د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په السته راوړلو،
ساتلو او خپرولو کېې ییېر م ېم روو لوبېول د  .دريس کتېاب د صاېاب
اسېېايس برخېېه يېېوړو دېېې د ددک کې 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.
له ښاغلو استاداصو او لړکواالصو څخه د دړک له کومي مننه کوم دې دوامدارک دیار یېې ایتېتل او
د کلوصو په اوږدو کې یې په خپلو اړوصدو څاصګو کې دريس کتابوصه تېللړ او ببېاړد د  ،خپې
ميل پور یې ادا ء ک

د او د پوهې موتور یې په حرکک راوست د  .له صورو ښاغلو اسېتاداصو

او پوه اصو څخه هم په درصښک غوښتنه کوم تر څو په خپلو اړوصدو برخو کې صېو دريس کتابوصېه
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 .
د لوړو ددک ک و ودارت دا خپله دصدک بود دې د ګراصو مصالړنو د علمي سطصې د لوړولو لپېارک
د علومو په مختلفو رشتو کې میړار او صو دريس مواد برابر او داپ ک .
په پا کې د افغان ماشوماصو لپارک د يرمني کمړټې او دموږ همکېار یاکېی یصړې وردک څخېه
مننه کوم دې د د کتاب د خپرولو لپارک یې دمړنه برابرک ک ېدک.
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
کاب ۹۳۱۷ ،

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستتتاپ تته وننتونونتتو رتتک د درو رتتتایونو رشتتوای او نیتتتوای یتته یولتتو ستتتون و
رېتت .ی لتتو لتتا ستتشیر استتتاداپ او محصتتلیا نوتتتو مرلومتتالو لتته زا رستت نتته یتتر
لتتدرلک رتتو او یتته نغتتو رتتتایونو او چپرتونتتو

تته ګ تت

تته ا میتتتود

تته ګختته ازتته چتتک ا د او تته یتتا ار رتتک تته یتت

ریفیت فولورا ي رې .ی
لتتر اوستته تتورد متتو د ننګرنتتار زوستتت رنتتدنار نتترا
رایتت

یل ت

ایبیتتروي رای رای ت يبتتي وننتتتوپ او
ستتاتنک ان نیتتتر

تتون ل نیتتت وننتتتتوپ یپتتار  ۲۸۷عنوانتته م تلتتيس درو رتایونتتته د يتت

اقتصتتاد ژورنتتایی ا او راعتتت ونن( تتو  ۶۹يبتتي د انتتاپ د علشتتي نشټتتارلو تتوینک  ۱۹۰ DAADيبتتي او
غیتتتر يبتتتي د افغتتتاپ ماستتتومانو یپتتتار د رمنتتتي رشېختتتک  ۸ Kinderhilfe-Afghanistanرتایونتتته د انتتتاي او
افغتتاي وننتونونتتتو تتتوینک  ۲ DAUGرتایونتتته تتته متتت ار
رنستتتویګر

لتتتيس رتتتک د انتتتاپ فتتتدرا

شهتتتور

تتت ا

 ۲رتایونتتته د  ۱ Afghanistan-Schulenد صتتتاف ینستتت ی تتتوا  ۱د ستتتلواې ااتتت او  ۷نتتتور رتایونتتته

د رانراد ادناور ینس ) ه مان مرسته چاپ رړ د ی
د لتتادونک و د چتتک نومتتو

چتتاپ ستتو رتایونتته د نېتتواد ویتتو ا ونتتد وننتونونتتو او لتتو لتتا ستتشېر

ادارو او مؤسستتالو لتته تته و لتتا لوګتته وایتت ستتو د ی تتو چتتاپ ستتو
 ecampus.orgول

اڼک

رتایونتته یتته www.afghanistan-

ه ډاونلوډ روزی سئی

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

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

"د یو و د رړو او د ښوونک د ښه ریفیت او د روونټو له د نولو رتر او علشتي مرلومتالو د یرایرویتو یپتار
ا لنه د چک ه در او ښتو ژیو د درو رتایونو د ییټلو فرصت یرایر يش د لرلیشي نصاب د رلفورا یپار
یه انگرل

ژیک

ه در او ښتو ژیو له د رتایونو او درو موادو ژیا

رله د وننتونونو محصلیا او استاداپ نيش روزی عرص

ا لتا د

یته دد امټانتالو

نولو لتا او رتر مرلومتالو لته زا رست

ته
یتدا

رړ ی"
متتون .غتتوا و چتتک د درو رتتتایونو تته یرایرویتتو د د نیتتواد یتته وننتونونتتو د مرستتته ورتتړو او د چپختتر او
یټچتتر نتتور دوراپ لتته د تتای ټ ت رېتت.دوی د دد یپتتار دا ا لنتته د چتتک د یتتو و د رتتړو د موسستتالو یپتتار
نر را

ه نا ه  ۱۰۰عنوانه درو رتایونه چاپ يشی

لههټولولههووو اوههوونوههخه نیوو کههټوچې ههټوپههومسوکههبوخههټو ن ههوووبهه
ملې ه سوما هههو ونمومهههوچههوو نههکوخکههونتولې ههکوکههو وپخه ویههټسول

و

ههووپههبویههو وپخه ویههټو

ه ویولویههټونموکنټ میههټونمههاو ونمو

وکهه ولنهههتیورېهههتوپههن سوهوههویکوخهټومنکوپههبومههبوتنپههن وکههبوخهټوسههټوپېدېه وکههه ونمومتموههخټومههبو و
نومیههپوخوچيو،ههوسونوههخه نیوونموو پ ه ېيووخههټومنکوپههبومتپههنماوچشپنتیټههټو ومههه وکههوموول ههووخههټونومیههپو
نههکومونیپمنمیههټونمویت مهههوولههټووههویکو،یورم ه وپههن سور ه و ههووخههټو ههایوخههپ و

ههټوپههبون ې هنونو

هوویټوخوترټوپنما و
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
ستتتون د وی تتد يش نتتو یتته درنتتو یوستتتونټو
لا مون .له ه ییټلک ی ه راویی.

تته نیلتته منتتد لتتو لتتر تتو زپ ت نظرلتتا او نیتتورک مؤیتتيس او

لر و ه راللونټي چاپ رک اصالح يشی

یه افغاپ ماسومانو یپار د رمني رشیخک او د نغک یه مرش ډاررت الروا

ه ډار مننه روو چک د دغه رتاب

د چاپ یګښت لک وررړی دی دوی لر دد مهایه د ننګرنار وننتوپ د  ۱۹۰عنوانه يبي او غیريبي رتایونو د
چاپ یګښت ر غا ازیست دیی
د تتتک ای لتتتت  )GIZیتتته دفتتترت او )Center for International Migration & Development CIM

تتته

چتک متا یپتار لتتک یته  ۲۰۱۰نته لتر  ۲۰۱۹تتورد ته افغانستتاپ رتک د رتتار امټانتا یرایتر رتړ وو نتتا د
یه رومک مننه روای
د یتتو و د رتتړو یتته و لتتر وننشتت دورتتتور ن یتت هللا زوا تته عشتتری علشتتي مرتتیا وننشتت دلپلتتوا
ان نیتتر عبتتدایتواب یتتازرر ی متتان او ادار مرتتیا ډارتترت ا شتتد ستتیر مه تتور متتان او ادار رئتتیک
ا شتتد يتتاری صتتدل ي تته یتتو و د رتتړو و ار رتتک ستتالرار ډارتترت ګتت ر تتیا صتتا
رئیستتانو د ونن(یتتو رلیستتانو او استتتادانو

د وننتونونتتو

تته مننتته رتتوا چتتک د رتتتایونو د چتتاپ یتتړ لتتک ن تتویک او

مرستته لتتک ورد رتتړد د ی د دغتته رتتتاب یته مؤیتتيس

تته ډاتتر مننتتدوی تتا او ستتتاتنه لتتک رتتوا چتتک زپت

د رلونو-رلونو تار لک ه و تا لوګه ګرانو محصل نو له و اندد رړی
نشدارنګتته د دفتترت یتته نشټتتارانو نتتر لتتو ټشتتت هللا ع لتت او فهتتیا بیبتتي
رتایونو د چاپ ه یرزه رک لک نه ستړد ریدونټک نلک لک رړد د ی
ډاررت لحی وردې د یو و د رړو و ار سالرار
رای

مارچ ۲۰۱۷

د دفرت یل فوپ:
امي

۰۸۶۹۰۱۲۹۲۰

textbooks@afghanic.de :

تته نتتا مننتته رتتوا چتتک د

ﻣﺨﻜﻨۍ ﺧﺒﺮې

د اﻧﺠﻨﻴﺮي ﭘﻮﻫﻨځﻲ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ دﻧﻮي ﻛﺮﻳﻜﻮﻟﻢ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺳﺮوې دﻣﻀﻤﻮن د ﻧﻮي ﻣﻔﺮداﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ
ﻧﻴﻮﻟﻮﺳﺮه د درﺳﻲ ﻛﺘﺎب ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ده،ﭼﯥ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺎ ﺗﻪ دا دﻧﺪه راوﺳﭙﺎرل ﺷﻮه .ﻣﺎدﭘﻮﻫﻨﻮال
ﻋﻠﻤﻲ رﺗﺒﯥ ﺗﻪ د ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ددې درﺳﻲ ﻛﺘﺎب ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﻴﺴﺖ او د څﻮﻛﻠﻮﻧﻮﭘﻪ اوږدو
ﻛﯥ ﻣﯥ د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻧﻮو ﻣﺎءﺧﺬوﻧﻮ او ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮڅﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮه دا درﺳﻲ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ  16څﭙﺮﻛﻮ
ﻛﯥ ﭼﯥ  256ﭘﺎڼﯥ ﺟﻮړﻳږي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛړ.

ددې درﺳﻲ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻮ د څﺎﻧګﯥ د آﻣﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪاﺟﻤﻞ ) ﺣﺒﻴﺐ ﺻﺎﻓﻲ ( ﻧﻪ ﭼﯥ د اﺛﺮ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ ا و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﯥ راﺗﻪ ﺳﻤﯥ ﻣﺸﻮرې راﻛړي دي .اوﻫﻤﺪارﻧګﻪ د
ﭘﻮﻫﻨﻮال داﻛﺘﺮﻣـــﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ او د ﻛﺎﺑﻞ د ﭘﻮﻟﻰ ﺗﺨﻨﻴﻚ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د اﺳﺘﺎذاﻧﻮ ﻫـــــﺮ ﻳﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻮﻫﻨﻮال
ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر ﺻﺎﻓﻲ  ،ﭘﻮﻫﻨﻮال ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ رﺿﻮي څﺨﻪ ﭼﯥ ددې ﻛﺘﺎب د ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ راﺗﻪ ﻣﺸﻮرې
راﻛړي او د ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻮﻫﻴﺎﻟﻰ ﻛﺮﻳﻢ اﷲ اﺣﻤﺪي څﺨﻪ ﭼﯥ د اﻳډﻳټ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛړې ده  ،د زړه ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ
ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮم.

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

ﭘﻪ درﻧښﺖ

ﭘﻮﻫﻨﺪوى دﻳﭙﻠﻮم اﻧﺠﻨﻴﺮ ګﻞ ﺣﻜﻴﻢ ﺷﺎه )ﺳﻴﺪي(
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سریزه
د اچې نن ساینس اوتکنالوژي د تخنیک په ټولو برخو کې دومره چټکه وده کړې ده چې د هر یومضمون
محتوا د پخوا نه ډېره زیاته بدله شوې ده.نو ځکه د جیودیزي او سروې په ډګر کې هم ډیر پرمختګ شوی دی،چې
په کړنو کې یې اسانتیاوې او د شمیرونو دقت رامنځته شوی دی،چې د لوستونکو او زده کوونکو له پاره د
وخت د کموالي په پام کې نیولو سره ګټور تمامیږي.
د جیودیزي دغه تالیف شوی درسي کتاب د بیالبیلو برخو څخه ترتیب شوی دی .د دې کتاب په لومړي
څپرکي کې د څپرکي سریزه ،تعریفونه ،د مملکت په ملي اقتصاد کې د جیودیزي اهمیت ،د جیودیزي تاریخچه
،لنډیز او مثالونه راغلي دي.د کتاب په دویم څپرکي کې بیاهم سریزه ،د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو په
باره کې معلومات ،په جیودیزي کې د ارتسام طریقه،د ځمکې د کرویت تاثیر په افقي او شاقولي مسافو
باندې،د کوردیناتو او ارتفاعاتو سیستمونه،چې په جیودیزي کې استعمالیږي،د ګاوس کریوګر د مستوي د
قائمو کوردیناتو سیستم ،لنډیز او مثالونه کارول شوي دي.
د دې درسې کتاب د دریم او څلورمو څپرکو محتویات دغه موضوع ګانې په برکې نیسي:سریزه،پالن
،نقشه او پروفیل ،د مقیاسونو ډولونه او دقت،د نقشو او پالنونو نمره ګزاري،د توپوګرافي نقشو او پالنونو
مخصوصې اشارې،د اراضي د عوارضو ښودل په نقشو او پالنونو باندې،لنډیز او مثالونه او د یو خط جهت
پیداکول او د جهت ورکولو زاویې.
د کتاب په پنځم ،شپږم او اوم څپرکو کې لندیزونه ،په جغرافیائې او قائمه الزاویه کوردیناتو کې د نقطو
معلومول،خطونه او د سمت د زاویو اندازه کول،د نقطې ارتفاع پیداکول،د یو خط تیرول چې معلوم میل
ولري،د اراضي د پروفیل جوړول ،د ابګیر ساحې د حددو تعینول،د مساحت معلومول،د ځمکې د کتلې د حجم
محاسبه په جیودیزي کې د اندازه ګیرۍ ډولونه او د اندازه ګیرۍ واحدات ،د افقي زاویو د اندازه کولو اصول
،د تیودولیت شیماء  ،د تیودولیت محورونه اومستوي ګانې ،د لید تلیسکوپ ،ابترازوګانې،د قرائت ترتیبات
،دافقي زاویو اندازه کول ،د مقناطیسي ازیموت اندازه کول،.لنډیزونه ،مثالونه او نورونه بحث کېږي.
د کتاب په اتم ،نهم،لسم ،یولسم ،دولسم ،دیارلسم ،څلورلسم ،پنځلسم او شپاړلسمو څپرکو کې دغه
مطالب ځای شوي دي :د افقي زاویو د اندازه کولو اصول ،د فیتواو شریدونو ستندرد کول،د شرید او فیتي په
واسطه د مسافو اندازه کول،په افقي حالت باندې د مسافو اندازه کول ،په افقي حالت باندې د مسافو
راوړل،شبکه لرونکي دلنامیر ،نیولمان ،د جیودیزیکي نقشې اخستنې اساسات ،توپوګرافیکي نقشه
اخیستنه ،تیودولیتي نقشه اخیستنه ،تکیومتریکي نقشه اخیستنه ،ساختماني انجینري او ټوټل سټېشن او
هغوي پورې اړونده لنډیزونه او مثالونه ذکر شوي دي .همدارنګه په پای کې ضمایم او ماءخذونه هم راوړل شوي
دي.چې لوستونکئ د اړتیا پر وخت کوالی شي له هغې ګټه پورته کړي.
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لومړی څپرکئ
د جیودېزي اساسات
 1.1عمومیات
جیودېزي یوه یوناني کلمه ده،چې د اراضي د وېش په معنی ده .جیودېزي د ټولو اقتصادي رشتو د
انکشاف لپاره عملي بڼه لري  .جیودېزیکي اندازه ګیریو ته په ډېر لوړ دقت سره اړتیا پیداکیږي  .د ساختماني
عناصرو وضع کول د پالن او ارتفاع له نظره خاص اهمیت لري،چې دا ډول کارونه د جیودېزي د دقیقو کارونو
څخه شمېرل کیږي .په دې څپرکي کې په دې اړه اړین موضوعات توضیح کیږي .

 2.1تعریفونه
جیودېزي هغه علم دی،چې د بشر د عملي احتیاج پر بنسټ د ځمکې د سطحې د مطالعې په مورد د ځمکې
د برخو وېشل،د انجنیري تاسیساتو جوړول ،الرې،کانالونه،ساختمانونه،معدنونه،تونلونه،د اوبو د برق
بندونه،د طبیعي منابعو مطالعه او داسې نور(411:5) .
څرنګه چې و ویل شو،جیودېزي یوه یوناني کلمه ده،چې د اراضي د وېش په معنی ده،چې په نورو علمي
رشتو باندې وېشل کیږي:
 عالي جیودېزي :د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو د معلومولو او د ځمکې په سطحه کې د نقطو د
کوردیناتو د معلومولو څخه بحث کوي .د مسائلو حل د عالي جیودېزي او د مصنوعي اقمارو په مرسته د
کیهاني جیودېزي اساس تشکیلوي.
 جیودېزي یا توپوګرافي :د ځمکې د سطحې د کوچنیو ټوټو د طریقو ښودل د نقشو او پالنونو په شکل
مطالعه کوي.
 کارتوګرافي :د ځمکې د سطحې د لویو برخو یا د ټولې ځمکې د نقشو د طریقو ښودلوڅخه بحث کوي.
 مارکشیدري :د دې علم په واسطه د ځمکې الندې نقشې لکه د معدنونو کشفول او استخراج تر څېړنې
الندې نیسي.
 انجنیري جیودېزي :د جیودېزیکي کارونو طریقې،د سروې او مطالعاتو په وخت کې د پروژې جوړول،د
ساختماني کارونو او ساختماني انجنیري کارونو د نقشې اخستلو په مقصد اجرا کیږي .د جیودېزي د انکشاف
لپاره ریاضیات،استرونومي او فزیک عمده رول لري .د جیودېزیکي آالتو د تولید لپاره د مېخانیک د علم،
الکترونیک او اتوماتیشن څخه زیاته استفاده کیږي .د حسابي کارونو د نتایجو له مخې نقشې ،پالنونه،
پروفیلونه او د ضرورت وړ رسمونه ترتیبېږي .چې دا ټول د جیودېزیکي کارونو محصول دي چې د هغې په اساس
د پروژه سازۍ کارونه ،انجنیري ساختمانونه د پروژې د انتقال محاسبې په اراضي کې اجرا کیږي(46:6) .

انجنیري جیودیزي

)(3

د جیودیزي اساسات

 3.1د مملکت په ملي اقتصاد کې دجیودېزي اهمیت
جیودېزي د ټولو اقتصادي رشتو د انکشاف لپاره عملي بڼه لري .د توپوګرافي نقشو او پالنونو د سروې
او د انجنیري د مطالعاتو د نتایجو له مخې چې دهغې په ترکیب کې جیودېزیکې کارونه هم شامل دي .دانجنیري
ساختمانونو او پروژې جوړولو سروې او مطالعه لکه الرې ،کانالونه ،پلونه ،هوائي میدانونه ،د اوبو د برق
بندونه ،د برق د انتقال خطونه،فابریکې،کارخانې،معدنونه او داسې نور تر اجرا الندې نیول کیږي .د انجنیري
عصري ساختانونو په جوړولو کې په ډېره لویه پیمانه استفاده کیږي په ساختمانونو او تعمیراتو کې د آهن
کانکرېټ څخه د نویو ماشینونو څخه په کامیابۍ سره استفاده کیږي .په دې توګه جیودېزیکي اندازه ګیریو ته
په ډېر لوړ دقت سره اړتیا پیدا کیږي .د ساختماني عناصرو وضع کول د پالن او ارتفاع له نظره خاص اهمیت لري
چې دا ډول کارونه د جیودېزي د دقیقو کارونو څخه شمېرل کیږي .اندازه ګیري تر ملي متر او د ملي متر تر لسمې
برخې پورې ښودل کیږي .د دې طریقې په ارتباط د جیودېزي انجنیری اندازه ګیریو سامان آالت ښه شویدي .د
الیزر او الکترونیک په تخنیک سره چې دا د فزیک او ریاضی د نوښتونو څخه ګڼل کیږي په دې حصه کې
جیودېزي اندازه ګیري د هندسي اشکالو رعایت په ډېر ډاډ سره تر اجرا الندې نیول شویدي.جیودېزیکي کارونه
د پالنونو د جوړولو په منظور د کلیو د سرسبزي په موخه اجرا کیږي،اوبه لګول او د ځنګلونو جوړول د جیودېزي
کارونو پرته ناممکن دي .جیودېزي په نظامي کارونو کې ډېر زیات اهمیت لري.نقشې د اراضي د وضعیت د
مطالعې په منظور د محاربوي وضعیت،د محاربوي عملیاتو تنظیمول او داسې نورو کې استفاده کیږي .نقشې
د اردو سترګې دي.ساختماني انجنیران او جیولوجي انجنیران باید د جیودېزي په باره کې پوره معلومات ولري.
ددې لپاره چې د نقشې څخه په سالمه توګه استفاده وشي باید د نقشې په خصوصیاتو وپوهېږي.د نقشې او پالن
د جوړولو په مقصد د نقشې اخستنې د اجرا توانائي باید وجود ولري .د انجنیري ساختمانونو د جوړولوپه وخت
کې د مفیده موادو د معدن استکشاف او استخراج باید انجنیر د هغې د اړونده اندازه ګیریو او دهغې د
محاسباتو د عهدې څخه ووځي(13:5) .

 4.1د جیودېزي د انکشاف تاریخچه
جیودېزي د ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې موجوده وه ،د میالد څخه مخکې جیودېزي په
مصر،یونان،چین او داسې نورو هیوادونو کې د ځمکې د ځانګړو برخو وېشل د اوبو لګولو لپاره یې
جیودېزیکي اندازه ګیري اجرا کړیدي 2500 .کاله مخکې د نیل په وادي کې د اوبو سستمونه موجود وؤ چې د
هغې جوړول جیودېزیکي اندازه ګیري ایجابولې .په ګرجستان ،ارمنستان ،ایټالیا او فلسطین کې اوس هم د
ځمکې الندې ساختمانونه موجود دي چې په هغې کې جیودېزیکي اندازه ګیرۍ تطبیق شویدي .د میالد څخه
 1700کاله مخکې مصریانو د هندسې کتاب جوړ کړی دی چې په هغې کې د جیودېزي د اندازه ګیریومسائل
تشرېح شوي دي او همدارنګه چینایانو د لومړي ځل لپاره قطب نامه کشف کړېده،چې په اراضي کې دجهت
دپېدا کولو لپاره اسانتیاوې برابروي .د میالد څخه مخکې په دریمه پېړۍ کې ) (322-384ارستوتل یو
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یوناني عالم ؤ،چې د ځمکې کرویت یې ثابت کړ  .بیا د میالد څخه مخکې په ) (194-276کلونو کې ایراتوسفن
د جیودېزي د طریقو څخه په استفادې سره د ځمکې ابعاد یې معلوم کړل .په  210کال کې عربانو د اسالمي
جنترۍ د جوړولو په مقصد یې د ځمکې د نصف النهار د قوس اوږدوالی معلوم کړ .ابو ریحان محمد بن احمد
البیروني په  352کال کې د خورازم په ښار کې متولداوپه  427کال کې په غزني کې د دنیا څخه سترګې پټې
کړې ،چې نوموړي په خپلو اثارو کې تاریخي تشریحات د جیودېزي د اجرا شویو کارونو په مورد د پخواني
یونان،هندیانو او د عربي علماؤ په واسطه چې سرته رسېدلي دي د هغې ذکر کړی دی.نوموړي په خپل وار سره
په زیاته پېمانه جیودېزیکي او استرونومیکي اندزه ګیرۍ سرته رسولي دي .د نن څخه  500کاله مخکې د
ځمکې د لویو برخو نقشې د کرستوف کولمب،ماژیالن او داسې نورو په واسطه ترتیب شویدي .ریاضي پوه
جیودېزي پوه هالندی(سني لیوسي)د لویو مسافو د پیداکولولپاره د ترانګولېشن طریقه وړاندې کړه .د
فرانسوي عالم (دالمبر)په واسطه په کال  1798په پاریس کې لومړنی (ایتلون متر)جوړ شو .په اوسني عصرکې
د نقشو جوړول د هوائي عکسونوپه واسطه چې دالوتکو او یا د مصنوعي اقمارو په واسطه سرته رسېږي
استفاده شوېده .په افغانستان کې د ځمکې وېش دپخوا نه رواج درلود.دنن څخه  300کاله مخکې د پښتو د
ادب مؤسس د افغانستان د آزادۍ متفکر او مبارز خوشحال خان خټک کدستري نقشې جوړې کړي چې د ځمکې
حدود یې د نقشو په واسطه تثبیت کړل .شیخ ملي جغرافیه پوه او حقوق پوه په اتلسمه پېړۍ کې په مفصله توګه
د ځمکې د وېش په اوبو لګولود ساختمانونو ساحه چې د هغې اثار موجود دي (کاریزونه) ددې ګواهي ورکوي
چې جیودېزیکي کارونه پکې سرته رسېدلي دي .د لومړي ځل لپاره د افغانستان نقشه دانګلېسي سیاح لخوا
د(برنس)په نوم په  1810میالدي کال کې جوړه شوېده،چې وروسته یې بیا د روسیې،ایران او هندوستان سره
سرحدي نقشې جوړې شویدي .دقیقې نقشې د افغانستان په ټوله ساحه کې په  1:500000،1:100000او
 1:25000په  1960میالدي کال کې ترتیب شویدي .په  1919میالدي کال کې دافغانستان د دفاع په وزارت
کې د توپوګرافي څانګه جوړه شوه په 1941میالدي کال کې په حربي پوهنتون کې د توپوګرافي دیپارتمنت
جوړشو.په  1956میالدي کال کې د توپوګرافي ښوونځی تاسیس شو .په  1959میالدي کال کې د
کارتوګرافي انستیتیوت جوړ شو،چې هدف یې د ټول افغانستان د دفاعي او اقتصادي پرمختیا لپاره د نقشو
جوړول دي (14:5) .

 5.1لنډیز
جیودېزي یوه یوناني کلمه ده،چې د اراضي د وېش په معنی ده .او دا په مختلفو برخو ویشل کیږي،چې
عالي جیودېزي،توپوګرافي،کارتوګرافي،مارکشیدري او انجنیري جیودېزي د هغې اساسي برخی جوړوي .د
ساختماني عناصرو وضع کول دپالن او ارتفاع له نظره خاص اهمیت لري،چې دا ډول کارونه دجیودېزي د دقیقو
کارونو څخه شمېرل کیږي.جیودېزي په نظامي کارونو کې ډېر زیات اهمیت لري .نقشې د اراضي د وضعیت د
مطالعې په منظور د محاربوي وضعیت،د محاربوي عملیاتو تنظیمول او داسې نورو کې استفاده کیږي.
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جیودېزي د ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې موجوده وه .د میالد څخه مخکې جیودېزي په مصر،یونان ،چین او
داسې نورو هیوادونو کې د ځمکې د ځانګړو برخو وېشل د اوبو لګولو لپاره یې جیودېزیکي اندازه ګیري اجرا
کړیدي .د لومړي ځل لپاره د افغانستان نقشه د انګلېسي سیاح لخواد(برنس)په نوم په  1810میالدي کال کې
جوړه شوېده چې وروسته یې بیا د روسیې ،ایران اوهندوستان سره سرحدي نقشې جوړې شویدي.
پوښتنې:
 .1جیودېزي کوم ډول علم دی په باره کې یې معلومات ولیکئ؟
 .2د عالي جیودېزي د مسائلو حل د مصنوعي اقمارو پواسطه د کوم ډول جیودېزي د محتویاتو اساس جوړوي؟
 .3د توپوګرافي پواسطه د ځمکې کومې ټوټې په پالن او نقشه باندې مطالعه کیږي؟
 .4د کارتوګرافي پواسطه د ځمکې کوم ډول ټوتې په پالن او نقشه باندې مطالعه کیږي؟
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دویم څپرکئ
د ځمکې شکل او د کوردیناتو سیستم
 1.2عمومیات
د جیودېزي د اساسي وظائفو څخه یوه وظیفه د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو معلومول دي .د دې
معلوماتود پوهېدلولپاره د عملي اوعلمي مسائلو حل د ډېرو علمي او تخنیکي رشتو دپاره ضروري ګڼل کیږي.
دلته د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو او هم د هغو د محاسبی د طریقو په باره کې معلومات وړاندې شوي دي.

 2.2د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو په باره کې معلومات
د جیودېزي د اساسي وظائفو څخه یوه وظیفه د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو معلومول دي .د دې
معلوماتو د پوهېدلو لپاره د عملي او علمي مسائلو حل د ډېرو علمي او تخنیکي رشتو دپاره ضروري ګڼل
کیږي .د ځمکې سطحه د  29%وچې او  71%اوبو څخه جوړه شوېده چې د دې په ترکیب کې غرونه ،درې ،لوړې
او ژورې موجودیت لري .په اوسط ډول وچې د  843مترو په ارتفاع د بحر د سطحې څخه قرار لري چې بیا د ځینو
څوکو ارتفاع  8900مترو پورې رسېږي .د بحر ژوروالی په اوسط ډول د  1100مترو څخه زیات وجود لري .د
وچې فزیکي مغلقه سطحه کوالی شو چې د ریاضي فورمولونو په
واسطه هغه وښیو .د ځمکې د شکل د ښودلو لپاره په جیودېزي کې د
سوئې د سطحې څخه استفاده کیږي .چې دا یوه محدبه سطحه ده چې د
شاقول د خط په استقامت د ځمکې په هره نقطه کې د جاذبې د قوې په
استقامت باندې عمود ده .د ځمکې شکل چې د بحیرو او بحرونو
داوبودسطحې په واسطه په آرام حالت کې منځ ته راغلی دی که چېرې
په تصوري ډول د وچې الندې امتداد ورکړل شي د جیوئد په نوم باندې
یادېږي .څرنګه چې کتله د ځمکې د کرې په منځ کې په غیر مساوي ډول
ځای پرځای شوېده د شاقولي خطونو استقامت د ثقیله اجسامو خوا ته
انحراف کوي(131:4) .

 1.2شکل :دجیوئد سطح

b

 2..2شکل :دځمکې ابعاد

a
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لدې وجهې په پورتني شکل کې  -1د ځمکې فزیکي سطحه  -2د بحرونو د سوئې سطحه (جیوئد)  -3د
شاقول خطونه – چې د هغوی استقامتونه د ځمکې په مرکز کې یو بل سره نه قطع کوي پدې ډول د جیوئد سطحه
یوه مغلقه سطحه ده چې د اراضي د هېڅ شکل سره مطابقت نلري.استرونومي او جیودېزي رصداتو ثابته کړېده
چې ځمکه د دورانې حرکت په واسطه چې په خپل محور ېې لري په قطبینو کې فشرده ګي منځ ته راوړي .د ځمکې
شکل د دوراني الپسوئید سره نږدېوالې لري د الپسوئید او جیوئد ترمنځ تفاوت ډېر کوچنی دی چې د 100-
 150مترو پورې تجاوز نکوي .د جیودېزي د ډېرو عملي مسائلو حل لپاره د جیوئد سطحه د دوراني الپسوئید
د سطحې په ډول قبولېږي .الپسوئید سطحه ده چې د یوې بیضوي د دوران په واسطه چې د هغې په کوچني محور
باندې منځ ته راځي .د ځمکې د الپسوئید ابعاد د نیمائي لوی محور  aاو نیمائي کوچني محور  bدي چې د α
قېمت د الندې فورمول په واسطه تعینېږي.
a−b
a

=α

په افغانستان کې د الپسوئید بین المللي ابعاد انتخاب شوي دي چې د اندازه ګیرۍ په نتیجه کې یې د
استرونومي ،جیودېزي رصداتو او مصنوعي اقمارو د حرکت په واسطه ښودل شویدي.
𝑚  α = 1: 298.25, α = 6378162د الپسوئید د سطحې دتقریبي محاسباتوپه وخت کې دکروي سطحې په
حیث چې شعاع یې  6371.11کیلو متره ده قبوله شوېده .په الندې جدول کې د مختلفو هیوادونو د علماؤ په
واسطه د ځمکې ابعاد اندازه شویدي(18:5) .

1.2جدول :د مختلفو هیوادونو د علماؤ په واسطه د ځمکې ابعادو اندازې
محققین

کال

)a (m

𝛂

هیواد

دالمبر

1800

6375653

1:334

فرانسه

بسل

1841

6377397

1:2992

جرمني

هایفرد

1909

6378388

1:297

امریکا

کراسوفسکي

1940

6378245

1:2983

شوروي اتحاد
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الپسوئید چ ه د هغې ابعاد معلوم دي د ځمکې په کره کې دا ډول جهت ورکړی شویدی چې د جیوئد سطحې
سره ورته والی لري د رفرنس الپسوئید په نوم یادېږي .په مختلفو هیوادونو کې پارامترونه مختلف قبول
شویدي .الپسوئد ته په دې ډول جهت ورکړل شویدی چه د هغې سطحه باید د هغې د هیواد د ساحې سره مطابقت
ولري.

 3.2د ارتسام طریقه په جیودېزي کې
د ځمکې فزیکي سطحه یوه مغلقه سطحه ده چې د هغې د پاسه لوړې ،ژورې،غرونه او هوارې په سترګو
لیدل کیږي .د ریاضیکي محاسباتو له مخې د اندازه ګیریو نتایج چې د ځمکې په مختلفو برخو کې اجرا شویدي
د رفرنس الپسوئید په سطحه باندې ارتسام ورکول کیږي چې دغه مسئله د ځمکې دسطحې د نقشو ترتیبول د
یو لړ علمي او انجنیري مسائلو حل ضروري دی په دې توګه د قائم ارتسام د طریقې څخه استفاده کیږي د
 A,B,C,Dنقطې چې د ځمکې په ف زیکي سطحې باندې واقع دي د شاقول د خطونو په استقامت د الپسوئید پر
سطحه باندې ارتسام ورکول کیږي .د  Pسطحه د  a,b,c,dد افقي نقطو سطحه ده چې د  A,B,C,Dارتساماتو
څخه په  Pسطحه باندې الس ته راغلې دي  .په عملي ساحه کې د جیودېزي د مسائلو د حل لپاره فرض کیږي چې
جی وئد او الپسوئید سطحې یو پر بل باندې منطبق او پدې ډول د سوئي د  pپه سطحه کې تشکیلېږي .په دې
توګه د ځمکې د فزیکي سطحې مطالعه د دوو مشکالتو سره مخ کیږي(131:5) .
 د ځمکې د فزیکي سطحې پالني موقعیت معلومول د  pد سویې په سطحه باندې.


د سویې د سطحې دپاسه د نقطو د ارتفاعاتو معلومول ) (Aa, Bbاو داسې نور.
په ځینو حاالتو کې د ځمکې سطحه د کرې په توګه قبوله شوېده.که چېرې دځمکې د کرې سطحه په کوچني

شوي شکل سره وښودل شي په هغه صورت کې

C

د ځمکې د مودل شکل د کرې په توګه په الس
راځي که چېرې د ځمکې د هرې نقطې ارتفاع

A

B

معلومه وي د کرې د پاسه د اراضي عوارض د

D

لوړو او ژورو د ټولو حدودونو سره ښودل
کېدای شي ولې د کرې د پاسه د ځمکې سطحې
سره د ټولو تفصیالتو چې د انجنیري د مسائلو
د حل لپاره ضروري ده وښودل شي لدې کبله په
عملي ساحه کې د ځمکې په سطحه د

abcd

abcd

 A,B,C,Dنقطې په افقي سطحه باندې په
abcd

تصوري توګه په عمودي ډول ارتسام ورکول
کیږي د دې لپاره چې د Dd, Cc, Bb, Aa

P

abcd

 3.2شکل :د ارتسام طریقه
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قطعات د ځمکې د شعاع په نسبت ډېرکوچني دي پس په یوه کوچنۍ منطقه کې قبولوو چه د عمودونو او
شاقولي خطونو استقامت یو پر بل منطبق کیږي .چې دې طریقې ته د ارتسام قائمه طریقه وایي .د A,B,C,D
نقطې د یو څلور ضلع ي د راسونو په شکل په یوه فزیکي سطحه کې قرار لري که چېرې د  pپه مستوی باندې
هغوی ته ارتسام ورکړل شي نو په نتیحه کې د  a,b,c,dنقطې منځ ته راځي چه دا د  A,B,C,Dد نقطو ارتسام
دی .د  cdقطر د افقي مستوی د پاسه د  CDد اراضي د خط افقي ارتسام دی.

 4.2د ځمکې د کرویت تاثیر په افقي او شاقولي مسافو باندې
د ځمکې دسطحې د مطالعې په وخت کې ټولې نقطې چې د ارتسام په طریقه کې ذکر شوي په قائم ډول د
الپسوئید په سطحه باندې ارتسام ورکول کیږي .د یو لړ انجنیري مسائلو د حل لپاره د ځمکې یوه کوچنۍ برخه
د مستوي د پاسه ارتسام ورکول کیږي .د ځمکې شکل د یوې کرې په ډول چې د هغې وسطي شعاع  Rده قبلوو.
مونږ عمالً معلوموو چې څومره د ځمکې ساحه کوالی شو افقي قبوله کړو یعنې د ځمکې کرویت په نظر کې ندی
نیول شوی .په الندې شکل کې د ځمکې د سطحې  ABنقطې د  A0 B0د کرې د پاسه ښودل شویدي .د  ABنقطو
ارتسام په مستوي باندې د  A0په نقطه کې د کرې سره مماس ده

B

تېرېږي ،د  OBد شاقول خط د  B0په نقطه کې قطع کوي پدې
ډول مسافه  S = A0 B0د کرې د پاسه په مسافه د  D = AB ´ 0د

A

HB

مستوي د پاسه ښودل کیږي

D

BO
h

 D = R × tg ∝ ، S = R × αاو .S ≠ D

AO

S
BO

د  ∆S = D − Sتفاوت پېدا کوو .پدې ډول = ∆S
) R(tgα − αڅرنګه چې د  Dکمیت  Rته کوچنی دی او د α
زاویه هم کوچنۍ ده پس قبلوو چې+ ⋯ :
D3

S3

پدې ډول )= 3R2 ≈ 3R2 (II.2

∝3
3

α3
3

tgα = α +

R

R

 ∆S = Rپدې صورت

کې که چېرې  R = 6371 kmاو  S = 10 kmوي د پورتني
فورمول په واسطه کوالی شو په الس راوړو چې ∆S = 1cm
سره وي او دغه مساوي دی د  1:1000000حصې قبولې شوې
مسافې سره  S = 10 kmدا ډول اشتباه په ډېرو دقیقو اندازه
ګیریو کې مجاز ده .په دې ډول د ځمکې ټوټې چې شعاع یې تر

O
4.2شکل د ځمکې د کرویت تاثیر

 10کیلو مترو پورې وي مستوي قبوله کیدای شي د  ∆Sاشتباه
په زیاتو مسافو کې متناسبه ده د  Dاوږدوالی د مکعب سره .د  Bنقطې د شاقولي مسافې د ارتفاع د اندازه کولو
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په وخت کې ) (HBد  ∆hانحراف د افقي مسافې دپاسه ارتسام ورکول کیږي پدې حالت کې ∆h = OB0´ − OB0
څرنګه چې  OB0 = Rده نو د  OA0 OB′0قائم الزوایه مثلث څخه لرو:
D2

 D2 = (R + ∆h)2 − R2 = 2R∆h + ∆h2یا په دې ډول هم لیکالی شو  ∆h = 2R+∆hددې لپاره چې  ∆hد
D2

ځمکې د شعاع په نسبت ډېره کوچنۍ ده لیکالی شو چې ) .∆h = 2R (II.3که چېرې پورتني فورمول ته مختلف
عددي قېمتونه ورکړای شي نو د  ∆hاړونده قېمتونه الس ته راځي.
د شاقولي مسافوانحرافات :د جیودېزي انجنیري په کارونو کې د شاقولي مسافو دقت پیداکول  2-1سانتي
متره په اشتباه سره او یا د هغې څخه کوچنی وي .د ځمکې د کرویت تاثیر د شاقولي مسافو په پیداکولو باید د
افقي مسافو د نقطو تر منځ که لوی هم نه وي په نظر کې نیول کیږي(402:1) .
 2.2جدول :د شاقولي مسافو انحرافات
10000

1000

500

100

)D (M

780

7.8

2

0.08

)∆h (cm

 5.2د کوردیناتو او ارتفاعاتو سستمونه چې په جیودېزي کې استعمالیږي
د ځمکې د سطحې د نقطو موقعیت چې په الپسوئیداو یا مستوي باندې مرتسم شوي وي د کوردیناتو په
واسطه معلومېږي.کوردینات هغه کمیتونه دي چه د نقطو موقعیت په سطحه او یا فضا کې د یو قبول شوي
کوردیناتو د سستم په واسطه معلوم شوي وي .په جیودېزي کې اکثراً جغرافیائي کوردینات (جیودېزیکي اویا
استرونومیکي) او یا قائم کوردینات استعمالیږي .د کوردیناتو د اساسي خطونو په توګه مدارونه نصف
النهارونه قبول شویدي.


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

څخه تېرېږي.


استرونومیکي نصف ال نهار :د الپسوئید قطع د مستوي په واسطه الس ته راځي چې د شاقول د خط

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


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

موقعیت لري.
نصف النهارونه د مستوي د پاسه د بیضوي په شکل دي ،جیودېزیکي مدار هغه اثر دی چې د الپسوئید
څخه د مستوي په واسطه چې عموداً د ځمکې د دوراني محور څخه تېرېږي عبارت دی .د مدار مستوي چې د
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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تېرېږي د استوا خط د مدار د مبدا په توګه استعمالیږ ي  ،نصف النهارونه او مدارونه کوالی شو د ځمکې د هرې
نقطې څخه تېر کړو(232:1) .

جغرافیائي کوردینات:
د جغرافیائي کوردیناتو په سستم کې د یوې نقطې موقعیت د الپسوئید دپاسه د موازاتو او نصف
النهارونو د تقاطع په واسطه چې دځمکې دسطحې دمطلوبې نقطې څخه تېرېږي تعینېږي .د نقطې نصف
النهارونه او جیودېزیکي طول البلد جیودېزیکي عرض البلد او موازاتو باندې ښودل کیږي .جیودېزیکي عرض
البلد ) (Bیوې نقطې د هغې زاویې څخه عبارت ده چې د نورمال او د خط استوا ترمنځ تشکیلېږي φ .هغه زاویه
ده چې د شاقولي خط او د استواء د خط په منځ کې تشکیلېږي او استرونومیکي عرض البد د  φپه نوم یادېږي.
عرض البلد د خط استواء څخه شمال او جنوب  90-0درجو پورې اندازه کیږي .جیودېزیکي طول البلد  Lهغه
دوه سطحي زاویه ده چې د نصف النهار د مبدا د مستوي او د مطلوبې نقطې د مستوي څخه تېرېږي .طول البلد
د ګرنویچ څخه  180-0درجو شرق خواته او  180-0درجو غرب خواته اندازه کیږي .هغه نقطې چې په نوموړو
موازاتو باندې واقع وي د عین طول البلد قېمت لري .د پورتنیو تعریفونو څخه معلومېږي چې د استرونومیکي
او جیودېزیکي کوردیناتو فرق د هغه کمیت څخه دی چې د شاقول او نورمال خطونه په الپسوئید باندې نه تطبیق
کیږي .دغه فرق د ˝ 3˝ − 4څخه نه زیاتېږي .په غرنۍ ساحه لکه افغانستان کې دغه قېمت لسګونو ثانیو ته
رسېږي .یوه ثانیه په اراضي کې تقریباً  31متره ده .د اراضي د نقطو کوردینات په مختلفو سستمونو کې
متفاوت دي په راتلونکي کې به د یو سستم څخه استفاده کوو.دځمکې د سطحې د ښودلو لپاره جغرافیائي
کوردینات د کاغذ د پاسه د مدارونو او نصف النهارونو جغرافیائي شبکه ترتیب او ترسیمېږي .د نصف
النهارونو او مدارونو د خطونو قېمت د درجې له جنس څخه ښودل کیږي که ضرورت ېې شي بیا نو په دقیقه او
ثانیه هم ښودل کېدای شي(144:4) .
د ځمکې فیزیکې سطح

Z

نورمال

P

A

)a

A

خط شاقول

L
H

G

H
a1

a1
Q1

P
λ

G

B
a2

O
L

Q

Q1

O
φA

λA a 2

د استوا مستوی
y
د  Aنقطه نصف و نهار

)b

x
 P1د ګرینویچ نصف نهار

استرانومیکې نصف نهار P1

 5.2شکل :جغرافیایي کوردینات

Q
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قائم کوردینات
د انجنیري جیودېزي د مسائلو د حل لپاره د قائم کوردیناتو څخه استفاده کیږي که چېرې د ساحې اندازه
په دې ډول وي چې د ځمکې د کرویت په نظر کې ونیول شي په دې صورت کې د دیکارت د مستوي د کوردیناتو
څخه استفاده کېږي.دغه سستم د دوه خطونو څخه تشکیل شوی دی چې یو پر بل باندې عمود او په یوه افقي
مستوي کې قرار لري .د ابسس محور  xد نصف النهار د استقامت سره شمال خواته منطبق کیږي.
شمال

+x
I

IV

M
xM

شرق

+y

yM

–y

O

II

غرب

III
–x

جنوب

 6.2شکل :قائم کوردینات

د  yکوردیناتو مثبت محور استقامت شرق خواته منطبق کیږي .د  Oنقطه د کوردیناتو د مبدا په توګه
انتخاب شوېده .ربعې د ساعت د ګرځېدو مطابق نمره ګزاري شویدي .د ربعو په اړوند په کوردیناتو باندې )(+
او ) (-عالمې لیکل کیږي  .د ځمکې په یوه کوچنۍ ساحه کې د قائمو کوردیناتو د فرضي سستم څخه استفاده
کیږي .د کاغذ د پاسه د کوردیناتو د شبکې د رسمولو په وخت کې د  200, 100, 50مترو او همدارنګه د 2-
 1کیلو مترو وروسته د کوردیناتو د شبکې سره موازي خطونه رسموو .د خطونو په شبکه باندې د هغوی قېمت
لیکل کیږي د راکېټونو د موقعیت دمعلومولو ،مصنوعي اقمارو ،د کیهاني استشنونو او د فضائي کوردیناو
دپاره استعمالیږي په قائمو کوردیناتو کې دسستم مبدا د  Oد نقطې څخه عبارت ده د  Zمحور د قطبي محور د
پاسه او  xاو  yمحورونه د استواء په مستوي کې قرار لري د  xمحور د ګرینویچ د نصف النهار مبدا قطع کوي
او د  yمحور پر هغې باندې عمود دی.

ارتفاعي سیستم
ارتفاع په جیودېزي کې د دریم کوردیناتو په حیث استعمالېږي .د یوې نقطې ارتفاع د شاقولي مسافې
څخه عبارت ده چې دځمکې دسطحې څخه تر مستوي سطحې پورې ادامه لري .په جیودېزي کې دسوئې سطحه
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د مبدا په توګه استعمالېږي .داسطحه د بحر د سطحې سره مطابقت لري،دنقطو ارتفاعات چې د بحر سطحې ته
پېداکیږي د مطلقه ارتفاعاتو په نوم یاېږي .د مطلقه ارتفاع مبدا د بحر وسطي سطحه ده .د پورتني شکل له مخې
په جیودېزي کې د ارتفاع قېمت چې د عدد په ډول لیکل کیږي لکه متر ،دیسي متر ،سانتي متر او ملي متر د
راقم په نوم یادېږي(25:5) .
B

سطح سویۀ د B

h

A

سطح سویۀ د A

HB
HA
شرطی سطح
سویه

7.2
دلته:

،

 -مطلقه ارتفاع؛

،

 -شرطی ارتفاع ؛ -hد  Aاو .Bتر منځ د ارتفاع تفاضل څخه

 6.2د ګاوس کریوګرد مستوي د قائمو کوردیناتو سیستم
د ځمکې د سطحې د نقطو موقیعت د نقشو د پاسه او یا په کره باندې دجغرافیایئ شبکې او د جغرافیایئ
کوردیناتو په واسطه معلومیږي .د نقشو د پاسه د قائمو کوردیناتو څخه استفاده کیږي .د دې لپاره چې د
جغرافیایئ کوردیناتو ارتباط الپسوئید د عین نقطو د قائمو کوردیناتو په واسطه په مستوي باندې اجرا شي د
ارتسام د مخصوصې طریقې د ځمکې د ټولې کرې د مستوي د پاسه د هغې څخه استفاده کیږي .طبعي خبره ده
چې د الپسوئید سطحه چې پر هغې باندې د ځمکې فزیکې سطحه رسم شویده د نقشو د ترتیب لپاره د مستوی
په شکل پراختیا ورکوالی نشو ،د لویو ساحو د ارتسام لپاره د ځمکې سطحه د مستوي د پاسه د استوانه ئي
متساوی الزاویه د عرضانی ـ د ګاوس کریوګر څخه استفاده کیږي .په دی ارتسام کې د الپسوئید د سطحې
خالصول د مستوی په شکل زاویوي انحراف نه جوړوي  .دا چې دخطونو انحراف ډېر کوچنی دی او په استقامت
پورې تړلی نه دی دا ډول ارتسام ته کانفوزټي ارتسام وایي .د دې ارتسام ماهیت په الندې ډول دی:


د ځمکې الپسوئید د نصف النهارونو په واسطه په زونونو باندې ویشل شویدي.په افغانستان کې د

 6درجه ئی زونونو څخه استفاده شویده  .د زون وسطي نصف النهار ته محوري نصف النهار هم وایي .د زونونو
نمره ګزاري د ګرینوج د نصف النهار څخه ختیځ خوا ته زیاتیږي.
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هر زون په ځانګړي ډول د استوانې د سطحې د پاسه ارتسام ورکول کیږي چې نوموړي استوانه د

الپسوئید د زون په شا او خوا د محوري نصف النهار په اوږدوالي باندې مماس ده .که چیرې استوانه د  ABپه
امتداد قطع شي په هغه صورت کې پر مستوي باندې بدلیږي .د مستوي د پاسه په الندې رسم کې د PP
داستوانی محوري نصف النهار د یو مستقیم خط په شکل د تحریف پرته ښودل کیږي .د استوانې خط د یو
مستقیم خط په ډول رسمیږي  .دا دواړه خطونه د قائمو کوردیناتو سستم تشکیلوي په هر زون کې د محوري
نصف النهار تقاطع د ( Xدابسس محور) د استوا خط ( yاردینات ) د کوردیناتو د مبدا په توګه دی .که چیرې یو
زون پرلپسې د یو بل زون په تعقیب د مستوي دپاسه ارتسام ورکړل شي د الپسوئید ټوله سطحه په الس راځي.


په هر زون کې د کوردیناتو سستم یو ډول دی .د زون د تثبیت په غرض یوه نقطه دکوردیناتو سره یو ځای

ور کړای شویده چې د زون نمره ګزاري ئی د اردیناتو چپې خواته زیاتیږي ((11,345
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)b
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 8.2شکل :د ګاوس کریوګر سیستم[11].

په پورتنیو رسمونو کې د الپسوئید دسطحې تصویر پرمستوي باندې.
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9.2شکل :د زونونو نمره ګزاري][5

 -aزونونه  –bد زونونو ارتسام د استوانه ئی سطحې دپاره  -1د الپسوئید دپاره زون کناره  -2داستوانې دپاره
د زون کنار .
په پورته رسم کې  –aد زونونو نمره ګزاري  –bد قائمو کوردیناتو سستم په هر زون کې.

 7. 2لنډیز
د جیودېزي د اساسي وظائفو څخه یوه وظیفه د ځمکې د شکل او د هغې د ابعادو معلومول دي .د دې
معلوماتو د پوهېدلو لپاره د عملي اوعلمي مسائلو حل د ډېرو علمي او تخنیکي رشتو دپاره ضروري ګڼل کیږي.
د ځمکې سطحه د  29%وچې او  71%اوبو څخه جوړه شوېده چې د دې په ترکیب کې غرونه ،درې ،لوړې او ژورې
موجودیت لري .استرونومي او جیودېزي رصداتو ثابته کړېده چې ځمکه د دورانې حرکت په واسطه چې په خپل
محور یې لري په قطبینو کې فشرده ګي منځ ته راوړې .د ځمکې شکل د دوراني الپسوئید سره نږدېوالی لري .د
الپسوئید او جیوئد ترمنځ تفاوت ډېرکوچنی دی چې د  100-150مترو پورې تجاوز نکوي .په جیودېزي کې
اکثراً جغرافیائي کوردینات (جیودېزیکي او یا استرونومیکي) او یا قائم کوردینات استعمالېږي .د کوردیناتو
د اساسي خطونو په توګه مدارونه نصف النهارونه قبول شویدي .د لویو ساحو د ارتسام لپاره د ځمکې سطحه د
مستوي د پاسه د استوانه ئي متساوي الزاویه د عرضانی ـ ګاوس کریوګر څخه استفاده کیږي .په دې ارتسام کې
د الپسوئید د سطحې خالصول د مستوي په شکل زاویوي انحراف نه جوړوي .داچې د خطونو انحراف ډېر
کوچنی دی اوپه استقامت پورې تړلی نه دی دا ډول ارتسام ته کانفوزټي ارتسام وایي

انجنیري جیودیزي
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د ځمکې شکل او د کوردیناتو سیستم

پوښتنې :
 .1د جیودېزي د اساسي وظائفو څخه کومه یوه دپام وړ ده؟
 .2په کره کې کتله په کوم ډول ځای پرځای شوېده؟
 .3الپسوئېد کوم ډول سطحه ده؟
 .4د ځمکې فزیکي سطحه د کومو مشکالتو سره مخامخ ده؟
 .5د ځمکې د کرویت تاثیر په افقي او شاقولي مسافو باندې ولیکئ؟
 .6جغرافیائي کوردینات کوم ډول کوردینات دي په باره کې یې معلومات ولیکئ؟
 .7د قائمو کوردیناتو په باره کې معلومات ولیکئ؟

انجنیري جیودیزي
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توپوګرافي نقشې او پالنونه

دریم څپرکئ
توپوګرافي نقشې او پالنونه
 1.3عمومیات
توپوګرافي نقشې د ملي اقتصاد د ډېرو مسائلو او همدارنګه د انجنیري مسائلو د حل لپاره ورڅخه
استفاده کیږي ،ځکه چې د هغوی پرمخ باندې ټول ضروري مسائل ښودل کیږي .په جیودېزي کې د عددي ،خطي
1

او هندسي مقیاسونو څخه استفاده کیږي .مقیاس چې د کسر په شکل لیکل کیږي لکه  ، Mعددي مقیاس وایي.
د مقیاس مخرج د مقیاس د کوچنیوالي درجه ښیی .د کوچنیو مقیاسونو تبدیلول په لویو مقیاسونو باندې د
هغوی د ابعادو په پام کې نیولو سره د بې مقیاس د ګروپ څخه با مقیاس ګروپ ته انتقالېږي .د ټولو مختلف
الشکله عناصرو مخصوصه اشارې د انجنیري ساختمانونو مشخصات په بر کې نیولئ شي .پدې ټوګه د
تحقیقاتي او پروژه سازي مؤسسې د ساختمان او مونتاژ لپاره اضافي اشارې په پام کې نیسي چې د هغې لپاره
د ماستر پالن په جوړولو کې د تثبیتي نومونو او مونتاژ څخه استفاده کیږي .دلته پالن ،نقشه او پروفیل په اړه
اړونده معلومات ورکړل شوي دي.

 2.3پالن ،نقشه او پروفیل
په کاغذ باندې د ځمکې د سطحې د رسمولو لپاره د قائم ارتسام څخه ګټه اخلي .د ځمکې ټوټې په کوچني
شکل سره په کاغذ ښودل کیږي.
توپوګرافي پالن :د اراضي د عوارضو د شکلونو او حدودو د افقي ارتسام د کوچني شوي مشابه تصویر څخه
عبارت دی(171:11) .
د پالن تفصیالت د عوارضو پرته رسمېږي چه د حدودي او یا تفصیلي پالن په نوم یادېږي .د نقشو له
پاسه د ځمکې دسطحې ټول تصویر او یا د هغې لویه برخه لکه براعظمونه ،هیوادونه ،والیتونه او داسې نور
ښودل کیږي .د ځمکې کروي سطحې د غونجېدو او د پرېکېدو پرته پر مستوي باندې نه شي ښودل کېدای .لدې
کبله د ځمکې حدودي نقشې انحراف کوي .د نقشو د ترتیب په وخت کې د هغوی د خصوصیاتو مطابق
کارتوګرافي ارتسام انتخابېږي .د نقشو ترتیبول په کاغذ باندې د جغرافیائي شبکې نصف النهارونه او مدارونه
رسمېږي چې د کارتوګرافي شبکې په نوم یادېږي .د ځمکې د سطحې کوچني کول د مقیاس په مرسته پر کاغذ
1

باندې د نقشې په نامه یادیږي .مقیاس د کسر په شکل لیکل کیږي لکه  Mچې په صورت کې یې  1یعنې واحد او
1

په مخرج کې د هغې د کوچنیوالي درجه ښودل کېږي .د مثال په ډول

,

1

1000 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
ځینو نصف النهارونو او مدارونو په امتداد ثابت پاتې کیږي چې هغه د نقشې د اساسي مقیاس په نوم یادېږي.
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په هره اندازه چې مقیاس لوی وي په هماغه اندازه د تفصیالتو د اراضي عوارض په کاغذ باندې په تفصیل سره
ښودل کېدای شي.
د مقیاس له مخې نقشې په الندې ډول وېشل کیږي ][11
لوی مقیاسونه
متوسط مقیاسونه
کوچني مقیاسونه

1
1
50000
100000
1
1
500000
1000000
1
او یا د هغې څخه کوچني

1
25000
1
250000

1
10000

1000000

1

د  10000څخه لوی مقیاس د توپوګرافي پالنونو په نوم یادېږي .د انجنیري جیودېزي کارونو لپاره الندې
مقیاسونه استعمالېږي.
1
10000

1
2000

1
5000

1
1000

1
500

د محتوا او استعمال له نظره نقشې په توپوګرافي او اختصاصي نقشو باندې وېشل کیږي .توپوګرافي
نقشې د ملي اقتصاد د ډېرو مسائلو او همدارنګه د انجنیري مسائلو د حل لپاره ورڅخه استفاده کیږي ځکه چې
د هغوی پرمخ باندې ټول ضروري مسائل ښودل کیږي .اختصاصي نقشې عبارت دي له جیولوجیکي ،خاورې
پېژندنې ،دریانوردي ،سیاسي ،زراعتي او داسې نور .د پالن او نقشې ترمنځ اساسي فرق په الندې ډول دی:
 پالن او نقشه د ځمکې د یوې برخې د کوچني شوي تصویر څخه عبارت دی چې پر افقي مستوي باندې
رسمېږي.
 اوږدوالی او زاویې د اراضي د حدودو مساحت پر پالن باندې انحراف نه کوي ولې په نقشه باندې
انحراف کوي.
په عملي ساحه کې د انجنیري مسائلو د حل لپاره د پروفیل څخه استفاده کیږي .پروفیل د ځمکې د
سطحې د مقطع کوچنی شوی تصویر دی چې د شاقولي مستوي سره په کاغذ باندې رسمېږي .د دې لپاره چې د
اراضي عوارض په ښه صورت سره رسم شوي وي الزمه ده چې د نقطو ارتفاعات په پروفیل کې د اراضي افقي
1

قطعاتو ته لوی وښودل شي .دا تناسب = 20

MV
MH

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

په مقیاس د  MV = 10000وښودل شي پدې صورت کې ارتفاع په مقیاس د  MV = 1000او یا MV = 500
ښودل کیږي .په پروفیل کې د اراضي د عوارضو ټولې بارزې نقطې چې د میل د تغیر په ځای کې واقع شي ښودل
کیږي.
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 3.3د مقیاسونو ډولونه او دقت
د نقشې ،پالن او پروفیل په جوړولو کې د خطونو د اندزه کولو نتائج په اراضي کې کوچني کیږي .د یو
ℓ

خط اوږدوالی  ℓپه نقشه کې د هغې نسبت د نوموړي خط اوږدوالی په اراضي کې مقیاس نومېږي= d .

1
M

په جیودېزي کې د عددي ،خطي او هندسي مقیاسونو څخه استفاده کیږي .مقیاس چې د کسر په شکل لیکل
1

کیږي لکه

M

ته عددي مقیاس وایي .د مقیاس مخرج د مقیاس د کوچنیوالي درجه ښیی.

که چېرې عددي مقیاس او په اراضي کې د یو خط اوږدوالی معلوم وي د خط اوږدوالی په پالن او نقشه باندې
په الندې ډول معلومولی شو.
d
), d = ℓ × M (III. 1
M

=ℓ

د دې لپاره چې په جیودېزي کې د محاسباتو څخه مخنیوی شوی وي د خطي او هندسي مقیاسونو څخه
استفاده کیږي.

