 لوړوالي ته تعینېږي.

د  کېپه یوه بشپړ عدد عیارېږي ترڅو د کار په جریان کې کنټرولوون Batter Boardد لوړوالي له نظره 

الی شي د تهداب په وسط کې د تختې په پورتنۍ برخه کې د اوسپنې مېخ داسې ټک تهداب عمق په آسانه وکت

صل ه واسطه وب کې په تختو ټک وهل شوي د رجې پچې که چېرې ټول هغه مېخونه چې په یوه تهدا کیږيوهل 

 .ییشي د هماغه تهداب مرکزي خط وښ
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زیات  یالاوږدومګر که دا  ږيکارول کې Batter Boardکم وي صرف دوه ی الاوږدوکه چېرې د تهداب 

شي نو شمېره یې زیاتېږي دا کار د مایعاتو د انتقال په الینونو په خاص ډول د کاناالزیسیون د پایپونو په امتداد 

 ږي.الیکې زیات استعم

 

 څخه د استفادې ډول Batter Boardد  : شکل 3.15

 Culvert Layout د لښتي یا شېلې خط اچونه 6.15

خط اچونه وشي لومړی د سړک مرکزي خط تعینېږي د لښتي مرکزي  (culvert)د دې لپاره چې د لښتي 

ښودل  (0,0)خط چې ډېر وخت د سړک په مرکزي خط عمود وي هم تعینېږي د پورته مرکزي خطونو څخه تقاطع 

د تهداب د کنجونو او د هغه د څنګ د دېوالونو وضعیه کمیات د سړک د مرکزي خط او د لښتي د مرکزي  کیږي

نقشې او د پالن د اماده کولو لپاره د  خط د تقاطع په مرسته چې یو پربل عمود دي تعینېږي مګر د هغه ډیزاین د

 ټوپوګرافي صحیح نقشې برابرول یو ضروري کار دی.

وپوګرافي نقشو په واسطه شوي دي د ساختماني تې لپاره چې دفتر ته د هغه ډیزاین، پالن او برآورد د د د

 منظور د هغه خط اچونې طرزالعمل په الندې ډول دی:

  کیږيپه هغه درول  هاو آل کیږيکې یو مېخ ټک وهل  (0,0)د نوموړو مرکزي خطونو د تقاطع په محل.  

  د تهداب د هر کنج موقعیت چې په حروفو نښه شوی نظر د نقشې په مقیاس د ریفرنس خطونو )مرکزي

 .کیږيخطونو( په استفاده ثابتېږي او د هغه مطابق د تهداب ژورونه شروع 

  که چېرې د ساحوي شرایطو پر اساس نوموړي مرکزي خطونه یو پر بل عمود نه وي په هغه صورت کې د

 .کیږياو د دې زاویې په نظر کې نیولو سره خط اچونه  کیږيمنځ چې زاویه جوړېږي اندازه  هغو دوو خطونو تر

  چې د ژورونې د  کیږيد تهداب څنګ ته په یوه محدوده فاصله مېخونه داسې په ځمکه کې ټک وهل

 عملیې په واسطه له منځه الړ نه شي.
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ترڅو وروسته د هغه څخه د تهداب د عمق د اندازه  کیږيمېخونه په عین ارتفاع په ځمکه کې ټک وهل 

 کول او د انجام کار د حجم پیدا کول په آسانه صورت ونیسي.

 شکل له قراره د کلورټ )لښتي( خط اچونه د هغه مرکزي خط بل طرف ته په مشرح ډول نښه  15.4  د

شوې ده دا چې تهدابونه د مرکزي خط په دواړو خواوو کې په متناظر ډول پراته دي نو د هغه بل طرف کې هم په 

  .کیږيهمدې ترتیب خط اچونه 

 Bridge Layout د پله خط اچونه 7.15

یوه پایه لري او برسېره  دیوه پله خط اچونه سخته او پېچلي ده ځکه کلورټونه عموماًد کلورټ په نسبت 

پردې د اوبو جریان هم په هغه کې کم وي که چېرې په لښتي یا کلورټ کې د اوبو جریان زیات هم شي د هغه د 

جریان زیات وي نو د لري او هم په هغه کې د اوبو  وایيمسیر تغیرول  یو مشکل کار نه دی دا چې پل یو یا څو 

اوبو د مسیر بدلول یو مشکل کار دی او ځینې وخت هېڅ امکان نه لري نو په همدې اساس د پله په طرح، ډیزاین 

او سروې کې باید ډېر دقت وشي. د سړک استقامت )لوری(، ریفرنس نقطې، د نقشې مقیاس، کانټورونه او 

 نظر الندې ساختمان په اقتصادي ډول ډیزاین او جوړ شي. کانټور انټروال باید په مشخص ډول نښه شي تر څو تر

د برآورد د معلوماتو څخه مخکې باید د پل موقعیت، ساختماني مواد لکه شګه، جغل، ډبرې، لرګي د 

 (181:2). تخمیني قېمت په ورکولو معلوم شي

د ډریناج ساحه  یاللوړوته نژدې ترین موقعیت او  B.Mپه نقشه کې د اوبو د جریان الر، په منقطه کې د 

(Drainage Area)  د سېالب په وخت کې د اوبو اعظمي سطحه ،(Maximum Flood Level)  د ،

 معلوم شي. یاللوړواو د اصغري سطحې ی اللوړونورمالو اوبو 

 شکل: د لښتي خط اچونه 4.11
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د ساختمان په محل یا ځای کې د ځمکې  الندې د اوبو د سطحې معلومول ډېر مهم دي. آیا سیند یا کانال 

کوم وخت وچېږي او که نه؟ که ځواب مو مثبت وي نو په کومو میاشتو کې؟ آیا د اوبو د را اوچتېدو په وخت کې 

ډو کې تخریبونو صورت نیولی او که نه؟ او باید ټولې اوبه د پل څخه تېرې شي؟ آیا د سیندونو یا کانالونو په څن

دا ټول هغه شیان دي چې باید د ډیزاین او برآورد څخه مخکې د هغو په باره  یاللوړود اوبو د سطحې څخه د پله 

بلکې الندې نقطې  کیږيکې معلومات واخستل شي.په خط اچونه کې صرف د هغه د مرکزي خط څخه استفاده نه 

 شي: هم باید په نظر کې ونیول

.a پیداکول. ید پل دقیق اوږدوال 

.b .د پایو د مرکزي نقطې د موقعیت ثابتول 

 

 

 To Determine the Length of Center Line of the Bridge د پل د مرکزي خط د اوږدوالي ثابتول 8.15

شاید د سړک د مرکزي خط په استقامت د شرید په واسطه مستقیماً اندازه  لیااوږدود یوه کوچني پله 

شي اما په لویو پلونو کې صرف د یوه شرید څخه ګټه اخستل امکان نه لري بلکې د پل د اوږدوالي د پیدا کولو 

 .کیږيپه خاطر د ټرینګولېشن طریقه په ډېره ابتدایي ډول تشرېح 

 دوې نقطې دي. Bاو  Aد سړک په مرکزي خط د سیند په دوو طرفونو کې    :لومړۍ طریقه

 [2].د پله د اوږدوالي د پیدا کولو ډول : شکل5.15
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 Cنقطې څخه  Aعمود رسمېږي آله د  ACپه خط د  ABنقطه کې د  Aاو په  کیږيپه نقطه آله اېښودل  Aد 

 ACد  کیږيزاویه څو حله لوستل  βږي او د تلسکوپ په نورمال او سرچپه دواړه حالتونو کې د الینقطې ته انتق

 (188:2). له رابطې څخه په الس راځي (6-1)د  یالاوږدو ABاو د  کیږياندازه  یالاوږدو

AB = AC . tanβ…………(15.2) 

  دB  او په  کیږيپه نقطه آله اېښودلB  نقطه کې دAB  په خط دBD  عمود رسمېږي آله دB  نقطې څخه د

D ږي او الینقطې ته انتق
1β  د  کیږيزاویه اندازهAB  رابطې څخه په  2)-(6د  یالاوږدود مرکزي خط

 الس راځي.

AB = BD . tanβ…………(15.2) 

  په داسې حال کې چې دAB  دوه حاصل شوي قېمتونه یو د بل سره مساوي یا یو بل ته نژدې وي دAB 

شویو اوږدوالو ترمنځ  د دوو حاصلو شوو اوږدوالو د اوسط څخه عبارت دی که چېرې د دوو حاصل یالاوږدو

 توپیر زیات وي د اندازه اخستنې عملیه تکرارېږي ترڅو په اندازه اخستنه کې تېروتنې رفع شي.

 دوهمه طریقه:

  لکه څنګه چه په لومړۍ طریقه کې وویل شول دAD  اوBC  خطونه په ترتیب سره دA  اوB  په نقطو کې

 .کیږيعمود خط اچول 

  دC  نقطه پهD  د ،A  نقطه پهB  او دB  نقطه پهD 

یې  BCاو  ACڅلور ضلعي چې  ABCDپورې وصلېږي د 

 وترونه دي په الس راځي.

 د AD  اوBC داخلي  8او همدارنګه اته  یاوږدوال

 .کیږياندازه  زاویې دقیقاً

  دAD  اوBC  اندازه شوو اوږدوالو په استفاده د

AB او مربوطه زاویې د محاسبې له الرې په الس  یالاوږدو

 راځي.

 [2]د پل د اوږدوالي پیدا کول :شکل6.15

 to locate central point of pier د پایې د مرکزي نقطې پیدا کول9.15

لکه څنګه چې په دې بحث کې وویل شول چه د لویو پلونو په خط اچونه کې ډېره الزمي ده تر څو د پله د 

 .کیږيهرې پایې مرکزي نقطه تثبیت شي د لویو پلونو د خط اچونې کړنالره په الندې دوو طریقو تشرېح 
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 لومړۍ طریقه:

  دA  اوB  په نقطو کې دAB  په خط دAD 

 .کیږيعمود خط اچونه  BCاو 

  دBAD  اوCBA  زایې او دAD  اوBC 

 اوږدوالي پیداکول.

  دAD  اوBC  معلومو اوږدوالو او

BAD  اوCBA  د زاویو په استفاده

1
, ADP

2
, ADP

1
BCP  او

2
BCP  زاویې

 .کیږيمحاسبه 

  دA  او د لید خط  کیږيپه نقطه آله درول

په نقطه درول  Dپه نقطه عیارېږي او بله آله د  Bد 

نقطه  Aد دید خط په  ېلآاو د دوهمې  کیږي

عیارېږي او تلسکوپ ته د 
1

ADP  د زاویې په اندازه

د دې دوو لید خطونو تقاطع د پله د  کیږيدور ورکول 
1

P او همدارنګه د  ییپایې مرکزي نقطه ښ
2

ADP  د زاویې

نقطې څخه  Aپه استفاده د 
2

P  چې د  ېلآاو هغه  ېلآبیا هم د دې  کیږيته د لید خط ګرځولA  د نقطې څخهB  ته

د دې لپاره چې د اندازه اخستنې په صحت کې یقین  ییپایې مرکزي نقطه ښ P2انتقال شوې د دید د خط تقاطع  

 نقطو ته انتقالېږي. Cاو  Bنقطو څخه  Dاو  Aراشي آله د 

نقطو څخه د  Dاو  Aهغه عملیه چې د 
1

P  او
2

P  شوې د  اجرانقطو د موقعیت په تثبیت کېB  اوC  نقطو

څخه هم د 
1

P  او
2

P  شوي. نوموړي نقطې د عین محل په دواړو طرفونو کې ثابتې شوې ښه تر اجراپه تثبیت کې 

څخه کم وي د نقطو موقعیت د دوو اندازه شوو موقعیتونو له اوسط څخه په الس  1/5000ښه او که یې توپیر د 

 څخه زیات وي باید اندازه اخستنه د دوهم ځل لپاره تکرار شي. 1/5000راځي او که توپیر د 

 دوهمه طریقه:

  د سړک په مرکزي خطAB  د سیند په دوو طرفونو کې دA  اوB  نقطو موقعیت ثابتېږي او دAB  فاصله

 .کیږيپیدا 

 د پایو د مرکزي کنټرول نقطې موقعیت :شکل7.15
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  په نقشه باندې د
1

P  او
2

P .پایو د مرکز نقطې تثبیتېږي 

  دA  اوB  په نقطو کې د عمود خطونو خط

 .کیږياچونه 

  د نقشې له مخې د
1

, AP
2

, AP
1

BP  او
2

BP 

نقطو  Bاو  Aاو په ترتیب سره د  کیږيفاصله اندازه 

 .کیږيڅنګ ته لیکل 

  آله د
1

P  په نقطه کې د عمود خط پهA  نقطه او

د 
2

P  په نقطه کې د عمود خط پهB  نقطه

 .کیږياېښودل 

 

 

  د لومړۍ پایې مرکزي نقطه
1

P  د مرکزي خط

په یو طرف کې د 
1

P  د موقعیتونو په استفاده په هغو

 دوو عمود خطونو چې د سیند په غاړو کې یې امتداد موندلی د دوو آلو په واسطه په عین وخت کې تعینېږي.

  په همدې ترتیب د دوهمې پایې د مرکز ي نقطې
2

P .موقعیت هم ثابتېږي 

  آله په مربوطه نقطو باندې د مرکز ي خط بل طرف ته انتقالېږي او د
1

P  او
2

P  مرکزي نقطو موقعیت

 ثابتېږي.

  که چېرې د اتمې مادې د نقطو موقعیت د هماغه نقطو شپږمې او اوومې مادې د موقعیتونو سره مطابق

 وي ښه ترښه او که نه وي نو باید عملیه د دوهم ځل لپاره تکرار شي.

 

 Layout of pipeد پایپ الینونو )اوبو رسولو، د نفت و ګاز، کاناالزیسیون( خط اچونه 

lines: 

 شکل: د پایې د مرکزي نقطې پیدا کول 8.15
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د پایپ الېنونو په واسطه د موادو په انتقال کې باید ډېر کوښښ وشي تر څو په اقتصادي ډول د لنډو الرو 

د دې مقصد د السته راوړلو په خاطر باید یو یا څو د مسیر   څخه په کم وخت او محفوظانه ډول صورت ونیسي.

په انتخاب شوي مسیر کې مېخ په ځمکه داسې ټک وهل . او د ښه مسیر له الرې انتخاب شي رسم شي پروفیل

 (95:8) .ییوښی اللوړوچې د ډکونې یا ژورونې په حالت کې د مېخونو پورتنۍ برخه د بستر د خط  کیږي

 

 [7]کېد ډکونې په حالت کې د بستر د خط ښودون : شکل9.15

په صورت کې  یاو یا ټیټوال ید ځمکې د سطحې څخه د بستر د خط د لوړوال د پورتني شکل په اساس

یې د یوه بشپړ عدد سره تطابق وکړي  یاللوړوچې د پورته برخې  کیږيمېخونه داسې په ځمکه کې ټک وهل 

 (7;95)په لوړوالي کې آساني رامنځته کو ترڅو د ډکونې او ژورونې په وخت کې د بستر د خط

 [7].کېد ژورونې په حالت کې د بستر د خط ښودون :شکل 10.15

 Procedure for layoutد خط اچونې کړنالره   10.15

  مسیر انتخابول.د ډکونې د حجم له نظره د بهترین او لنډ 

 .د پایپونو د امتداد په خاطر د میالن انتخاب او د پالن رسمول 
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  15د مرکزي خط ثابتول او په هغه باندې پهm .انټروال یا بل مناسب انټروال د مېخونو ټک وهل 

  د ډکونې د حدودو څخه خارج د مسیر د مرکزي خط سره د یوه بل موازي خط انتخابول په داسې حال کې

 نه پرې ټک وهل شوي وي.چې مېخو

  30که الزم وبلل شي پهm  انټروال دBatter Board .ثابتول 

  دBatter Board .په پورتنۍ برخه کې د مرکزي خط په مخ د مېخ ټک وهل 

 د ژورونې د عمق د کنټرول لپاره د یوې درجې په واسطه د مېخونو وصلول. ېالد وی 

 .د مورد نظر پایپ الېنونو امتداد 

ۍ چې د اوبو انتقال، د ګاز او نفتو انتقال د ماشین او فشار په واسطه صورت نیسي اما د په یاد ولر

په  واسطه صورت نیسي نو په  Gravityکاناالزیسیون په پایپونو کې د موادو انتقال باید په خپله د ګراویتي 

ډېره کمه غلطي د  همدې اساس باید د بستر د خط په ډیزاین کې ډېر کار وشي او زیات وخت مصرف شي ځکه

 پروژې د ناکامۍ سبب ګرځي.

 

 Batter Boardد کاناالزیسیون لپاره )شکل (11.15
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 Tunnel Surveyingتونل سروې  د 11.15

 د تونل جوړولو څخه مطلب عبارت دی له:

 .مواصالتي ارتباط جوړول 

 .د بستر د خط د میل او اوږدوالي کمول 

  تثبیتول.په دقیق ډول د یوه لنډ او بهتره مسیر 

 .مزدحم ترافیکو ته خصوصاً په لویو ښارونو کې ځواب ورکول 

 Consideration to be given forد تونل د موقعیت د تثبیت لپاره عمده نقطې 12.15

tunnel location 

 د تونل د موقعیت د تثبیت لپاره باید الندینیو خصوصیاتو ته ډېره پاملرنه وشي:

  ښه الر تعقیب شي.د ترافیکو په انتقال کې یوه 

 .په اقتصادي ډول جوړ شي او همدارنګه ساتنه یې اقتصادي وي 

د تونل د بهترین مسیر په انتخاب کې د توپوګرافي او جیولوژیکي نقشو دقیقه مطالعه یو حتمي امر دی 

 ځکه د تونل جوړول زیات مصرف غواړي.

ختمان نه قبلوي مګر د مواصالتي الرو د تونل سای الد مسیر په ډول کې په نورو طریقو د امکاناتو شتو

په نه موجودیت کې باید د تونل په جوړونه کې په احتیاط قدم پورته شي ترڅو د یوې خوا څخه د مواصالتي الرو 

 ستونزې حل شي او له بلې خوا د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي.

 Steps in tunnel field surveyingکېدو مرحلې  اجراد تونل د سروې د   13.15

 :کیږيد تونل اساسي او تفصیلي سروې په الندې عمده برخو وېشل 

 .د تونل د مسیر په نښه کولو کې د دائمي سټېشنونو او نقطو ټاکل 

 .د ځمکې پر مخ خط اچونه یا سروې 

 .د ځمکې پر مخ د سروې اتصال د ځمکې الندې سروې سره 

 .د ځمکې الندې خط اچونه 
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 Layout of center line ofد ځمکې په سطحه کې د مرکزي خط خط اچونه   14.15

tunnel on ground surface 

اندازه اخستل  کیږيپورې د مرکزي خط په هر طرف کې د تخیومتر په واسطه مقدماتي سروې  5km-3د 

اري او رسمېږي د نهایي مسیر خط د زکانټور انټروال نقطه ګ 5mاو  1/20000شوې نقطې په کوچني مقیاس 

او په لوی مقیاس کوچنی کانټور انټروال نقشه  کیږيانتخابولو لپاره په منل شوي مسیر کې تفصیلي سروې 

 .کیږياماده 

ځکه د منطقې د  کیږيد هغې منطقې چې د هغه څخه تونل تېرېږي جیولوژیکي خواص دقیقاً مطالعه 

نو او جوړولو کې زیات مؤثر دي. د مسیر خط په استفامت د دائمي موادو ډول د تونل په ساختماني مرفو

 سټېشنونو تثبیتول یو ضروري امر دی.

 

 Procedure of layout د خط اچولو کړنالره 15.15

 هکه چېرې له یوې لوړې نقطې څخه د تونل دوه طرفونه )د شروع او ختم نقطه( ولیدل شي آله په هماغ 

که چېرې د تونل شروع او ختم یو مستقیم شکل ولري او په داسې حال کې چې  کیږيلوړه نقطه درول 

 د دید خط په هغه سټاف چې د تونل په یوه سر کې درول شوی عیارېږي. ېلآافقي زاویه صفر وي د 

 .کیږيد لید د خط په استقامت قرار ورکول  کیږيد تونل بل سرته نیول  کیږيتلسکوپ سرچپه  ېلآوروسته د 

  او د هغه تلسکوپ لومړي  کیږيد لید خط د الندینیو ترتیبونو په واسطه اولي سټاف ته راوستل  ېلآد

 .کیږيوروسته سټاف د لید د خط په استقامت راوستل  کیږيحالت ته راوستل 

که چېرې په دواړو حالتونو یعنې نورمال او سرچپه تلسکوپ کې سټاف عین موقعیت ولري نو ښه تر ښه 

 ولري د دوو سټافونو د محلونو ترمنځ د فاصلې د ناصف نقطه د تونل د مرکزي خط موقعیت را او که کم توپیر

. او که د نوموړو سټافونو د موقعیت ترمنځ فاصله زیاته  وي نو باید د اندازه اخستنې عملیه له سره تکرار ییښ

 شي تر څو لویې تېروتنې له منځه یووړل شي.

په دواړو طرفونو کې د مرکزي خط په اوږدوالي څو نورې نقطې په معینو  ېلآالبته د لوړې څوکې څخه د 

 فاصلو تثبیتېږي ترڅو د ضرورت په وخت کې د هغو څخه ګټه واخستل شي.