1:50000

په یو سانتي متر کې 500 ،متر
4km

3

2

1

0

1000m 500

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

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

موازي دوه خطونه چې قاعده یې په  a = 2cmباندې جدا کیږي چې هغه ته د مقیاس قاعده وایي .د
قاعدې د صفر چپه خوا په ملي مترو باندې پر مساوي توګه وېشل کیږي.په پورتني رسم کې قاعده دوه سانتي
1

متره ده ،دلته مقیاس

10000

چې هر دوه سانتي متره یې د دوه سوه مترو سره برابر دی.

 d = a × Mیا  d = 2cm × 10000 = 200Mمطابقت کوي .د قاعدې قېمتونه دا ډول لیکل کیږي
 600M,400M,200Mاو داسې نور .د خطي مقیاس کوچنی تقسیم د  qپه نوم یادیږي او یا د اراضي د افقي
1

خط ارتسام په نوم یادېږي چې چپه خوا یې د یو تقسیم د قاعدې د صفر سره مطابقت کوي .په  10000مقیاس کې
که چېرې تقسیمات په  q = 1mm × 10000 = 10Mد خطي مقیاس په واسطه په ګرافیکي ډول اندازه کیږي.
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هندسي مقیاس
هندسي مقیاس :هغه مقیاس ته وایي چې د هغه اساس متناسب تقسیمات د مقیاس قاعده جوړوي .د
هندسي مقیاس په مرسته په ګرافیکي ډول تر لسمې حصې پورې د قاعدې ډېر کوچنی تقسیم تعینېدای شي.
هن دسي مقیاس لکه خطي مقیاس د هغې قاعده هم دوه سانتي متره ده .د صفر چپه خوا په افقي او عمودي
ډول په لسو مساوي برخو وېشل کیږي افقي خطونه د هندسي مقیاس تر اخري ګراف پورې رسمېږي .عمودي
خطونه په قاعده باندې په دې ډول رسمېږي  :د عمودي خطونو لومړی قېمت د قاعدې د صفر سره وصل کیږي
دوهم قېمت یې د قاعدې د لومړي قېمت سره وصل کیږي په ترتیب سره د عمودي خطونو لسم قېمت د قاعدې د
نهم قېمت سره وصل کیږي .عمودونه په لسو برخو یعنې  m = 10وېشل کیږي د نقطو څخه چې تقسیمات په
الس راځي موازي خطونه د  ABد قاعدې سره رسمېږي .د قاعدې د صفر چپه خوا هم په لسو برخو وېشل کیږي
AB

 n = 10د  BDEاو  Bdeد مثلثونو څخه په الس راځي چې  de = 100دلته
Bd

Bd

BD
m

= , Bd

AB
n

=  DEپس =

de
DE

AB

 BD , de = BD DEکه چېرې  n = m = 10وي پس  de = 100د هندسي مقیاس کوچنی تقسیم د قاعدې د
سلمې حصې سره مساوي دی  ، q = de. M = 0.2mm. Mهمدا وجه ده چې بعضې وخت هندسي مــــــقیاس د
1

ســـــــلم مـــــقیاس په نـــــوم یادېږي .په دې ترتیب په هنــــــدسي مقـــیاس  10000کــــــوچنی تقسیم × q = 0.2
𝑀  10000 = 2د  MNقطع خط د هغه خط د اوږدوالي سره مساوي دی چې په اراضي کې  668مترو سره برابر
دی .علمي تحقیقاتو معلومه کړېده چې د انسان د سترګو په واسطه د ملي متر تر لسمې برخې پورې قېمت
تعینولی شي .د اراضي افقي مسافه چې دپالن (نقشې) د  0.1mmسره مطابقت کوي چې د مقیاس د دقت په
نوم یادېږي(35:5) .

 2.3شکل :هندسي مقیاس][5
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 4.3د نقشو او پالنونو نمره ګزاري
د ځمکې د سطحې نقشې او پالنونه په کاغذ باندې رسمېږي .د مقیاس له مخې د منطقې اندازه چې ښودل
کیږي د نقشو او پالنونو د اوراقو اندازه یې مختلفه ده .پدې ډول د ځمکې یوه منطقه چې مساحت یې 1KM2ده
 ،د نقشې د پاسه چې مقیاس یې  1:100000د هغې ابعاد  (1 × 1)cmد پالن د پاسه مقیاس یې  1:500دی
د هغې ابعاد  (200 × 200) cmښودل کیږي .د هغه نقشو او پالنونو شیټونه چې لوی ابعاد ولري د هغه
استعمال په عملي توګه په انجنیري کې غیر مساعد دی .د پالنونو د مناسب استعمال لپاره یو شیټ چې د هغې
اندازه  (40 × 50) cmکې ده قبوله شوېده .نصف النهارونه او مدارونه د نقشې او پالن د شیټونو د کنار په حیث
قبول شویدي .د هر شیټ نمره ګزاري د هغه هیواد د مروجه اصولو پر بنسټ اجرا کیږي .نمره ګزاري د تقسیم بندۍ
د ځانګړو توپوګرافي نقشو او پالنونو د شیټونو څخه عبارت دي(341:11) .
افغانستان د نقشو نمره ګزاري د  1:1000000د نقشې د مقیاس په اساس جوړېږي .د پورتني مقیاس د
نقشو شیټونه د ځمکې د کرې وېشل په ردیفونو سره چې عرض البلد یې د هر  4oڅخه تشکیلېږي .عرض البلد د
خط استوا څخه شمال او جنوب ته اندازه کیږي .د طول البلد ستونونه د هر  6oوروسته چې ګرینویچ یې مبدا ده
شرق او غرب خواته ) ∘ (±180اندازه کیږي .ردیفونه شمال او جنوب د  Aنه تر  Vپورې د التیني لویو حروفو په
واسطه د استوا د خط څخه ستونونه د عربي ارقامو په واسطه  60-1پورې د ساعت د ګرځېدو خالف نمره ګزاري
کیږي .د زونونو او ستونونو د نمرو تر منځ رابطه د ګاوس کریوګر د کوردیناتو د سستم په واسطه په الندې ډول
تعینیږي:
n = Q − 30
دلته 1:1000000 Q :د نقشې د مقیاس د ستون نمره او  nد ګاوس کریوګر د کوردیناتو د زون نمره ده .د وسطي
نصف النهار د طول البلد شیټونه د  1:1000000مقیاس د الندې فورمول په واسطه محاسه کیږي.
 = 6° × Q − 183°وسطيL
د  1:1000000د شیټونو نمره ګزاري په الندې رسم کې ښودل شویدي.
) (j-41, j-42او داسې نور .د توپوګرافي نقشو د لویو مقیاسونو د نمره ګزارۍ لپاره دا الندې شرط باید رعایت
شي چې د  1:1000000مقیاس شیټونه د لوی مقیاس د مکمل شیټونو په یو عدد تقسیم شي .په افغانستان
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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40°
J–43
J–42

J–41

J

I–41

I

36°

کا
I–43

I–42

H–43

H–42

32°
H

H–41

28°
43

42

78°

41
66°

72°

60°

 1:1000000د افغانستان د توپوګرافیکي شیټونو نمره ګزاري.

3.3شکل:

د  1:100000مقیاس نقشې لپاره  1:1000000نقشه په  144برخو وېشل کیږي .د  1:100000هر شیټ د
عربي ارقامو په واسطه نمره ګزاري کیږي .د  1:50000د  ABCDحروفو او  1:25000د  abcdحروفو په
واسطه  1:10000د اعدادو په واسطه لکه  1,2,3,4د  1:5000شیټ د الس ته راوړلو په مقصد
 1:1000000مقیاس نقشه په  256شیټونو وېشل کیږي .د  1:5000مقیاس شیټونه د اعدادو په واسطه لکه
 1,2,3,…256نمره ګزاري کیږي چې د نوموړي نمره ګزارۍ سره د قوس په منځ کې د  1:100000شیټ نمبر
اضافه کیږي
د مثال په توګه ). 1-42-55(256
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'67° 30
°
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Dd
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36°
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)b

)c
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36°

36°

a
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B
1:500 000

'35° 40

'35° 40

32°

32°

32°

133
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'67° 30

°

°

72°
°

72°

°

36°

I–42

II III IV V VI

 د نقشو د شیټونو د موقعیت شیماګانې

66°

 4.3شکل :نمره ګزاري

36°
I

 .aد  1:100000مقیاس د  1:1000000د نقشې په شیټ کې.
32°

32°
66°

72°

1:50 000

144

66°

1:100 000
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XXXVI
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°

66°

1:1 000 000

32°
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 .bد  1:10000 ,1:25000 ,1:50000مقیاسونه د  1:100000د نقشې د مقیاس په شیټ کې.
 -cمقیاس
 1:2000د  1:5000د پالن په شیټ کې
په  1.3جدول کې د نقشو او پالنونو د شیټونو او ابعادو نمره ګزاري ښودل شویدي
 1.3جدول :د نقشو او پالنونو د شیټونو او ابعادو نمره ګزاري ][5

د کیلو متري او یا د کوردیناتي شبکې

د چوکاټ ابعاد

نمره ګزاري

مقیاس

ابعاد

په اراضي کې

د نقشې پر مخ

طول البلد

عرض البلد

__________

__________

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
د ګروپ څخه با مقیاس ګروپ ته انتقالېږي .د مثال په توګه د  1:500مقیاس په عمومي توګه د اراضي ټول
اشکال د مخصوصه اشاراتو په واسطه ښودل کیږي .ځینې نورې مخصوصې اشارې د ارقامو په لیکلو سره
تکمیلېږي .د دریابونو ژوروالی او د هغې جریان سرعت ،د پلونو مقاومت او د هغوی عرض د ځنګل د ونو وسطي
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ارتفاعات او د هغې ډولونه د سرکونو د قیر عرض په نقشو او پالنونو باندې د مسکوني منطقو نومونه،
دریابونه ،ویالې ،جهیلونه ،بحیرې او بحرونه د غرونو سلسلې او داسې نور لیکل کیږي .د ټولو مختلف الشکله
عناصرو مخصوصه اشارې د انجنیري ساختمانونو مشخصات په بر کې نیولی شي .پدې ټوګه د تحقیقاتي او
پروژه سازي مؤسسې د ساختمان او مونتاژ لپاره اضافي اشارې په پام کې نیسي چې د هغې لپاره د ماستر پالن
په جوړولو کې د تثبیتي نومونو او مونتاژ څخه استفاده کیږي(42:5) .

 5.3د توپوګرافي نقشو او پالنونو مخصوصه اشارې
د توپوګرافي نقشو اوپالنونو د پاسه د اراضي ټول اشکال لکه جیودېزي نقطې ،محلونه ،تعمیرونه،
انجنیري تا سیسات ،فابریکې ،کارخانې ،د مخابراتو مزي (رادیو ،ټېلېفون) ،د برق شبکې ،الرې،
هایدروګرافي (بحیرې ،جهیلونه ،دریابونه ،کانالونه ،نباتي فرش (ځنګلونه) ،پارکونه ،دلدلزار) سرحدونه،
محوطې او داسې نور ښودل کیږي .د دې اشکالو د ښودلو لپاره د مخصوصه اشارو څخه استفاده کیږي چې
نوموړي اشارې په عمومي توګه خصوصیت او د تفصیل شکل او د اراضي عناصر پکې ښودل کیږي .مخصوصه
نقشې چې د نقشو او پالنونو د ترتیب لپاره ورڅخه استفاده کیږي د ټول افغانستان لپاره یو شانته دي ،پدې
ډول د نقشو او پالنونو څخه مخکې د مخصوصه اشارو ډولونه په مقدماتي توګه مطالعه کیږي چې په اسانۍ
سره په نقشه او پالن باندې د تفصیالتو څخه استفاده وشي .د اراضي شکلونه په نقشو او پالنونو دپاسه د عددي
مقیاس د مخرج مطابق کوچني کیږي .د اراضي د یوې برخې په پام کې نیولو سره نقشې او پالنونه په ورکړل شوي
مقیاس سره ښودل کیږي چې د با مقیاس اشارو په نوم یادېږي .د با مقیاس اشارې د اراضي د حدودو شکلونه او
د هغې ابعاد مشخص کوي .د حدودو ترمنځ مساحت د مخصوصه اشارو په واسطه ډکیږي لکه (ځنګل ،دلدلزار،
باغونه ،بوټي) او داسې نور .د اراضي د اشکالو مخصوصه اشارې چه د هغې ابعاد د نقشو او پالنونو په
مقیاسونو کې ښودل کېدای نشي د بې مقیاس اشارې په نوم یادېږي(87:4) .
هغه عبارت دي له جیودېزیکي عالئم ،څاه ګانې ،پایې او داسې نور .مخصوصه اشارې چې د خطي تاسیساتو
په ډول وي لکه الرې ،کانالونه ،د مخابراتو مزي ،پائپ الېنونه او داسې نور چې د هغې اوږدوالی په مقیاس
باندې ښودل کـــــېدای شي او د هــــــغې عرض د مقیاس په واسطه لوی ښودل کیـــــږي د خطــــــي اشارو په نــوم
یادېږي3.5 ].شکل[
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 5.3شکل :د مخصوصه اشاري مثالونه][4
توپوګرافی مخصوصه اشاری
د خارج دی مقیاس مخصوصی اشارهb

د داخل دی مقیاس مخصوصی اشارهA

سبزیکاری

سبزیکاری

مزرعه

مزرعه

393.4

د ترانگولیشن نقطه
پولیگونومتری نقطۀ

93
344.9
7
500.66

ځمکې پلر
د اوسیدو ساختمان
د نفتو برج

د میوی باغ

د تهویی او استخراج معدن
شاقولی:
مستطیل شکل
تاکستان و باغ میوه

ځنگل چې قطری
 0.25Mاو 25Mبهارتفاع
25
0.25
3

توت
1

2

دلدلزار چې غیر قابل
دب تیری دو وی:
-

علفزار1

-

لخزارر2

دایروی شکل2
یوازنی ونه

 خطی مخصوصی اشاریcدبرق د انتقال لین
د اوبو رسولو نل
د ورګادی خط
خامه سرکونه

بوټی۳
پیادهرو
2

1

ریگستان:
هوار1

دولتی مرز

 تپهدار2ایالتی مرز
چمنزار
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 3.6د اراضي د عوارضو ښودل په نقشو او پالنونو باندې
د اراضي عوارض د ځمکې د سطحې د ناهمواریو د مجموعې څخه عبارت دي چې د نقشو او پالنونو د
اساسي عناصرو د جملې څخه شمېرل کیږي .د عوارضو ښودل یو مشکل کار دی چه اراضي د عوارضو د ټولو
شکلونو په مفصل او مکمل ډول نمائنده ګي وکوالی شي.
د اراضي د عوارضو اساسي شکلونه :د ظاهري اشکالو له مخې د اراضي اساسي عوارض په الندې ډول
تقسیمېږي.
 غر ،تپه :یو محدب ډوله د ځمکې د سطحې لوړوالی دی چې څوکه ،میل او لمن ولري.
 سلسله :هغه لوړوالی دی چې په یو استقامت کې یې امتداد موندلی وي د پورتني خط په امتداد د اوبو
جریان دواړو میلونو ته وېشي چې د اوبو د تقسیم د خط په نوم یادېږي.
 دره :د ځمکې د سطحې ژوره ده چې په یو استقامت کې یې امتداد موندلی وي د درې بست په تدریجي
ډول په یو استقامت کې ژورېږي .هغه خطونه چې د درو د بستر څخه تېرېږي د اوبو د تجمع د خط په نوم یادېږي.
په غرنۍ اراضي کې عرض لرونکو درو ته تنګی وایي.
 ګردنه :د اراضي د سطحې د دوو څوکو تر منځ د اوبو د تقسیم په خط باندې واقع وي په غرنۍ ساحه کې
الرې او سړکونه چې ګردنې قطع کوي د کوتل په نوم یادېږي.
 ګودال :د ځمکې د ډنډ په شکل ژورې ته ویل کیږي د کودال اخري نقطې ته کف وایي ،کوچني ګودالونه
د ژورې په نوم یادېږي.
 برامده ګي :د شدید میل تغیر په ساحه کې د شخ میل څخه هوار میل ته وایي .شاقولي میل ته لر وایي.
 هوارئ :د اراضي سطحه ده چې افقي سطحې ته نږدېوالی ولري .اوبو د تقسیم خطونه او تالویګ د
مشخصه عوارضو په نوم یادېږي.
 د غره څوکې :ګودالونه او ګردنې د اراضي د عوارضو مشخصه نقطو په نوم یادیږي .د اوبو د تقسیم خط
د منحنیاتو په محدبه برخه کې عمودي تېرېږي د تالویګ خط د منحنیاتو په مقعره برخه کې په عمود ډول دی.
)(43:5

د اراضي د عوارضو د طریقو ښودل:
د نقشو او پالنونو د ترتیب په وخت کې د اراضي عوراض په دوه طریقو ښودل کیږي.
لومړی د ارتفاعاتو په مرسته او دوهم د منحنیاتو په مرسته مګر په ساختماني چارو کې له دواړو طریقو
څخه استفاده کیږي.
د ارتفاعاتو طریقه :د هغه طریقې څخه عبارت ده چې په پالن او یا نقشه باندې د اراضي بارزې نقطې لیکل کیږي.
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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اﻧﺠﻨﻴﺮي ﺟﻴﻮدﻳﺰي

ﺗﻮﭘﻮګﺮاﻓﻲ ﻧﻘﺸﯥ او ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ

ﭘﻼن ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺸﻜﻠﯧږي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻧﻮﻣﻮړي ﻃﺮﻳﻘﻪ د ﻫﻮارﻛﺎرﻳﻮ د ښﻮدﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ د ﭘﻼن د ﻟﻮﻳﻮ ﻣﻘﻴﺎﺳﻮﻧﻮ
ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧږي.
ﻣﻨﺤﻨﻲ :د اراﺿﻲ د ﻳﻮ ﺗړﻟﻲ اﻧﺤﻨﺎﺋﻲ ﺧﻂ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت ده ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ټﻮﻟﯥ ﻧﻘﻄﯥ ﻳﻮ ﺷﺎﻧﺘﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت وﻟﺮي .د
ﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺗﻮ د ﺗﺸﺮﯦﺢ ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﺟﺰﻳﺮه ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﺴﻮ:
ﭘﻪ ﺧﻴﺎﻟﻲ ډول د اوﺑﻮ ﺳﻄﺤﻪ … H1,H2ﭘﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﭘﻮرﺗﻪ ﺧﻮاﺗﻪ وړو ﻛﻪ ﭼﯧﺮې د ﺳﻮاﺣﻠﻮ د اﺛﺮ ﺧﻄﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ﻗﺎﺋﻢ ډول د  Pﻣﺴﺘﻮي ﺑﺎﻧﺪې ارﺗﺴﺎم ورﻛړاى ﺷﻲ د اراﺿﻲ ﻣﻨﺤﻨﻴﺎت ﭘﻪ ﻻس راځﻲ .د اراﺿﻲ د ﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺗﻮ
ﻛﻮﭼﻨﻰ ﺷﻮى ﺷﻜﻞ د ﻧﻘﺸﯥ او ﻳﺎ ﭘﻼن ﭘﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﻼن او ﻧﻘﺸﯥ دﭘﺎﺳﻪ د ﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دي .د
ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻣﺴﺎوي ارﺗﻔﺎع ګﺎﻧﻮ ﻳﻌﻨﯥ  hڅﺨﻪ ﺗﯧﺮﯦږي d ،ﭘﻪ ﭘﻼن ﺑﺎﻧﺪې د دوو ﻣﺠﺎورو ﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺗﻮ
ﺗﺮﻣﻨځ ﻣﺴﺎﻓﻪ ده.

 6.3ﺷﻜﻞ :د ﻋﻮارﺿﻮ ښﻮدل د ﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺗﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ][5

 د ﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اراﺿﻲ د ﻋﻮارﺿﻮ ښﻮدل
د ﭘﻮرﺗﻨﻲ رﺳﻢ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د  dاو د ﻋﻮارﺿﻮ د ﻣﻘﻄﻊ ارﺗﻔﺎع  hاو د اراﺿﻲ د ﻣﻴﻞ زاوﻳﯥ  νﺗﺮﻣﻨځ ﻻﻧﺪې راﺑﻄﻪ
ﻣﻮﺟﻮده ده:
h
i

h
tan ν

h
,d
d

tan ν

i
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د پورتني فورمول څخه څرګندېږي هر څومره که د مقطع ارتفاع ) (hلنډه وي په هماغه اندازه د اراضي میل
زیاتېږي او برعکس کوچنی کیږي .په نقشو او پالنونو باندې په منفردو منحنیاتو او د اراضي په بارزو نقطو
باندې د ارتفاع قېمت لیکل کیږي(231:13) .
د منحنیاتو خواص په الندې ډول دي:
 ټولې هغه نقطې چې په عین منحني باندې واقع وي عین ارتفاع لري.
 منحنیات د تړلو انحنائي خطونو څخه عبارت دي.
 منحنیات هېڅکله یو بل نه قطع کوي.
 هرڅومره چې د منحنیاتو ترمنځ مسافه لنډه وي په هماغه اندزاه میل یې زیاتېږي او برعکس میل
کمېږي .په الندې رسمونو کې د اراضي عوارض د منحنیاتو په واسطه ښودل شویدي.

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

د اوبو د تقسیم خط
د ابو د جریان خط
نزولي عالمې
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 د منحنیاتو تفاضل په نقشو او پالنونو باندې:
د عوارضو د مقطع ارتفاع د دوو همسایه منحنیاتو تر منځ شاقولي مسافې ته وایي.
په هغه صورت کې چې میل اعظمي وي او لنډه مسافه  dپه پالن باندې د  0.2mmڅخه باید کمه نه وي.
𝑥𝑎𝑚𝑣 𝑛𝑎𝑡 = 𝑥𝑎𝑚𝐿
𝑀 𝐻 = 0.2𝑚𝑚. 𝑡𝑎𝑛 𝑣𝑚𝑎𝑥 .
دلته 𝑣MAX :د میل اعظمي زاویه د اراضي د میل څخه ده M .د پالن او نقشې د مقیاس مخرج دی .په یو وخت کې
د انجنیري د تاسیساتو ساختمان او د پروژه سازۍ شرائط په نظر کې نیول کیږي .د پالن د لویو مقیاسونو دپاره
په هواره ساحه کې  hکوچنی نیول کیږي(12:3) .
 hد پالن د پاسه دالندې جدول په واسطه ښودل شوی دی جدول ][3
د منحنیاتو تفاضل

د پالن مقیاس

0.25-0.5

1:500

0.5

1:1000

0.5-1

1:2000

1-2

1:5000

2-5

1:10000

په هواره اراضي کې د اراضي عوارض د همېشه لپاره د منحنیاتو په مرسته نه ښودل کیږي په داسې
حاالتو کې د نقشې او پالن دپاسه د نیمه منحنیاتو د خطونو په واسطه ښودل کیږي .د ښه قرائت لپاره هر پنځم
منحني په نقشه باندې ضخیم رسمېږي.

 د اراضي د عوارضو مطالعه په نقشه او یا پالن باندې
د عوارضو د مطالعې مفهوم د اراضي د سطحې د عوارضو مشخصات او شکلونه په نقشه او پالن باندې
د بصرې تجسم ښودلو او د الس ته راوړلو څخه شمېرل کیږي .د دې لپاره ضروري ده چې د اراضي عوراضو ټول
شکلونه او د هغې ښودل پرمنحنیاتو باندې باید مطالعه شي،او د منحنیاتو پر خواصو باندې باید و پوهېږو .د
اراضي د عوارضو او دهایدروګرافي شبکې ترمنځ (دریابونه ،ویالې ،جهیلونه او داسې نور) یو متقابل ارتباط
موجود دی .د اراضي د عوارضو د مطالعې په وخت کې د هایدروګرافیکي شبکو مشخصات،د دریایي درو
استقامت ،د اراضي نشیب د نزولي عالیمو په واسطه د منحنیاتو قېمتونه پیداکیږي .د اراضي د بارزو نقطو د
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ارتفاعاتو قېمتونه لکه څوکې،ګردانې ،غونډۍ،د اوبو سطحې،ژورې او داسې نورو څخه استفاده کیږي.د
اوبو د تقسیم دخطونو استقامت د اوبو جریان یو ضروري امر دی(131:5) .

 7.3لنډیز
د محتوا او استعمال له نظره نقشې په توپوګرافي اختصاصي نقشو باندې وېشل کیږي .توپوګرافي
نقشې د ملي اقتصاد د ډېرو مسائلو او همدارنګه د انجنیري مسائلو د حل لپاره ورڅخه استفاده کیږي ځکه چې
د هغوی پرمخ باندې ټول ضروري مسائل ښودل کیږي .اختصاصي نقشې عبارت دي له جیولوجیکي ،خاورې
پېژندنې،دریانوردي،سیاسي،زراعتي او داسې نور .د اراضي عوارض د ځمکې د سطحې د ناهمواریو د
مجموعې څخه عبارت دي چې د نقشو او پالنونو د اساسي عناصرو د جملې څخه شمېرل کیږي .د عوارضو ښودل
یو مشکل کار دی چه اراضي د عوارضو د ټولو شکلونو په مفصل او مکمل ډول نمائنده ګي وکوالی شي.

h
h
h
= ,d
=
d
tan 𝑣 i

= 𝑣 i = tan

که د  dچې په پالن باندې د دوو مجاورو منحنیاتو ترمنځ مسافه ده .او د عوارضو د مقطع ارتفاع  hاو د اراضي
د میل زاویې 𝑣 ترمنځ الندې رابطه موجوده وی نو لیدل کیږي هر څومره د مقطع ارتفاع ) (hلنډه وي په هماغه
اندازه د اراضي میل زیاتېږي او برعکس کوچنی کیږي.

پوښتني:
 1په قائمه باندې د ځمکې د سطحې ښودل د کوم ډول ارتسام څخه استفاده کیږي.
 .2د نقشې او پالن ترمنځ توپیر ولیکئ؟
 .3پروفیل په کومو مقیاسونو جوړېږي؟
 .4هندسي مقیاس کوم ډول مقیاس دی؟
 .5د  1:1000000د شیټونو نمره ګزاري ولیکئ؟
 .6ګودال ،غونډۍ او هوارې په باره کې معلومات ولیکئ؟
 .7هندسي مقیاس رسم کړئ په داسې حال کې چه مقیاس عددي  1:2000وي او د هندسي مقیاس قاعده 2cm
وي؟
 .8په هندسي مقیاس باندې 𝑚 𝐿 = 150نشاني کړئ که چېرې عددي مقیاس  1:2000وي او قاعده د هندسي
مقیاس  2cmوي؟
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څلورم څپرکئ
جهت پیداکول (جهت ورکول)
1.4عمومیات
د توپوګرافي نقشو دپاسه دیو خط جهت پیداکول نظر حقیقي نصف النهار ،مقناطیسي نصف النهار او
د زون وسطي نصف النهار ته په جیودېزي کې اړتیا ده په نقشه باندې د وسطي نصف النهار استقامت د
کوردیناتو د شبکې دشاقولي خطونوڅخه عبارت دي.د خطونو موقعیت په اراضي کې پر نقشه او یا پالن باندې
د جهت ورکوونکو زاویو په واسطه معلومېږي.دا زاویې عبارت دي له:حقیقي ازیموت،مقناطیسي ازیموت،د
سمت زاویې او رومبونه .په دی څپرکي کې اړوند موضوعات په مفصل ډول توضیح کیږي.

 2.4د یو خط جهت پیداکول او د جهت ورکولو زاویې
د یو خط استقامت نظر مبدوي استقامت ته جهت ورکول وایي .په جیودېزي کې د مبدا په توګه الندې
استقامتونه قبول شویدي:
حقیقي نصف النهار ،مقناطیسي نصف النهار او د زون وسطي نصف النهار یا هغه خط چه د هغې سره موازي
وي .حقیقي نصف النهار استقامت هغه استقامت ته وایي چې د محل د نقطې او د قطبینو څخه تېرېږي
نوموړی استقامت د استرونومي رصداتوپه واسطه پیداکیږي .د توپوګرافي نقشو د پاسه حقیقي نصف النهار
د نقشې غربي او شرقي چوکاټ څخه او همدارنګه د هغه خطونو څخه عبارت دي چې د درجه ئي شبکې طول البلد
دقیقه ئي قېمتونه سره وصل کوي.
مقناطیسي نصف النهار استقامت د مقناطیسي عقربې محور په واسطه تعینېږي .جوته خبره ده قطبین
چې د ځمکې په دوراني محور باندې واقع دي د مقناطیسي قطبونو سره نه منطبق کیږي(49:5) .
پدې توګه د اراضي په یوه نقطه کې د مقناطیسي نصف النهار او حقیقي ازیموت تر منځ د  δزاویه منځ ته
راځي چې هغې ته مقناطیسي انحراف وایي  .نوموړی انحراف که غربي وي عالمه یې ) (-او که شرقي وي عالمه
یې ) (+ده.
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مقناطیسي انحراف  δنه یواځې د

+

اراضي د سطحې په مختلفو نقطو کې

حقیقي نصف النهار

مختلف قېمتونه لري ولې د وخت په

مقناطیسي نصف النهار

تېرېدو سره د هغې قېمت په عین نقطه

-

O

کې د مقناطیسي قطبونو د نه ثابتوالي

2

په واسطه تغیر کوي .د مقناطیسي
عقربې انحراف د ورځې او قرن په

1

2

اوږدو کې تغیر کوي .د مقناطیسي
عقربې د استقامت د پاسه فلزي
1.4شکل :د مقناطیسي عقربې انحراف[5].

اجسام ،د برق د انتقال الینونه او د
اوسپنو معدنونه تاثیر لري پدې توګه په جیودېزي کې مقناطیسي جهت ورکول یواځې په کم دقته کارونوکې
استعمالیږي .په نقشه باندې د وسطې نصف الهنار استقامت د کوردیناتو د شبکې دشاقولي خطونو څخه
عبارت دي .په الندې رسم کې د حقیقي او مقناطیسي نصف النهار تر منځ د مقناطیسي عقربې انحراف ښودل
شوی دی(143:6) .
د خطونو موقعیت په اراضي کې پر نقشه او یا پالن باندې د جهت ورکوونکو زاویو په واسطه معلومېږي.
دا زاویې عبارت دي له :حقیقي ازیموت ،مقناطیسي ازیموت ،د سمت زاویې او رومبونه.
حقیقي ازیموت  :هغه زاویه ده چې د حقیقي نصف النهار د شمال استقامت څخه د ساعت د ګرځېدو مطابق تر
ورکړل شوي استقامت پورې اندازه کیږي .ازیموتونه د  0° − 360°درجو پورې اندازه کیږي.

+

AOB


B =A
OB +

C

'A
O

AOB

B
AOB=AOB++180°

O

AOC

 2.4شکل :حقیقي ازیموت][5
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 د حقیقي او مقناطیسي ازیموتونو خطونه او د هغوی تر منځ رابطې
هغه افقي زاویه چې د ساعت د ګرځېدو مطابق د نصف النهار د شمال استقامت څخه د ورکړل شوي خط
تر سمت پورې حسابېږي د خط د ازیموت په نوم یادېږي .که چېرې ازیموت د حقیقي نصف النهار (جغرافیائي)
څخه محاسبه شي د حقیقي ازیموت په نوم یادېږي او که چېرې د مقناطیسي نصف الهنار 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

3.4شکل :د حقیقي او مقناطیسي ازیموتونو ترمنځ رابطې][5

یعنې د حقیقي خط ازیموت مساوي دی په مقناطیسي ازیموت جمع په مقناطیسي انحراف سره .څرنګه
چې نصف النهارونه د قطب په یوه نقطه کې قطع کوي حقیقي ازیموتونه د مختلفو نقطو لپاره مختلف دي .حقیقي
ازیموت د  Dپه نقطه کې چې د  ADعالمه لري مساوي کیږي د  Bنقطې په حقیقي ازیموت سره چې د  ABپه
عالمې سره ښودل شوی دی جمع د  γزاویه یعنې د نصف النهار تقرب په نوموړي نقطه کې مساوي کیږي.
)(5:53
)AD = AB + γ … … … … … … … … … . . (2

 5.4شکل :د حقیقي او مقناطیسي ازیموتونو ترمنځ رابطې][5
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په الندې شکل کې مستقیم او معکوس ازیموتونه ښودل شویدي .په نوموړي شکل کې د  BDد خط
مستقیم او معکوس ازیموتوتونه ښودل شویدي ABD .عبارت د مستقیم ازیموت څخه دی او  ADBد معکوس
ازیموت څخه شمېرل کیږي په الندې شکل کې لرو چې:

)ADB = ABD + γ + 180 … … … … … (3
سمت زاویه :هغه افقي زاویه ده چې د محوري نصف النهار د شمال استقامت څخه د ساعت د ګرځېدو مطابق تر
مطلوب خط پورې اندازه کیږي .د سمت زاویه د  αپه حرف باندې ښودل کیږي .د سمت زاویه د  0° − 360°درجو
پورې اندازه کیږي α´ = α ± 180° … (4).د مختلفو نقطو دپاره د یو خط د سمت زاویه مساوي قېمتونه لري.

 BA

 AB

 5.4شکل :د سمت زاویه ()ά
 د ازیموت او سمت زاویې ترمنځ رابطه په الندې شکل کې  Aحقیقي ازیموت د  BDد خط  αد
نوموړي خط د سمت زاویه ده γ .د نصف النهار تقرب دی .د شکل له مخې لرو چې

)A = α + γ … (5
حقیقي ازیموت مساوي کیږي د سمت په زاویه جمع د نصف النهار
په تقرب سره.

6.4شکل :د ازیموت او سمت زاویې تر منځ رابطه
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که چېرې د  Aقیمت د لومړۍ معادلې څخه واخستل شي په ) (5معادله کې وضع شي د نوموړي خط تر
منځ د سمت زاویې او مقناطیسي ازیموت رابطه په الس راځي:

)α + γ = Am + δ, ∝= Am + δ − γ … … … … . (6
)Am = α + γ − δ … … . . … … … … … … … … … (7
د یو خط د سمت زاویه مساوي کیږي د نوموړي خط په مقناطیسي ازیموت جمع د مقناطیسی عقربې په
انحراف منفي د نصف النهار په تقرب سره.

 7.4شکل :د سمت زاویې او رومب ترمنځ رابطې

رومب  :هغه حاده زاویه ده چې د مبدوي نږدې شمال او یا جنوب استقامت څخه د ساعت د ګرځېدو مخالف او یا
موافق تر مطلوب استقامت پورې اندازه کیږي.
د رومب او سمت زاویې ترمنځ رابطه په پورته شکل کې په څلورو ربعو کې ښودل شوېده.
د سمت زاویې او رومب ترمنځ رابطې په الندې ډول دي

 1-4جدول:د سمت زاویې او رومب ترمنځ رابطې
∝= r

∝= r

NE

I

∝= 180° − r

∝r = 180° −

SE

II

∝= r + 180°

r =∝ −180°

SW

III

∝= 360° − r

∝r = 360° −

NW

I5

انجنیري جیودیزي

)(36

جهت پــیداکول ( جهت ورکول )

پورتني فورمولونه د سمت زاویو د انتقال څخه رومب او د رومب څخه سمت زاویو لپاره استفاده کیږي .نوموړي
فورمولونه د حقیقي او مقناطیسي رومبونو د محاسبې لپاره چه قېمتونه یې معلوم وي هم استفاده کیږي.
)(233:4

 3.4لنډیز
د یو خط استقامت نظر مبدوي استقامت ته جهت ورکول وایي .په جیودېزي کې د مبدا په توګه الندې
استقامتونه قبول شویدي:حقیقي نصف النهار ،مقناطیسي نصف النهار او د زون وسطي نصف النهار یا هغه
خط چ ه د هغې سره موازي وي .حقیقي نصف النهار استقامت هغه استقامت ته وایي چې د محل د نقطې او د
قطبینو څخه تېرېږي نوموړی استقامت د استرونومي رصداتو په واسطه پیداکیږي .د توپوګرافي نقشو د پاسه
حقیقي نصف النهار د نقشې غربي او شرقي چوکاټ څخه او همدارنګه د هغه خطونو څخه عبارت دي چې د درجه
ئي شبکې طول البلد دقیقه ئي قېمتونه سره وصل کوي .هغه افقي زاویه چې د ساعت د ګرځېدو مطابق د نصف

النهار د شمال استقامت څخه د ورکړل شوي خط تر سمت پورې حسابېږي د خط د ازیموت په نوم یادېږي .رومب:
هغه حاده زاویه ده چې د مبدوي نږدې شمال او یا جنوب استقامت څخه د ساعت د ګرځېدو مخالف او یا موافق
تر مطلوب استقامت پورې اندازه کیږي.

پوښتنې:
 .1د حقیقي نصف النهار استقامت له کومو ځایونو تېرېږي؟
 .2مقناطیسي نصف النهار د کومې آلې پواسطه معلومېږي؟
 .3د سمت زاویه تعریف کړئ؟
 .4جهت ورکول او جهت پیداکول په اراضي کې د کومې آلې پواسطه معلومېږي؟
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پنځم څپرکئ
په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل
 1.5عمومیات
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
استفاده کیږي دلته دمختلفو کوردیناتو په مرسته دنقاطو تثبیت او اړوند موضوعات توضیح کیږي.

 2.5په جغرافیائي او قائمه الزاویه کوردیناتو کې د نقطو معلومول
د جغرافیائي کوردیناتو د معلومولو لپاره په کوچني مقیاس لرونکو نقشو باندې مدارونه او نصف النهارونه
تېریږي .د هغوی قېمتونه د درجو او دقیقو له جنس څخه لیکل کیږي .هغه شبکه چې د نصف النهار او مدار خطونو په
واسطه جوړه شوي وي د درجه ئي شبکې په نوم یادېږي ..د شمالي او جنوبي عرض البلد په هر شیټ کې  φN, φSاو
همدرانګه شرقي او غربي طول البلد 𝑊 γ𝐸, γد نقشې د چوکاټ په کنجونو کې لیکل کیږي .عالوه پر دې باندې چوکاټ په
سپینو او تورو خطونو باندې وېشل کیږي چې د هغې هر تقسیم د عرض البلد او طول البلد یوه دقیقه ښیی.که چېرې د
چوکاټ د کنج عرض البلداوطول البلد معلوم وي دبل هر عرض البلداو طول البلد د تقسیم پیداکول اسان کار دی(59:5) .
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د  Aد نقطې د عرض البلداو طول البلد د پیداکولو لپاره د نقشې د پاسه نږدې جنوبي مدار  φcاو نږدې غربي
نصف النهار  λcد نقشې دقیقه ئي تقسیمات ترسیمېږي .په نوموړو خطونو باندې د  Aنقطې څخه د Δlλ , Δlφ
عمودونه رسمېږي .کوردینات د الندې فرمولونو په واسطه محاسبه کیږي.

1′ = φc + Δφ
5-1

Δ ℓφ
ℓφ

φA = φc +

Δ ℓλ
λA = λc +
× 1′ = λc + Δλ
ℓλ

د  λφ, Δℓλ, ℓφ, ℓλد خطکش په واسطه د ملي متر تر لسمې برخې پورې اندازه کیږي .د  1:10000او یا د هغې
څخه کوچنی د کیلو متري شبکې په نوم یادېږي چې وروسته د پوره  4, 2, 1کیلومترو څخه تېرېږي .د پالن په
مقیاس باندې  1:500-1:5000د هرو لسو سانتي مترو څخه خطونه رسمېږي چه د کوردیناتو د شبکې په نوم
یادېږي .د شبکې د هر خط ابسس او د اردیناتو قېمت یې د نقشې د چوکاټ په امتداد باندې لیکل کیږي .د B
نقطې کوردیناتو د معلومولو لپاره د  Δy, Δxعمودونه د کیلو متري د شبکې په غربي او شرقي اضالعو باندې
رسمېږي .د  Δxاو  Δyد قطعاتو قېمتونه د نقشې او پالن د مقیاسونو په پام کې نیولو سره د خطي او هندسي
مقیاس په مرسته پیداکیږي د  Bنقطې کوردینات د الندې فورمولونو په واسطه محاسبه کیږي.
XB = XC + ΔX
5-2

yB = yC + Δy

که چېرې د ´  Δxاو ´  Δyعمودونه د شبکې په شمالي او شرقي اضالعو باندې رسم شوي وي فورمولونه الندې
شکل ځانته نیسي.

5-3

XB = X′c − ΔX′
YB = y′c − Δy′

د پورتني رسم په پام کې نیولو سره د  Bنقطې کوردینات مساوي دي:
XB = 3447000M + 490M = 3447490M, YB = 12441000 + 450M = 12441450M
په نقشه کې د اردیناتو مخې ته د زون نمره اضافه کیږي او د اردیناتو په قېمت باندې  500Kmعالوه
کیږي .که چېرې پالنونه د فرضي کوردیناتو په سستم جوړ شوي وي د  y ,xقېمتونه چې د پالن څخه اخستل
کیږي هم فرضي قېمتونه لري.
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په نقشه باندې د قائمه الزاویه کوردیناتو په واسطه د یوې نقطې انتقال :که چېرې د  Dنقطې

کوردینات )  (yD , XDمعلوم وي لومړی د هغې د انتقال لپاره پر نقشه باندې د کوردیناتو په پام کې نیولو سره د
شبکه ئي کوردیناتو مربع چې په هغې کې د  Dنقطه واقع ده تعینېږي .وروسته د  Δxاو  Δyقېمتونه د الندې
فورمولونو په واسطه محاسبه کیږي.
)(5.4

Δy = yD − yC , Δx = XD − XC

دلته yD , XD :د نقطې کوردینات او  yC , XCد کوردیناتو د شبکې د مربع قېمتونه دي .لومړی د مربع د شاقولي
خطونو په امتداد د نقشې مقیاس ته د  Δxقېمت جدا کیږي د  abخط رسمېږي بیا د  abد خط په امتداد باندې
د  Δyقېمت جدا کیږي او د  Dمجهوله نقطه په الس راځي .د مثال په ډول:
𝑋𝐷 = 3448800M, yD = 12441500M
پدې توګه  Δy = 500m, Δx = 800mد کوردیناتو د شبکې مربع عبارت ده له .48KM × 41KM

 5.3د خطونو او د سمت زاویو اندازه کول
د خطونو اوږدوالی پر نقشه باندې د دوسوزنې خطي او عرضي مقیاس په واسطه اندازه کیږي که چېرې
عرضي او خطي مقیاسونه موجود نه وي د فلزي او یا د لرګیو د خطکش په واسطه چې تقسیمات ېې تر ملي متر
پورې وي کوالی شو اندزاه کړو .د اراضي افقي ارتسام د الندې فورمول په واسطه معلومېږي:

)(5.5

L = ℓ. M

دلته ℓ :د خط اوږدوالی پر نقشه باندې چې د اعشارې تر لسم دقت پورې اندازه کیږي M ،د یو منکسر خط
اوږدوالی د  abcdeد مستقیم قطعه خطونو مجموعه ده.

)(5.6

Lae = Lab + Lbc + Lcd + Lde = ∑ni=1. Li

دلته n :د مستقیمو خطونو تعداد دی .د یو منحني خط اوږدوالی پر نقشه باندې د کوریمتر په واسطه اندازه
کیږي .د مثال په توګه  PQیو منحني خط دی لمړی د کوریمتر ) (1حلقه د  Pپه نقطه باندې تطبیق کوو .د )(2
عقربې پواسطه د ) (a1قرائت د تقسیماتو د ) (3حلقې د پاسه اخلو .وروسته ) (1حلقې ته د خط تر آخره پورې
حرکت ورکوو او بیا د ) (a2قرئت اخلو .د اراضي د افقي ارتسام د خط عمومي اوږدوالی د الندې فورمول
پواسطه معلومېږي.
) LPQ = μ(a2 − a1
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2.5شکل-A :د خطونو او سمت زاویو اندازه کول

دلته  μد کوریمتر د یو تقسیم قېمت دی .د  μقېمت د نقشې او یا پالن دپاسه د
کوریمتر د تقسیم قېمت د اندازه کولو مخکې پیداکیږي .پدې ډول د کوریمتر
حلقې ته د کوردیناتو د شبکې په امتداد حرکت ورکول کیږي نو پدي صورت

2
3

کې:
L

)(5.8

μ=a

2 −a1

1

دلته L :د یو معلوم خط اوږدوالی  𝑎2 ,𝑎1د منحني د شروع او انجام د قرئت
قېمتونه دي .که چېرې کوریمتر موجود نه وي منحني د دوه سوزنې په واسطه

 3.5شکل B-کوریمتر

اندازه کیږي پدې ډول منحني په مساوي برخو لکه  0.5 cm, 1cmوېشل کیږي .په عملي ډول نقطې د خط د
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پاسه نه اشاره کیږي یوازې د قطعاتو تعداد  nمحاسبه کیږي چې بیا وروستۍ برخه د قطعه خط اندازه کیږي .د
خط اوږدوالی د فورمول په مرسته چې مخکې د هغې ذکر شویدی محاسبه کیږي .پر نقشه باندې حقیقي ازیموت
او سمت زاویه د نقالې په واسطه اندازه کیږي .د نصف النهار تقرب ) (γچې د نقشې په جنوبي برخه کې لیکل
کیږي د حقیقي ازیموت د فورمولونو څخه په الس راځي .د  ABد خط سمت زاویه په الندې ډول اندازه کیږي .د
 Aپه نقطه کې شمال سمت د خطونو د شبکې سره موازي رسمېږي د نقالې مرکز د  Aد نقطې په مرکز د نقالې صفر
د شمال خط په استقامت باندې تطبیق کیږي د ساعت د ګرځېدو برابر د  ABاستقامت کې د نقالې د تقاطع په
واسطه  αA−Bپه الس راځي .په معکوس سمت کې  αB−A = αA−B + 180سره مساوي کیږي .د حقیقي
ازیموت د پیداکولو لپاره د  ABد خط په استقامت باندې د  Aپه نقطه کې حقیقي نصف النهار رسمېږي .د طول
البلد دقیقه ئي تقسیمات د نقشې د چوکاټ څخه په الس راوړل کیږي.

 4.5د نقطې ارتفاع پیداکول
د یوې نقطې ارتفاع په نقشه او یا پالن باندې د منحنیاتو په مرسته پیداکیږي .که چېري نقطه د منحني د
پاسه واقع وي د نقطې ارتفاع د منحني د ارتفاع څخه عبارت ده:
HA = H0 ± n. h
دلته H0 :د مبدوي منحني د ارتفاع قېمت h ،د عوارضو د مقطع ارتفاع n ،د منحنیاتو ترمنځ د مسافو تعداد
دی .که چېرې  Aنقطه د منحني څخه پورته واقع وي عالمه یې مثبته ده او که الندې واقع وي عالمه یې منفي ده.
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 د نقطې د ارتفاع پیدا کول او د اوبو د تقسیم خطونه
د عوارضو د مقطع ارتفاع د چوکاټ په جنوبي برخه کې ښودل کیږي .که چېرې د عوارضو د مقطع ارتفاع
ښودل شوي نه وي نو کوالی شو چې د الندیني فورمول په واسطه یې پیداکړو.
𝐻𝐻𝐻𝐵 −

)(5.9

n

=h

دلته HB-HH :د پورتني او الندیني منحنیاتو قېمتونه دي n ،د منحنیاتو ترمنځ د مسافو تعداد دی.
HA = 1125 − 2 × 5 = 1115Mیا

HA = 1100 + 3 × 5 = 1115M

که چېرې د  Bنقطه د منحنیاتو ترمنځ واقع وي په هغه صورت کې د  Bنقطې څخه په مجاور نږدې منحني
باندې رسمېږي د  d ,ℓقطعه خطونه د خطکش پواسطه د ملي متر تر لسمې برخې پورې اندازه کیږي.
)𝟎𝟏 (𝟓.

ℓ
Ha = H0 + ∆h = H0 ± . h
d

دلته H0 :مبدوي منحني ℓ ،فاصله د منحني څخه تر نقطې پورې d ،د منحنیاتو ترمنځ مسافه ℓ,d ،کوالی شو د
خطي مقیاس پواسطه اندازه کړو .که د  Bنقطه د مبدوي منحني پورته خواته قرار ولري عالمه یې ) (+او که الندې
واقع وي عالمه یې ) (-قېمت لري.

 د نشیب د میل معلومول:
د  iزاویه د اراضي د میل زاویه ده چې د  tan νسره برابره ده.

h
d

)(5.11
M

155
Δ h' = 2.2

= i = tan ν

H 0  155
K

H K  152.8

h = 5m
Δ h = 2.8

N

150
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m
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n

145

Da
a

5.5

)(43

انجنیري جیودیزي

په توپوګرافي نقشه او پالن باندې د مسائلو حل

 5.5د یو خط تېرول چې معلوم میل ولري
د خطي ساختمانونو په مسیر کې لکه سړکونه ،کانالونه،د کانالیزاسیون شبکې د نفتو د انتقال پایپونه
د نقشې له پاسه په یو معلوم میل سره تېرېږي.د خط میل په  iباندې ښودل کیږي .که چېرې د نقشې اویا پالن پرمخ
د  ABخط داسې تېر شي چې د هغې میل د رهنما میل ) (ipڅخه تجاوز ونکړي په هغه صورت کې د  dمسافه د
عوارضو د مقطع ارتفاع  hد الندې فورمول پواسطه محاسبه کیږي(289:6) .
h
 d = h. cot νیا
i

)(5.12
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 6.5شکل :د خط تیرول چې میل یې معلوم وی][6

د دو سوزنې پواسطه د خطي او یا عرضي مقیاس دپاسه د  dمسافه د نقشې او یا پالن د مقیاس په پام
کې نیولو سره پیداکیږي همدارنګه د  dاندازه د میل د مقیاس په نسبت هم کېدای شي پیدا شي .د  Aاو  Bنقطې
په مستقیم ډول سره وصل کیږي د  Aنقطې څخه د  Bپه استقامت د دوه سوزنې په واسطه د  dمسافه وضع کیږي
که چېرې مسافه د منحني ترمنځ د محاسبه شوي مسافې څخه زیاته وي دا په دې معنی ده چې د اراضي میل د
مجاز میل ) (ipڅخه کم دی پس نوموړی خط کوالی شو د لومړي منحني تر تقاطع پورې تر ) (1نقطې امتداد
ورکړل شي .پدې ډول د ) (1نقطې څخه نوموړی خط مطلوب میل تر ) (2نقطې پورې امتداد ورکول کیږي .د )(2
نقطې څخه د دوه سوزنې څوکه منحني د  Bپه استقامت کې په ) (3نقطه کې قطع کوي ځکه چې مسافه د منحني
ترمنځ کوچنۍ ده د اراضي میل د مجاز میل څخه زیات دی .پدې ډول د ) (3نقطې څخه تر ) (4نقطې او داسې

نورې نقطې قطع کوي .باید کوشش وشي چې د امکان په صورت کې حرکت  ABخط ته نږدې وي .دا و لومړی
وریانت .د دویم وریانت لپاره د  Bنقطې څخه خط د معلوم میل سره په ´ 1´ , 2´ , … , 6د  Aنقطې په طرف اجرا
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کیږي .په دویم وریانت کې څرنګه چې مسافه د منحنیاتو ترمنځ پر نقشه باندې د ´ 6او  Aنقطو ترمنځ د محاسبه
شوي مسافې څخه زیاته ده پس نوموړی خط مستقیماً د هغې سره وصل کیږي باید په یاد ولرو چې ډیر زیات
وریانتونه د  Aاو  Bنقطو ترمنځ په نقشه باندې اجرا کېدای شي.

 6.5د اراضي د پروفیل جوړول
پروفیل د اراضي د تقاطع اثر دی چه دشاقولي مستوی په واسطه منځ ته راځي .پروفیل په ملي مترکاغذ
باندي رسمېږي .د هرې نقطې په مقابل کې د هغې ارتفاع  125.0, 129.5, 125.0لیکل کیږي .دمثال په توګه د
 Aپه نقطه کې عمود رسمېږي بیا د ارتفاعاتو سکیل ترتیبېږي .عمودي مقیاس نظر افقي مقیاس ته  10چنده
لوی انتخابېږي .د ارتفاع په قېمت د سکیل په ارتفاعاتو دا ډول درجې چې کمترینه ارتفاع د  ABد خط څخه د
 4-8 cmپورې پورته خواته رسمېږي د  ABد خط په هره نقطه کې عمودونه هم رسمېږي .د عمودونو راسونه د
یو منکسر خط په ډول وصلېږي .د پروفیل په وروستنۍ برخه کې افقي او عمودي مقیاسونه رسمېږي.
148
146

144
142
140
138
147

145

142

145

145
142
145
148

148

138
140
145

B

9 10

4 56 7 8
H = 1:2 000
V = 1:200
h = 5M

3

A 1 2
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 7.5د آبګیر ساحې د حدودو تعینول
هغه ساحه چې داوبو د تقسیم د خطونو پواسطه احاطه شوي وي او د باران اوبه په هغې کې تجمع وکړي
د آبګیر ساحې په نوم یادېږي .آبګیر ساحه چې د دریاب په اوږدو کې د هغې ټول شاخونه په بر کې نیسي د دریاب
د حوض په نوم یادېږي .د اوبو د تقسیم خطونه آبګیر ساحه جوړوي .د اوبو د تقسیم خط د منحنیاتو د وسطي
محدبې برخې څخه تېرېږي او په هغوی باندې عمود دی .د  MNد آبګیر خطونو دپاره د اوبو د تقسیم خطونه د
 A,B,C,D,Eنقطو څخه تېرېږي .د  MNد انجامونو څخه د هغې د اوبو د تقسیم د خطونو تر تقاطع پورې د
اعظمی نشیب خطونه تېرېږي .د نشیب اعظمي خط د دوو مجاورو منحنیاتو ترمنځ عمود دی .هغه ساحه چې په
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دې توګه احاطه کیږي د آبګیر ساحې څخه شمېرل کیږي .پاتې د نه وي چې د اوبو د تقسیم خطونه ،آبګیر ساحه د
نقطو د ارتفاعاتو په معلومولو کې د هغې ذکر شوی دی.

 8.5د مساحت معلومول
په توپوګرافیکي نقشو او پالنونو باندې د اراضي د قطعاتو د مساحت معلومول په میخانیکي،
ګرافیکي او تحلیلی طریقو باندې اجرا کیږي.
ګرافیکي طریقه :که چېرې ساحه د منکسر خط په واسطه احاطه شوي وي په هغه صورت کې نوموړي ساحه په
ساده هندسي اشکالو لکه مثلث ،مستطیل ،مربع ،ذوذنقه وېشل کیږي .د مثلث لپاره مساحت د فورمول
پواسطه محاسبه کیږي.
1

𝑖 𝑠 = 2 ∑𝑛1 𝑎𝑖 ℎد مثلث لپاره 𝑠 = ∑𝑛1 𝑎𝑖 ℎ𝑖 ،د مستطیل لپاره 𝑠 = ∑𝑛1 𝑎2 ،د مربع لپاره 𝑖ℎ

𝑖𝑏 𝑎𝑖+
2

𝑠 = ∑𝑛1

د ذوذنقې لپاره
دلته a :قاعده h ،ارتفاع او  Sمساحت دی.
د ساحې مساحت د پلیت چې د شفاف کاغذ او یاد پالستیک پرمخ ترتیب شوی دی هم کوالی شو مساحت
معلوم کړو .پلیت د مربعاتو د شبکې په ډول چې اضالع یې د 𝑚𝑐 𝛼 = 0.5,1یا د هغې څخه لوی وي جوړېږي ،د
ساحې په لویوالي سره د مربعاتو اضالعوې هم لوی انتخابېږي .پلیت د نقشې د پاسه چې مساحت یې مطلوب
دی وضع کیږي .د مکملو مربعاتو تعداد په  Nاو د نامکملو مربعاتو تعداد په  nسره چې د ساحې په حدودو
باندې قرار لري محاسبه کیږي .چې عمومي مساحت یې د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي(73:5) .

 8.5شکل :رسم د پلیټ پواسطه د مساحت معلومول
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)𝑛𝑠 = 𝑆𝑠𝑞(𝑁 + 0.5
دلته M ، 𝑆𝑠𝑞 = (𝑎. 𝑀)2 :د نقشې او یاد پالن مقیاس a ،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
په عمل کې هغه ساحه چې د منحني پواسطه احاطه شوي وي د پلیت په مرسته د هغې مساحت تعینېږي.
تحلیلي طریقه :که چېرې د کثیر االضالع د راسونو کوردینات xi,yiمعلوم وي د نوموړي طریقې په مرسته د هغې
مساحت په الندې ډول معلوموو.
)(5.13

1

) 𝑆 = 2 ∑𝑛1 𝑦𝑖(𝑋𝑖−1 − 𝑋𝑖+1

,

دلته 𝑖 = 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

1

) 𝑆 = 2 ∑𝑛1 𝑋𝑖(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1
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د مثال په توګه د ساحې د مساحت محاسبه د تحلیلی طریقې په مرسته په ( )1.1جدول کې ورکړل شویدی :
( )1.5جدول :د ساحې د مساحت محاسبه د تحلیلی طریقې په مرسته [5] .
) 𝑦𝑖 (𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖+1

𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖+1

𝑥𝑖 (𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1

𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1

𝑖𝑌

𝑖𝑋

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

+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

2

Σ

مطلوب مساحت مساوي دی 𝑆 = 60720.42: 2 = 30360.21𝑀2
په محاسباتو کې بهتره ده چې د کوردیناتو
قېمت  x,yیو ډول کوچنی شي دلته د مثال په توګه

6

)a

5

1
2
3

د  xقېمت د  1000په اندازه د  yقېمت د 2000
په اندازه کوچنی شوی دی(5:74) .
میخانیکي طریقه :د مساحت اندازه کول د قطبي

5

)b

پالني متر په مرسته اجرا کیږي ،دغه طریقه په
تولیدي کارونو کې د لویو ساحو د مساحت د

130

160

150

معلومولو لپاره او نقشو کې ورڅخه استفاده

180

170

10

0

7

کیږي .قطبي پالني متر د قطپ بازو ) (1او )(2
0

6

8

1

قطب سره او متحرک بازو ) (3په نوموړي بازو

2

6

باندې ) (4د ترتیباتو حامل دی په ) (5باندې

5

4

3

ورنیر په مرسته معلومېږي.(32:8) .

0

5

قرائت اخستل کیږي .د ساحې د ګرځېدو دپاسه
10

) (6نقطه موجوده ده .متحرک بازو اوږدوالی د )(7

10

8

9

 10.5شکل :قطبي پالن متر  –aد پالني متر عمومي شیما
 –bد قرائت ترتیبات][7

دمیکانیزم قرائت په )(8حلقه باندې اجرا کیږي،چې په هغه باندې  100تقسیمات موجود دي وروسته د
هرو لسو تقسیماتو څخه یوه نوشته موجوده ده.قرائت د ) (9ورنیر په مرسته اخستل کېږي د نوموړي حلقې د
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قرائت مکمل دوران په ابره باندې  10تقسیمه دی .په دې ډول په پالني متر کې مکمل قرائت څلور عدده دی .د
ابرې لومړی عدد د لسو تقسیماتو څخه یو تقسیم دی .دوهم او دریم عددونه د ) (8حلقې د قرائت د ورنیر د صفري
تقسیم ) (9څخه اخستل کیږي .څلورم عدد د ) (9ورنیر د تقسیم شمېره ده چې د ) (8حلقې د قرائت په تقسیم
باندې منطبق کیږي .په پورتني رسم کې قرائت  3516تقسیمه دی .د اندازه کولو مخکې باید د پالني متر د یو
تقسیم قېمت معلوم شي .د پالني متر د تقسیم قېمت د مساحت هغه اندازه ده چې په نقشه او یا پالن باندې د
پالني متر د ډېر کوچني تقسیم سره برابر وي په دې توګه په نقشه او یا پالن باندې د کوردیناتو د شبکې یوه مربع
انتخابېږي د پالني متر قطب ) (2د مربع د ساحې د باندې وضع کیږي .د مربع په یو کنج باندې ) (6شمېره نقطه
وضع کیږي او بیا د  n1قرائت اخستل کیږي .د ساعت د ګرځېدو مطابق د نوموړي مربع په محیط باندې )(6
شمېره نقطه ګرځول کیږي د دوهم ځل لپاره د n2قرائت اخستل کیږي .د کنترول لپاره د ساعت د ګرځېدو خالف
په همدغه مربع باندې د  n1او  n2قرائتونه اخستل کیږي بیا وروسته د دواړو اندازه ګیـــریو څخه وسطي قېمت
په الس راوړل کیږي او ) (n2-n1محاسبه کیږي څرنګه چې د 𝑞𝑠𝑆 مساحت معلوم دی پس د پالني متر د تقسیم
قېمت په الندې فورمول باندې محاسبه کیږي:
𝑞𝑠 𝑆

)(5.14

وسطي) (𝑛2 −𝑛1

=𝜇

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

)c
)b
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 11.5شکل د پالني متر پواسطه د مساحت د معلومولو شیماګانې][5
د ساحې مساحت د الندې فورمول په واسطه معلومېږي:
)(5.15

وسطي) 𝑆 = 𝜇(𝑛2 − 𝑛1

که چېرې ساحه ډېره لویه وي قطب د ساحې په خارج کې نشي وضع کېدای پس الندې عملیه تر اجرا الندې نیول
کیږي.
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 ساحه په څو برخو وېشل کیږي د هرې ساحې مساحت لکه 𝑛𝑆  𝑆1 , 𝑆2 , 𝑆3 , … ,مساحت د هرې برخې په
ځانګړي ډول معلومېږي د دې کار لپاره د پالني متر قطب د ساحې په خارج کې وضع کیږي .چې عمومي مساحت
یې په الندې ډول معلومېږي:

𝑖𝑆 𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 + ⋯ + 𝑆𝑛 = ∑𝑛1

)(5.16

 مساحت داسې اندازه کیږي چې پالني متر د ساحې په داخل کې وضع کیږي .د ساحې مساحت د الندې
فورمول په واسطه پیدا کیږي:

]𝐶  +وسطي) 𝑆 = 𝜇 [(n2 − n1

)(5.17
 Cد پالني متر ثابت

 2.5د پالني متر د یو تقسیم قېمت پیداکول[5].
𝜇

S

وسطي) (𝑛2 − 𝑛1

4962.7𝑚2

1𝑘𝑚2

201.5

) (𝑛2 − 𝑛1

𝑛2

𝑛1

اندازه ګیري

201

2446

2245

مستقیم

202

3438

3640

معکوس

()3.5د پالني متر په واسطه د ماسحت معلومول
𝑆𝑘𝑚2

𝜇𝑚2

وسطي) (𝑛2 − 𝑛1

4.578

4962.7

922.5

) (𝑛2 − 𝑛1

𝑛2

𝑛1

اندازه ګیري

923

4423

3500

مستقیم

922

4404

5312

معکوس

د کارونو مخکې پالني متر باید تدقیق شي .الندې شرائط د هغې د پاره په نظر کې نیول کیږي:
 د قرائت حلقه باید په ازاد ډول حرکت وکړي.
 د مستوي د قرائت حلقه د متحرک بازو په محور باندې باید عمود وي.
 د قرائت په دوو وضعیتونو باندې چې مساحت اندازه کیږي باید  2-3تقسیم څخه تجاوز ونکړي.
𝑆

د ګرافیکي طریقې دقت :د نوموړي طریقې دقت  1:100دی∆𝑆 = 100 ،
د میخانیکي طریقې دقت  :د نوموړي طریقې دقت د نقشې او پالن په دقت ،د ساحې په شکلونو ،د آلې په
توضع کولو ،د کاغذ د شکل په تغیر د 𝜇 او  Cخطاګانو په پیدا کولو پورې تړلي دي.
)  ∆𝑆 = 𝜇(0.68 + 0.028√(𝑛2 − 𝑛1د 𝜇 د پیداکولو په نقشه او یا پالن باندې د کاغذ د شکل د تغیر خطا
عمالً حذف کیږي(79:5) .
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 9.5د ځمکې د کتلې د حجم محاسبه
د ځمکې د کتلې د حجم معلومول د پروژې په جوړولو ،د انجنیري ساختمانونو په جوړولو ،د مفیده
معدنونو استخراج او داسې نورو لپاره ورڅخه استفاده کیږي .په نقشو او پالنونو باندې چې منحنیات ولري د
ځمکې د کتلې حجم د افقي مقطع ،د عمودي مقطع او د حسابي اوسط په طریقو باندې معلومېږي.
د افقي مقطع طریقه :دا طریقه د غونډیو او ژورو د حجمونو د محاسبو لپاره استعمالیږي .د ځمکې کتله په
موازي یا افقي مستوي ګانو باندې قطع کیږي .په توپوګرافي نقشو او پالنونو د مقطع اثر د منحنیاتو څخه
عبارت دی .د پلیټ او یا د پالني متر په مرسته د مقطعومساحت اندازه کیږي .په هغه صورت کې چه د اراضي د
ارتفاع مقطع معلومه وي د ځمکې د کتلې حجم په الندې فورمول باندې محاسبه کیږي:

12.5
)(5.18

1

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

په غرنۍ منطقه کې کوالی شو چې افقي مقطع وروسته د  2یا  3او یا د هغه څخه زیات منحنیات انتخاب کړو.
په نقشو او پالنونو باندې د هغې فرق د منحنیاتو د ارتفاع د قېمت څخه پیداکیږي.


د عمودي مقطع طریقه :دا ډول طریقه د کندنکارۍ او پرکارۍ د حجمونو په محاسبو ،معدني موادو او په
انفجاراتو کې ورڅخه استفاده کیږي .د نوموړي طریقې ماهیت پدې کې دی هغه پالن چې مقیاس یې لوی وي
وروسته د  5-20mپورې عرضي پروفیلونه جوړېږي .په الندې رسم کې عمودي اوشاقولي مقیاسونه یو ډول
انتخاب شویدي .په پروفیل ونو باندې د ځمکې د کتلې الندې خطونه تېرېږي .خط کېدای شي افقي او یا مایل
وي د ساحوي کارونو مخکې او یا وروسته د ځمکې د سطحې ښکارندوی دی.د پالني متر او یا ګرافیکي میتود
پواسطه د پروفیلونو مساحت لکه 𝑛𝑆 …  𝑆1, 𝑆2, 𝑆3,باید اندازه شي د ځمکې د کتلې حجم په الندې ډول
محاسبه کیږي:
)(5.19

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

دلته ℓ :د پروفیلونو ترمنځ مسافه په متر باندې ده.

=𝑉
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13.5شکل :د عمودي مقطع طریقه


د حسابي اوسط طریقه :دغه طریقه د دې څخه چې ډېره ساده ده نو ځکه استعمال یې زیات دی .د شفاف

کاغذ پرمخ وروسته د هر  10mmاو یا  5mmاو یا زیات د هغو څخه نقطه یې پلیټ جوړېږي د نوموړي ساحې
د حدودو د پاسه په پالن باندې پلیت کېښودل کیږي .د هرې نقطې ارتفاع د منحنیاتو پواسطه تعینېږي ،د
ځمکې د سطحې د ارتفاع وسطي قېمت د الندې فورمول په واسطه الس ته راځي.
)(5.20

1

𝑖𝐻 = 𝑛 ∑𝑛1

𝑛𝐻𝐻1 +𝐻2 +⋯+
𝑛

= وسطي𝐻

د ځمکې د سطحې ارتفاع وروسته د خاورو د کندنکارۍ څخه باید  H0معلوم وي چې د ارتفاع تفاضل دا ډول
محاسبه کیږي:
 − 𝐻0وسطي𝐻 = ℎ
د ګرافیکي اصولو او یا د پالني متر پواسطه د ساحې مساحت ) (Sمعلومېږي .د ځمکې د کتلې حجم د الندې
فورمول پواسطه محاسبه کیږي:
𝑣 = 𝑆. ℎ

)(5.21

د کنترول او دقت په غرض پلیت بې ځایه کیږي د تکرار په صورت کې 𝐻  𝑣 ´ , ℎ,محاسبه کیږي.
د 𝑣 او ´ 𝑣 څخه وسطي قېمت په الس راځي .د پلیټ د اندازو کوچنی کول د محاسبې دقت لوړوي د محاسبه شویو
حجمونو تفاوت باید د  5%څخه تجاوز و نه کړي .د الندې فورمول پواسطه محاسبه کېدای شي.
]𝑉 [𝑉 ´ −
= 𝑉∆ )(𝑉. 23
. 100% ≤ 5%
𝑉
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دلته V :د حجم وسطي قېمت دی.

 14.5شکل :د حسابي اوسط طریقه

 10.5لنډیز
د جغرافیائي کوردیناتو د معلومولو لپاره په کوچني مقیاس لرونکو نقشو باندې مدارونه او نصف
النهارونه تېرېږي .د هغوی قېمتونه د درجو او دقیقو له جنس څخه لیکل کیږي .هغه شبکه چې د نصف النهار او
مدار خطونو په واسطه جوړه شوي وي د درجه ئي شبکې په نوم یادېږي.
په توپوګرافیکي نقشو او پالنونو باندې د اراضي د قطعاتو د مساحت معلومول په میخانیکي ،ګرافیکي او
تحلیلي طریقو باندې اجرا کیږي.
د ځمکې د کتلې د حجم معلومول د پروژې په جوړولو ،د انجنیري ساختمانونو په جوړولو ،د مفیده
معدنونو استخراج او داسې نورو لپاره ورڅخه استفاده کیږي .په نقشو او پالنونو باندې چې منحنیات ولري د
ځمکې د کتلې حجم د افقي مقطع ،د عمودي مقطع او د حسابي اوسط په طریقو باندې معلومېږي.

پوښتنې:
 .1جغرافیایي کوردینات د ګرینوېچ څخه شرق خواته څو درجې اندازه کیږي؟
 .2په نقشه باندې د سمت زاویه په څه ډول اندازه کیږي؟
 .3د دوو منحنیاتو ترمنځ د ارتفاع تفاضل پیداکول ولیکئ؟
 .4د یو خط تېرول چې معلوم میل ولري په باره کې یې معلومات ولیکئ؟
 .5د پروفیل جوړولو په باره کې معلومات ولیکئ؟
 .6مساحت په څو طریقو معلومېږي؟
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 .7پالني متر د څو قطبونو څخه جوړشوی دی؟
 .8که چېرې د  Aنقطې کوردینات 𝑚 𝑋𝐴 = 4748000وي 𝑚 𝑌𝐴 = 12441000وي نوموړي نقطه په نقشه
باندې پیدا کړئ؟
 .9که چېرې یوه نقطه د دوو منحنیاتو ترمنځ واقع وي مثالً :الندنی منحني  105mپورتنی منحني  110mدی
تاسو د هغې نقطې ارتفاع پیدا کړئ؟
 .10که چېرې د یوې کوچنۍ مربعې مساحت  15625مربع وي د مکملو مربعاتو شمېره  50د نا مکملو مربعاتو
شمېره  60وي تاسو د ساحې مساحت معلوم کړئ؟
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شپږم څپرکئ
جیودیزیکي اندازه ګیري
1.6عمومیات
د هر کمیت د اندازه ګیرۍ پروسه (افقي زاویه ،شاقولي زاویه ،د ارتفاع تفاضل او داسې نور) عبارت د

هغې کمیت د پرتله کولو د یو بل متجانس کمیت سره دی چې د اندازه ګیرۍ د واحد په توګه قبول شویدی  .دلته
داندازه ګیري خطا د وېش ډولونه ،د اندازه ګیرۍ مشخص شرائط  ،دهوا فشار ،د مسافو اوږدوالی اونورو
کمیاتو واحدات په متریک او انګلېسي سستم کې توضیح او دهغو ترمنځ تناسب په ډاګه شوي دي

2.6په جیودېزي کې د اندازه ګیري ډولونه او د اندازه ګیري واحدات
جیودېزیکي اندازه ګیري د نقطو د متقابل موقعیت د معلومولو لپاره د ځمکې په سطحه باندې اجرا
کیږي .پدې توګه زاویوي ،خطي او ارتفاعي اندازه ګیري ترسره کیږي .د زاویوي اندازه ګیریو له نتایجو په
جیودېزیکي نقطو کې د افقي او شاقولي زاویو قېمت د مجاورو نقطو د سمت ترمنځ په الس راځي .خطي اندازه
ګیري د مسافو د پیداکولو لپاره د نقطو ترمنځ اجرا کیږي .په ارتفاعي اندازه ګیریو کې د نقطو ترمنځ د ارتفاع
فرق د سوئې سطحې ته پیداکیږي.چې د دې اندازه ګیریو په لړ کې ځینی خطاګانی منځ ته راځي چې په الندې
ډول توضیح کیږي:

 د خطاګانو د اندازه ګیریو درجه بندي
د هر کمیت د اندازه ګیرۍ پروسه (افقي زاویه ،شاقولي زاویه ،د ارتفاع تفاضل او داسې نور) عبارت د
هغې کمیت د پرتله کولو د یو بل متجانس کمیت سره دی چې د اندازه ګیرۍ د واحد په توګه قبول شویدی .د
اندازه ګیرۍ له نتایجو څخه عددونه په الس راځي چه مساوي دي د اندازه شوي کمیت په نسبت د هغې د اندازه
ګیرۍ په واحد باندې .اندازه شوي کمیتونه کېدای شي چې مکمل او یا کسري وي د هغې نوم د اندازه ګیرۍ د
واحد په نوم یادېږي .عالوه په زاویو ،خطونو او ارتفاع تفاضل نورې اندازه ګیرۍ لکه د هوا فشار د جسم کتله،
حرارت د کار د جریان وخت او داسې نور اندازه کیږي .افقي او شاقولي زاویې د درجو ،رادیان او ګراد په
سستمونو ښودل کیږي .درجه د هغې زاویې څخه عبارت ده چې د شعاع د ګرځېدو څخه د زاویې په راس باندې
1

د  360حصې په اندازه یو مکمل دور په الس راځي .یوه درجه )  (1°د ´ 60دقیقو او هره دقیقه د ˝ 60سره برابره ده.
ګراد ) -(gپه اعشاري سستم کې د هغې زاویې څخه عبارت ده چې د شعاع په ګرځېدو سره د زاویې په راس
1

باندې د  400په اندازه یو مکمل دور په الس راځي ،یو ګراد مساوي کیږي د  100دقیقه ګراد سره او یو دقیقه
ګراد مساوي کیږي د  100ثانیه ګراد سره.
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رادیان )𝜌( -د دایرې مرکزي زاویه ده چې مقابل قوس یې د دایرې د شعاع سره مساوي دی .هره زاویه کېدای
شي د رادیان په واحد سره وښودل شي د دای رې د محیط د قوس د نسبت څخه په یوې اختیاري شعاع سره چې د
زاویې په مقابل کې قرار لري د قوس د شعاع څخه په الس راځي .رادیان د درجې ،دقیقې ،او ثانیې له جنسه
مساوي دی𝜌° = 57° . 3, 𝜌´ = 3438´ , 𝜌˝ = 206265˝ :
1

د مسافو اوږدوالی معموالً د فرانسوي او انګلېسي متریک په سستم سره ښودل کیږي متر  1000000د
نصف النهار د ربع (د شمال قطب څخه تر خط استواء پورې) دی .په  1960کال کې متر د نور د موج د اوږدوالي
له جنس څخه ښودل شویدی .د یو متر اوږدوالی مساوي دی د  1650763.73د منکسره امواجو په اوږدوالي
سره په یو معین بخش د اسپکتور اتوم تریپتون  86په خال کې .یو متر  100سانتي متره او  1000ملي متره
کیږي 1000 .متره د یو کیلومتر سره برابر دی .په انګلېسي سستم کې د اندازه ګیرۍ واحد فوټ قبول شویدی.
1mil = 1760yard, 3ft = 1yard, 1ft = 12incسره کیږي د متریک او انګلېسي سستم ترمنځ تناسب په
الندې ډول دی:
𝑛𝑖1𝑖𝑛 = 2.54𝑐𝑚, 1𝑚 = 39.37
په متریک سستم کې د مساحت واحد د اندازه ګیرۍ لپاره  M2قبول شوی دی.
 .100ha = 1Km2 , 1ha = 10000M 2د وخت د اندازه کولو واحده ثانیه ده.
 60ثانیې =  1دقیقه  60,دقیقې = 𝑜 1ساعت  24,ساعته = یوه شپه او ورځ
یوه شپه او ورځ هغه مقدار د زمانې دی چې ځمکه په خپل محور باندې یو مکمل دور وهي.
د فشار واحد اتموسفیر قبول شوی دی چې په )𝑐  (0°د سانتي ګراد کې د سیمابو سوتون د  760ملي مترو
𝐾𝑔⁄
سره برابر دی .یو اتموسفیر 𝑐𝑚2
ښودل کیږي .د وزن د اندازه ګیرۍ واحد کیلو ګرام ) (kgدی .د دې لپاره چې د یو کمیت مطمئن قېمت مو په الس
 1.033دی .د حرارت د اندازه ګیرۍ واحد په سانتي ګراد )  (𝐶 °باندې

راوړی وي نوموړی کمیت څو ځلې اندازه کیږي .یو ځل اندازه ګیري خو خامخا ضروري ده مګر نورې اندازه
ګیرۍ د کنترول لپاره استعمالېږي .یو کمیت چې هر څومره اندازه شوي په همغه اندازه یې د اندازه ګیرۍ دقت
زیات استعمالی ږي .ولې په مطلق ډول یو کمیت اندازه کېدای نشي هر کله چې یو کمیت اندازه کیږي یو بل سره
متفاوت دی ځکه چې ټولې اندازه ګیرۍ د یو لړ خطاګانو سره ملګري دي .د اندازه ګریو اساسي علت عبارت دی
له آلې خطا او خارجي شرائط دي چې په هغه کې اندازه ګیرۍ اجرا کیږي .بل د راصد شخصي خطا ده د مثال په
توګه د کلیماسیون د مستوي د اصالح نه تدقیق د تلسکوپ توجیه کول هدف ته په افقي دایره باندې خطا منځ
ته راوړي .د عمودي انکسار له مخې په نیولمان کې په سټاف باندې قرائت هم خطا منځ ته راوړي .مختلف
اشخاص مختلف قرائتونه اخلي یعنې یو یې زیات او بل یې کم اخلي.
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اندازه ګیري خطا د خصلت له مخې په لویو خطاګانو او سستماتیک خطاګانو او تصادفي خطاګانو
باندې وېشل کیږي.


لویې خطاګانې :د راصد د سهوې په نتیجه کې د آلې نه اصالح کول په خارجي شرائطو کې په رصداتو

باندې د لویو تغیراتو وارد کېدل منځ ته راځي چې د هغې اندازه د مجاز د خطا څخه په وار وار ډېره ده چې په
معینه اندازه ګیري کې تثبیت شوېده.
د ښه کارونو د سازمان دهي په وخت کې دا ډول خطا ګانې منځ ته نه راځي .د دې لپاره چې لویې خطاګانې
مو کشف او حذف کړي وي جیودېزیکي اندازه ګیري معموالً څو ځلې تکرارېږي او همدارنګه ریاضي محاسبات
لدې څخه کنترول کوي .هغه اندازه ګیري چې لویې خطاګانې ولري دوهم ځل لپاره تکرارېږي.


سستماتیکې خطاګانې :هغه خطاګانې چې د یو معلوم قانون له مخې د اندازه ګیرۍ په نتائجو کې

څرګندېږي .د مثال په توګه د اندازه ګیرۍ د آلې نه مطابقت د داسې اوږدوالي سره لکه (فیته ،شرید او داسې
نور) د اندازه ګیرۍ په نتائجو کې د ثابتې خطا سبب ګرځي .همزمان د فتې د انحراف مقدار د اندازه شوي خط د
استقامت څخه هر ځل لپاره تصادفي خصلت لري ،د مطلقه خطا کوچنی تاثیر د اندازه ګیرۍ په نتائجو باندې هم
تصادفي دی مګر په ټولو حاالتو کې د خطا عالمې چې مثبت قېمت ولري د اندازه شوي اوږدوالي په مقدار
باندې په زیاتوالي داللت کوي .په ډېرو مواردو کې سستماتیک خطا کوالی شو د متناسبې اندازه ګیرۍ د
طریقې په غوره کولو سره خطا ګانې د منځه وړل کیږي .د مثال په ډول لکه د دوه زاویو وسطي قېمت چې په دوو
وضعیتونو باندې قرائت شوی وي لکه ) CL (circle-left) ,CR (circle-rightدا ډول خطا د کلیماسیون د
خطا څخه مبرا ده .د سستماتیک خطا تاثیر د اړونده تصحیحاتو په واردولو سره کېدای شي چې تر کوچني حده
پورې کموالې منځ ته راولي.


تصادفي خطاګانې :هغه خطاګانو ته ویل کیږي چې د هغې څرګندېدل د یو معلوم قانون تابع نه وي ،په

یو ډول شرائطو کې د اندازه ګیرۍ کمیت او عالمې کېدای شي توپیر ولري.
هغوی د آالتو په نه تکمیل او د راصد په حسي ارګانونو پورې تړلي دي او په ټولو اندازه ګیریو کې شامل
دي .تصادفي خطا چې په اندازه ګیریو کې واقع کیږي د هغوی د منځه وړل په اندازه ګیریو کې ناممکن دي.
د تصادفي خطا خواص :د دې څخه چې د تصادفي خطاګانو د منځ وړل یو ناممکن کار دی همدا وجه ده چې د
اندازه ګیرۍ پر نتائجو مهم تاثیرات لري .څرنګه چې په ډیرو مواردو کې د اندازه شوي کمیت حقیقي قېمت
معلوم ندی پس په اندازه ګیریو کې د نتائجو په ارزیابۍ باندې باور کول خورا اهمیت لري یا په بل عبارت اندازه
ګیري باید داسې اجرا شي چې د اندازه ګیرۍ خطا د مجاز د خطا څخه تجاوز ونکړي .د ډېرو زیاتو اندازه ګیریو
په نتیجه کې تصادفي خطا د یو معینې قانونمندۍ تابع ده چې البته د یو لړ ثابتو خواصو درلودونکې ده:
 د اندازه ګیرۍ په مشخصو شرائطو کې د تصادفي خطا مطلقه قېمت د یو معین حد څخه تجاوز نه کوي.
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 د تصادفي خطاګانو څرګندېدل مساوي قېمتونه او مختلفې مساوي عالمې امکان لري منځ ته راوړي.
 په هره اندازه چې د تصادفي خطاګانو مطلقه قېمت کوچنی وي په همغه اندازه زیات واقع کیږي.
 که چېرې د تصادفي خطاګانو حسابي اوسط د یو کمیت اندازه کول الیتناهي ته ورسېږي صفر ته تقرب
کوي.
𝑛∆ ∆1 + ∆2 + ∆3 … +
][Δ
= lim
)= 0 … … … (6.1
∞→𝑛
𝑛 ∞→𝑛
𝑛
lim

دلته ∆1 , ∆2 , ∆3 , … ∆𝑛 :تصادفي خطاګانې n ،د اندازه ګیریو تعداد [ ] ،د مجموعې عالمه ده یعنې ∆1 +
]∆[ = 𝑛∆  .∆2 + ∆3 + ⋯ +البته په لومړي فورمول کې د تصادفي خطا د جبران خواص ښیی دغه خواص البته
د تصادفي خطاګانو د مجموعې حاصل ضرب څخه عبارت دي:
]∆[
)= 0 (𝑛 = 1,2,3, … , ∞) … … … … … (6.2
𝑛 ∞→𝑛
lim

حسابي اوسط :فرض ًا 𝑛 , ℓ1 , ℓ2 … . ℓد یو کمیت د همدقته اندازه ګیریو نتائج دي .همدقته اندازه ګیري هغه
اندازه ګیریو ته ویل کیږي چې په یو ډول شرائطو کې او په یو ډول سامان آالتو او طریقو باندې اجرا کیږي .د مثال
په ډول که چېرې زاویې د سلسلو په عین تعداد باندې د یو تیودیولېت پواسطه چې عین دقت ولري د توجه په
عینو شرائطو کې هغه کسان عین تجربه او سویه ولري اجرا شي همدقته ورته ویل کیږي .څرنګه چې 𝑙1 + 𝑙2 +
𝑛𝑙 ⋯  𝑙3 +د همدقته اندازه ګیریو نتائج دي پس لیکالی شو چې:
) 𝑛𝑙 ⋯ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 +
)… … … … … … . . (6.3
𝑛

=𝑋

معلومېږي چې حسابي اوسط د ډېرو مطمئنو نتائجو د یو کمیت د همدقته اندازه ګیریو د مجموعې څخه
شمېرل کیږي .فرضاً د یو اندازه شوي کمیت حقیقي قېمت  Xدی د هرې اندازه ګیرۍ قېمت 𝑖 ℓهمدارنګه  nځلې
همدقته اندازه ګیري اجرا شوېده پس لرو چې:
ℓ1 − 𝑋 = ∆1
ℓ2 − 𝑋 = ∆ 2
ℓ3 − 𝑋 = ∆ 3
𝑛 ∆ = 𝑋 ℓ𝑛 −
د معادلې اطراف سره جمع کیږي:
𝑛∆ … 𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 + ⋯ + 𝑙𝑛 − 𝑛𝑋 = ∆1 , ∆2 , ∆3 ,
)(6.4

]∆[
𝑛

−

]𝑙[
𝑛

=𝑋
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کله چې د اندازه ګیریو تعداد الیتناهي ته ورسېږي په هغه وخت کې د معادلې ښي طرف د تصادفي خطا د څلورم
خواص له مخې صفر ته تقرب کوي.
]∆[
=0
𝑛 ∞→𝑛
lim

ټوله افاده الندې ډول لیکل کیږي:
)(6.5

]𝑙[
𝑛 ∞→𝑛

𝑋 = lim

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:
)(6.6

]𝑙[
𝜀= 𝑥−
𝑛

]𝑙[
,
𝑛

≠𝑋

دلته 𝜀 یو کوچنی کمیت دی په هغه صورت کې چې  nالیتناهي ته تقرب وکړي پدې توګه د هغې حد صفر ته تقرب
کوي.
)(6.7

]𝑙[
̅𝑥=
𝑛

دلته ̅𝑥 حسابي اوسط دی.

 3.6لنډیز
 جیودېزیکي اندازه ګیري د نقطو د متقابل موقعیت د معلومولو لپاره د ځمکې په سطحه باندې اجرا
کیږي .پدې توګه زاویوې ،خطي ،ارتفاعي اندازه ګیري ترسره کیږي .د زاویوي اندازه ګیریو له نتایجو په
جیودېزیکي نقطو کې دافقي اوشاقولي زاویو قېمت دمجاورو نقطودسمت ترمنځ په الس راځي.دمسافو
1

اوږدوالی معموالً دفرانسوي اوانګلېسي متریک په سستم سره ښودل کیږي متر  1000000د نصف النهار دربع
(د شمال قطب څخه ترخط استوء پورې) دی 1000 .متره د یو کیلومتر سره برابر دی .په انګلېسي سستم کې د
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اندازه ګیرۍ واحد فوټ قبول شویدی.اندازه ګیري خطا د خصلت له مخې په لویو خطاګانواوسستماتیک
خطاګانواوتصادفي خطاګانوباندې وېشل کیږي.اندازه ګیرۍ په مشخصوشرائطو کې دتصادفي خطا مطلقه
قېمت د یو معین حد څخه تجاوز نه کوي.
د تصادفي خطاګانو څرګندېدل مساوي قېمتونه او مختلفې مساوي عالمې امکان لري منځ ته راوړي.په هره
اندازه چې د تصادفي خطاګانو مطلقه قېمت کوچنی وي په همغه اندازه زیات واقع کیږي.که چېرې د تصادفي
خطاګانو حسابي اوسط د یو کمیت اندازه کول الیتناهي ته ورسېږي صفر ته تقرب کوي.

پوښتنې:
 .1یو رادیان څو درجې ،څو دقیقې او څو ٍثانیې دی؟
 .2خطاګانې په څو ډوله دي د تصادفي خطا خواص ولیکئ؟
 .3په خطاګانو کې د حسابي اوسط په باره کې معلومات ولیکئ؟
 .4لویې خطاګانې څنګه کوالی شو چې له منځه یې یوسو؟
 .5د مسافو اوږدوالی په کومو سستمونو ښودل کیږي؟
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اووم څپرکئ
د افقي زاویو اندازه کول
 1.7عمومیات
د نقشو او پالنونو د جوړولو په مقصد ،ساختماني کارونه  ،د انجنیري ساختمانونوڅخه د ګټې اخستنې
په مقصد،زاویې په اراضي کې اندازه کیږي د دافقي مستوي دپاسه ارتسام ورکول کیږي.

 2.7د افقي زاویو د اندازه کولو اصول
فرضاً درې نقطې  A,B,Cپه مختلفو ارتفاعاتو د بحر د سطحې د پاسه قرار لري .هغه مستوي چه د A,B,C
د نقطو څخه تېرېږي مایله ده ،د  Aپه نقطه باندې افقي زاویه د  ABاو  ACترمنځ مطلوب ده.

1.7شکل :د افقي زاویو د اندازه کولو شیما
د  ABاو  ACد خطونو د پاسه عمودي مستویګانې تېرؤ او د هغې د تقاطع څخه د  Pمستوي سره د ˆ Aˆ Bاو ˆAˆ C
خطونه په الس راځي ˆ 𝐶 ˆ𝐴 ˆ 𝐵 <= 𝛽 افقي زاویه مطلوب ده .د  Rدرجه داره دایره د افقي مستوي  Pسره مواز ي
د زاویې د راس دپاسه چې اندازه ګیري په هغه باندې صورت نیسي قرار ورکول کیږي.

)(61

انجنیري جیودیزي

د افــــقي زاویو اندازه کـــول

د دایرې مرکز د ˆ𝐴𝐴 د شاقول په خط باندې تطبیق کیږي بیا نظر تقسیماتو ته دایره په هغه ځایونو کې چه
د عمودي مستوی سره قطع کیږي د  bاو  cقرائتونه اخستل کیږي .که چېرې د دایرې تقسیمات د ساعت د
ګرځېدو مطابق اجرا شوي وي نو مطلوبه زاویه د الندې فورمول په واسطه پیداکیږي(5II-1) 𝛽 = 𝑐 − 𝑏 .
د افقي زاویې د اندازه کولو هندســي شیما چې پورته ذکر شوه په تیودولیت کې پکار وړل کیږي .د اندازه
کولو په مقصد نقطې په اراضي کې انشا او نومول کیږي .موقتي نقطې د لرګیو د میخونو پواسطه چې قطر یې
 4-3سانتي مترو او یا د فلزي مېخونو په واسطه چې قطر یې د  15ملي مترو ته رسېږي د  40-30سانتي مترو
په اوږدوالي په اراضي کې نصبېږي .که چېرې دقت د هغه نه زیات مطلوب وي بیا نو د لرګیو په منځ کې یو فلزي
مېخ وهل کیږي  ،که چېرې د بعدي کارونو څخه ورځیني استفاده وشي بیا نو د لرګیو د پایو څخه د 1.2m-
 1.5mپه ژوروالي او یا د کانکرېټي پایو څخه چې ژوروالی یې  0.7m-1.5mدی په اراضي کې نصبېږي .د
افقي زاویو د اندازه کولو لپاره راډونه استعمالیږي چې دا راډونه په فلزي او یا د لرګیو په شکل جوړېږي د
راډونو اوږدوالي  1.5-2.0متره او ضخامت یې  2-5سانتي مترو ته رسېږي د زاویو په راسونو باندې وضع
کیږي .د اوږدې مودې لپاره نقطې د پیلرونو په شکل د کانکرېټو څخه جوړېږي.

)c

)b

)d

)a

 2.7شکل :په اراضي کې د نقطو عالمه ګزاري

 3.7د تیودولېت شیما ،د تیودولېت محورونه او مستوي ګانې
تیودولېت هغه جیودېزیکي آله ده چې د افقي او شاقولي زاویو د اندازه کولو په مقصد استعمالیږي،
تیودولېت د شیشه یي او یا فلزي داېرو څخه جوړېږي چه د لیمب ( )1په نامه یادیږي ،دایره د  0oڅخه تر 360o
پورې د ساعت د ګرځېدو مطابق وېشل شوېده ،لیمب د زاویې د اندازه کولو په مقصد باید افقي او ساکن وي،
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د لیمب دپاسه د تیودولېت پورتنۍ برخه چې د الیداد ) (2جوړه شوېده د الیداد دپاسه په بازوګانو ) (4باندې
د تلسکوپ رصد ) (3او شاقولي دایره ) (6دي چې د لیمب دپاسه نصب شویدي د لیمب مستوي د آبترازو په
واسطه ) (5او د تسویه پېچونو ) (8چې د تیودولېت د مسند )(7کې قرار لري په افقي حالت باندې راوړل کیږي.
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 3.7شکل :د سه پایې شیما
په 3.7شکل کې:
.1سرانه
.2پایی
.6دتحکیم پیچونه
 .4پای ګیر
.1دپایی نوک
په 4.7شکل کې :
. 1لیمب

 4.7شکل :تیودولیت شیما
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.2الیداد
.6دلیدوتلسکوپ
.4دتلسکوپ بازوګان
.1استوانه یی ابترازو
 .3شاقولي دایره
 .7دتیودولیت مسند
 .8دتسویی پیچونه
.9استنادي پیچ
 .11سه پایه
د اراضي د نقطو عالمه ګزاري او انشاء د تیودولېت د سه پایې د پاسه د استنادي ) (9پېچ په واسطه
محکمېږي.
تیودولېت الندې محورونه لري :د تیودولېت د دوراني محور  ZZد تلسکوپ دوراني محور  HHد
تلسکوپ د توجیه محور  VVد آبترازو محور  UUاو همدارنګه الندې مستوي ګانې لري:
لیمب  ،𝑃Lد الیداد مستوي  ،PAاو د کلیماسیون مستوي.
تیودولېتونه داسې جوړشویدي چې د هغوی مستویګانې او محورونه مخامخ یو بر بل باندې عمود او
موازي دي لکه:
𝐿𝑃 ∥ 𝑌𝑉 𝑌𝑉 𝑃𝐿 ⊥ 𝑍𝑍, 𝑉𝑡𝑉𝑡 ⊥ 𝑍𝑍, 𝑉𝑉 ⊥ 𝑉𝑡𝑉𝑡,
د تلسکوپ د توجیه محور  : VVد هغه خط څخه عبارت دی چې د ابیکتیف او د اکولر د مرکز څخه تېرېږي
او د خطونو د شبکې مرکز قطع کوي.
که چېرې د لیدو تلسکوپ په خپل محور باندې وګرځي د ګرځېدو په صورت کې مستوي تشکیلېږي چې
د کلیماسیون مستوي په نوم یادی ږي .د لیمب او الیداد دوراني مرکز د تیودولېت د دوراني محور سره یعنې په
 ZZباندې منطبق کیږي .الیداد یو اندکس لري چې د هغې موقعیت د لیمب پر تقسیماتو باندې شویدی ،د
تیودولېت دوراني محور د تسویه پېچونه ) (8او آبترازو ) (5په شاقولي حالت باندې راوړل کیږي د پرنسیپ له
مخې شاقولي دایره ) (6لکه افقي دایرې په شان ده د شاقولي زاویې د اندازه کولو لپاره ور ځینې استفاده کیږي.
که چېرې شاقولي دایره د تیودولېت ښي خوا ته واقع وي  CRاو که چېرې چپې خواته واقع وي  CLنومېږي ،که
چېرې ښي دایره د چپې دایرې سره عوض کړو تلسکوپ ته 𝑜 180درجې دور ورکوو.
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بوسول ،سه پایه او شاقول دا ټول د تیودولېت کمپلېکس دي .بوسول د مقناطیسي ازیموت د رومب دباره
ورځینې استفاده کیږي د سه پایې څخه د تیودولېت د وضع کولو استفاده کیږي ،په تیودولېتونو کې د خالصو
سه پایو څخه استفاده کیږي مګر په بعضو تیودولېتونو کې د یو پارچې سه پایې څخه استفاده کیږي .د شاقول
څخه د تیودولېت په مرکز راوړولو کې استفاده کیږي چې دغه عملېې ته د تیودولېت په مرکز راوړل دي،
تیودولېت د تحکیم پېچونه لري چې د تیودولېت سکون تامینوي او هم مکرومتري پېچونه لري چې واړه واړه
حرکتونه تنظیموي.

 4.7د لید تلسکوپ
هدف ته د توجیه کولو په مقصد د استرونومي او یا ځمکني تلسکوپونو څخه استفاده کیږي .د لید
تلسکوپ چې تصویر معکوس او مجازي ښیی د استرونومي تلسکوپ په نوم یادېږي.هغه تلسکوپونه چې
تصویر مستقیم ښیی د ځمکني تلسکوپ په نوم یادېږي .په جیودېزیکي عصري سامان آالتو کې دواړه ډوله
تلسکوپونه د داخلي فوکس سره استعمالېږي د  ABد جسم توجیه په وخت کې د همېش لپاره د محراق فاصله
 OFد ابکتیف ) (1خارج کې قرار لري.
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 5.7شکل :ساختمان او د شعاع ګانو میتود دلید په تلسکوپ کې چه داخلي فوکس ولري][4

د  ABتصویر د ابکتیف له الرې معکوس او حقیقي جوړېږي .د اکولر ) (2پواسطه لویېږي  A2 B2په الس راځي.
اکولر داسې نصبېږي چې فاصله  OCد محراق د فاصلې  OF1څخه کمه وي .البته پدې صورت کې د  A2 B2د
واضح تصویر السته راوړلو لپاره د  ABشي د اکولر او ابکتیف ترمنځ د فوکس عدسیه ) (3قرار ورکول کیږي
چه د هغې حرکت د پېچ پواسطه او یا د فوکس د حلقې پواسطه ) (6صورت نیسي .په عمودي مستوي (فوکس)
 F1د تلسکوپ د لیدو اکولر ) (2د یافراګم ) (4د شیشه یې ابرې سره قرار ورکول د ابرې دپاسه د خطونو شبکه
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رسم شویده د خطونو د شبکې څخه د افقي او شاقولي زاویو د اندازه کولو په وخت کې ورڅخه استفاده کیږي .د
ابرې دپاسه افقي خط ) (1شاقولي خط ) (2او بسکتور ) (3چې د دوو موازي خطونو څخه جوړ او رسم شوی
دی.

 6.7شکل :د خطونو د شبکې شیما][4
افقي خطونه ) (4د دلنامیر د خطونو په نوم باندې چې په تیودولېت کې د مسافې د اندازه کولو استفاده
ورڅخه کېږي.

 د تلسکوپ عیارول د توجیه لپاره
مخکې لدې څخه چې تلسکوپ هدف ته توجیه شي اکولر ) (2د راصد په سترګو عیارېږي پدې ترتیب
سره کومې روښنایي (آسمان ،دی وار ،تعمیر او نور) تلسکوپ توجیه کوو اکولر ته تر هغې پورې حرکت ورکوو
چې د خطونو شبکه روښانه شي .هدف د توجیه کولو په وخت کې د فوکس پېچ ) (6تر هغه پورې حرکت ورکول
کیږي تر څو چې د هدف تصویر واضح او روښانه ولیدای شي نو پدې حالت کې د  𝐴2 𝐵2تصویر د خطونو د شبکې
د مستوي د پاسه منطبق کی ږي .د شي د تصویر نه مطابقت د خطونو د شبکې د مستوي سره د پرالکس په نوم
یادیږي .د پرالکس موجودیت په آسانۍ سره پیداکیږي ،کوم وخت چې د راصد سترګې بېځایه شي د خطونو د
شبکې مرکز د هدف څخه بېځایه کیږي .پرالکس د فوکس د پېچ د کم حرکت په واسطه رفع کیږي.

 د تلسکوپ لوی ښودنه
په هغه صورت کې چې شی د تلسکوپ پواسطه لیدل کیږي تصویر یې مجازي او لوی معلومېږي .البته دا
امکان راکوي چې لرې شیان رصد کړي د زاویو د اندازه کولو دقت باید لوړ شي.
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د تلسکوپ لوی ښودنه  :Vد  βزاویې د نسبت څخه چې تصویر د یو جسم په تلسکوپ کې ولیدل شي
د 𝛼 پر زاویې باندې چې جسم مستقیماً د سترګو پواسطه ولیدل شي عبارت دی له:
𝛽
𝛼

)(7.1

=𝑉

د تلسکوپ لوی ښودنه عمالً مساوي ده په
)(7.2

𝐷

𝛿𝑜𝑓

𝑑 ≈ 𝑘𝑜𝑓 = 𝑣

دلته 𝛿𝑂𝑓 او 𝐾𝑂𝑓 د ابکتیف او اکولر محراقي فاصلې دي  dاو  Dد ابکتیف او اکولر قطرونه دي.
د جیودېزیکي آالتو تلسکوپونو لوی ښودنه د  50-15چنده پورې ده.

 د تلسکوپ د لیدو ساحه
هغه فضا چې د سکون په حالت کې په تلسکوپ کې لیدل کیږي د تلسکوپ د لیدو د ساحې په نوم یادیږي.
د لیدو ساحه د  αد زاویې په واسطه چې د هغې راس د ابکتیف په مرکز کې چې اضالعې یې د دیافراګم د قطر د
سوریو د شبکې څخه تېرېږي په الس راځي.

د لیدو د ساحې اندازه د الندې فورمول پواسطه پیداکیږي.
)(7.3

38.2°
=𝛼
𝑉

 7.7شکل :د تلسکوپ د لید ساحه
دلته  Vد تلسکوپ لوی ښودنه ده .که چېرې د تلسکوپ لوی ښودنه زیاته شي د لیدو ساحه یې زیاتېږي او
برعکس .که چېرې د تلسکوپ لوی ښودنه کمه شي د تلسکوپ د لیدو ساحه کوچنۍ کیږي او د هدف پیداکول
مشکلېږي.
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په جیودېزیکي آالتو کې د تلسکوپ د لیدو ساحه  30′تر  2oپورې رسېږي.

 د تلسکوپ د توجیه دقت
انسان په مستقیم ډول د خپلو سترګو پواسطه دوه نقطې د یوې دقیقه اي ) ˝ (60زاویې الندې چې یو د بل
څخه قرار لري تفکیک کوالی شي .که چېرې د لیدو ساحه د ېوې دقیقې څخه کوچنۍ وي دوه نقطې یو د بل سره
وصل کېږي او تفکیک کېدای نشي .د سترګو د توجیه خطا مساوي ده له )  (±60°سره.
که چېرې یو شی د تلسکوپ پواسطه ولیدل شي د توجیه خطا د الندې فورمول پواسطه معلومېږي.

)(7.4

˝60
𝑣

𝑚𝑣 = ±

د توجیه خطا د زاویو د اندازه کولو په دقت باندې تاثیر لري .په هره اندازه چې د اندازه کولو دقت زیات
شي په هماغه اندازه باید د تلسکوپ لوی ښودنه زیاتېږي .په جیودېزیکي عالي دقت لرونکو آالتو کې چې د
ابکتیف قطر او لوی ښودنه یې زیاته وي یعنې 𝑥 65چنده پورې وي ورځینې استفاده کیږي.

 5.7آبترازوګانې
آبترازو ګانې د مستوي ګانو او محورونو په افق راوړلو او یا شاقول 𝑛∆ …  ∆1 , ∆2 , ∆3 ,راوړلو په مقصد
په جیودېزیکي آالتو کې استعمالېږي .په جیودېزیکي آالتو کې له دوه ډوله آبترازو ګانو څخه استفاده کیږي چې
عبارت دي له استوانه ئي آبترازو او کروي آبترازو.

 استوانه ئي آبترازو
استوانه ئي آبترازو د یو شیشه اي امپول ) (1څخه جوړه شوېده چې د نل داخلي سطحه د طوالني مقطع
په امتداد د  Rپه معینه شعاع صیقل شوېده.
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 8.7شکل :استوانه یي ابترازو

نل د جوش شویو افیرو او یا د الکولو څخه ډک شوی دی د سړېدو وروسته په داخل د نل کې یو خال
)(2جوړېږي چې د آبترازو د حباب په نوم یادیږي .د آبترازو د حباب اوږدوالی په ) (4محفظه کې د مایع په شکل
تنظیمېږي .په بعضو آبترازوګانو کې دغه محفظه وجود نلري .د آبترازو د تصحیح په خاطر ) (3تصحیحې پېچ
کې نصب کیږي .د آبترازو نل په ) (5فلزي چوکاټ کې قرار لري د هغې خارجي سطحې وروسته له هر  2ملي مترو
وېشل کیږي.
د نمره ګزارۍ تقسیمات کېدای شي متفاوت وي هغه نقطه چې په منځ کې قرار ولري د صفري نقطې په
نوم یادېږي .که چېرې د آبترازو د حباب انجامونه صفري نقطې ته متناظر وي پدې حالت کې ویالی شو چې د
آبترازو حباب په منځ کې قرار لري .د  uuمماس د آبترازو سطحې په قوس په صفري نقطه کې د آبترازو د محور
په نوم یادېږي.

 د آبترازو د تقسیم قیمت
د  τد زاویې څخه عبارت ده چې د آبترازو د محور په کږوالي سره د هغې حباب د یو تقسیم په اندازه
a

انحراف کوي د دې لپاره چې په آبترازو ګانو کې تقسیمات یو



شانته دي او مساوي دي له 𝑚𝑚𝑎 = 2سره پس د تقسیم قېمت د
 Rپه شعاع پورې تړلی دی.
)(7.5

˝ 𝑎
𝑃
𝑅

=𝜏



R

د آبترازو د تقسیم قېمت د آبترازو د حساسیت معیار دی.
O

9.7شکل :د آبترازو د تقسیم خط
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د آبترازو حساسیت :د آبت رازو د حباب موقعیت د تغیر پذیري د استعداد څخه چې لږ میالن ولري
عبارت دی .د آبترازو د تقسیم قېمت او حساسیت د آلې په دقت پورې اړه لري .هر څومره چې آله دقیقه وي په
هماغه اندازه حساسه آبترازو د کوچنیو تقسیماتو سره پکاریږي .که د آبترازو د تقسیم قېمت معلوم وي د میل
زاویه 𝜈 د آبترازو محور په الندې فورمول باندې محاسبه کیږي.
)(7.6

𝜏×𝑛= 𝑣

)a

)b

دلته  nد تقسیماتو د تعداد څخه عبارت دی چې د
آبترازو حباب د صفري نقطې څخه بې ځایه شوېدی او  τد
آبترازو د یو تقسیم قېمت دی.
د دې لپاره چې د آبترازو حباب دقیقاً په صفري
نقطه کې قرار ولري د کانتکت آبترازو څخه استفاده
کیږي .په دې آبترازو ګانو کې د حباب د انجامونو تصویر
د منشور د تقسیم پواسطه د تلسکوپ د لیدو په ساحه
کې انعکاس کوي.

10.7شکل :د ابترازو کانتکت

که چېرې آبترازو مایله وي د حباب انجامونه د یو بل څخه لرې کیږي .او که چېرې حباب په مبدا کې موقعیت
ولري د آبترازو د حباب انجامونه یو پر بل باندې منطبق کیږي .په کانتکت آبترازو کې د آبترازو د محور دقت په
افقي ډول راوړل کیږي نظر عادي آبترازو ګانو ته  2-3چنده پورې زیات دی.

 کروي آبترازو
1

د هغه امپول څخه عبارت ده چې د هغې داخلي کروي سطحه

0

P

P
2

صیقل شوېده او کوچنۍ شعاع لري ،امپول په یو فلزي ) (2قطې کې
3

قرار لري .آبترازو د آلې د بدنې ) (3سره د ساکن پېچ پواسطه او
5

2

همدارنګه د دریو تسویه پېچونو ) (5پواسطه وصل شوېده.د امپول په
خارجي سطحه کې حلقوي داېرې ) (6رسم شویدي .د کروي آبترازو

0

1

صفري نقطه د ) (0د دایری مرکز قبول شوی دی.
کروي آبترازو محور د کرې د شعاع څخه عبارت دی چې د  0د
نقطې څخه تېرېږي .د کروي آبترازو حساسیت د ´ 5´ − 3پورې رسېږي.

6

2
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پس په جیودېزیکي آالتو کې د دغو آبترازو ګانو څخه د مستوي ګانو او محورونو په افقي او یا عمودي جوړولو
کې استفاده کیږي.

 6.7د قرائت ترتیبات
د زاویو د اندازه کولو په وخت کې قرائتونه اخستل کیږي چې د تلسکوپ د لیدو د توجیه د محور
موقعیت په تیودولېت کې تثبیتوی .لیمب د تیودولېت د اساسي اجزاؤ څخه شمېرل کیږي .لیمب هغه فلزي او یا
شیشه ئي حلقه ده چې د یو معین انتروال وروسته په هغې کې تقسیمات اجرا شویدي .لیمب پر قوس باندې
تقسیمات د درجې په شکل او یا د ګراد په شکل ښودل شویدي ،د لیمب د تقسیم قېمت مساوي دی له
 20´ , 30´ , 1°او ´ 10سره .په فلزي لیمبونو کې معموالً تقسیمات د  5° − 10°په شکل لیکل کیږي .په عصري
تیودولېتونو کې چې شیشه ئي لیمب ولري د هرې درجې وروسته تقسیمات لیکل کیږي .تقسیمات د ساعت د
ګرځېدو مطابق د  0° − 360°درجو پورې لیکل شویدي که چېرې د لیمب قېمت په ګراد باندې ولیکل شي د
هغې دایره په  400ګرادو باندې تقسیمېږي .هر ګراد مساوي دی د  100دقیقه ګراد سره او هر دقیقه ګراد
مساوي دی د  100ثانیه ګراد سره.
په فلزي لیمب ونو کې د قرائت ترتیبات د ورنیر څخه عبارت دي .اوپتیکي عصري تیودولېتونه شیشه ئي
لیمب لري چې په هغې کې د قرائت ترتیبات د خط لرونکو مایکروسکوپونو او اپتیکي مایکرومترونو څخه
عبارت دي .د لیمب د تقسیماتو د مایکروسکوپ او مایکرومتر تصویر د مایکروسکوپ د لیدو په ساحه کې
چې د تیودولېت د تلسکوپ سره نږدې موجود دی لیدل کیږي.
خط لرونکي مایکروسکوپونه د هر  10دقیقو څخه تقسیم شویدي په لیمب کې قرائت په افقي دایره )(H
او په شاقولي دایره ) (Vباندې د مایکروسکوپ تر انډکس ) (1پورې قرائت کیږي ،لومړی مکمل درجه چه
انډکس چپ خواته قرار لري قرائت کیږي وروسته بیا پوره  10دقیقې د لیمب تقسیم وروسته بیا لسمه برخه د
لیمب تر ټولو کوچني تقسیم د سترګو پواسطه قرائت کیږي.
تیودولېتونه د دقت له نظره په دریو ګروپونو باندې وېشل شوي دي چې عبارت دي له:
 عالي دقت لرونکي تیودولېتونه
 دقیق تیودولېتونه
 تخنیکي تیودولېتونه
عالي دقت لرونکې تیودولېتونه  𝑇2 , 𝑇1 , 𝑇05دي .دقیق تیودولېتونه  𝑇10 , 𝑇5تخنیکي تیودلوېتونه
 𝑇30 , 𝑇20او داسې نور دي .د ساختمان له نظره تیودولېتونه په تکراري او ساده تیودولېتونو باندې وېشل کیږي.
په تکراري تیودلېتونو کې الیداد د لیمب سره یو ځای او یا د هغه نه بغیر حرکت کوي ،الیداد او لیمب د تحکیم
او مایکرومتري پېچونه لري .په ساده تیودولېتونو کې لیمب حرکت کوالی شي مګر لیمب د الیداد سره یوځای
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حرکت کوالی نشي .په اوسني عصر کې ابتیکې تکراري تیودولېتونه تولیدېږي پدې ډول تیودولېتونو کې
قرائت کوالی شو د مایکروسکوپ پواسطه چې د اکولر په څنګ کې واقع دی واخلو.

 د تیودولېت اصالح او تدقیق:
تیودلېتونه باید معین اپتیکي میخانیکي او هندسي شرائط ولري .که چیرې شرائط پوره نکړي
تیودولېت باید اصالح کړای شي.

 اپتیکي میخانیکي شرائط:
عبارت دي له د تلسکوپ د لیدو په کیفیت ،د مکروسکوپ په لید ،لوی ښودنه او د لیدو ساحه د
تیودولېت متحرک قسمتونه چې صحیح دوران ولري ،د ساختمان محکموالي او مقاومت او داسې نور.
نوموړي شرائط چې پورته ذکر شول کمپنۍ باید دا شرائط تضمین کړي .هندسي شرائط د محورونو او
مستویګانو یو پربل باندې عمود او موازي وي .ټولې هغه عملېې چې د هندسي شرائطو د بررسۍ لپاره اجرا
کیږي د تیودولیت د تدقیق او هغه عملېې چې د هندسي شرائطو د عدم رعایت د رفع کولو لپاره اجرا کیږي د
تیودولېت د تصحیح په نوم باندې یادېږي .ټول تیودولېتونه د کار نه مخکې باید تدقیق او اصالح شي.

د تیودولېت تدقیق او اصالح په الندې ډول اجرا کیږي
 .1د آبترازو تدقیق :د استوانه ئي آبترازو محور باید د تیــودولېت د ګرځــــېدو په مــــحور باندې عـــــمود وي
𝑦𝑉𝑦𝑉 ⊥ 𝑍𝑍 .د لیمب مستوی په مقدماتي توګه په افق ډول راوړل کیږي .آبترازو لومړی د دوه تسویه پېچونو
په منځ کې قرار ورکول کیږي د تسویه پېچونو د مختلف الحرکت پواسطه د آبترازو حباب منځ کې راوړل کیږي
بیا وروسته آبترازو د ∘ 90په اندازه ګرځوو د دریم پېچ پواسطه که چېرې د آبترازو حباب په مرکز کې واقع نه وي
د نوموړي پېچ پواسطه هغه په مرکز کې راوړل کیږي .عملیه تکرارېږي ترهغه پورې عملېې ته دوام ورکوو تر څو
چې د آبترازو حباب په مرکز کې راوړل شي.
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 د آبترازو د تدقیق شیما
بیا وروسته آبترازو د ∘ 180په اندازه ګرځوو که چېرې د آبترازو حباب د  mپه اندازه د مرکز څخه بېځایه
𝑚

وي په هغه صورت کې نوموړي خطا په  2تقسیموو نیمائي هغه خطا د تسویه پېچ پواسطه او نیمائي نور یې د
تصحیح پېچ پواسطه اصالح کیږي .د کنترول د تدقیق لپاره عملیه تکرارېږي ،مخکې د تکرار څخه دقیقاً د
لیمب مستوي په افق راوړل کیږي .که چېرې آبترازو تر ∘ 180وګرځوو د آبترازو حباب باید د یو تقسیم څخه د
مرکز نه زیات نشي په دغه صورت کې آبترازو اصالح شوېده.
د تلسکوپ د خطونو د شبکې تدقیق :د شبکې د خطونو افقي خط باید افقي او شاقولي خط باید
شاقولي وي .لومړی تیودولېت ته د سه پایې د پاسه قرار ورکوو بیا یې تسویه کوو .د یو تعمیر په دیوال باندې د
 10-15مترو فاصله کې د  Aیوه نقطه چې ښه ولیدل شي انتخاب کــــــوو .افـــــــقي خـــط په هغـــه باندې تطبیق
کوو I ( .وضعیت).
د الیداد د مایکرومتري پیچ او یا لیمب پواسطه د خطونو شبکه په حرکت راوړو که چېرې خط د نقطې
څخه بېځایه نشي شرط د اجرا وړ دی په بل صورت کې د اکولر سرپوښ خالصوو هغه څلور پېچونه چې په اکولر
کې موجود وي هغه سسته ؤ بیا شبکې ته تر هغه پرې حرکت ورکوو ترڅو د شبکې افقي خط په نقطه باندې تطبیق
شي شرط به د اجرا وړ وي .د شبکې شاقولي خط باید شاقولي وي .لومړی د  15-20مترو په فاصله کې شاقول
په یو تار باندې ځوړندؤ بیا د خطونو د شبکې شاقولي خط په هغه باندې تطبیق کوو که چېرې شاقولي خط په
مکمل ډول د شاقول په تار باندې تطبیق شو شرط د اجرا وړ دی برعکس د اکولر سرپوښ خالصوو هغه پېچونه
چه په اکولر کې موجود دي د شبکې شاقولي خط په هغه باندې تطبیق کوو پېچونه د دوهم ځل لپاره تړو دلته به
شرط د اجرا وړ وي.
دکلیماسیون د مستوي تدقیق :د تلسکوپ د توجیه محور د هغه د ګرځیدوپه محورباندې باید عمود
وي VtVt ┴ VVکه د توجیه محور د ګرځیدو په محور باندې عمود و هغه خطا چې منځ ته راځي د  Cپه نوم باندې
ېی نوموؤ  .په  T30تیودولیت کې تدقیق د شرط د اجرا د پاره یوه نقطه په لرې فاصله کې چې تیودولیت د سطح
سره برابره وي تلسکوپ هغه ته توجیه کوو د دایری په چپ وضیت باندې ) (CL1قرئت اخلواو بیا په )(CR1
باندې قرائت اخلو تلسکوپ د سمت الراس څخه ګرځوو دوهم ځل دپاره لیمب محکموو .تلسکوپ په دوهم
وضیعت باندې نوموړي نقطې ته توجیه کوو او د  CL2,CR2قرائتونه اخلو .د cقیمت دالندې فرمول پواسطه
محاسبه کوو:
)(7.7

) 𝑜(𝐶𝐿1 − 𝐶𝑅1 ± 180𝑜 ) + (𝐶𝐿2 − 𝐶𝑅2 ± 180
4

=𝐶
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V

که چیرې د کلماسیون خطا د تیودولیت د دوه چنده دقت

VCR

VCL

څخه زیات شي په هغه صورت کې تیودولیت باید اصالح شي.

c

c

په داسې حال کې د خطونو شبکه د نقطې څخه بیځایه
کیږي لومړی د اکولر د تصحیح په پیچونوکې یو د عمودي
پیچونو څخه خالصوو د افقي تصحیح پیچونوپواسطه د
شبکې مرکز په نقطه باندې تطبیق کوو ،تدقیق تکراریږي
وروسته د تصحیح څخه عمودي پیچونه چې خالص شویدي

VT

VT
O

هغه باید محکم شي .تیودولیتونو کې یو ځل د پاره په ښۍ دایره
 CRاوبیا په چپ دایره  CLباندې تلسکوپ هدف ته توجیه
کیږي چې په هغه صورت کې د کلیماسیون خطا د الندې فورمول
پواسطه پیداکیږي:
)(7.8

2c
CR

CL
N

CL − CR ± 180O
=C
2

V

د لیمب د پاسه د تصحیح قرائت عبارت دی له:

13.7شکل :د کلماسیون تدقیق][5

𝐶 𝑁 = 𝐶𝐿 +
𝑜𝐶𝐿 + 𝐶𝑅 ± 180
2

)(7.9

=𝑁

د پورتنیو فرمولونو څخه معلومیږي چې د قرائتونو وسطي قیمت په یوه نقطه کې د کلیماسیون څخه
خالصه ده  .د کلیماسیون د خطا د منځه وړلو په خاطر باید د دایرې په دواړو وضیعتونو باندې  CR,CLهدف ته
توجیه شي .که چیرې توجیه هدف ته د میل د زاویې  په اندازه داسې د افق څخه قرار ولري د کلماسیون د خط ته
نزدې د قرائت د پاسه په الندې فرمول باندې ښودل کیږي.
)(7.10

𝐶 ν = 𝐶 𝑆𝑒𝑐 ν

د  βزاویه چې د دوه نقطو د  Aاو  Bترمنځ قرار لري او د دایرې په یو وضعیت باندې اندازه شي دالندې
فرمول پواسطه محاسبه کیږي:
) 𝐴𝜈 𝑐𝑒𝑆 𝐶 𝛽𝐶𝐿 = 𝐶𝐿𝐵 − 𝐶𝐿𝐴 + (𝐶. 𝑆𝑒𝑐 𝜈𝐵 −
)(7.11

)βCR=CRB-CRA-(C.Sec ν B-C Sec ν A

د 𝐴𝑉 𝐵𝑉 د  Aاو  Bنقطو دمیل زاویې دي C .دکلیماسیون خطا ده
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د تلسکوپ د لید د ګرځیدو محور د تدقیق میالن :د تلسکوپ د لیدو دوراني محور باید د
تیودولیت د ګرځیدو په محور باندې عمود وي  VTVT┴ZZد نوموړي تدقیق د اجرا لپاره تیودولیت د 41-21
مترو فاصله کې دتعمیر د دیوال څخه لرې وضع او تسویه کیږي د تعمیر د پاسه د  50O-40Oالندې د Aنقطه
غوره کوو .د خطونو د شبکې د تقاطع نقطه په هغه باندې منطبق کوو او الیداد محکموو تلسکوپ ته دتیولیت
تر افقي کولو پورې دور ورکوو ،د خطونو د شبکې تقاطع په دیوال باندې نښاني کوو او هغه په  a′نوموو .
تلسکوپ دسمت الراس څخه ګرځوو او تیودولیت تر  180oګرځوو دوهم ځل لپاره د خطونو د شبکې تقاطع A
ته توجیه کوو تلسکوپ ته الندې خواته حرکت ورکوو د ” aنقطه په دیوال باندې نشانی کوو که چیرې مسافه د
’ a”، aد نقطو ترمنځ د بسکتور د دوه چنده عرض د خطونو د شبکې څخه زیاته نه وي پدې ډول د تلسکوپ د
دوراني محور میل مجاز دی  .کچیرې
مسافه مجاز نه وي د تلسکوپ د دوراني
A

محور میل اصالح کیږي په  T30تیودولیت
) 𝐴𝜈 𝑛𝑎𝑡 ∆𝑖 = 𝑖(𝑡𝑎𝑛 𝜈𝐶 +

کې د تلسکوپ د بازو تصحیح پیچ تر هغه
پورې ګرځوو تر څو د خطونود شبکې
تقاطع د  a0د نقطې د پاسه چې د ’ aاو ”a
'a

د نقطو تر منځ واقع ده منطبق شي  .په

40-50°

a

اوسنیو عصري تلسکوپونو کې د ''a

تلسکوپ د بازو د تصحیح پیچ وجود

20-40 m

نلری.
که چیرې د تلسکوپ دورانی محور

 14.7شکل :د میالن د تدقیق شیما][6

میل ولري هغوی هغه ورکشاپونو او یا
هغه فابریکو ته چې پکې جوړیږي د اصالح لپاره لیږل کیږي .د تلسکوپ دورانی محور میل اندازه  iهر هغه هدف
چې د میل د زوایی الندې واقع وي د الندې فرمول پواسطه محاسبه کیږي .
)(7.12

𝑣 𝑛𝑎𝑡 × 𝑖 = 𝑖∆

د زاویې اندازه ګیري چې د  Aاو  Cنقطو تر منځ چې د دایرې په یو وضعیت سره (چپ،ښی) اندازه شویده
هغه خطا چې په هغه کې منځ ته راځي مساوی ده:
دلته 𝐶𝑣او 𝐴𝑣 د  Aاو  Cد میل زاویې دي
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 7.7د افقي زاویو اندازه کول
د زاویو اندازه کول وروسته د تیودولېت د تدقیق او اصالح څخه اجرا کیږي:
 د تیودولېت تیارول د کار لپاره.
 د اندازه ګیریو اجرا.
 د رصد د کتابچو د اندازه ګیریو کنترول.
د تیودولېت د کار ته اماده کولو لپاره الندې عملیې باید اجرا شي:
 په مرکز راوړل.
 د لیمب مستوي په افقي حالت راوړل.
 د تلسکوپ عیارول د رصد لپاره.

تیودولېت په مرکز راوړل  :د تار لرونکي شاقول او یا د اپتیکي شاقول په واسطه اجرا کیږي .په دې
ډول شاقول د استنادي پېچ په واسطه ځوړندېږي او د سه پایې په مرسته په ځمکه کې الندې خواته ځوړندېږي
وروسته استنادي پېچ خالصېږي د تیوودولېت مسند د سرانې د پاسه سه پایې ته تر هغه وخته پورې حرکت
ورکول کیږي چې د شاقول څوکه د نقطې د پاسه دقیقه منطبقه شي ،پېچ د دوهم ځل لپاره محکم او تړل کیږي.