د محل  ېلآموجود وي چې د هغو پر اساس د  یاو ټیټوال یره یا تپه کې یو شمېر نور لوړوالکه چېرې په غ

کیفي  Eنقطه د تونل په شروع کې انتخابېږي او د  Aپه دې صورت کې د  څخه د تونل دواړې خواوې ونه لیدل شي

 شکل. (15.6)کیفي نقطه انتخابېږي  Bنقطه د تونل په پای کې انتخابېږي همدارنګه د 
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او په عین لید  کیږيتلسکوپ سرچپه  ېلآد  ږينقطې ته کتل کې Aاو  کیږيپه کیفي نقطه درول  Bآله د 

. د لید ياو سرچپه کېږ کیږينقطې ته راوړل  Aنقطه تعینېږي. بیا د الندینیو ترتیبونو په واسطه تلسکوپ  Cخط 

له  Bپه توري ښایو آله د  Cنقطو ترمنځ د فاصلې نیمایي نقطه د  Cاو  Cنقطه تعینېږي د  Cد خط په استقامت د 

 نقطې محل ثابتېږي. Dله نقطې څخه د  Cږي په عین ترتیب د الینقطې ته انتق Cنقطې څخه 

 

نقطه د لید پر خط واقع  Eپه همدې ترتیب عملیه تر آخره پورې دوام کوي که چېرې په آخر کې ولیدل شول چې د 

 پر فاصله پرته ده. (I)نه ده ښي یا کیڼ لوري ته د 

نقطه ښي یا کیڼ طرف ته حرکت کوي او موقعیت یې تعینېږي د ټولو نقطو د  Bرابطې په استفاده د  (6-3)د 

 .کیږيرتیب نوې د موقعیت ثابتونه نقطو ترمنځ په همدې ت Eاو  Bفاصلې په تناسب د 

 

 د ځمکې په سطحه د مسیر د مرکزي خط تعین: شکل 13.15

د ځمکې په سطحه کې د مسیر د مرکزي خط په تثبیتولو سره په الزمي اندازه د کنټرول نقطې تعینېږي د 

 او کامل دقت یو حتمي امر دی. ېلآیوه تونل په خط اچونه کې بشپړه تجربه، دقیقې 

 

     :د ځمکې پرمخ د اتصال او د ځمکې الندې سروې ګانې 16.15

.a   څخه مخکې د مرکزي مسیر خط  ولووسورله دوو طرفونو څخه د تعین شوي استقامت پر اساس د تونل د

 اچونه.

د ځمکې په سطحه کې د مسیر د خط تعین: شکل 12.11  
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.b   د ځمکې پرمخ د ژورونې د استقامت د کنټرول په خاطر او د عمودي مجراګانوvertical shafts  په ژورولو

 د مرکزي خط تعینول.

ترڅو د یو طرف  ږيپه قطر ژورېږي او د هغو په اطرافو کې عموداً خښت کار کې 2mمعموال عمودي مجراګانې د 

څخه د زیاتو اوبو د نفوذ مخه ونیول شي او له بله طرفه په صحیح ډول شاول ښکته شي. شاول باید لږ دروند وي 

دوه مېخونه چې د مرکزي خط په دوو  Cاو  Bولري او باید دور ونه خوري د  پونډه په حدودو کې وزن 50او د 

او د یوه سیم په واسطه کش بسته  کیږيطرفونو کې د هغه څخه په مساوي فاصله قرار لري په ځمکه کې ټک وهل 

ترڅو  کیږيپه قطر جوړ شوی دي د خښت کارۍ په سر محکم اېښودل  3cmد   دوه براکټونه چې Qاو  Pد  کیږي

 د عمودي مجراګانو دېوالونه د شاول د عمل )شاول کارۍ( مانع ونه ګرځي.

د دې لپاره چې شاول د دوراني حرکت څخه وساتل شي د تونل په داخل کې شاول په اوبو یا تېلو کې په 

په دې ترتیب د ځمکې له سطحې څخه د تونل داخل ته د ځمکې  الندې مرکزي خط  کیږيآزاد ډول غوټه 

که چېرې د تونل مرکزي خط د ځمکې د سطحې د تثبیت شوي خط سره کامالً تصدف ونه کړي نو دا  ږي.لیاانتق

 معنی لري چې د تونل ژورونه په کمه اندازه ښي یا کیڼ لوري ته صورت نیولی دی.

 

 د مسیر د مرکزي خط د تعین لپاره د عمودي مجراګانو نما : شکل  14.15

 

د تونل د دوو انجامونو د لوړوالو په نظر کې ی اللوړود تونل د ژورونې په وخت کې باید د بستر د خط  

 نیولو سره هم کنټرول شي.

که چېرې د ځمکې شرائط اجازه ورکړي نو عمومًا د بستر د خط لوړه نقطه د تونل د دوو انجامونو ترمنځ 

 ډول صورت ونیسي. Gravityترڅو د هغه ډریناج په  ږيد فاصلې په نیمایي کې نیول کې

که چېرې د تونل د دوو انجامونو ترمنځ فاصله مستقیمه نه وي په هغه صورت کې د نقطو د کږلېچونو په 

 نانیاطماو ګوالیي ګانې )کږلېچونه( دقیقاً ډیزاینېږي. د تونل د استقامت د  کیږيبرخه کې کافی اندازه اخستنه 
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لپاره عمودي مجراګانې د  نانیمــــاططر ژورېږي د ــــــراګانې په کم قـــــپه وخت کې عمودي مجلپاره د ضرورت 

 .کیږيشکل په ډول راوستل  (14.6)

 لنډیز16.15 

د دې لپاره چې د یوه ساختمان لپاره ښه مناسب ځای، پالن او ډیزاین وشي نو د نوموړي ساحې د 

ټوپوګرافي نقشې موجودیت یو ضروري کار دی دا نقشه باید لوی مقیاس ولري تر څو په ساحه کې د عمودي او 

ې ډول نقشې مقیاس د د ساختمان لپاره ښه موقعیت انتخاب کړای شي.زیات وخت د د کېکوون اجراافقي نظره 

وي. په استثنایي ډول د ساحوي شرایطو په زیات تغیر مقیاس هم  1:200او د عمودي نظره  1:100افقي نظره 

 تغیر خوري برسېره پر دې ټوپوګرافي نقشه باید الندې برخې ولري:

  او استقامت او د هغوی د تقاطع محل.ی الاوږدوپه ټولنیز ډول د یوې ساحې د حدودي خطونو 

 .د افقي او عمودي کنټرول نقطو موقعیت او د هغوی مشخصې 

  د موجوده عمارتونو موقعیت د هغه موادو سره چې د هغه په ساختمان کې کار شوي او د نظر الندې

 ساحې او یا نژدې هغه ته د ځمکې الندې تونلونه او نورې آسانتیاوې.

 .د سړکونو موقعیت د هغوی له پسور )عرض( سره 

 د هغوی د پسوره. پلې الرې سره 

 .د هرو موادو د انتقال نلونه خو شرط دا دی چې د نلونو قطر او د موادو نوعیت معلوم وي 

 .د لویو ونو موجودیت، د برق د انتقال پایې، تیلفون او نور 

 .د سوځېدنې د دفع لپاره د اوبو د نلونو موقعیت 

 .د داخلېدو او خارجېدو الرو موقعیت 

 شکلونو موقعیت په خاص ډول د پروژې ډیزاین او د کانټورونو د موقعیت  د نورو مصنوعي او طبیعي

 تثبیتول ضرور دي.

 .په یوه نقشه کې د مقیاس او شمال لوري ښودل یو ډېر ضروري کار دی 

اګر چې د  کیږيد لویو ساختمانونو د موقعیت د تثبیت او پالن اچونې لپاره د هوایي عکسونو څخه هم استفاده 

د تونل اساسي او تفصیلي سروې په  څخه استفاده لږ وخت نیسي مګر نسبتي صحت یې کم دی.هوایي عکسونو 

 :کیږيالندې عمده برخو وېشل 

 .د تونل د مسیر په نښه کولو کې د دائمي سټېشنونو او نقطو ټاکل 

 .د ځمکې پر مخ خط اچونه یا سروې 

 .د ځمکې پر مخ د سروې اتصال د ځمکې الندې سروې سره 

  الندې خط اچونهد ځمکې 
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 پوښتنې:

 د ساختماني سروې څخه هدف څه شی دی؟ 1.

 ولیکئ؟ یېږي نومونه الیهغه سامان آاللت چه په ساختماني سروې کې استعم 2.

 د ممنوعه ساحې څخه هدف د ساختمان د حدودو په نسبت کې څه شی دی؟ 3.

 توضېح کړئ؟ یېپه ذریعه ونه چه هغه څلور وایه وي د سکېچ د یو پل د مرکزي خط، خط اچ 4.
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 څپرکئسم لشپاړ

Total Station    ټوټل سټیشن  

ت1.16   عمومیا

 ګپه رات ېشو نو دد يل لپاره معارفځ يړد لوم کېلو یپه پا 1931د  تیولدویت يکیرونتکیکله چه ال

ی د مرستی لپاره الره ی کېس یولولو او پروسټ( په Field Dataموادو ) ي( ساحوModernو )یسره د نو

ی ډت د ای یلدوویت کېیرونټکیت.( کله چه الیلودویت کېیرونتکیک الیپیت –شکل وگوری  1.16سته.) یپران

وه ی( Surveyorر)یو سرویصورت که به   پدېنو  ي( سره استعمال شکېفاصله اندازه کوون کېیرونټام )الک

ه د ڼکه بیوماتټسر) کوم چه په اویکرو پروسیپرمخ د ما ېلآ ېشکل وگوری.( که دد2.16) يله ولرآ يړاویپره یډ

 ساحې) کوم چه د  کېولوونټ ( سره د موادويپروگرام کارو يار شویدننه اع ېاو د سرو يارڅحالت  يکله چلوونآ

 ېحالت که به تاس پدېنو  يی شځاو یس کوی( یره او پروسیاو ورسره نور جوخت مواد ذخ يریمواد , اندازه گ

 .(شکل وگوری6.13)ږيیادی( په نوم Total Stationشن)یټل سټوټله ولری چه د آ يریژندل شوی انجنیوه پی

 Characteristics of Total Station      ېتیاوړگانځسټېشن  ټوټل د16.2

ر سیکرو پروسی. مايړاندازه او ثبت ک ېفاصل ېلیاو ما زاویې ي,عمود افقيچه  يکولی شسټېشن ل ټوټ

 يړی ترسره کیعمل کېیاضیاو ر يول حسابډول ډ کېسټېشن ل ټوټپه  يش یادونه وشوه کولیی ی کېچه مخ

د  Zاو  X,Yنول , د یفاصلو تع ياو عمود افقيو فاصلو د اندازو اوسط, د څاندازو اوسط, د  و دیو زاوڅلکه, د

 يهمدارنگه کولی ش فاصله, او ځنقطو تر من ېانو ارتفاعات او د لریدونکو شیدل کیل ېنول, د لریناتو تعدیکور

 شنونه دیټل سټوټ يځن. يړاصالح ک راځيته  ځله سببه من ېلآر د فشار او په خپله د یچه د اتموسف يچه هغه غلط

 آله ېکولونټ شنونه د موادویټل سټوټچه نور  کېحال  داسېاو په  يسمبال شو باندېموادو په ثبتونکو کارتونو 

 (Data Collectorکوم چه د ک ,)ونه شکل 4.16) ي, کاروږيیل کړسره تسټېشن ل ټوټبله د یا پرته د کیبل او ی

 (321:7) وگوری.

و یخه ده چه د زاوڅو یړشنونو د لیټل سټوټد هغه  وی. دا ییښرا سټېشن ل ټوټی ړانگځو ی شکل( 3.16)  

 يرو ده. نوتم 6111خه تر څرو ټم 1311د  ېیا یتړد اندازه کولو پورتنی و ېاو د فاصل ېیثان 1 – 1.1ی یدقت 

(Modernل )یکه توگه د لتیوماتچه په او يل لریوسا يضیولونه تعوی( د خطLine of Sight نظر خپل )افقي 

. د يد يمحورونو سره مجهزشو يحیو گونو او دوه گونوتصحیشنونه د یټل سټوټح او سموی. یصحتحالت ته 

او وروسته  ېاندړدنه او ویږزه کیخړاو چپ ا يښمحورونه  يحیتصح يشنونو په مرسته دوه گونیټل سټوټ

. ير لریتاث باندېری په صحت یو د اندازه گید عمودی زاو خطا ېدنیږ. د کيح کویدنه اندازه او صحیږک يطوالن

هغه هم  ي( د اوسط په مرسته راکم شDouble Readingلوستنی )ځله داشی چه د دویک خطاو ید عمودی زاو

 ېدنیږچه د ک يدالی شیسر توانیپروسسټېشن ل ټوټب, د یح په مرسته, په هر ترتید دوه گونو محورونو د تصح
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 . ديږیاتیت زیر د کار موثریب د سرویترت ې,نو په ديړک ېخه لرڅری یر د اندازه گیدوی تاث دا او دیپ يو,خطا

شکل  5.16) يون اجازه ورکوډـــــولنگ د گیل يکیرونټکیت هم د الیودـــــــح موجیصحــونو محورونو تــــدوه گ

ی ڼد پوک کې(, په دوه نقطوPerceptive Levelingنگ )یولیل کېک دی چه د مندونیو تخنیوگوری(, دا 

 ک دی. ټر چډیخه څدی , کېلرون Xتخت

او همدارنگه  ولوولټ او د معلوماتو د ېرناڅر پراخه او راز راز د ډیسټېشن ل ټوټالت د آ( Modern) ينو

. يا لریتړچارجونی و کېټد بطری د چ کېقویدق 71خه پرته  په څ ې, چه دديولونه لرډد پروگرامونو  ېد نقش

 ری جال کارتونهید ذخ چیرېا که یاو يا لریتړکو وټ 1611چه د  ږيیساتل ک کېره یذخ يمعلومات د هغه په داخل

خه څسټېشن ل ټوټدای شی چه ی. معلومات کيپر هر کارت که وساتل ش يکټ 2111ا به ینو ب ياستعمال ش

ره ی( د ذخDataا معلومات )یو ا يدول شږیبل په مرسته ولیک 262RSمه توگه د یر ته په مسطقټویکمپ

  .ږيیل کږیته لټرویاو وروسته کمپ يږیته استول ک کېکونیل – کېی د کارت لوستونړخه لومڅکارت  يککوون

(41, 7 ) 

 

 کېفاصله اندازه کوون کېیروننکیالشکل:                           2.16                تیولدویت کېیرونتکیالشکل: 1.16

 

 

javascript:popup('http://wb3.itrademarket.com/pdimage/22/2416422_sokkiadt-10.jpg')
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 (Data Collector) کېولوونټمعلوماتو شکل: 4.16                                        سټېشن ل ټوټشکل:  6.13

 

 

 

 

 

 

  

 

 سټېشن ل ټوټشکل:                                      6.16محاسبوي برخه                                               : شکل5.16
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( سره سمبال Card Driversکارت چلوونکو) پهچه دی سټېشن ل ټوټک یپیټول ډو بل یشکل  3 16.د

 يش یدایکارتونه ک يروی. ذخياو پروگرام چلوونکو کارتونو لپاره کار ورکو يرویدل شوی چه د ذخښوشوی 

. اوس ير که ولوستل شټویکارت په مرسته په کمپ PCMCIAاو د  يخه لری شڅ ېلآخه د څدو یکډچه وروسته د 

 شنونو لپارهیټل سټوټاو نورو  ېدی. ددړد کار و کېرونو ټویچه په اکثره کمپ يږیړجو ډرډنټمهال دا کارتونه س

ی ښسره د استعمالوونکو د خو ۍدی چه په اسان  ټمسیو موزون سی( پروگرام MS-DOSس )ډا –د ام اس 

 .يش داییاتیپروگرامونه ور ز

 

 کارتونو یوه بیلګه PCMCIAشکل  7.13

او که السی کوم  يو (Built-In)روغیځ( هغه که منData Collectors) کېولوونټ ول د معلوماتوټ

ره یډپه  هلډوتر مو نه لډوا د مویړتدوی و . ديا لریړته وښره ډیولو ډغون شوی دی د معلوماتو د چه دلته معرفی

ل ټوټ ېنیځ. ير لریر توپیډو تر بله یمشخصات هم  يشنونو حسابیټل سټوټ يا اصلی وینړ. د لومير لریمانه توپیپ

به محاس ېارتفاعات او فاصل ېلر يکولی ش يو يل شوړورسره ت کېولوونټچه د معلوماتو  ېشنونه پرته ددیټس

 .يړچه دا کار ترسره ک يا لریتړولوونکو ته اټی د معلوماتو یولونه ډچه نور  ېحال ک داسېپه  يړک

 پورېلرو ډا ېیکایامر 2111تر  311د  ېیه یر الس په کار دی چه بیډ يکولوونټد معلوماتو  ياتره نویز

لونه ډوه یر کم بیډ کېپه ساحه  ېسرو يریکه د انجنځ يږیکل کټمناسب ا کېمتونه په اوس مهال ی. قږيیرس

لو ټو ېدد ( اوPanasonicک )یسونا تر پنایولی بیخه نڅ( Compaqچه د کمپاک ) يد يشو ېندړاو

 يکیگراف يکولوونټ تود معلوما ېنیځ. يد يشو ړکل او جویپروگرامونه ل يکولونو لپاره د معلوماتو لوستونډ
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ا یه سره معلومات داخل او ړیپه ب ير کولی شیسرو چه همو په مرستکو د ي( لرTouch Screens) ېپرد ېلمس

په  ېپرد ېو د لمسڅتر  ير ته اجازه ورکویسرو يکولوونټ ونی د معلوماتیځ. د مثال په توگه يړک اصالحی ی

خط  ړيانگځچه دا کار پرته د  يړو خط سره وتید  يکټ يکاره شوښاو  يړغوره ک يلیک ېنړکار ک -مرسته د خط 

 . يږیخه ترسره کڅکار د شفرونو  –

 ا پهیتړو اجرالو محاسباتو د ټود  ېد سرو کېحالت  پدېنو  يوکارول ش ېځوایسټېشن ل ټوټ چیرېکه 

د موادو  ساحېلپاره چه د  ېسرو کېید توپو گرافسټېشن ل ټوټ چیرې. اوکه يږیتل کښسره غو ېمانیه پړلو

نو یځحالت که د  پدېنو  يوکارول ش يو يل شوښتاو نور غو ټوللی پالټیجیس او دیولول, د موادو پروسټ

ورس د بندولو محاسبات.( که ی) لکه د تري ږیول کیپه نظرکه ن ېچندانه نیا تړولوونکو د محاسباتو وټموادو 

 يکولوونټنو د موادو  يکارول شول و ډپه  ېوی برخیم د ټسید س ېسرو  کېید توپو گرافسټېشن ل ټوټ چیرې

 ړد وینات, د لیکورد يل شوړورک -زاویې ياو عمود افقيله فاصله, یلکه ما يړول کټی ساده معلومات ځوایبه 

 (.نقطې يه شوښحات, او دوهمه درجه په نی,د نقطو توضېری, متناسب معلومات) د نقطو شمنقطې

پروگرامونو په مرسته  هندسيناتو یلپاره کوم چه د کورد اجراح د ید موادود محاسبه او تصح ساحېد 

رو ډی کېاتو مواردو ی. په زيږیدا کیرانو لپاره په اسانی سره پیرانو او انجنیاوس مهال د سرو يږیترسره ک

ود, ښن الریول, د ماشډلگه په ید ب يږیدا کیا پیړت( اData Collectorsولوونکو ته )ټو موادو ړاویپ

 (74:9)   .نور داسېاو  ېسرو GPS, د ېسرو GIS, ېنقش يساختمان

 Absoluteتودونه )یو د لوستلو لپاره مطلقه میشنونه د زاویټل سټوټ ياوسن ېنیځاو  ير پخوانډی

Methodsنسرونو )یس کېیرونټکیو الټل او آالت په اصل که د فوی. دا وساي(  کاروPhotoelectronic 

Sensorsرییدا يکوم چه کولی ش يد ړ( سره د انطباق و (circles) خه څ کېری  په مخیاو دا يدا او ولولیپ

رخی څو د اندازه کولو یی د زاویولونه ډ. او نور يد يشل شویو يد 631 – 1چه د  باندېمتونو یق يار شویاع

 1111ده چه د  ندهرخڅی یاو بله  عنی والړهی ایځای پرځی یوه ی يری لریی دایشه یدوه ش ې. دا آليک کارویتخن

 . يد يشو يدرجه بند باندېبرخو  21111 –

ا ورسته آله یچه ب يږیسګنالونو اړول ک کېیاو په الکټرون ږيیرو په مرسته منعکس کید دا (light)نور 

ری صحت ی. د اندازه ګيږیری بدلیو په اندا زه ګید زاو کېرو په منځ یسور له خوا د والړو او څرخنده داید پروس

 ينی. ځيپه الس راش کېری په صورت یرود مقابل لورو د اندازه ګیجو د اوسط څخه د داید نت يدای شیک

سبب  خطاد څخه په خپله د یآله وروسته د تول ېعنی يمشاهده کو ېوخطا کېد آالتو په جوړولو  کېدوونیتول

،چه په  يمنځه تللی شله خوا له  و پروګرامونویسور لپاره په خاصو جوړشوید پروس ېو خطا يچه نوموړ يګرځ

ری ترسره یڅخه چه دوه ځله د هغه په مرسته اندازه ګ آالتونو یی صحت د ځیسره  اخستنېو ځلی د اندازو په ی

ته  ېا کوم بل عدد آلیدرجی او 0چه د  يتوانو (Surveyor)ریسټمونه سروی. دواړه سيلری الر غوره ویډ يږیک

 .يپه اسانی ورداخل کړ
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ول ی) لکه د آبترازو او د ل يحالت څار ېچه د آل يسورونه لریکرو پروسیما کېخپل منځ سټېشن ټوټل 

و یلپاره د اندازه شو التواو حیسګنال قوت او نور( او د نوموړو لومړن کېحالت، د بټری چارج، د راتلون

 ېاو فاصل زاویې يستل شویسورنه اخیکرو پروسیڅخه پرته ما ې، دديح دنده هم ترسره کویمعلوماتو د تصح

 شنونهیر ټوټل سټیر شمی. ډينور محاسبه کو داسې او ېفاصل ياو عمود افقينات ، یا کوردیاو ب  يکنټرولو

په مرسته  RS232 سره د  یکپه چاب کې Data Collectors معلومات په يره شویذخچه  ين شویزایډ داسې

 کېپه څنګ  ېاو دد يتل د معلوماتو د انتقال پروګرامونه جوړو يکدوونیتول آالتو. د يوټر ته داخلولی شیکمپ

 کېوټر یمعلومات په کمپ ساحېس پروګرام دی کوم چه د یچه د پروس يږیدل کیا لیدوهم پروګرام ته هم اړت

 .يلوستلو ته چمتو او برابرو

منډلو یپه ک ېتکم ېویچه د  يتوانو پدې یستونکینقشو اخ يکیشنونه د توپو ګرافیر ټوټل سټیګڼ شم

شنونه د نقطو د نمره یر ټوټل سټیر شمی) ډ ې، د نقطو نمريواخل زاویې ياو عمود افقي،  ېفاصل ېلیسره ما