 د تیودلوېت تسویه کول
د تیودولېت دوراني محور په شاقولي حالت راوړل او یا د هغې لیمب په افقي حالت راوړلو ته د تیودولېت
تسویه ویل کیږي .لومړی آبترازو د دوو تسویه پېچونو په منځ کې راوړل کیږي د پېچونو د مختلف الجهته
حرکت په واسطه د آبترازو حباب په وسط کې راوړل کیږي او بیا دور ورکول کیږي د دریم پېچ په واسطه که حباب
انحراف ولري په وسط راوړل کېږ ي عملیه له سره تکرارېږي دغه عملیه د  3-4ځلې پورې تکرارېږي تر هغې
پورې چې تیودولېت په خپل محور باندې ورشي او د آبترازو حباب د دوه تقسیمه د وسط څخه بې ځایه نشي د
لیمب مستوي افقي ګڼل کیږي.
د اپتیکي شاقول پواسطه مرکزیت ورکول او تسویه صورت نیسي .په عصري تیودولېتونو کې اپتیکي
شاقول موجود دی چې د تار لرونکي شاقول په نسبت څو ځلې دقیق دی د مرکز راوړلو په مقصد لومړی د سه
پایې سرانه په تقریبي ډول په افق راوړل کیږي ،د اپتیکي شاقول د شبکې د خطونو تقاطع د اراضي د نقطې سره
منطبق کیږي .د تقریبي مرکزیت لپاره کېدای شي چې د تار لرونکي شاقول څخه استفاده وشي وروسته د سه
پایې څوکه په ځمکه کې نصبېږي ،آبترازو د سه پایې د دوه یا یوه پېچ په استقامت کې قرار ورکول کیږي د تسویه
پېچونو په واسطه د آبترازو حباب په وسط کې راوړل کیږي چې دغه درې ،څلور وارې تکرارېږي.
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15.7شکل :د اپتیکي شاقول د ساختمان شیما

 .1اکولر -2 ،د خطونو شبکه -3 ،منشور -4 ،ابجکتیف -5 ،سرانه -3 ،استوانه یي آبترازو -7 ،د تسویه
پېچونو وروسته استنادي پېچ خالصېږي ،د لیمب مستوي د تسویه ) (7پېچونو په واسطه په افقي حالت راوړل
کیږي .په یو وخت کې په اکولر کې لیدل کیږي اپتیکي شاقول د سرانې د سه پایې د پاسه حرکت ورکول کیږي
چې په تقریبي ډول د آبترازو حباب په وسط کې قرار ولري د خطونو د شبکې تقاطع په نقطه باندې باید منطبقه
شي وروسته استنادي پېچ تړل کیږي د اپتیکي شاقول په واسطه د مرکزیت دقت 𝑚𝑚 ±0.5دی .که چېرې
تیودولېت په دوراني محور باندې وګرځي باید د خطونو د شبکې تقاطع د نقطې څخه ونه وځي .به T30تیودولېت
کې آپتیکي مرکزیت د تلسکوپ د لید پواسطه صورت نیسي .په دې ډول د مرکزیت قرائت د صفري موقعیت په
اندازه ) (MOپه شاقولي دایره باندې وضع کیږي.
د افقي زاویو اندازه کول په الندې ډول اجرا کیږي:
 .1د سلسلو طریقه .
 .2د دوراني سلسلو طریقه.
 .3تکراري طریقه
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د آالتو دقت په پام کې نیولو سره زاویې په یو او یا څو سلسلو کې اندازه کیږي.

 د سلسلو طریقه
په دغه طریقه کې د دوو نقطو د دوو جهتونو ترمنځ افقي زاویې اندازه کیږي .زاویې د دوه نیمو سلسلو په
واسطه په دوو وضعیتونو باندې  CRاو  CLباندې اندازه کیږي .موږ غواړو چې د  Aپه نقطه کې افقي زاویه
اندازه کړو.
په ) (1او ) (2نقطو باندې میراګانې وضع کوو ،میراګانې په نقطه باندې عمودي وضع کیږي که چېرې
فاصلې لنډې وي بیا نو د فلزي مېخونو څخه استفاده کیږي .د  Aپه نقطه کې تیودولېت وضع کیږي د کار لپاره
اماده کیږي الیداد خالصېږي عقبي ) (1نقطې ته توجیه کیږي الیداد تړل کیږي د خطونو د شبکې د مایکرومتري
پېچ پواسطه د شبکې شاقولي خط د میرا په محور باندې منطبق کیږي او په افقي دایره باندې قرائت اخستل
کیږي پدې ډول لومړی نیمه سلسله پای ته رسېږي .د کنترول لپاره دوهمه نیمه سلسله په بل وضعیت باندې د
نوموړي نقطې قرائت کیږي پدې ډول الیداد او تلسکوپ د سمت الراس څخه د  180oپه اندازه دور ورکول کیږي
) (2نقطې ته توجیه کیږي او قرائت اخستل کیږي .وروسته الیداد خالصېږي تیودولېت د ساعت د ګرځېدو
مخالف ) (1نقطې ته توجیه کیږي د 𝑎′1قرائت اخستل کیږي دوهمه نیمه سلسله پای ته رسېږي څنګه چې دوه
نیمې سلسلې یو سلسله کیږي د زاویې د اندازه کولو لپاره کافي دی.
)(7.13
)(7.14

β L = a 2 − a1 ⇒ β L = 𝑎 2 − a1
𝛽𝑅 = 𝑎1 − 𝑎2 ⇒ 𝛽𝑅 = 𝑎1 − 𝑎2



L



R


 16.7شکل :د افقي زایو اندازه کول

 afاو  aBقرائتونه دي په مخکینیو او شاتنیو نقطو باندې که چېرې مفروق د مفروق منه څخه کم وي نو  360°په
هغه باندې عالوه کیږي  .که چېرې د زاویې قېمت په دوه نیمو سلسلو کې مجاز وي زاویه محاسبه کیږي او که
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چېرې تفاوت یې زیات و ي زاویه د دوهم ځل لپاره رصد کیږي .د زاویو د دقیقو د اندازه کولو لپاره د نیمې
سلسلې تر منځ لیمب باید  90°ته نږدې قېمت ولري .د دقت د زیاتولو لپاره زاویه څو سلسلې رصد کیږي د سلسلو
ترمنځ قېمتونه په الندې ډول تغیر مومي.
180°

)(7.15

𝑛

=𝑎

 -nد سلسلو تعداد دی.

 د دوراني سلسلو طریقه
که چېرې د  Aپه نقطه کې د څو جهتونو تر منځ د زاویو اندازه کول مطلوب وي نو په دې ډول د دوراني
سلسلې د طریقې څخه استفاده کیږي .لومړی تیودولېت د  Aپه نقطه کې وضع کیږي او د کار لپاره اماده کیږي
په  4,3,2,1نقطو باندې میراګانې یا مارکونه وضع کیږي .د مبدا په توګه ډېره لرې او واضح نقطه ) (1انتخابوو
د لیمب دپاسه قرائت تقریباً  0°وضع کیږي ،د لیمب په ګرځولو سره چې مبدوي ) (1نقطې ته توجیه کیږي او
قرائت اخستل کیږي د قرائتونو تفاوت په لومړني نیمه سلسله کې د قرائت د دوه چنده دقت څخه باید زیاد نه وی.
په  T30تیودولېت کې دغه تفاوت ´ ±1ده دغه تفاوت د افق د بست د خطا په نوم یادیږي ،په دوهمه نیمه سلسله
کې تلسکوپ د سمت الراس څخه د  180°په اندازه ګرځوو بیا ټولو نقطو  4,3,2,1ته د ساعت د ګرځېدو مخالف
توجیه کیږي او قرائت ورباندې اخستل کیږي دلته دوهمه نیمه سلسله پای ته رسېږي نتائج په جدول کې درج
کیږي د قرائتونو فرق د استقامتونو په دوو وضعیتونو په شاقولي دایرې باندې د 𝐶 180 ± 2څخه تجاوز باید
ونه کړي.
دلته  Cد کلیماسیون خطا ده ،د زاویو د دقت د اندازه کولو لپاره څو سلسلې اجرا کیږي د هرې سلسلې
180°

لپاره لیمب

𝑛

په اندازه تغیر مومي .دلته د سیستماتیک خطا تاثیر د لیمب د تقسیماتو په وروستیو نتائجو

باندې د منځه ځي.
1

2

3

A

4

 17.7شکل :د دوراني سلسلې پواسطه د زاویو اندازه کول
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 د شاقولي زاویې اندازه کول
شاقولي زاویه هغه زاوی ه ده چې د رصد او افق د خطونو ترمنځ تشکیلېږي .که د رصد خط د افق د خط
څخه پورته خواته قرار ولري میالن یې مثبت او که چېرې د رصد خط د افق څخه الندې خواته قرار ولري نو د میل
د زاویې قېمت یې منفي دی.

 صفري موقعیت
صفري موقعیت قرائت دی په شاقولي دایره باندې په داسې حال کې چې د تلسکوپ د توجیه محور په
افقي حالت وي او د شاقولي دایرې د آبترازو حباب په وسط کې قرار ولري .د مثال په توګه که صفري موقعیت
 MOمعلوم وي په هغه صورت کې د ښي دایره پر وضعیت باندې ) (CRد توجیه محور د میل زاویه د  Aپه نقطه
کې مساوی ده له:
𝑂𝑀 𝑣 = 𝐶𝑅 −
دلته  CRقرائت دی په شاقولي دایرې د ښي دایرې پر وضعیت باندې که چېرې تلسکوپ د سمت الراس
څخه وګرځوؤ د هغې د توجیه محور د دوهم ځل لپاره د  Aنقطې ته توجیه کړو شاقولي دایره د تلسکوپ چپې
خواته ) (CLواقع کیږي .په چپه دایره باندې د میل زاویه مساوي ده له:
𝐿𝐶 𝑣 = 𝑀𝑜 −
که چېرته پورتني دوه فورمولونه جمع کړو الندې نتیجې په الس راځي:
𝐿𝐶 𝐶𝑅 −
2
𝐿𝐶 𝐶𝑅 +
2

=𝑣

= 𝑂𝑀

په نورو تیودولېتونو کې چې تقسیمات یې په لیمب باندې د  T30تیودولېت په شان ندي فرق لري او
فورمولونه یې په الندې ډول دي :
𝐶𝑅 + 𝐶𝐿 + 180°
= 𝑂𝑀
2
𝐶𝑅+𝐶𝐿+1800

)(7.16

2

=𝑣

𝑂𝑀 𝑣 = 𝑀𝑂 − 𝐶𝐿 − 180° , 𝑣 = 𝐶𝐿 −
په  T30تیودولېت کې چې د لیمب صفري قطر په شاقولي دایرې باندې په عمودي شکل قرار ولري ،صفري
موقعیت  MOاو د میل زاویه 𝑣 د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.
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𝐶𝐿 + 𝐶𝑅 + 180°
= 𝑂𝑀
2
𝑐𝐿−𝐶𝑅−180°

)(7.17

2

=𝑣

𝑂𝑀 𝑣 = 𝑀𝑂 − 𝐶𝑅 − 180° , 𝑣 = 𝐶𝐿 −
په هغه صورت کې چې قرائتونه په  CLاو  CRباندې د  90°څخه کم وي نو  360°په هغې باندې عالوه
کیږي.

د صفري موقعیت تدقیق او اصالح په  T30تیودولېت کې
د شاقولي زاویې په اندازه کولو سره چې په دوه حالتونو باندې اجرا کیږي یعنې  CRاو  CLد کار د شروع
څخه مخکې صفري موقعیت  MOباید پیدا شي د محاسباتو د آسانتیا لپاره ښه ده چې صفري موقعیت MO
صفر ته نږدې قېمت ولري.

 د صفري موقعیت پیداکول
تیودولېت د سه پایې دپاسه وضع کیږي د کار لپاره اماده کیږي په ښي وضعیت باندې د تلسکوپ د
توجیه محور یوې لرې نقطې ته چې د آلې د ارتفاع سره برابره وي توجیه کیږي .د آبترازو حباب یو د تسویه پېچونو
پواسطه په مرکز راوړل کیږي د شبکې د خطونو تقاطع د یو مایکرومتر پېچ پواسطه دقیقاً نقطې ته توجیه کیږي
په ښي دایره  CRباندې قرائت اخستل کیږي ،تلسکوپ د سمت الراس څخه ګرځوو عین عملیه اجرا کوؤ په
شاقولي دایره باندې په چپ وضعیت سره قرائت اخلو:
´𝐶𝑅 = 177° 38

C𝑙 = 2° 30´ ,

2° 30´ + 360° + 177° 38´ + 180°
´= 360° 04´ = +0° 04
2

= 𝑂𝑀

 د صفري موقعیت اصالح
که چېرې محاسبه شوی قېمت د قرائت د ترتیباتو د دوه چنده څخه زیات وي د هغې قېمت باید کم شي د
 MOد اصالح لپاره په  T30تیودولېت کې د تلسکوپ د مکرومتر پېچ پواسطه په شاقولي دایره باندې الندې
قرائت وضع کیږي.
𝑂𝑀 𝐶𝐿0 = 𝐶𝐿 −
´𝐶𝐿0 = 2° 30´ − 0° 04´ = 2° 26
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دلته د خطونو د شبکې مرکز د نوموړي نقطې څخه بې ځایه کیږي .د اصالحي پېچونو ) (1او یا ) (2په
واسطه د خطونو شبکه خالصېږي د ) (3او ) (4پېچونو پواسطه د خطونو د شبکې مرکز چې بې ځایه شوی دی
په مرکز راوړل کیږي د کنترول لپاره عملیه بېرته تکرارېږي ترڅو د  MOقېمت په ټاکلي مجاز کې پاتې شي.

 تیودولېت پواسطه د شاقولي زاویې اندازه کول
د  T30تیودولېت د  Aپه نقطه کې وضع کیږي د کار لپاره اماده کیږي د چپې دایرې ) (CLپر وضعیت
باندې د تلسکوپ د توجیه محور  Bنقطې ته توجیه کېږ ي د تسویه پېچونو پواسطه چې د استوانه یي آبترازو د
محور په استقامت کې قرار لري د هغې حباب په وسط کې راوړل کیږي .او یا د تلسکوپ د مکرومتري پېچ په
واسطه د شبکې د خطونو تقاطع دقیقاً د  Bپه نقطه باندې منطبقه کیږي په شاقولي دایره  CLباندې د  Bپه نقطه
اخستل کیږي .تلسکوپ د سمت الراس
څخه ګرځوو په هماغه ترتیب سره په ښي

'B

دایره  CRباندې د  Bپه نقطه باندې قرائت
اخستل کیږي که چېرې د زاویو اندازه

D

l



ګیري په یو وضعیت باندې اجرا شي په
هغه صورت کې د زاویې د اندازه ګیرۍ

B

څخه مخکې د  MOقېمت باید دقیق ًا

h

i



d

پیدا شي .د  MOپیداکول په مخکینیو

A

ذکر شویو فورمولونو محاسبه کیږي.
18.7شکل :د اراضي د میل زاویې اندازه ګیري

د مثال په توګه:

´𝐶𝐿 = 359° 10
´𝐶𝑅 = 180° 52
359° 10´ + 180° 52´ + 180°
= 𝑂𝑀
´= +0° 01
2
359° 10´ − 180° 52´ − 180°
´= −0° 01
2

=𝑣

´𝑣 = 359° 10´ − 360° 01´ = −0° 51
´𝑣 = 360° 01´ − 180° 52´ − 180° = −0° 51
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د اراضي د میل د زاویې 𝑣 د اندازه کولو په وخت کې د  Bپه نقطه باندې میرا وضع کیږي .په پورتني رسم
کې د Bپه نقطه کې په میرا باندې د آلې ارتفاع نشاني کیږي د میل زاویې د اندازه کولو لپاره د  Bنقطې ته توجیه
صورت نیسي.

 د شاقولي زاویې د اندازه کولو دقت
د شاقولي زاویې د اندازه ګیرۍ په دقت باندې د آلې خطا ،توجیه ،قرائت ،او خارجي فکتورونه تاثیر
لري .که چېرې د شاقولي زاویې اندازه ګیري په تخنیکي دقت باندې اجرا شوي وي د هغې مطابق د زاویې د
اندازه ګیرۍ طریقه انتخاب شوي وي هغه وخت د آلې د تاثیر خطا توجیه او خارجي شرائط په هغې باندې کمېږي
او عمده تاثیر د قرائت د ترتیباتو خطا ده چې په هغې باندې واردېږي.
1

فرضاً د قرائت خطا  𝑚0 = 2د میل د زاویې وسطي مربعاتي خطا او محاسبه شوی صفري موقعیت
مساوي دی له:
𝑚𝑣 = 𝑚𝑀𝑂 = ±20″ , ∆𝑣 = ∆𝑀𝑂 = ±3 × 20″ = ±60″

که چېرې زاویه په شاقولي دایرې باندې اندازه شي په هغه وخت کې د صفري موقعیت د قرائت خطا
مساوي ده له:
𝑡√3

)= 2√2 ≈ 0.6𝑡 (7.18

𝑡2
4

𝑡2

𝑚𝑣 = √𝑚2 𝑚𝑜 + 𝑚2 𝐶𝑅(𝐶𝐿) = √4×2 +

په  T30تیودولېت کې د شاقولي زاویې د اندازه کولو دپاسه ډېر لوی تاثیر د آبترازو د انحراف تاثیر دی
چې د وسط څخه د قرائت اخستلو په وخت کې واردېږي .که چېرې لمر پر حباب باندې وځلېږي حباب د صفري
نقطې څخه بې ځایه کیږي.د اندازه کولو په وخت کې تیودولېت باید د لمر د شعاع څخه وساتل شي.

 8.7د مقناطیسي ازیموت اندازه کول
د جیودېزي د اندازه کولو په وخت کې د اراضي د خطونو د جهت پیداکول د مقناطیسي نصف النهار
پواسطه اجرا کیږي .مقناطیسي ازیموت د کمپاس پواسطه چې په تیودولېت باندې تړل کیږي اندازه کول صورت
نیسي .د مثال په ډول تیودولېت د  Aپه نقطه کې وضع شوی دی  Bنقطې ته مقناطیسي ازیموت اندازه کوو.
لومړی د  Aپه نقطه کې مقناطیسي نصف النهار د مقناطیسي عقربې پواسطه پیداکوو پدې ډول د لیمب د پېچ
پواسطه افقي دایرې ته تر هغه وخت پورې حرکت ورکول کیږي ترڅو  Nتوری په صفر درجه باندې او د  Sتوری
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په  180°منطبق شي .په افقي دایره باندې قرائت اخلو وروسته بیا یې مطلوبي نقطې ته چې د هغې مقناطیسي
ازیموت مطلوب دی قرائت اخلو د دواړو قرائتونو تفریق موږ ته د مقناطیسي نصف النهار ازیموت راکوي.
یا په بل ډول د  Aپه نقطه کې افقي زاویه صفر کوو او بیا هغې نقطې ته چې د هغې مقناطیسي نصف النهار
مطلوب دی تلسکوپ ته قرار ورکوو مطلوبه زاویه مقناطیسي نصف النهار دی.
د لیمب د میکرومتری پېچ پواسطه د بوسول د عقربې انجامونه دقیقاً په  0°او  180°باندې منطبق کیږي.
بیا الیداد خالصېږي د تلسکوپ د لیدو محور  Bنقطې ته توجیه کیږي په لیمب باندې قرائت اخستل کیږي دغه
قرائت د  ABد خط مقناطیسي ازیموت دی .پدې ډول مقناطیسي ازیموت په  CRاو  CLباندې څو وارې اندازه
کیږي او بیا یې وسطي قېمت اخستل کیږي.

NM
NM

)b
0

AM

AM

AM

NM

)a

1
0

0

B

0

A

B
 19.7شکل :د مقناطیسي ازیموت د اندازه کولو شیما

 9.7لنډیز
تیودولېت هغه جیودېزیکي آله ده چې د افقي او شاقولي زاویو د اندازه کولو په مقصد استعمالیږي،
تیودولېت د شیشه یي او یا فلزي دایرو څخه جوړېږي ،دایره د  0oڅخه تر  360oپورې د ساعت د ګرځېدو مطابق
وېشل شوېده ،لیمب د زاویې د اندازه کولو په مقصد باید افقي او ساکن وي ،د لیمب دپاسه د تیودولېت
پورتنۍ برخه چې د الیداد ) (2جوړه شوېده د الیداد دپاسه په بازوګانو ) (4باندې د تلسکوپ رصد ) (3او
شاقولي دایره ) (6دي چې د لیمب دپاسه نصب شویدي د لیمب مستوي د آبترازو په واسطه ) (5او د تسویه
پېچونو ) (8چې د تیودولېت د مسند )(7کې قرار لري په افقي حالت باندې راوړل کیږي.

انجنیري جیودیزي

)(84

د افــــقي زاویو اندازه کـــول

د افقي زاویو اندازه کول په الندې ډول اجرا کیږي:
 .1د سلسلو طریقه
 .2د دوراني سلسلو طریقه
 .3تکراري طریقه
د آالتو دقت په پام کې نیولو سره زاویې په یو او یا څو سلسلو کې اندازه کیږي.

پوښتنې:
 .1د افقي زاویو د اندازه کولو د اصولو په باره کې معلومات ولیکئ؟
 .2د تیودولېت په شیما باندې د هغې د اجزاوو نومونه ولیکئ؟
 .3تلسکوپونه په څو ډوله دي په باره کې یې معلومات ولیکئ؟
 .4د تلسکوپ هندسي شیما رسم کړئ؟
 .5آبترازوګانې د څه لپاره په تیودولېت کې استعمالېږي؟
 .6آبترازوګانې په څو ډوله دي؟
 .7د تدقیق کلمه په تودولېت کې څه معنی ورکوي؟
 .8د کلماسیون د خطا په باره کې معلومات ولیکئ؟
 .9که چېرې تیودولېت د  Aپه نقطه کې وضع شوی وي د  ABپه استقامت یې قرئت مساوي دی له ` 40° 20د AC
په استقامت یې قرئت مساوي دی له ` 96° 30تاسې نوموړي افقي زاویه پیدا کړئ؟
 .10که چېرې د  Aپه نقطه کې تیودولېت وضع شوی وي او 𝑚 𝐻𝐴 = 100وي په موقف کې د آلې ارتفاع 1.50
متره ده د  Bپه نقطه کې په شاقولي زاویه باندې قرئت اخستل شوی دی ` 𝑣 = 10° 15د  ABخط ترمنځ مایله
فاصله مساوي ده له  100mسره تاسو د  Bنقطې ارتفاع او همدارنګه د  Aاو  Bترمنځ تفاضل ارتفاع پیدا کړئ؟
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اتم څپرکئ
د مسافو اندازه کول
 1.8عمومیات
د مسافې اندازه کول د عملیاتو د مجموعې څخه عبارت دی چې د اراضي ،ساختمانونو او داسې نورو
ترمنځ د مسافې د پیداکولو لپاره اجرا کیږي .د مسافې اندازه کول په مستقیم او غیر مستقیم ډول صورت نیسي
د خطونو اوږدوالی د نسبي خطا پواسطه تشخیصېږي .د خطونو اوږودالی چې په اراضي کې اندازه کیږي په متر
باندې ښودل کیږي .په مستقیم ډول د مسافو اندزاه کول د شریدونو ،فیتو او سیمونو په واسطه اجرا کیږي

 2.8د مسافو د اندازه کولو ماهیت ،د مسافو د اندزاه کولو آالت
فیتې معموالً چې عرض یې د  15-20 mmپورې ضخامت یې  0.3-0.4 mmرسېږي .فیتې د
 20,24,50مترو په اوږدوالي باندې جـــــوړېږي د قرائت د اندازه کولو په وخت کې د قرائت اندازه کول د فیتې

د پاسه د سترګو پـــــواسطه تر یو ملي متر پورې اندازه کیـــــــږي .د فیتو پواسطه د اندازه کولو دقت 1:1000-
 1:3000پورې دی .د مسافو د اندازه کولو په مقصد د شریدونو څخه چې عرض یې  10-12 mmاوږدوالی
یې  5,10,20,50,100مترو ته رسېږي ،استفاده کیږي .په عمومي توګه د شریدونو لومړنی او آخرنی دیسي
متر په ملي متر باندې وېشل کیږي ،مګر بعضې شریدونه د اول نه تر آخره پورې ملي متري تقسیمات لري.
هغه مواد چې شریدونه ورڅخه جوړ شوي دي په  1,2,3درجو باندې وېشل کیږي .لومړی درجه فیتې د
اینوار د فلز څخه جوړېږي دا ځکه چې د انبساط ضریب یې ډېر کوچنی دی .دوهمه ،دریمه درجه فیتې د فوالدو
څخه جوړېږي د شریدونو نسبتي خطا  1:10000-1:25000او یا د هغې څخه لوړ دی(98:8) .

 د اندازه کولو سیمونه
د سیمونوڅخه په جیودېزي کې د خاص دقت لپاره استفاده کیږي .دغه سیمونه د فوالدو یا اینوار څخه
جوړېږي چې قطر یې  1.65 mmاو اوږدوالی یې  24-48 mدی،جوړېږي .د سیمونو په آخري برخه کې
سکیلونه موجود دي چې اوږدوالی یې د  8-10 cmپورې دی په ملي مترو باندې تقسیم شویدي دغه سیمونه
د سه پایو د پاسه په ځوړند ډول چې په انجامونو کې مخصوص وزنونه لري او یا د دینامو متر پواسطه کش کیږي
موجود دي .په سیمونو کې نسبتي خطا چې د فوالدو څخه جوړ شوې دی  1:10000-1:25000ده .هغه
سیمونه چې د اینوار څخه جوړ شوي دي نسبتي خطا یې  1:30000-1:100000ده.
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 غیر مستقیمه طریقه
دغه طریقه هغه وخت استعمالیږي چې مسافه په مستقیم ډول اندازه کیدای نشي لکه د دریابونو
موجودیت ،لر او داسې نور موانع په داسې حالت کې په اراضي کې هندسي اشکال جوړیږي چې د اضالعو تر
منځ یی زاویې داندازه کولو امکان او مطلوبه مسافه دمثلثاتي فورمونو په وسیله محاسبه کیږي.

b sinβ
)sin(α+β

=𝑑AB

β

 1.8شکل :غیر مستقیمه طریقه].[6

)(8.1

𝛽𝑠𝑜𝑐 𝐴𝐵 = √𝑏12 + 𝑏22 − 2𝑏1 𝑏2

 3.8د فیتواو شریدونو ستندرد کول
په ډیرو هیوادونو کې داندازه ګیری په مقصد یو واحد ایتالون جوړیږي  .نوموړی ایتالون د ټولو خطي
اندازه ګیریو په مقصد استعمالیږي .شریدونه او فیتې چې د اندازه ګیریو لپاره استعمالیږي د کاري اندازه
ګیریو د اوږدوالی د واحدونو په نوم یادیږي .هغه اوږدوالی چې په فیته او یا شرید باندې ښودل کیږي د نومینال
اوږدوالي په نوم یادیږي .چې په  𝑙0سره ښودل کیږي .د اندازه ګیری آالت په ډیرو کوچنیو خطاګانو سره
جوړیږي،چې د نوموړي آالتو اوږدوالی د کار په وخت کې امکان لري تغیر ومومي مخکې له دې څخه چې کار
اجرا شي آالت باید د حقیقي اوږدوالي سره چې شریدونو او فیتو لپاره جوړ شوی دي مقایسه او کنترول شي.
د کنترولي آالتو په حیث د نمونوي اندازه ګیری د واحدونو او یا د کمپراتورونو څخه استفاده کیږي
نمونوي اندازه ګیري د فیتو او شریدونو څخه عبارت دي چې د هغوی اوږدوالی په ډیر دقت سره وضع شوی او
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تثبیت شوی دی .د اندازه ګیریو د آالتو مقایسوي اوږدوالی د اندازه ګیری د نمونوي واحد د اوږدوالي سره د
ستندرد په نوم یادوي.
په ساده ډول یوه فیته او یا شرید چې د هغې اوږدوالی معلوم دی د ځمکې دپاسه وضع کیږي د هغې تر
څنګ د کار فیته او یا شرید هم وضع کیږي .د دواړو صفرونه یو پر بل باندې منطبق کیږي چې په یوې اندازې
قوې سره کش کیږي د ستندرد جوړولو د تصحیح مقدار 𝑘𝑙∆ د یو خطکش په واسطه اندازه کیږي د تصحیح
مقدار د ستندرد د جوړولو له نظره د الندې فورمول پواسطه معلومیږي.
)(8.2

𝑜𝑙 ∆𝑙𝑘 = 𝑙 −

𝑜𝑙 اسمی یانومینال اوږدوالی دی
𝑙 دفیتې او یا شرید حقیقي اوږدوالی دی
د جیودیزي په موسساتو کې اکثره د کمپراتورونو څخه استفاده کیږي .د دې مقصد دپاره په یوه هواره
ساحه کې د  121مترو په اوږدوالي دوه کانکریټی عالمې چې مرکزي ترتیبات ولري په ځمکه کې جوړیږي د
نقطو تر منځ مسافه د ډیرو دقیقو آالتو په واسطه اندازه کیږي د کاري فیتو او شریدونود ستندرد جوړولو په
وخت کې مسافه څوځلي اندازه کیږي د کمپراتور وسطي اوږدوالی چې د فیتی او یا شریدپواسطه اندازه شوي
دي په الندې ډول دی :
)(8.3

𝑖𝐿 ∑
𝑛

= ̅𝐿

 Liد کمپراتور اندازه شوی اوږدوالی دی
 Nد اندازه ګیریو تعداد دی .د ستندرد دجوړولو د تصحیح مقدار د الندې فورمول پواسطه محاسبه کیږي:
)(8.4

𝐿̅ − Lk
n

= ∆𝐿k

دلته  Lkد کمپراتور اوږدوالی دی .د کمپراتور د اندازه کولو په وخت کې د حرارت درجه  𝑡 0هم اندازه
کیږي .عموماً د  ∆𝐿kتصحیح د حرارت په  200کې اجرا کیږي یعنی𝑡𝑘 =20o
) ∆𝑙𝑡 =∝× 𝑙0 (𝑡𝑘 − 𝑡 0
)(8.5

) ∆𝑙𝑡 =∝ × 𝑙0 (200 − 𝑡 0

دلته ∝ د انبساط ضریب د ∝= 0.0000125
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د مسافــــــو اندازه کول

د فیتو او شریدونو د ستندرد جوړولود پاره د ساحوي کمپراتورونو څخه استفاده کیږي چې د هغې
اوږدولی د ادعایي (نومینال) د آالتو د اندزه کولو د اوږدوالي سره مساوی دی په اراضي کې 20,30,50,100
مترو په اوږدوالي عالیم نصبیږي.

 4.8د شرید او فیتې په واسطه د مسافو اندازه کول
د مسافې د اندازه کولو په مقصد شریدونه او فیتې د خط د اوږدوالي په اسقامت کې وضع کیږي
استقامت د سترګو او یا تیودولیت په واسطه ورکول کیږي .که چیرې د خط اوږدوالی  211مترو ته ورسیږي
استقامت د سترګو په واسطه ورکول کیږي د دې مقصد دپاره د  Aاو  Bد خط په انجامونو کې میراګانی وضع
کیږي.

B

C

A
2.8شکل :خط ته استقامت ورکول ][6

راصد د  Aپه نقطه کې موجود دی راډمین د  Bپه نقطه کې راډ وضع کړی دی د  Cنقطې د استقامت د
پیدا کولو په مقصد راډمین ښي اوچپې خوا ته میرا ته حرکت ورکوي تر څو د  ABد خط په استقامت کې قرار
ولری .د  ABد خط د اندازه کولو دپاره د فیتې صفر د  Aد نقطې څخه شروع کیږي د  Bد نقطې خوا ته اندازه کیږي
البته جهت د تیودولیت او یا د سترګو په واسطه صورت نیسي .د دې اندازه کولو په وخت کې مخکینی نفر له
ځان سره فلزي میخونه انتقالوي البته د فیتې د اچولو په وخت کې شاتنی نفر همدغه فلزي میخونه له ځان سره
جمع کوي او د ځمکې څخه یې ټولوي  ،البته د خط د اوږدوالي دپاره د فیتې او یا شرید اوږدوالی د میخونوپه
تعداد کې ضربوي او پاتې اوږدوالی یې چې د فیتې داوږدوالي څخه کم وي هغه د فیتو د مسافو په تعداد باندې
یوځای کیږي د نوموړي خط اوږدوالی په الس راځي.د فلزي میخونو تعداد د فیتې په وضع کولو سره چې په
اراضي کې صورت نیسي  nاو پاتې اوږدوالی چې د فیتې د اوږدوالي څخه کم وي په  rباندې ښودل کیږي چې
دغې ته باقی مانده اوږدوالی ویل کیږي(9:6) .
د اراضي د نقطو تر منځ اوږدوالی د الندې فورمول پواسطه ښودل کیږي:
)(8.6

L = 𝑙0 . n + r
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د مسافــــــو اندازه کول

د کنترول دپاره مسافه په مستقیم او معکوس ډول اندازه کیږي یعنې د  A-Bمسافې اندازه کول په
مستقیم ډول د  B-Aد مسافې اندازه کول په معکوس ډول ده .نسبتي خطا د الندې فورمول پواسطه محاسبه
کیږي:
"𝐿 1 𝐿′ −
=
𝑇
𝐿

)(8.7

́ Lاو ̋ Lد خطونو اوږدوالی چې په مستقیم او معکوس ډول اندازه شوې دی که چیرې نسبتي خطا محاسبه شوي
وي باید د  1:2000څخه تجاوز ونه کړي .نهایي اوږدوالی په حیث د حساب اوسط قیمت په مستقیم اومعکوس
ډول اندازه کیږي.
̋𝐿 𝐿́ +
2

)(8 .8

=𝐿

په اراضي کې د نقطو تر منځ مسافه په مایل ډول اندازه کیږي شاقولي زاویه  د تیودولیت په واسطه
اندزه کیږي .که چیرې د ستندرد د جوړولو په وخت کې د حرارت درجه  ±8Coڅخه زیاته وي پدې حالت کې د
حرارت درجه معامله کیږي .د خطونو د اندازه کولوپه وخت کې که چیرې د میل زاویي  1oڅخه زیاته وي د مثال
په توګه د  A-Bد خط تر منځ د میل زاویې  1او  2د خطونو د هر قسمت  L1او  L2دپاره اندازه کیږي  .که چیرې
مسافې د کانکریټ او یا د قیر د پاسه اندازه شي د شرید او فیتې د انجامونو نشاني کول د فلزي میخ او یا رنګ
په واسطه نشاني کیږي(128:7) .

 5.8په افقي حالت باندې د مسافو راوړل


د خطونود اوږدوالي محاسبه
په اراضي کې د خطونو په اندازه کولو سره بعضې تصحیحات عالو کیږي لکه د ستندرد د جوړولو

تصحیح ،د میل تصحیح ،د حرارت د درجې تصحیح.
د ستندرد جوړولوتصحیح د الندې فورمول په واسطه صورت نیسی:
)(8.9

𝐿
𝑙∆ .
𝑘 ℓ0

= 𝑘∆ℓ

 Lاندازه شوی اوږدوالی دی  ℓ0ادعایی یا نومینال اوږدوالی دی
د میل تصحیح د الندې فورمول په واسطه تصحیح کیږي:
𝑣 𝑠𝑜𝑐 𝑑 = 𝑙.
دتصحیح مقدار دالندې فورمول په واسطه الس ته راځي:
𝐿 ∆𝑙𝑣 = 𝑑 − 𝐿 = 𝐿. 𝑐𝑜𝑠𝑣 −
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𝑣
2

)(8.10

د مسافــــــو اندازه کول

∆𝑙𝑣 = −𝐿(1 − 𝑐𝑜𝑠𝑣) = −2𝑠𝑖𝑛2

د میل تصحیح په هغه صورت کې چې د ارتقاع تفاضل ) (hد خط د نقطو په انجامونو کې معلوم وي پدې
ډول محاسبه کیږي:
)(8.11

−ℎ2
𝐿2

= 𝑣𝑙∆

د حرارت د درجې تصحیح
د خطونو د اندازه کولو په وخت کې د حرارت درجه د شریدونو او فیتو دپاره په نظر کې نیول کیږي د
الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي:
)(8.12

) 𝑘𝑡 ∆𝐿𝑡 = 𝐿. ∝ (𝑡 −

دلته 𝑘𝑡 دحرارت درجه ده د کمپراتور دپاره
 tد اندازه کولو په وخت کې د حرارت درجه ده.
∝ د انبساط ضریب دی(دفوالدو لپاره) ∝= 0.0000125
د خطونو اندازه کول د شرید دپاسه چې نسبی خطا یی  1:2000وی د حرارت د درجې تصحیح یعنی 𝑡𝐿∆
هغه وخت معامله کیږي چې  (𝑡 − 𝑡𝑘 ) > 8°د خط عمومی اوږدوالی د الندې فرمول په واسطه محاسبه
کیږي:
)(8.13

𝑡𝐿∆ 𝑑 = 𝐿 + ∆𝐿𝑘 + ∆𝐿𝑣 +

 د خطونو د اندازه کولو دقت
د خطونو د اندازه کولو په وخت کې یو لړ خطاګانې منځ ته راځي چې د هغوی عوامل په الندې ډول دي:


د ستندرد د جوړولو خطا 𝑘𝑚



د شرید نه وضع کول دي د خط پر اصلي محور باندې 𝑐𝑚



د کشولو د قوې ثابتوول دي 𝑇 𝑚



د اراضي د میل خطا 𝑣𝑚



د حرارت د درجې خطا 𝑡𝑚



د فیتې د کړوپوالي خطا 𝑢𝑚



د شرید د انحنا خطا 𝜇𝑚
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د مسافــــــو اندازه کول

د اندازه کولو په وخت کې د شرید د انجامونو د ثبت خطا 𝑚φ

د اشتبهاتو کمیتونه د اندازه کولو په شرایطو پورې اړه لري د هغوی مجموعي تاثیرات د الندې فورمول
په واسطه محاسبه کیږي:
)(8.14

𝜑 𝑚2 𝐿 = 𝑚2 𝑘 + 𝑚2 𝑐 + 𝑚2 𝑇 + 𝑚2 𝜈 + 𝑚2 𝑡 + 𝑚2 𝑛 + 𝑚2 𝑢 + 𝑚2

د اراضي خصوصیات د خطونو د اندازه کولو په وخت کې زیات تاثیر لری د تحقیقاتو څخه معلومه شوې
ده چې د خطونو اندازه کول د فیتې په واسطه الندې نسبتي خطاګانې منځ ته راوړي.
1

 3000د اراضي په مساعدو شرایطو کې (هواره ،سخته اراضي)
1

 2000د اندازه کولو لپاره وسطي شرایط (دځمکې سطحه چې نرمه خاوره ولری)
1

 1000هغه اراضي چې ریګزاره ،د خاورو غونډۍ او یا بوټي ولري
د شرید پواسطه دخطونو اندازه کول د کش د تصحیح په واردولو سره چې د دینامومتر پواسطه اجرا
کیږي او د شرید دقیق انجامونو معلوومول نسبتي خطا د  1:5000-1:0000پورې لوړیږي.

 6.8شبکه لرونکې د لنامیر
د جیودیزیکي آالتو د رصد تلسکوپ یوه ثابته زاویه او دلنامیري شبکه لري .دلنامیري شبکه دوه افقي
خطونه لري چه د وسطي افقي خط سره په شبکه کې موازي دي د دلنامیر شبکې په سیټ کې یو تقسیمات لرونکی
سټاف هم موجود دی.معموال ً د مسافې د اندزه کولو لپاره لومړی د  Aپه نقطه کې تیودولیت او د  Bپه نقطه کې
سټاف وضع کیږي .فرض کوو چې تلسکوپ د رصد محور افقي دی .شعاع د  aاو  bد لنامیري خطونو د
ابجکتیف د الرې د مخکې محراق  Fڅخه تیریږي.
سټاف د  Mاو Nپه نقطوکې قطع کوی د  MFNاو ́ áFbدمشابهومثلثونو څخه الندې رابطه په الس راځي.
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د مسافــــــو اندازه کول

Z
N
'a





F

P
'b


M

a

b


C

d1
d

A

B

3.8

)(8.15

][6

𝑑1 f
f
= ⇒ d1 = . n
n
p
p

 fد تشخصیه عدسې محراق
 Pد دلنامیري خطونو تر منځ فاصله ده.
 Nد سټاف د پاسه قرائت دی
𝑓

𝑘 = 𝑝 دنوموړي آلې ثابت دی دغه د دلنامیري ضریب په نوم یادیږي
𝛿 𝑑 = 𝑑1 + 𝑓 +
𝑐 𝑑 = 𝑘. 𝑛 +

)(8.16

𝛿 د ابجکتیف او دوراني محور  zzترمنځ مسافه ده 𝛿 𝑐 = 𝑓 +
د رصد تلسکوپ داسې جوړیږي چې ضریب یی  k=100دی .په هغه تلسکوپوونو کې چې داخلي فوکس
لري د  cمقدار ډیر کوچنی په ډیرو ځایونو کې د هغه څخه صرف نظر کیږي  d=k.nکه چیرې  k=100وي
 d=100.nکیږي .هر سانتي په سټاف باندې په اراضي کې یو مترکیږي د  kاو  cد معلومولو دپاره په یوه هواره
اراضي کې د شرید او فیتې پواسطه  d2=100، d1=50مسافه اندازه کیږي د شروع په نقطه کې آله په  2او 6
نقطو سټافونه وضع کیږي د تقسیماتو تعداد ) (n1,n2د خطونو تر منځ پیدا کیږي.
)(8.17

𝑑2 − 𝑑1
𝑛2 − 𝑛1

=𝑘

𝐶 = 𝑑1 − 𝑘𝑛1
عمالاَّ په ساحه کې د  6-4وارو پورې مسافه اندازه کیږي څو وارې د  kاو cقیمتونه الس ته راوړل کیږي
او د هغوی وسطي قیمت نیول کیږي مایلې مسافې چې دشبکې لرونکې دلنامیر په واسطه اندازه کیږي افق ته
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د مسافــــــو اندازه کول

ارجاع کیږي که چیرې د رصد محور  زاویې الندې میل ولري او سټاف د رصد په محورباندې عمود وي په
داسې حالت کې مایله مسافه  MNمساوی ده په:
𝑛 𝐷 = 𝑘.

)(8.18

پدې حالت کې سټاف په شاقولي حالت باندې وضع کیږي د رصد د محور شعاع د هغې د  زاویه
تشکیلوي پدې ډول دلنامیري قرائت مساوی دی:
)(8.19

𝜈 𝑠𝑜𝑐 𝑛 = 𝑛.

)𝐷 = 𝑘𝑛. 𝑐𝑜𝑠 𝜈 (8.20
)(8.21

𝑣 𝑑 = 𝑘𝑛. 𝑐𝑜𝑠 2

M

n
2



N

90°

'n
2

B
M

M

d
A

4.8شکل :دلنامیري شبکې پواسطه د مایلې مسافي اندازه کول][8

په پورتنیو فورمولونو کې د  cقیمت په نظرکې ندی نیول شوی  d=kn.cos2+ccosڅرنګه چې د  cاو
 قیمتونه ډیرکوچیني دي پدې توګه ccos=cos2
𝜈 𝑑 = (𝑘𝑛 + 𝑐)𝑐𝑜𝑠 2
)(8.22

𝜈 𝑑 = 𝐷 𝑐𝑜𝑠 2

په عملي ساحه کې د مایلې مسافې سره چې د دلنامیري شبکې په واسطه اندازه شوي وي الندې تصحیح
عالوه کیږي
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د مسافــــــو اندازه کول

∆𝐷 = 𝐷 − 𝐷𝑐𝑜𝑠 2  = Dsin2 ν

)(8.23

د تصحیح مقدار د همیش دپاره په معکوسه عالمه باندې معامله کیږي.
)(8.24

𝐷∆ 𝑑 = 𝐷 −

د مسافې داندازه ګیری دقت د انکسار خط ،دلنامیر شبکې ضخامت او پرالکس د قرائتونو اشتباهات
او داسې نوردي .د مسافې د اندازه ګیری نسبي خطا د دلنامیري شبکې پواسطه د  1:400 – 1:200پورې ده.

د پارالکتیکي طریقې پواسطه د مسافو اندازه کول او د نا اشغاله مسافو پیداکول  :د مسافو
اندازه کول د پارالکت ی ک ي حلقو په جوړولو سره په اراضي کې اجرا ک ی ږي  .ډ ی ره اسانه طر ی قه
د مثلث په شکل د حلق ې جوړول د ي  ،چ ې په الند ې شکل کې هغه ښودل شو ی دی  .د  Bپه نقطه
کې د  ABپه خط باندې قا ی مه زاو ی ه او د  Bد ضلع ې اساس جوړ ی ږي  .ضلع اساس د ف ی ت ې او
ی ا شر ی د په واسطه اندازه ک ی ږي  .د𝛽 زاو ی ه د ت ی ود و ل ی ت په واسطه اندازه ک ی ږي  .دغه زاویه د
پرالکتیکي زاویې په نوم د مسافو د اندازه کولو طریقې د پرالکتیکي مسافو په نوم یادیږي
 .د اضالعو اوږدو ال ی د الند ې فورمول په واسطه معلوم ی ږي :
)(8.25

𝑏
𝛽𝑡𝑜𝑐 = 𝑏.
𝛽𝑛𝑎𝑡

=𝑑

B

5.8شکل :دپارالکتیکې طریقې پواسطه دمسافواندازه کول][8

ضلع اساس کوالی شو چې د  ABد خط سره متناظر(تقریباً په وسط کې) د  φزاویې الندې چې  900ته نږدې
قیمت لري قرار ورکړو.
د  ABد خط اوږدوالی د الندې فورمول په واسطه پیداکوو.
)(8.26

1
𝛽1
𝛽2
) 𝑡𝑜𝑐 𝑏 (𝑐𝑜𝑡 +
2
2
2

=𝑑

د  aپه شکل کې که چیرې د  sمسافې اندازه کول مشکل وي او د  ABد ضلع اوږدوالی زیاد وي بیا نو د  bضلعه
د شرید او یا فیتې په واسطه اندازه کیږي ،د ضلع اوږدوالی د الندې فورمول په واسطه پیداکیږي:
)(8.27

𝑏
) 𝛽1 sin(𝜑 + 𝛽2
𝑡𝑜𝑐
2
𝑠𝑖𝑛𝛽2

=𝑑
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𝑜𝜑 = 90
d
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)b
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6.8شکل:حلقوی شبکې ][7

)(8.28

𝑏
𝛽1
𝑐𝑜𝑡 𝑐𝑜𝑡𝛽2
2
2

=𝑑

په پارالکتیکې حلقو کې زاویې او اضالعوې په ډیر دقت سره باید اندازه شي په بعضې ځایونو کې
مستقیماً د مسافې اندازه کول د شرید او یا فیتې په واسطه په اراضي کې بعضې موانع لکه:دریابونه,،ویالې او
داسې نور موجود وي چې د خط اندازه کول مشکلوي دا ډول مسافې د غیر مستقیمې طریقې په واسطه معلوموو
چې دا ډول مسافې د دست نارسو مسافو په نوم یادیږي(98:7) .
په الندې رسم کې د  ABد خط اندازه کول په اراضي کې امکان نلری مونږ د هغې دپاره دوه نورې ضلعې
او یوه زاویه د اضالعو تر منځ اندازه کوو.
د دقت د لوړیدلو دپاره کله کله مونږ دوهمه اساسي ضلعه هم اندازه کوو.
)a
'C

)b
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7.8شکل :د دست نارسو مسافو اندازه کول][8
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د مسافــــــو اندازه کول

 7.8لنډیز
د مسافې اندازه کول د عملیاتو د مجموعې څخه عبارت دی چې د اراضي ،ساختمانونو او داسې نورو
ترمنځ د مسافې د پیداکولو لپاره اجرا کیږي .فیتې معموالً چې عرض یې د  15-20 mmپورې ضخامت یې
 0.3-0.4 mmرسېږي ،فیتې د  20,24,50مترو په اوږدوالي باندې جوړېږي د قرائت د اندازه کولو په وخت
کې د قرائت اندازه کول د فیتې دپاسه د سترګو پواسطه تر یو ملي متر پورې اندازه کیږي
د سیمونوڅخه په جیودېزي کې د خاص دقت لپاره استفاده کیږي .دغه سیمونه د فوالدو یا اینوار څخه
جوړېږي چې قطر یې  1.65mmاوږدوالی یې  24-48 mmجوړېږي .د سیمونو په آخري برخه کې سکیلونه
موجود دي چې اوږدوالی یې د  8-10 cmپورې دی په ملي مترو باندې تقسیم شویدي .دغه سیمونه د سه
پایو د پاسه په ځوړند ډول چې په انجامونو کې مخصوص وزنونه لري او یا د دینامومتر پواسطه کش کیږي
موجود دي.
په ډیرو هیوادونو کې داندازه ګیری په مقصد یو واحد ایتالون جوړیږي
د جیودیزي په موسساتوکې اکثره دکمپراتورونو څخه استفاده کیږي
په اراضي کې د نقطو ترمنځ مسافه په مایل ډول اندازه کیږي شاقولي زاویه  دتیودولیت په واسطه
اندزه کیږي .که چیرې د ستندرد د جوړولو په وخت کې دحرارت درجه  ±8Coڅخه زیاته وي پدې حالت کې د
حرارت درجه معامله کیږي .د خطونو د اندازه کولوپه وخت کې که چیرې دمیل زاویي  1oڅخه زیاته وي د مثال
په توګه د  A-Bد خط تر منځ د میل زاویې  1او   2د خطونو د هر قسمت  L1او  L2دپاره اندازه کیږي  .که
چیرې مسافې د کانکریټ او یا د قیر دپاسه اندازه شي د شرید او فیتی د انجامونو نشانی کول د فلزی میخ او
یا رنګ په واسطه نشانی کیږي.
د جیودیزیکي آالتو د رصد تلسکوپ یوه ثابته زاویه او دلنامیری شبکه لري .دلنامیری شبکه دوه افقي
خطونه لری د وسطی افقي خط سره په شبکه کې موازی دی .د دلنامیر شبکې په سیټ کې یوتقسیمات لرونکې
سټاف هم موجود دی.معموال ًد مسافې داندزه کولو لپاره لومړی د  Aپه نقطه کې تیودولیت او د Bپه نقطه کې
سټاف وضع کیږي .فرض کوو چې تلسکوپ د رصد محور افقي دی .شعاع د  aاو  bد لنامیری خطونو د
ابجکتیف د الرې د مخکې محراق  Fڅخه تیریږي .د مسافواندازه کول دپارالکتیکي حلقو په جوړولو سره په
اراضي کې اجرا کیږي .ډیره اسانه طریقه د مثلث په شکل د حلقې جوړول دي.

انجنیري جیودیزي

)(97

د مسافــــــو اندازه کول

پوښتنې:
 .1د شرید او فیتې ترمنځ توپیر ولیکئ؟
 .2غیر مستقیمه طریقه د خطونو د اندازه کولو په وخت کې په کوم ډول استعمالیږي؟
 .3د یو خط د اندازه کولو په وخت کې کوم تصحیحات په خط باندې معامله کیږي؟
 .4د خطونو د اندازه کولو په وخت کې نسبي خطاګانې د فیتو پواسطه کومې دي؟
 .5د دلنامیري شبکې پواسطه د یو خط اندازه کول په رسم کې وښایاست؟
 .6د دلنامیري شبکې پواسطه د مائلې مسافې اندازه کول په رسم باندې وښایاست؟
 .7نا اشغاله مسافې په کومه طریقه اندازه کیږي؟
 .8که چېرې د  Aاو  Bخط ترمنځ فاصله مطلوب وي د  Aڅخه  Bلوري ته  13فیتې اچول شوي دي که چېرې د
فیتې اوږدوالی  50mوي او پاتې طول  16.6mوي تاسو د  ABد خط اوږدوالی معلوم کړئ؟
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نهم څپرکئ
نیولمان
 1.9عمومیات
د اراضي د عوارضو د شکل مطالعه،د نقشو او پالنونو جوړول ،د ساختماني جیودیزیکي کارونو
تامینول او مونتاژ ،د انجنیري ساختمانونو د شکل تغیر او کښیناسته د نیولمان په واسطه اجرا کیږي .هغه آله
چې د هندسي نیولمان دپاره استعمالیږي د لیول په نوم یادیږي
په اوسني وخت کې په ساختمان کې د انجنیري جیودیزیکي کارونو د اجرا په منظور اتومات لیولونه
استعمالیږي .چي د لته په دې اړه اړوند معلومات ورکړل شوي دي.

 2.9د تفاضل د ارتفاعاتو اندازه کول
د نقطو تر منځ د ارتفاع د تفاضل د پیدا کولو دپاره د نیولمان څخه استفاده کیږي .د نیولمان ماهیت په
الندې رسم کې ښودل شویدی .په اراضي کې دوه نقطې لکه  Aاو  Bد ارتفاع تفاضل  hنظرکې نیول شویدی که
چیرې د مبدوي نقطې  Aمطلقه ارتفاع معلومه وي د  Bد نقطې ارتفاع په الندې ډول اجرا کیږي:
HB=HA+h

)(9.1

که چیرې یوه سطحه فرعي قبوله شي چې د هغې ارتفاع ́ Hوي وروسته لیکالی شوچې:
HB́ =HÁ +h

)(9.2
B

k
A

H'A

H'B
'H

HA

HB
H=0

1.9شکل :د نیولمان ماهیت ][3
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نیـــــــولـــــمان

نیولمان د الندې اهدافو دپاره استعمالیږي :د اراضي د عوارضو د شکل مطالعه،د نقشو او پالنونو
جوړول ،د ساختماني جیودیزیکي کارونو تامینول او مونتاژ ،د انجنیری ساختمانونو د شکل تغیر او
کښیناسته د نیولمان په واسطه اجرا کیږي  .لکه د جوئید د سطحې مطالعه ،د ځمکې شاقولې حرکت په بحیرو
او بحرونو کې د اوبو د سطحې پیداکول(87:3) .
د نیولمان د ارتفاع تفاضل د الندې طریقو په واسطه اجرا کیږي:
هندسي نیولمان  ،مثلثاتي نیولمان  ،بارومتریکي نیولمان  ،هایدروستاتیکي نیولمان او داسې نور...
هندسي نیولمان د افقي شعاع په واسطه چې د لیول په نوم یادیږي اجرا کیږي  ،مثلثاتي نیولمان د مایلی
شعاع په واسطه اجرا کیږي لکه تیودولیت ،بارومتریکي نیولمان د اراضي د نقطو د فشار د تفاوت په واسطه
اندازه کیږي او په هایدروستاتیکي نیولمان کې د مایعاتو د فشار څخه استفاده کیږي.

 3.9د هندسي نیولمان طریقې او ماهیت
هغه آله چې د هندسي نیولمان دپاره استعمالیږي د لیول په نوم یادیږي .لیول هغه آله ده چې یو تلسکوپ
لري ) (1د هغې د توجیه محور د استوانه یي ابترازو ) (2په واسطه په افق راوړل کیږي او یا د هغې د تسویه
پیچونو ) (3په واسطه په افق راوړل کیږي.په لیول کې مسند) (4او یو کروي ابترازو هم موجود دی .په مقدماتي
ډول لیول د کروي آبترارو په واسطه په افقي حالت راوړل کیږي په لیول کې تلسکوپ  ،کروي آبترازو،او استوانه
یي آبترازو د تیودولیت په شان ساختمان لري.په لیول کې هغه تلسکوپونه استعمالیږي چې د هغوی لوی ښودنه
 400 − 300پورې ده.
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 2.9شکل :د لیول شیما][3
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د رصد تلسکوپ  -2استوانه یي آبترازو -3،د تسویه پیچونه  -4،د لیول مسند -5کروي آبترازو .په
لیول کې الندې محورونه موجود دي :د تلسکوپ د رصد محور ZZ،د لیول دوراني محور UU،د اتسوانه یي
آبترازو محور UkUk ،د کروي آبترازو محور.هندسي نیولمان په دوه طریقوباندې اجراکیږي)80 ,3(.

b
c
B

a
C

h

A

HC

HB

HA

H=0

3.9شکل :نیولمان د وسط طریقې څخه ][3

 نیولمان د وسط د طریقې څخه
د  Aاو  Bنقطو تر منځ د اتفاع تفاضل) (hپدې ډول پیداکیږي د مثال په ډول د  Aاو  Bد نقطو دپاسه
سټافونه او د نوموړو نقطو تر منځ لیول وضع کیږي ،هغه نقطه چې ورباندې لیول وضع کیږي د موقف په نوم
یادیږي .لومړی لیول  Aنقطې ته چې شاتنی نقطه ورته ویل کیږي توجیه کیږي د  aقرائت اخلو بیا په مخکنی نقطه
باندې د  bقرائت اخلو د ارتفاع تفاضل د دواړو قرائتونود تفریق څخه په الس راځي .
د ارتفاع تفاضل هغه وخت مثبت دی چې شاتنی قیمت یې د مخکني څخه لوی وي یعنی  a>bوي که
چیرې  a<bوي دلته د ارتفاع تفاضل منفی دی .په مخکنی طریقه کې لیول د  Aاو  Bنقطو ته نږدی وضع کیږي د
آلې ارتفاع  iد فیتې او یا سټاف په واسطه اندازه کیږي.د مثال په ډول د  Bپه نقطه کې چې سټاف وضع شوی دی
د  bقرائت اخیستل کیږي(92:3) .