وروسته د معلوماتو  يداشید مربوطه نقطو لپاره ک( او د نقطو توضحات يسټمونه لریګزاری لپاره اوتومات س

معلومات د ځان  ساحېر د یار سرویو هوښی ېپرته لدته داخل او هلته وساتل شي. سټېشن د ټولولو څخه ټوټل 

ر ینوټ د سرو ساحېکي.دغه د یمعلومات ل يټول ځانګړ هغېاو د نمره  نقطې ېد هر کېچه په هغه  يسره نوټو

ه لپاره دد کې کې، او دا کار به په راتولونيحاتو په لرلو سره مرسته کوید نقطو د توض کېسره د کار په بشپړولو 

 (249:10)  وي. یکد ارزښت لرون کېپه برابرولو   (file)یید نقشی په جوړولو او د نقشی د دوس

            

 لگهیوه بی (Touch Screens)د لمسي پردو                                                لګه   یوه بیبل یک  RS232د             
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  Total Station Instrument Errors           ېوخطا ېد آلسټېشن د ټوټل   3.16

دادی چه ټوټل  باندېتونو یوډلیت کېیکټرونیپه ال یالتوب او غوره ویو ړومبیشنونو ید ټوټل سټ

چه  يرته کولی شیاو ب يیات څاریعمل ېد کارون ېچه د آل يپروګرامونه لر ېد څارن کېشنونه په خپل منځ یسټ

دوه  چه د يشی دایک خطاد د خط یلګه په توګه د لی. د بيا په مهال اصالح او سم کړیمعلومات د اړت يغلط شو

حرکت  ېتلسکوپ ته وروسته او وړاند کې)چه په دی حالت  وړل شيیری په مرسته له منځه یزه اندازه ګیمخ

د پروګرام په مرسته  ېچه دا د اصالح کار په خپله د آل( ږيیادیدوه مرکزه په نوم هم  چه دغه حالت د يږیورکول ک

دل شي چه د یول کېچه په هغه وخت  يشی دایکومه وجود ولري ک چیرېکه  خطا ېدنیکږ ي. د محورږيیترسره ک

چه د  يږیدل کیل کېدل شي او په د حالت یوال ژۍ ولید د ۍودان ېویو عمودی جسم لکه دی باندېپه محور  ېآل

محسوسه  کېدنه به په هغه وخت ی، چه دا کږيږیک ېخط څخه لر يد عمودسټېشن خطونه د ټوټل  يوال عمودید

وال ته ښکته او پورته وکتل شي. که څه یمحور په امتداد د يپه مرسته د عمود ېآل ېوی ساکنید چیرېشی که 

 .يزه نلریکومه اغ باندېو یزاو افقيپه  کېد نقطو په منځ  کېپه ورته ارتفاع سټېشن د ټوټل  خطاهم دا 

ېشن سټنظر د ټوټل  کېټه ارتفاع یره لوړه او ټیلوستل په ډ زاویې افقيد  کېدوه نقطو په منځ  په معکوس ډول، د

 .يږیه پراخیزاو يهغه هم کله چه عمود يږیاته کچه متاثره کیره زیارتفاع ته په ډ

 کېبل او د معلوماتو ټولوونکی RS232 د معلوماتو ټولوونکي نیوونکی

http://faculty.unlv.edu/jensen/CEE_121/img/Equipment/SokkiaSET6andTSC2.jpg
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ا یطرزالعمل په کارولو سره لږ او  يحید تصحسټېشن دای شي د ټوټل یک کېرۍ یرپه اندازه ګیتاث خطاد 

 (two face measurement) رۍیځی اندازه ګیوه مخدداشی چه د یر کیتاث خطا ېوړل شي. او ددیله منځه 

ح د یتصحATR ا ی (automatic target recognition)ژندنی یپه مرسته هم لری شي. د هدف اوتومات پ

 کېپه خپل منځ  ېد آل ATRمنعکس کوي،  ئجدا وال يویزاو کېد محور په منځ  ېټلي کمریجیخط او د ډ د دید

 ږيید شته پروګرام په مرسته کنترول

 Total Station Field مهارتونه او کونهیتخن ساحويسټېشن  ټوټل د 4.16

Techniques 

و سره یرو او مختلفوعملیپه ډ ېد معلوماتو ټولوونکي د سرو یو ځایسره  ید هغو شنونه اویټوټل سټ

 ېنو ټول پروګرامونه غواړي چه د آلشنویی تر سره کوي.د ټوټل سټیراز راز عمل ېچه د سرو يد يپروګرام شو

به ټول مربوطه  کېجه یا معلوم شي نو په نتیاو يشن معلوم ویو ارتباطي شټی( او لږ تر لږه station)سټېشن 

دا شي. د ی)ارتفاع( په مرسته پ Z)شمال لوري ته مواجه( او  Yځ لوري ته مواجه(، ی)خت Xدوی د  شنونه دیسټ

ا د هغه یاو سټېشن ارتباطي  backsightوځای د یموت سره ینات او ارتفاعات د ازیشنونو کوردید سټ ېآل

چه  ېته داخل کړل شي، وروسته دد ېته د تګ څخه آل ساحې کېا مخیاو   کېچه په ساحه  يش یدلینات کیکورد

د پاسه سټېشن عنی د آله ارتفاع د یددی چه آله د سروی د ترسره کولو لپاره چمتو شي ) کېاو مخ ياره شیآله اع

 د اندازه او ثبت شي.یارتفاع با (prism)معلومه شي( د منشور 

 POINT LOCATION      نولیتع نقطېد  5.16

 يقرات شو ېکوم ېدای شي چه د هریاره شي نو کیآله په درسته توګه اعسټېشن چه د ټوټل  ېوروسته لد

 ناتویمخ وښودل شي او ثبت شي. د کورد پر ېنات یي د پردینات په الس راشي، کوردیکورد Zاو  E , Nد  نقطې

س یاړه لري کوم چه د ساحوي معلوماتو د پروس پورېر د پروګرام په فارمات ید سافټ و ئټاک ېیب چه تاسی یترت
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ږي چه یکل کیحات لینقطه نمره بندي او د هغه مربوطه توض يقرات شو کېوخت  پدې. نو ید یلپاره غوره شو

 ږي.یوځای ثبتیت د معلوماتو سره ید موقع نقطېدا ټول د 

 

 

 : د نقطې تعینول)الف( شکل 8.16

 

 مثلثاتي لیولېنګ 6.16

ږي. د یستل کیارتفاع اخ نقطې ېوییجیټلي لیول په مرسته د ډواوتومات او یږو چه څرنګه د یموږ پوه

دي. ساحوي  يه شوینګ په هکله معلومات ارایولیلک یګونو مټرید تر کېو موضوعاتو یزي په لومړنیودیج

ر یدقت سره ارتفاعات واخلي چه هغه به د ګڼ شم داسېشي په  یکولسټېشن روښانوي چه ټوټل  ېتجرب

د د یباسټېشن ر مناسب وي. ټوټل ی، او د پروژو د کنترول د مواردو لپاره ډېري سرویکي ، انجنیتوپوګراف

 مجاز ډاډمن کړي. خطامجهز وي ترڅو د زاویي د  باندېحي محورونو یګونو تصحارتفاعاتو د کار په اړه په دوه 

 نوې نقطه

شنیسټ  

ارتباطي نقطه دکنترول  
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 : د نقطې تعینول)ب( شکل 8.16

 نولود پروګرام لومړني معلومات او د هغه حل(.ید تع نقطېشکل ) د  –الف 

 په الس یي لرو:هغه معلومات چه  –الف 

 ناتیکورد Z, E, Nد سټېشن د  ېد آل -

او سټېشن  ېموت کوم چه د آلیهغه خط ازا لږ تر لږه د ینات اویکور Z, E, Nد  نقطېد کنټرول ارتباطي  -

 سره وصلوي. دکنټرول ارتباطي نقطي

 

 هغه معلومات چه پخوا اندازه شوي دي: –ب 

 پورېسټېشن تر  ېڅخه د آل نقطېڅخه اوفاصلی د نوي  نقطېموتونه د کنټرول ارتباطي یا ازی ېیزاو -

 په مرسته محاسبه شوي دي:سټېشن هغه معلومات چه د ټوټل  –ت 

 ناتیکورد Z, E, Nد  نقطېد نوي  -

 پورې نقطېڅخه تر نوي سټېشن ا فاصله د آله د یموت اویاز -

 معلومات نقطې یلومړ د: 

 (E=201.768mارتفاع )

 ( Z1="11′25;92 ) هیموت زاویاز

 

 

 



  (201) 

 

 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

 BS  (51 = - 4.273m)  ټیکسایب

 S (S1 = 101.201m)له فاصله یما

  معلومات نقطېد دوهمي: 

 (Z2=   (″41′4;88هیموت زاویاز

 BS  (2.894m = +12) ټیکسایب

 (S2 = 91.876m)له فاصله یما

 په الس راوړو: E∆د ارتفاعاتو تفاضل 

∆E = 52 – 51 (Frontsight – Backsight) 

2.894 m – (- 4.273 m)   +      = 

=     7.167 m 

 ارتفاع په الس راوړو: نقطې ېدوهم اوس د

E2 = E + ∆E = 201.768 + 7.167 = 208.935m          

ا ولري ،عالوه د هغه یي د قوس د اندازه کولو وړتیثان ″1د د یباسټېشن و ټوټل یر دقت لپاره ید کار د ډ

 ته و خطاد د هغه یر بایمحاسبه په صورت که منځته راځي. سرو ستلو اوید اخ زاویې zenithوڅخه چه د خطا

چه  ته و خطار متوجه وي او هم هغه ید ډیي اثراتو سره تړلی وي بایچه د تلسکوپ د انحنا ، انکسار، او نورو طبع

 .يوی منځته راځي پام لروونک ېپه صورت کي د کارونی یا پا ی( د سټاف  (prismد منشور

طو یرۍ شرایا د اندازه ګیا مشکوک وي او یدقت او صحت معلوم نه وي او سټېشن د ټوټل  چیرېکه 

د  ېلینګ پایولیک لیمترګنویشي چه د تر  یر کولیسرو کېصورت  پدېرات نامعلوم وي نو یتاث

 و د ډاډ وړیتر څو  الندېطو یرۍ د ورته شرایلو سره پرتله کړي هغه هم د اندازه ګینګ د پایولیل کېصوونیتشخ

 (34:7)   په مرسته تر سره شي.ې ولنګ د آلیک لیګنومتریتر
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 جدول1.16

 

په دقت سره تر سره شوي وي او اصالحات منځته را غلي وي نو متعدد قراتونه  ېلپاره چه سرو ېدد

د هر خط د پای څخه  يدای شیزه قراتونه کیڅخه تر سره شي ، او دوه اړخ 2او  1دواړو مخونو د  ېدای شي د آلیک

د یشا کېد خط په دواړو څوکو  ېزه مشاهدات همزمان د سرویولو څخه ترسره شي. دوه اړخیوروسته د اوسط ن

 ک وي.یر ډاډمن تخنیو ډیپه کارولو سره سټېشن دا کولو لپاره د ټوټل ید ارتفاع د تفاضل د پ

جو یدغه جدول د نت را په ګوته کوي. د کېزاویي نا معلومتیا په مختلفو فاصلو  ېویجدول د  1-3د 

نا  زاویې 1˚±ن د معادلي  یا د سایي نا معلومتیا  او یزاو ±˚90د معادلی   (cosine)ن یاساس د کوسا

 ده. کېمعلومتیا ضرب په فاصله 

 The Missing Line Measurementري          ید ورک خط اندازه ګ 7.16

، او هم د هغه خطونو  ېفاصل ېلیدوه مورد نظر نقطو تر منځ افقي او ما ر توانوي چه دیو سرویدغه پروګرام 

ا یدا او بینات پیکوردX, E, Z  و نقطو موړد نو یدا کړي. دا پروګرام لومړیسره نښلوي پ نقطېر چه دا دوه یمس

 او جهتونه محاسبه کوي. ېد نوموړو نقطو ترمنځ فاصل

 Resection (Free Station)     سټېشن آزاد  8.16

ار کړي یع يی غوښتی ویچه  کېپه هره کومه نقطه سټېشن چه ټوټل  ير ته اجازه ورکویک سرویدا تخن

د  چیرې. که ين کړی( ته  تع(station نقطې ېو پخوانی معلومینات او ارتفاع نظر یکوردسټېشن ا د ټوټل یاو ب

 متر کې/ وې په فټ خطا عد ارتفا

      

 نا معلومتیا زاویېعمودی  

 "60 "20 "10 "5 "1 متر/ فاصله په فټ 

100 0.005 0.0024 0.005 0.0097 0.029 

200 0.001 0.0048 0.01 0.0194 0.058 

300 0.0015 0.0072 0.015 0.029 0.087 

400 0.0019 0.0097 0.019 0.039 0.116 

500 0.0024 0.0121 0.024 0.049 0.145 

800 0.0039 0.0194 0.039 0.078 0.233 

1000 0.0048 0.0242 0.0485 0.097 0.291 
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او  زاویېداوړو نقطو تر منځ  صورت که الزمه ده چه د پدېنو  يو ینول غوښتل شویدوه معلومو نقطو د ځای تع

واځی الزمه ده  ین شی نو یی تعیونه یچه ځا يو يغوښتل شو نقطېری یډ چیرېاندازه او ثبت شي. او که  ېفاصل

 .ياندازه ش زاویېدوی تر منځ  چه د

 يالسته راوړل د ېجینت ېښ ېوی د و ښه حل اویستل د یقرات اخ ېر لپاره دا ده چه څو ځلیو سرویمهمه  د 

 نقطې ېویچه د  ېږي. یو ځلیلو صحت لوړیپارۍ دقت او د یا قرات سره د اندازه ګیرۍ ی، چه په  څو ځله اندازه ګ

(station) ته په  ېسرو ېچه خپل ير کولی شیده او سرو ېاره شویآله ع کېحالت  پدېنو  يدا شینات پیکورد

 .يدوام ورکړ یذکر شوی د کې يڅپرک پدېکونو سره چه دلته یهغه تخن

 

 

 زاد سټیشن: آشکل11.13

       

 شکل: ټوټل سټیشن 13.9
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 ی لرو:یهغه معلومات چه پهالس      

          - N, E, Z  شن لپاره.ید شټ ېنات د آلیکورد 

 نقطېسټېشن د  ېموت خط چه کنترولی او د آلیا لږ تر لږه د ازیاو    N, E, Zنات  یکورد نقطېد کنترول د  -            

 .يسره نښلو

                

 اندازه شوی معلومات:  

 و نقطو ته فاصله یت  څخه نوید موقع ېڅخه او د آل نقطې ېموت د کنترولی، از زاویې -                

 محاسبه شوی معلومات:

 په الس راغلل N, E, Zنات یو نقطو کوردید نو -                 

 ېمنځ فاصل نقطو تر يو او  ارتباطیفاصلی ، د نو افقيلی او یموت ، مایو نقطو ترمنځ ازید نو -                 

 

 

 Azimuth Determinationموت موندل   ید از  9.16

سور ته ور یپروس  ېلآد  BSټ یک سایب نقطې ېنات او د مربوطه معلومیکوردسټېشن د   ېلآکله چه د 

 يږیڅرګند کېپه اسانۍ سره په آله  ږيیسره وصلو خط پواسطه یموت چه د ینو د نوموړو نقطو از يداخل کړل ش

 شکل وګورۍ. 12.13 يږیاو هلته ثبت

و کارول  يسنبال و باندې يکژندوونیک هدف پیچه په اوتوماتسټېشن ټوټل  يلرونک و موتوریکله چه 

 پورېو لسو یچه د پخوان يرۍ اوتو مات پروګرام تاسو ته اجازه درکویداندازه ګ زاویېصورت که د  پدېنو  يش

و ات په اوتیالزمه عملسټېشن ټوټل  یککه توګه تکرار کړی. موتور لرونیپه اوتو ما ت زاویېو نقطو یقرات شو

ومجموعه چه د هغوی ی، او فقط غوښتل شوی صحت او دقت او همدارنګه د هغه زاو يکه توګه تر سره کویمات

 . يری مطلوب وی مشخصویاندازه ګ

 ی لرو:یهغه معلومات چه په الس                    

 نات.یکورد  N, E, Zد نقطو  2# اود  1#د -                  

   N, E, Zنات ید لسو نورو معلومو نقطو کورد او -                 
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 موجود وي. کېوټر یا له پخوا څخه په کمپیالس په پواسطه دا خل او چه د يدای شیدا معلومات ک                  

 اندازه شوی معلومات:                   

 د کنترولی نقطوتر منځ  -                 

 ې.فاصل پورېڅخه تر ټولو معلومو نقطو سټېشن د   ېلآد  -                  

 معلومات: يمحاسبه شو                   

 .په الس راغلل N, E, Zنات یو نقطو کوردید نو -                 

 ې.نقطو ترمنځ فاصل يو او  ارتباطی، د نو ېفاصل افقياو  ېلیموت ، مایمنځ از و نقطو ترید نو -              

 

 

 : د ازیموت موندلشکل 11.16

   

 لرو: ییهغه معلومات چه په الس           

           - N, E, Z  لپاره.سټېشن د  ېنات د آلیکورد 

 نقطېسټېشن د د  ېاو د آل يموت خط چه کنترولیا لږ تر لږه د ازی او   N, E, Zنات  یکورد نقطېد کنترول د  -            

 .يسره نښلو

  

Total Station(Unknown)

 د کنترول لومړۍ نقطه
 د کنترول دوهمه نقطه

هیزاو  

 د آلې ناپیژندل شوی موقیعت
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 اندازه شوی معلومات:            

 ې.فاصل پورېسټېشن د   ېلآو نقطو څخه د یاو نو زاویېڅخه  نقطېد کنترول د  -          

 محاسبه شوی معلومات:            

 .موت یازسټېشن و نقطو او ید نو -           

 .النیو خطونو میو نقطو ترمنځ د نښلول شوید نو -             

 

 : د نقطې تعینولشکل12.13

   REMOTE OBJECT ELEVATION     ارتفاع( شي)کت جلری اب 10.16

نونه او د ینقطو ارتفاعات لکه د برق ال (inaccessible)د په الس نه راتلونکو  يش یر کولیو سروی

عه چه یذرهغه د راډ په  يو یار شویڅخه ع کېد مخسټېشن ، کله چه ټوټل  ياو نور په الس راوړ  ېپلونو اجزاو

. نو کله يودرول ش الندېکت جا ابی ياو نوموړی راډ په ساده ډول د هغه ش يمنشور نصب شوی و باندېپه هغه 

 ېطــــنق يوموړــډه به د نــــــه شی نو بی له ځنــــــتوجسټېشن کت ته ټوټل جاستقامت پورته  اب راډ په ېچه دد

 .يسور ته داخله شید پروســیڅخه با کېـــــچه د منشور ارتفاع له مخ کېورت ـــــهغه په هغه ص يارتفاع تر السه ش

 .ئوګور 16.13 شکل 

 نوې نقطه

 دکنترول ارتباطي نقطه

شنیسټ  
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 کتجاب ې: لرشکل13.16

 

 

شنیټوټل سټ  

 منشور راډ

 منشور راډ

 پل

هیبرق پا  
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   Offset Measurement    يریاندازه ګ ينسب 11.16

نو منشور راډ تر کومه چه ټوټل  يڅخه پټ وسټېشن ا شی د ټو ټل یو جسم یاندازه کول: کله چه  يانو نسبید پټو ش

فاصله  ي، او وروسته د پټ جسم نسب يږیفاصله او نور معلومات ترالسه ک يږیدرول ک يته ښکاره وسټېشن 

په شمول ټوټل  ېفاصل ياستقامت د اندازه شو يدرجی او د پټ جسم په لور 91ه معموال ی. زاويږیاندازه ک

 (41:11)   . شکل وګورۍ.ږيیت او حالت محاسبه کید پټ جسم موقع کېله یاو په پا يږیته ورداخلسټېشن 

 

 

 

شنیسټ یول شوین  

 اندازه شوی فاصله 

 

 د جسم مرکز

 جسم

ريیافقي نسبی اندازه ګ  

 د جسم مرکز

له فاصلهیما  

ه           یعمودي  زاو  

شنیسټ یول شوین  

 

 افقي فاصله

ريیعمودي نسبی اندازه ګ   

 ريیاندازه ګ ينسبشکل: 14.16

 

 عمودی فاصله
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 تیو ډک سخت جسم د مرکز موقعید  یکله چه تاسی وغواړدا کول په نسبی توګه: ید جسم د مرکز پ

شکل  الندې. يش یدلیدا کینو د جسم دواړو خاوو ته د منشور د قرار ورکولو په مرسته پ یدا کړیاو حالت پ

   .ئوګور

 

 ی لرو: د یهغه معلومات چه په الس  شکل پورې تړلي معلومات12.13

 نات.یکورد  N, E, Zسټېشن د  ېلآ د -          

شنیسټ یول شوین  

ريیاندازه ګ يد چپ طرف نسب  

شنیسټ یول شوین  

ريید ښي طرف نسبی اندازه ګ  

ري                         ید ښي او چپ طرف نسبی اندازه ګشکل:    11.16 

یه زاويعمود  

 اندازه شوي فاصله

 د جسم مرکز

 د جسم مرکز

 
 اندازه شوی فاصله
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ترمنځ د سټېشن د  ېاو د آل نقطېلږه د کنترول د  تر ا لږیاو   ,Z, N, Eنات  یکورد نقطېد کنترول د  -          

 .موتیخط از يکوصلوون

 معلومات: ياندازه شو            

کوم چه د هدف  پورېڅخه تر منشور سټېشن د  ېاو فاصله د آل نقطېموت د کنترولی یا ازیه،یزاو افقي -           

 ا کښته ښوول شوی دی.یپورته  نقطې

 زاویې يته عمود نقطېد منشور او هدف  -           

 د منشور ارتفاع -             

 محاسبه شوی معلومات:                

 .يو يغوښتل شو چیرېنات که یکورد هغېفاصله او د  پورې نقطېڅخه د هدف  کېد ځم -              

 تړلې معلومات پورېشکلونو ( 16.14,15)              