10
b

i

B

h
A

 4.9شکل :مخکنی نیولومان طریقه()3

11
12
5.9شکل:ستاف
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h=i – b

)(9.3

قرائت د شبکې د شاقولي خط په واسطه کوم وخت چې د آبترازو حباب په وسط کې قرار ولري اخیستل کیږي په
پورتني رسم کې د  Bد نقطې ارتفاع د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.
)(9.4

HB=HA+h

بعضې وخت ضرورت پیښیږي چې د  Aاو  Bد نقطو تر منځ نقطو ته د مثال په ډول لکه  Cنقطه د هغې
ارتفاع ته ضرورت دی پدې منظور د  Cپه نقطه کې سټاف وضع کیږي پر هغې باندې د  Cقرائت اخیستل کیږي
د  Cد نقطې د اتفاع د معلومولو دپاره باید د آلې ارتفاع پیداشي
)(9.5

Hi=HA+a

)(9.6

Hi=HB+b

د مابینی نقطې ارتفاع د الندې فورمول په واسطه معلومیږي.
)(9.7

Hc=Hi-C

که هر څومره نورې نقطې ولرو کوالی شو چې په نوموړو نقطو باندې قرائت ووایو د آلې د ارتفاع څخه یی
تفریق کړو مونږ به دهغوی ارتفاعات په الس راوړي وي.د نقطو تر منځ د ارتفاع پیداکول د یوه موقف څخه د
وسط د طریقې څخه په استفاده د وسط په نوم او د مخکنی طریقې څخه د بسیط نیولمان په نوم یادیږي .د آلې او
سټاف ترمنځ مسافه د نیولمان د بازوګانو په نوم یادیږي.په تخنیکي نیولمان کې د بازوګانو تر منځ مسافه تر
 150مترو پورې مجاز ده .که چیرې په نیولمان کې مسافه ډیره اوږده وي نوموړي مسافه په قسمتونوباندې
ویشل کیږي هر قسمت ځانګړی د  Aاو  Bخط تر منځ هندسي نیولمان اجرا کیږي .په لومړی موقف کې په شاتني
سټاف  a1او مخکني سټاف باندې د  b1قرائت اخیستل کیږي.په دوهم موقف کې په سټافونوباندې د  a2او b2
قرائتونه اخیستل کیږي.د هر ځانګړي قسمت د ارتفاع تفاضل د الندې فورمول په واسطه معلومیږي .که چیرې
د دوو نقطو تر منځ فاصله ډیره اوږده وي بیا نو د مرکب نیولمان څخه استفاده کیږي یعنې په ) (9.6رسم کې
اراضي په قسمتونو ویشل کیږي هر قسمت په ځانګړي ډول د نیولمان د وسط طریقې څخه استفاده کیږي،
لومړی موقف کې  b1 ،a1په دویم موقف کې  b2 ،a2قرائتونه اخستل کیږي د هرې برخې نیولمان د الندې
فورمول پواسطه محاسبه کیږي(124:3).
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 6.9شکل :مرکب نیولمان][3

په مجموعي توګه د ارتفاع تفاضل د  Aاو  Bنقطو تر منځ د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي
)(9.8

hi=ai-bi

)(9.9

𝑖hAB=h1+h2+h3+…+hn=∑𝑛𝑖 ℎ

)(9.10

𝑏 𝑖𝑛∑ hAB=∑𝑛𝑖(𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 ) = ∑𝑛𝑖 𝑎 −

د مرکب نیولمان په سټاف باندې د  a1,b1,a2,b2….an,bnقرائتونه دي

 4.9د ځمکې د انکسار او کرویت تاثیر په هندسي نیولمان باندې
دا چې د رصد شعاع په مستقیم ډول حرکت کوي مګرپه حقیقت کې د سویی سطحه کروي ده.که چیرې
لیول د رصد افقي شعاع د مماس په استقامت د سویی د سطحې څخه تیره شي په هغه صورت کې د ارتفاع
تفاضل د  Aاو  Bد نقطو تر منځ د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي(99:3) .
)(9.11

)h=(a-k1)-(b-k2

دلته  k1او  k2دځمکې د کرویت تصحیح ده.
د ځمکې د کرویت تصحیح د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.
𝑑2

)(9.12

𝑅2

= 𝑘 = ∆ℎ

دلته  dد سټاف اولیول ترمنځ مسافه ده R،دځمکې شعاع ده ځمکه د اتموسفیر په واسطه احاطه شویده
د اتموسفیرکثافت نظر ارتفاع ته تغیرکوي.د ا چې د رصد شعاع د هوا د مختلفو طبقاتو څخه چې یوشانته کثافت
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نلري تیریږي په هره طبقه کې شعاع انکسار کوي ،د ځمکې د کرویت د تصحیح د مقدار په نتیجه کې باید د𝜏1
او 𝜏 2قیمتونه کم شي چې د انکسار د تصحیح په نوم یادیږي(6:202) .
)H={a-(k1 - 𝜏1)} - {b - (k2 - 𝜏2)} (9.13

1
1 𝑑2
=𝑘 =𝑇
7
𝑅7 2

2

1

k2

k1

b

a
h

0

0
7.9شکل :د ځمکې د کرویت او انکسار تاثیر په هندسي نیولمان باندې ][6
څو کلن رصدات تثبیتوي چې وسطي کمیت د رصد د انکسار شعاع نسبت د ځمکې شعاع ته اوه ځلې
لویه ده .د انکسار د تصحیح فورمول په الندې ډول دی:
)(9.14

k2 - 𝜏2 = f2 , k1 – 𝜏1 = f2

)(9.15

)h=(a-f1)-(b-f2)=a-b-(f1+f2

که چیرې الندې قیمتونه پکې وضع کړو.
دلته  f1او  f2دغه مشترک تصحیحات د ځمکې د کرویت او انکسار څخه عبارت دی د  fمجموعي تصحیح
عبارت ده له:
)(9.17

𝑑2 1 𝑑2
𝑑2
−
= 0.43
𝑅2𝑅 7 2
𝑅2

= 𝜏𝑓 =𝑘−

د تصحیحاتو محاسبه شوي قیمتونه د ) (fد مختلفو مسافو دپاره په الندې جدول کې ښودل شوی دی.
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 1.9جدول :د تصحیحاتو محاسبه شوي قیمتونه
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د پورتنیو فورمولونو څخه دا نتیجه په الس راځي که مسافې د سټاف څخه تر لیول پورې مساوي وي
، d1=d2=dد ځمکې د کرویت او انکسار تاثیر د ارتفاع په تفاضل باندې په نظرکې نه نیول کیږي .د پورتني
جدول له مخکې د مخکنی طریقې د نیولمان په وخت کې که چیرې مسافې زیات وي د تصحیح مقدار fپه نظر
کې نیول کیږي.
دل ی ولونو ډولونه  :لیولونه نظر دقت او ساختمان ته مختلف ډولونه لري .د دقت له نظره لیولونه په درې
ډوله دي :تخنیکي ،دقیق او عالي .دقت لرونکي .لیولونه د ساختمان له نظره په الندې ډول دي.
 هغه لیولونه چې تلسکوپ یې تعویضي وي
 یو پارچه ېې لیولونه چې آبترازو یې د هغه دپاسه قرار لري
 اتومات لیولونه چې د رصد خط یی په خپله په افقي حالت راوړل کیږي.
 هغه لیولونه چې د رصد شعاع یی مایله وی
د دې ډول لیولونو څخه په ډیر ندرت سره استفاده کیږي ځکه چې د هغوی تولید د ټولو هیوادونو له خوا
نه تر سره کیږي .هغه لیولونه چې د ډیر زیات د استعمال وړ دي د دوهم او دریم ډول لیولونوڅخه شمیرل کیږي.په
اوسني وخت کې په ساختمان کې د انجنیری جیودیزیکي کارونو د اجرا په منظور اتومات لیولونه استعمالیږي.
یو پارچې یې لیولونه د عالي دقت لرونکي ،او تخنیکي نیولمان دپاره استعمالیږي.نوموړي لیولونه یو
ارتفاعي پیچ لري چې د استوانه یې آبترازو د محور د مرکز راوړلو دپاره ورڅخه استفاده کیږي.
هغه لیولونه چې استوانه یې آبترازو ونلري د آبترازو محور یې د تسویه پیچونو په واسطه په مرکز را وړل
کیږي.استوانه یې آبترازو چې د هغوی انواع د ساده او یا کانتکت آبترازو په شکل دی د یو تقسیم قیمت یې
د ” 60”-10پورې دی.
یو پارچه یې لیولونه دوه ډوله دي یو ډول یې د لیمب سره او بل ډول یې پر ته د لیمب څخه دی .هغه لیولونه
چې لیمب ولري د انجنیري جیودیزیکي کارونو دپاره ډیرګټوردی .عالي دقت لرونکي لیولونه د شیشه یې
مکعب لرونکي سرانې د موازي مستوي صفحی او اپتیکي مکرومتر لری .د نوموړي سرانې موازي مستوي
صفحه د اکولری په وړاندې نصبیږي چې په سټاف باندې قرائت د ملي متر تر سلمی برخی پورې تر السه کیږي.
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 تخنیکي لیولونه
په تخنیکي لیولونوکې د ارتفاع تفاضل په یوکیلومترکې د  50-20ملي مترو خطا پورې پیداکیږي.
کوالی شو د الندې لیولونوڅخه نومونه واخلو( HTد پخواني شوروي اتحاد جوړښت )  NI_060د پخواني
دیموکراتیک المان ساخت دی NI_B1 ،د هنګري د هیواد ساخت دی .تخنیکي لیولونه استوانه یې ابترازو
( ،)۱کروي ابترازو(،)2د استوانه یې ابترازو حباب ()3د یوې هنداری په واسطه چې تړل کیږي او خالصیږي او
یا د منشور د سیستم په واسطه د تلسکوپ د لیدو ساحې ته انتقالیږي لکه د H3لیولونه.
د آبترازو حباب د تسویه پیچونه ( )4او د لیول مسند ( )5په واسطه په مرکز راوړل کیږي،د لیدو
تلسکوپ ( )6د فوکس پیچ ( )7او توجیه ( )8څخه عبارت دی .د تخنیکي لیول لوی ښودنه د  20X_30Xپورې
ده.د خطونو د شبکې فوکس د اکلولر په ګرځولو( )9اجرا کیږي .لیولونه د تحکیم او مکرومتر پیچونه لري.
)(226:8

 دقیق لیولونه
د اندازه کولو دقت یې د یو کیلومتر مسافې دپاره استعمالیږي .په افغانستان کې الندې دقیق لیولونه
استعمالیږي:
) H3(HB-1د پخواني شوروي اتحاد ساخت NK-10 ،د سویس د ویلډ د کمپنی ساخت دی .د
ساختمان له نظره دواړه لیولونه مشابه دي،اساسي فرق د هغوی تر منځ دادی چې په  NK-10کې افقي دایره
موجوده ده.
د لیدوتلسکوپ ،استوانه یې ابترازو ،کروي آبترازو ،د تلسکوپ د فوکس پیچونه ،ارتفاعي پیچ ،د
تلسکوپ مکرومتري پیچ ،د تلسکوپ د تحکیم پیچ  ،مسند ،د مسند د تسویه پیچونه  ،توجیه ،د کروي
آبترازو د تصحیح پیچ،د افقي دایری لیمب،د قرائت مکروسکوپ،کنتکت ډوله استوانه یې آبترازو.د ابترازو
د انجامونو تصویر د یو عدسیه وي منشوري سیستم په واسطه د تلسکوپ د لیدو ساحې ته انتقالوي.کروي
آبترازو) (3د تسویه پیچونو( )9په واسطه په مقدماتي ډول لیول په افقي حالت راوړي.مخکې له دې څخه چې
په سټاف باندې قرائت واخیستل شي د ارتفاعي پیچ ) (5په واسطه د حباب انجامونه په وسط راوړل کیږي .په
لیول کې دلنامیري مسافه لکه د تیودولیت په شان د دلنامیري شبکې په واسطه پیداکیږي(229:7) .

 عالي دقت لرونکې لیولونه
د ارتفاع د تفاضل د پیدا کولو دپاره په عالي دقت سره چې د هغې خطا په یو کیلومتر کې د ملي متر د
لسمی برخې څخه تر 2ملي مترو پورې رسیږي په الس راوړل کیږي.د عالي دقت لرونکي لیولونه په زیاته
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پیـــــــمانه موجود دي اما د ساختمان له نــــــظره په خـــپلو منــــــځو کې سره ورته والی لری.په افغانستان کې HA-
 1,HA-2د پخواني شوروي اتحاد ساخت او  N3,NA-2چې د ویلډ د کمپنی ساخت استعمالیږي د ساختمان
له نظره نوموړي لیولونه د دقیقو لیولونوپه شان دي.عالي دقت لرونکي لیولونه په شان دي .عالي دقت لرونکې
لیولونه د  Iاو  2د درجې نیولمان دپاره د انجنیري ساختمانونو د کښیناستنې د تحقیقاتو دپاره او همدارنګه د
فوق العاده مونتاژ اوتجهیزاتو دپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.

 5.9د لیولونو تدقیق او تصحیح
لیولونه باید وضع شوی هندسي شرایط پوره کړي د هغوی محورونه متقابال عمود او موازی وي .تر ټولو
مهم شرط یی دادی چې د رصد محور یې د نیولمان د اجرا په وخت کې افقي وي.د یو پارچه یې لیول (,H3,NK-
) 10چې ارتفاعي پیچ ولري تدقیق په نظرکې نیسو.
 د کـــــــــــــــروي آبترازو تــــــــدقیق:کروي آبترازو مـــــحور بایـــــد د لیــــول د دوراني محور سره موازی وي
) 𝑍𝑍 ∥ (UK UKد آبترازو حباب د تسویه پیچونو په واسطه په وسط راوړل کیږي لیول باید د 𝑂 180په اندازه
وګرځوو که چېرې د آبترازو حباب په وسط کې پاتې شوی وي نو شرط د اجرا وړ دی په بل صورت کې د آبترازو
حباب د تصحیح پیچونو په واسطه په مرکز راوړل کیږي د کنترول دپاره تدقیق تکراریږي.
 د خطونو د شبکې تدقیق :د شبکې افقي خط باید د لیول په دوراني محور  ZZباندې عمود وي .د آلې
دورانی محور په شاقولي حالت راوړل کیږي .د دې کار دپاره د کروي آبترازو حباب د تسویه پیچونو په واسطه
په مرکز راوړل کیږي.سټاف د  40-20مترو په فاصله کې وضع کیږي.
تلسکوپ هغې ته داسې توجیه کیږي چې تصویر د تلسکوپ د لیدو د ساحې په یو طرف کې قرار ولري د a1
قرائت اخیستل کیږي.
تلسکوپ د لید د مکرومتر پیچ د

I

II

ګرځیدو په واسطه توجیه کیږي چې د سټاف
تصویر د هغې د ساحې په بل اړخ کې ولیدل
شي د  a2قرائت اخیستل کیږي .که چیرې
دواړه قرائتونه د یو بل سره د  2-1ملی مترو

a2
a0
a1

پورې تفاوت ولري شرط اجرا شویدی په بل
صورت کې د خطونو شبکه داسې ګرځوو چې
د شبکې د خطونو قرائت د وسطي قرائت سره
برابر شي(213:6) .
 8.9شکل :د خطونو د شبکې تدقیق ][6
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= A0

دل ی ول د تدق ی ق عمده شرط  :د توجیه محور د استوانه یې آبتـــــــرازو د مـــــــحور سره باید موازي وي ∥ uu
 ννتدقیق د مخکني طریقې په واسطه اجرا کیږي .د  70-50مترو فاصلی کې دوه د لرګیو میخونه په اراضي
کې نصبیږي  .لیول د  Aپه نقطه کې وضع کیږي د کار دپاره اماده کیږي د لیول د ګرځیدو محور په افقي حالت
راوړل کیږي د اکولر په ګرځیدو سره د خطونو شبکه روښانه کیږي د آلې ارتفاع ) (iاندازه کیږي .د لیول ارتفاع
تر  1mmدقت پورې د سټاف دپاسه اندازه کیږي .د دې کار د اجرا دپاره لیول په دی ډول وضع کیږي چې اکولر
د سټاف څخه باید څومتره فاصله ولري ،د ابجکتیف له الرې رصد صورت نیسی او بیا د پنسل په ذریعه په
سټاف باندې نشانی کیږي.نشاني شوي ارتفاع ) (iده په موقف کې د ) (Bپه نقطه کې سټاف وضع کیږي په عین
ترتیب سره د آلې ارتفاع ) (i2او د ) (b2قرائت اخیستل کیږي.که چیرې د رصد محور نظر د استوانه یی آبترازو
محور ته د 𝑁 𝑋 په اندازه میل ولري په هغه صورت کې به د  b1او  b2قرائتونه د  Xmmپه اندازه خطا ولري.
)h = i1 – b0 = i1 – (b1 – x
h = b0 – i2 = b2 – x – i2

)(9.18

i1 – b1 + x = b2 – x – i2
𝑏1 + 𝑏2 𝑖1 + 𝑖2
−
2
2

=𝑥

i1-b1+x=b2-x-i2
𝑏1 + 𝑏2 𝑖1 + 𝑖2
−
𝑚𝑚= ±4
2
2

"x

XMM
x

i2
b'0
h

=𝑋

b2

b1

"x

b0

i1

B

B

h
A

 9.9شکل :د لیول تدقیق عمده شرط][4
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د  Xخطا د  70-50مترو په فاصلی کې د  ±4mmڅخه زیاته شي د ارتفاعي پیچ په واسطه الندې قیمت وضع
کیږي.
)(9.19

b0´=b2-x

په دې ډول استوانه ېی آبترازو حباب د وسط څخه لری کیږي د تصحیح د پیچونو په واسطه حباب د دوهم
ځل دپاره په وسط راوړل کیږي،هغه لیولونه چې ارتفاعي پیچ نلری د تصحیح قرائت ) (b’0د شبکې خطونو د
شاقولي تصحیح کونکو پیچونو پواسطه وضع کیږي(187:4) .

 6.9د هندسي ن ی ولمان اجرا :
د ج ی ود ی ز ی ک ي کارونو د اجرا دپاره د هندسي ن ی ولمان د طر ی ق ې څخه استفاده ک ی ږي  .د
ارتفاع د تفاضل د پ ی دا کولو لپاره هندسي ن ی ولمان اجرا ک ی ږي  .هغه خط چې ور باندې
ن ی ول ی مان اجرا ک ی ږي د ن ی ول ی مان د خط په نوم ی اد ی ږي  .هندسي ن ی ولمان په څلورو
کالسونو(  ) 1,2,3,4او تخنیکي ن ی ول ی مان باندې و ی شل شو ی دی ،د اراضي توپوګراف ي نقشې
اخستنې او د انجن ی ر ي جیودیزي د مسائلو د حل لپاره په تعم ی رات ي ساحه کې د څلورم درجه
هندسي ن ی ول ی مان څخه استفاده ک ی ږي .
د ځانګړو ساختماني تأسیساتو لپاره،د انجنیری ساختمانونو د کښیناستی تحقیقات،د ساختماني
عناصرو مونتاژ او داسې نور د عالي دقت نیولیمان په واسطه سرته رسیږي.

 څلورمه درجه نیولیمان
د ارتفاع تفاضل د آلې د ارتفاع په بدلولوسره الس ته راځي.څلورم درجه نیولمان یواځې په یو استقامت
کې د وسط د طریقې په واسطه اجرا کیږي.د لیول او سټاف تر منځ مسافه تر سل متره پورې مجاز ده مسافه د
شبکه لرونکي مسافه سنج په واسطه معلومیږي،مسافه د قدم او رسی په واسطه هم معلومیدای شي د مخکیني
او شاتني سټافونو مسافې د لیول څخه  ±5mپورې مجاز ده .د یو پارچه یې او یا اتوماتیکې لیولونو څخه د یو
مخیز او دوه مخیزه سټافونوپه واسطه په هر موقف کې دوه ځلی اندازه ګیږي اجرا کیږي .په څلورم درجه نیولمان
کې د مجاز خطا 𝐿√𝑚𝑚 (𝐼𝑋. 20) 𝑓ℎ = ±20ده
دلته  Lد نیولمان د خط اوږدوالی دی په کیلو متر سره په موقف کې د ارتفاع د تفاضل د پیدا کولو دپاره
لیول د کار دپاره په دې ډول اماده کیږي.
 د لیول دوراني محور د کروي آبترازو او تسویه پیچونو په واسطه په شاقولي حالت راوړل کیږي.
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 د اکولر په ګرځولو سره د خطونو شبکه روښانه کیږي.
 د فوکس د پیچ په واسطه د سټاف تصویر روښانه کیږي.

 تخنیکي نیولمان
تخنیکي نیولمان یواځی په یواستقامت کې اجرا کیږي .د رصد د شعاع اوږدوالی تر  150مترو پورې
مجاز دی .د لیول اوسټاف تر منځ مسافه د قدم په واسطه معلومیږي.په نوموړي نیولمان کې د تخنیکي او دقیقو
لیولونو څخه استفاده کیږي او همدارنګه د یو مخیز او دوه مخیزه سټافونو څخه د آبترازو سره یو ځای او یا د
آبترازو پرته استعمالیږي .د مجاز خطا په تخنیکي نیولمان کې په الندې ډول ده.
)(9.21
)(9.22

𝐿√𝑚𝑚𝑓ℎ = ±50
𝑛√𝑚𝑚𝑓ℎ = ±10

دلته  Lد خط اوږدوالی دی په کیلومتر سره  n ،د موقفونوتعداد  ،د تخنیکي نیولمان کار د څلورم درجه
نیولمان په شکل اجرا کیږي(201:4) .

 7.9مثلثات ي ن ی ولمان
مثلثاتي نیولمان د ارتفاع د تفاضل د پیدا کولو په مقصد د نقشې د اخستنې  ،د انجنیري د مختلفو
مسایلو د حل دپاره اجرا کیږي لکه:د نا اشغاله نقطو د ارتفاع پیداکول ،همدارنګه د دوو نقطو د ډیرې زیاتې
مسافې ترمنځ د ارتفاع د تفاضل پیداکول د مثلثاتي نیولمان په واسطه کیږي.

 دمثلثاتي نیولمان ماهیت
په اراضي کې د  Aاو  Bنقطو ترمنځ د ارتفاع د تفاضل پیدا کول دی  ℎ𝐴𝐵 = 𝐵𝐵0د Aپه نقطه کې
تیودولیت وضع کیږي ،په موقف کې دآلی ارتفاع ) (iاندازه کیږي بیا هغه د هدف په ارتفاع باندې نشاني کیږي
او شاقولي زاویه قرائت کیږي(231:9) .
که چیرې د  dمسافه معلومه وی
)(9.23

𝜈 𝑛𝑎𝑡 ℎ´ = 𝑑.

د ارتفاع تفاضل د شکل له مخې د الندې رابطی څخه په الس راځي.
𝐵𝐴ℎ + 𝑖 = 𝑙 + ℎ
)(9.24

𝑙 ℎ = ℎ + 𝑖 − 𝑙 = 𝑑. 𝑡𝑎𝑛 𝜈 + 𝑖 −
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د میرا دپاسه یوه نقطه نشاني کیږي چې ارتفاع یې د آلې د ارتفاع سره برابره وي یعنی  i=lفورمول الندې
شکل غوره کوي.
𝜈 ℎ´ = 𝑑. tan

D

l

'h
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i

hAB
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 10.9شکل :د مثلثاتي نیولمان ماهیت][9

که چیرې د  Aاو  Bد نقطو تر منځ مسافه د شرید په واسطه اندازه شوي وي نو افقي ارتسام یې په الندې
ډول دی ،او فورمول الندې شکل غوره کوی.
𝑑 = 𝑙. 𝑐𝑜𝑠 

)(9.25

)h=l× 𝑐𝑜𝑠 𝑣 × 𝑡𝑎𝑛 𝑣 = 𝑙 × 𝑠𝑖𝑛 𝑣 (9.26
په مثلثاتي نیولمان کې مسافه دسټاف په واسطه اندازه کیږي پدې ډول ده.
𝑣 𝑠𝑜𝑐 𝑐 𝑑 = 𝑘𝑛. 𝐶𝑜𝑠 2 𝑣 +

)(9.27
فورمول الندې شکل ځانته نیسی

1

)(9.28

𝜈 𝑛𝑖𝑠 𝑐 ℎ = 𝐾𝑛. 𝑠𝑖𝑛 𝑣. 𝐶𝑜𝑠𝑣 + 𝑆𝑖𝑛𝑣 = 2 𝑘𝑛. 𝑆𝑖𝑛 2𝑣 +

که چیرې دمیل زاویه تر  10oپورې وي.
1

)sin 𝑣 = 2 sin 𝑣 (9.29
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=ℎ

د پورتني فورمول څخه په عملي ساحه کې ډیره استفاده کیږي .د محاسبې د اسانتیا لپاره مخصوص
تکیومتریکي جدولونه او نوموګرامونه موجود دي چې د پورتنیو فورمولونو په واسطه جوړ شوي دي .پدې
وروستیو کلونو کې نوموګرام لرونکي تیودولیتونه جوړ شوي دي چې په شاقولي دایره باندې یی قوسي خطونه
رسم دي چې د خطونو د شبکې په ډول د هغې څخه استفاده کیږي .افقي مسافه  dاو د ارتفاع  hپه الس راځي .
نوموګرام په تیودولیتونو او  RKکې دهغه نه استفاده کیږي.

 دانکساراودځمکې دکرویت تاثیرپه مثلثاتي نیولمان باندې
د  Aاو  Jنقطو دپاسه خطونه رسموو چې د سویې د سطحې سره موازي وي .د ځمکې د کرویت له مخې د
افق خط د  Fد نقطې څخه ́ Fنقطې ته بی ځایه کیږي د  Kقطع خط د ځمکې د کرویت تصحیح ده .د انکسار د اثر
په واسطه د رصد شعاع د  Cنقطې نه د ́ Cنقطې ته بی ځایه کیږي .د  τقطعه خط د انکسار تصحیح ده .د رسم له
مخې الندې رابطی الس ته راځي:
ℎ + 𝑙 + 𝜏 = 𝑖 + 𝑘 + ℎ′
)𝜏 ℎ = ℎ′ + 𝑖 − 𝑙 + (𝑘 −
د  JFCمثلث د الندې اضالعو څخه د مماس د خطونو  JFاو  JCد انکسار په منحني او د سویی د سطحې
په واسطه جوړشویدی دریمه ضلعه  CBد شاقولي خط څخه عبارت ده چې هغه یی قایمه قبوله کړیده ځکه چې
زاویه د  Fپه حصه کې تشکیله شویده ،که چیرې 𝑚𝑘 𝑑 ≈ 5دقایمې زاویې څخه تقریباً د ́ 3په اندازه تفاوت لری
پدې توګه د 𝜈𝑛𝑎𝑡 𝐹𝐶 = 𝑑.فورمول له مخې:

)(9.30

𝜏𝑓 =k−
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11.9شکل :د انکسار او کرویت تاثیر په مثلثاتي نیولمان
پدې صورت کې

)(9.31

𝑓 ℎ = 𝑑. 𝑡𝑎𝑛  + 𝑖 − 𝑙 +

پورتنی فورمول د اساسي نیولمان مهم فورمول دی .د کرویت او د انکسار تصحیح د  300مترو څخه
زیاتې فاصلی پورې معامله کیږي ،په ساختماني ساحه کې د عالي دقت اندازه ګیري د  fتصحیح دلنډو مسافو
دپاره په نظرکې نیول شویده.

 د مثلثاتي نیولمان دقت
د مثلثاتي نیولمان په واسطه د ارتفاع د تفاضل معلومول د  1سانتي متر دقت پورې اجرا کیږي .په عملی
توګه د آلې د ارتفاع او د میرا د اندازه کولو دقت د  ±1cmڅخه تجاوز ونه کړي پدې توګه د ارتفاع د تفاضل د
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پیداکولو دقت په عمومي توګه د  Dمسافې په اندازه کولو او د میل په زاویه  تاثیر لري .د ارتفاع د تفاضل
وسطي مربعاتي خطا د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.
1
𝑣 𝑛𝑖𝑠𝐷
2
)(9.32

=ℎ

1
𝐷. 𝑐𝑜𝑠2𝑣 2 2
( 𝑚2 ℎ = ( sin 2𝑣)𝑚2 𝐷 +
𝑣 𝑚 )
2
̋𝑝

د میل د زاویې وسطي مربعاتي خطا 𝑜𝑚𝑧 = ±30̋𝑣 ≤ 10
1

د دلنامیر په واسطه دمسافې اندازه کول د ښی خطا اندازه کولو دقت = 300

𝑂𝑚2
𝐷

×

𝐷∆
𝐷

که چیرې مسافه

 D=100قبوله کړوپدې توګه:
𝑚𝑐𝑚ℎ = ±1.78𝑐𝑚, ∆ℎ = ±3.56
په مثلثاتي نیولمان کې د ارتقاع د تفاضل د اندازه کولو تفاوت په هر  100مترو کې  4سانتي مترو پورې
قبول شویدی .په مثلثاتي نیولمان کې د مجاز خطا د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.
0.04
)√𝑛) 𝑚 (𝐼𝑋. 33־s
100

( 𝑓ℎ = ±

دلته ־ sدمثلثاتي نیولمان د وسطي خط اوږدوالی دی -n،داضالعوتعداد دی.

مثال
𝑛 = 10,
S=250m
)(9.34

0.04
𝑚 )𝑛√. 5
100

( = 𝑓ℎ

0.04
𝑚250√10 = 0.31
100

= 𝑓ℎ
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 8.9لنډیز
د اراضي د عوارضو د شکل مطالعه،د نقشو او پالنونو جوړول ،د ساختماني جیودیزیکي کارونو
تامینول او مونتاژ ،تحقیق د انجنیری ساختمانونو د شکل تغیر اوکښیناسته د نیولمان په واسطه اجرا کیږي.
هغه آله چې د هندسي نیولمان دپاره استعمالیږي دلیول په نوم یادیږي.
په اوسني وخت کې په ساختمان کې د انجنیري جیودیزیکي کارونو د اجرا په منظور اتومات لیولونه
استعمالیږي .چي دلته په دې اړه اړوند معلومات ورکړل شوي دي.
د هندسي نیولمان طریقې او ماهیت :هغه آله چې د هندسي نیولمان دپاره استعمالیږي د لیول په نوم
یادیږي .لیول هغه آله ده چې یوتلسکوپ لری.
د ځمکې د انکسار او کرویت تاثیر  :دا چې د رصد شعاع په مستقیم ډول حرکت کوي مګرپه حقیقت کې د
سویی سطحه کروي ده.
لیولونه نظر دقت او ساختمان ته مختلف ډولونه لري د دقت له نظره لیولونه په درې ډوله دي تخنیکي ،
دقیق او عالي دقت لرونکې .لیولونه دساختمان له نظره په الندې ډول دی.


هغه لیولونه چې تلسکوپ یې تعویضی وی.



یوپارچه ېی لیولونه چې آبترازو یی دهغه دپاسه قرار لری.



اتومات لیولونه چې د رصد خط یی په خپله په افقي حالت روړل کیږي.



هغه لیولونه چې د رصد شعاع یی مایله وی.
هغه لیولونه چې استوانه یې آبترازو ونلري د آبترازو محور یې د تسویه پیچونوپه واسطه په مرکز راوړل

کیږي.استوانه یې آبترازو چې د هغوی انواع د ساده او یا کانتکت آبترازو په شکل دی د یو تقسیم قیمت یې د
̋60̋-10پورې دی.
.

پوښتنې:
 .1د نیولمان په طریقه کې د دوو نقطو ترمنځ ارتفاع تقاضل څنګه اندازه کیږي؟
 .2نیولمان په کومو طریقو اندازه کیږي؟
 .3نیولمان د وسط طریقې پواسطه په څه ډول اجرا کیږي؟
 .4په هندسي نیولمان باندې د ځمکې د انکسار او کرویت تاثیر ولیکئ؟
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 .5د ساختمان له نظره لېولونه په څو ډوله دي؟
 .6د لېول د تدقیق عمده شرط ولیکئ؟
 .7د تخنیکي نیولمان په باره کې معلومات ولیکئ؟
 .8د مثلثاتي نیولمان ماهیت ولیکئ؟
 .9د ځمکې د انکسار او کرویت تاثیر په مثلثاتي نیولمان باندې ولیکئ؟
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جـــیودیـــزیکــــي شبکې

لسم څپرکئ
جیودیزیکي شبکې
 1.10عمومیات
د ځمکې د شکل او جسامت د څیړنی دپاره د ځمکې د سطح د نقشو او پالنونو جوړول د انجنیري
ساختمانونو د شکل تغیر او کښیناستي په باره کې تحقیقات د جیودیزي د مختلفومسایلو حل او د کوردیناتو
او ارتقاعاتو پیدا کول دي  .جیودیزیکي شبکې د یوه اوږده وخت دپاره چې فوق العاده دقت ولري جوړیږي .د
کوردیناتو نقطې باید د ډیرو کلونو دپاره ثابتې او محفوظې وي په موضعي جیودیزیکي شبکه کې همدا
غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي.چې دلته په اړه یي اړین معلومات توضیح شوی دی

 10.2دولتي جیودیزیکي شبکې
د جیودیزي د مسایلو د حل دپاره د مملکت په ټوله ساحه کې باید د ارتفاعاتو او کوردیناتو نقطې جوړې
شي.څرنګه چې ټولو ته معلومه ده اندازه ګیری د یو لړ خطا ګانو سره منځ ته راځي چې هغه د تصادفې او
سیستماتیکې خطاګانو څخه عبارت دي که چیرې لویې خطاګانې پدې کې شاملې نشي او د سیستماتیک خطا
تاثیرکم کړل شي په هغه صورت کې د اندازه ګیریو د نتایجو کیفیتب په تصادفي خطا پورې مربوطیږي.

 د جیودیزیکي کارونو سازمان ورکولو اصول او د جیودیزیکي شبکو انکشاف
اندازه ګیری په ښو شرایطو د سامان آالتو او د صحیح طریقو په انتخاب سره له منځ ځي .
په افغانستان کې د اندازه ګیری د دقت د لوړولو په مقصد د علمي اصولو څخه په جیودیزي کې معاصرو کارونو
کې استفاده کیږي.لکه:
 .1د کل څخه جز ته د جیودیزیکي کارونو انجامول
 .2د جیودیزیکي کارونو دایمي کنترول
لومړی د کل څخه جز ته محدودې نقطې په لوړ دقت سره په ساحه کې پیدا کیږي او بیا د نوموړو نقطو په
اساس په تدریجی ډول د اندازه ګیری دقت کمیږي په کافی اندازه نقطې د طرحه شوي مسئلې د حل دپاره
تعینیږي .د نقطو شبکه چې په اراضي کې انشاء شویده چې د هغوی کوردینات  X,Yاو ارتفاع  Hهم په الس
راغلي دي د جیودیزي اساس په نوم باندې یادیږي.
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د اهدافو له مخې جیودیزیکي شبکې دپالني جیودیزیکي شبکې او ارتفاعي جیودیزیکي شبکې څخه
عبارت دي .هغه شبکې چې د  X,Yکوردینات یی معلوم وي د پالني شبکې په نوم او که  Hیی هم معلوم وی د
ارتفاعی جیودیزیکي شبکې په نوم یادیږي.
جیودیزیکي شبکې په دولتي،موضعي،مخصوصه نقشه اخیستنه ،د اتکایې نقطو شبکه ،په دوامداره
توګه د مملکت په ټوله ساحه کې جوړیږي.

 موضعي جیودیزیکي شبکه:
د هغه نقطو څخه عبارت ده چې د مملکت په بعضو ساحو کې د ملي اقتصاد د عملي مسایلو د حل دپاره
جوړیږي.

 د نقشې اخستنې شبکه
د هغه شبکوڅخه عبارت دي چې په موقت ډول د نقشو او پالنونو د جوړولو په مقصد او د انجنیري
جیودیزیکي کارونو دپاره په ساختمانونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.

 مخصوصې جیودیزیکي شبکې
نوموړي شبکې د لوړو او لویو ساختمانونو دپاره چې په ډیر لوړ دقت سره جوړیږي استفاده کیږي .د نقطو
کوردینات ،او ارتفاعات په ټول مملکت کې په یوه واحد سیستم سره جوړیږي.په محاسباتو کې دشبکې د ټولو
نقطو یوه د کوردیناتو واحده مبدا انتخابیږي .د ارتفاع د مبدا په توګه د هند آرام بحر قبول شویدی.په افغانستان
1

کې د اندازه ګیریو نتایج د رفرنس الپسوید په سطحه  𝛼 = 298.25 ,a=6378162باندې اجرا کیږي .ټولې
هغه نقشې چې په مختلفو ممالکوکې په مختلفو وختونوکې ترتیبیږي باید په یوه توپوګرافیکي دولتي نقشه
کې سره یوځای شي .جیودیزیکي شبکې د یوه اوږده وخت دپاره چې فوق العاده دقت ولري جوړیږي .د کوردیناتو
نقطې باید د ډیرو کلونو دپاره ثابتې او محفوظې وي په موضعي جیودیزیکي شبکه کې همدا غوښتنې باید په
نظرکې ونیول شي.
 د جیودیزیکي شبکې د ایجادولو طریقې  :د پالن ي جیودیزیکي شب کې د کورد ی ناتو
معلومول په دوه طر ی قو باندې اجرا ک ی ږي  .استرونوم ی کې او جیودیزیکي .
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 د استرونومیکي طریقې ماهیت
جغرافیاوي کوردینات د سماوي اجسامو د رصداتو له مخې لکه (ستوري او لمر) په واسطه په الس
راوړل کیږي .کوالی شو چې جغرافیاوي کوردینات په قایمو کوردیناتو باندې تبدیل کړو .د استرونومي رصداتو
په واسطه د شبکې د اضالعو استرونومي ازیموت په عالي دقت سره پیداکیږي .د استرونومي ښه والی په دې
کې دی چې د نورو نقطو د ارتباط پرته د هغې کورد ینات معلوم کړو نقص یې پدې کې دی چې دقت یی کم دی.
په منځني توګه د هغې خطا د  120-100متروپورې ده .کوالی شوچې استرونومي نقطې د اتکایی نقطو په
توګه د موضعي نقشې اخستنې په مقیاس  1:100000اویا دهغې څخه کوچنی قبولی کړو.

 جیودیزیکي طریقې
د هغې طریقې څخه عبارت دی چې د جیودیزیکي شبکې د نقطو دمعلومولو دپاره د کوردیناتو د یوې
نقطې او یا څو نقطو په مقصد ورڅخه استفاده کیږي .د مطلوبې شبکې سیستم په هندسي اشکالو لکه په
مثلثونو او پولیګونونو جوړیږي.مبدوي نقطو ته د شبکې نقطوسره ارتباط ورکوي چې باالخره د شبکې د ټولو
نقطو کوردینات په الس روړل کیږي .جیودیزیکي اساسي طریقې د پالني طریقې څخه عبارت دی لکه :
ترانګولیشن ،تریالتریشن.پولیګونومتري.
ترانګولیشن :د نوموړي طریقې ماهیت په دې کې دی چې جیودیزیکي شبکې د مثلثونو په شکل
جوړیږي ،په الندې رسم کې د  ABمبدوي ضلع  ،مبدوي ازیموت او همدارنګه ټولې افقي زاویې اندازه شوي
دي .د  ABCپه مثلث کې دساین دتیوری له مخې د  ACاو  BCاضالعوې محاسبه کیږي.
𝐵𝐴
𝐴𝑛𝑖𝑆
𝐶𝑛𝑖𝑆
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1.10شکل :ترانګولشن شبکه

د  BCد ضلعې له مخې د  BD,CDاو داسې نورې ضلعې محاسبه کیږي .که چیرې د مبدوي نقطې
کوردینات ) A(XA,YAاو سمت زاویه 𝐵𝐴𝛼 یا ازیموت  AABته ولرو کوالی شو چې د ټولونقطو کوردینات په الس
راوړو 𝐵𝐴𝛼  XA,YA،د استرونومي د رصداتو له مخې یا د پخوانیو جیودیزیکي نقطو په واسطه په الس راوړو.

)(119

انجنیري جیودیزي

جـــیودیـــزیکــــي شبکې

د دولتي جیودیزیکي شبکې د اضالعو اوږدوالی تر لسګونو کیلومترو پورې رسیږي.په مثلثونو کې د اضالعو
اوږدوالی په موضعې شبکو کې لس ګونو مترو پورې رسیږي .دا ډول شبکې د مکرو ترانګولیشن په نوم یادیږي.

 تریالتریشن
که چیرې په مثلثونوکې د زاویو پر ځای اضالعوې اندازه شي دا ډول شبکې د تریالتریشن په نوم یادیږي.
د تریالتریشن په واسطه شبکوکې الندې اضالعوې اندازه کیږي د نوري او رادیویی مسافه سنجونو په واسطه
اندازه کیږي.

 پولیګونومتري
پولیګونومتري د منکسرو خطونو په شکل جوړیږي چې د نقطو تر منځ مسافې افقي زاویې او اضالعوې
اندازه کیږي .دمثال په توګه په شبکه کې اضالعوې  d1,d2,d3….dnافقي زاویې  β1,β2,β3,…..βn ,اندازه
کیږي .که چیرې ) 𝐵𝐴𝛼 ( ABاو د ) B(XB,YBنقطو کوردینات ولرو د پولیګونومتري د ټولو نقطو کوردینات
 1,2,3,….nکوالی شومحاسبه کړو.
د پولیګونومتري اضالعوې په نوري ،رادیویی،او اپتیکي مسافه سنجنو او همدارنګه د فوالد
سیمونو ،شریدونو ،یا فیتو او یا د پارالکتیکي طریقې په واسطه اندازه کړو.
زاویې دتیودولیت په واسطه اندازه کیږي که چیرې د اضالعو اوږدوالی 1:3000نسبي دقت اندازه
شوی وي د زاویو وسطي مربعاتي خطا باید د ʺ ±30څخه کمه وي دا ډول تریورس د تیودولیتي تریورس په نوم
یادیږي که چیرې اضالعوې د خطونو د شبکې په واسطه د  1:300په دقت اندازه شي نو دا ډول تریورس د
تکیومترکې تریورس په نوم یادیږي.


n
D

C

2

dn

n

1

3
dn-1

2

d2

1

d1

B

A

2.10شکل :پولیګونومتري شبکه

انجنیري جیودیزي

)(120

جـــیودیـــزیکــــي شبکې

 ارتفاعی جیودیزیکي شبکې
په شبکو کې ارتفاع د هندسي نیولمان په واسطه اجرا کیږي .بعضې وختونه د مثلثاتي نیولمان څخه هم
استفاده کیږي.

 3.10د افغانستان د پالني دولتي جیودیزیکي شبکې دشیما تاسیس
په افغانستان کې جیودیزیکي پالني شبکه د توپوګرافي نقشې اخستنې د ټولومقیاسونو دپاره اساس
تشکیلوي چې د ملي اقتصاد د عملي مسایلو حل  ،تخنیکي انجنیري او همدارنګه د وطن څخه د دفاع په مقصد
تاسیس کیږي.
شبکې د ترانګولیشن ،پولیګونو متري او تریالتریشن په شکلونو جوړیږي.د طریقې انتخاب باید
اقتصادي اړخ ولري چې کوم ډول شبکه تاسیس شي .د افغانستان جیودیزیکي دولتي شبکه په  1,2,3,4درجو
باندې ویشل کیږي.د مسافو او زاویو د اندازه کولو دقت  ،د شبکې د اضالعو اوږدوالی ،د شبکې د انکشاف
ترتیبول یو بل سره توپیر لري.په لومړی درجه شبکه کې د علمي تحقیقاتو په باره کې د کوردیناتو د یو واحد
سیستم د افغانستان د ټولو ساحو د پاره ورځني ګټه اخیستل کیږي دا ډول شبکه د  2,3,4دپاره اساس جوړوي.
د لومړئ درجې شبکې دپاره اساس جوړوي .لومړی درجه دولتي شبکه د پوښل شوي شبکې په شکل چې په
ترانګولیشن کې د اضالعو اوږدوالی یې  70-20کیلومترو پورې دی ،طرحه کیږي .د زاویو د اندازه کولو دقت
د ʺ 𝑚𝛽 = ±0.5دی .اساسي اضالعوې د رادیویې او نوري مسافه سنجونوپه واسطه د  1:1000000په دقت
اندازه کیږي په افغانستان کې دجیودیزي دولتي شبکې د تریالتریشن د شبکې په ډول د پروژو د جوړولو په
مقصد یی وړاندوینه نه ده شوې 2,3,4 .درجه ترانګولیشن په شکل چې د شبکې اضالع یی په عالي دقت اتکاء
لری جوړیږي.
د اتکایې جیودیزیکي شبکو د نقطو د توپوګرافي نقشې اخستنې تراکم د  1:10000څخه تر
 1:25000مقیاس کې یوه نقطه د  50-60کیلومتره مربع مساحت دپاره جوړیږي په 1:2000-1:500
مقیاس کې یوه نقطه د  15-5کیلومترو مربع مساحت دپاره جوړیږي.
د جیودیزیکي شبکې نقطې دا ډول انتخابیږي چې د هرې نقطې څخه ټولې مجاورې نقطې ولیدل شي او
تر امکان حده پورې په نستباً پراخه ساحه کې د هغې لیدل باید تاءمین شي .نقطې د یو ډول مخصوصو عالیمو
په واسطه چې د مرکز په نوم یادیږي انشاء کیږي .د نقطو د مرکزونو جوړول باید د اوږدې مودې لپاره د هغې
ثبات،محکموالي  ،او ساتنه تامین کړي .د فزیکي شرایطو په پام کې نیولو سره د نقطو ژوروالی د خاورو د
خصوصیاتو سره سم په اراضي کې تعینیږي.
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 4.10لنډیز
د جیودیزي د مسایلو د حل دپاره د مملکت په ټوله ساحه کې باید د ارتفاعاتو او کوردیناتو نقطې جوړې
شي.څرنګه چې ټولو ته معلومه ده اندازه ګیري د یو لړ خطا ګانو سره میځ ته راځي چې هغه د تصادفي او
سیستماتیکې خطاګانو څخه عبارت دي .شبکې د ترانګولیشن ،پولیګونومتري او تریالتریشن په شکلونو
جوړیږي.د طریقې انتخاب باید اقتصادي اړخ ولري چې کوم ډول شبکه تاسیس شي .په افغانستان کې د
جیودیزي دولتي شبکې د تریالتریشن د شبکې په ډول د پروژو د جوړولو په مقصد یی وړاندوینه نه ده شوې
 2,3,4درجه ترانګولیشن په شکل چې د شبکې اضالع یې په عالي دقت اتکاء لري جوړیږي.

پوښتنې:
 .1د جیودېزیکي شبکو په باره کې معلومات ولیکئ؟
 .2مخصوصې جیودېزیکي شبکې کومې شبکې دي؟
 .3د استرونومیکي جیودېزیکي شبکې ماهیت په څه کې دی؟
 .4د ترانګولېشن د طریقې د ایجادولو په باره کې معلومات ولیکئ؟
 .5د تریالترېشن طریقه په افغانستان کې استعمال لري او که نه؟
 .6که چېرې مقیاس له  1:10000څخه تر  1:25000پورې وي نو یوه نقطه په څومره کیلو متره مربع مساحت
کې جوړېږي؟
 .7په افغانستان کې د نیولمان شبکه په څو درجو باندې وېشل کیږي؟
 .8موضعي جیودېزیکي شبکې د کومو مقیاسونو پواسطه جوړېږي؟
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یوولسم څپرکئ
د جیودیزیکي نقشې اخستنې اساسات
1.11عمومیات
د توپوګرافي پالنونو د ایجادولو او د انجینري د جیودیزي د کارونو پرمخ بیول په ساختمان کې د دولتي
جیودیزیکي شبکو او د موضعي جیودیزیکي شبکو د نقطو تراکم که چیرې کافی نه وي پس په نوموړي ساحه
کې په اضافی توګه د نقشي اخستنې اساسات جوړیږي او انکشاف ورکول کیږي .په دې څپرکي کې د نقشې
اخستنې د اساساتو د جوړولو مسایل او طریقې توضیح شوي دي.

2.11د نقشی اخستنې د اساساتو د جوړولو مسایل او طریقې
د نقشې اخستنې اساسات د هغو نقطو څخه عبارت دي چه د هغوی کوردینات او ارتفاع معلومه وي .که
چیرې جیودیزیکي شبکې موجودې نه وي بیا فرضي جیودیزیکي شبکې جوړیږي .د پالني نقشې اخستنې
اساس د پولیګونومتري ،ترانګولیشن،مکروترانګولیشن،تیودولیتي خطونه ،مستقیمه او معکوسه تقاطع
او همدارنګه مختلطې جیودیزیکي شبکې جوړیږي.که چیرې د تیودولیتي خط سره یو ځای د نقطو ارتفاع پیدا
شي هغه د ارتفاعي تیودولیتي خطونو په نوم یادیږي .مګر خپله شبکه چې د نقطو کوردینات او ارتفاع یی
معلومه وي د پالني نقشې اخستنې د اساس په نوم یادیږي .د نقطو ارتفاع د تخنیکي نیولمان د هندسي طریقې
او یا مثلثاتي نیولمان په واسطه معلومیږي .که چیرې مسافه د دلنامیري شبکې د خطونو په واسطه او ارتفاع
یې د مثلثاتي نیولمان په واسطه معلومه شي د تکیومتریکي د خط په نوم یادیږي .د تیودولیتي خط اوږدوالی
باید د  4kmڅخه تجاوز ونه کړي  .په هواره او اباده ساحه کې بهتره ده چې د تیودولیتي خطونو څخه او په غرنی
منطقه کې باید د مکروترانګولیشن او مثلثاتي نیولمان څخه استفاده وشي  .د نقشې اخستنې نقطې په ځمکه
کې د موقتو عالیمو (دلرګیو میخونه ،فلزی میخونه) په واسطه انشاء کیږي(33:3) .

 د مستق ی مو او معکوسو جیودیزیکي مسئلواو د سمت د زاو ی و محاسبه
په جیودیزیکي شبکو کې د یوې نقطې کوردینات نظر بلې نقطې ته محاسبه کیږي.پدې توګه بایدیو لړ
بین المللي مسایل لکه د سمت زاویې،رومبونه،د کوردیناتو د تفاضل محاسبه او داسې نور باید حل کړل شي.

 مستقیمه جیودیزیکي مسله
فرض کوو چې ) A1(X1,Y1کوردینات د دوو نقطو تر منځ افقي مسافه  dد سمت زاویه 𝐵𝐴𝛼 د )B(X2,Y2
کوردینات زمونږ هدف دی .د رسم له مخې لروچې:
∆𝑋 = 𝑋2 − 𝑋1
)(11.1

∆𝑌 = 𝑌2 − 𝑌1
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𝑋∆ او 𝑌∆ ته دکوردیناتو تفاضل وایی.
د  ABCقایم الزاویه مثلث څخه لرو.
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1.11شکل :د مستقیمو او معکوسو جیودیزیکي مسئلو د سمت زاویو محاسبه][3
𝛼 𝑠𝑜𝑐 ∆𝑥 = 𝑑.

)(11.2

𝛼 𝑛𝑖𝑠 ∆𝑦 = 𝑑.

که چیرې د سمت زاویه په رومب تبدیله شي پس
𝑠𝑜𝑐 ∆𝑥 = 𝑑.
)(11.3

∆𝑦 = 𝑑. sin

د کوردیناتو د تفاضل عالمې په څلورو ربعوکې په دې ډول دي :شمال،جنوب،شرق ،غرب ،شمال غرب.

 معکوسه جیودیزیکي مسله
فرض کوو چې د  Aاو  Bد نقطو کوردینات ) (XA,YA),(XB,YBکوردینات معلوم دي.
د  Aاو Bد نقطو تر منځ د  dمسافه او د سمت زاویه 𝐵𝐴𝛼 ته زمونږ هـــــدف دی(156:3) .
)(11.4

∆𝑦 𝑦2 − 𝑦1
∆𝑦 𝑦2 − 𝑦1
=
= 𝛼 𝑛𝑎𝑡 ,
=
∆𝑥 𝑥2 − 𝑥1
∆𝑥 𝑥2 − 𝑥1

= 𝛼𝑛𝑎𝑡
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)(11.5

𝑥∆
𝑥∆
=
𝜏𝑠𝑜𝑐 𝛼𝑠𝑜𝑐

=𝑑

)(11.6

𝑦∆
𝑦∆
=
𝜏𝑛𝑖𝑠 𝛼𝑛𝑖𝑠

=𝑑

)(11.7

𝑑 = √∆𝑥 2 + ∆𝑦 2

 د سمت زاویې محاسبه
څرنګه چې د مستقیمي جیودیزیکي مسلی د حل څخه معلومیږي د کوردیناتو د محاسبې لپاره د سمت
زاویه )𝛼( یو ضروري عنصرګڼل کیږي د  ABاو  CBخطونه یی مونږ ته راکړي دي د  ABخط  𝛼1د سمت زاویه
او د  βاندازه شوي زاویه (ښی خواته اویا چپی خواته ) اندازه شوې ده .د  BCد خط  𝛼2د سمت زاویه زمونږ هدف
دی(3:162) .

)b

C

2

D

1

1

)a

A

1

2

3

2

1

1

1

A

1

B

B

2+180°

C

1+180°

1+180°

2.11شکل  :دبعدي اضالعو دسمت د زاویو د پیدا کولوشیما][3
د aپه رسم کې که چیرې د  ABاو  BCچپې خوا ته افقي زاویي اندازه شوي وي د  𝛼1او  𝛼2د سمت زاویو
ترمنځ رابطه په دی ډول جوړیږي:
)(11.8

𝛼2 = 𝛼1 + 1800 + 𝛽1 − 3600 = 𝛼1 + 𝛽𝐿 − 1800

پدې ترتیب
)(11.9

𝛼3 = 𝛼2 + 𝛽𝐿 + 1800

که چیرې ښی زاویه د  ABاو  BCخط تر منځ اندازه شوي وي الندې رابطې الس ته راځي.
)(11.10

𝑅𝛽 𝛼2 = 𝛼1 + 1800 −
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د سمت وروستی زاویه د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي:
)(11.11

𝛼𝑖+𝑖 = 𝛼i + 𝛽 ± 1800

)(11.12

𝛼𝑖+2 = 𝛼i − 𝛽𝑅 ± 1800

دلته  iد زاویوشمیره ده،د مثال په توګه د چپې زاویې په اندازه کولوسره
𝛼𝐿 = 1250 , 𝛽𝐿 = 1030 51ʼ
𝛼2 = 𝛼1 + 𝛽𝐿 ± 1800
𝛼2 = 1250 26ʼ + 1030 51ʼ − 1800 = 490 17ʼ
دښی زاویې په اندازه کولوسره:
𝛼2 = 𝛼1 − 𝛽𝑅 ± 1800
𝛼2 = 1250 26ʼ − 2150 34ʼ + 1800 = 890 25ʼ

 تیودولیتي تریورس
تریورس هغه منکسرخطونه دي چې د نقطو تر منځ یې افقي مسافې او افقي زاویې اندازه شوي وي .
تریورسونه د نقشې اخستنې اساسي نقطو ته طرحه کیږي د تریورس کارونه په الندې ډول اجرا کیږي.
 پروژی جوړول
 شناسایی
 دشعبوي کارونو د نتایجو تکمیلول (د کوردیناتو محاسبه)
د نقشو او پالنونو د پاسه چې لوی مقیاسونه ولری تیودولیتي تریورسونه ښودل کیږي او یا د ساحې په
شیماتیک رسم کې تیودولیتي تریورسونه ښودل کېږي(245:6) .
تریورس باید د الندې اهدافو دپاره استعمال شي:
د ساحې نقشه اخیستنه  ،د ساختمانونو د پروژې عملی کول ،د ځمکې د حدودو د ګټی اخستنې تعینول او داسې
نور.تریورسونه په خالصو اوتړلو سیستمونو اجرا کیږي.
 )aتړلي خطونه ،خالص خطونه د مبدا نقطې د جیودیزیکي شبکې خطونه لومړی درجه او یا عالي ردیف
واال نقطې .د تیودولیتي تریورس د خطونونقطې 𝑛𝛽 …  𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽3په تریورس کې اندازه شوي زوایی
دي d .په تریورس کې افقي مسافې دي 𝛽𝑁 ،ارتباطې زاویې دي.
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3.11شکل :د تیودولیتي تریورسونو ډولونه][6
𝑡𝑠𝑎𝑙 ∝ 𝑡𝑠𝑟𝑖𝑓 ∝ د تریوس د اضالعو د مبدوي او اخري نقطو د سمت زاویې دي .تریورس باید تر ممکن
حده پورې په مستقیم ډول طرحه ریزی شي د اضالعو اوږدوالی په تریورس کې د  350مترو څخه زیاد او د 20
متروڅخه کم نه(249:6) .
په تریورس کې اضالعوې په هواره ساحه کې باید انتخاب شي چې د مسافو د اندازه کولو لپاره مناسب
وي یا په هغه ځایونو کې چې میالن یی کم وي انتخاب شي د تریورس اوږدوالی په کیلومتر د هر مقیاس دپاره
په الندې ډول انتخاب شوی دی.
1:500 0.8-1.2km
1.2-1.5Km

1:100

1:2000 2.0-3.0Km
1:5000 4.0-6.0Km
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په تړلي پولیګون کې د سمت د زاویو د محاسبې دپاره د معلوم سمت او د تریورس د ضلعې تر منځ
ارتباطي زاویه اندازه کیږي او په خالص تریورس کې دوه ارتباطي زاویې اندازه کیږي تیودولیتي تریورس په
ځانګړي ډول د نورو نقطو د ارتباط پرته د معلومو کوردیناتو په درلودلو سره انکشاف ورکول کیږي .په هغه
صورت کې یو د تریورس د اضالعو څخه د مقناطیسي ازیموت اندازه کیږي په کومو ځایونو کې چې تیودولیتي
تریورس ته انکشاف ورکول کیږي یوه ثابته جیودیزیکي نقطه باید موجوده وي.

 دمسافو او زاویواندازه کول
د تیودولیتي تریورس د ګرځیدو په نقطه کې چپی او ښی زاویې د یوې سلسلې په قرائت سره د تخنیکي
تیودولیت په دقت ʺ mβ=±30اندازه کیږي .د نیموسلسلو تر منځ د زاویې اندازه کول باید د یوې دقیقې څخه
تجازو ونه کړي.مسافې په مستقیم اومعکوس ډول او یا په یوه طرف کې دوه ځلی د فیتی او یا شرید په واسطه
1

1

چې نسبي خطا یی  𝑇 ≤ 2000سره برابره او یا کــــــــوچنی وي انـــــــدازه کیږي په خرابو شرایطو کې نسبی خطا ≤

1
𝑇

1

 1000تجاوز ونه کړي که د میل زاویه د  20څخه زیاته وي بیا تیودولیت پواسطه اندازه کیږي .د مسافې په
اوږدوالی کې الندې تصحیحات معامله کیږي ،د ستندرد د جوړولو تصحیح 𝑘𝑙∆  ،د میل تصحیح 𝑣𝑙∆ ،په هغه
صورت کې چې د میل زاویه  20څخه زیاته وي بیا د تیودولیت په واسطه اندازه کیږي .د مسافې په اوږدوالي کې
الندې تصحیحات معامله کیږي .د حرارت د درجې تصحیح 𝑡𝑙∆ که چیرې د حرارت درجه  80څخه زیاته شي
معـــامله کیږي.د ساحــــــــــــوی کارونو څخه وروسته د تریـــــــــــورس شیما جـــوړیږي چــــې په هغه کې  -1د
مسافواوږدوالی  -2 ،د سمت مبدوي زاویه -3 ،د مبدوي نقطې کوردینات -4 ،د زوایوي او خطي د بست خطا
په تریورس کې -5 ،د زاویې او خطي د مجاز د بست خطا په تریورس کې.د اندازه کولو وروسته الندې نتایج
کنترولیږي
 -1د زوایو د محاسبو کنترول -2 ،د مسافو د اوږدوالي محاسبه -3 ،د مبدوي نقطې کوردینات -4،د مسافو د
اندازه کولو د دقت کنترول -5 ،په تریورس کې د نقطو د کوردیناتو محاسبه.

 3.11د تیودولیتي تریورس موازنه
په تیودولیتي تریورس کې د زاویو او مسافو د اندازه کولو په وخت کې خطاګانې رامنځ ته کیږي چې په
دې مقصد اضافي اندازه ګیري باید ترسره شي او مونږته دا امکان راکوي چې الندې مسایل باید په دقت سره
حل کړل شي.
 د مسافو او زاویو اندازه کول
 د اندازه ګیریو د دقت ارزیابي
 په اندازه شویو کمیتونوباندې د تصحیحاتو معامله کول
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د تیودولیتي تریورس موازنه عبارت ده له :د اندازه کولوپه وخت کې د خطاګانو محاسبه ،د دقت
ارزیابي ،د زاویو او مسافو په کمیتونو باندې د تصحیحاتو معامله کول،د نقطو د کوردیناتو محاسبه.
تیودولیتي تریورس په تړلو او خالصو شکلونوباندې جوړیږي.د ساحوي کتابچو د مسافو او زاویو د اندازه
ګیریو کنترول او موازنه .په تریورس کې شیماګانې په خپله خوښه ترتیبیږي په الندې رسم کې دواړه ډوله
تریورسونه د تړلي او خالص په شکل ترتیب شوي دي(289-295:6) .
تیودولیتی تریورس په شیما کې تړلی تریورس د  4,,3,2,1,Aنقطو څخه عبارت دی اوپه خالص
تریورس کې د  4,5,6,1نقطو څخه عبارت دی.
د کوردیناتو دپاره په ترانګولیشن کې د مبدا په توګه د سمت زاویه 𝐵𝐴𝛼 او د ) A(XA,YAد کوردیناتو
څخه عبارت دی.
2

142°33'.5

15

.84

6.5

5

2 25

81°13'.5

3

144.55

6

103°51'.5

40

°4

3 '.

5

12

7.

28

0

°59'.

1

1 84

18

30

7.

5
271.37

'. 0

135°22'.5

136

A

76°56'.5

4
5.2

17

°4 4

43

°0

.73

265
91°36'.0

'7

.5

XA =1172.13
YA =1728.07
.5

'3

2
0°

=2



BA

4
B

4.11

][6

 د تړلي تریورس موازنه
د تیودولیتي تریورس موازنه په مخصوص جدول کې ترسره کیږي ،چې البته زمونږ د البراتواري کارونو
په جریان کې په موازي جدول باندې ټولی محاسبی ترسره شوی دی.
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په پورتني رسم کې د ) A(XA,YAکوردینات معلوم دي اوهم دسمت زاویه )  (α𝑎−1ته معلومه ده .دا چې
د  Bپه نقطه کې د سمت زاویه 𝐴𝐵 αته معلومه ده او د  Aپه نقطه کې زاویه اندازه شویده د سمت زاویې د محاسبې
لپاره د الندې فورمول څخه استفاده شویده:
)𝛼𝐴−1 = 𝛼𝐵−𝐴 − 𝛽𝑅 ± 1800 (11.13
په تریورس کې ښی زاویې د سمت د زاویوڅخه منفی کیږي او چپې زاویې د سمت د زاویو سره جمع کوي
او بیا  ±1800ورسره معامله کیږي .که چیرې د سمت د زاویو او اندازه شویو زاویو مجموعه د  1800څخه زیاته
وي  1800تری منفی کیږي او بر عکس ورسره جمع کیږي(299:6) .
په تریورس کې اندازه شوی زاویې په دی ډول جمع کیږي.
∑ 𝛽𝑝 = 𝛽1 + 𝛽2 + ⋯ + 𝛽𝑛 = ∑𝑛𝑖 𝛽1

)(11.14
دتیورتیکي زاویومجموعه په دی ډول ده:

)∑ 𝛽T = 1800 (n − 2

)(11.15
دلته  nداضالعو اویا زاویو تعداد دی په تریورس کې

𝑇𝛽 ∑ 𝑓𝛽 = ∑ 𝛽𝑃 −

)(11.16
دبست زاویوي خطا د مجاز د خطا سره مقایسه کیږي

𝑛√ 𝛽𝑚𝑓𝛽𝑔 = ±3

)(11.17

دلته  nد زاویوتعداد او 𝛽𝑚 د زاویو د اندازه کولو وسطي مربعاتي خطا ده
∑ 𝛽𝑝 = 5390 57.5ʼ, ∑ 𝛽𝑇 = 1800 (5 − 2) = 5400 00ʼ
𝑓𝛽 = 5390 57.5ʼ − 5400 00ʼ = −2.5 , 𝑓𝛽𝑔 = ±3 × 30ʺ√5 = ±3.3ʼ
 1.11جدول ته دې مراجعه وشي.
کنترول:دا چې ’ 2.5’<3.3څخه یعنی 𝑔𝛽𝑓 ≤ 𝛽𝑓 څخه کوالی شو چې محاسبې ته ادامه ورکړو که چیرې
𝑔𝛽𝑓 > 𝛽𝑓 څخه ټولې اندازه ګیری کنترولیږي .که چیرې نوموړي خطا پیدا نه شوه بیا نو رصدات له سره
تکراریږي د مجاز په صورت کې زاویې تصحیح کیږي.
)(11.18

𝛽𝑓
𝑛

𝑉𝛽 = −

دلته د تصحیح مقدار په عکس عالمه باندې په هرې اندازه شوې زاویې باندې معامله کیږي د کنترول
دپاره
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𝛽𝑓𝛽𝜇 = 𝛽 + 𝑉𝛽 , ∑ 𝜇𝛽 = −

کنترول
∑ni 𝛽μ = ∑ni 𝛽T

)(1I. 20

د کوردیناتو د تفاضل مجموعه په تیورتیکي ډول𝑦∆ ∑ ∑ ∆𝑥 ,په تړلی پولیګون کې باید صفر وي ولې
په عملي توګه د کوردیناتو د تفاضل مجموعه په الندې ډول ده
𝑥∆ 𝑓𝑥 = ∑𝑛1

)(11.21

𝑦∆ 𝑓𝑦 = ∑𝑛1

)(11.22

𝑥𝑓 او 𝑦𝑓 د خطي خطاګانو څخه شمیرل کیږي .د نوموړو خطاګانو مجموعه د الندې فورمول په واسطه
محاسبه کیږي.
)(11.23

𝑓𝑒 = √𝑓𝑥 2 + 𝑓𝑦 2
𝑒𝑓

)(11.24

𝑝

1

=
𝑇

𝑝 دپولیګون محیط دی.
𝑝 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 + ⋯ + 𝑑𝑛 = ∑𝑛𝑖 𝑑1
نسبتي خطا د مجاز د نسبتي خطا څخه باید تجاوز ونه کړي :
1

𝑇≤

)(11.25

𝑔

𝑒𝑓
𝑝

=

1
𝑇

نسبتی خطا د اراضي په شرایطو پورې اړه لری که چیرې اراضي هواره وی نسبتی خطا د  1:2000څخه
باید تجاوز ونه کړي .که چیرې اراضي غرنی وي بیا نو نوموړي خطا د  1:1000څخه زیاته نشي.
د کوردیناتو د تفاضل دپاره تصحیحات په تریورس کې د اضالعو په اوږدوالي پورې اړه لري که چیرې
اضالعوې اوږدې وي تصحیح یی زیاته او که چیرې اضالعوې کوچنۍ وی تصحیح یی کمه وي(6:301) .
𝑓

𝑖𝑑 𝑣∆𝑥𝑖 = − 𝑝𝑥 .
)(11.26

𝑖𝑑 .