 ی لرو: د یهغه معلومات چه په الس              

 نات.یکورد  N, E, Zسټېشن د   ېلآ د -           

 موتیا ازیاو   ,Z, N, Eنات  یکورد نقطېد کنترول د  -           

 اندازه شوی معلومات:            

 فاصله پورې نقطې يڅخه تر نسبسټېشن د  ېد آل -           

د خط ید د ېلآسره نظر د  زاویېدرجی  91فاصله ) فاصله د  پورې نقطېڅخه تر مورد نظر  نقطې يد نسب -           

 .(ږيیستل کیته اخ

 معلومات: يمحاسبه شو

 N,E,Zنات ید پټو مورد نظر نقطو کورد -

 موتونو او فاصلو اندازهید از پورېڅخه د پټو نقطو سټېشن د  ېلآد  -

 اندازه کولو پروګرام حل او لومړنۍ معلومات يد نسب

 ی لرو:یهغه معلومات چه په الس 
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 نات.یکورد  N, E, Zسټېشن د  ېآل د -

 موتیا ازیاو   ,Z, N, Eنات  یکورد نقطېد کنترول د  -

 اندازه شوی معلومات:

. زاویې کېدواړو خواو ته د منشور د قرار ورکولو د نقطو په منځ  هغېاو د   نقطېد جسم د مرکز د هدف  -

م کله هغه ه يو يکفاصلو لرون يڅخه د مساوسټېشن د  ېچه دواړه قراتونه د آل يسیقرار ون داسېد یمنشور با

 .ياندازه ش ېچه دواړه خواو

 محاسبه شوی معلومات:                     

 N,E,Zنات یو پټو نقطو کوردید اندازه شو -                   

 موتونو او فاصلو اندازهید از پورېڅخه د پټو نقطو سټېشن د  ېلآد  -                   

  Layout or Setting-Out Positions         تونهیپر مخ د نقطو موقع ېد نقش12.16

او ارتفاعات د مربوطه نقطو ) دنقشو د  تنای، کورد ېنمرسټېشن ټه د سټېشن چه ټوټل  ېوروسته لد

 نقطېهغه  په داخلولو سره د نقطې ېچه د هر ير توانویپروګرام سرو ریسافټو ېنو د نقش ينقطو( ودراخل ش

،  ئی پرده د چپ/ښد ښوون ېلآ . دير د پروګرام په مرسته معلوم کړیپه ساده توګه د سافټوت یموقع

تر څو منشور ته  يږیدل کیا لیچه نوموړو حرکتونوته اړت ي/وروسته او ښکته/پورته حرکتونه ښکاره کوکېمخ

نقشو په کارولو او تونو د یاو ملک يا د ساختمانیقرار ورکړل شي. دغه وړت کېو نقطو یپه مطلوبه غوښتل شو

 .ئ. شکل وګوريره مرسته کویډ کېقولو یتطب

 

 : د نقشې پر مخ د نقطې موقعیتونهشکل16.16
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                    Area Computations محاسبات ساحېد  13.16

 ۍو نقطو د لړیټاکل شو سور دیپروسسټېشن ، د ټوټل  يپورته پروګرام غوره ش ياد شوی يکله چه نوموړ

ی ی کېنات چه مخیکوردسټېشن سور د هر یپروس کې. په لومړی ګام يساحه محاسبه کو يپه مرسته احاطه شو

ورس د یناتو په کارولو سره احاطه شوی مساحت د تړلی تریکورد ېاو وروسته دد يادونه وشوه معلوموی

 (341 ,8)  .يتود په شان محاسبه کویناتو د میکورد

 

             

 

 

 

 

    

 [8]د ساحې محاسبات:شکل 17.13

 شکل پورې تړلي معلومات 13.13

 ی لرو: یهغه معلومات چه په الس 

 نات.یکورد  N, E, Zسټېشن د  ېلآ د -

 موتیا ازیاو   ,Z, N, Eنات  یکورد نقطېد کنترول د  -
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 .يو يستل شویڅخه د کمپوتر نه اخ کېا د مخینات چه هغه هم د الس او یو نقطو کوردیغوښتل شو -

 معلومات: ياندازه شو

 ېڅخه  او فاصل نقطېموتونه د کنترول د یا ازیپر مخ(  ېپرد يکد ښودون ېلآ) د  زاویې يښکاره شو -

 پرمخ ېلپاره د نقش نقطې ېد هر

آله وکارول  يکموتور لرون چیرې، که  يکه توګه واړول شیاوتومات ا پهیپه الس او یدلی شیک زاویې -

که یهم په اوتو مات زاویېاو ورسره  – ږيیحرکت ورکول ک کېپه ساحه  پورېنو منشور راډ ته ترهغه  يش

 .  يمربوطه غوښتل شوی حالت موږته راکړ نقطې ېترڅو د هر – ږيیتوګه اندازه ک

 پروګرام اخستنېا یق اوید تطب ېد نقش

 

  تړلي معلومات پورېشکل  17.13

 ی لرو: یهغه معلومات چه په الس 

 نات.یکورد  N, E, Zسټېشن د  ېدآل -

 موتیا ازیاو   ,Z, N, Eنات  یکورد نقطېد کنترول د  -

 يستل شویڅخه د کمپوتر نه اخ کېا د مخینات چه هغه هم په الس داخل او یو نقطو کوردیغوښتل شو -

 .يو

 معلومات: يشواندازه 

 و نقطو ته ینو ېڅخه فاصلسټېشن د  ېلآموتونه، د کنترول نقطو څخه اود یاو از زاویې -

 محاسبه شوی معلومات:

  N,E,Zنات ینقطو کورد يد احاطو -

 مساحت کېو نقطو په منځ ید احاطه شو -

 ګرام لومړنی معلومات او د هغه حلا د مساحت د محاسبی پروی ساحېد 

 

 زید مشخصاتو لنډسټېشن ک ټوټل یټپ وید   14.16

Summary of Typical Total Station Characteristics 

 پرامترونه:  يد انتخابولو لومړن  -الف       

  ان او نوریواحدات: درجه ، راد زاویېد 

 واحدات: فوټ ، متر ېد فاصل 
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 ماب ید فشار واحدات: ملی متر ستون سHGMM ا یHGIN  

  :د حرارت واحدات°C ا ی°F 

  د منشور ثابت(0.03m) يږیته داخل ېآل کېکه ی: دغه ثابت رقم په فابر 

 يڅخه پټه وسټېشن چه کله نقطه د ټوټل  يږیاستعمال کېفاصله به هغه وخت  ينسب 

  دFACE 1  اوFACE2 انتخاب 

 دلیاتیک ډول د نمرو زید نقطو لپاره په اوتومات 

  ارتفاع  ېلآد(hi) 

 ارتفاع  کېد منعکس کوون(HR) 

 ېو نقطو کوډونه او نمریو او قرات شویستل شوید اخ  

 د ساعت لپارهسټېشن مول د ټوټل یټه او وخت تنظید ن 

 

 :يلر ېیشنونه یچه معموال ټول ټوټل سټ ېاویوړت –ب 

 ټور یمون) Monitorمحورونو حالت ، د  افقياو  يد بټری حالت ، عمود باندېټور ی(: په مون

 اثرونو حالت يد طبع باندېې لآسګنالونو کمزوری حالت ، په 

 ناتو محاسبهید کورد 

 کول ، مساحت ورسونو بندول او اصالحیتر 

 کمول يد توپو ګراف 

 ئدجسم لوړوال –جسم ارتفاع  ېد لر 

 ېد لرو نقطو ترمنځ فاصل 

 معکوسول 

 Resection شنیآزاد سټ 

  نقشه) Layout ) 

 و اصالحخطا افقياو  يد عمود 

 رو لپاره د اشارویدا يد عمود) indexes  ورکول ) 

 رولیو معلوماتو موندل او د نظره تید ثبت شو 

  ارولیوپروګرامونو عیرونیلکه د ب –د پروګرام وړ موضوعات 

 ږدولیر ته د معلوماتو لټویکمپ 

 مقصدونولپاره يلونوانتقال د نقشو او د ارتباطیر څخه معلومات ټولوونکو ته د فاټوید کمپ 
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 خطا يچه د طبع يسنسرونه لر کېډولونه په خپل ځان  ياو عصر ينو اکثراًشنونه ینی ټوټل سټینوټ: ځ   

 (301:11)   .يح کویکه توګه قرات تصحیاو په اتومات يرات کشفویر تاثید اتوموسف لپارهګانو 

 

  طرزالعملونه ساحې د لپارهسټېشن  ټوټل د کې ېسرو توپوګرافیکي په 15.16

نقشو لپاره  ېا د سروید کنترول او  ېګانو ، د سرو ېسرو ېید هر ډول ابتدا يدای شیکسټېشن ټوټل 

ته دوی په مرس ر مناسب دي چه دیګانو لپاره ډ ېسرو کېیشنونه په خاص ډول د توپو ګرافی. ټوټل سټيوکارول ش

 پورې 1000mڅخه تر  700mد  کېو ورځ ینات او ارتفاعات په یکورد Eنات ، د یکورد Nشی د  یر کولیسرو

 ېسرو ئځمکن کېشته ساحو ینو متوسطو ګڼ میر مهم پرمختګ دی چه په ځیو ډی کې آالتو پدېترالسه کړي. دا 

د  ېد سرو ساحېولو سره موثره ده. که څه هم د ین کېمت په نظر یڅخه د ق ېسرو (Arial) يا د سماویو ځل بی

د سټېشن چه ټوټل  يږیدل کیل کېت په هغه وخت یات موثریر زیډ یاو حت ید د پام وړ ئروالیت ډیموثر

 وه برخه وګرځي. یستم ید س ېسرو يوټریکمپ

دی  کې آالتو کېیالکترون يپه ساحو یو ښوالیکونو د کارولو د پام وړیګانو د تخن ېسرو يکید الکترون

 يږیترسترګو ک ید پام وړکموال کېپه کارولو سره د وخت په مصرف  آالتو ې. ددږيیمعلومات ثبت کېچه په دوی 

و موقع هم ید غلط کېح یاو له بلی خوا د معلوماتو په توض يمعلومات ثبت ش کېوخت  يترڅو په غوښتل شو

شی دی؟  ېزمان کل یو د پخواید معلوماتو ل ساحېا د الس په مرسته د یچه آ يږیدا کیو سوال پیږي. دلته یکم

نوټونو ته  يهم د پاکو ،واضحو او بشپړو ساحو کېګانو  ېسرو کېیځواب نه دی. ځکه حتی په الکترون ېدد

 يسمبال و باندېچه په لمسی پردو   يکمعلومات ټولوون ير عصریران ډی. که څه هم سرويږیضرورت محسوس

 يکل شوی، لږ تر لږه الس په مرسته ل يو نوټونو ته ضرورت لریکل شویوه څه اندازه الس په مرسته لی يکارو

ژندنه ، یارولو پید اعسټېشن د  ېلآټه ، هوا ، د یحات ، نیتوض آالتوپرسونل ، د  ساحېنوم ، د  ېنوټونه د پروژ

 توپوګرافیکيران په یر سروی، ډ ېد ره پری. سربيسین کېژندنه او نور معلومات په بر یټ پیک سایاو د ب

ات لکه ؛ ونی یټول جز کېچه په هغه  يهم رسمو  (sketch)خاکه  ساحېد  کېګانو په اړه په خپلو نوټونو یسرو

کار  ې. کله چه د سرويږیو ساده پالنونه ښودل کیاده روونه ، او د ودانیی ، پیی ، پلونه ، د اوبو ژی ، ګوالی، پا

 پدېچه  يکیپه مخ ل (sketch) کېمه توګه د خایپه مسطق ېر د ټولو نقطو نمریپرمخ ځی نو سرو کېپه ساحه 

 يکیر ته داخل شی او ګرافټوی. وروسته لدی چه ټول معلومات کمپيږیات د نوټ په شکل سره ثبتیسره ټول جز

هغه هم په هغه  يت وړ ګرځیر اهمیال هم د ډ ت نورینوټونو موجود يد ساحو نو يش (edit)ټ یډیا ېټول ېبڼ

ا یرته اصالح کول مو غوښتی وی نو بیکل شوی وی اود هغه بینمره په غلطی سره ل نقطېچه کومی  کېصورت 

 .ږيینوټونو ته مراجعه کهم دغه 
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  Initial Data Entry    و معلوماتو درجولیلومړن د 16.16

 الندېن شوی چه د سمدالسه ، د یزایډ داسې (data collectors) کېر د معلوماتو ټولوونیګڼ شم

 ا د معلوماتو د قبلولو غوښتنه کوي:یاو  يتو د داخلولو لپاره ، اشاره ورکومعلموما

 حاتیلپاره توص ېد پروژ 

 نور داسېد کارکوونکو نومونه ، دندی او  ساحېټه اود ین 

  د حرارت درجه 

 کوم چه د فشار / تودوخی د ګراف  يغواړ باندېون ید ذراتو تعداد په مل يکد معلوماتو ټولوون ېنیفشار؛ ځ

 ږيیڅخه لوستل ک

  د منشور ثابت(0.03m) د وکتل شيیلپاره با ېنوع ېهر د کېعدد دی چه د معلوماتو ټولوون يعادوی دا 

 او انکسار یالکوږو 

  اصالح سطحېد بحر د 

 يږیی محاسبه کیمت یا فاصله چه اوسط قیه او یری تکرار ؛ زاوید څو ځله اندازه ګ  

  د FACE 1 او دFACE 2 غوره کول 

 اریلو اختیداتیکه توګه د نقطو د نمرو زیپه اوتو مات 

 ا د ی د معلوماتو لپاره د مکملواعدادو اوSI د اعدادو غوره کول 

حالت  پدېچه  يونه غوښتل ش کېپه معلومات ټولوونکو  يدای شیمعلومات ک ياد شویاتره پورته یز

 ېار او د محاسبیمعلومات انتخاب ، ع يپه خپله خوښه د پخوا څخه غوره شو يږیاړک سوریکرو پروسیما کې

ر د معلوماتو یډ يحالت غوره ش ياتیا مواد او عملیمعلومات  يچه ټول لومړن ې. وروسته لديلپاره یي چمتو کړ

 يکشنونو او اندازو د داخلولو غوښتنه کوي. راتلوونیر څخه د ټولو نقطود سټیانجن ېد سرو يکټولوون

 انوی.یسروی طرزالعملونه ب توپوګرافیکي يو عادیونه د څپرک

    Survey Station Descriptors ح کوونکيیتشرسټېشن د  ېسرو د 17.16

 کیلګه په توګه بید ب يش يت په اړه معرفید فعال ېد د سرویا په لنډ ډول نقطه بایسټېشن هر  ېد سرو

و ځل چه د ټوټل یهغه مربوطه معلومات.  ژندنه ، او نور دیپ نقطېد  FSټ ی، منځنی قرات ،  فورسا BS  ټیسا

ن یعلکه ت يمعلوماتو غوښتنه کونو ید ځ يسمدستسټېشن نو ټوټل  يات انتخاب شیا عملیپروګرام او سټېشن 

 يږیک ينقطه نمره ګزار يکه نوموړیاو وروسته په اوتوماتسټېشن ټ مربوطه یک سای)نقطه( د بسټېشن شوی 

 .يهم د کاغذ پر مخ ښکار کېچه د چاپ په وخت 
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و ښودل شي د  باندېکوډونو  يا په عددید الفبا په تورو او  يدای شید نقطو د شرحه کولو معلومات ک

 چیرېپرمخ هم ، که  ېا د نقشیکاغذ پرمخ او  يد چاپ يدای شیشکل وګوری. دا مشرح معلومات ک 5-2-1

-Barcode)اوس مهال په بارکوډ لوستونکو  يکمعلوماتو ټولوون ېنی. ځي، وښودل ش يو يغوښتل شو

Readers) و یار شویڅخه ت کېد مخ يکد معلوماتو ټولوون چیرېچه که  داسې، هغه  يد يل شوهم سنبا باندې

داخلولو  دغه ورقوڅخه د معلوماتو د خپل ځان ته د يکنو معلوماتو ټولوون يلروونکو ورقو سره و کارول ش کوډ

 .ياجازه ورکو

        

        

 د ساحې لپاره د شفرونو جدول د نقطو د پیژندلو شفرونه

    د سروې نقطې  

01 BM Bench Mark بینچ مارک BM              1 CM            2 SIB           3 IB                  4 

02 CM Concrete Monument کانکریټي نښه RIB               5        IP                6 WS           7 ROA              8 

03 SIB Standard Iron Bar د اوسپنې معیاري میله SL               9 ROW         10 CL           11 ---- 

04 IB Iron Bar د اوسپنی میله ---- ---- ---- ---- 

05 RIB Round Iron Bar د اوسپنې ګرده میله ---- ---- ---- ---- 

06 IP Iron Pipe د اوسپنې نل ---- ---- ---- ---- 

07 WS Wooden Stake د لرګي موږۍ ---- ---- ---- ---- 

08 ROA Road Way سړک EW      29    ESHLD  30   C&G         31 EWAT   62          

09 SL Street Line د کوڅې خط CSW    66 DW            34 WDF    61 ---- 

10 ROW Right of Way حق العبور ---- ---- ---- ---- 

11 CL Center Line د مرکز خط ---- ---- ---- ---- 

--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 ---- ---- ---- ----  توپوګرافي  

29 EW Edge Walk د تلو د الر ژۍ ---- ---- ---- ---- 

30 ESHLD Edge Shoulder د پیاده رو ژۍ ---- ---- ---- ---- 

31 C&G Curb & Gutter  د پیاده رو څنډه او

 ویاله

---- ---- ---- ---- 

32 EWAT Edge of Water د اوبو ژۍ ---- ---- ---- ---- 

33 CSW Concrete Sidewalk د کانکریټو څنګالره ---- ---- ---- ---- 

34 DW Drive Way سړک ---- ---- ---- ---- 

35 WDF Wooden Fence د لرګي کټاره ---- ---- ---- ---- 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 :[11] ود کوډونو شرحه جدول ا: 2.16

ا ټولو ټوټل یرو او ید ډ کېټ ین او طرحه شوی چه په مارکیزایډ داسې يکمعلوماتو ټولوون د ېنیځ 

په خپله د کوډنو مشخصات او الرښودونه لري. لکه څرنګه  کېشنونو سره کار ورکوی. دا د معلوماتو ټولوونیسټ

د  او يسین کې په بر ېیعمل ينو ېد سرو ېریاو ډ يدو سره تکامل مومیریچه نوموړي تکنالوژی دو خت په ت
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تر ویاو د کمپ يکټولوون يطرزالعملونو ته وده ورکړل شي. د معلوماتو نو ياریرو معیدو سره به ډیریوخت په ال ت

نور مربوطه  نقطې يبلکه د نوموړ يد کوډ د داخلولو اجازه ورکو نقطېر ته د یواځی سرویپروګرامونه نه  ينو

 یېد هغه نمره ، د پا يدای شیه چه کیوه پایا د برق یفون یهم داخل کړل شي لکه د تل ين ویر اړیمعلمومات چه ډ

د  یېټ( ، د پایادو ډول ) لرګۍ ، اوسپنه ، کانکرد مو یېا کوم بل هدف لپاره( ، د پایفون اوینوع ) د برق ، د تل

معلومات  ينور معلومات. دا ډول مشرح او منصوب شو داسېاو  یېپا يدلینښل ېسره نور هغې ټه ، دینصب ن

 (89:7).  يږیک معلومات ګڼل کیلپاره هم ټپ ید سرو GISد 

 (SDMS)   سټمیم سید سروی د معلوماتو د تنظ AASHTO د18.16

AASHTO  د کېکال  1919په SDMS  يساحو ياریسطحه د مع يو پروګرام جوړ کړ تر څو په ملی 

 کې ېس د طرزالعملونو څخه د سړکونوپه سرویوټر په مرسته د معلوماتو د پروسید کمپ شفرونو )کوډونو( او

که توګه ید معلوماتو ټولوونکو په مرسته په اوتومات يش یدلی( کdataمعلومات ) ي. ساحويستل شیواخ کار

. د يداخل ش د الس په مرسته ور يش یدلیا معلومات کیپه مرسته او سټېشن هغه هم د ټوټل  يستل شیواخ

AASHTO ېډل ېمیا د دریاو  يږیدیتول يو ډولونو سره موازین شویزایاو پرمختللو ډ يروعصریر د ډیسافټو 

لرونکو  MS-DOSاکثره د  يش یدلیک سیا د معلوماتو پروسی، او  يږید معلوماتو ټولوونکو سره موزون جوړ

 (341:11).   وټرونو په کارولو سره تر سره شییکمپ

 دنهیداخل( سټشنونو د ېلآ د) نقطو ویشو ولین د څخه کېمخ د19.16

 :يږیلپاره داخل نقطېد سټېشن و ټوټل یډول د  الندېمعلومات په 

  ( يږیمت داخلی) اندازه شوی ق یلوړوال  ېلآد 

  د  18.13 د مثال په ډول –نمره سټېشن دA شکل وګورئ 

  ژندنی کوډ ید پسټېشن دA ئشکل ګور 

 التی یآ دولتيا یاو  يوټاکل ش يفرض يش یدلینات کدینات: کوردیشنونو(کوریو نقطو)سټیول شوید ن

 .ينات ودیکور
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  ټ یک سای( د بنقطې)سټېشن د BS موت دیاز يا ارتباطینات ، او دیکورBS   ته.سټېشن 

 17.13: شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورس سره وصلوي.ید بحر د غاړې د قراتونه د کنترولي تر : شکل 18.13

. يستل شیڅخه واخ (file)ل یوټر د فایچه د کمپ يش یدلینات کینو نوموړو پورته نقطو کوردینوټ: د ځ

نات په ینقطو کورد ېنو دد يکړ ېمعلوم نقطېد نقطو د نمرو په مرسته په خپله  ېو ځلیر یو سرویکله چه 

 .يږیپه خپله فعال کېسور یپروس

 

 

و(نیناتو انتخاب )مید کورد (ونیناتو محاسبه کول )مید کورد    A  شکل 
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 Sighted Points Entries دنهیو نقطو داخلید قرات شو 20.16

 (يږیمت داخلیارتفاع ) اندازه شوی ق يکد منشور / منعکس کوون 

  114نمره د مثال په ډول سټېشن د(BS)  شکل 18.13د 

  شکل  18.13معلوم شوی کوډ  سټېشن د 

 

 شکل د مثال لپاره طرزالعمل    21.16د  

 Data Collection   د معلوماتو ټولول 1-21.16

  پاراګرافونو  2-5او   1-5معلومات دا خل کړی  لکه چه په سټېشن د  ېلآلومړني او د  کېپه اول پړاو

وشانته ید ارتفاع سره  ېلآارتفاع د  يکا د منعکس کوونیاندازه او ارتفاع ېلآ. د يد يواضح شو کې

 اره کړی.یع

 114 يدای شیره صفر کړی )کوم بل عدد د صفر څخه هم کیدا افقيتوجه کړی ، سټېشن ته ټوټل  نقطې 

 .يشنونه د صفر کولو تکمه لریچه غوره شي( ، اکثره ټوټل سټ

  کوډ ورداخل کړی د مثال په ډول(BS)  ، ته ځواب  ېغوښتن يد معلوماتو ټولوونکو د سمدست ایاو

 .یورکړ

 يکد منشور / منعکس کوون ( ارتفاع اندازه او داخله کړیHR),   يکد منعکس کوون چیرېکه  

(Reflector) مت د هر وخت لپاره دیق 1.000نو د  ياره شیع يد ارتفاع سره مساو ېارتفاع د آل 

 . يله منځه وړ کېو د بل سره په محاسباتو ی HRاو  hiچه  يږیدواړو ارتفاعاتو لپاره داخل

 و لپاره.یزاو ياو عمود افقيالن ، یوروسته د اندازه کولو مناسبه تکمه فشار کړی  د مثال په ډول د م 

 زاویې ياو عمود افقيالن، یم ېاتره آلیری څخه وروسته د ثبت تکمه فشار کړی ، او زیاندازه ګ ېهر د 

 .يږیو وار ثبتیوی تکمی سره په فشار ورکولو سره ید ياندازه ش ېوروسته لد

  د نمری غوښتنه کوی لکه سټېشن د  کېری ثبت شی ، نو د معلوماتو ټولوونیاندازه ګسټېشن کله چه د

لپاره  ېیټی پایچه د کانکر 12 کې 13.7ر مثال یا شفر لکه په تیژندنی کوډ ید پسټېشن او د  114د 

 ورکړل شوی و.