𝑦𝑓
𝑝

𝑣∆𝑦𝑖 = −

تصحیحات دکوردیناتوپه تفاضل باندې په عکس عالمه معامله کیږي.
𝑥∆𝑉 ∆𝑋𝜇 = ∆𝑥 +
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𝑦∆𝑉 ∆𝑦𝜇 = ∆𝑦 +

کنترول:
∑ ∆𝑥𝜇 = 0 , ∑ ∆𝑦𝜇 = 0
د نقطو کوردینات د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.
𝟏𝒙∆ 𝒙𝒊+𝟏 = 𝒙𝟏 +
𝑦𝑖+1 = 𝑦1 + ∆𝑦1

)(11.28

دلته 𝜇𝑥∆ او 𝜇𝑦∆ د کوردیناتو اصالح شوی تفاضل دی  iد کوردیناتو د تفاضل د نقطو نمبردی:

 د خالص تریورس موازنه
هغه فورمولونه چې په تړلي تریورس کې استعمالیږي په خالص تریورس کې هم د هغوی څخه استفاده
کیږي یو څو توپیرونه د تړلي او خالص تریورس په منځ کې موجود دي ،د سمت زاویه په تړلي تریورس کې د
یوی معلومې نقطې څخه شروع کیږي او بیرته په هماغه نقطې باندې ختمیږي.مګر په خالص تریورس کې د سمت
زاویه د یوې مبدوي نقطې څخه شروع کیږي په بلې نقطې ختمیږي.په تړلی پولیګون کې د مبدوي نقطې
کوردینات د مسلسلو نقطو د کوردیناتو د پیداکولو څخه وروسته د دوهم ځل دپاره د مبدوي نقطې کوردینات
الس ته راځي چې دا هغه د کنترول په معنا ده .په خالص تریورس کې د مبدوي نقطې د کوردیناتو په معامله کولو
سره په مسلسلو نقطو کې د اخری نقطې کوردینات په الس راځي چې البته د اخرې نقطې کوردینات په تیورتیکي
ډول باید پخوا موجود وي چې په نتیجه کې باید هغه کوردینات په الس راشي چې د اهغه کنترول دی(311:6) .
د خالص پولیګون د موازنې خصوصیات په الندې ډول دي:
د تیورتیکي اندازه شویو زاویو مجموعه د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي:
 -aپه هغه صورت کې چې ښی زاویې اندازه شوی وی.
)∑ 𝛽𝑇 = 𝛼𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 − 𝛼𝑙𝑎𝑠𝑡 + 1800 (𝑛 − 1

)(11.29
 -bکه چیرې چپی زاویې اندازه شوی وی.
)(11.30

)∑ 𝛽𝑇 = 𝛼𝑙𝑎𝑠𝑡 − 𝛼𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 + 1800 (𝑛 − 1

دلته 𝑡𝑠𝑟𝑖𝑓𝛼 او 𝑡𝑠𝑎𝑙𝛼 د تریورس د شروع او اخري اضالعو د سمت زاویې دي
 -nپه تریورس کې د اضالعو تعداد دی
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د کوردیناتو د تفاضل مجموعه په تیورتیکي ډول په الندې فورمول محاسبه کیږي.
𝑡𝑠𝑟𝑖𝑓𝑥 ∑ ∆𝑋𝑇 = 𝑥𝑙𝑎𝑠𝑡 −

𝑡𝑠𝑟𝑖𝑓𝑦 ∑ ∆𝑌𝑇 = 𝑦𝑙𝑎𝑠𝑡 −

)(11.31

دلته 𝑡𝑠𝑟𝑖𝑓𝑥 او 𝑡𝑠𝑟𝑖𝑓𝑦 د تریورس د مبدوي نقطې کوردینات دي
𝑥او 𝑦 دتریورس د اخري نقطې کوردینات دي.
د کوردیناتو د بست خطا د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.
𝑇𝑥∆ ∑ 𝑓𝑥 = ∑ ∆𝑥𝑝 −
)(11.32

𝑇𝑦∆ ∑ 𝑓𝑦 = ∑ ∆𝑦𝑝 −
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 د نقشې اخستنې د ارتفاعي خطونو اساسات
د نقشې اخستنې د اساسي نقطو د ارتفاعاتو د معلومولو د پاره د تخنیکي نیولمان ارتفاعي خطونه،
هندسي نیولمان ،او مثلثاتي نیولمان په شکل تمدیدیږي .د نیولمان طریقې د نقشې د اساساتو په اهدافو پورې
اړه لری په اباده ساحه کې د هندسي نیولمان څخه د اراضي د توپوګرافي نقشې اخستنې انجنیری ساختمانونو
او پروژه سازی په منظور چې د عوارضو د مقطع ارتفاع یې یو متر وي استفاده کیږي.
د اراضي د توپوګرافي نقشې اخستنې که د عوارضو د مقطع ارتفاع یې د یو متر څخه زیاته وي د مثلثاتي
نیولمان په واسطه چې د هغې اوږدوالی د دوه کیلومترو څخه کوچنې وي تمدیدیږي .په غرنی اراضي کې د
اراضي د نقشې اخستنې د مقطع د عوارضو ارتفاع تر یو متر پورې کیدای شي د مثلثاتي نیولمان څخه استفاده
وشي.
د خطونو اوږدوالي باید د یو کیلومتر څخه تجاوز ونه کړي.
ــــــ د ارتفاعي نقشې اخستنې د اساسي خطونو شیما
◎ د نیولمان بنچمارک()BM
 〇د نیولمان نقطې
خالص او تړلي ارتفاعي خطونه په  Ⅳ ،Ⅲ ،Ⅱ ،Ⅰدرجه نیولمان د بنچمارکونو او مارکونو سره وصل
کیږي .په هغه ځایونو کې چې د نیولمان خطونه موجود وي په کیفي (فرضی) ډول د کوردیناتو سیستمونه په
تړلي او خالص پولیګونونو باندې تمدیدیږي .مبدوي نقطې د کانکریټی پایو په واسطه په اراضي کې انشاء
کیږي او هغې ته کیفي ارتفاع ورکول کیږي.د هندسي نیولمان څخه پخوا د نیولمان په بحث کې ذکر شویدی.
مثلثاتي نیولمان د تیودولیت په واسطه اجرا کیږي شاقولي زاویه په دوو وضعیتونو ( )CL, CRاندازه کیږي
د آلې ارتفاع د  ±1cmپه دقت اندازه کیږي .مثلثاتي نیولمان په مستقیم او معکوس ډول اجرا کیږي.
د هغوی تر منځ د ارتفاع تفاضل په مستقیم او یا معکوس ډول باید د الندې قیمت څخه تجاوز و نکړي.
𝑠
𝑚100

𝛿ℎ = 0.04

 -sد ضلع اوږدوالی دی.
په تړلی پولیګون کې د مجاز خطا د الندې فورمول پواسطه محاسبه کیږي
𝒔∑

𝟎𝟎𝟏ƒhg=±0.04
دلته∑ 𝒔 =s1+s2+s3+…+sn :
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 د نیولمان د خطونو موازنه
د نیولمان په هندسي او مثلثاتي خطونو کې یو ډول خطاګانی منځ ته راځي چې د خالصو خطونو ارتباط
د نیولمان د عالي درجې بنچمارکونو سره ورکول کیږي .د تړلو خطونو تمدیدول په الندې ډول دی.
 د ارتفاع د تفاضل د اندازه ګیریو د خطاګانو مجموعه پیداکیږي.
 د اندازه کولو دقت ارزیابی.
 د ارتفاع په تفاضل باندې تصحیحات معامله کیږي.
 د نقطو ارتفاعي قیمت محاسبه کیږي.
د الندې ټولو خطونو مجموعه د نیولمان د خطونو موازنه جوړوي .موازنې د نیولمان د شبکې په خطونو
یا په پولیګون پورې تړلی ده .موازنه د ساحو اندازه ګیری د ارتفاع تفاضل د ژورنال څخه شروع کیږي .په مثلثاتي
نیولمان کې د شاقولي زاویو د اندازه کولو څخه په مستقیم او معکوس ډول د هغې منځنی قیمت د خطونو په
هره ضلعه کې محاسبه کیږي.
د خطونو شیما په کیفي ډول رسمیږي په الندې رسم کې  1 ,2 ,3 ,4نقطې د هندسي نیولمان او 1 ,6 ,5
د مثلثاتي نیولمان خطونه دي(187:3) .

5.11شکل :د نیولمان د خطونو شیما][3

په خالص تریورس کې :
ƒh=-26mm
p = 1.1km
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ƒhg=±50√𝟏. 𝟏=±52mm
ƒh=±0.14m
p= 447m
𝟕𝟒𝟒×𝟒𝟎𝟎.

=±0.18m

𝟎𝟎𝟏

= ƒhg

 مبدوي بنچمارک
 د هندسي نیولمان خطونه او نقطې
 د مثلثاتي نیولمان خطونه او نقطې دي
په شیما کې الندې عناصر ښودل کیږي :مبدوي نقطې (بنچمارک) ،د نقشې اخستنې اساسي نقطې،
اندازه شوی تفاضل ،په هندسي نیولمان کې د مسافو او یا سه پایو تعداد ،د بست خطا ،د مجاز خطا ،په څلورم
درجه نیولمان کې او همدارنګه په تخنیکي نیولمان کې د خطونو موازنه ټولې محاسبې تر میلي متره پورې رونډ
کیږي .د مثلثاتي نیولمان په خطونو کې محاسبې تر سانتي متره پوره رونډ کیږي.
 د نیولمان د تړلی خط موازنه :د ن ی ولمان د خطونو موازنه په مخصوص جدول کې تر سره
ک ی ږي په جدول کې د ساحو ي اندازه ګ ی ر ی و د خطونو په شی ماګانو کې الندې عناصر درج ک ی ږي .

-1

د مبدا بنچمارکونه او د نیولمان د خطونو نقطې -2 ،د ارتفاع د تفاضل محاسبه شوی وسطي قیمت،

 -3د خط د نقطو تر منځ مسافې -4 ،د مبدوي بنچمارک د ارتفاع قیمت(188:3) .

+5006
-5033
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2.11جدول :د نیولمان د تړلي خط موازنه[3].
اصالح شوی
ارتفاعات
د نقطونمرې

اندازه شوی دارتفاع
دتصحیح مقدار

مسافې
تفاضل

دارتفاع تفاضل
(m)1

)H(m

)d(m

h

)H (m

)h(m

u

BMA

BMA

1

1837.154

2

1839.377

3

1841.036

4

1838.055

BMA

1836.015

دنقطونمری

BMA
+1139

187

+5

+1134
1

+2223

226

+5

+2218
2

+1659

157

+4

+1655
3

-2981

271

+6

-2987
4

-2040

266

+6

-2046
BMA

𝑚𝑚𝑓ℎ = −26𝑚𝑚, 𝑓ℎ𝑔 = ±50√𝑝 = ±50√1.1 = ±52
دنیولمان په تړلي خط کې دبست خطا د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.
𝑛∑ ℎ = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ⋯ + ℎ

)(11.33
دلته  hاندازه شوی دارتفاع تفاضل دی.

𝑔𝑓ℎ ≤ 𝑓ℎ
که چیرې 𝑔 𝑓ℎ ≤ 𝑓ℎد ارتفاع د تفاضل اندازه ګیري صحیح ده په بل صورت کې که چیرې 𝑔𝑓ℎ ≥ 𝑓ℎ
محاسبه شوي د ارتفاع تفاضل کنترولیږي که چیرې په محاسبو کې کومه غلطي موجوده نه وي بیا نیولمان دسره
تکراریږي.
)(11.34

−𝑓ℎ
𝑖𝑑 .
𝑝

= 𝑖𝑉ℎ

دلته  p=d1+d2+d2+d3-…+dnدخطونو محیط
 diدنقطو ترمنځ مسافه
 niپه نیولمان کې د نقطو تر منځ د موقفونو تعداد دی.
𝑓ℎ
). 𝑛𝑖 (11.35
𝑁
دلته  N=n1+n2+n3+…+nnدنیولمان په خط کې د ټولو موقفونوتعداد.
𝑉ℎ𝑖 = −

کنترول  ∑ 𝑉ℎ = −𝑓ℎد تصحیحاتو مجموعه باید د بست د خطا په عکس عالمه سره وي.
 ∑𝑉ℎ = −𝑓ℎد تصحیحاتو مجموعه باید د بست د خطا په عکس عالمه سره وې.
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𝑖ℎ𝜇𝑖 = ℎ𝑖 + 𝑉ℎ
په تړلي پولیګون کې د ارتفاع د تفاضل اصالح شوي مجموعه باید مساوی په صفر وي.
د نقطو ارتفاعات د الندیني فورمول په واسطه محاسبه کیږي.
)𝐻𝑖+1 = 𝐻𝑖 + ℎ𝜇𝑖 (11.36
دلته  Hiد مخکیني نقطو د ارتفاع قیمت دی  hiدارتفاع تفاضل دی د نقطو تر منځ دمثال په ډول.
𝑚𝑚𝑓ℎ𝑔 = ±50𝑚𝑚√𝑝 = ±50√1.1 = ±25𝑚𝑚, 𝑝 = 1.1𝑘𝑚 ⇒ 𝑓ℎ = −26
که چیرې 𝑔 𝑓ℎ ≤ 𝑓ℎبیا نومحاسبه نه ترسره کیږي
−𝑓ℎ
−26
= 𝑖𝑑 .
𝑚𝑚. 187 = ±5
𝑝
1107

= 𝑖𝜇ℎ

 تصحیحات په تفاضل کې
−26
𝑚𝑚. 226 = ±5
1107

= 𝑉ℎ2

 اصالح شوی تفاضل  ℎ𝜇 =+1134+5=+1139او داسې نور
𝑚H1=HBMA + hμ= 1836.015 + 1.130 = 1837.145
 د نقطو د ارتفاعاتو قیمت
𝑚𝐻2 = 𝐻1 + ℎ𝜇2 = 1837.145 + 2.223 = 1839.386
کنترول :په شپږم ستون کې باید د مبدوي بنچمارک ارتفاع په الس راشي.
𝑚𝐻𝐵𝑀𝐴 = 𝐻𝜇 + ℎ𝜇5 = 1838.055 − 2.040 = 1836.015



د نیولمان د خالص خط موازنه

د خالص خط موازنه لکه د تړلي خط په شان ده مګر د تیورتیکي ارتفاع د تفاضل د مجموعې په محاسبه
کې یو څه فرق موجود دی .د مثلثاتي نیولمان د خالص  1,4نقطو تر منځ موازنه کیږي د تیورتیکي ارتفاع د
تفاضل مجموعه د الندیني فورمول پواسطه محاسبه کیږي:
𝑛∑ hp = h1 + h2 + h3 + ⋯ + ℎ
𝑡𝑠𝑟𝑖𝑓𝐻 ∑ ℎ𝑇 = 𝐻𝑙𝑎𝑠𝑡 −
په خالص پولیګون کې د بست خطا دالندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي(2:79) :
𝑇𝑓ℎ = ∑ ℎ𝑝 − ∑ ℎ
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 3.11جدول  :د نیولمان د خالص خط موازنه
اصالح شوی
ارتفاعات

اندازه شوی
دتصحیح مقدار

مسافې

دارتفاع تفاضل

دنقطونمرې

)H(m

دارتفاع تفاضل
(m)1

)d(m

h

)Hu(m
7

6

T

1837,15

6

1838,35

5

1840,45

T

1838,06

1

5

4

3

2

+1,20

+0,05

145

+1.15

T1

6
127

+0,04

+2,06
`5

-2,39

∑ ℎ𝑢 = +0,19

)h(m
1

+2,10

4

دنقطونمری

175

+0,05

-2,44
T4

∑ 𝑉ℎ = +0,14

𝑝 = 447

∑ ℎ𝑝 = +0,77

∑ ℎ𝑡 = +0,19
𝑓ℎ = −0,14
0,04.447
𝑚= ±0,18
100

𝑓ℎ𝑔 = ±

 4.11لنډیز
د خطونو اوږودالی چې په اراضي کې اندازه کیږي په متر باندې ښودل کیږي .په مستقیم ډول د مسافو
اندزاه کول د شریدونو ،فیتو او سیمونو په واسطه اجرا کیږي .فیتې معموالً چې عرض یې د 15-20 mm
پورې ضخامت یې  0.3-0.4mmرسېږي ،فیتې د  20,24,50مترو په اوږدوالي باندې جوړېږي د قرائت د
اندازه کولو په وخت کې د قرائت داندازه کول د فیتې دپاسه د سترګو پواسطه تر یو ملي متر پورې اندازه کیږي.
د فیتو پواسطه د اندازه کولو دقت  1:1000-1:3000پورې دی ،د مسافو د اندازه کولو په مقصد د شریدونو
څخه چې عرض یې  10-12 mmاوږدوالی یې  5,10,20,50,100مترو ته رسېږي استفاده کیږي .په
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عمومي توګه د شریدونو لومړني او آخرني دیسي متر په ملي متر باندې وېشل کیږي ،مګر بعضې شریدونه د
اول نه تر آخره پورې ملي متري تقسیمات لري.
د تیودولیتي تریورس د ګرځیدو په نقطه کې چپې او ښی زاویې د یوې سلسلې په قرائت سره د تخنیکي
تیودولیت په دقت ʺ mβ=±30اندازه کیږي .د نیمو سلسلو تر منځ د زاویې اندازه کول باید د یوې دقیقې څخه
تجازو ونه کړي .د نقشې اخستنې د اساسي نقطو د ارتفاعاتو د معلومولو د پاره د تخنیکي نیولمان ارتفاعي
خطونه ،هندسي نیولمان ،او مثلثاتي نیولمان په شکل تمدیدیږي .د نیولمان طریقې د نقشې د اساساتو په
اهدافو پورې اړه لري .په اباده ساحه کې د هندسي نیولمان څخه د اراضي د توپوګرافي نقشې اخستنې انجنیري
ساختمانونو او پروژه سازی په منظور چې د عوارضو د مقطع ارتفاع یې یو متر وي استفاده کیږي
د نیولمان د خطونو موازنه په مخصوص جدول کې تر سره کیږي په جدول کې د ساحوي اندازه ګیریو د
خطونو په شیماګانو کې الندې عناصر درج کیږي .د خالص خط موازنه لکه د تړلي خط په شان ده مګر د
تیورتیکي ارتفاع د تفاضل د مجموعې په محاسبه کې یوڅه فرق موجود دی.

پوښتنې:
 .1د مستقیمې او معکوسې جیودېزیکي مسائلو د حل لپاره کوم بین المللي مسائل په نظر کې باید ونیسو؟
 .2د تیودولېتي ترېورس په باره کې معلومات ولیکئ؟
 .3تیودولېتي ترېورس په کومو ډولونو تائسیس کیږي؟
 .4په تړلي ترېورس کې د کنترول فورمولونه ولیکئ؟
 .5د خالص ترېورس او تړلي ترېورس تر منځ توپیر و ښایاست؟
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دولسم څپرکئ
توپوګرافیکي نقشه اخیستنه
 1.12عمومیات
د نقشو،پالنونو او پروفیل د ترتیب کولو لپاره باید یوه سلسله اندازه ګیری د زاویو،اضالعو او د
ارتفاعاتو د تفاضل اجرا شي .د اندازه ګیری عملیه چې په اراضي کې د نقشو ،پالنونو او پروفیلونو د جوړولو
په خاطر اجرا کیږي د نقشې اخستنې په نوم یادیږي .هغه نقشه اخیستنه چې د نقطو د پالني متقابل موقعیت او
د اراضي د تفصیالتو د پاره اجرا کیږي د حدودي او افقي نقشې اخستنې په نوم یادیږي .دلته د نقشې اخستنې
اساسي طریقې ،د اراضي د عوارضو او تفصیالتو د نقشې اخستنې میتودونه ,د توپوګرافي د پالن دقت .د
عوارضو نقشه اخیستنه او نور تفصیالت ورکړل شویدي.

 2.12د توپوګرافیکي نقشې اخستنې ډولونه
د اراضي د عوارضو او تفصیالتو نقشه اخیستنه یوه توپوګرافي نقشه اخیستنه ده،د نقشې اخستنې په
جریان کې د نقطو متقابل موقعیت،مشخصه منفرد تفصیالت او عوارض تثبیتوی .د مثال په ډول د ساختمانونو
د جوړولو په وخت کې د هغې متقابل کنجونه د خطي ساختمانونو په وخت کې انحنایي زاویې تعینیږي .د سامان
آالتو او اندازه ګیریو د طریقو په پام کې نیولو سره نقشه اخیستنه په مختلفو ډولونو ویشل کیږي .
تیودولیتي،تکیومتریکي ،منزولي او هوائی (د فوتو پالنونو د جوړولو د پاره) د ستریو ځمکنئ
فوتوګرامتري بعضې وختونه تقریبی نقشه اخیستنه هم اجرا کیږي.نقشه اخیستنه د جیودیزي د قاعدې په اساس
اجرا کیږي یعنی د کل څخه جز ته لومړی د نقشې اخستنې اساسي نقطې جوړیږي او بیا د تفصیالتو نقشه
اخیستنه اجرا کیږي(132:9) .

 3.12د نقشې اخستنې اساسي طریقې
د نقشې اخستنې اساسي طریقې په الندې ډول دي.



د اماده ګی مرحله

پدې مرحله کې د نقشې اخستنې د پاره د منطقې دقیقه مطالعه تر سره کیږي .د اراضي د عوارضو
مشخصات تعینیږي ،د جیودیزیکي اتکایې شبکې نقطې مطالعه کیږي ،د نقشې اخستنې اساسي نقطې
انتخاب او تثبیتیږي ،د نقشې اخستنې د تریورس شیما جوړیږي د منحنیاتو تفاضل ،سامان آالتو او د ساحوي
اندازه ګیریو طریقې انتخابیږي ،د کار د اجرا کولو اجازه تر السه کیږي بیا وروسته ټول سامان آالت تدقیق
کیږي.

انجنیري جیودیزي

)(142

توپـــوګرافیــــکي نـــقشه اخیستنه

 د اندازه ګیری مرحله
د سامان آالتو په واسطه ټولې اندازه ګیری په اراضي کې اجرا کیږي.

 محاسبوي مرحله
ټولی هغه اندازه ګیری چې په اراضي کې اجرا شوي دي په شعبه کې د هغې اړونده محاسبې تر سره کیږي.

 ګرافیکي مرحله
په دې مرحله کې د نقشې اخستنې ټول نتائج د کاغذ د پاسه چې د مخصوصه اشاراتو په واسطه رسمیږي.
د اماده ګی او اندازه ګیریو مراحل په ساحه کې اجرا کیږي د هغې ګرافیکي او محاسبوي مرحلې په شعبه کې
اجرا کیږي .په توپوګرافیکي پالنونو باندې چې مقیاس یی لوی وي الندې تفصیالت ښودل کیږي؛ جیودیزیکي
اتکایې نقطې ،عمارتونه ،د صنعتي تعمیرونو جوړول ،سر خالصي معدنونه ،فابریکې ،تحویلخانې،د برق د
انتقال خطونه ،پیپ الینونه ،د موټرونو سرکونه ،هایدروګرافي ساختمانونه (دریابونه ،جهیلونه،کانالونه،او
بندونه) د اراضي عوارض  ،نباتات ،خاوره د منطقو سرحدونه ،د مجسمو او یا دګارونو محوطې او نور.

 4.12د نقشې اخستنې د مقیاس انتخاب او د عوارضو د مقطع ارتفاع
د توپوګرافیکي نقشې اخستنې د پاره چې په افغانستان او همدارنګه ډیرو نورو ممالکو کې واحد
مقیاسونه او ستندرد د ارتفاعاتو د تفاضل د پاره وضع شوي دي ،د تفحصات طرح ریزي او د انجینري
تاسیساتو د جوړولو لپاره مطلوبه د دقت درجه ،د تفصیالتو د عوارضو تراکم ،د مختلفو تاسیساتو د پاره
مختلف دي .دغه ټول د تعلیماتنامې پر اصولو او د تخنیکي شرائیطو پر اساس وضع کیږي ،د نقشې اخستنې د
مقیاس انتخاب او د اراضي مشخصات په پام کې نیول کیږي .د حدودو د اندازه کولو په زیاتوالي سره،د
مواصالتو موجودیت د ځمکې الندې ارتباطات د راتلونکو ساختمانونو مشخصات په پام کې نیول کیږي .تر
ټولو غوره د هغوی د دقت درجه د تفصیالتو د تراکم څخه عبارت دی.

 5.12د توپوګرافي د پالن دقت
هغه عمومي خطا ده چې د اراضي د حدودو او د نقطو په موقعیت کې اساسي جیودیزیکي نقطو کې منځ
ته راځي .دغه خطا وسطي مربعـــاتي کمیت د مختلفو نقشو اخستنې د طریقو لپاره تقریباً یو شان ته دی .د 0.3-
 0.4ملي مترو پورې د مثال په ډول د  1:1000مقـــیاس د نقشې لپاره نوموړي خطا په اراضي کې د 0.3-0.4
مترو پورې ده د  1:500نقشې مقیاس د پاره دغه خطا د  0.20-0.15مترو پورې ده .په غرنیو منطقو کې دغه
خطا د  15-20چنده پورې اضافه کیږي د مجاز خطا  mMد اراضي د تفصیالتو او حدودو د ابعادو د معلومولو
لپاره چې په پالن باندې ښودل کیږي .د وړاندې هغه معلوم دی دغه د مجاز قیمت د طراحانو د پاره د تخنیکي
شرایطو په پام کې نیولو سره د ساختمانونو د جوړولو د پاره ورکول کیږي .که چیرې د پالن د رسمولو  mPLدقت
معلوم وي د نقشې اخستنې مطلوب مقیاس د الندې فورمول په واسطه معلومیږي(156:9) .
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𝑙𝑝𝑚 𝑙
=
𝑀𝑚 𝑀

د اراضي د عوارضو او تفصیالتو د نقشې اخستنې میتودونه
د اراضي د حدودو د نقطو د پالني موقعیت نظر اتکایې نقطو او خطونو ته د قایمو کوردیناتو قطبي
طریقې ،د خطې تقاطع او زاویوي تقاطع په واسطه اجرا کیږي .د اراضي د نقطو موقعیت د قایمو کوردیناتو په
واسطه معلومیږي .دابسس په توګه د تریورس ضلع لکه ( )2-1د اردیناتو په توګه عمود خط پر هغې ضلعې
باندې قبول شوی دی چې د Aنقطې څخه پر ضلعه باندې عمود جوړیږي.

1.12شکل :کوردینات][9
په رسم کې د  2-1ضله د  xد محور په توګه یعنی ابسس او  yد اوردیناتو په توګه دي دغه طریقې ته د
عمودونو طریقه هم وایی .د عمودونو رسمول په مختلفو مقیاسونو کې مختلف دي د  1:500مقیاس لپاره
عمود د سترګو په واسطه د  4مترو څخه تجاوز و نه کړي .په مقیاس  1:1000کې دغه اوږدوالی  6متره دی او
په مقیاس د  1:2000کې دغه اوږدوالی  8متره دی .که چیرې د عمودونواوږدوالی د  20,40,60مترو تجاوز
ونه کړي د ایکر څخه ( ایکر چه یو بسیط میخانیکې ساختمان دی چې د دوو آینو څخه جوړ شوی دی چې دواړه
آینې یو پر بل باندې ○ 45زاویه جوړوي) د عمودونو په جوړولو کې استفاده کیږي.

 قطبي طریقه
په دې طریقه کې د نقشې اخستنې اساسي نقطو ته اجرا کیږي نوموړي نقطې د قطب په حیث د تریورس
اضالع د قطبي محور په توګه انتخابیږي.

 د استقامتونو طریقه
که چیرې حدود د تریورس د خط په واسطه قطع شي د نقطې موقعیت تقا طع د مسافې د اندازه کولو په
واسطه د تریورس د ضلعی په استقامت د یوې نقطې څخه تر محل تقاطع پورې اندازه کیږي .دا طریقه په خالصه
اراضي کې چې متقابل رویت د نقطو تر منځ موجود وي استعمالیږي د نقشې اخستنې په وخت کې په ابریس
تفصیالت رسمیږي.
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 6.12د عوارضو نقشه اخیستنه
د توپوګرافي پالنونو د پاره د ټولو اشکالو عوارض د منحنیاتو ،راقمونو او د مخصوصه اشاراتو په
واسطه ښودل کیږي ،عوارض د هندسي نیولمان او د سترسکوبي طریقو په واسطه اجرا کیږي د عوارضو نقشه
اخیستنه دوه مرحلې لري .د نقطې پالني موقعیت معلومول او د هغې د ارتفاع پیداکول دي .هغه نقطې چې د
هغوی ارتفاع پیداکیږي د پیکت په نوم یادیږي .د نقطو پالني موقعیت د قطبي طریقې په واسطه معلومیږي د
پیکتونو د ارتفاع تفاضل د آلې د موقعیت په پام کې نیولو سره د میل د زاویې او مسافې په واسطه معلومیږي.
د هغې وروسته د هغې د ارتفاع قیمت محاسبه کیږي .پیکتونه د ټولو مشخصه خطونو د پاسه او د عوارضو
بارزې نقطې غوره کیږي په هواره اراضي کې عوارض د هندسي نیولمان په واسطه اجرا کیږي د ارتفاعی
قیمتونو په اساس منحنیات تیریږي.د عوارضو معلومول د هوا د الرې او یا د ځمکې د الرې هم په الس راتالی
شي نوموړي عکسونه د مخصوصو کمرو په واسطه اخستل کیږي د مشخصو نقطو ارتفاعات چې په الس راځي
د هغې څخه منحنیات تیریږي .تر ټولو غوره طریقه چې د هوایې عکسونو په واسطه د اراضي عوارض د هوا او
ځمکې څخه په الس راځي(179:9) .

 7.12لنډیز
د سامان آالتو او اندازه ګیریو د طریقو په پام کې نیولو سره نقشه اخیستنه په مختلفو ډولونو ویشل کیږي
تیودولیتي،تکیومتریکي ،منزولي او هوایې (د فوتو پالنونو د جوړولو د پاره) د ستر یو ځمکنۍ
فوتوګرامتري بعضې وختونه تقریبي نقشه اخیستنه هم اجرا کیږي.نقشه اخیستنه د جیودیزي د قاعدې په اساس
اجرا کیږي یعنی د کل څخه جز ته لومړی د نقشې اخستنې اساسي نقطې جوړیږي او بیا د تفصیالتو نقشه
اخیستنه اجرا کیږي .د اراضي دحدودو د نقطو د پالني موقعیت نظر اتکایې نقطو او خطونو ته د قایمو
کوردیناتو قطبي طریقې ،د خطی تقاطع او زاویوي تقاطع په واسطه اجرا کیږي .د توپوګرافي پالنونو د پاره د
ټولو اشکالو عوارضو د منحنیاتو ،راقمونو او د مخصوصه اشاراتو په واسطه ښودل کیږي ،عوارض د هندسي
نیولمان او د سترسکوبی طریقو په واسطه اجرا کیږي د عوارضو نقشه اخیستنه دوه مرحلې لري .د نقطې پالني
موقعیت معلومول او د هقی د ارتفاع پیداکول دي.

پوښتنې:
 .1په توپوګرافي نقشه اخستنه کې کوم ډول کارونه باید ترسره شي؟
 .2په قطبي طریقه کې نقشه اخستنه په کوم ډول اجرا کیږي؟
 .3د زاویوي تقاطع طریقه د کومو مسافو لپاره استعمالېږي؟
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دیارلسم څپرکئ
تیودولیتي نقشه اخیستنه
1.13عمومیات
تیودولیتي نقشه اخیستنه په اراضي کې د جیودیزیکي اندازه ګیری څخه عبارت ده چې د پالن د ترتیبولو
لپاره چې د تفصیالتو د شکلونو د اراضي د حدودو لپاره اجرا کیږي .د تیودولیتي نقشې اخستنې پالن اراضي
عوارض نلري په دې توګه هغې ته افقي او یا تفصیلی نقشه اخیستنه ویل کیږي د تیودولیتي نقشې اخستنې
پالن اراضي عوارض نلري په دې توګه هغې ته افقي یا تفصیلی نقشه اخیستنه وایي تیودولیتي نقشه اخیستنه
په هواره اراضي کې استعمالیږي .تیودولیتي نقشه اخیستنه په الندې ډول اجرا کیږي.

 2.13تیودولیتي نقشه اخیستنه
د قایمو الزاویه کوردیناتو او قطبي کوردیناتو طریقه ،د قطبي او زاویوي تقاطع طریقه د استقامتونو او
دوره یې طریقه نوموړي طریقې په توپوګرافیکي نقشه اخیستنه کې د هغوی ذکر په مخکې څپرکي کې شوی دی.
د نقشې اخستنې نقطې د تیودولیتي تریورس په ډول جوړیږي .تیودولیتي تریورسونه په جیودیزي کې په دولتي
شبکو او یا موضعي شبکو پورې وصل کیږي .د کوچنیو ساحو د پاره مستقلې تیودولیتي شبکې د تړلي او
خالص پولیګونو په شکل جوړیږي .د نوموړي پولیګونونو ترمنځ د دوهم ردیف تیودولیتي تریورس تمدیدیږي
د تیودولیتي تریورسونو مستقلی شبکې د حقیقي او مقناطیسی نصف النهار په پام کې نیولو سره جهت ورکول
کیږي د نقطو کوردیناتو د فرضی سیستم په واسطه محاسبه کیږي.

 3.13د تیودولیتي نقشه اخستنې اجرا
تیودولیتي نقشه اخیستنه په الندې ډول اجرا کیږي:



د اماده ګی کارونه :د اماده ګی کارونه د توپوګرافي نقشو په واسطه مطالعه کیږي د مقدماتي

کارونو طرح تر اجرا الندې نیول کیږي .د نقطو معلوم قیمتونه په منطقه کې او یا هغه نقطې چې ساحې ته نږدې
موقعیت ولري جمع کیږي.



د نقشې اخستنې د شناسایی ساحه :د کار د بررسي د ساحې څخه عبارت ده د نقطو موقعیت

انتخابیږي او نشاني کیږي په عین وخت کې د اساسي نشاني اخستنې د نقطو شیما ترتیبیږي د نقطو تعداد او
د نقشې اخستنې اساسي خطوط باید داسې انتخاب شي چې ټول تفصیالت د هغې څخه معلوم شي.
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جیودیزیکي کارونه د نقشې اخستنې په وخت کې د نقشې اخستنې اساسي نقطې تثبیتوي د

زاویو اندازه کول د تیودولیتي تریورس په نقطو کې د تخنیکي تیودولیت په واسطه اندازه کیږي نیمه سلسله
رصدات اجرا کیږي.اضالعوې د شرید او یا فیتې په واسطه د  1:1000او  1:2000په دقت اندازه کیږي.



د تیودولیتي تریورس اتصال د دولتي جیودیزیکي شبکو او موضعي شبکو سره د دې کار د

اجرا لپاره په مبدوي نقطو کې مجاورې زاویې اندازه کیږي .د ازادې شبکې د پاره د نقشې اخستنې اساس یو د
اضالعو څخه د مقناطیسي او یا حقیقي ازیموت اندازه کیږي او د دایمي عالیمو په واسطه په اراضي کې
تثبیتیږي.



که چیرې د نقشې اخستنې ساحه کوچنی وي او د هغې اشکال بسیط وي په هغه صورت کې

نقشه اخیستنه د تیودولیتي تریورس د زاویو او اضالعو د اندازه کولو موازنه کیږي



د شعبوي کارونو اجرا او د تیودولیتي تریورس موازنه اساسي نقطې او تفصیالت د پالن د

پاسه انتقالیږي پالن د مخصوسه اشارو په واسطه د توش په ذریعه رسمیږي.

 4.13د تفصیالتو نقشه اخیستنه
د تیودولیتي نقشې اخستنې د اجرا د پاره الندې سامان آالت استعمالیږي:
تیودولیت چې تخنیکي دقت ولری د سه پایی  ،شرید ،او یا فیته د فلزی سیخونو سره،قطب نما،سټاف چې
سانتي متري تقسیمات ولري میرا او داسې نور .د مسافو د اندازه کولو د پاره د فیتې او شرید په عوض د
اپتیکي دلنامیر څخه هم استفاده کوالی شو .د تفصیالتو نقشه اخیستنه وروسته د نقشې اخستنې د اساسي
نقطو د تثبیت څخه په ځای کې تر اجرا الندې نیول کیږي د نقشې اخستنې د اجرا د پاره د رصد د کتابچو او
ابریس څخه استفاده کیږي چې په هغه کې ټولی زاویوي او خطی اندازه ګیری درج دي.
آبرس:یو شیماتیکي رسم دی چې مقیاس یې اختیار دی د هغې د پاسه د اراضي د اشکالو تفصیالت او
د اندازه ګیری نتایج په هغې باندې درج کیږي(198:9) .

 5.13د تیودولیتې نقشې اخستنې د پالن جوړول
د پالن رسمول په څو مرحلو کې اجرا کیږي چې الندې کارونه پکې شامل دي .د شیټونو محاسبه او یا د
ستندرد شیټونو معلومول  ،د کوردیناتو د شبکې قیمت ګزاري ،د کوردیناتو د شبکې رسمول ،د نقشې اخستنې
د اساسي نقطو انتقال د پالن د پاسه او بیا د نقشې اخستنې د تفصیالتو رسمول او بیا د ترسیم لپاره د مخصوصه
سامان څخه استفاده کیږي لکه خطکش ،پرکار د کوردیناتو ګراف ټول سامان آالت چې تدقیق شوی نه دي د
پالن د رسمولو دقت ښکته راوړي.
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 6.13د پالن د ابعادو محاسبه او د پالن د شیټونو تعداد
توپوګرافي پالن د کاغذ او یا د پالستیک د پاسه ترتیبیږي د یو شیټ ابعاد د پالن په مقیاس پورې اړه
لری اصوالً شیټ بندي د مستطیل په ډول اجرا کیږي چې د پالن د شیټ د چوکاټ ابعاد 1:500
)(40×40سانتي متره مقیاس  1:1000,1:2000,:د چوکاټ ابعاد) )50×50سانتي متره دي د کوردیناتو د
شبکې د رسمولو د پاره د  Xاعظمي قیمت او د  Xاصغري قیمت په پام کې نیول کیږي بیا د  Yاصغري قیمت او
همدارنګه د  Yاعظمي قیمت په پام کې نیول کیږي .د  1:2000پالن ترتیبول په پام کې نیسو په دې مقیاس کې
 1سانتي متر  20متره دی د مثال په توګه:
Xmin=870m, xmax=2680m
=90.5cm

2680−870
20

=

𝑛𝑖𝑎𝑚𝑋Xmax −
𝑚

= Xplan

دلته  mد مترو تعداد دی چې په اراضي کې د  1سانتي متر سره مطابقت لري  ،په عین ترتیب ابعاد د چپ
څخه ښئ خواته پیدا کوو.
932−156

=38.5cm

20

=

𝑛𝑖𝑎𝑚𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥 −
𝑚

=Yplan

که چیرې د پالن ابعاد ( (50×50سانتي متره وي په دی ډول  90.5:50=1.81≈ 2کیږي چې په دوه
شیټه کې ځای پر ځای کیږي په شیټونو کې شمال او جنوب شرق او غرب باید د  8-6سانتي مترو پورې په پالن
کې خالي ځای پریښودل شي .چې د عنوانونو او حاشیوی معلوماتو په لیکلو کې مناسب وي .

 7.13د کوردیناتو د شبکې رسمول
د توپو ګرافی پالنونو د جوړولو د پاره د کوردیناتو د شبکې اساس د هغې څخه د نقشې اخستنې اساسي
تفصیالت د اراضي د حدودو رسمول د پالن د پاسه استفاده کیږي .ډیرې طریقې د شبکې د رسمولو لپاره
موجودې دي چې د پالن په پام کې نیولو سره د اجرا کوونکو د امکاناتو په موجودیت کې تطبیق کیږي .د
کوردیناتو شبکه چې ابعاد یې ( (50×50سانتي متره دي د مربعاتو د خطونو اوږدوالی 10×10سانتي متره
دی دغه شبکه د دربوشیف د خطکش په واسطه رسمیږي د نورو خطکشونو څخه هم استفاده کیږي د شبکې د
رسمولو په وخت کې د اضالعو تر منځ تفاوت باید د  0.2mmڅخه تجاوز و نه کړي.
په دقیقه توګه د کوردیناتود شبکې رسمول د کوردیناتوګراف څخه هم استفاده کیږي د مربعاتو د
کونجونو رسمول د کوردیناتو د ګراف په واسطه د  0.05mmڅخه تجاوز ونه کړي .ددې میتود څخه هغه وخت

)(148

انجنیري جیودیزي

تیــــودولیتي نقشه اخیستنه

استفاده کیږي چې د کارونو حجم ډیر زیات وي د بسیط کوردیناتوګراف  6شفاف خطکشونه لري چې په ډیر
دقت سره موازي وصل شوي دي د یو خطکش په انجام د  900زاویې الندې خطکونه رسم شوي دي د
کوردیناتوګراف د کاغذ د پاسه کیښودل کیږي موازی خطکونه د خطکش په اوږدوالي رسمیږي بیا خطکش د
 900په اندازه خطکونه د خطکش پر مخ باندې د کنار د خطونو څخه قرار ورکول کیږي.د دوهم ځل د پاره یو
سلسله خطونه د خطکونو په امتداد موازي رسمیږي په دې ډول شبکه په الس راځي چې د محاسباتو له مخې د
هغوی قیمتونه لیکل کیږي.

 8.13د نقشې اخستنې د اساسي نقطو انتقال په پالن باندې
د تیودولیتي تریورس نقطې د کوردیناتو په واسطه د کوردیناتو د شبکې په ګټې اخستنې سره په پالن
باندې انتقالیږي .لمړی د نقطو او شبکې د کوردیناتو په پام کې نیولو سره د شبکې مربع تعینیږي چې په هغه کې
د نقطې موقعیت معلومیږي د مثال په ډول که چیرې په مقیاس د  1:2000پالن ترتیب شي پس د کوردیناتو د
شبکې هره یوه مربع د  200متره سر برابره ده ،پر مربعاتو باندې قیمتونه لیکل کیږي.
د  Aد نقطې کوردینات  XA=1352.44m ,YA=287.16mدي دا په هغه مربع کې موقعیت لري چې د هغې
جنوب غربي کنج  XC=1200m ,YC=200mسره برابره دی .د کوردیناتو تفاضل د مربعې د شبکې د خط څخه
تر نقطې پورې د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.
∆X= XA-XC , ∆Y=YA-YC
∆X =1352,44-1200=15244m
∆Y =287.16-200=87.16m
د مربعی شاقولي ضلع د دوسوزنې په واسطه د کوردیناتو تفاضل جدا کیږي د  aاو  bنقطې په الس راځي چې د
یو نري خط په واسطه سره وصل کیږي او د دوسوزنې د نوکې په واسطه د نقطې موقعیت د  0.1mmپه قطر سره
رسمیږي .د نقطې په صورت د هغې نمره او په مخرج کې یې ارتفاع لیکل کیږي .صحیح انتقال هغه وخت صورت
نیسي چې د نقطو تر منځ مسافه په پالن کې د اراضي د نقطو تر منځ مسافې سره برابره وي د اضالعو تفاوت په
مربعاتو کې د  0.2mmڅخه باید تجاوز و نه کړي(214:9) .

 9.13د تفصیالتو انتقال د پالن د پاسه
د اراضي د تفصیالتو انتقال د پالن د پاسه د پنسل په ذریعه وروسته د نقشې اخستنې د اساسي نقطو
څخه اجرا کیږي په دې ډول په اراضي کې د نقشې اخستنې د اساسي نقطو زاویې او مسافې د اراضي د مشخصه
نقطو پورې اندازه کیږي .د پالن د پاسه اندازه شوي زاویې او مسافې انتقالیږي د اراضي د بارزو نقطو موقعیت
په الس راځي د نقطو په پام کې نیولو سره د حدودو خطونه او تفصیالت رسمیږي د پالن د رسمولو لپاره د آبرس
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او د رصد د کتابچې څخه استفاده کیږي د مسافو او زاویو اندازه ګیری په پالن باندې د هغوی قیمتونه لیکل
کیږي ،که چیرې نقشه اخیستنه د عمودونو په طریقه اجرا شي د هغې د انتقال لپاره د خطکش ،مثلث او
دوسوزنې څخه استفاده کیږي .د نقطو انتقال د قطبي طریقې او عمودونو د طریقو په واسطه اجرا کیږي.
)(135:9

 10.13لنډیز
تیودولیتي نقشه اخیستنه په هواره اراضي کې استعمالیږي .تیودولیتي نقشه اخیستنه په الندې ډول
اجرا کیږي.
 د اماده ګی کارونه. :
 د نقشې اخستنې د شناسایی ساحه:
 جیودیزیکي کارونه
 د تیودولیتي تریورس اتصال د دولتي جیودیزیکي شبکو او موضعي شبکو سره



که چیرې د نقشې اخستنې ساحه کوچنی وي او د هغې اشکال بسیط وي په هغه صورت کې

نقشه اخیستنه د تیودولیتي تریورس د زاویو او اضالعو اندازه کول موازنه کیږي د شعبوي کارونو اجرا او د
تیودولیتي تریورس موازنه اساسي نقطې او تفصیالت د پالن د پاسه انتقالیږي پالن د مخصوسه اشارو په
واسطه د توش په ذریعه رسمیږي

پوښتنې:
 .1تیودولېتي نقشه په کوم ډول ساحه کې استمعالیږي؟
 .2په تیودولېتي نقشه اخستنه کې د نقطو اتصال د کومو نقطو سره باید وصل شي؟
 .3تیودولېتي نقشه اخستنه په کوم ډول اجرا کیږي؟
 .4په تیودولېتي نقشه اخستنه کې کوم ډول سامان آالت استعمالیږي؟
 .5د کروکي او ابرس ترمنځ کوم فرق موجود دی؟
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څوارلسم څپرکئ
تکیومتریکي نقشه اخیستنه
 1.14عمومیات
ټولو اندازه ګیریو مجموعه چې د پالن د رسمولو لپاره اجرا کیږي یعنی عالوه پر تفصیالتو د هغوی
عوارض ښودل کیږي د تکیومتریکي نقشې اخستنې په نوم یادیږي.چې دلته د هغې د ماهیت او محاسبې اړوند
موضوعات توضیح شوی دی.

 2.14د تکیومتریکي نقشې اخستنې ماهیت
د تکیومتریکي کلمه د نقشې اخستنې د سرعت په معنی ده مثالً په یوه اساسي نقطه کې تیودولیت وضع
کیږي د تفصیالتو د رسمولو په مقصد باید اساسي نقطې ته توجیه شي او افقي زاویه صفر کیږي .په سټاف
باندې شاقولي زاویه او افقي زاویه اندازه کیږي د شاقولي زاویو د اندازه کولو لپاره کوشش باید وشي چې د
آلې ارتفاع د هدف په ارتفاع باندې برابر ونیسو .افقي زاویه د تفصیالتو په وخت کې کیدای شي چې د ساعت د
ګرځیدو مطابق او یا مخالف اندازه شي .د افقي زاویو د اندازه کولو لپاره نیمه سلسله رصدات صورت کفایت
کوی .تکیومتریکي نقشه اخیستنه د لویو مقیاسونو لپاره ( )1:5000-1:500چې عوارض یی ډیر بارز وي
استعمالیږي په خاص ډول په هغه ساختمانونو کې چې عرض یی کم وي لکه سرکونه ،پایپ الینونه ،کانالونه ،د
برق د انتقال خطونه او داسې نور زیات د استعمال وړ دي .ددې طریقې ښه والي په دې کې دی چې ډیر کم وخت
کې په اراضي کې ډیر کارونه سرته رسیږي ددې نقص په دې کې دی کوم وخت چې نقشه جوړیږي مخامخ د اراضي
تصویر د سرویر په مقابل کې موجود نه دی هغه نقطې چې د هغې څخه نقشه اجرا کیږي د موقف په نوم یادیږي.
تکیومتریکي نقشه اخیستنه د اتکایې دولتي جیودیزیکي نقطو ،موضعي جیودیزیکي شبکو د نقشې اخستنې
د اساسي نقطو څخه اجرا کیږي .مسافه د دلنامیري شبکې په واسطه په معکوس اومستقیم ډول د  1:300په
دقت اجرا کیږي د نقطو د ارتفاع تفاضل په مستقیم او معکوس ډول د دوو دایرو په واسطه اندازه کیږي د
تیودولیتي خطونو نقطې د موقتي عالیمو په واسطه په اراضي کې نشاني کیږي د نقطو انتخاب په لوړ ځای کې
بهتره دی ،مسافې او ارتفاعی تفاضل په تکیومتریکي خطونو کې باید د الندې قیمتونو څخه تجاوز و نه کړي.
𝑚𝑐

𝑠
𝑛√

, 𝑓ℎ = ±0.04

𝑠

βƒ = ±1.5√𝑛, 𝑓𝑠 = 400

𝑛√

دلته -n :د زاویو تعداد ،او  Sد اضالعو تعداد دی.
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 3.14د تکیومتریکي نقشې اخستنې اجرا کول
د تکیومتریکي نقشې اخستنې اجرا په یو موقف کې د تیودولیت په واسطه مطالعه کوو .د تفصیالتو
نقشه اخیستنه او عوارض د قطبي طریقې په واسطه اجرا کیږي .د نقطو زیاتول په شبکه کې د تکیومتریکي
خطونو په غزولو سره اجرا کیږي  .د نقطو زیاتول په شبکه کې د تکیومتر په واسطه د تکیومتریکي خطونو په
غزولوسره اجرا کیږي که چیرې د شبکې د نقطو څخه نقشه اخیستنه ممکنه نه وي بیا د انتقالي نقطو څخه
استفاده کیږي ،انتقالي نقطې د قطبي طریقې په واسطه تعینیږي د نقطو ارتفاع د شاقولي زاویې د اندازه کولو
په واسطه معلومیږي .مخکې د کار د شروع څخه د موقف په اطرافو کې اراضي مطالعه کیږي د پکټونوځای د
اراضي د عوارضو او تفصیالتو په مشخصه نقطوکې انتخابیږي که چیرې تفصیالت ډیر زیات نه وي د نقطو تر
منځ مسافه په پالن باندې د  2cmڅخه تجاوز و نه کړي .آبرس هغه اساسي سند دی چې ټول تفصیالت چې پر
هغې باندې درج شوي دي د شعبوي کارونو په وخت کې ور څخه استفاده کیږي(38:8) .

 4.14په موقف کې الندې کارونه تر اجرا الندې نیول کیږي
 تیودولیت د نقطې د پاسه وضع کیږي ،په مرکز راوړل کیږي ،آله د کار د پاره اماده کیږي د آلې ارتفاع
د 𝑚𝑐 ±1تر دقت پورې اندازه کیږي.
 د آلې ارتفاع په سټاف باندې د تار په ذریعه نشانی کیږي.
 په چپه دایره باندې د لیمب او الیداد د صفر منطبق کیږي الیداد محکمیږي .د لیمب د تحکیم پیچ
خالصیږي تلسکوپ شاتن او یا مخکنی نقطو ته هغه خط ته چې په کې سټاف وضع شوی دی توجیه کیږي .په
دې ډول لیمب د خط د ضلعې په طرف (مبدوي جهت ته ) جهت ورکول کیږي.
 د سټاف مسافه چې په مبدوي نقطه کې د شروع په استقامت کې وضع شوی دی د دلنامیري شبکې په
واسطه قرائت کیږي.
 د راصد په امر سټاف نیونکې په منتخبو نقطو کې سټاف نیسی ،د آلې ارتفاع د سټاف او یا د فیتې په
واسطه اندازه کیږي په سټاف باندې د آلې ارتفاع نشانی کیږي د شاقولي زاویې د پاره د شبکې افقي خط په
همغه ارتفاع باندې تطبیق کیږي بیا قرائت اخیستل کیږي د افقي زاویې د پاره بهتره ده چې د سټاف اخري قسمت
د شبکې د شاقولي خط په واسطه به نیمایې شي او بیا قرائت اخیستل کیږي د شاقولي زاویې د قرائت په وخت
کې د استوانه یې ابترازو حباب په وسط کې قرار ولري.
 وروسته سټاف په بعدی نقطو کې وضع کیږي د پخوا په شان ټوله اندازه ګیری تر اجرا الندې نیول کیږي.
په عین ترتیب سره سټاف په ټول پیکټونو باندې نیول کیږي د کار د ختمولو په وخت کې بیا تیودولیت مبدوي
استقامت ته توجیه کیږي  .مسافه ،شاقولي زاویه  ،افقي زاویه او دغه قرائتونه د مخکینیو قرائتونو سره باید
برابر وي که چیرې د کنترول په وخت کې افقي زاویه  15ʼدقیقې فرق ولري په موقف کې نقشه اخستنه تکراریږي.
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شعبوي کارونه په الندې ډول اجرا کیږي:
 د محاسبوي کارونو د کتابچو کنترول د راصد او محررله خوا د دوه تنو په واسطه اجرا کیږي.
 د میل زاویه د موقف او پیکټ تر منځ اندازه کیږي د رصد په کتابچې کې کنترول او لیکل کیږي د میل
زاویه د مختلفو فورمولونو په واسطه د تیودولیت په پام کې نیولو سره چې کوم ډول تیودولیت
استعمال شوی دی او د کومې دایرې په واسطه نقشه اخیستنه اجرا شوی ده ،په تخنیکي T- 30
تیودولیت کې د میل زاویه د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي(46:8) .

𝜈 = 𝐶𝐿 − 𝑀𝑂 
 د  dافقي مسافه د الندې فورمول په واسطه محاسبه کیږي.
𝜈 𝑑 = 𝐷. 𝑐𝑜𝑠 2
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1.14شکل :د افقي مسافې اندازه کول
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دلته  Dدلنامیری مسافه ده که چیرې د میل زاویه د  20څخه کمه وي بیا نو د  dمرتسم د  Dسره برابر دی دا ځکه
چې د تصحیح مقدار ډیر کوچنی دی په داسې حال کې  dنه محاسبه کیږي.
 د ارتفاع تفاضل د الندې فورمول په واسطه محاسبه کېږي.

𝜈𝑛𝑎𝑡 × 𝑑 = ℎ

𝜈 𝑛𝑎𝑡 × 𝑑 = ℎʼ
𝐷
𝑣ℎ′ = . 𝑠𝑖𝑛 × 2
2
𝑙ℎ′ == 𝑖 + ℎ
𝑙 ℎ′ = 𝑖 + ℎ −
ℎ = 𝑖 − 𝑙 + ℎ′
𝑙 ℎ = 𝑑 × 𝑡𝑎𝑛𝜈 + 𝑖 −
, 𝑖 = 𝑙,

 په موقفونو کې د پیکټونو ارتفاع په دی ډول محاسبه کیږي:
𝑖𝐻𝑃𝐸𝐺𝐼 = 𝐻𝑠𝑡 + ℎ

 5.14د تکیومتریکي نقشې اخستنې ډولونه
د تکیومتریکي نقشې اخستنې نتایج چې د تیودولیتي نقشې اخستنې په واسطه د پالن د پاسه ترتیب
شوی دی د سپین کاغذ د پاسه پالت کیږي .په لومړي حالت کې د لرې نقطو د تکیومتریکي د خط د کوردیناتو
لرې او انتقالي نقطې پالت کیږي.په دوهم حالت کې د کوردیناتو شبکه تکمیلوؤ بیا یې نمره ګزاري کوو او د
هغې د پاسه اساسي نقطې انتقالوو .د پیکټونو انتقال د پالن د پاسه د آبرس او د رصد د کتابچې څخه د عادي
نقالې او دایروي نقالې په واسطه اجرا کیږي .پیکټونه په هر موقف کې د تفصیالتو د نقطو په شان د قطبي طریقې
په واسطه پالت کیږي .د دایروي نقالې په واسطه چې د شفاف پالستیک څخه جوړه شوې ده د  0° − 360°درجو
پورې تقسیمات لري .د نقطې د پالت کولو د پاره د نقالې مرکز د موقف د نقطې په مرکز باندې منطبق کیږي .د
نقالې صفر هغه نقطې ته چې پر هغې باندې جهت صفر شوی دی تطبیقوو بیا د ساعت د ګرځیدو مطابق افقي
زاویه د نقالې په واسطه په نوموړي جهت باندې جدا کوو ،بیا د خطکش په واسطه نقطه رسموو د هرې نقطې د
پالت کولو په وخت په صورت کې د نقطې نمبر او په مخرج کې د هغې نقطې ارتفاع لیکل کیږي کوم وخت چې
ټولې نقطې پالت شوې بیا د نقطو تر منځ انترپولیشن صورت نیسي ،یعنې د منحنیاتو د تیریدو ځایونه
انتخابیږي همنوعه ارتفاعات سره وصل کیږي چې منحني ورته ویل کیږي .په دې ډول په سروې شوي ساحه کې
ټول منحنیات د اصولو مطابق رسمیږي په نتیجه کې د پالن په رسمولو سره یوه توپوګرافیکي نقشه په الس
راځي.
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 2.14شکل :تکیومتریکي نقشه

 6.14تخیومتري اوسټډېا
سټډیا یوطریقه ده چې د هغې په واسطه په غیر مستقیم (مثلثاتي) ډول افقي فاصله او د نقطو ترمنځ
لوړوالې اندازه کیږي او د مربوطو محاسبو په اجراکولو السته راځي.
کومې آلې چې په دې ډول اندازه اخیستنه کې تري کاراخیستل کیږي عبارت دي له:
ټرانزیټ  ، Transitتیودولیت  Theodoliteاو الیداد  Alidadeڅخه چې هره یوه یې جال ډولونه لري.
ددې هرې آلې تلسکوپ خطونه لري چې د سټدیا د شبکې د خطونو یا صرف د سټدیا د خطونو په نومونو
یادیږي .دسټډیا د شبکې خطونه له یوه عمودي او درې افقي خطونو څخه تشکیل یا جوړشوي دي .چې عمودي
خط او منځنی افقي خط د تلسکوپ د مقطع په مرکز کې یو بل په قایمه زاویه قطع کوي.
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پورتنی افقي خط او الندینی افقي خط د منځني افقي خط څخه په مساوي فاصله پراته دي او د دوی
ترمنځ فاصله  Stadia Intervalپه نوم یادیږي چې مخفف یی په  Sښودل کیږي

3.14شکل :تخیومتري
د سټاف په مخ د نوموړو خطونو(پورتنیواوښکنتیوخطونو) تر منځ فاصله مستقیم ًا له هغې فاصلې سره
متناسبه ده کومه چې د سټاف او د آلې د ځای ترمنځ پرته ده.
د سټدیا په طریقه د اندازه اخستنې په ډیرو آلو کې د آلې اوسټاف تر منځ د فاصلې نسبت د یوه ثابت
فکتور  kیا  100mسره مساوي دی.یعنی که چیرې سټاف د  100mپه فاصلې د آلې د محراق له نقطې څخه په
یوه نقطه کې قرار ولري د پورتنیو او ښکتنیو افقي خطونو د نقاطو تر منځ فاصله د سټاف په مخ  1mده په دې
شرط چې آلې خپل عیارتوب له السه نه وي ورکړی او هم د لید یا دید خط (منځنی افقي خط) په سټاف عمود
واقع وي د دې موضوع تشریح په الندې شکل کې ښه لیدالی شي.