  قرات او توجه به د  ېلپاره ، ورپس ېورس د سروی، لکه د تر يمناسبه و چیرېکه FS  نو يته وسټېشن .

 . يږیپه دقت سره تکرار مرحلې  7او  4, 5 ,6لپاره د  ېدد

  څو  تر يستل شیواخ يدای شیو قراتونو څخه کیو د منځنی قرار ولرو ، هر کېسټېشن په  111کله چه د

او  طریقېع ډول ډول ید کار د تسر ېلآر ی. ګڼ شميو يترسره شو ېلپاره سرو ېنقش توپوګرافیکيد 

 ېګلیږي. د بیپروګرام په کارولوسره ترسره ک کېاتوونیک نمره زیع د اتوماتیچه د کار تسر يارات لریاخت

 1001نو د راتلونکو نقطو لپاره د  يل شوی ویعدد سره پ 1000شروع په  نقطې ېد کوم چیرېپه توګه که 
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د منشور راډ د پخوا څخه په  چیرې. که يږیکه توګه ورکول کیپه اوتومات ېنمر  ېاو نور 1003،  1112، 

نقطه په  107د  کېصورت  پدېبه سټېشن نقطه  نو ټوټل  107لکه د  يودرول ش باندېنقطه  يت شویتثب

 ي.یکه توګه وښیاوتومات

چه د منشور ارتفاع  يږینښلول ک باندېه یپا يکدونیاریوه عیمعموال په  یمنشور/ منعکس کوونک

(HR) د ارتفاع  ېد آل(hi) ه یمرستندو ېبل ېوید  يش یدلیه کی. د منشورپايږیقرار ورکول ک يسره مساو

 .يات شیت نور هم زیتر څو د منشور د کار موثر يسره ونښلول ش ېیپا

شفر په  ېعنیکوډ  ينظر د هغوی نوم او اضاف نقطېتر څو  ير ته اجازه ورکویرونه سرویسافټو ېنیځ

ا ی. دغه د اتصال نقطې ېد ساحل د پروژ کېر شکل یلکه په ت يد يو د بل سره تړلیکوم چه  يژنیلرلو سره وپ

 ېد سرو ساحېهغه هم د  يش یتر څو پالن جوړ کړل ير ته اجازه ورکویسرو ساحېبڼه د  (Off /On) ېدنینښل

وصل  کېټ په حالت یډید ا کېپه کمپوټر  نقطې ېچه وروسته نوموړ ير کوالی هم شی، او سرو کېپه دوران 

ا ینوټونو  يهم د واضحو ساحو کېحالت  پدې. ياړه لر پورېپه کارولو  ېر د نوعیهغه هم د سافټو يکړ

که یک د نقطو د نښلولو اوتوماتیپردو ګراف ي. د معلوماتو ټولوونکو د لمسيږیدل کیا لیاداشتونو ته اړتی

 . يچه د خاصو کوډونو په مرسته هغوی سره وصل کړ يږیدل کیا نه لیته اړت ېاو د يا لریوړت

 څخه  ېددسټېشن نو ټوټل  يراټول ش کېپه ساحه سټېشن  111ات د یجز کېیکله چه ټول توپو ګراف

 ې. د معلوماتو ټولول ټول په همديږینقطه( ته وړل ک 112 د  کېمثال  پدې)  نقطې ېمطلوب ېوروسته بل

 STA BSا یسټېشن  111ادونه وشوه. لکه د یی ی کېکوم چه مخ ږيیول کیتود پرمخ بیاو مب یترت

ستل یقراتونه اخ هغېاو د  يږینقطه ته توجه ک 113سټېشن څخه ټوټل  نقطې 112ا د یاو ب يږیستل کیاخ

 .ئتر سره کړ ISقراتونه  يټول منځن ئش ئکول ې، او په همدی ډول تاس ږيیک

 

  Data Transfer and processing   سیږدول او د هغوی پروسیمعلوماتو لد  2-21.16

وټر ته ید کمپیمعلومات با يوښودل شول ، اوس نو راټول شو کېشکل په مثال 7.16لکه څرنګه چه د 

دوونکو په مرسته په خپله د ټوټل ید تولسټېشن وټر ته د داخلولو پروګرامونه معموال د ټوټل ی. کمپيورداخل ش

بل یک RS232، او داخلول د معلوماتو د  يږیپه مرسته اماده ک ېلیا کوم بلی وسیاو  CD وځای د یسره سټېشن 

و فارمات ی داسېد پیمعلومات با يوټر ته داخله شیکمپ (data)وځل چه معلومات ی. يسیپه مرسته صورت ن

. د يس کړل شیتر څو معلومات پروس يد مطابقت ولریوټر د پروګرام سره بایچه هغه د کمپ يره شیکه ذخ

بازار  ېیی او همدو يږیدوونکو لخوا جوړید پوهو تول باندې ېس پروګرام معموال په سرویمعلوماتو د پروس

 کوي. ېته وړاند

ا له یچه دمعلوماتو د ټولوونکو اړت يا لریره کولو وړتیشنونه په خپله د معلوماتو د ذخیټوټل سټ ير نویر شمیډ

وټر ید کمپ يدای شیره کوی چه هغه هم کیذخ کېسټېشن وه برخه د ټوټل یآالت معلومات په  ينی. ځيمنځه وړ



  (222) 

 

 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

 PCMCIAد  کېدوونیاو نور تول يانتقال ش ید یپه مرسته چه د معلوماتو لوستونک ېلآ يسره د تړل شو

 .يږیوټر پواسطه لوستل کید کمپ ماًیچه د مستق يکارتونه استعمالو

د نښلولو  ېلآوټر سره د یدلۍ شی د کمپیچه معلومات ک يلر Geodimeterټر یمیوډیا جینور آالت ب

ورس یتر يو تړلیپه  Topographic Dataمعلومات   يکیتوپو ګراف چیرې. که يانتقال ش کېپه صورت 

او      E  ,  Nمتونه د  یق يم شویاو وروسته ټول تنظ يږیحالت محاسبه ک یورس تړلینود تر يمربوط و پورې

ه کوم چ يلر کېد معلوماتو ټولوون ير تجربه شویشنونه ډیټوټل سټ ېنی. ځيږیمحاسبه ک (Z , X , Y)ارتفاعات 

ره کارونه تر س يناتو محاسبه او نور غوښتل شویم ، د کوردیل ، تنظیه او تحلیتجز یياو ابتدا ئلومړن يش یکول

ره ترس ېفیوظ يتر څو نوموړ يپروګرامونو ته ضرورت لروټر یا د کمپیب یېچه نور ډولونه  کېحال  ېپداس يکړ

 . يکړ

معلومات د  ياو غوښتل شو يره شیذخ کې (file)ه یناتو په دوسدیمعلومات د کور ساحېکله چه د 

 يد کاغذ پر مخ په غوښل شو ېلیپا ېاو وروسته د سرو يږیپالټ پواسطه راټول يټلیجیډ پالټولو لپاره د

 ېنکارو ېپروګرام د متقابل يکیس او ګرافید معلوماتو د پروس ېلی. د سروی پايږیا چاپ کیاس سره پالټ یمق

 پروګرام په مرسته.AutoCAD هغه هم د  يش ایدیپه مرسته هم پالټ ک

  Field Generated Graphics  کید شوی ګرافیتول کېپه ساحه  22.16

 ساحېاجازه ورکوی تر څو د  ېر ته ددیسرو ساحېرونه د ید پروګرامونو سافټو ېر د سرویګڼ شم

. دغه برخه يا انځور په بڼه د کاغذ پر مخ څرګند کړیک ید ګراف یېس څخه وروسته یدا او د پروسیمعلومات پ

 يکیر د ګرافیشرکت سافټو .Micro-Survey International Incلګه په توګه د ید ب يک مثالونه لریپیت

 نقطې Curb يیلکه د ګوال  Dسره ونښلو نقطې احېـــسترڅو د  Dتوانو ریکوم چه سرو Dوه بڼه لریحاتو یتوض

په نامه ، کله چه پروګرام  CURBنقطه د  ئکن وروستیاتولو سره لیپه ز يد مختاړ zشکل وګوری( د  19.16)د 

و ځای کولو سره یپه  يد مختاړ zد  نقطې ېپروګرام ټول ینو نوموړ يسره اشنا ش يمختاړ zځل لپاره د  يد لومړ

 پدېڅخه نو  يمختاړ zپرته د  يږیسره مخامخ ک يکح کوونید تشر CURBړی او کله چه پروګرام د تنو د بل سره 

 یيبه ګوال کېصورت  پدې. نويږیو د بل سره نه تړل کی نقطې ېعنی يدل له منځه ځید نقطو تړل ک کېصورت 

(Curved Curbs)  z په  يضویتعوx ک یپیک تیالف  او نور د ګراف19.16  –شکل  يش يسره به معرف

 .يد يډول ذکر شو الندېدوونکو څخه په یتول يد نوموړ يمختاړ

 Y ئح کوونکیورته تض ئتیوروس (describer)  ينیو خط په رسمولو سره د مخکیپه اندازه د  91˚د 

 .ئوګور کېپه شکل  1-6خط د  ېد کټار يخط سره وصلو ين شویتع

  ي، کوم چه وروسته پالن ته انتقال شو يل سبب ګرځید تشک نقطېد  کېل یقطعه خط د رسم په فا (-)د 

 باندېو سمبولونو یڅخه په جوړشو کېد مخ کېپه خپله په پالن  يدای شیک یا ټکینقطه  ي. نوموړيد

 سره ښودل شوی ، اور MHد  کېالف   شکل 19.16 - هول چه په نیپه ډول ونه ، م ېلګید ب – يض شیتعو
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ارتفاع به د  کېد ځم نو يب کړیلومړی قطعه خط تعق (-)دوهم قطعه خط  چیرې.که HYDپه  یوژوونک

 ایيبڼو ارتفاعات ښ نوی، ځکه د ځ ئوګور کېالف  په شکل 19.16  د  HYD،  يل ته انتقال شیفا يکیګراف

 .يغوښتل شو يوه چه ن

  د  يسره د ورته حروفو سره وتړ نقطېرته د لومړی یچه ب يفه ورکویستم ته وظینښه س کېټ (.)دBLDG  

 .يږیط بشپړیسره مح ېپد ېعنی ئوګور کېالف  په شکل 19.16 د  ېنښ BUSاو 

ن شوی یزایچه د هغه معلوماتو ټولوونکو لپاره ډ يرونه هم لرین سافټویزایا کمپنی د ډیورته شرکت 

 باندېپردو  يک په لمسی. ګراف يا نلریکوډ ورکولوته اړتڅ یچه هغوی ه يک کارویپردو ګراف يچه د لمس

کونه یر پروګرامونه مختلف تخنی. نور د سافټويږید لمس پواسطه کارول ک ېواځی د پردیجوړشوی دی چه 

 SOKIA. د مثال په توګه د يا شکل جوړکړیر یو بشپړ تصویوځای او یسره د  ېټوټ يکیګرافد تر څو  يکارو

اده رو ی، د پ Fence1 ) لکه کټاره يوځای کولو توان لریو جسم د رسمولو او یپروګرام په خپله د  ریسافټو

 (On - Off) هغه چاالن او مړ يش ئسره کول ئرپه اسانیو سروی( چه ېنښ CLاو د  Curb1  ،Curb2څنډه 

 .ئشکل وګور  ب19.16کړی د 

چه د کار په  ير ته اجازه ورکویو سرویچه  يدویتول يکمعلومات ټولوون داسېکمپنی اوس  يځانګړ

په  (Commands)کو د څو کماندونو یسره د ګراف ۍره اسانیهغه هم  په ډ يک جوړ کړیګراف کېساحه 

 ېپر مخ د ګوت ېپرد ياو په ساده ډول د لمس ږيیستل کیڅخه را اخ Menuزده کولو سره چه کماندونه هم د 

 .يږیپه واسطه فشار ورکولو سره کارول ک

بورډ پواسطه وروسته د یوټر د کید کمپ ېچه د نقطو څرګندون يره موثره ویدا ډ کې آالتونو حیځپه 

 يکینو الکترونیپه توګه د نقطو څرګندوونکو داخلول په ځ ېلګی. د بيد اکمال څخه وټاکل ش ېسرو

 ې. ددکېک حالت یکار دی هغه هم په خاصه توګه په اتومات ئمصرفوونک –ر وخت یو ډی کې آالتو يساحو

ه دای شی پی( کوم چه ککېلونو ی)د اوبو ژۍ په ډنډونواو جه ېنی بڼیشکلونو ځ توپوګرافیکيڅخه پرته، د 

په موثره توګه  يکح کوونید نقطو او جسمونو توض ير ته اجازه ورکویسرو يستل شیتوګه واخ ېپرله پس

په درجنونو او لس ګونو  کېچه د معلوماتو په ټولوونکو  ېوټر پواسطه پرته لدیهغه همم د کمپ يټ کړیډیا

 يلپاره غوښتنه کو ېداخلون ئد وروست يکټولوون ېنی. د معلوماتو ځيځله شفرونه او کوډونه ورداخل ش

د نقطو شرحه  چیرې. که يد ورته کوډونواو شرحه کوونکو د داخلولو څخه ممانعت کو کېحالت  پدېنو 

نوټونه  ياحوــــــــس کېصورت  دېـــپنو  يداخل کړل ش ېــــــکوټر یچه په کمپ يغوښتل شوی و يکـــــکوون

لګه ده. د ډنډ یوه روښانه بیشکل   21.13 خبری لپاره د   ېدد ږيیر مهم ګڼل کی( ډئشکل و ګور 21.13)د 

 باندې 67سره شروع او  نقطې 58ده ، د  ېژندل شوید لسو نقطو پواسطه پ کېشکل   21.13 غاړه د 

ډول ذکر شوی تر السه  الندېڅخه چه په  Menuنو ید م يش یدلیټ بڼه کیډیح د اید تشر نقطې. د يږیبشپړ

 . يش

 (ئی کړی) داخل   33..........  58؟ د يح شیچه توض نقطې 
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 حات؟ یتوضZPOND   (ئکړ یې) داخل 

 (ئکړ یې) داخل   37ح شی؟ یچه توض نقطې 

 حات؟ یتوضPOND  (ئکړ یې) داخل       

    

    

 Point     حاتیتشر  نقطه 

     

 1  1ZC 

 2  2ZC 

 3  Z Fence 

 4  HYD 

 5  Zbus 

 6  Zbus 

 7  Zbus 

 8  Bus 

 9  1ZC 

 10  1XC 

 11  1ZC 

 12  1C 

 13  1ZC 

 14  1ZC 

 15  1XC 

 16  MH 

 17  MH 

 18  Z Fence 

 19  Y Fence 

 20  2ZC 

 21  1ZC 

 22  ZBLDG 

 23  ZBLDG 

 24  ZBLDG 

 25  BLDG 

 26  Fence 

 27  2C 

 28  1C 
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 الف شکل 16.`19

N
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 Point    حاتیتشر  نقطه 

    

 1  1CURB 

 2  2CURB 

 3  1FL 

 4  HYD 

 5  1BLD 

 6  1BLD 

 7  1BLD 

 8  CLOSE 1BLD 

 9  PC 1CURB 

 10  1CURB 

 11  PT 1CURB 

 12  1CURB 

 13  ST 1CURB 

 14  PC 1CURB 

 15  1CURB 

 16  SAN 

 17  STM 

 18  1FL 

 19  JP 2FL 

 20  2CURB 

 21  PT 1CURB 

 22  2BLD 

 23  2BLD 

 24  2BLD 

 25  CLOSE 2BLD 

 26  1FL 

 27  2CURB 

 28  1CURB 
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N

  

 ب شکل 19.16

مه توګه د یدای شی چه په مستقیحات په مناسبه توګه کوډ شول ) کیتوض نقطېچه د  ېوروسته لد

( نو دوهم کماند د بلی کښته خواته  يد يح شویک په مرسته چه دلته تشریټ د تخنیډیا د ایکوډونو  يساحو

و یکماند سره د کوډ شو ي، چه په نوموړ يسره ش سره تر اجراپه  یېعمل ېوید  ېواځیڅخه  Menu کېدونیکش

  .راځيد ډنډ شکل په الس  کېله یچه په پا ياړو باندېشکل  يکیل په ګرافیحاتو فاینقطو تشر

 : د اوبو ډنډ لکش 20.16  

د  ېداخلون يادونه وشوه د ساحوی ېی ېڅلورو بټنو استعمال کوم چه وړاندح لپاره د ېد نقطو د تشر

ره ېادونه وشوه ډی یې کېمثال  پدېکوم چه  يږېح لپاره په کار وړل کېڅخه چه د ډنډ د لسو نقطو د تشر طریقې
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 ياتو ساحویرو زېد ډ ېشکلونه او نقش يریر لوی او پراخه انجنې. ډيږېدل کیا لیساده او اسانه ده او لږ کارته اړت

 . ير کار غواړېټ ډېډېح اېلپاره د نقطو د تشر ېډول وروستۍ سرو ېچه دد يا لرینولو ته اړتینقطو تع

شن په مرسته پرمختګ ېد ټوټل سټ یېشکلونه  يکیچه ګرافي ا لریاړت ېری پروژیو ډیشو چه ووا یکوال

د  نقطېد   Post-survey ېسرو ۍح د کوډونواود وروستېد تشر نقطېد  ساحېچه دا کار د  يوموم

 ېسرو يو او عصریډول نو ېچه دد يول شیون کېاد ید په ی. دا خبره بايږېټ په مرسته تر سره کېډېح د اېتشر

 ، ياته اندازه اړه لریره زېتر ډ باندېبا اعتباره نوټونو  يو موده وتلو ساحویتراوسه هم د پخوان يابیګانو کام

 ياړه لر پورېر یسرو ساحېد  پورېره حده ېد کارونو لپاره تر ډ ېد پالن خاکه د سرو ساحېاوبله خبره هم دا چه د 

س په مرسته. د ېد معلوماتو د پروس ېا د وروستۍ سرویک او یکوډ ورکولو د تخنم ید مستق ساحېهغه هم د 

د یبشپړ پالنونه جوړ او تول ېچه د سروي ران توانویرونه سرویسافټو يشو يمعرف يد پروګرام ټول اوسن ېسرو

د  AutoCADپه شکل سره د  مټد فار dxt.لونه د یفا ېد سرو يش الیاوس کو یک. د معلوماتو ټولوونيکړ

د پروګرامونو لپاره  GISد  کېپه حالت  ESRTس په خاطر د ېپروس يخرآلونه د هغوی د یا فایپروګرام لپاره او

او  يش الیدیوټر په مرسته جوړیرونه د کمپیاو مس ېقطع ي، طوالن ېنګه د نقشو لپاره عرضان. همداريواړو

 . يږدول شېمعلوماتو ټولوونکو ته ولل په شکل سره د یفا xml. يوړشوج ير نوېڅخه وروسته د ډ ېدد
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 شکل: ساحوي نوټ د یو تړلي تریورس بیلګه21.16
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 مربوط پورې شکل  21.16
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   نقشو جوړولساختماني په کارولو سره د سټېشن ټوټل  د 23.16

ګانو  ېسرو توپوګرافیکيپه خاصه توګه د سټېشن دل چه ټوټل یول کېو بحثونو ېرکتاب په ت ېموږ دد

وټر ته انتقال شول یسره کمپ ۍسانآره ېمعلومات په ډ يدل چه ټول شویره موثره آله وه او موږ دا هم ولېوه ډیلپاره 

س کړل. ټوټل ېپروس ېي په شکل او د هغه اړوند نور معلومات (X,Y,Z)د  یېاو ارتفاع  N  ،Eد  ېنات ییاو کورد

ت رامنځته کړی دی چه دا یات ممکنه موثریر زېد پام وړ ډ کېپه ترسره کولو  ېسرو توپوګرافیکيد سټېشن 

 وټرینات د کمپیکورد نقطې يکله چه د اصل يدل شیول کېد نقشو په جوړولو  ېد سرو يش الیدېت هم کیموثر

 کېدوه حالتونو  پدېو ځای یناتو سره ینقطو د کورد يدین د کلیزایپه شکل سره د هغوی د ډ CDا د یپه حافظه 

 يکی. لومړی توپو ګرافئسیون کېمثال په نظر  ېساختماني پروژک د رح لپاره ، د سېتوض ېرید ال ډ. يږېموجود

 کېتونو ینقطو په مختلفو موقع يسټېشن په کارولو سره چه د کنترولهغه هم د ټوټل  يږېمعلومات ټول

ا یاړت رېېچاو که  يږې، منظم يږېوټر ته داخلینو کمپ يمعلومات چه راټول ش. (ېسرو یي)ابتدا يږطاریاع

 .يږېناتو بدلیپه کورد Z، او  X  ،Yنو د  يدل شیول

پروګرامونه و  هندسيناتو ین او د کوردیزاین لپاره راز راز د ډیزاید سرک د ډ يدای شیک ېوروسته لد

ټول معلومات اماده او  ېپه وړاند ریمقطع ، او د سرک د مس ياو عرض افقي ي. کله چه غوښتل شويکارول ش

د  يش ایدینات کیکورد يپارامترونو )ارتفاعات( غوښتل شو ياو عمود افقينو دټولو مهمو  يش هیته

 .يره شیل په شکل ذخېد فا کېوټر یوټر په مرسته محاسبه او په کمپیکمپ

خط په شمول حالتونه د  يرک د مرکزاده رو د پاسه او د سینات د سرک د پیکورد يستل شود نقطو اخ

د  کېناتو یکورد پدې. يمطالعه کو کېالن یر او میر په مسیاو هم ددوی تغ يلپاره څرګندوشنونو یمنظمو سټ

 .ينات شامل دیکورد ؤرو منظمو اجزایاو د سرک د غ یيټاپوګانو او دسرک د ګوال يکیرونو، ترافیآبګ

ن د یزایډ داتو او یجز يکیوپو ګرافتناتو ، د یشنونو د کوردیسټ يوس د ټولو کنتروللونه اېوټر فاید کمپ

 .يد يکد نقطو لرون ؤاجزا

ږدول ېته ولسټېشن ټوټل  يش الیدینه وروسته ک (Z,X,Y)نات یکورد نقطېد  ېاو نقش نقطېد کنترول د 

. آله د پخوا ږيېترسره ک کېپه حالت  layoutارولوسره د هغه د یپه اعسټېشن د ټوټل  (Layout)نقشه  .يش

. ئړتوجه ک یېته  ېنقط يکنترولي ژندل شویپ ېاو بل ئاره کړیاع باندېنقطه  يکنترول يژندل شوېو پیڅخه په 

نمره  نقطې ۍد لومړ ېنقش ېاو وروسته دد يو کېپه حالت  layoutآله اوس هم د  ېری، که چ کېپه دوهم پړاو 

دو سبب ېد څرګند ېد فاصل ېاو د نقش یېا زاویموت ید از ېنقش يد غوښتل شو ، نو يله کړل شته داخ ېلآ

 .يګرځ

 موتیا ازیه یزاو ېن کړو نود نقشیڅخه تعسټېشن  يد غوره شوسټېشن نقطه د ټوټل ې د نقش رېېچکه 

 والرښوون يک( ،او فاصله د ښودونراځيپه واسطه منځته سټېشن ټوټل  يککه توګه د موتور لرونی)په اوتومات
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( ، او د )ښکته/پورته Left/Right( ، )چپ/ښی  Backward / Forward) وروسته/وړاندی  

Up/Down ين کړیپرمخ تعې نقطه د نقش يتر څو غوښتل شو ږيېتعین( په مرسته. 

ار یاع ېنو لومړی منشور هدف ته نږد يار شیاع کې (Tracking)حالت  يبیپه تعقسټېشن کله چه ټوټل 

ساختماني شکل که جدول د سرک د   1-7، د  کېت لپه حا ۍریاندازه ګ خطا –ښت یچه هغه هم د چټک ازم ئکړ

موت سره په ید از نقطې يکنترول CX – 80د سټېشن ټوټل  کېجدول  پدې يچاپ څرګندو يوټریکمپ ېپروژ

 . ئنقطه وګور 917د  کېجدول  يار شوی دی په نوموړیتړلو ع

 : يش الیغوره کو الرېر دوه یسرو

او وروسته  يار کړیاع باندې BSټ یک سایپه ب (line 957 , ″01 ′57˚213)موت یاز حقیقي( 1) 

ټ لپاره یک سای( د ب2ا )ی، او يموت ته دوران ورکړیاز يچاپ شو نقطې يد غوښتل شو ېره د نقشئدا افقي

غوښتل  ېد هرچه  ېنقش ې کوم ئته دوران ورکړ یېوپه مطابق زا ېاره او وروسته د ساعت د عقربیدرجه اع  ˚0د

 .يد يذکر شو کېلپاره په جدول  نقطې يشو

 يکنترول ېمیاو در ېد دوهم رمعموالًیترسره شو نو سرو تئقراټ یک سایاط لپاره ، کله چه د بید احت

موت ډاډمن یارتوب او ازیو اعی( تر څو د زاوئنقطه وګور 12لومړی  کې) په جدول  ينقطو قراتونه ترسره کو

ت یتناسب baseline نقطې ېپرمخ دهر ېنات او د نقشیوټر په مرسته جوړ شوی جدول د نقطو کوردی. د کمپيکړ

 .يکو هم ذکر

 .ئجدول وګور کېشکل 22.16د 
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 شکل  22.16

شکل 22.16 چه د  يوه برخه موږ ته څرګندوی ېا نقشید پالن  ېپروژساختماني  ېویشکل د 24.16د 

 ېچاپ شو ل څخه رسم اوېوټر د فایپالټر په مرسته د کمپ يټلیجیډد  والً. نقشه ) معميدجدول سره اړه لر

کارونه د کاغذ پرمخ په درسته  ېد سرو کېله ده ترڅو په ساحه یه وسیوه مرستندویر لپاره یشکل ( د سرو23.16
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انو د معلوماتو او د نورو ید ګوال يد يذکر شو ېپه جدول ک ېچ ېکوم نقطې ېټول کېنقشه  پدې. ییتوګه وښ

 .يد يو ځای ښودل شوینوټونو سره  يحېتوض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ټلی پالټریجیډ :شکل 23.16
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 د پالن یا نقشې یوه برخه ېپروژ يختماد یوې ساشکل:  24.16

ټول معلومات د  ېلپاره چه د نقش ې، دد يکو ېکونه وړاندیر موثر تخنېشنونه ډېټوټل سټ ير نوېګڼ شم

سټېشن د ټوټل  يدای شېمعلومات ک يشکل د جدول په شان ، نو نوموړ (22.16)لکه د  يکاغذ پرمخ وښودل ش

او  يشود پخوا څخه قرات  کېپه ساحه  يش الیڅخه وروسته کوې ددریو سروی. يته داخل ش رسېکرو پروسیما

ار یع باندېپه هره نقطه سټېشن دا او ټوټل یپ BSن او دهغوی مربوطه یدوهم ځل لپاره تع نقطې ين شویا تعی

ه او فاصله د یزاو ېاړوند د نقش پورې نقطې يړواو د نوم يږېداخل کېنمره په آله  نقطې ي. د غوښتل شويش

ک په شکل یپر مخ د ګراف ېپرد يیشه ید ش ېاو دا ټول د آل يږېو معلوماتو څخه تر السه کیره شویپخوا نه د ذخ
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ښت او یاو وروسته د ازم يوړل شیارولو سره پرمخ یح عیموت په صحید از يش الیدې. نقشه کيږېسره څرګند

 يږیپه امتداد وړاندی وړل ک ېد فاصل ېپه مرسته منشور د نقش (Trial – Error Technique)ک یتخن خطا

رۍ یاندازه ګ ئپرته د وروست ږيیاریو لپاره عیرید ټولو اندازه ګ کېپه حالت   Trackingد سټېشن ) ټوټل 

 څخه(. 

 يږیبیپواسطه تعق ېفاصل ئ/ښېچپ±  ېپه ساده ډول د پات ېواځیمنشور  کېشنونو ینو ټوټل سټیپه ځ

 موږ ته ېنو دواړه ښودن يږیح عدد ته رسی. کله چه صحيږیوځای ښودل کیسره  ېفاصل ېلرې نږد±  ېچه د پات

0.00m (0.00 ft)  په داخلولو سره  ېد نمر نقطېنو د  يوکارول شسټېشن ټوټل  یموتور لرونک چیرې. که ییښ

 .يه څرخیزاووه مناسبه یآله په خپله په  کېصورت  پدې کېپه آله 

په  Free Stationد  یېاره شی چه دغه حالت یا عی يودرول ش باندېوه نامعلومه نقطه یآله په  چیرېکه 

 ت څخه چه ال پخوائناتو د قراینقطو د کورد يد نورو کنترول يدای شینات کیکورد نقطې ېنو دد يږیادینوم  هم 

. راځيسور څخه په الس یپروس کروید ماسټېشن ټوټل  یېاو مربوطه معلومات  يو يشو ېهغوی معلوم

دوه  موجود دی. د کېشنونو یو ټوټل سټیک په ټولو نویاو دا تخن يادویپه نوم  Resectionک ینوموړی تخن

ه تر لږ لږ تر ېعنیقراتونه  يچه اضاف کېحال  داسېپ يمعلوم کړسټېشن  ېد آل يش یت کولئنقطو قرا يکنترول

 .راځياته په الس یاو د صحت اندازه ز يږیق حل ترالسه کیر دقیو ډیسره  هغېچه په  يو ېالزم پورېڅلورو 

په مرسته د منشور د دوی  چه د راځيرڼا سره مجهز  يکد الرښوونسټېشن تونه او ټوټل یودولینی تیځ

 .يو خط په امتداد د منشور راډ ته حرکت ورکړیسره د  ۍپه چټکۍ او اسان يش الیکو ئوړونک راډ

 

                     

 شکل26.16 ټوټل سټیشن   TC 800)شکل  13.21      
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 2000د  ی. نوموړيږیپرته د کوم ځنډ څخه کارول ک يچاالن ش کوم چه فوراًسټېشن ټوټل  TC-800د 

ره د نقشو لپا ېد سروسټېشن ب نوموړی ټوټل یترت پدېدی.  یکا رڼا لروونید الرښود نور  ره کولو اوینقطو د ذخ

دلو سره کوم چه یسره منشور د رنګه نورونو په ل ئپه چابک یره الس په کار آله ده ځکه چه د منشور راډ وړونکیډ

وا خ ېړه چپی) ژ ېرڼاګان يکدونی. دغه پړکيو خط په استقامت حرکت ورکړید  ږيیدیڅخه تولسټېشن د ټوټل 

پراخه  پورې 12mتر  کېپه فاصله  100m( د يش ېدلیل یخواته کوم چه د منشور وړونک ۍښ یېته او سره 

د سټېشن کوم چه د ټوټل  يد هغه خط په استقامت ودرو منشور يتوانو یمنشور انتقالوونک چه د يو

 تئپه کارولو سره قرا (ATR) يکژندونی. د اتومات هدف پيږیاندازه حد ورکول ک ئلخوا د وروست يککاروون

 .يږیکه توګه بشپړیپروسه په اتومات

 

   Motorized Total Stations  شنونهیټوټل سټ یکلرون موتور 24.16

 يسره کولو د موتور اضافه کول د فو د تریدوه ګونو وظ د کېشنونو یر په ټوټل سټیر لوی او موثر تغیو ډی

 يد ين شویزایډ داسېسنبال آالت  باندې . موتوريحرکت سبب ګرځی افقياو  يد عمود ېلآد  ئچه نوموړی توک

ح توګه کلپوی ، یپه صح یېدو څخه یدا کیاو وروسته د پ يکه توګه د منشور د هدف پلټنه کویچه په اتومات

 الرښود نور یا رڼا  :شکل27.16
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 ېکره یذخ يپه داخلسټېشن او د ټوټل  ياندازه کړ یېاو زاو يږیوڅرخ يو نقطو په لوریژندل شویلپاره چه پ ېدد

 ېری. که چيږیتکرار یېت په مرسته زاوی، او دوه ځله اوتومات مرکز يکار اخلناتو څخه ید نوموړو نقطو د کورد

سره  يږیول کیپواسطه ن يککوم چه د منشور وړون Remote Controller يکاداره کوون ېآله د لر ينوموړ

 .يږیښیا پیلږ پرسونل ته اړت کېد ترسره کولو په وخت  ېنو د سرو يوځای و کارول شی

 Automatic Target Recognition (ATR) ژندل  یډول د هدف پ کیماتپه اتو  25.16

 او انفرا laserزر یکوم چه د ال يږینیزایو ځای ډیسره ATR ژندوونکو یک هدف پیتوماتد ا ېلآ ېنیځ

د تلسکوپ څخه منشور ته استول سټېشن د ټوټل  ېشعاع ګان ي. نوموړيکارو ېشعاع ګان infra-redډ یر

 ېد کمر ېلآرته د داخلی چارج جوړه یچه منعکس شوی شعاع ګانی د منشور څخه ب يږیک

 internal charge – coupled device camera ږيیستل کیاخ  ،ATR او  يکک کلپوونیتوماتته د ا

 ده. ېث هم اشاره شویپه ح يکبوونیک تعقیتوماتا

او که د  يعه ویکه هغه د الس په ذر يه شید د منشور په طرف توجیتوګه تلسکوپ با ياریلومړی په اخت

متقاطع محورونه دمنشور په مرکز ) دقوس  يآله خپل عمود يک، وروسته موتور لرون ير پواسطه ویکوم سافټو

 ياو عمود افقياو  ږيیهغه اندازه ک يدل شیکه ول خطا يشو ې. کومه پاتيمنطبقو باندې( کېو په منځ یدوه ثان د

 .يږیقیتطب باندېو یزاو

ته اجازه  ېلآاو  ياداشتویتوازن  laserزر یکمره ده چه منعکس شوی ل يټلیجیو ډیمودول  ATRد  

 هخطونه پ يڅو د تلسکوپ عمود تر يحرکت وکړ پورېهغه وخت  ک ډول تریتوماتتر څو په ا يورکو

 . ياو ثبت کړ تئه او فاصله دواړه قرایچه زاو يش ینو آله کول، يار کړل شیع باندېتوګه په نقطه  يکیکترونیال

 طریقې ې) کوم چه دد يد يکار د ترسره کولو لپاره غوښتل شو ېدد هغه وخت چه يراپورونه روښانو

 ږيیول کیلخوا نسټېشن ټوټل  يو معمولی( هغه د هغه وخت چه د ئت له منځه تللئفوکس او قرا يپواسطه الس

 برابره دی. 1/2تر   1/3د

ATR  دlock-on ( د حالت(Mode  منشور  ېو ځلیسټېشن رته چه ټوټل یار شوی دی چیځای عو یسره

لپاره چه ډاډمن  ې. دديبویته په خپله تعقسټېشن څخه سټېشن حرکت د  Prismد سټېشن نو ټوټل  يته توجه ش

ر سره د منشور په ی( د سروئشکل وګور 1-8منشور ) ˚360ته توجه شوی دی او که نه نو د  ېاوسو ایا منشور آل

حالت نظر کومو  Lock-onد  چیرېکه .يمرسته کو کېپه حالت  Lock-onد  پورېو وخت یتر  کېساتلو 

په الس سره منشور ته د توجه کولو څخه  ېعنیکه توګه یتوماتا ېرینو دی بیرته په غ يموانعو ته د السه ووځ

ر دقت ی، ډ يهم کار ورکو کېاره ی، په ت يش ئژندلیهدفونه پ پورې 1000mتر  ATR. يش یدالیوروسته فعال

په فاصله سره د  100mاو د  يد ټولو ډولونو سره کار ورکو ، د منشور يږیدل کیا نه لیاو فوکس ته هم اړت

Lock-on يو کېو ساعت یپه  یلهم 11د منشور د حرکت سرعت تر  چیرېهغه هم که  يش ئحالت ساتل. 
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 منشور                                  ˚360 : شکل 2816.
 و سرهید پا یمنشورونه د هغو

TDA5005  مودولATR 

 



  (240) 

 

 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

    Remote Controlled Survey   ېسرو يکدونیڅخه کنترول ېد لر 26.16

ژندل شو کوم یث و پیستم په حید س ېد سرو کېلو یپه پام  کال  1990د  (  Geodimeter)ټریمیوډیج

حرکتونه  افقياو  يسنبال دی چه عمود باندې( په موتورنو ئوګور شکل 27.16دی )د سټېشن و ډول ټوټل یچه 

کن کله چه یل يث وکارول شیپه حسټېشن ټوټل  يو عادیچه د  يش الیدیکسټېشن ټوتل  ئ. نوموړيکنترولو

ر لخوا د منشور د یڅخه د سرو ېد لر يدالی شیآله کسټېشن نو د  يوځای شید منشور د کنترولر سره  ئنوموړ

 .          يپواسطه کنترول ش Radio Telemetryالمتری یو تیڅخه د راډسټېشن 

 

 

 

 

 

 

       

 LCDټر یمیوډید ج                ټر                 یمیوډیج                                          یو ځایې سره یټر د پایمیوډیج

 [7].ېلآ: د لری څخه کنترولیدونکې شکل29.16
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      [7]: ټوټل سټیشنشکل 30.16

څخه  ېآل دسټېشن نو د  يتکمه فعاله کړل ش Remote Controlد  ېلآ دسټېشن کله چه د ټوټل 

 Remoteواحد  يکدا کوونیپ ېچه د لر، يږیته استول ک  Remote Controllerمعلومات 

Positioning Unit ا یRPU  يږیادیپه نوم هم .RPU  چه تر  ئه ، منشور، معلوماتو ټولونوکیوه پایپه (

 ې، توجه يلرسره ارتباط  ېلآد سټېشن آله چه د  يمتر يلی( ، ټيره کولو توان لرید ذخ پورېمترو  1111

کومه چه وروسته د  يد د حس کولو اجازه ورکو زاویېچه د  يته توجه شسټېشن ې لآتلسکوپ کله چه دوباره د 

که توګه خپل یپه اتومات يش ئآله کول کېله ی. په پايږیږدول کیته لسټېشن  ېلآکو پواسطه د یاړ ېیویراد

 يت وکړـــــک حرکیتوماتا افقيو یچه  يسره حرکت ورکړی ، او آله توانو ېدنیکږ ېد مناسب زاویېتلسکوپ ته د 

 يږـــــیبند یېاو حرکت  يږیه کـــــح توګه توجیحـــــپه ص دېـــبانپه منشور  کېسټېشن ه په ــــآل کېله ـــــیچه په پا

 (.شکل 30.16)

سټېشن ا په آزاد ـــــیاو سټېشن  يرولـــــو کنتیواحد په سټېشن چه د  يواړـــــات دا غیلــــــنورمال عم

Free Station نات د یچه دهغوی کورد يودرول ش باندېResection  چه پخوا  يش ئدلیدا کیپه مرسته پ

سره د ټوټل  پدېچه  يږیستل کیڅخه اخ نقطې يکنترول ېنات د بلیکورد BSټ یکسایبچه د  يد يذکر شو

 Remoteلپاره د هغوی په فعالولو سره د  unitsه د دواړو واحدونو ی. عملتعینیږيت او جهت یموقعسټېشن 

                      

 

o360 منشور 

 
 ټوټل سټیشن

 

 د منعکس کوونکي پایه

 

 د لرې کنترولوونکي 

 او موډیم

 

 د معلوماتو ټولوونکي

 



  (242) 

 

 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

Unit ياو حس شوی عمود يسیقرار ن ېپه لورسټېشن تلسکوپ د واحد  ېموټ توجهیر ې. د لريږیشروع ک کې 

که یواحد په اتوماتسټېشن څخه وروسته د  ې. د ديږیږل کیته لسټېشن پواسطه واحد  Telemetryه د یزاو

 ونټ پلټنهیموټ یتوګه د ر افقياو په  يارویح زاویي سره عیپه صح کېسطحه  يتلسکوپ په عمودتوګه خپل 

. او يوخت را کمو ېچه د پلټن ˚70د مثال په ډول تر  يقرار لر پورېن حد یو معیساحه تر  ې، د پلټن يشروع کو

 هغېنمره او د نقطېنو د  يه( بشپړه شی)فاصله او زاو يریدی. کله چه اندازه ګ پورې 700mتر  یېحد  يریاخ

سره وصل  ېیپواسطه چه د منشور د پا کېد معلوماتو ټولوون يش الیدیتړلی د معلوماتو کوډ )شفر( ک پورې

 ير ته اجازه ورکویسرو يږیسره کارول ک ATRوه بڼه چه د یشنونو یټل سټو. د موتور لرونکو ټيدی منتقل ش

ته هغه هم په ساده  نقطېو یهغه هم د نظر  يجمعه او اوسط کړ یېمعلوم تعداد زاو FACE2او  FACE1ترڅو د 

 . يتر سره کړ ېیعلم کېچه د هغه راتلون يش ئپه خپله کول ت کولو او توجه کولو سره آله نورئپه قرا نقطېتوګه د 

نمره د  نقطې ېغوښتل شو نو د يق لپاره وکارول شید تطب ېد نقش کېآله په ساحه  يکوم وخت چه نوموړ

Remote Unit  ه یزاو ياو غوښتل شو  يکه توګه څرخیآله په اتوماسټېشن نو د ټوټل  يږیورداخل کېپه آله

واحد  ې. د لريوجود لر کېرو یپه ذ خ Remote Unitاو سټېشن کومه چه د پخوا څخه د ټوټل  يدا کویپ

اره لپ ېلآ ې، چه دا نور دد ينور په استقامت ځای پر ځای کو يکبوونیتوګه د تعق يبیمنشور په تقر یکاروونک

 يا ښیهغه چپ او  چیرېکه  ياړه لر پورېت یپه موقع يکا هم د کاروونیب يښکار Green ن یاو ش Redسور 

 .يږیښکاره ک Whiteن ینو نور به سپ يوالړ و کېپه منځ  ئککاروون چیرې، خو که  يطرف ته و

 نقطېد  یچه نوموړ يمعلوم او مشاهده ش کېته به هغه وخت  يکمتونه به کاروونیق یېاو زاو ېد فاصل

ری یو په دقت سره اندازه ګیثان 0.45واحد د  ې. ځکه لريښودل شوی ودرو باندېت کوم چه په نقشه یپه موقع

ه جیقه نتیح او دقی، صح يا هم لریو د اوسط کولو وړتیریراندازه ګیاو دغه آله ګڼ شم يسره ترسره کو کېپه چټ

/وروسته ډول لږ شانته کېاو مخ يته په چپ/ښ یېکله چه د منشور پا يپه الس راش کېبه په هغه صورت  ېجینت

په استعمال  Telemetryاو  infra-redډ ینات د انفرا ریت کوردیک سای. لکه څرنګه د بيحرکت ورکړل ش

 لخوا ې، خو د شپ يدو څخه به موثره وید ورک ېاریستم به وروسته د تی، نو نوموړی س يش الیدیسره ترالسه ک

لخوا  ېد شپ ير ویکو حجم هم ډیکار ته چه هلته د تراف ېورځ يککول نظر د راتلوون اجرا ېکارول او د سرو ېدد

 . يشی دالیله ازدهام څخه ترسره کې په لږوخت او ب

د استعمال سره  ®EGL1او  ATRد سټېشن ټوټل  کېدوونیڅخه کنترول ک ېشکل د لر 31.16 د

ا ی یرته چه کاروونکی، چ ين کړیح خط دپاسه تعید صح ېپلټی او هغه د نقش وځای ښودل شوی چه منشور وی

شکل موتور    (31.16). يت معلوم شیح موقعیصح ېڅو د نقش تر ياداشت کویه او فاصله یر زاویسرو

 .یید مختلفو بڼو سره راښ هغېد سټېشن ټوټل  یلروونک
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 : ټوټل سټیشنشکل 31.16

  لنډیزاتو ید خصوصسټېشن ټوټل  يد عصر27.16

 :ياوی لریوړت الندې یېا ټول ډولونه ی ېنیشنو ځیو ټوټل سټیاو نو يد عصری

 یېتر څو زاو يږیپه اندازه وڅرخ ˚360د  ېریدا ياو عمود افقيچه  يشنونه غواړیټوټل سټ ېنیځ 

ا یحالت ته اړت ېو د اندازه کولو دید زاو یېډولونه  يچه نو کېحال  داسېپ يتر سره کړ یېد اندازه کولو عمل

 .ينلر

 د دوه ګونو حرکت لرونکو موتورونو  يدالی شیدوی کServomotors  سره سنبال وی ترڅو

 و اساس(.یاتو لپاره یعمل Roboticکو یاو عمودی حرکتونه تر سره کړی ) د روبات افقي

 که یروباتRobotic 1200چه تر  يدالی شیآله کm څخه کنترول  یېد منشور د پا پورې ېفاصل

 .يش

 26شنونه د یر ټوټل سټی: ګڼ شمیوالیتلسکوپ لو دx 30ا یx يدرجه لر اليیولو د. 