5.14شکل :د مثلثونو ورته والی
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د مثلثونو د ورته والي څخه الندې رابطه په الس راځي چې:
𝑛𝐻 𝐻1 𝐻2 𝐻3 𝐻4
=
=
=
….
= 100
𝑆1
𝑆2
𝑆3
𝑆4
𝑛𝑆
په دی رابطه کې د  100عدد د تناسب د ثابت ضریب یا  Kپه نوم یادیږي او  Sد سټاف پر مخ د پورتنیو
او ښکتنیو افقي خطونو د تقاطع ترمنځ فاصله ده په داسې حال کې چې د لیول آله او د لید خط افقي وي.
𝐻1 = 100 ∙ 𝑆1 ∙ 𝐻2 = 100 ∙ 𝑆2 ∙ 𝐻3 = 100 ∙ 𝑆3 ∙ 𝐻4 = 100 ∙ 𝑆4
د سټدیا طریقه نظر د مستقیمې اندازه اخستنې طریقې ته چې د شرید برقي آلو او تفاضلي لیول کولوپه
واسطه اجرا کیږي دقیقه نه ده او د کم نسبتي صحت لرونکې ده.مګر په ډیرو امورو لکه د کوچنیو ساحو د
توپوګرافي نقشو برابرول  .د فوتوګرامتري نقشو د امتحان په خاطر سروې کې یی نتیجه د منلو وړ شمیرل کیږي
برسیره پر دې د سټدیا د طریقې په مرسته د اندازه اخستنې عملیه ژر سرته رسیږي .د وخت اومالي مصرفونو
سپما کیږي او پروژه په لږ وخت کې بشپړیږي او ګټې اخستنې ته تیاریږي چې دا هم د اقتصاد له نظره ډیر اهمیت
لري.
د سټډیا اساس :د سټډیا په طریقه د افقي فاصلې او د ارتفاع د تفاوت اندازه اخیستنه په دوه ډوله صورت
نیسی.

 په داسې حال کې چې د آلې تلسکوپ افقي وي
دا ډول اندازه اخیستنه په هوارو ځمکو کې چې لږ ماتوالی ولري اجرا کیږي په دی ډول اندازه اخیستنه
کې آله ټرانزیټ ،تیودولیت او الیداد په یوه نقطه مثالً د  Pپه نقطه کې ایښودل کیږي اولیول کیږي .د  Pله نقطې
څخه د آلې د مرکز لوړوالی انداز کیږي وروسته د سټاف پر مخ د پورتنیو منځنیو او الندینیو افقي خطونو تقاطع
لوستل او یادداشت کیږي.

د  Pاو  Qنقطوترمنځ دارتفاع تفاوت  ∆ℎداسې په الس راځي:
𝑅 ∆ℎ = ℎ −
په داسې حال کې چې:
 -hد آلې د مرکز لوړوالی د  pله نقطې څخه چې سټاف پرې درول شوی دی.
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 -Rد آلې په لیول شوي حالت کې دسټاف پرمخ د آلې د منځني خط عموداً تقاطع د آلې د مرکز څخه تر هغې
نقطې چې سټاف پر هغه عمود درول شوی ،افقي فاصله  Hدالندې رابطی څخه د الندې مثلثونو د ورته والي پر
اساس داسې په الس راوړو.
𝑑 𝑓
𝑑
= 𝑑∙ =
𝑖
𝑠
)𝑆(
څنګه چې  fاو  iدواړه ثابت دي نو نسبت یی هم ثابت دی د  Kپه توري ښودل کیږي که په پورته رابطه کې
 f/iد  Kپه توري عوض شي الندې رابطې په الس راځي:
d=K∙S
په داسې حال کې چې د محراق نقطه د تلسکوپ په داخل کې وي د الندې شکل په اساس
d=H=K∙S
په داسې حال کې چې د محراق نقطه له تلسکوپ څخه بهر ویH=d+c :

6.14شکل :په افقي حالت کې دآلې تلسکوپ][5

په پورته فورمولونو کې:
 -Fد محراق نقطه
 -cد آلې د مرکز څخه د مخ تر عدسې پورې فاصله
 -fد محراق له نقطې د آلې ترمرکزپورې فاصله
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 (c+f) -Cد محراق له نقطې د آلې ترمرکزپورې فاصله
 -dله سټاف څخه د محراق تر نقطې پورې فاصله
 -Hد آلې دمرکز څخه ترسټاف پورې فاصله
 Aاو  –Bد سټاف پر مخ د سټډیا د خطونو تقاطع
 -AB-Sد سټاف پرمخ د سټډیا د خطونو  Stadia Intervalتقاطع
 -Rد سټاف پر مخ د منځني افقي خط یا د لید د خط لوستل.

 په داسې حال کې چې تلسکوپ مایل وي
که چیرې په هغو نقطو کې چې د ځمکې سطحه یی زیات میالن او یا ماتوالی ولري اندازه اخیستنه صورت
ونیسي په دې صورت کې د سټاف د لوستلو په خاطر تلسکوپ له لیول حالت څخه وځي او افقي زاویه
تشکیلیږي او د نقطو ترمنځ افقي فاصله او د ارتفاع تفاوت په غیر مستقیم (مثلثاتي) ډول په الس راځي .د دې
لپاره چې اندازه اخستنې پروخت د دید خط پر سټاف عمود و لوستل شي په دی وخت کې ستاف د آلې خوا ته لږ
څه مایلیږي ترڅو د دید خط پرسټاف باندې 90درجې زاویه جوړه کړي

 7.14شکل :مایل تلسکوپ
ځکه په دې حالت کې د دید خط د افق سره  αزاویه جوړه کړي اوپه نظرکې نیولوسره د نقطو تر منځ افقي
او د ارتفاع تفاوت په الندې ډول محاسبه کیږي:
𝐴𝐵 = 𝑆, 𝐴′𝐵′ = 𝑆′
𝑂𝐹𝐸𝐴′ = 90
𝐸𝐴𝐴′ ≈ 900
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𝐴𝐸 = 𝐴𝐵/2. 𝐴′𝐸′ = 𝐴′𝐵′/2
𝛼 = 𝐴𝐴𝐸′
𝛼 ∙ 𝑠𝑜𝐶 𝐴𝐸′ = 𝐴𝐸.
𝛼 ∙ 𝑠𝑜𝐶 𝑆′/2 = 𝑆/2.
𝛼 ∙ 𝑠𝑜𝐶 ∙ 𝑆 = 𝑆′
مایله فاصله ) (diله سټاف څخه ترمحراق ترنقطې:
𝛼 ∙ 𝑠𝑜𝑐 𝑑𝑖 = 𝐾𝑠 = 𝐾𝑠.
مایله فاصله ) (Diله سټاف څخه د آلې تر مرکزه:
𝑐 𝐷𝑖 = 𝑑𝑖 +
𝑐 𝐷𝑖 = 𝐾𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠 ∙ 𝛼 +
افقي فاصله ) (Hله سټاف څخه د آلې تر مرکزه:
𝛼𝑠𝑜𝑐 ∙ 𝑖 𝐻 = 𝐷.
H=(Ks.cosα+c).cosα
H=Ks.cos2α+c.cosα
H=Ks.cos2α
د آلې د مرکز او د سټاف پرمخ د دید د خط د تقاطع تر منځ د ارتفاع تفاوت
): (5

=Di.sinα

=(Ks.cosα+c).sinα
=Ks.sinα.cosα+c.sinα
1

𝛼=2𝐾𝑠.𝑠𝑖𝑛2
د سټډیا د جدول په استفاده د فاصلې او ارتفاع د توپیر پیداکول :د سټډیا د جدول په واسطه د
فاصلې او ارتفاع پیدا کول نظر د فورمول په واسطه د فاصلې او ارتفاع پیدا کولو ته وخت کم نیسي برسیره پر
دې د محاسبې د لنډوالي له امله د غلطۍ د واقع کیدو امکان کموي د سټډیا جدول په هره زاویه کې د مایلې
فاصلی افقي او عمودي مرکبې سل واحد (واحد متر یا فټ) ښیي.برسیره پردې د هرې صفحی په ښکتنی برخه
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کې د زاویې افقي او عمودي مرکبې نظر د معین محراق اوږدوالي ته درج شوی دی .د جدول د استعمال په
صورت کې د فاصلې او ارتفاع د تفاوت په پیدا کولو د الندې رابطو څخه استفاده کیږي(234:6) :
)𝑆(𝐻 = 𝐾/100
د مایلی فاصلې افقي مرکبه نظر عمودي زاویې ته د اوږدوالي سل واحده
نظر عمودي زاویې ته افقي مرکبه ثابته C
)𝑆(𝑉 = 𝐾/100

 7.14ثابت ضریب )(K
د سټډیا په فورمولونو همدارنګه د سټډیا د جدول په مرسته د نقطو ترمنځ د افقي فاصلې او د ارتفاع د
تفاوت په پیداکولو کې  Kیوثابت ضریب دی ترڅو چې آله شرید تکان ونه خوري او یا د ډیر استعمال په وجه
خپل عیارتوب له السه ورنه کړي قیمت یی همیشه  100حسابیږي په دی معنا که آله د لیول په حالت کې وي او
فاصله د آلې څخه تر ستاف پورې  100mوي نو د سټاف پر مخ د سټدیا د خطونو تر منځ عمودي فاصله 1m
ده که په  d=K.Sرابطه کې د سټاف پر مخ لوستل شوی  Stadia Intevalپه  100کې ضرب شي نو افقي
فاصله په الس راکوي او که آله لیول نه وي او د دید خط مایل وی په دی صورت کې بیا هم ثابت ضریب  Kسل
وي او د نقطو تر منځ افقي فاصله او د ارتفاع توپیر مخکینیو رابطو څخه په الس راوړو(6:245) .

 8.14د ثابت ضریب) (kد پیداکولو طرزالعمل
د ثابت ضریب ) (Kد پیدا کولو لپاره آله په یوه نقطه مثالً  pکې ایښودل کیږي او لیول کیږي په یوه هواره
ځمکه د  N……C ,B, Aنقطې د آلې د ځای څخه په ترتیب سره په معینو فاصلو …150m,100m,50m
انتخابیږي.

 8.14شکل :دثابت ضریب) (kدپیداکولو طرزالعمل
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سټاف په ټولو انتخاب شوو نقطو عمود درول کیږي د سټاف پر مخ د سټډیا د خطونو تقاطع لوستل کیږي
او یاداشت نیول کیږي:
د K=d/Sله رابطې څخه په هره نقطه کې  Kپیدا کیږي عموماً په الس راغلی قیمت نظر طبیعی عواملو
او د شخص اشتباه ته په ټولو نقطوکې یو ډول نه وي او کم توپیر لري د دې لپاره چې ډیر دقیق قیمت په الس
راشي نو د  kد قیمتونو اوسط نیول کیږي او د افقي فاصلی او د ارتفاع د توپیر په محاسبو کې تری ګټه اخیستل
کیږي).( 251,6

 9.14تخیومیتري
د سټډیا عملیې ته ورته عملیه ده چې د نقطو ترمنځ د افقي فاصلې او د ارتفاع د تفاوت د پیداکولو لپاره
په کاریږي او د سټډیا سره یې توپیرپه الندې ډول تشریح کیږي:
د سټډیا په طریقه کې د آلې په تلسکوپ کې یو عمودي خط او درې افقي خطونه موجود دي  .افقي خطونه
یو له بل سره موازي دي او برسیره پردې د منځني افقي خط پورتنی او الندنی خط مساوي فاصله لري .دپورتني
او د الندني افقي خط تر منځ فاصله د  Stadia Intervalپه نوم یادیږي چې د  Sپه تور Dښودل شوې ده.
د سټډیا په طریقه د افقي فاصلې او د ارتفاع د توپیر د پیداکولو طریقې او د سټډیا د فورمولونو او
جدول په واسطه د اړوندو محاسبو اجراکول د دې څپرکي په لومړی برخه کې موپه دې برخه کې موپه تفصیل سره
وویل په دې برخه کې د تخیومیتری په طریقه د اندازه اخستنې طریقې تر بحث الندې نیسو.
هغه آله چې د تخیومیتري په طریقه
کې د افقي فاصلې او د ارتفاع د توپیر د
پیداکولو لپاره په کاریږي د تخیومیتری په
نوم یادیږي چې ډیر ډولونه لري موږ د هغه له
جملې څخه صرف دوه ډوله شکلونه ښودل
شوي ستاسي مخې ته ږدو(124,13),

 9.14شکل :تخیومتر][13

انجنیري جیودیزي

)(162

تکیومتریکـــي نقشه اخیستنه

ډیر تخیومیترونه د افقي او موازي خطونو پر ځای د منحني خطونو چې یو له بل سره موازي نه دي
درلودونکي دي .په افقي محور د تلسکوپ د عمودي حرکت په وخت کې یا په بل عبارت د عمودي زاویې د تغیر
په وخت کې دغه منحني خطونویو له بله لیرې او نژدې کیږي.
د تخیومیترۍ په اندازه اخیستنه کې عمودي زاویه په نظرکې نه نیول کیږي نو په همدې اساس د افقي
فاصلې او د ارتفاع د توپیر د پیداکولو لپاره نظر د سټډیا طریقې ته وخت کم نیسي برسیره پردې نظر د سټډیا
طریقې ته د دې طریقې د حساب مرحلې لنډې دي چې کم وخت نیسي او د غلطی د واقع کیدو امکان کموي.
)(128:13

 10.14درې منحني لرونکي اتومات تخیومیتر
د دې آلې تلسکوپ درې منحني لري چې یوله بل سره غیر موازي دي د عمودي زاویې د زیاتیدو او کمیدو
په صورت کې منحني یو له بل څخه لیرې او نژدې کیږي الندینی منحني ته یې صفري خط وایي له منځنی منحني
څخه د ارتفاع د توپیر او له پورتنی منحني څخه د افقي فاصلې په پیداکولو کې ګټه اخیستل کیږي.
د اندازه اخستنې د عملې په وخت کې صفري منحني په یو تام عدد مثالً په یو متر سټاف چې په یوه نقطه
عمود درول شوی عیاریږي او منځنی چې د ارتفاع توپیر ښودونکې دی نظر په ) (sinα,cosαځای ته تغیر
ورکوي په دی ځای کې د  αڅخه منظور عمودي زاویه ده د صفري منحني او منځنی تر منځ فاصله په سانتي متر
لوستل کیږي .لوستل شوي فاصله په هغه عدد کې چې د تلسکوپ په داخل کې د منځنی منحني په پورته او
ښکته خوا کې لیدل کیږي ضربیږي نوموړی حاصل ضرب د آلې د مرکز او د صفري خط د تقاطع څخه د سټاف پر
مخ د ارتفاع د توپیر څخه عبارت دی .د آلې د مرکز ا ود هغې نقطې چې سټاف پرې عمود درول شوی تر منځ افقي
فاصلی د پیدا کولو لپاره د صفري منحني او پورتنی منحني چې د افقي فاصلې ښودونکې دی او د  cosαتابع
دی فاصله لوستل کیږي که چیرې لوستل شوي فاصله په  100کې ضرب کړو غوښتل شوې افقي فاصله په الس
راکوي.

10.14شکل :درې منحني لرونکي اتومات تخیومیتر
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د پورته شکل په لیدو صفري منحني د سټاف پر مخ د منځنی او پورتنی منحني تقاطع په ترتیب سره
 1.215mاو  1.410mښیی او همدارنګه د  +0.1عدد د منځنی منحني په پورته کې لیدل کیږي.
د هغه عالمه چې د منځنی په پورته اوښکته کې لیدل کیږي د عمودي زاویې ښودونکې ده که چیرې
عمودي زاویه مثبته وي دا عالمه هم مثبته ده او که منفي وي نو دا عالمه هم منفی لیدل کیږي دلوستل شوو
رقمونو په ګټه اخیستنه د ارتفاع توپیر او افقي فاصله داسې محاسبه کیږي.
𝑉 = (121.5 − 100.0).0.1 = 2.15m
H = 100(1.410 − 1.000) = 41.0m
 1.14مثال
د  Mپه نقطه چې  1448.26mلوړوالی لري د  1.30 mپه ارتفاع آله درول شوې ده الندینی منحني د
سټاف په یو مترۍ چې د  Nپه نقطه عمود درول شوی عیار شوی دی که د سټاف پر مخ د منځني منحني خط
تقاطع  1.356او د پورتني منحني خط تقاطع  1.948وي او برسېره پدې د  -0.1عدد د منځني منحني په ښکته
کې وي.
د  Mاو  Nنقطو ترمنځ افقي فاصله او همدارنګه د  Nد نقطې لوړوالی پیداکړئ؟
𝑚𝐻𝑀𝑁 = 100(1.948 − 1.000) = 94.8
𝑚𝑉 = |1.356 − 1.000|(−0.1) = 3.56
𝑑𝑜𝑅 ℎ𝑁 = ℎ𝑀 + ℎ − 𝑉 −
𝑚ℎ𝑁 = 1448.26 + 1.30 − 3.56 − 1.00 = 1445.00
 2.14مثال
د  Pپه نقطه چې لوړوالی یې غوښتنل شوی د  1.20mپه لوړوالي آله درول شوې ده او د  Qپه نقطه چې
لوړوالی یې  989.94mسټاف درول شوی او داسې لوستل شوی دی :صفري خط د سټاف په یو مترۍ عیار
شوی .د منځنی منحني تقاطع  1.248mاو د پورتني منحني تقاطع  2.424mد سټاف پرمخ ده که د منځنی
منحني په پورته کې د  +0.2عدد ولیدل شي.
د  Pاو  Qد نقطو ترمنځ افقي فاصله او همدارنګه د  Pد نقطې لوړوالی پیدا کړئ؟
𝑚𝐻 = 100(2.424 − 1.000) = 142.4
𝑚𝑉 = [(1.248 − 1.000). 100](+0.2) = 4.96
𝑚ℎ𝑝 = ℎ𝑄 + 1 − 𝑉 − 1.20 = 989.94 + 1.00 − 4.96 − 1.20 = 984.78
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11.14د دوو افقي موازي خطونو لرونکې تخیومیتر
د اتومات تخیومیتر یو بل ډول دی چې د تلسکوپ په داخل کې د منحني خطونو پر ځای صرف دوه افقي
خطونه چې یو د بل سره موازي دي او یو عمود کنټرولوونکې پندولم وجود لري .پورتنی افقي خط یې ثابت دی
چې د صفري خط په نوم یادیږي .الندینی افقي خط عمودي زاویې سره تغیر کوي.

 11.14شکل :د دوو افقي موازي خطونو لرونکې تخیومتر
په هره اندازه چې زاویه دمثبت یا منفي طرف ته لویه یا کوچنۍ شي د محرک خط فاصله د صفري خط څخه
لویه اوکوچنۍ کیږي .د آلې له ځای څخه تر هغې نقطې چې په سټاف عمود درول شوي د افقي فاصلې د پیدا
کولو لپاره نوموړی صفري عدد د سټاف پر مخ په یوه معین عدد عیاریږي وروسته د پورتني او الندیني افقي تر
منځ فاصله لوستل کیږي د ) (aاو ) (bشکل لوستل شوې فاصله په  100کې ضربیږي چې په نتیجه کې غوښتل
شوې فاصله په الس راځي.
د آلې د مرکز او د صفري افقي خط ترمنځ د ارتفاع د تفاوت د پیدا کولو لپاره لومړی د تخیومیتر
مخصوص ناب  camته  180oدور ورکول کیږي چې په دور ورکولو صفري افقي خط پر خپل ځای پاتیږي او د
آلې محرک خط ځای ته تغیر ورکوي البته د ځای دا تغیر په عمودي زاویې پورې مربوط دی.
د شکل پر اساس که چیرې د سټاف پر مخ د محرک خط د تقاطع قیمت د صفري خط د تقاطع د قیمت څخه
ډیر وي عمودی زاویه مثبته او که نه وي نو عمودي زاویه منفي ده.د ) (bشکل وروسته د دوو افقي خطونو تر
منځ زاویه لوستل کیږي که لوستل شوې فاصله په  100کې ضرب شي د آلې د مرکز او د سټاف پر مخ د صفر خط
د تقاطع د نقطي تر منځ د ارتفاع تفاوت په الس راځي(182:13) .
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 3.14مثال
د  Pپه نقطه چې  898.67mلوړوالی لري د  1.18mپه ارتفاع آله درول شوې په داسې حال کې چې
صفري خط د ( 9-1الف) شکل مطابق د  1.300mپه عدد عیار شوی او د سټاف پر مخ د محرک خط تقاطع
 1.456mلوستل شوی که د آلې مخصوص ناب  camته په  180°درجې زاویه دور ورکړل شوی وي د ( 9-1ب)
شکل مطابق د سټاف پر مخ د محرک (حرکت کوونکي) افقي خط تقاطع  1.364mلوستل شوې.
د  Pاو  Qنقطو ترمنځ افقي فاصله او همدارنګه د  Qد نقطې لوړوالی پیدا کړئ؟
𝑚𝐻 = 100(1.456 − 1.300) = 15.6
𝑚𝑉 = 100(1.364 − 1.300) = 6.4
𝑚ℎ𝑄 = 898.67 + 1.18 + 640 − 1.30 = 904.65
 4.14مثال
د  Mپه نقطه چې  942.68mلوړوالی لري د  1.24mپه ارتفاع آله درول شوې او هغه سټاف چې د  Nپه
نقطه عمود درول شوی داسې لوستل شوی:
د سټاف پرمخ د صفر ي خط تقاطع  1.400mد افقي فاصلې د پیداکولو لپاره د محرک خط تقاطع 1.980m
په  180°درجه د  camد دور ورکولو وروسته د محرک د خط تقاطع  1.304mد  Mاو  Nد نقطو ترمنځ افقي
فاصله او هم د  Nد نقطې ارتفاع پیداکړئ؟
𝑚𝐻 = 100(1.980 − 1.400) = 58.0
𝑚𝑉 = 100(1.304 − 1.400) = −9.6
ℎ𝑁 = 942.68 + 1.24 − 9.6 − 1.40
𝑚ℎ𝑁 = 932.92

 12.14څلور منحني لرونکې تخیومیتر
ځینې آلې چې د تخیومیترۍ په اندازه اخیستنه کې د
استفادې وړګرځي د څلور غیر موازي منحني خطو لرونکي وي
د څلورو منحني خطونو له جملې څخه دوه خارجي منحنی
خطونه د افقي فاصلې د پیدا کولو لپاره په کاریږي الندیني
خارجی منحني چې د صفري منحني په نوم یادیږي د سټاف پر

14.12شکل :څلور منحني لرونکي
تخیومتر
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مخ په یوه عدد عیاریږي که د دوو خارجی منحني خطونو تر منځ فاصله په  100کې ضرب شي د آلې د ځای ا ود
هغې نقطې چې سټاف پرې عمود درول شوی تر منځ افقي فاصله په الس راځي.
د آلې د داخل منحني ګانې  3جوړې دي چې د تلسکوپ په یوه حالت کې نظرعمودي زاویې ته یوه جوړه
لیدل کیږي .د داخلي منحني خطونو په مرسته د نقطو تر منځ د ارتفاع توپیر اندازه کیږي .د داخلي منحني خطونو
هره جوړه د جال فکټور  50,20او یا  100لرونکې البته  100,50,20فکټورونه هر یو د عمودي زاویو
ښوودونکي دي چې د دید خط یې له افق سره جوړوي.
د آلې د مرکز او د سټاف د تقاطع د نقطې تر منځ د ارتفاع د توپیر د پیدا کولو لپاره د صفري خط فکټور
د دوو داخلي منحنیو تر منځ په فاصله کې ضربیږي که چیرې عمودي زاویه تر  12oدرجو پورې وي د تلسکوپ
په داخل کې دوه لنډ خطونه چې د  20له فکټورڅخه نمایندګي کوي لیدل کیږي.
که عمودی زاویه د  12oڅخه تر  27oدرجوپورې وي د تلسکوپ په داخل کې پنځه لنډ خطونه )(11111
لیدل کیږي چې د  50له فکټور څخه نمایندګي کوي.که عمودي زاویه د  27oڅخه تر  40oپورې وي صرف یو
لنډ خط ) (1لیدل کیږي چې د  100له فکټور څخه نمایندګي کوي.
که عمودی زاویه له  40oڅخه اضافه وي د احالت یو احتمالي حالت دی او په اندازه اخیستنه کې ډیر کم
وخت واقع کیږي په دې صورت کې د ارتفاع د توپیر د پیدا کولو لپاره د سټډیا د فورمول څخه استفاده کیږي.
)(67:10
 5.14مثال
د  Rپه نقطه چې  1183.64متره لوړوالی لري د  1.20mمتره په ارتفاع آله درول شوې ده د )(10-1
شکل پر اساس د آلې صفري نقطه د  Sپه نقطه د عمود درول شوي سټاف په  1.500مترۍ کې عیاره شوې.
پورتنۍ خارجي منحني په  1.717مترۍ کې سټاف قطع کړی او همدارنګه الندینۍ داخلي منحني په 1.551
مترۍ او پورتنۍ داخلي منحني په  1.662mکې سټاف قطع کړي که د اندازه اخستنې په وخت کې د سټاف په
داخل کې دوه لنډ خطونه ) (11ولیدل شوی د  Rاو  Sد نقطو تر منځ افقي فاصله او د ارتفاع توپیر او د  Sد نقطې
لوړوالی پیدا کړئ؟
𝑚𝐻𝑅𝑆 = 100(1.717 − 1.500) = 21.7
𝑚𝑉 = (1.661 − 1.551)20 = 2.22
𝑚∆ℎ = 1.20 + 2.2 − 1.50 = 1.92
𝑚𝐻𝑆 = 𝐻𝑅 + ∆ℎ = 1183.64 + 1.92 = 1185.56
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 6.14مثال
د  Pپه نقطه د  1.30متره په لوړوالي آله درول شوې ده او هغه سټاف چې د  Qپه نقطه عمود درول شوی
داسې لوستل شوی:
 aصفري خط په  2.000مترۍ په سټاف عیار شوی.
 Bپورتنۍ خارجي منحني په  1.121مترۍ کې سټاف قطع کړی.
 Cالندینۍ داخلي منحني په  2.121مترۍ کې او پورتنۍ داخلي منحني په  2.308مترۍ کې سټاف قطع کړی.
په داسې حال کې چې د تلسکوپ په داخل کې پنځه لنډ خطونه ) (111 11لیدل کیږي او د  Qد نقطې
ارتفاع  1042.69mده د  Pاو  Qد نقطو تر منځ افقي فاصله او د ارتفاع توپیر او  Pد نقطې لوړوالی پیدا کړئ؟
𝑚𝐻 = 100(2.601 − 2.000) = 60.1
𝑚𝑉 = (2.308 − 2.121)50 = 9.35
𝑚∆ℎ = 1.30 + 9.35 − 2.00 = 8.65
𝑚ℎ𝑝 = 1042.69 + 2.00 − 9.35 − 1.30 = 1034.04
یا
𝑚ℎ𝑝 = ℎ𝑄 − ∆ℎ ≫ 1042.96 − 8.05 = 1034.04

 13.14سب ټنس بار Subtance bar
هغه مخصوصه آله یا سټاف دی چې د هغه په واسطه په غیرمستقیم ډول د نقطو تر منځ فاصله اندازه کیږي
دغه سټاف  3ټارګیټونه  Targetsلري چې یو یې انجام یا پای ته نژدې او درېیم یې په مرکز کې دی نوموړی
سټاف په مرکز په افقي ډول په درېیو پایو درول کیږي او دکروي آبترازو په واسطه چې د سټاف په مرکز کې
موقیعت لري د سټاف د الندې پیچونوپه واسطه لیول کیږي د سټاف په مرکز کې یو لنډ تلسکوپ دی چې د هغه
پواسطه په سټاف باندې د دید خط عمود عیاریږي د دوو ټارګیټونو تر منځ فاصله چې انجام ته نژدی دي 2m
ده ا ودرېم ټارګیټ پوره د سټاف په مرکز یا نیمایی کې ځای لري.د فاصلې د اندازې اخستنې لپاره آله (تیودولیت
یا ترانزیت) مثالً د  Sپه نقطه لیول حالت درول کیږي همدارنګه سب ټنس بار په بله نقطه مثالً د  Rپه نقطه درول
کیږي اولیول کیږي.
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سب ټنس بار د لنډ تلسکوپ څخه په استفادې سره چې د هغه په مرکز کې ځای لري د تیودولیت یا ټرانزیټ
د دید په خط عمود جوړیږي .وروسته په داسې حال کې چې د تیودولیت یا ټرانزیټ افقي زاویه صفر وي د آلې د
عمودي خط او د منځني افقي خط تقاطع د سب ټنس بار چپې خوا په ټارګیټ عیاریږي او وروسته تلسکوپ ته
د ساعت د عقربې په هم جهت لوري دور ورکول کیږي تر څو د دید خط په دقیق ډول ښي طرف په ټارګیټ ودریږي.

 12.14شکل :سب سټنس بار
که د ټرانزیټ یا تیودولیت افقي زاویه د ټارګیټ د چپه طرف عیارتوب په وخت کې وي ډیر ابتدایي قیمت
لري.
او کله چې آلې ته د ښي طرف پر لوري دور ورکول شي تر څو د ښي طرف ټارګیټ د دید په خط دقیق ًا واقع شي د
افقي زاویې قیمت لوستل کیږي او وروسته له محاسبو څخه په الس راځي.
د آلې د مرکز او د سب ټنس بار د مرکز ) (d=R.Pتر منځ فاصله داسې په الس راځي:
tanα/2 = TT′/2/d
d=TT'/2/tanα/2.TT'=2m
d=1/tanα/2
d=cotα/2
د d=cotα/2د رابطې په نظرکې نیولوسره که هر څومره فاصله زیاتیږي د  αزاویه کوچنۍ کیږي او
هرڅومره چې فاصله کمیږي د  αزاویه کوچنی وي په هماغه اندازه نسبتي صحت هم کم دی.

 14.14دسټډیا په طریقه لیول کول
د نقطو تر منځ په غیر مستقیم ډول د ارتفاع د توپیر د پیدا کولو عملیه ده.په دې طریقه کې د ارتفاع د
توپیر د پیدا کولو لپاره د بهترین ډول تیودولیت  ،ټرانزیټ او اتومات تخیومیترونوڅخه ګټه اخیستل کیږي.
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د سټډیا په طریقه لیول کول دقیق نه دی د دې طریقې څخه په نا هوارو ځمکو کې یا په هغو ځمکو کې چې
ډیر ماتوالی ولري او یا لږ صحت یې قبلیږي کار اخیستل کیږي.
د سټډیا په طریقه کارۍ کې آله په یوه مناسبه نقطه کې او سټاف د  BMپه نقطه عمود نیول کیږي چې په
نوموړي  BMباندې د سټاف په شا لوستل ) (Back Sideاجرا کیږي سټډیا انټروال ) (Sاو عمودي زاویه α
لوستل کیږي او همدارنګه د سټاف پرمخ د آلې د منځني افقي خط تقاطع یا داښت کیږي وروسته آله یو بل ځای
ته وړل کیږي څنګه چې برسیره وویل شول هعه سټاف چې د  T.Pپه نقطه کې عمود درول شوی لیدل کیږي (لوستل
کیږي).
سټډیا انټروال او عمودي زاویه  αلوستل کیږي او د سټاف پر مخ د منځني افقي خط تقاطع یاداښت کیږي
وروسته ټرانزیټ یوه نوي ځای ته انتقالیږي عملیه لکه څنګه چې برسېره وویل شول تر آخره همداسې انجامیږې.
په هرشا لوستلو ) (B.Sاو هر پر مخ لوستلو ) (F.Sکې سټډیا انټروال په عمودي زاویه او د منځني خط تقطع
یاداښت کیږي او د نقطو تر منځ د ارتفاع توپیر د فورمول یا جدول په طریقه په الس راځي (76:10) .

 15.14ټرېورس سټډیا
که چیرې دټرېورس د سټېشنونو تر منځ فاصله د سټډیا په طریقه اندازه شي دې عملیې ته ټرېورس سټډیا
ویل کیږي .ټرېورس سټډیا د مقدماتي سروې ،د حدودو تقریبي تثبیت ،توپوګرافي سروې او د کنټرول نقطو د
تثبیت په منظور په هغه سروې ګانوکې چې لږ حساسیت لري په کار وړل کیږي د سټډیا په طریقه سروې د افقي
نقطو د ځای د تثبیت سره یو ځای د نقطو اوږوالی هم پیدا کیدای شي .په دې ډول سروې کې لومړی د ازیموت
زاویه تعینیږي وروسته د سټډیا په طریقه فاصله محاسبه کیږي همدا رانګه د ارتفاع د توپیر د پیداکولو لپاره
عمودي زاویه هم اندازه کیږي چې د هغې د محاسبې طریقې مو پخوا په تفصیل سره تشریح کړي دي .که چیرې د
ټریورس یوه بسته چې د څلورو ستېشنونو لرونکې ده په نظر کې ونیسو آله په یو سټېشن مثالً د  Aپه سټېشن
کې چې ځای او لوړوالی یې دواړه معلوم دي درول کیږي.
د آلې د مرکز لوړوالی د  Aله نقطې څخه اندازه کیږي که چیرې د ټرېورس د ضلعو هیڅ استقامت معلوم نه
وي په هغه صورت کې کم تر کمه د یوې ضلعې مقناطیسي انحراف په نظرکې نیولو سره د هغه حقیقي ازیموت د
محاسبې په طریقه په الس راځي د  ADد ازیموت په نظر کې نیولوسره د الندیني ناب د حرکت په واسطه د دید
خط د  Dپه نقطه عیاریږي عمودي زاویه او د سټډیا انټروال لوستل کیږي او یاداښت کیږي .باید وویل شي چې
منځنی افقي خط مخکې د عمودي زاویې له لوستلوڅخه په  HIمنطبق کیږي که چیرې د دید خط په  HIمنطبق
نه شي د دید خط د سټاف په یوه لوړه نقطه برابر او یاداښت کیږي.د نوموړې نقطې او  HIتر منځ د لوستلو توپیر
په محاسبوکې په نظر کې نیول کیږي د په شا لوستلو په پوره کیدو سره د ازیموت  Dنقطه عمودي زاویه او د
سټډیا انټروال یاداښت کیږي وروسته د  Bد نقطې پر مخ لوستلو ) (F.Sڅخه عمودي زاویه  .سټډیا انټروال او
ازیموت لوستل کیږي او یاداښت کیږي که له اتوماتیکو آلو څخه استفاده کیږي نو صفري خط د سټاف پر مخ د
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آلې د لوړوالي سره مساوی شي د صفري خط یاداښت ته ضرورت نشته یوازي انتروال په فکټور کې ضربیږي او
د ارتفاع توپیر په الس راځي وروسته د  Aپه سټېشن کې د لوستلو بشپړولو څخه آله د  Bسټېشن ته انتقالیږي
ټولې عملیې چې د  Aله نقطې څخه د  Dاو  Bپه نقطو اجرا شوي په عین ترتیب د  Bله نقطې د  Aاو  Cپه نقطو
اجرا کیږي .په همدې ترتیب که یوې بلې نقطې ته وړل کیږي او د مخې او شا په نقطو لوستل کیږي لکه څنګه چې
مخکې مو وویل د ارتفاع توپیر او افقي فاصله په الس راځي(49:10) .

 13.14شکل :ټرېورس سټډیا][10

 :1.14جدول دحلقوي ټرېورس ساحوي یادښت(10:56).
ازیموت

د Sسټېشن افقي زاویه

افقي واټن

دارتفاع توپیر

اصالح شوې ارتفاع

HI=1.49m
2

−1𝑜 13′

ʺ145𝑜 19

73.8

-1,57

4

−5𝑜 46′

ʺ272𝑜 30

49.5

-5,00

1

HI=1.644m
3

0.853

261𝑜 55′

85.2

-4,61

1

0.7.38

325𝑜 19′

73.8

+1,61

2
HI=1,43m
4

0.747

ʺ0𝑜 33

ʺ354𝑜 51

+0,72

2

0.856

2𝑜 48′

81𝑜 55′

+4,81

1

0,497

ʺ5𝑜 44

93𝑜 34′

+4,944

3

0,750

ʺ0𝑜 33

ʺ174𝑜 51

-0,72

3

4
توپیر

+0 04
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دجدول ادامه
دازیمت اصالح

دارتفاع اصالح
دارتفاع
سټېشن

واټن m

دارتفاع

دارتفاع

اصالح

توپیر

اصالح

شوی

دازیموت
سټېشن

اصالح شوی

ازیموت
توپیر

ازیموت

توپیر
2-1

83,8

-1,59

-1,57

4-1

ʺ272𝑜 30

ʺ272𝑜 30

3-2

85,3

-4,17

-4,16

2-1

ʺ145𝑜 19

-01

ʺ145𝑜 18

4-3

74,8

+0,72

+0,98

3-2

ʺ261𝑜 55

-02

ʺ24𝑜 53

4-1

49,4

+4,97

+4,98

4-3

ʺ354𝑜 51

-03

ʺ353𝑜 48

283,3

-0,07

0,00

1-4

ʺ92𝑜 34

-04

92𝑜 30′

 16.14د سټډیا په طریقه سروې کې غلطي
د هر کمیت حاصل شوی قیمت د مختلفو تاثیرونو پر اساس له واقعي قیمت څخه توپیر لري دغه توپیر د
آلو د نه عیارتوب  ،انساني حواسو او طبیعي عواملو څخه منځته راځي چې په نتیجه کې په اندازه اخیستنه کې
یې تاثیر پیدا او داندازه شوو قیمتونو سره معامله جمع او منفي کیږي.
د سټډیا په طریقه په اندازه اخیستننه کې لکه د نورو اندازه اخیستنو په څیر غلطۍ موجودې دي چې په
الندې ډول طبقه بندي کیږي.
 د آلې غلطي :څنګه چې ټولې آلې د بشر د الس جوړښت دی هېڅکله داسې نه واقع کیږي چې سل په سلو
کې دې داسې آله جوړه شي چې له هرډول غلطیو څخه خالي وي نو هغه غلطۍ چې د آلې په اثرمنځته راځي عبارت
دی له:
الف :د استعمال په وخت کې د آلې (تیودولیت ،ترانزیت،الیدید اونورو) نه عیارتوب
ب :د سټاف صحیح نه وېشل
ج :په ثابت قیمت کې د توپیر منځته راتلل
 شخصي غلطي :د دې ډول غلطۍ کنټرول د بشر د قدرت څخه وتلی کار دی.شخصي غلطۍ په الندې
ډول نومول کیږي:
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الف :د آلې په  100%لیول کولو ناتوانیدل.
ب :د لوستلو په وخت کې په نقطو باندې د سټاف نه عمودول.
ج :د افقي یا عمودي زاویې  100%صحیح نه لوستل.
د :په صحیح سټاف جوړولو کې کمزوري.
ه :د لوستلو په وخت کې د فوکس نه عیارتوب.
 د طبیعي سرچینو غلطي :دا ډول غلطۍ د جوی حآالتو د تغیر په اثر منځته راځي چې په الندي ډول دي:
الف :د باد په استقامت او سرعت کې تغیر.
ب :د تودوخې په درجه کې تغیر.
ج :د لوندوالي (رطوبت) تغیر او د انکسارونو تاثیر.
د :د زیاتې روښنایي موجودیت.
ه :د مقناطیسي موادو او د جاذبوي منطقو موجودیت.

 17.14د اندازې اخستنې نسبتي صحت Relative Accuracy
د سټډیا په طریقه په اندازه اخیستنه کې نسبتی صحت په فاصله په اوسط ډول د  1:600څخه تر 1:850
پورې قبول شوی او همدارنګه په ارتفاع یا لوړوالي کې له 𝑀√ 0.25څخه تر 𝑀√ 0.08پورې چې 𝑀 په کیلومتر
فاصله ده قبول شوی(231:4) .
په اندازه اخیستنه کې نسبتي صحت په الندي عواملوپورې اړه لري:
الف :د ځمکې ډول.
ب :د فاصلې اوږدوالی .
ج :داندازه کوونکې تجربه.
د :د لوستلو په وخت کې د سټاف عمود نیول.
ه :د استعمال آله.
و :جوي حاالت.
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 18.14لنډیز
د ټولو اندازه ګیریو مجموعه چې د پالن د رسمولو لپاره اجرا کیږي یعنی عالوه پر تفصیالتو د هغوی
عوارض ښودل کیږي د تکیومتریکي نقشې اخستنې په نوم یادیږي .د تکیومتریکي کلمه د نقشې اخستنې د
سرعت په معنی ده مثالً په یوه اساسي نقطې کې تیودولیت وضع کیږي د تفصیالتو د رسمولو په مقصد باید
اساسي نقطې ته توجیه شي او افقي زاویه صفر کیږي .په سټاف باندې شاقولي زاویه او افقي زاویه اندازه کیږي
د شاقولي زاویو د اندازه کولو لپاره کوشش باید وشي چې د آلې ارتفاع د هدف په ارتفاع باندې برابر ونیسو.
افقي زاویه د تفصیالتو په وخت کې کیدای شي چې د ساعت د ګرځیدو مطابق او یا مخالف اندازه شي .د افقي
زاویو د اندازه کولو لپاره نیمه سلسله رصدات صورت کفایت کوی .تکیومتریکي نقشه اخیستنه د لویو
مقیاسونو لپاره ( )1:5000-1:500چې عوارض یی ډیر بارز وي استعمالیږي د سټډیا په طریقه په اندازه
اخیستننه کې لکه د نورو اندازه اخیستنو په څیر غلطۍ موجودې دي چې په الندي ډول طبقه بندي کیږي.
دآلې غلطي
شخصي غلطي
د طبیعي سرچینو غلطي
د سټډیا په طریقه په اندازه اخیستنه کې نسبتی صحت په فاصله کې په اوسط ډول د  1:600څخه تر
 1:850پورې قبول شوی او همدارنګه په ارتفاع یا لوړوالي کې له 𝑀√ 0.25څخه تر 𝑀√ 0.08پورې چې 𝑀 په
کیلومتر فاصله ده قبول شوی.

پوښتنې:
 .1تخیومتریکي نقشه په کومو مرحلو کې تر سره کیږي؟
 .2تخیومتریکي نقشه اخستنه د کومې طریقې پواسطه اجرا کیږي؟
 .3د تخیومتریکي نقشه اخستنې لپاره په یو موقف کې کوم ډول کارونه باید ترسره شي؟
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پنځلسم څپرکئ
ساختماني سروې
 1.15عمومیات
د ساحوي امورو د اجرا یو ډول دی چې کوالی شو د هغه په واسطه د ساختمان نقشه په ساحه کې تثبیت
او تطبیق کړو د ساختمان جوړول د نقطو د تثبیت او خط اچونې څخه وروسته تر الس الندې نیول کیږي.
د ساختماني سروې اساس د انجینرۍ پروژو لکه سړک ،کانال ،پل ،رېل کره د نفت او ګازو د انتقال
الېنونه ،د څښلو اوبو د انتقال پاېپونه ،د کاناالزیسیون پایپونه د ځمکې الندې کانالونو د موقعیت تثبیت
جوړوي.
د مغلقو ساختمانونو په رامنځته کېدو د دې سروې اهمیت زیات شو او په اوسني ژوند کې د سروې
کوونکو  60%د کار وخت همدا سروې نیسي.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 افقي نظره اجرا کوونکې د ساختمان لپاره ښه موقعیت انتخاب کړای شي.

 2.15عمومیات
زیات وخت د دې ډول نقشې مقیاس د افقي نظره  1:100او د عمودي نظره  1:200وي .په استثنایي ډول
د ساحوي شرایطو په زیات تغیر مقیاس هم تغیر خوري برسېره پر دې ټوپوګرافي نقشه باید الندې برخې ولري:
 په ټولنیز ډول د یوې ساحې د حدودي خطونو اوږدوالی او استقامت او د هغوی د تقاطع محل.
 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 شوی 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.
 پلې الرې سره د هغوی د پسوره.
 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.
 د نورو مصنوعي او طبیعي شکلونو موقعیت په خاص ډول د پروژې ډیزاین او د کانټورونو د موقعیت
تثبیتول ضرور دي.
 په یوه نقشه کې د مقیاس او شمال لوري ښودل یو ډېر ضروري کار دی.
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د لویو ساختمانونو د موقعیت د تثبیت او پالن اچونې لپاره د هوایي عکسونو څخه هم استفاده کیږي اګر چې د
هوایي عکسونو څخه استفاده لږ وخت نیسي مګر نسبتي صحت یې کم دی.

 3.15خط اچونه Layout
د یوه ساختمان خط اچونه د هغه د موقعیت تثبیت او د تهداب شکل ته وایي د یوې مشخصې ساحې په
کنجونو کې د ډکونې یا ژورونې په خاطر موقتي مېخونه ټک وهل کیږي چې د ساختماني پروژې تر بشپړېدو
پورې باقي پاتېږي .البته د پروژې د جوړولو په وخت کې د هغو دوهمې نقطو څخه چې په هغه مېخونه ټک وهل
شوي د ریفرنس په حیث ورڅخه ګټه اخستل کیږي.
دا چه د ټولو پروژو تشرېح امکان نه لري په دې برخه کې د نمونې په ډول صرف څو ډوله خط اچونې تشرېح کیږي.

 4.15د ساختمانونو خط اچونه Buildings Layout
د ژورونې په خاطر د هغه د موقعیت تثبیت او تهداب شکل ته وایي برسېره پر دې تهدابونو په لور موازي
خطونه او کنټرول په خاطر نورې نقطې هم د ساختمان د جوړېدو په وخت کې ثابتېږي .د یوه ساختمان خط اچونه
الندې مرحلې لري:
 د ځاني خطرونو د حادثو د واقع کېدو د مخنیوي په خاطر د ساختمان په شاوخوا کې ممنوعه حدود
ثابتېږي او د ساختمان محل مشخصېږي په 15.1شکل کې خارجي مستطیل د ساحې ممنوعه حدود ښیي.

 1.15شکل :خط اچونه

 د ساختمان د کنجونو موقعیت معلومېږي او په هر کنج کې د لرګي مېخونه ټک وهل کیږي د نقطو
ترمنځ فاصله د شرید په واسطه دقیقاً اندازه کیږي د ژورونې په خاطر د تهدابونو ساحه مشخصېږي.
 دا چې د ژورونې په وخت کې د ساحو د کنج مېخونه له منځه ځي نو په همدې اساس مرکزي خطونو ته د
 1mپه فاصله د تهداب څخه د باندې هر طرف ته ادامه ورکول کیږي.
په الزمي صورت په ځمکه کې نورې نقطې هم په عین فاصله د تهداب څخه تعینېږي چې د دې نقطو
وصلول د تهداب څخه د باندې تهداب ته موازي خطونه تشکیلوي15.1 ).شکل(
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 5.15د ریفرنس نقطو ثابتول Location of Reference Points
د هغو دائمي نقطو لوړوالی چې د ساختمان تر بشپړېدو پورې باقي پاتېږي د یوې مبدا مثالً ) (B.Mپه
مقایسه د لېول کولو د عملیې په واسطه ثابتېږي.د کار په جریان کې د نوموړو نقطو د لوړوالیو څخه د ساختمان
د نورو برخو د کنټرول د کار د اندازې په خاطر ګټه اخستنه کیږي د هرې نقطې په باره کې باید کافي تشرېحات
ورکړل شي تر څو د نقطو د له منځه تللو په صورت کې دوهم ځلي هغه موقعیت تثبیت کړای شي او په کار کې
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
همدارنګه لوړوالی باید په  1cmدقت اندازه شي .په زیاتو حالتونو کې دې لپاره چې مرکزي خط او د ژورونې
عمق ثابت وساتل شي د  Batter Boardڅخه ګټه اخستل کیږي.

 2.15شکلBatter Board :
د تختې مقطع چې د  Batter Boardپه جوړولو کې ترې کار اخستل کیږي باید 15cm x 2.5cm
بعدونه ولري او پایې یې باید  10cm x 5cmبعدونه ولري د تختې اوږدوالی د تهداب د عرض (پسور) په
مقیاس مګر په الزمي اندازه د هغه څخه زیات او د پایو اوږدوالی نظر ساحوي شرایطو او د ساختمان د غولي
لوړوالي ته تعینېږي.
د لوړوالي له نظره  Batter Boardپه یوه بشپړ عدد عیارېږي ترڅو د کار په جریان کې کنټرولوونکې د
تهداب عمق په آسانه وکتالی شي د تهداب په وسط کې د تختې په پورتنۍ برخه کې د اوسپنې مېخ داسې ټک
وهل کیږي چې که چېرې ټول هغه مېخونه چې په یوه تهداب کې په تختو ټک وهل شوي د رجې په واسطه وصل
شي د هماغه تهداب مرکزي خط وښیی.
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که چېرې د تهداب اوږدوالی کم وي صرف دوه  Batter Boardکارول کېږي مګر که دا اوږدوالی زیات
شي نو شمېره یې زیاتېږي دا کار د مایعاتو د انتقال په الینونو په خاص ډول د کاناالزیسیون د پایپونو په امتداد
کې زیات استعمالیږي.

 3.15شکل :د  Batter Boardڅخه د استفادې ډول

 6.15د لښتي یا شېلې خط اچونه Culvert Layout
د دې لپاره چې د لښتي ) (culvertخط اچونه وشي لومړی د سړک مرکزي خط تعینېږي د لښتي مرکزي
خط چې ډېر وخت د سړک په مرکزي خط عمود وي هم تعینېږي د پورته مرکزي خطونو څخه تقاطع ) (0,0ښودل
کیږي د تهداب د کنجونو او د هغه د څنګ د دېوالونو وضعیه کمیات د سړک د مرکزي خط او د لښتي د مرکزي
خط د تقاطع په مرسته چې یو پربل عمود دي تعینېږي مګر د هغه ډیزاین د نقشې او د پالن د اماده کولو لپاره د
ټوپوګرافي صحیح نقشې برابرول یو ضروري کار دی.
د دې لپاره چې دفتر ته د هغه ډیزاین ،پالن او برآورد د توپوګرافي نقشو په واسطه شوي دي د ساختماني
منظور د هغه خط اچونې طرزالعمل په الندې ډول دی:
 د نوموړو مرکزي خطونو د تقاطع په محل ) (0,0کې یو مېخ ټک وهل کیږي او آله په هغه درول کیږي.
 د تهداب د هر کنج موقعیت چې په حروفو نښه شوی نظر د نقشې په مقیاس د ریفرنس خطونو (مرکزي
خطونو) په استفاده ثابتېږي او د هغه مطابق د تهداب ژورونه شروع کیږي.
 که چېرې د ساحوي شرایطو پر اساس نوموړي مرکزي خطونه یو پر بل عمود نه وي په هغه صورت کې د
هغو دوو خطونو تر منځ چې زاویه جوړېږي اندازه کیږي او د دې زاویې په نظر کې نیولو سره خط اچونه کیږي.
 د تهداب څنګ ته په یوه محدوده فاصله مېخونه داسې په ځمکه کې ټک وهل کیږي چې د ژورونې د
عملیې په واسطه له منځه الړ نه شي.
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 4.11شکل :د لښتي خط اچونه
مېخونه په عین ارتفاع په ځمکه کې ټک وهل کیږي ترڅو وروسته د هغه څخه د تهداب د عمق د اندازه
کول او د انجام کار د حجم پیدا کول په آسانه صورت ونیسي.
 د 15.4شکل له قراره د کلورټ (لښتي) خط اچونه د هغه مرکزي خط بل طرف ته په مشرح ډول نښه
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
همدې ترتیب خط اچونه کیږي.

 7.15د پله خط اچونه Bridge Layout
د کلورټ په نسبت دیوه پله خط اچونه سخته او پېچلي ده ځکه کلورټونه عموماً یوه پایه لري او برسېره
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
مسیر تغیرول یو مشکل کار نه دی دا چې پل یو یا څو وایي لري او هم په هغه کې د اوبو جریان زیات وي نو د
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
کانټور انټروال باید په مشخص ډول نښه شي تر څو تر نظر الندې ساختمان په اقتصادي ډول ډیزاین او جوړ شي.
د برآورد د معلوماتو څخه مخکې باید د پل موقعیت ،ساختماني مواد لکه شګه ،جغل ،ډبرې ،لرګي د
تخمیني قېمت په ورکولو معلوم شي(181:2) .
په نقشه کې د اوبو د جریان الر ،په منقطه کې د  B.Mته نژدې ترین موقعیت او لوړوالی د ډریناج ساحه
) ، (Drainage Areaد سېالب په وخت کې د اوبو اعظمي سطحه ) ، (Maximum Flood Levelد
نورمالو اوبو لوړوالی او د اصغري سطحې لوړوالی معلوم شي.
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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
باید ټولې اوبه د پل څخه تېرې شي؟ آیا د سیندونو یا کانالونو په څنډو کې تخریبونو صورت نیولی او که نه؟ او
د اوبو د سطحې څخه د پله لوړوالی دا ټول هغه شیان دي چې باید د ډیزاین او برآورد څخه مخکې د هغو په باره
کې معلومات واخستل شي.په خط اچونه کې صرف د هغه د مرکزي خط څخه استفاده نه کیږي بلکې الندې نقطې
هم باید په نظر کې ونیول شي:
 .aد پل دقیق اوږدوالی پیداکول.
 .bد پایو د مرکزي نقطې د موقعیت ثابتول.

 8.15د پل د مرکزي خط د اوږدوالي ثابتول To Determine the Length of Center Line of the Bridge

د یوه کوچني پله اوږدوالی شاید د سړک د مرکزي خط په استقامت د شرید په واسطه مستقیماً اندازه
شي اما په لویو پلونو کې صرف د یوه شرید څخه ګټه اخستل امکان نه لري بلکې د پل د اوږدوالي د پیدا کولو
په خاطر د ټرینګولېشن طریقه په ډېره ابتدایي ډول تشرېح کیږي.
لومړۍ طریقه :د سړک په مرکزي خط د سیند په دوو طرفونو کې  Aاو  Bدوې نقطې دي.

5.15شکل :د پله د اوږدوالي د پیدا کولو ډول[2].
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د  Aپه نقطه آله اېښودل کیږي او په  Aنقطه کې د  ABپه خط د  ACعمود رسمېږي آله د  Aنقطې څخه C
نقطې ته انتقالی ږي او د تلسکوپ په نورمال او سرچپه دواړه حالتونو کې د  βزاویه څو حله لوستل کیږي د AC
اوږدوالی اندازه کیږي او د  ABاوږدوالی د ) (1-6له رابطې څخه په الس راځي(188:2) .
)AB = AC . tanβ…………(15.2
 د  Bپه نقطه آله اېښودل کیږي او په  Bنقطه کې د  ABپه خط د  BDعمود رسمېږي آله د  Bنقطې څخه د
 Dنقطې ته انتقالیږي او  β1زاویه اندازه کیږي د  ABد مرکزي خط اوږدوالی د ) (2-6رابطې څخه په
الس راځي.
)AB = BD . tanβ…………(15.2
 په داسې حال کې چې د  ABدوه حاصل شوي قېمتونه یو د بل سره مساوي یا یو بل ته نژدې وي د AB
اوږدوالی د دوو حاصلو شوو اوږدوالو د اوسط څخه عبارت دی که چېرې د دوو حاصل شویو اوږدوالو ترمنځ
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 د  ADاو  BCخطونه په ترتیب سره د  Aاو  Bپه نقطو کې
عمود خط اچول کیږي.
 د  Cنقطه په  ، Dد  Aنقطه په  Bاو د  Bنقطه په D
پورې وصلېږي د  ABCDڅلور ضلعي چې  ACاو  BCیې
وترونه دي په الس راځي.
 د ADاو  BCاوږدوالی او همدارنګه اته  8داخلي
زاویې دقیقاً اندازه کیږي.
 د  ADاو  BCاندازه شوو اوږدوالو په استفاده د
 ABاوږدوالی او مربوطه زاویې د محاسبې له الرې په الس
راځي.
6.15شکل :د پل د اوږدوالي پیدا کول][2

9.15د پایې د مرکزي نقطې پیدا کول to locate central point of pier
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
هرې پایې مرکزي نقطه تثبیت شي د لویو پلونو د خط اچونې کړنالره په الندې دوو طریقو تشرېح کیږي.
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لومړۍ طریقه:
 د  Aاو  Bپه نقطو کې د  ABپه خط د AD
او  BCعمود خط اچونه کیږي.
 د  BADاو  CBAزایې او د  ADاو BC
اوږدوالي پیداکول.
 د  ADاو  BCمعلومو اوږدوالو او
 BADاو  CBAد زاویو په استفاده
 BCP1, ADP2, ADP1او  BCP2زاویې
محاسبه کیږي.
 د  Aپه نقطه آله درول کیږي او د لید خط
د  Bپه نقطه عیارېږي او بله آله د  Dپه نقطه درول
کیږي او د دوهمې آلې د دید خط په  Aنقطه
7.15شکل :د پایو د مرکزي کنټرول نقطې موقعیت

عیارېږي او تلسکوپ ته د  ADP1د زاویې په اندازه
دور ورکول کیږي د دې دوو لید خطونو تقاطع د پله د  P1پایې مرکزي نقطه ښیی او همدارنګه د  ADP2د زاویې
په استفاده د  Aنقطې څخه  P2ته د لید خط ګرځول کیږي بیا هم د دې آلې او هغه آلې چې د  Aد نقطې څخه  Bته
انتقال شوې د دید د خط تقاطع  P2پایې مرکزي نقطه ښیی د دې لپاره چې د اندازه اخستنې په صحت کې یقین
راشي آله د  Aاو  Dنقطو څخه  Bاو  Cنقطو ته انتقالېږي.
هغه عملیه چې د  Aاو  Dنقطو څخه د  P1او  P2نقطو د موقعیت په تثبیت کې اجرا شوې د  Bاو  Cنقطو
څخه هم د  P1او  P2په تثبیت کې اجرا شوي .نوموړي نقطې د عین محل په دواړو طرفونو کې ثابتې شوې ښه تر
ښه او که یې توپیر د  1/5000څخه کم وي د نقطو موقعیت د دوو اندازه شوو موقعیتونو له اوسط څخه په الس
راځي او که توپیر د  1/5000څخه زیات وي باید اندازه اخستنه د دوهم ځل لپاره تکرار شي.

دوهمه طریقه:
 د سړک په مرکزي خط  ABد سیند په دوو طرفونو کې د  Aاو  Bنقطو موقعیت ثابتېږي او د  ABفاصله
پیدا کیږي.
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 په نقشه باندې د  P1او  P2پایو د مرکز نقطې تثبیتېږي.
 د  Aاو  Bپه نقطو کې د عمود خطونو خط
اچونه کیږي.
 د نقشې له مخې د  BP1, AP2, AP1او BP2
فاصله اندازه کیږي او په ترتیب سره د  Aاو  Bنقطو
څنګ ته لیکل کیږي.
 آله د  P1په نقطه کې د عمود خط په  Aنقطه او
د  P2په نقطه کې د عمود خط په  Bنقطه
اېښودل کیږي.

 د لومړۍ پایې مرکزي نقطه  P1د مرکزي خط
 8.15شکل :د پایې د مرکزي نقطې پیدا کول
په یو طرف کې د  P1د 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  P2موقعیت هم ثابتېږي.
 آله په مربوطه نقطو باندې د مرکز ي خط بل طرف ته انتقالېږي او د  P1او  P2مرکزي 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.

د پایپ الینونو (اوبو رسولو ،د نفت و ګاز ،کاناالزیسیون) خط اچونه Layout of pipe
:lines
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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
څخه په کم وخت او محفوظانه ډول صورت ونیسي .د دې مقصد د السته راوړلو په خاطر باید یو یا څو د مسیر
پروفیل رسم شي او د ښه مسیر له الرې انتخاب شي .په انتخاب شوي مسیر کې مېخ په ځمکه داسې ټک وهل
کیږي چې د ډکونې یا ژورونې په حالت کې د مېخونو پورتنۍ برخه د بستر د خط لوړوالی وښیی(95:8) .

9.15شکل :د ډکونې په حالت کې د بستر د خط ښودونکې][7
د پورتني شکل په اساس د ځمکې د سطحې څخه د بستر د خط د لوړوالی او یا ټیټوالی په صورت کې
مېخونه داسې په ځمکه کې ټک وهل کیږي چې د پورته برخې لوړوالی یې د یوه بشپړ عدد سره تطابق وکړي
ترڅو د ډکونې او ژورونې په وخت کې د بستر د خط په لوړوالي کې آساني رامنځته کو)(95;7

 10.15شکل :د ژورونې په حالت کې د بستر د خط ښودونکې[7].

 10.15د خط اچونې کړنالره Procedure for layout
 د ډکونې د حجم له نظره د بهترین او لنډ مسیر انتخابول.
 د پایپونو د امتداد په خاطر د میالن انتخاب او د پالن رسمول.
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 د مرکزي خط ثابتول او په هغه باندې په  15mانټروال 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
چې مېخونه پرې ټک وهل شوي وي.
 که الزم وبلل شي په  30mانټروال د  Batter Boardثابتول.
 د  Batter Boardپه پورتنۍ برخه کې د مرکزي خط په مخ د مېخ ټک وهل.
 د ویالې د ژورونې د عمق د کنټرول لپاره د یوې درجې په واسطه د مېخونو وصلول.
 د مورد نظر پایپ الېنونو امتداد.
په یاد ولر ۍ چې د اوبو انتقال ،د ګاز او نفتو انتقال د ماشین او فشار په واسطه صورت نیسي اما د
کاناالزیسیون په پایپونو کې د موادو انتقال باید په خپله د ګراویتي  Gravityپه واسطه صورت نیسي نو په
همدې اساس باید د بستر د خط په ډیزاین کې ډېر کار وشي او زیات وخت مصرف شي ځکه ډېره کمه غلطي د
پروژې د ناکامۍ سبب ګرځي.

Hubs set on an
offset line

Batter boards

1.55 ft
Measuring stick

6.45 ft

string line

8.00 ft

Sewer invert
10 ft
or 3 m

)11.15شکل (د کاناالزیسیون لپاره Batter Board
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 11.15د تونل سروې Tunnel Surveying
د تونل جوړولو څخه مطلب عبارت دی له:
 مواصالتي ارتباط جوړول.
 د بستر د خط د میل او اوږدوالي کمول.
 په دقیق ډول د یوه لنډ او بهتره مسیر تثبیتول.
 مزدحم ترافیکو ته خصوصاً په لویو ښارونو کې ځواب ورکول.
12.15د تونل د موقعیت د تثبیت لپاره عمده نقطې Consideration to be given for
tunnel location
د تونل د موقعیت د تثبیت لپاره باید الندینیو خصوصیاتو ته ډېره پاملرنه وشي:
 د ترافیکو په انتقال کې یوه ښه الر تعقیب شي.
 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.
د مسیر په ډول کې په نورو طریقو د امکاناتو شتوالی د تونل ساختمان نه قبلوي مګر د مواصالتي الرو
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.