 ده. کېمترو په لړی  0.5 – 1.7د  یېاندازه  ياصغر ېد فوکس د فاصل 

 و یده چه د در پورېلومترو یک 2 – 5د   پورېو منشور یا ی يتر ځانګړ يریاندازه ګ ېد فاصل

 .يو پورېلو مترو یک 10منشورنو لپاره تر 

 زر یل کېدوونید محور ګډ لcoaxial visible laser  ری څخه یپرته د منعکس اندازه ګ ېېلړی

 مترو ده. 250 – 700د 
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 اری انحراف څخه عبارت دی یو دی ) دقت د معیثان 11څخه تر  1د  یېو د اندازه کولو دقت ید زاو

 اوکه معکوس(. يم ویکه هغه مستق

 2د  یېپه استعمال سره: نورمال  کېدقت ، د منعکس کوون ېفاصلmm + 2ppm یې  ېبی، تعق

5mm + 2ppm 3  یې کې، نا منعکس کوونmm + 2ppm کېلړی نا منعکس کوون ېاو د لوړ 

 5mm + 2ppm یې

 (ياط غواړیاحت یېزر ) لومړی کالس او دوهم کالس یخطره ل ېب ېد سترګو په وړاند 

  800تر  یېنا منعکستوبm انعکاس( ، او تر  کېپه سلو  91دی د کودک د خړ کارت  پورې(

300m  انعکاس(  کېپه سلو  18د کودک د خړ کارت ( 

 اتومات فوکس 

 ال درکول ) فشار او حرارت درجه( ، د یریکه توګه د چاپیپه اتوماتppm  د دقت سره کوم چه د

الس پواسطه داخل شوی  دقت سره کوم چه د ppmا د یق شوی او یتطب باندېو فاصلو یاندازه شو

 .يو

 بل پواسطه اتصال یهغه د ک ا دی مه اطالعات اویسې د بلوتوت ب 

 د پوره  کېا معلومات ټولوونی ( ، اوير وصل شویغ او ي) وصل شو کېمعلومات ټولوون ياریمع

هغوی  او د کېپردو لرون ي( سره چه د لمسيا ولریکلو وړتید ل پورېکو ) د څلورو خطونو یګراف

بورډ د یح او همدارنګه د کیټ کولو او د لغتونو د تصحیډیا کېاو هم د چټ يکماندونه ولر

 .يو کېا لرونیکماندونو د وړت

 د  ېوخطامحور  کېدونیت ، د کږیفیاو ک یيپروګرام توانا کېو د لرونخطاد دخط د ید ل ،

هدف  د Lock – onکه توګه د یاوپه اتومات خطااندکس  ې، د عمود ېوخطامحور  کېجبرانوون

 ی.سیح په اتوماته توګه صورت نیو تصحخطاو یو لپاره د محسوس شویرید ټولو اندازه ګ ېوایوړت

 حرکتونو لپاره ياو عمود افقيدنه د یبی انتها چل 

 ا سقوطیزر تنازل ید ل 

 کارول  کېمترو چه د نقشو په وخت   5 – 150د قرار ورکولو لپاره الښوده رڼا د  یېد منشور د پا

 .ږيیک

  دATR پورېمترو  500 – 1000د  کېژندونیاتومات هدف پ  

  حیمحورنو تصح ياو دوه ګون يوګونید 

نو پورته لست د پوره لست معنی  يپه ثابته توګه اصالح او پرمختګ موم ېاویشنونو وړتید ټوټل سټ

 .یلرل ينش
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  شنونهیټوټل سټ يالس 28.16

کوم چه  يدویشنونه تولیټوټل سټ کېمنعکس کوونر ید کم دقت او غ کېدوونیر تولیشم يځانګړ

وصل  باندې کېلرون ېپخ ېا د درید پاسه  یېپا ېوی، او د ين په شان ویدورب یيویډیو يد الس يش الیدیک

 :يلر ېبرخ اساسياو  کېبشپړوون ېآله در ي. نوموړيپه شان وې لآ ېعنی د سروی د عادی يشوی و

 ير انعکاسیزر( په غیاداری لومړی درجه ل یېکا د غذا او ادویزر )د امریل کېا ټکان ورکوونی يموج 

توګه وکارول  يانعکاس ېری. کله چه په غياندازه کو ېلوحو او منشورنو سره په استعمال فاصل يشکل انعکاس

د مختلفو  یېډولونه  يچه نوموړ ياندازه کړ ېفاصل پورېمترو  300 – 1200د  ېنوموړ يش الینو کو يش

،  يډول دی لکه سنګکار سطحې ېد توجه یېوه نوعه ی. يږیدا کیپ کېټ یانواعو سره په مارکدوونکو او یتول

د نورو څخه  سطحې ېنیځکه ځ تعینیږي ئانو ته د فاصلو لړیر نوموړو شظ، او نور چه ن ي، بوټ ېټ ، ونیکانکر

او په  يد يکانعکاس ورکوون ېښ ېرید نور ډ سطحېو یاو د ودان يټی. کانکريد کېانعکاسوون ېاتیز ېریډ

د منشور سره  چیرې. که ينور منعکسو پورې ېانداز ېا تر لږی، او چمن او نور ب ي، بوټ ېچه ون کېحال  داسې

 يش الیدیا کیآالت ب ېنی. ځيږیرس پورېلومترو یک 5- 8د  یېنو د فاصلو د اندازه کولو قدرت  ياستعمال ش

 يت ورکویته هدا ېلآ یری محدودوالیاندازه ګ يچه د نوموړ ياندازه کړ پورېط یو محدود محیفاصلی تر 

، او همدارنګه  يکړه اندازه او ثبت ن يد باندېط څخه د یا محین شوی چوکاټ او یترڅو هغه فاصلی چه د تع

د کار  ېاجسامو کوم چه د سرو ېاو جسمونه د خپل د شاه او خوا نژد نقطې ېلر ېریچه ډ ير ته اجازه ورکړیسرو

د  یېد قت  ېلــــ. د فاصيت کړئنورو پواسطه قرا نونه دونو شاخونه اویلکه د برق ال يمداخله کو ېان کیپه جر

ډول  AAنورمال دی. برق د دوه و څخه تر شپږو د  یې cm ± 20ppm 5±چه  يو پورېمترو  سانتي 1 – 10

 ورېپپه مودول  ېلآتری نوعه د یا هم د بیب يږیانتقال يبتری د چېو ېو پواسطه چه ټولیتریب Cا د دوه یو او یتریب

 (305,7) .ياړه لر

 یېزاو ياو عمود افقي(  inclinometerتر ینومیانکال کېا خپل لرونی) او  يکشفر ورکوون یېد زاو

ا یاو  ېقیدق ېویچه د قوس د يش الی، او کو يد يشو يمعرف کېچه مخ ېدغونسټېشن لکه د ټوټل  ېمعلوم

 °0.01د  یېو د ندازه کولو دقت ید زاو کېا بازار یټ ی، او په مارک يات دقت سره کار تر سره کړیپه زدهغه څخه 

څخه  آالتو يد الس باندېو یزو پایپښ ېو او نورو دریآالت په پا ي. ښکاره ده چه وصل شويد پورې °0.2څخه بر 

 .يغوره دقت لر

 کېټ یټولوونکو په مرسته چه اوس مهال په مارکر معلوماتو ید ګڼ شم يش الیدید معلوماتو ټولول ک

 GISره پراخه توګه د نقشو د جوړولو ، د یپه ډ يدالی شیشنونه کیټوټل سټ يالس ي. نوموړيترسره ش يږیدا کیپ

د ونو بوټو د  يدالی شیک ېسرو GPSپه توګه د  ېلګی. د بيلپاره وکارول ش ېد سرو GPSاوهم د  ېسرو د

سګنالونه  GPSرته چه د ی) چ يهم ادامه ورکړل ش کېمت په وخت حا مزایا د کوم ساختمان خنډ یاو  الندېو یسور
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. يږیم ډول ورانتقالیپه مرسته چه معلومات په مستق کېد معلوماتو ټولوون GPS( چه هغه هم د يبندو

(309,7) 

 

 [7]نامنعکس کوونکی ټوټل سټیشن  -شکل  32.16

 لنډیز 29.16

مخکې د نیل په وادي کې د اوبو سستمونه موجود وو چه د هغې جوړول جیودېزیکي له میالد څو پېړۍ 

ایجابولې. د اوبو لګولو د ساختمانونو ساحه چه د هغې اثار موجود دي، )کاریزونه( د دې ګواهي  یاندازه ګیر

کترونیکي ورکوي چه جیودېزیکي کارونه له پخوا زمانو څخه زموږ په هیواد کې سرته رسېدلي دي، کله چه ال

تیودولېت د لومړي ځل لپاره معرفي شو نو د دې په راتګ سره د نوو عصري ساحوي موادو په ټولولو او پروسس 

د مرستې لپاره الره پرانسته. کله چه الکترونیکي تیودولېت د ای ډي ام )الکترونیکي فاصله اندازه  یېکې 

پرمخ د  ېلآ( سره استعمال شي نو په دې صورت کې به یو سرویر باید یوه ډېره پیاوړي آله ولري. د دې کېکوون

چلوونکي حالت څاري او د سروې دننه عیار شوی پروګرام  ېلآمایکروپروسسر)کوم چه په اتوماتیک بڼه د 

ور جوخت مواد ذخیره او )کوم چه د ساحې مواد، اندازه ګیري او ورسره ن کېکاروي( سره د موادو ټولوون

چه د ټوټل سټېشن په  ئپروسس کوي( یوځای شي نو په دې حالت کې به تاسې یوه پېژندل شوي انجنیري آله ولر

 .نوم یادېږي
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 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

 پوښتنی

 ؟يلر ېګټ ېته کوم ېتیف ياو فوالدتیودولیت  کېیکارول نظر الکترونسټېشن د ټوټل  .1

ر رامنځته کړی یتاث مکو باندېپه طرزالعمل  ېاندازه کولو منځته راوړل د سرو زاویې کېید الکترون .2

 دی؟

و حاتید توض نقطېد  ئکنترولوونک هغې کتاب او د يکیالکترون يساحوسټېشن چه د ټوټل  ېسره دد .6

کل شوی نوټونه ید الس په واسطه ل يساحو ې، ول يا لریت او اړتیو د ثبت قابلیرید اندازه ګ ساحېاو د 

 ؟يت وړ دیاوس هم د اهم

س په هکله کوم یاو دهغوی د معلوماتو د پروس ېسرو يت د پراخه ساحویاهم ېسرو کېید الکترون .4

 ح کړی؟یتشر يږیپه نوم هم اشاره ک Geometric Scienceچه نن ورته د 

ت یو پټ وال موقعید اوبو د  ئش الی، نو څرنګه کو ئکاروسټېشن و پروګرام شوی ټوټل ی ېتاس چېکله  .1

 معلوم کړی؟ ير د کنج شاته ویو تعمیکوم چه د

نو  يار شیوځلی عیچه  يږیو ځل داخلولو سره ترسره کیم او برابرتوب په یشنونو تنظینو ټوټل سټید ځ .3

، نو  ير مومیارولو سره تغیچه د نورو په هر ځل ع کېحال  داسېاو پ ير شیچه هغه تغ يږیښیر لږ پیډ

 .يو ېذکر شو setting  میو تنظید هر  کېچه په هغه  ئلست جوړ کړو لپاره نو جالجال ید هر  ېتاس

د  کېچه مخ ئ، نو روښانه کړ يار شید پاسه ع نقطېد کنترول د سټېشن چه نو ټوټل  ېوروسته لد .7

 ؟يد بشپړه شیاو د معلوماتو داخلونه با یېعمل ېد ترسره کولو څخه کوم ېسرو توپوګرافیکي

ا یاو  يشنونه د غوښتل شویسټ يد پاسه کله چه اکثره کنترول ساحېساختماني  ېمزدهم ېریډ ېوید  .8

د  Resectionڅرنګه کوالی شی چه د  ئ، نو واضح کړ يڅخه بند و ساحېد  ېنقش يشنهاد شویپ

 ؟ينقطه رامنځته کړسټېشن د کنترول آزاد  convenient وه مسترحه یک په کارولو سره یتخن

چه کله  ئح کړیک تشریاده رو د خط د پاسه هغه تخنیو پید قراتونو د معلومولو لپاره د  ېد سرو .9

 يکیو د بل سره په ګرافی ئاده رو د خط د پاسه د نقطو لړینو د پ يوټر ته داخل کړل شیمعلومات کمپ

 .يډول وتړل ش

 ئ؟کړح ینقطو لپاره تشرساختماني و یڅخه د هم آهنګ شو کېک د مخیتخنسټېشن د ټوټل  .11

 ؟يد ېکوم ېشنونو ګټید موتور لرونکو ټوټل سټ .11

 ؟يد ېد کارولو ګټی کوم ATR يژندونکیتو مات هدف پد ا .12
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 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

 ضمایم

Minutes 

00 10 20 30 

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

0 100.00 0.00 99.97 1.74 99.88 3.49 99.73 5.23 

2 100.00 0.06 99397 1.80 99.87 3.55 99.72 5.28 

4 100.00 0.12 99.97 1.86 99.87 3.60 99.71 5.34 

6 100.00 0.17 99.96 1.92 99.87 3.66 99.71 5.40 

8 100.00 0.23 99.96 1.98 99.86 3.72 99.70 5.46 

10 100.00 0.29 99.96 2.04 99.86 3.78 99.69 5.52 

12 100.00 0.35 99.96 2.09 99.85 3.84 99.69 5.57 

14 100.00 0.41 99.95 2.15 99.85 3.89 99.68 5.63 

16 100.00 0.47 99.95 2.21 99.81 3.95 99.68 5.69 

18 100.00 0.52 99.95 2.27 99.84 4.01 99.67 5.75 

20 100.00 0.58 99.95 2.33 99.83 4.07 99.66 5.80 

22 100.00 0.64 99.94 2.38 99.83 4.13 99.66 5.86 

24 100.00 0.70 99.94 2.44 99.82 4.18 99.65 5.92 

26 99.99 0.76 99.94 2.50 99.82 4.24 99.64 5.98 

28 99.99 0.81 99.93 2.56 99.81 4.30 99.63 6.04 

30 99.99 0.87 99.93 2.62 99.81 4.36 99.63 6.09 

32 99.99 0.93 99.93 2.67 99.80 4.42 99.62 6.15 

34 99.99 0.99 99.93 2.73 99.80 4.47 99.61 6.21 

36 99.99 1.05 99.92 2.79 99.79 4.53 99.61 6.27 

38 99.99 1.11 99.92 2.85 99.79 4.59 99.60 6.32 

40 99.99 1.16 99.92 2.91 99.78 4.65 99.59 6.38 

42 99.99 1.22 99.91 2.97 99.78 4.71 99.58 6.44 

44 99.98 1.28 99.91 3.02 99.77 4.76 99.58 6.50 

46 99.98 1.34 99.90 3.08 99.77 4.82 99.57 6.56 

48 99.98 1.40 99.90 3.14 99.76 4.88 99.56 6.61 

50 99.98 1.45 99.90 3.20 99.76 4.94 99.55 6.67 

52 99.98 1.51 99.89 3.26 99.75 4.99 99.55 6.73 

54 99.98 1.57 99.89 3.31 99.74 5.05 99.54 6.79 

56 99.97 1.63 99.89 3.37 99.74 5.11 99.53 6.84 

58 99.97 1.69 99.88 3.43 99.73 5.17 99.52 6.90 

60 99.97 1.74 99.88 3.49 99.73 5.23 99.51 6.96 

C = 0.2 m 0.20 0.00 0.20 0.01 0.20 0.01 0.20 0.01 

C = 0.3 m 0.30 0.00 0.30 0.01 0.30 0.01 0.30 0.02 

C = 0.4 m 0.40 0.00 0.40 0.01 0.40 0.02 0.40 0.02 

 تخیومتریک جدولونه
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 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

 Minutes 

40 50 60 70 

 افقي تصحیح
ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

0 99.51 6.96 99.24 8.68 98.91 10.40 98.51 12.10 

2 99.51 7.02 99.23 8.74 98.90 10.45 98.50 12.15 

4 99.50 7.07 99.22 8.80 98.88 10.51 98.49 12.21 

6 99.49 7.13 99.21 8.85 98.87 10.57 98.47 12.27 

8 99.48 7.19 99.20 8.91 98.86 10.62 98.46 12.32 

10 99.47 7.25 99.19 8.97 98.85 10.68 98.44 12.38 

12 99.46 7.30 99.18 9.04 9883 10.74 98.43 12.43 

14 99.46 7.36 99.17 9.08 98.82 10.79 98.41 12.49 

16 99.45 7.42 99.16 9.14 98.91 10.85 98.40 12.55 

18 99.44 7.48 99.15 9.20 98.80 10.91 98.39 1260 

20 99.46 7.53 99.14 9.25 98.78 10.93 98.37 12.66 

22 99.42 7.59 99.13 9.31 98.77 11.02 98.36 12.72 

24 99.41 7.65 99.11 9.37 98.76 11.08 98.34 12.77 

26 99.40 7.71 99.10 9.43 98.74 11.13 98.33 12.83 

28 99..9 7.76 99.09 9.48 98.73 11.19 98.36 12.88 

30 99.38 7.82 99.08 9.54 98.72 11.25 98.30 12.94 

32 99.38 7.88 99.07 9.60 98.71 11.30 98.28 13.00 

34 99.37 7.94 99.06 9.65 98.69 11.36 98.37 13.08 

36 99.36 7.99 99.05 9.71 98.68 11.42 98.25 13.11 

38 99.35 8.05 99.04 9.77 98.67 11.47 98.24 1317 

40 99.34 7.11 99.03 9.83 98.65 11.53 98.22 13.22 

42 99.33 7.17 99.01 9.88 98.64 11.59 98.2 13.28 

44 99.32 8.22 99.00 9.94 98.63 11.64 98.19 13.33 

46 99.31 8.28 98.99 10.00 98.61 11.70 98.17 13.39 

48 9930 8.34 98.98 10.05 98.60 11.73 98.16 13.45 

50 99.2 8.40 98.97 10.11 98.58 11.81 98.14 13.50 

52 99.28 8.45 98.96 10.17 98.57 11.87 98.13 13.56 

54 99.27 8.51 98.94 10.22 98.56 11.93 98.11 13.61 

56 99.26 8.57 98.93 10.28 98.54 11.98 98.10 13.67 

58 99.25 8.63 98.92 10.34 98.53 12.04 98.08 13.73 

60 99.24 8.68 98.91 10.40 98.51 12.10 98.06 13.78 

C = 0.2 m 0.20 0.02 0.2 0.05 0.19 0.02 0.19 0.03 

C = 0.3 m 0.30 0.02 0.3 0.03 0.29 0.03 0.29 0.04 

C = 0.4 m 0.40 0.03 0.4 0.04 0.39 0.04 0.39 0.05 
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 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

Minutes 

80 90 100 110 

 افقي تصحیح
ارتفاعاتو 

 تفاضل
 افقي تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعا

تو 

 تفاضل

0 9806 13.78 97.55 1545 96.98 17.10 96.36 18.73 

2 98.05 13.84 97.53 15.51 96.96 17.16 96.34 18.78 

4 98.03 13.89 97.52 15.56 96.94 17.21 96.32 18.84 

6 98.01 13.95 97.50 15.62 96.92 17.26 96.29 18.89 

8 98.00 14.01 97.48 15.67 96.90 17.32 96.27 18.95 

10 97.98 14.06 97.46 15.73 96.88 17.37 96.25 19.00 

12 97.97 14.12 97.44 15.78 96.86 17.43 96.23 19.05 

14 97.95 14.17 97.43 15.84 96.84 17.48 96.21 19.11 

16 97.93 14.23 97.41 15.89 96.82 17.54 96.18 19.16 

18 97.92 14.28 97.39 15.95 96.80 17.59 96.16 19.21 

20 97.90 14.34 97.37 16.00 96.78 17.65 96.14 19.27 

22 97.88 14.40 97.35 16.06 96.76 17.70 96.12 19.32 

24 97.87 14.45 97.33 16.11 96.74 17.76 96.09 19.38 

26 97.85 14.51 97.31 16.17 96.72 17.81 96.07 19.43 

28 97.83 14.56 97.29 16.22 96.70 17.86 96.05 19.48 

30 97.82 14.62 97.28 16.28 96.68 17.92 96.03 19.54 

32 97.82 14.67 97.26 16.33 96.66 17.97 96.00 19.59 

34 97.80 14.73 97.24 16.39 96.64 18.03 95.98 19.64 

36 97.78 14.79 97.22 16.44 96.62 18.08 95.96 19.70 

38 97.76 14.84 97.20 16.50 96.60 18.14 95.93 19.75 

40 97.75 14.90 97.18 16.55 96.57 18.19 95.91 19.80 

42 97.73 14.95 97.16 16.61 96.55 18.24 95.89 19.86 

44 97.71 15.01 97.14 16.66 96.53 18.30 95.86 19.91 

46 97.69 15.06 97.12 16.72 96.51 18.35 95.84 19.96 

48 97.68 15.12 97.10 16.77 96.49 18.41 95.82 20.02 

50 97.66 15.17 97.08 16.83 96.47 18.46 95.79 20.07 

52 97.64 15.23 97.06 16.88 96.45 18.51 95.77 20.12 

54 97.62 15.28 97.04 16.94 96.42 18.57 95.75 20.18 

56 97.59 15.34 97.02 16.99 96.40 18.62 95.72 20.23 

58 97.57 15.40 97.00 17.05 96.38 18.68 95.70 20.28 

60 97.55 15.45 96.98 17.10 96.36 18.73 95.68 20.34 

C = 0.2 m 0.19 0.03 0.19 0.03 0.19 0.04 0.19 0.04 

C = 0.3 m 0.29 0.05 0.29 0.05 0.29 0.05 0.29 0.06 

C = 0.4 m 0.39 0.06 0.39 0.07 0.39 0.07 0.39 0.08 
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 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

Minutes 

120 130 140 150 

 افقي تصحیح
ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

0 95.68 20.34 94.94 21.92 94.15 23.47 93.30 25.00 

2 95.65 20.39 94.91 21.97 94.12 23.52 93.27 25.05 

4 95.63 20.44 94.89 22.02 94.09 23.58 93.24 25.10 

6 95.61 20.50 94.86 22.08 94.07 23.63 93.21 25.15 

8 95.58 20.55 94.84 22.13 94.04 23.68 93.18 25.20 

10 95.56 20.60 94.81 22.18 94.01 23.73 93.16 25.25 

12 95.53 20.66 94.79 22.23 93.98 23.78 93.13 25.30 

14 95.51 20.71 94.76 22.28 93.95 23.83 93.10 25.35 

16 95.49 20.76 94.73 22.34 93.93 23.88 93.07 25.40 

18 95.46 20.81 94.71 22.39 93.90 23.93 93.04 25.45 

20 95.44 20.87 94.68 22.44 93.87 23.99 93.01 25.50 

22 95.41 20.92 94.66 22.49 93.84 24.04 92.98 25.55 

24 95.39 20.97 94.63 22.54 93.82 25.09 92.95 25.60 

26 95.36 21.03 94.60 22.60 93.79 24.14 92.92 25.65 

28 95.34 21.08 94.58 22.65 93.76 24.19 92.89 25.70 

30 95.32 21.13 94.55 22.70 93.73 24.24 92.86 25.75 

32 95.29 21.18 94.52 22.75 93.70 24.29 92.83 25.80 

34 95.27 21.24 94.50 22.80 93.67 24.34 92.80 25.85 

36 95.24 21.29 94.47 22.85 93.65 24.39 92.77 25.90 

38 95.22 21.34 94.44 22.91 93.62 24.44 92.74 25.95 

40 95.19 21.39 94.42 22.96 93.59 24.29 92.71 26.00 

42 95.17 21.45 94.39 23.01 93.56 24.55 92.68 25.05 

44 95.14 21.50 94.36 23.06 93.53 24.60 92.65 26.10 

46 95.12 21.55 9434 23.11 93.50 24.65 92.62 26.15 

48 95.09 21.60 94.31 23.16 93.47 24.70 92.59 26.20 

50 95.07 21.66 94.28 23.22 93.45 24.75 92.56 26.25 

52 95.04 21.71 94.26 23.27 93.42 24.80 92.53 26.30 

54 95.02 21.76 94.23 23.32 93.39 24.85 92.49 26.35 

56 94.99 21.81 94.20 23.37 93.36 24.90 92.46 26.40 

58 94.97 21.87 94.17 23.43 93.33 24.95 92.46 26.45 

60 94.94 21.92 94.15 23.47 93.30 25.00 92.40 26.50 

C = 0.2 m 0.19 0.04 0.19 0.05 0.19 0.05 0.19 0.05 

C = 0.3 m 0.29 0.07 0.29 0.07 0.29 0.08 0.29 0.08 

C = 0.4 m 0.39 0.09 0.39 0.09 0.39 0.10 0.39 0.11 
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 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

Minutes 

160 170 180 190 

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

0 92.40 26.50 91.45 27.96 90.45 29.39 89.40 30.78 

2 92.37 26.55 91.42 28.01 90.42 29.44 89.36 30.83 

4 92.34 26.59 91.39 28.06 90.38 29.48 89.33 30.87 

6 92.31 26.64 31.35 28.10 90.35 29.53 89.29 30.92 

8 92.28 26.69 91.32 28.15 90.31 29.58 89.26 30.97 

10 92.25 26.74 91.29 28.20 90.28 59.62 89.22 31.01 

12 92.22 26.79 91.26 28.25 90.24 29.67 89.18 31.06 

14 92.19 26.84 91.22 28.30 90.21 29.72 98.15 31.10 

16 92.15 26.89 91.19 28.34 90.18 29.76 89.11 31.15 

18 92.12 26.94 91.16 28.39 90.14 29.81 89.08 31.19 

20 92.09 26.99 91.12 28.44 90.11 29.86 89.04 31.24 

22 92.06 27.04 91.09 28.49 90.07 29.90 89.00 31.28 

24 92.03 27.09 91.06 28.54 90.04 29.95 88.97 31.33 

26 92.00 27.13 91.02 28.58 90.00 30.00 88.93 31.38 

28 91.97 27.18 90.99 28.63 89.97 30.04 88.89 31.42 

30 91.93 27.23 90.96 28.68 89.93 30.09 88.86 31.47 

32 91.90 27.28 90.92 28.73 89.90 30.14 88.82 31.51 

34 91.87 27.33 90.89 28.77 89.86 30.18 88.78 31.56 

36 91.84 27.38 90.86 28.82 89.83 30.23 88.75 31.60 

38 91.81 27.43 90.82 28.87 89.79 30.28 88.71 31.65 

40 91.77 27.48 90.79 28.92 89.76 30.32 88.67 31.69 

42 91.74 27.52 90.76 28.96 89.72 30.37 88.64 31.74 

44 91.71 27.57 90.72 29.01 89.69 30.41 88.60 31.78 

46 91.68 27.62 90.69 29.06 89.65 30.46 88.56 31.83 

48 91.65 27.67 90.66 29.11 89.61 30.51 88.53 31.87 

50 91.61 27.72 90.62 29.15 89.58 30.55 88.49 31.92 

52 91.58 27.77 90.59 29.20 89.54 30.60 88.45 31.96 

54 91.55 27.81 90.55 29.25 89.51 30.65 88.41 32.01 

56 91.52 27.86 90.52 29.30 89.47 30.69 88.38 32.05 

58 91.48 27.91 90.49 29.34 89.44 30.74 88.34 32.09 

60 91.45 27.96 90.45 29.39 89.40 30.78 88.30 32.14 

C = 0.2 m 0.19 0.06 0.19 0.06 0.19 0.06 0.19 0.07 

C = 0.3 m 0.29 0.08 0.29 0.09 0.29 0.10 0.28 0.10 

C = 0.4 m 0.38 0.11 0.38 0.12 0.38 0.13 0.38 0.13 
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 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

Minutes 

200 210 220 230 

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعا

تو 

 تفاضل

0 88.30 32.14 87.16 33.46 85.97 34.73 84.73 35.97 

2 88.26 32.18 87.12 33.50 85.93 34.77 84.69 36.01 

4 88.26 33.23 87.08 33.54 85.89 34.82 84.65 36.05 

6 88.19 32.27 87.04 33.59 85.85 34.86 84.61 36.09 

8 88.15 32.32 87.00 33.63 85.80 34.90 84.57 36.13 

10 88.11 32.36 86.96 33.67 85.76 34.94 84.52 36.17 

12 88.08 32.41 86.92 33.72 85.72 34.98 84.48 36.21 

14 88.04 32.45 96.88 33.76 85.68 35.02 84.44 36.25 

16 88.00 32.49 96.84 33.80 85.64 35.07 84.40 36.29 

18 87.96 32.54 86.80 33.84 85.60 35.11 84.35 36.33 

20 87.93 32.58 86.77 33.89 85.56 35.15 84.31 36.37 

22 87.89 32.63 86.73 33.93 85.82 35.19 84.27 36.41 

24 87.85 32.67 86.69 33.97 85.48 35.23 84.23 36.45 

26 87.81 32.72 96.65 34.01 85.44 35.27 84.18 36.49 

28 87.77 32.76 96.61 34.06 85.40 35.31 84.14 36.53 

30 87.74 32.80 96.57 34.10 85.36 35.36 84.10 36.57 

32 87.70 32.85 96.53 34.14 85.31 35.40 84.06 36.61 

34 87.66 32.89 96.49 34.18 85.27 35.44 84.01 36.65 

36 87.62 32.93 96.45 34.23 85.23 35.48 83.97 36.69 

38 87.58 32.98 96.41 34.27 85.19 35.52 83.93 36.73 

40 87.54 33.03 86.37 34.31 85.15 35.56 83.89 36.77 

42 87.51 33.07 86.33 34.35 85.11 35.60 83.84 36.80 

44 87.47 33.11 86.29 34.40 85.07 35.64 83.80 36.84 

46 87.43 33.15 86.25 34.44 85.02 35.68 83.76 36.88 

48 87.39 33.20 86.21 34.48 84.98 35.72 83.72 36.92 

50 87.35 33.24 86.17 34.52 84.94 35.76 83.67 36.96 

52 87.31 33.28 86.13 34.57 84.90 35.80 83.63 37.00 

54 87.27 33.33 86.09 34.61 84.86 35.85 83.59 37.04 

56 87.24 33.37 86.05 34.65 84.82 35.89 83.54 37.08 

58 87.20 33.41 86.01 34.69 84.77 35.93 83.50 37.12 

60 87.16 33.46 85.97 34.73 84.73 35.97 83.46 37.16 

C = 0.2 m 0.19 0.07 0.19 0.07 0.19 0.08 0.19 0.08 

C = 0.3 m 0.28 0.11 0.28 0.11 0.28 0.11 0.28 0.12 

C = 0.4 m 0.38 0.14 0.37 0.15 0.37 0.15 0.37 0.16 
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 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

Minutes 

240 250 260 270 

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعاتو 

 تفاضل

افقي 

 تصحیح

ارتفاعا

تو 

 تفاضل

0 83.46 37.16 82.14 38.30 80.78 39.40 79.39 40.45 

2 83.41 37.20 82.09 38.34 80.74 39.44 79.34 40.49 

4 83.37 37.23 82.05 38.38 80.69 39.47 79.30 40.52 

6 83.33 37.27 82.01 38.41 80.65 39.51 79.25 40.55 

8 83.28 37.31 81.96 38.45 80.60 39.54 79.20 40.59 

10 83.24 37.35 81.92 38.49 80.55 39.58 79.15 40.62 

12 83.20 37.39 81.87 38.53 80.51 39.61 79.11 40.66 

14 83.15 37.43 81.83 38.56 80.46 39.65 79.06 40.69 

16 83.11 37.47 81.78 38.60 80.41 39.69 79.01 40.72 

18 83.07 37.51 81.74 38.64 80.37 39.72 78.96 40.76 

20 83.02 37.54 81.69 38.67 80.32 39.76 78.92 40.79 

22 82.98 37.58 81.65 38.71 80.28 39.79 78.87 40.82 

24 82.93 37.62 81.60 38.75 80.23 39.81 78.82 40.86 

26 82.89 37.66 81.56 38.78 80.18 39.86 78.77 40.89 

28 82.85 37.70 81.51 38.82 80.14 39.90 78.73 40.92 

30 82.80 37.74 81.47 38.86 80.09 39.93 78.68 40.96 

32 82.76 37.77 81.42 38.89 80.04 39.97 78.63 40.99 

34 82.72 37.81 81.38 38.93 80.00 40.00 78.58 41.01 

36 82.67 37.85 81.33 38.97 79.95 40.04 78.54 41.06 

38 82.63 37.89 81.28 39.00 79.90 40.07 78.49 41.09 

40 82.58 37.93 81.24 39.04 79.86 40.11 78.44 41.12 

42 82.54 37.96 81.19 39.08 79.81 40.14 78.39 41.16 

44 82.49 38.00 81.15 39.11 79.76 40.18 78.34 41.19 

46 82.45 38.04 81.10 39.15 79.72 40.21 78.30 41.22 

48 82.41 38.08 81.06 39.18 79.67 40.24 78.25 41.26 

50 82.36 38.11 81.01 39.22 79.62 40.28 78.20 41.29 

52 82.32 38.15 80.97 39.26 79.58 40.31 78.15 41.32 

54 82.27 38.19 80.92 39.29 79.53 40.35 78.10 41.35 

56 82.23 38.23 80.87 39.33 79.48 40.38 78.06 41.39 

58 82.18 38.26 80.83 39.36 79.44 40.42 78.01 41.42 

60 82.14 38.30 80.78 39.40 79.39 40.45 77.96 41.45 

C = 0.2 m 0.18 0.08 0.18 0.09 0.18 0.09 0.18 0.09 

C = 0.3 m 0.27 0.12 0.27 0.13 0.27 0.14 0.27 0.14 

C = 0.4 m 0.36 0.16 0.36 0.17 0.36 0.18 0.36 0.18 
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 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

Minutes 
280 290 300 

 ارتفاعاتو تفاضل افقي تصحیح ارتفاعاتو تفاضل افقي تصحیح ارتفاعاتو تفاضل افقي تصحیح

0 77.96 41.45 76.50 42.40 75.00 43.30 

2 77.91 41.48 76.45 42.43 74.95 43.33 

4 77.86 41.52 76.40 42.46 74.90 43.36 

6 77.81 41.55 76.35 42.49 74.85 43.39 

8 77.77 41.58 76.30 42.53 74.80 43.42 

10 77.72 41.61 76.25 42.56 74.75 43.45 

12 77.67 41.65 76.20 42.59 74.70 43.47 

14 77.62 41.68 76.15 42.62 74.65 43.50 

16 77.57 41.71 76.10 42.65 74.60 43.53 

18 77.52 41.74 76.05 42.68 74.55 43.56 

20 77.48 41.77 76.00 42.71 74.49 43.59 

22 77.42 41.81 75.95 42.74 74.44 43.62 

24 77.38 41.84 75.90 42.77 74.39 43.65 

26 77.33 41.87 75.85 42.80 74.34 43.67 

28 77.28 41.90 75.80 42.83 74.29 43.70 

30 77.23 41.93 75.75 42.86 74.24 43.73 

32 77.18 41.97 75.70 42.89 74.19 43.76 

34 77.13 42.00 75.65 42.92 74.14 43.79 

36 77.09 42.03 75.60 42.95 74.09 43.82 

38 77.04 42.06 75.55 42.98 74.04 43.84 

40 76.99 42.09 75.50 43.01 73.99 43.87 

42 76.94 42.12 75.45 43.04 73.93 43.90 

44 76.89 42.15 75.40 43.07 73.88 43.93 

46 76.84 42.19 75.35 43.10 73.83 43.95 

48 76.79 42.22 75.30 43.13 73.78 43.98 

50 76.74 42.25 75.25 43.16 73.73 44.01 

52 76.69 42.28 75.20 43.18 73.68 44.04 

54 76.64 42.31 75.15 43.21 73.63 44.07 

56 76.59 42.34 75.10 43.24 73.58 44.09 

58 76.55 42.37 75.05 43.27 73.52 44.12 

60 76.50 42.40 75.00 43.30 73.47 44.15 

C = 0.2 m 0.17 0.10 0.17 0.10 0.17 0.10 

C = 0.3 m 0.26 0.14 0.26 0.15 0.25 0.15 

C = 0.4 m 0.34 0.19 0.35 0.20 0.34 0.20 
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 ټوټل سټیشن انجنیري جیودیزي

 ماخذونه

  (287-251) .پشاور .جلد دوم .سروینګ  1371) (سال. عبدالعظیم ,بهرامی  .عبدلواحد ,حسنی1. 

 .ک تهران ( ی)پلی تکن .ریر کبیدانشگاه ام .( . نقشه برداری شناخت کلی1384).محمود,ذوالفقاری 2.

(92,169,183) 

دانشکده نقشه  .دهیچیات پیاضیبدون ر اساسيم یدرک مفاه جیودیزي (1380) ,عباسعلی ,صالح آبادی3.

 (198-172-211 )ران.یاِ.برداری 

 (323,235-314) .ران یدانشگاه علم و صنعت ا .نقشه برداری .(1384) .شمس,نوبخت 4.

 (14-13) ..کابل جیودیزي اساسات .( 1983).پ.درویش  ،ا ,لتوین .پ،س ,وایتنکه5.

6– Bannister, A. Raymond, S. R. Baker. (2006) .Surveying University of Sol ford.(120 – 

143). 

7. Elementary surveying an introduction to Geomatics. ( 2007). New Jersey USA.(305-309). 

8 – Paul, R. Wolf, Charles. Ghilani, D. (2006) Elementary Surveying Pennsylvania State 

University. (227 – 240). 

9-Брунович П Н, Самошкин Е. М. Геодезия, (1985): «Недра» Москва. 

 01 -Слиханович, В, Г. (1981) .Геодози част II :«Недра». Москва. 

 10- Слиханович,В ,Г . (1970). Задачник  по Геодезия. :«Недра» Москва.  

 8 – Казаковский, Д. А.(1970) . Маркщейдерское Дело «Недра» Москва. 

12 – Оглоблин, Д ,И. (1972) .Маркщейдерское Дело. :«Недра» Москва. 

13– Юнусов, А, Г. (2011) .Беликов А Б Баранов В И Каширкин Ю, Ю ГЕОДЕЗИЯ 

.Академический Москва.c (38 – 85). 

 

 



Publishing Textbooks 
 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, 

which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we 

have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. For 

this reason, we have published 278 different textbooks of Medicine, Engineering, 

Science, Economics, Journalism and Agriculture (96 medical textbooks funded by 

German Academic Exchange Service, 160 medical and non-medical textbooks 

funded by German Aid for Afghan Children, 6 textbooks funded by German-Afghan 

University Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic 

of Germany, Mazar-e Sharif, 2 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 1 textbook 

funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation and 8 textbooks funded 

by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-

Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are 

holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be mentioned 

that all these books have been distributed among all Afghan universities and many 

other institutions and organizations for free. All the published textbooks can be 

downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.  
 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari 

and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and 

give students access to state–of–the–art information. In the meantime, translation of English 

language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to 

access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and 

exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. 

The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to 

overcome this deficit.”  

We would like to continue this project and to end the method of manual notes 

and papers. Based on the request of higher education institutions, there is the 

need to publish about 100 different textbooks each year.  
 

 



I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise 

their lecture notes or written books and share them with us to be published. We 

will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities 

free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in 

this regard. We welcome any recommendations and suggestions for 

improvement.  

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books 

according to the international standards, but if there is any problem in the book, 

we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in 

order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We 

would also like to mention that he has provided funds for 160 medical and non-

medical textbooks so far. 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation) 

and CIM (Centre for International Migration & Development) for providing 

working opportunities for me from 2010 to 2016 in Afghanistan. 

In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education  

Dr. Najibullah K. Omary (PhD), Academic Deputy Minister Prof Abdul Tawab Balakarzai, 

Administrative & Financial Deputy Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), 

Administrative & Financial Director Ahmad Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher 

Education Dr. Gul Rahim Safi, Chancellor of Universities, Deans of faculties, and 

lecturers for their continuous cooperation and support for this project.  

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these 

books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I would like to 

express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and 

Fahim Habibi in the office for publishing books. 
 
 

Dr. Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, March, 2018 

Office: 0756014640 

Email: textbooks@afghanic.de 



Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role in 

gaining, keeping and spreading knowledge and science, 

and they are the fundamental units of educational 

curriculum which can also play an effective role in 

improving the quality of higher education. Therefore, 

keeping in mind the needs of the society and today’s requirements and 

based on educational standards, new learning materials and textbooks 

should be provided and published for the students.   

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very thankful 

to those who have worked for many years and have written or translated 

textbooks in their fields. They have offered their national duty, and they 

have motivated the motor of improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in 

their respective fields so that, after publication, they should be distributed 

among the students to take full advantage of them. This will be a good 

step in the improvement of the quality of higher education and 

educational process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available 

new and standard learning materials in different fields in order to better 

educate our students. 

Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and our 

colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities for 

publishing textbooks of our lecturers and authors. 

I am hopeful that this project should be continued and increased in order 

to have at least one standard textbook for each subject, in the near future.  

 

Sincerely, 

Dr. Najibullah K. Omary (PhD) 

Minister of Higher Education 

Kabul, 2018 




	Engineering survey
	CD
	2018-3-28-Engineering survey
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	2018-3-26-Engineering survey.pdf
	Engineering survey
	CD
	Engineering survey
	Page 3
	Page 4
	Page 5