 13.15د تونل د سروې د اجرا کېدو مرحلې Steps in tunnel field surveying
د تونل اساسي او تفصیلي سروې په الندې عمده برخو وېشل کیږي:
 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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 14.15د ځمکې په سطحه کې د مرکزي خط خط اچونه Layout of center line of
tunnel on ground surface
د  3-5kmپورې د مرکزي خط په هر طرف کې د تخیومتر په واسطه مقدماتي سروې کیږي اندازه اخستل
شوې نقطې په کوچني مقیاس  1/20000او  5mکانټور انټروال نقطه ګزاري او رسمېږي د نهایي مسیر خط د
انتخابولو لپاره په منل شوي مسیر کې تفصیلي سروې کیږي او په لوی مقیاس کوچنی کانټور انټروال نقشه
اماده کیږي.
د هغې منطقې چې د هغه څخه تونل تېرېږي جیولوژیکي خواص دقیقاً مطالعه کیږي ځکه د منطقې د
موادو ډول د تونل په ساختماني مرفونو او جوړولو کې زیات مؤثر دي .د مسیر خط په استفامت د دائمي
سټېشنونو تثبیتول یو ضروري امر دی.

 15.15د خط اچولو کړنالره Procedure of layout
 که چېرې له یوې لوړې نقطې څخه د تونل دوه طرفونه (د شروع او ختم نقطه) ولیدل شي آله په هماغه
لوړه نقطه درول کیږي که چېرې د تونل شروع او ختم یو مستقیم شکل ولري او په داسې حال کې چې
افقي زاویه صفر وي د آلې د دید خط په هغه سټاف چې د تونل په یوه سر کې درول شوی عیارېږي.
وروسته د آلې تلسکوپ سرچپه کیږي د تونل بل سرته نیول کیږي د لید د خط په استقامت قرار ورکول کیږي.
 د آلې د لید خط د الندینیو ترتیبونو په واسطه اولي سټاف ته راوستل کیږي او د هغه تلسکوپ لومړي
حالت ته راوستل کیږي وروسته سټاف د لید د خط په استقامت راوستل کیږي.
که چېرې په دواړو حالتونو یعنې نورمال او سرچپه تلسکوپ کې سټاف عین موقعیت ولري نو ښه تر ښه
او که کم توپیر ولري د دوو سټافونو د محلونو ترمنځ د فاصلې د ناصف نقطه د تونل د مرکزي خط موقعیت را
ښیی  .او که د نوموړو سټافونو د موقعیت ترمنځ فاصله زیاته وي نو باید د اندازه اخستنې عملیه له سره تکرار
شي تر څو لویې تېروتنې له منځه یووړل شي.
البته د لوړې څوکې څخه د آلې په دواړو طرفونو کې د مرکزي خط په اوږدوالي څو نورې نقطې په معینو
فاصلو تثبیتېږي ترڅو د ضرورت په وخت کې د هغو څخه ګټه واخستل شي.
که چېرې په غره یا تپه کې یو شمېر نور لوړوالی او ټیټوالی موجود وي چې د هغو پر اساس د آلې د محل
څخه د تونل دواړې خواوې ونه لیدل شي په دې صورت کې د  Aنقطه د تونل په شروع کې انتخابېږي او د  Eکیفي
نقطه د تونل په پای کې انتخابېږي همدارنګه د  Bکیفي نقطه انتخابېږي ) (15.6شکل.
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آله د  Bپه کیفي نقطه درول کیږي او  Aنقطې ته کتل کېږي د آلې تلسکوپ سرچپه کیږي او په عین لید
خط  Cنقطه تعینېږي .بیا د الندینیو ترتیبونو په واسطه تلسکوپ  Aنقطې ته راوړل کیږي او سرچپه کېږي .د لید
د خط په استقامت د  Cنقطه تعینېږي د  Cاو  Cنقطو ترمنځ د فاصلې نیمایي نقطه د  Cپه توري ښایو آله د  Bله
نقطې څخه  Cنقطې ته انتقالیږي په عین ترتیب د  Cله نقطې څخه د  Dنقطې محل ثابتېږي.

 12.11شکل :د ځمکې په سطحه کې د مسیر د خط تعین
په همدې ترتیب عملیه تر آخره پورې دوام کوي که چېرې په آخر کې ولیدل شول چې د  Eنقطه د لید پر خط واقع
نه ده ښي یا کیڼ لوري ته د ) (Iپر فاصله پرته ده.
د ) (3-6رابطې په استفاده د  Bنقطه ښي یا کیڼ طرف ته حرکت کوي او موقعیت یې تعینېږي د ټولو نقطو د
فاصلې په تناسب د  Bاو  Eنقطو ترمنځ په همدې ترتیب نوې د موقعیت ثابتونه کیږي.

 13.15شکل :د ځمکې په سطحه د مسیر د مرکزي خط تعین
د ځمکې په سطحه کې د مسیر د مرکزي خط په تثبیتولو سره په الزمي اندازه د کنټرول نقطې تعینېږي د
یوه تونل په خط اچونه کې بشپړه تجربه ،دقیقې آلې او کامل دقت یو حتمي امر دی.

 16.15د ځمکې پرمخ د اتصال او د ځمکې الندې سروې ګانې:
 .aله دوو طرفونو څخه د تعین شوي استقامت پر اساس د تونل د سوروولو څخه مخکې د مرکزي مسیر خط
اچونه.
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 .bد ځمکې پرمخ د ژورونې د استقامت د کنټرول په خاطر او د عمودي مجراګانو  vertical shaftsپه ژورولو
د مرکزي خط تعینول.
معموال عمودي مجراګانې د  2mپه قطر ژورېږي او د هغو په اطرافو کې عموداً خښت کار کېږي ترڅو د یو طرف
څخه د زیاتو اوبو د نفوذ مخه ونیول شي او له بله طرفه په صحیح ډول شاول ښکته شي .شاول باید لږ دروند وي
او د  50پونډه په حدودو کې وزن ولري او باید دور ونه خوري د  Bاو  Cدوه مېخونه چې د مرکزي خط په دوو
طرفونو کې د هغه څخه په مساوي فاصله قرار لري په ځمکه کې ټک وهل کیږي او د یوه سیم په واسطه کش بسته
کیږي د  Pاو  Qدوه براکټونه چې د  3cmپه قطر جوړ شوی دي د خښت کارۍ په سر محکم اېښودل کیږي ترڅو
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
آزاد ډول غوټه کیږي په دې ترتیب د ځمکې له سطحې څخه د تونل داخل ته د ځمکې الندې مرکزي خط
انتقالیږي .که چېرې د تونل مرکزي خط د ځمکې د سطحې د تثبیت شوي خط سره کامالً تصدف ونه کړي نو دا
معنی لري چې د تونل ژورونه په کمه اندازه ښي یا کیڼ لوري ته صورت نیولی دی.

 14.15شکل :د مسیر د مرکزي خط د تعین لپاره د عمودي مجراګانو نما

د تونل د ژورونې په وخت کې باید د بستر د خط لوړوالی د تونل د دوو انجامونو د لوړوالو په نظر کې
نیولو سره هم کنټرول شي.
که چېرې د ځمکې شرائط اجازه ورکړي نو عموم ًا د بستر د خط لوړه نقطه د تونل د دوو انجامونو ترمنځ
د فاصلې په نیمایي کې نیول کېږي ترڅو د هغه ډریناج په  Gravityډول صورت ونیسي.
که چېرې د تونل د دوو انجامونو ترمنځ فاصله مستقیمه نه وي په هغه صورت کې د نقطو د کږلېچونو په
برخه کې کافی اندازه اخستنه کیږي او ګوالیي ګانې (کږلېچونه) دقیقاً ډیزاینېږي .د تونل د استقامت د اطمینان
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لپاره د ضرورت په وخت کې عمودي مجـــــراګانې په کم قــــــطر ژورېږي د اطــــمینان لپاره عمودي مجراګانې د
) (14.6شکل په ډول راوستل کیږي.

 16.15لنډیز
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
افقي نظره اجرا کوونکې د ساختمان لپاره ښه موقعیت انتخاب کړای شي.زیات وخت د دې ډول نقشې مقیاس د
افقي نظره  1:100او د عمودي نظره  1:200وي .په استثنایي ډول د ساحوي شرایطو په زیات تغیر مقیاس هم
تغیر خوري برسېره پر دې ټوپوګرافي نقشه باید الندې برخې ولري:
 په ټولنیز ډول د یوې ساحې د حدودي خطونو اوږدوالی او استقامت او د هغوی د تقاطع محل.
 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.
 پلې الرې سره د هغوی د پسوره.
 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.
 د نورو مصنوعي او طبیعي شکلونو موقعیت په خاص ډول د پروژې ډیزاین او د کانټورونو د موقعیت
تثبیتول ضرور دي.
 په یوه نقشه کې د مقیاس او شمال لوري ښودل یو ډېر ضروري کار دی.
د لویو ساختمانونو د موقعیت د تثبیت او پالن اچونې لپاره د هوایي عکسونو څخه هم استفاده کیږي اګر چې د
هوایي عکسونو څخه استفاده لږ وخت نیسي مګر نسبتي صحت یې کم دی .د تونل اساسي او تفصیلي سروې په
الندې عمده برخو وېشل کیږي:
 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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پوښتنې:
 .1د ساختماني سروې څخه هدف څه شی دی؟
 .2هغه سامان آاللت چه په ساختماني سروې کې استعمالیږي نومونه یې ولیکئ؟
 .3د ممنوعه ساحې څخه هدف د ساختمان د حدودو په نسبت کې څه شی دی؟
 .4د یو پل د مرکزي خط ،خط اچونه چه هغه څلور وایه وي د سکېچ په ذریعه یې توضېح کړئ؟
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شپاړلسم څپرکئ
ټوټل سټیشن Total Station
 1.16عمومیات
کله چه الیکترونیکي تیودولیت د  1931په پایلو کې د لومړي ځل لپاره معارفي شو نو ددې په راتګ
سره د نویو ( )Modernساحوي موادو ( )Field Dataپه ټولولو او پروسیس کې یی د مرستی لپاره الره
پرانیسته 1.16 (.شکل وگوری – تیپیک الیکترونیکې تیودولیت ).کله چه الیکټرونیکې تیودولیت د ای ډی
ام (الکټرونیکې فاصله اندازه کوونکې) سره استعمال شي نو پدې صورت که به یو سرویر( )Surveyorیوه
ډیره پیاوړي آله ولري (2.16شکل وگوری ).که ددې آلې پرمخ د مایکرو پروسیسر( کوم چه په اوټوماتیکه بڼه د
آله چلوونکي حالت څاري او د سروې دننه اعیار شوي پروگرام کاروي) سره د موادو ټولوونکې ( کوم چه د ساحې
مواد  ,اندازه گیري او ورسره نور جوخت مواد ذخیره او پروسیس کوی) یو ځای شي نو پدې حالت که به تاسې
یوه پیژندل شوی انجنیري آله ولری چه د ټوټل سټیشن( )Total Stationپه نوم یادیږي(6.13شکل وگوری).

16.2د ټوټل سټېشن ځانگړتیاوې Characteristics of Total Station
ټوټل سټېشن کولی شي چه افقي ,عمودي زاویې او مایلې فاصلې اندازه او ثبت کړي .مایکرو پروسیسر
چه مخکې یی یادونه وشوه کولی شي په ټوټل سټېشن کې ډول ډول حسابي او ریاضیکې عملیی ترسره کړي
لکه ,دڅو زاویو د اندازو اوسط ,د څو فاصلو د اندازو اوسط ,د افقي او عمودي فاصلو تعینول  ,د  X,Yاو  Zد
کوردیناتو تعینول ,د لرې لیدل کیدونکو شیانو ارتفاعات او د لرې نقطو تر منځ فاصله ,او همدارنگه کولی شي
چه هغه غلطي چه د اتموسفیر د فشار او په خپله د آلې له سببه منځ ته راځي اصالح کړي .ځني ټوټل سټیشنونه د
موادو په ثبتونکو کارتونو باندې سمبال شوي او په داسې حال کې چه نور ټوټل سټیشنونه د موادو ټولونکې آله
( ,)Data Collectorکوم چه د کیبل او یا پرته د کیبله د ټوټل سټېشن سره تړل کیږي ,کاروي ( 4.16شکلونه
وگوری(321:7) .
( ) 3.16شکل یو ځانگړی ټوټل سټېشن را ښیی .دا یو د هغه ټوټل سټیشنونو د لړیو څخه ده چه د زاویو
دقت یی  1 – 1.1ثانیې او د فاصلې د اندازه کولو پورتنی وړتیا یې د  1311مټرو څخه تر  6111مترو ده .نوي
( )Modernلیولونه تعویضي وسایل لري چه په اوتوماتیکه توگه د لید خط ( )Line of Sightنظر خپل افقي
حالت ته تصحیح او سموی .ټوټل سټیشنونه د یو گونو او دوه گونوتصحیحي محورونو سره مجهزشوي دي .د
ټوټل سټیشنونو په مرسته دوه گوني تصحیحي محورونه ښي او چپ اړخیزه کږیدنه او وړاندې او وروسته
طوالني کږیدنه اندازه او صحیح کوي .د کږیدنې خطا د عمودی زاویو د اندازه گیری په صحت باندې تاثیر لري.
د عمودی زاویو خطا کیداشی چه د دوځله لوستنی ( )Double Readingد اوسط په مرسته راکم شي هغه هم
د دوه گونو محورونو د تصحیح په مرسته ,په هر ترتیب ,د ټوټل سټېشن پروسیسر توانیدالی شي چه د کږیدنې
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خطا,وي پیدا او د دوی تاثیر د اندازه گیری څخه لرې کړي,نو په دې ترتیب د سرویر د کار موثریت زیاتیږي .د
دوه گــــونو محورونو تــصحیح موجـــــــودیت هم د الیکټرونیکي لیولنگ د گـــــډون اجازه ورکوي ( 5.16شکل
وگوری) ,دا یو تخنیک دی چه د مندونکې لیولینگ ( ,)Perceptive Levelingپه دوه نقطوکې د پوکڼی
تخت Xلرونکې دی ,څخه ډیر چټک دی.
نوي ( )Modernآالت د ټوټل سټېشن ډیر پراخه او راز راز د څارنې او د معلوماتو د ټولولو او همدارنگه
د نقشې د پروگرامونو ډولونه لري ,چه ددې څخه پرته په  71دقیقوکې د بطری د چټکې چارجونی وړتیا لري.
معلومات د هغه په داخلي ذخیره کې ساتل کیږي چه د  1611ټکو وړتیا لري اویا که چیرې د ذخیری جال کارتونه
استعمال شي نو بیا به  2111ټکي پر هر کارت که وساتل شي .معلومات کیدای شی چه ټوټل سټېشن څخه
کمپیوټر ته په مسطقیمه توگه د  RS262کیبل په مرسته ولیږدول شي ا ویا معلومات ( )Dataد ذخیره
کوونکي کارت څخه لومړی د کارت لوستونکې – لیکونکې ته استول کیږي او وروسته کمپیوټرته لیږل کیږي.
) (41, 7

1.16شکل :الیکترونیکې تیودولیت

 2.16شکل :الیکنرونیکې فاصله اندازه کوونکې
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4.16شکل :معلوماتو ټولوونکې ()Data Collector

6.16شکل :ټوټل سټېشن
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د 3 .16شکل یو بل ډول ټیپیک ټوټل سټېشن دی چه په کارت چلوونکو( )Card Driversسره سمبال
شوی ښودل شوی چه د ذخیروي او پروگرام چلوونکو کارتونو لپاره کار ورکوي .ذخیروي کارتونه کیدای شي
چه وروسته د ډکیدو څخه د آلې څخه لری شي او د  PCMCIAکارت په مرسته په کمپیوټر که ولوستل شي .اوس
مهال دا کارتونه سټنډرډ جوړیږي چه په اکثره کمپیوټرونو کې د کار وړدی .ددې او نورو ټوټل سټیشنونو لپاره
د ام اس – ډاس ( )MS-DOSپروگرام یو موزون سیسټم دی چه په اسانۍ سره د استعمالوونکو د خوښی
پروگرامونه ور زیاتیدای شي.

 7.13شکل  PCMCIAکارتونو یوه بیلګه
ټول د معلوماتو ټولوونکې ( )Data Collectorsهغه که منځروغی) (Built-Inوي او که السی کوم
چه دلته معرفی شوی دی د معلوماتو د غونډولو ډیره ښه وړتیا لري .د دوی وړتیا د موډول نه تر موډوله په ډیره
پیمانه توپیر لري .د لومړنیو یا اصلي ټوټل سټیشنونو حسابي مشخصات هم یو تر بله ډیر توپیر لري .ځینې ټوټل
سټیشنونه پرته ددې چه د معلوماتو ټولوونکې ورسره تړل شوي وي کولی شي لرې ارتفاعات او فاصلې محاسبه
کړي په داسې حال کې چه نور ډولونه یی د معلوماتو ټولوونکو ته اړتیا لري چه دا کار ترسره کړي.
زیاتره نوي د معلوماتو ټولوونکي ډیر الس په کار دی چه بیه یې د  311تر  2111امریکایې ډالرو پورې
رسیږي .قیمتونه په اوس مهال کې مناسب اټکل کیږي ځکه د انجنیري سروې په ساحه کې ډیر کم بیه ډولونه
وړاندې شوي دي چه د کمپاک ( )Compaqڅخه نیولی بیا تر پناسونیک ( )Panasonicاو ددې ټولو
ډولونو لپاره د معلوماتو لوستونکي پروگرامونه لیکل او جوړ شوي دي .ځینې د معلوماتو ټولوونکي گرافیکي
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لمسې پردې ( )Touch Screensلري د کومو په مرسته چه سرویر کولی شي په بیړه سره معلومات داخل او یا
یی اصالح کړي .د مثال په توگه ځینی د معلوماتو ټولوونکي سرویر ته اجازه ورکوي تر څو د لمسې پردې په
مرسته د خط  -کار کړنې کیلي غوره کړي او ښکاره شوي ټکي د یو خط سره وتړي چه دا کار پرته د ځانگړي خط
– کار د شفرونو څخه ترسره کیږي.
که چیرې ټوټل سټېشن یواځې وکارول شي نو پدې حالت کې د سروې د ټولو محاسباتو د اجرا وړتیا په
لوړه پیمانې سره غوښتل کیږي .اوکه چیرې ټوټل سټېشن د توپو گرافیکې سروې لپاره چه د ساحې د موادو
ټولول ,د موادو پروسیس او دیجیټلی پالټول او نور غوښتل شوي وي وکارول شي نو پدې حالت که د ځینو
موادو ټولوونکو د محاسباتو وړتیا نه چندانې په نظرکه نیول کیږي ( لکه د تریورس د بندولو محاسبات ).که
چیرې ټوټل سټېشن د توپو گرافیکې سروې د سیسټم د یوی برخې په ډول و کارول شي نو د موادو ټولوونکي
به یواځی ساده معلومات ټول کړي لکه مایله فاصله ,افقي او عمودي زاویې -ورکړل شوي کوردینات ,د لید وړ
نقطې ,متناسب معلومات( د نقطو شمیرې,د نقطو توضیحات ,او دوهمه درجه په نښه شوي نقطې).
د ساحې د موادود محاسبه او تصحیح د اجرا لپاره کوم چه د کوردیناتو هندسي پروگرامونو په مرسته
ترسره کیږي اوس مهال د سرویرانو او انجنیرانو لپاره په اسانی سره پیدا کیږي .په زیاتو مواردو کې ډیرو
پیاوړو موادو ټولوونکو ته ( )Data Collectorsاړتیا پیدا کیږي د بیلگه په ډول ,د ماشین الرښود,
ساختماني نقشې GIS ,سروې ,د  GPSسروې او داسې نور(74:9) .
ډیر پخواني او ځینې اوسني ټوټل سټیشنونه د زاویو د لوستلو لپاره مطلقه میتودونه ( Absolute
 )Methodsکاروي .دا وسایل او آالت په اصل که د فوټو الیکټرونیکې سینسرونو ( Photoelectronic
 )Sensorsسره د انطباق وړ دي کوم چه کولی شي دایری ( )circlesپیدا او ولولي او دایری په مخکې څخه
اعیار شوي قیمتونو باندې چه د  631 – 1دي ویشل شوي دي .او نور ډولونه یی د زاویو د اندازه کولو څرخی
تخنیک کاروي .دا آلې دوه شیشه یی دایری لري یوه یی ځای پرځای یعنی والړه او بله یی څرخنده ده چه د 1111
–  21111برخو باندې درجه بندي شوي دي.
نور ) (lightد دایرو په مرسته منعکس کیږي او په الکټرونیکې سګنالونو اړول کیږي چه بیا ورسته آله
د پروسیسور له خوا د والړو او څرخنده دایرو په منځ کې د زاویو په اندا زه ګیری بدلیږي .د اندازه ګیری صحت
کیدای شي د نتیجو د اوسط څخه د دایرود مقابل لورو د اندازه ګیری په صورت کې په الس راشي .ځیني
تولیدوونکې د آالتو په جوړولو کې خطاوې مشاهده کوي یعنې آله وروسته د تولید څخه په خپله د خطا سبب
ګرځي چه نوموړي خطا وې د پروسیسور لپاره په خاصو جوړشویو پروګرامونو له خوا له منځه تللی شي ،چه په
یو ځلی د اندازو په اخستنې سره یی صحت د ځینو آالتو څخه چه دوه ځله د هغه په مرسته اندازه ګیری ترسره
کیږي ډیر غوره والی لري .دواړه سیسټمونه سرویر) (Surveyorتوانوي چه د  0درجی اویا کوم بل عدد آلې ته
په اسانی ورداخل کړي.
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ټوټل سټېشن خپل منځ کې مایکرو پروسیسورونه لري چه د آلې حالت څاري ( لکه د آبترازو او د لیول
حالت ،د بټری چارج ،د راتلونکې سګنال قوت او نور) او د نوموړو لومړنیو حاالتو لپاره د اندازه شویو
معلوماتو د تصحیح دنده هم ترسره کوي ،ددې څخه پرته مایکرو پروسیسورنه اخیستل شوي زاویې او فاصلې
کنټرولوي او بیا کوردینات  ،افقي او عمودي فاصلې او داسې نور محاسبه کوي .ډیر شمیر ټوټل سټیشنونه
داسې ډیزاین شوي چه ذخیره شوي معلومات په  Data Collectorsکې په چابکی سره د  RS232په مرسته
کمپیوټر ته داخلولی شي .د آالتو تولیدوونکي تل د معلوماتو د انتقال پروګرامونه جوړوي او ددې په څنګ کې
دوهم پروګرام ته هم اړتیا لیدل کیږي چه د پروسیس پروګرام دی کوم چه د ساحې معلومات په کمپیوټر کې
لوستلو ته چمتو او برابروي.
ګڼ شمیر ټوټل سټیشنونه د توپو ګرافیکي نقشو اخیستونکی پدې توانوي چه د یوې تکمې په کیمنډلو
سره مایلې فاصلې  ،افقي او عمودي زاویې واخلي ،د نقطو نمرې ( ډیر شمیر ټوټل سټیشنونه د نقطو د نمره
ګزاری لپاره اوتومات سیسټمونه لري) او د نقطو توضحات د مربوطه نقطو لپاره کیداشي وروسته د معلوماتو
د ټولولو څخه ټوټل سټېشن ته داخل او هلته وساتل شي .پرته لدې یو هوښیار سرویر د ساحې معلومات د ځان
سره نوټوي چه په هغه کې د هرې نقطې نمره او د هغې ټول ځانګړي معلومات لیکي.دغه د ساحې نوټ د سرویر
سره د کار په بشپړولو کې د نقطو د توضیحاتو په لرلو سره مرسته کوي ،او دا کار به په راتولونکې کې دده لپاره
د نقشی په جوړولو او د نقشی د دوسیی ) (fileپه برابرولو کې د ارزښت لرونکی وي(249:10) .

د  RS232کیبل یوه بیلګه

د لمسي پردو ) (Touch Screensیوه بیلگه
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د معلوماتو ټولوونکي نیوونکی
 3.16د ټوټل سټېشن د آلې خطاوې
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ټوټل سټیشن

 RS232کېبل او د معلوماتو ټولوونکی
Total Station Instrument Errors

د ټوټل سټیشنونو یو ړومبیتوب او غوره والی په الیکټرونیکې تیوډلیتونو باندې دادی چه ټوټل
سټیشنونه په خپل منځ کې د څارنې پروګرامونه لري چه د آلې د کارونې عملییات څاري او بیرته کولی شي چه
غلط شوي معلومات د اړتیا په مهال اصالح او سم کړي .د بیلګه په توګه د لید د خط خطا کیدای شي چه د دوه
مخیزه اندازه ګیری په مرسته له منځه یوړل شي (چه په دی حالت کې تلسکوپ ته وروسته او وړاندې حرکت
ورکول کیږي چه دغه حالت د دوه مرکزه په نوم هم یادیږي) چه دا د اصالح کار په خپله د آلې د پروګرام په مرسته
ترسره کیږي .د محوري کږیدنې خطا که چیرې کومه وجود ولري کیدای شي چه په هغه وخت کې ولیدل شي چه د
آلې په محور باندې یو عمودی جسم لکه دیوې ودانۍ د دیوال ژۍ ولیدل شي او په د حالت کې لیدل کیږي چه د
دیوال عمودي خطونه د ټوټل سټېشن د عمودي خط څخه لرې کیږي ،چه دا کږیدنه به په هغه وخت کې محسوسه
شی که چیرې دیوی ساکنې آلې په مرسته د عمودي محور په امتداد دیوال ته ښکته او پورته وکتل شي .که څه
هم دا خطا د ټوټل سټېشن په ورته ارتفاع کې د نقطو په منځ کې په افقي زاویو باندې کومه اغیزه نلري.
په معکوس ډول ،د دوه نقطو په منځ کې د افقي زاویې لوستل په ډیره لوړه او ټیټه ارتفاع کې نظر د ټوټل سټېشن
ارتفاع ته په ډیره زیاته کچه متاثره کیږي هغه هم کله چه عمودي زاویه پراخیږي.
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د خطا تاثیرپه اندازه ګیرۍ کې کیدای شي د ټوټل سټېشن د تصحیحي طرزالعمل په کارولو سره لږ او یا
له منځه یوړل شي .او ددې خطا تاثیر کیداشی چه د دوه مخیځی اندازه ګیرۍ )(two face measurement
په مرسته هم لری شي .د هدف اوتومات پیژندنی ) (automatic target recognitionیا  ATRتصحیح د
دید د خط او د ډیجیټلي کمرې د محور په منځ کې زاویوي جدا والئ منعکس کوي ATR ،د آلې په خپل منځ کې
د شته پروګرام په مرسته کنترولیږي

 4.16د ټوټل سټېشن ساحوي تخنیکونه او مهارتونه Total Station Field
Techniques
ټوټل سټیشنونه او د هغوی سره یو ځای د معلوماتو ټولوونکي د سروې په ډیرو او مختلفوعملیو سره
پروګرام شوي دي چه د سروې راز راز عملیی تر سره کوي.د ټوټل سټیشنونو ټول پروګرامونه غواړي چه د آلې
سټېشن ( )stationاو لږ تر لږه یو ارتباطي شټیشن معلوم وي اویا معلوم شي نو په نتیجه کې به ټول مربوطه
سټیشنونه د دوی د ( Xختیځ لوري ته مواجه)( Y ،شمال لوري ته مواجه) او ( Zارتفاع) په مرسته پیدا شي .د
آلې د سټیشنونو کوردینات او ارتفاعات د ازیموت سره یوځای د  backsightارتباطي سټېشن او یا د هغه
کوردینات کیدلی شي چه په ساحه کې او یا مخکې ساحې ته د تګ څخه آلې ته داخل کړل شي ،وروسته ددې چه
آله اعیاره شي او مخکې ددی چه آله د سروی د ترسره کولو لپاره چمتو شي (یعنی د آله ارتفاع د سټېشن د پاسه
معلومه شي) د منشور ) (prismارتفاع باید اندازه او ثبت شي.

 5.16د نقطې تعینول

POINT LOCATION

وروسته لدې چه د ټوټل سټېشن آله په درسته توګه اعیاره شي نو کیدای شي چه د هرې کومې قرات شوي
نقطې د  E , Nاو  Zکوردینات په الس راشي ،کوردینات یي د پردې پر مخ وښودل شي او ثبت شي .د کوردیناتو
ترتیب چه تاسی یې ټاکئ د سافټ ویر د پروګرام په فارمات پورې اړه لري کوم چه د ساحوي معلوماتو د پروسیس
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لپاره غوره شوی دی .نو پدې وخت کې قرات شوي نقطه نمره بندي او د هغه مربوطه توضیحات لیکل کیږي چه
دا ټول د نقطې د موقعیت د معلوماتو سره یوځای ثبتیږي.

نوې نقطه

دکنترول ارتباطي نقطه

سټیشن
( 8.16الف) شکل :د نقطې تعینول

 6.16مثلثاتي لیولېنګ
موږ پوهیږو چه څرنګه د یواوتومات او ډیجیټلي لیول په مرسته د یوې نقطې ارتفاع اخیستل کیږي .د
جیودیزي په لومړنیو موضوعاتو کې د تریګونو مټریک لیولینګ په هکله معلومات ارایه شوي دي .ساحوي
تجربې روښانوي چه ټوټل سټېشن کولی شي په داسې دقت سره ارتفاعات واخلي چه هغه به د ګڼ شمیر
توپوګرافیکي  ،انجنیري سروې ،او د پروژو د کنترول د مواردو لپاره ډیر مناسب وي .ټوټل سټېشن باید د
ارتفاعاتو د کار په اړه په دوه ګونو تصحیحي محورونو باندې مجهز وي ترڅو د زاویي د خطا مجاز ډاډمن کړي.
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ټوټل سټیشن

( 8.16ب) شکل :د نقطې تعینول
الف – شکل ( د نقطې د تعینولود پروګرام لومړني معلومات او د هغه حل).
الف – هغه معلومات چه په الس یي لرو:
-

د آلې د سټېشن د  Z, E, Nکوردینات

-

د کنټرول ارتباطي نقطې د  Z, E, Nکورینات اویا لږ تر لږه د هغه خط ازیموت کوم چه د آلې سټېشن او
دکنټرول ارتباطي نقطي سره وصلوي.

ب – هغه معلومات چه پخوا اندازه شوي دي:
-

زاویې یا ازیموتونه د کنټرول ارتباطي نقطې څخه اوفاصلی د نوي نقطې څخه د آلې تر سټېشن پورې

ت – هغه معلومات چه د ټوټل سټېشن په مرسته محاسبه شوي دي:
-

د نوي نقطې د  Z, E, Nکوردینات

-

ازیموت اویا فاصله د آله د سټېشن څخه تر نوي نقطې پورې



د لومړی نقطې معلومات:

ارتفاع ()E=201.768m
ازیموت زاویه (")Z1 = 92;25′11
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بیکسایټ (51 = - 4.273m) BS
مایله فاصله (S1 = 101.201m) S


د دوهمي نقطې معلومات:

ازیموت زاویه ))Z2 = 88;4′41″
بیکسایټ )21 = +2.894m( BS
مایله فاصله )(S2 = 91.876m
د ارتفاعاتو تفاضل  ∆Eپه الس راوړو:
)∆E = 52 – 51 (Frontsight – Backsight
)= + 2.894 m – (- 4.273 m
= 7.167 m
اوس د دوهمې نقطې ارتفاع په الس راوړو:
E2 = E + ∆E = 201.768 + 7.167 = 208.935m
د کار د ډیر دقت لپاره یو ټوټل سټېشن باید د  1″ثانیي د قوس د اندازه کولو وړتیا ولري ،عالوه د هغه
خطاوڅخه چه د  zenithزاویې د اخیستلو او محاسبه په صورت که منځته راځي .سرویر باید د هغه خطاو ته
چه د تلسکوپ د انحنا  ،انکسار ،او نورو طبعیي اثراتو سره تړلی وي باید ډیر متوجه وي او هم هغه خطاو ته چه
د منشور ) )prismد سټاف یا پا یي د کارونی په صورت کې منځته راځي پام لروونکی وي.
که چیرې د ټوټل سټېشن دقت او صحت معلوم نه وي او یا مشکوک وي او یا د اندازه ګیرۍ شرایطو
تاثیرات نامعلوم وي نو پدې صورت کې سرویر کولی شي چه د تر یګنومتریک لیولینګ پایلې د
تشخیصوونکې لیولینګ د پایلو سره پرتله کړي هغه هم د اندازه ګیرۍ د ورته شرایطو الندې تر څو یو د ډاډ وړ
تریګنومتریک لیولنګ د آلې په مرسته تر سره شي(34:7) .
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1.16جدول

د ارتفاع خطاوې په فټ  /متر کې

عمودی زاویې نا معلومتیا
"60

"20

"10

"5

"1

فاصله په فټ  /متر

0.029

0.0097

0.005

0.0024

0.005

100

0.058

0.0194

0.01

0.0048

0.001

200

0.087

0.029

0.015

0.0072

0.0015

300

0.116

0.039

0.019

0.0097

0.0019

400

0.145

0.049

0.024

0.0121

0.0024

500

0.233

0.078

0.039

0.0194

0.0039

800

0.291

0.097

0.0485

0.0242

0.0048

1000

ددې لپاره چه سروې په دقت سره تر سره شوي وي او اصالحات منځته را غلي وي نو متعدد قراتونه
کیدای شي د آلې د دواړو مخونو  1او  2څخه تر سره شي  ،او دوه اړخیزه قراتونه کیدای شي د هر خط د پای څخه
وروسته د اوسط نیولو څخه ترسره شي .دوه اړخیزه مشاهدات همزمان د سروې د خط په دواړو څوکو کې شاید
د ارتفاع د تفاضل د پیدا کولو لپاره د ټوټل سټېشن په کارولو سره یو ډیر ډاډمن تخنیک وي.
د  3-1جدول د یوې زاویي نا معلومتیا په مختلفو فاصلو کې را په ګوته کوي .د دغه جدول د نتیجو
اساس د کوساین ) (cosineد معادلی  90˚±زاویي نا معلومتیا او یا د ساین د معادلي  1˚±زاویې نا
معلومتیا ضرب په فاصله کې ده.

 7.16د ورک خط اندازه ګیري

The Missing Line Measurement

دغه پروګرام یو سرویر توانوي چه د دوه مورد نظر نقطو تر منځ افقي او مایلې فاصلې  ،او هم د هغه خطونو
مسیر چه دا دوه نقطې سره نښلوي پیدا کړي .دا پروګرام لومړی د نوموړو نقطو  X, E, Zکوردینات پیدا او بیا
د نوموړو نقطو ترمنځ فاصلې او جهتونه محاسبه کوي.

 8.16آزاد سټېشن (Resection)Free Station
دا تخنیک سرویر ته اجازه ورکوي چه ټوټل سټېشن په هره کومه نقطه کې چه یی غوښتی وي عیار کړي
او بیا د ټوټل سټېشن کوردینات او ارتفاع نظر یو پخوانی معلومې نقطې ) )stationته تعین کړي .که چیرې د
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دوه معلومو نقطو د ځای تعینول غوښتل شوی وي نو پدې صورت که الزمه ده چه د داوړو نقطو تر منځ زاویې او
فاصلې اندازه او ثبت شي .او که چیرې ډیری نقطې غوښتل شوي وي چه ځایونه یی تعین شی نو یواځی الزمه ده
چه د دوی تر منځ زاویې اندازه شي.
مهمه د یو سرویر لپاره دا ده چه څو ځلې قرات اخیستل د یو ښه حل او د یوې ښې نتیجې السته راوړل دي
 ،چه په څو ځله اندازه ګیرۍ یا قرات سره د اندازه ګیرۍ دقت او د پایلو صحت لوړیږي .یو ځلې چه د یوې نقطې
) (stationکوردینات پیدا شي نو پدې حالت کې آله عیاره شوې ده او سرویر کولی شي چه خپلې سروې ته په
هغه تخنیکونو سره چه دلته پدې څپرکي کې ذکر شوی دی دوام ورکړي.

 13.9شکل :ټوټل سټیشن

11.13شکل :آزاد سټیشن
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ټوټل سټیشن

هغه معلومات چه پهالس یی لرو:
  N, E, Zکوردینات د آلې د شټیشن لپاره. د کنترول د نقطې کوردینات  N, E, Zاویا لږ تر لږه د ازیموت خط چه کنترولی او د آلې د سټېشن نقطېسره نښلوي.

اندازه شوی معلومات:
 زاویې  ،ازیموت د کنترولې نقطې څخه او د آلې د موقعیت څخه نویو نقطو ته فاصلهمحاسبه شوی معلومات:
 د نویو نقطو کوردینات  N, E, Zپه الس راغلل -د نویو نقطو ترمنځ ازیموت  ،مایلی او افقي فاصلی  ،د نویو او ارتباطي نقطو تر منځ فاصلې

 9.16د ازیموت موندل Azimuth Determination
کله چه د آلې د سټېشن کوردینات او د مربوطه معلومې نقطې بیک سایټ  BSد آلې پروسیسور ته ور
داخل کړل شي نو د نوموړو نقطو ازیموت چه د یو خط پواسطه سره وصلیږي په اسانۍ سره په آله کې څرګندیږي
او هلته ثبتیږي  12.13شکل وګورۍ.
کله چه یو موتور لرونکي ټوټل سټېشن چه په اوتوماتیک هدف پیژندوونکي باندې سنبال وي و کارول
شي نو پدې صورت که د زاویې داندازه ګیرۍ اوتو مات پروګرام تاسو ته اجازه درکوي چه د پخوانیو لسو پورې
قرات شویو نقطو زاویې په اوتو ما تیکه توګه تکرار کړی .موتور لرونکی ټوټل سټېشن الزمه عملیات په اوتو
ماتیکه توګه تر سره کوي  ،او فقط غوښتل شوی صحت او دقت او همدارنګه د هغه زاویومجموعه چه د هغوی
اندازه ګیری مطلوب وی مشخصوي.
هغه معلومات چه په الس یی لرو:
 د #1اود  #2د نقطو  N, E, Zکوردینات. -او د لسو نورو معلومو نقطو کوردینات N, E, Z
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دا معلومات کیدای شي چه د الس په پواسطه دا خل اویا له پخوا څخه په کمپیوټر کې موجود وي.
اندازه شوی معلومات:
 د کنترولی نقطوتر منځ د آلې د سټېشن څخه تر ټولو معلومو نقطو پورې فاصلې.محاسبه شوي معلومات:
 د نویو نقطو کوردینات  N, E, Zپه الس راغلل. -د نویو نقطو تر منځ ازیموت  ،مایلې او افقي فاصلې  ،د نویو او ارتباطي نقطو ترمنځ فاصلې.

د کنترول لومړۍ نقطه

د کنترول دوهمه نقطه

زاویه

د آلې ناپیژندل شوی موقیعت

)Total Station(Unknown

 11.16شکل :د ازیموت موندل

هغه معلومات چه په الس یی لرو:
  N, E, Zکوردینات د آلې د سټېشن لپاره. د کنترول د نقطې کوردینات  N, E, Zاو یا لږ تر لږه د ازیموت خط چه کنترولي او د آلې د د سټېشن نقطېسره نښلوي.
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ټوټل سټیشن

اندازه شوی معلومات:
 د کنترول د نقطې څخه زاویې او نویو نقطو څخه د آلې د سټېشن پورې فاصلې.محاسبه شوی معلومات:
 د نویو نقطو او سټېشن ازیموت . د نویو نقطو ترمنځ د نښلول شویو خطونو میالن.نوې نقطه

دکنترول ارتباطي نقطه

سټیشن

12.13شکل :د نقطې تعینول

 10.16لری ابجکت (شي) ارتفاع REMOTE OBJECT ELEVATION
یو سرویر کولی شي د په الس نه راتلونکو ) (inaccessibleنقطو ارتفاعات لکه د برق الینونه او د
پلونو اجزاوې او نور په الس راوړي  ،کله چه ټوټل سټېشن د مخکې څخه عیار شوی وي هغه د راډ په ذریعه چه
په هغه باندې منشور نصب شوی وي او نوموړی راډ په ساده ډول د هغه شي یا ابجکت الندې ودرول شي .نو کله
چه ددې راډ په استقامت پورته ابجکت ته ټوټل سټېشن توجــــــه شی نو بی له ځنــــــډه به د نــوموړي نقــــطې
ارتفاع تر السه شي هغه په هغه صـــــورت کې چه د منشور ارتفاع له مخـــــکې څخه بایــد پروسیسور ته داخله شي.
شکل  16.13وګورئ.
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ټوټل سټیشن

پل

برق پایه

منشور راډ

منشور راډ
ټوټل سټیشن

13.16شکل :لرې ابجکت
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ټوټل سټیشن

 11.16نسبي اندازه ګیري Offset Measurement
د پټو شیانو نسبي اندازه کول :کله چه یو جسم یا شی د ټو ټل سټېشن څخه پټ وي نو منشور راډ تر کومه چه ټوټل
سټېشن ته ښکاره وي درول کیږي فاصله او نور معلومات ترالسه کیږي  ،او وروسته د پټ جسم نسبي فاصله
اندازه کیږي .زاویه معموال  91درجی او د پټ جسم په لوري استقامت د اندازه شوي فاصلې په شمول ټوټل
سټېشن ته ورداخلیږي او په پایله کې د پټ جسم موقعیت او حالت محاسبه کیږي .شکل وګورۍ(41:11) .

نیول شوی سټیشن
اندازه شوی فاصله

د جسم مرکز
جسم
افقي نسبی اندازه ګیري

د جسم مرکز

مایله فاصله

عمودي زاویه

نیول شوی سټیشن
عمودی فاصله
افقي فاصله

عمودي نسبی اندازه ګیري
14.16شکل :نسبي اندازه ګیري
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د جسم د مرکز پیدا کول په نسبی توګه :کله چه تاسی وغواړی د یو ډک سخت جسم د مرکز موقعیت
او حالت پیدا کړی نو د جسم دواړو خاوو ته د منشور د قرار ورکولو په مرسته پیدا کیدلی شي .الندې شکل
وګورئ.

نیول شوی سټیشن

اندازه شوي فاصله

د جسم مرکز
د چپ طرف نسبي اندازه ګیري

د جسم مرکز

نیول شوی سټیشن

عمودي زاویه

شوی
ندازه
ا

د ښي طرف نسبی اندازه ګیري

 11.16شکل :د ښي او چپ طرف نسبی اندازه ګیري

12.13شکل پورې تړلي معلومات هغه معلومات چه په الس یی لرو :د
 -د آلې د سټېشن  N, E, Zکوردینات.

اصله
ف

انجنیري جیودیزي

)(210
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 د کنترول د نقطې کوردینات  Z, N, E,او یا لږ تر لږه د کنترول د نقطې او د آلې د سټېشن ترمنځ دوصلوونکي خط ازیموت.
اندازه شوي معلومات:
 افقي زاویه،یا ازیموت د کنترولی نقطې او فاصله د آلې د سټېشن څخه تر منشور پورې کوم چه د هدفنقطې پورته یا کښته ښوول شوی دی.
 د منشور او هدف نقطې ته عمودي زاویې د منشور ارتفاعمحاسبه شوی معلومات:
 د ځمکې څخه د هدف نقطې پورې فاصله او د هغې کوردینات که چیرې غوښتل شوي وي.( )14,15.16شکلونو پورې تړلې معلومات
هغه معلومات چه په الس یی لرو :د
 د آلې د سټېشن  N, E, Zکوردینات. د کنترول د نقطې کوردینات  Z, N, E,او یا ازیموتاندازه شوی معلومات:
 د آلې د سټېشن څخه تر نسبي نقطې پورې فاصله د نسبي نقطې څخه تر مورد نظر نقطې پورې فاصله ( فاصله د  91درجی زاویې سره نظر د آلې د دید خطته اخیستل کیږي).
محاسبه شوي معلومات:
 د پټو مورد نظر نقطو کوردینات N,E,Z د آلې د سټېشن څخه د پټو نقطو پورې د ازیموتونو او فاصلو اندازهد نسبي اندازه کولو پروګرام حل او لومړنۍ معلومات
هغه معلومات چه په الس یی لرو:
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 د آلې د سټېشن  N, E, Zکوردینات. د کنترول د نقطې کوردینات  Z, N, E,او یا ازیموتاندازه شوی معلومات:
 د جسم د مرکز د هدف نقطې او د هغې دواړو خواو ته د منشور د قرار ورکولو د نقطو په منځ کې زاویې.منشور باید داسې قرار ونیسي چه دواړه قراتونه د آلې د سټېشن څخه د مساوي فاصلو لرونکي وي هغه هم کله
چه دواړه خواوې اندازه شي.
محاسبه شوی معلومات:
 د اندازه شویو پټو نقطو کوردینات N,E,Z -د آلې د سټېشن څخه د پټو نقطو پورې د ازیموتونو او فاصلو اندازه

12.16د نقشې پر مخ د نقطو موقعیتونه

Layout or Setting-Out Positions

وروسته لدې چه ټوټل سټېشن ټه د سټېشن نمرې  ،کوردینات او ارتفاعات د مربوطه نقطو ( دنقشو د
نقطو) ودراخل شي نو د نقشې سافټویر پروګرام سرویر توانوي چه د هرې نقطې په داخلولو سره د هغه نقطې
موقعیت په ساده توګه د سافټویر د پروګرام په مرسته معلوم کړي .د آلې د ښوونی پرده د چپ/ښئ ،
مخکې/وروسته او ښکته/پورته حرکتونه ښکاره کوي چه نوموړو حرکتونوته اړتیا لیدل کیږي تر څو منشور ته
په مطلوبه غوښتل شویو نقطو کې قرار ورکړل شي .دغه وړتیا د ساختماني او ملکیتونو د نقشو په کارولو او
تطبیقولو کې ډیره مرسته کوي .شکل وګورئ.

16.16شکل :د نقشې پر مخ د نقطې موقعیتونه
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 13.16د ساحې محاسبات

ټوټل سټیشن

Area Computations

کله چه نوموړي یاد شوي پورته پروګرام غوره شي  ،د ټوټل سټېشن پروسیسور د ټاکل شویو نقطو د لړۍ
په مرسته احاطه شوي ساحه محاسبه کوي .په لومړی ګام کې پروسیسور د هر سټېشن کوردینات چه مخکې یی
یادونه وشوه معلوموي او وروسته ددې کوردیناتو په کارولو سره احاطه شوی مساحت د تړلی تریورس د
کوردیناتو د میتود په شان محاسبه کوي.

()8, 341

 17.13شکل:د ساحې محاسبات][8
 13.13شکل پورې تړلي معلومات
هغه معلومات چه په الس یی لرو:
 د آلې د سټېشن  N, E, Zکوردینات. -د کنترول د نقطې کوردینات  Z, N, E,او یا ازیموت
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ټوټل سټیشن

 غوښتل شویو نقطو کوردینات چه هغه هم د الس او یا د مخکې څخه د کمپوتر نه اخیستل شوي وي.اندازه شوي معلومات:
 ښکاره شوي زاویې ( د آلې د ښودونکي پردې پر مخ) یا ازیموتونه د کنترول د نقطې څخه او فاصلېد هرې نقطې لپاره د نقشې پرمخ
 زاویې کیدلی شیپه الس او یا په اوتوماتیکه توګه واړول شي  ،که چیرې موتور لرونکي آله وکارولشي نو منشور راډ ته ترهغه پورې په ساحه کې حرکت ورکول کیږي – او ورسره زاویې هم په اوتو ماتیکه
توګه اندازه کیږي – ترڅو د هرې نقطې مربوطه غوښتل شوی حالت موږته راکړي.
د نقشې د تطبیق اویا اخستنې پروګرام

 17.13شکل پورې تړلي معلومات
هغه معلومات چه په الس یی لرو:
 دآلې د سټېشن  N, E, Zکوردینات. د کنترول د نقطې کوردینات  Z, N, E,او یا ازیموت غوښتل شویو نقطو کوردینات چه هغه هم په الس داخل او یا د مخکې څخه د کمپوتر نه اخیستل شويوي.
اندازه شوي معلومات:
 زاویې او ازیموتونه ،د کنترول نقطو څخه اود آلې د سټېشن څخه فاصلې نویو نقطو تهمحاسبه شوی معلومات:
 د احاطوي نقطو کوردینات N,E,Z د احاطه شویو نقطو په منځ کې مساحتد ساحې یا د مساحت د محاسبی پروګرام لومړنی معلومات او د هغه حل

 14.16د یو ټپیک ټوټل سټېشن د مشخصاتو لنډیز
Summary of Typical Total Station Characteristics
الف  -د انتخابولو لومړني پرامترونه:
 د زاویې واحدات :درجه  ،رادیان او نور
 د فاصلې واحدات :فوټ  ،متر

انجنیري جیودیزي
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 د فشار واحدات :ملی متر ستون سیماب  HGMMیا HGIN
 د حرارت واحدات C° :یا F°
 د منشور ثابت ) : (0.03mدغه ثابت رقم په فابریکه کې آلې ته داخلیږي
 نسبي فاصله به هغه وخت کې استعمالیږي چه کله نقطه د ټوټل سټېشن څخه پټه وي
 د  FACE 1او  FACE2انتخاب
 د نقطو لپاره په اوتوماتیک ډول د نمرو زیاتیدل
 د آلې ارتفاع )(hi
 د منعکس کوونکې ارتفاع )(HR
 د اخیستل شویو او قرات شویو نقطو کوډونه او نمرې
 د نیټه او وخت تنظیمول د ټوټل سټېشن د ساعت لپاره

ب – وړتیاوې چه معموال ټول ټوټل سټیشنونه یې لري:
 مونیټور )  :)Monitorپه مونیټور باندې د بټری حالت  ،عمودي او افقي محورونو حالت  ،د
سګنالونو کمزوری حالت  ،په آلې باندې د طبعي اثرونو حالت
 د کوردیناتو محاسبه
 تریورسونو بندول او اصالح کول  ،مساحت
 د توپو ګرافي کمول
 د لرې جسم ارتفاع – دجسم لوړوالئ
 د لرو نقطو ترمنځ فاصلې
 معکوسول
 Resection آزاد سټیشن
 نقشه ) ) Layout
 د عمودي او افقي خطاو اصالح
 د عمودي دایرو لپاره د اشارو)  ) indexesورکول
 د ثبت شویو معلوماتو موندل او د نظره تیرول
 د پروګرام وړ موضوعات – لکه د بیرونیوپروګرامونو عیارول
 کمپیوټر ته د معلوماتو لیږدول
 د کمپیوټر څخه معلومات ټولوونکو ته د فایلونوانتقال د نقشو او د ارتباطي مقصدونولپاره
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نوټ :ځینی ټوټل سټیشنونه اکثراً نوي او عصري ډولونه په خپل ځان کې سنسرونه لري چه د طبعي خطا
ګانو لپاره د اتوموسفیر تاثیرات کشفوي او په اتوماتیکه توګه قرات تصحیح کوي(301:11) .

 15.16په توپوګرافیکي سروې کې د ټوټل سټېشن لپاره د ساحې طرزالعملونه
ټوټل سټېشن کیدای شي د هر ډول ابتدایې سروې ګانو  ،د سروې د کنترول او یا د سروې نقشو لپاره
وکارول شي .ټوټل سټیشنونه په خاص ډول د توپو ګرافیکې سروې ګانو لپاره ډیر مناسب دي چه د دوی په مرسته
سرویر کولی شی د  Nکوردینات  ،د  Eکوردینات او ارتفاعات په یو ورځ کې د  700mڅخه تر  1000mپورې
ترالسه کړي .دا پدې آالتو کې یو ډیر مهم پرمختګ دی چه په ځینو متوسطو ګڼ میشته ساحو کې ځمکنئ سروې
یو ځل بیا د سماوي ) (Arialسروې څخه د قیمت په نظر کې نیولو سره موثره ده .که څه هم د ساحې د سروې د
موثریت ډیروالئ د پام وړ دی او حتی ډیر زیات موثریت په هغه وخت کې لیدل کیږي چه ټوټل سټېشن د
کمپیوټري سروې د سیستم یوه برخه وګرځي.
د الکترونیکي سروې ګانو د تخنیکونو د کارولو د پام وړیو ښوالی په ساحوي الکترونیکې آالتو کې دی
چه په دوی کې معلومات ثبتیږي .ددې آالتو په کارولو سره د وخت په مصرف کې د پام وړکموالی ترسترګو کیږي
ترڅو په غوښتل شوي وخت کې معلومات ثبت شي او له بلی خوا د معلوماتو په توضیح کې د غلطیو موقع هم
کمیږي .دلته یو سوال پیدا کیږي چه آیا د الس په مرسته د ساحې د معلوماتو لیکل یو د پخوا زمانې شی دی؟
ددې ځواب نه دی .ځکه حتی په الکترونیکې سروې ګانو کې هم د پاکو ،واضحو او بشپړو ساحوي نوټونو ته
ضرورت محسوسیږي .که څه هم سرویران ډیر عصري معلومات ټولوونکي چه په لمسی پردو باندې سمبال وي
کاروي یوه څه اندازه الس په مرسته لیکل شویو نوټونو ته ضرورت لري  ،لږ تر لږه الس په مرسته لیکل شوي
نوټونه د پروژې نوم  ،د ساحې پرسونل  ،د آالتو توضیحات  ،نیټه  ،هوا  ،د آلې د سټېشن د اعیارولو پیژندنه ،
او د بیک سایټ پیژندنه او نور معلومات په بر کې نیسي .سربیره پر دې  ،ډیر سرویران په توپوګرافیکي
سرویګانو په اړه په خپلو نوټونو کې د ساحې خاکه ) (sketchهم رسموي چه په هغه کې ټول جزیات لکه ؛ ونی
 ،پایی  ،پلونه  ،د اوبو ژی  ،ګوالیی  ،پیاده روونه  ،او د ودانیو ساده پالنونه ښودل کیږي .کله چه د سروې کار
په ساحه کې پرمخ ځی نو سرویر د ټولو نقطو نمرې په مسطقیمه توګه د خاکې ) (sketchپه مخ لیکي چه پدې
سره ټول جزیات د نوټ په شکل سره ثبتیږي .وروسته لدی چه ټول معلومات کمپیوټر ته داخل شی او ګرافیکي
بڼې ټولې ایډیټ ) (editشي نو د ساحوي نوټونو موجودیت نور ال هم د ډیر اهمیت وړ ګرځي هغه هم په هغه
صورت کې چه کومی نقطې نمره په غلطی سره لیکل شوی وی اود هغه بیرته اصالح کول مو غوښتی وی نو بیا
هم دغه نوټونو ته مراجعه کیږي.
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 16.16د لومړنیو معلوماتو درجول Initial Data Entry
ګڼ شمیر د معلوماتو ټولوونکې ) (data collectorsداسې ډیزاین شوی چه د سمدالسه  ،د الندې
معلموماتو د داخلولو لپاره  ،اشاره ورکوي او یا د معلوماتو د قبلولو غوښتنه کوي:
 د پروژې لپاره توصیحات
 نیټه اود ساحې د کارکوونکو نومونه  ،دندی او داسې نور
 د حرارت درجه
 فشار؛ ځینې د معلوماتو ټولوونکي د ذراتو تعداد په ملیون باندې غواړي کوم چه د فشار  /تودوخی د ګراف
څخه لوستل کیږي
 د منشور ثابت ) (0.03mدا یوعادي عدد دی چه د معلوماتو ټولوونکې د هرې نوعې لپاره باید وکتل شي
 کوږوالی او انکسار
 د بحر د سطحې اصالح
 د څو ځله اندازه ګیری تکرار ؛ زاویه او یا فاصله چه اوسط قیمت یی محاسبه کیږي
 د  FACE 1او د  FACE 2غوره کول
 په اوتو ماتیکه توګه د نقطو د نمرو زیاتیدلو اختیار
 د معلوماتو لپاره د مکملواعدادو او یا د  SIد اعدادو غوره کول
زیاتره پورته یاد شوي معلومات کیدای شي په معلومات ټولوونکو کې ونه غوښتل شي چه پدې حالت
کې مایکرو پروسیسور اړکیږي په خپله خوښه د پخوا څخه غوره شوي معلومات انتخاب  ،عیار او د محاسبې
لپاره یي چمتو کړي .وروسته لدې چه ټول لومړني معلومات یا مواد او عملیاتي حالت غوره شي ډیر د معلوماتو
ټولوونکي د سروې انجنیر څخه د ټولو نقطود سټیشنونو او اندازو د داخلولو غوښتنه کوي .راتلوونکي
څپرکونه د یو عادي توپوګرافیکي سروی طرزالعملونه بیانوی.

 17.16د سروې د سټېشن تشریح کوونکي Survey Station Descriptors
د سروې هر سټېشن یا په لنډ ډول نقطه باید د سروې د فعالیت په اړه معرفي شي د بیلګه په توګه بیک
سایټ  ، BSمنځنی قرات  ،فورسایټ  FSد نقطې پیژندنه  ،او نور د هغه مربوطه معلومات .یو ځل چه د ټوټل
سټېشن پروګرام او یا عملیات انتخاب شي نو ټوټل سټېشن سمدستي د ځینو معلوماتو غوښتنه کوي لکه تعین
شوی سټېشن (نقطه) د بیک سایټ مربوطه سټېشن او وروسته په اوتوماتیکه نوموړي نقطه نمره ګزاري کیږي
چه د چاپ په وخت کې هم د کاغذ پر مخ ښکاري.
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د نقطو د شرحه کولو معلومات کیدای شي د الفبا په تورو او یا په عددي کوډونو باندې و ښودل شي د
 5-2-1شکل وګوری .دا مشرح معلومات کیدای شي د چاپي کاغذ پرمخ او یا د نقشې پرمخ هم  ،که چیرې
غوښتل شوي وي  ،وښودل شي .ځینې معلوماتو ټولوونکي اوس مهال په بارکوډ لوستونکو (Barcode-
) Readersباندې هم سنبال شوي دي  ،هغه داسې چه که چیرې د معلوماتو ټولوونکي د مخکې څخه تیار شویو
کوډ لروونکو ورقو سره و کارول شي نو معلوماتو ټولوونکي خپل ځان ته د دغه ورقوڅخه د معلوماتو د داخلولو
اجازه ورکوي.

د نقطو د پیژندلو شفرونه

د ساحې لپاره د شفرونو جدول

د سروې نقطې
4
8

IB

3

ROA

7

----

11

SIB
WS
CL

2

CM

BM

1

بینچ مارک

6

IP

5

RIB

کانکریټي نښه

10

ROW

9

SL

د اوسپنې معیاري میله

Bench Mark

BM

Concrete Monument

CM

02

Standard Iron Bar

SIB

03

IB

04

RIB

05

IP

06
07

----

----

----

----

د اوسپنی میله

----

----

----

----

د اوسپنې ګرده میله

----

----

----

----

د اوسپنې نل

Iron Pipe

----

----

----

----

د لرګي موږۍ

Wooden Stake

WS

سړک

Road Way

ROA

08

د کوڅې خط

Street Line

SL

09

----

----

----

----

حق العبور

Right of Way

ROW

10

----

----

----

----

د مرکز خط

Center Line

CL

11

----

----

----

----

----

----

----

---

----

----

----

----

----

----

----

---

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

EWAT 62
----

C&G

ESHLD 30

EW 29

31

WDF 61

DW

CSW 66

34

Iron Bar

01

Round Iron Bar

توپوګرافي

----

----

----

----

د تلو د الر ژۍ

Edge Walk

EW

29

----

----

----

----

د پیاده رو ژۍ

Edge Shoulder

ESHLD

30

----

----

----

----

د پیاده رو څنډه او

Curb & Gutter

C&G

31

----

----

----

----

د اوبو ژۍ

----

----

----

----

د کانکریټو څنګالره

ویاله

----

----

----

----

سړک

----

----

----

----

د لرګي کټاره

----

----

----

----

----

Edge of Water

EWAT

32

Concrete Sidewalk

CSW

33

Drive Way

DW

34

Wooden Fence

WDF

35

----

----

----

 :2.16جدول ا ود کوډونو شرحه]: [11
ځینې د معلوماتو ټولوونکي داسې ډیزاین او طرحه شوی چه په مارکیټ کې د ډیرو او یا ټولو ټوټل
سټیشنونو سره کار ورکوی .دا د معلوماتو ټولوونکې په خپله د کوډنو مشخصات او الرښودونه لري .لکه څرنګه
چه نوموړي تکنالوژی دو خت په تیریدو سره تکامل مومي او ډیرې د سروې نوي عملیې په بر کې نیسي او د
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وخت په ال تیریدو سره به ډیرو معیاري طرزالعملونو ته وده ورکړل شي .د معلوماتو نوي ټولوونکي او د کمپیوتر
نوي پروګرامونه نه یواځی سرویر ته د نقطې د کوډ د داخلولو اجازه ورکوي بلکه د نوموړي نقطې نور مربوطه
معلمومات چه ډیر اړین وي هم داخل کړل شي لکه د تلیفون یا د برق یوه پایه چه کیدای شي د هغه نمره  ،د پایې
نوع ( د برق  ،د تلیفون اویا کوم بل هدف لپاره)  ،د پایې د موادو ډول ( لرګۍ  ،اوسپنه  ،کانکریټ)  ،د پایې د
نصب نیټه  ،د هغې سره نورې نښلیدلي پایې او داسې نور معلومات .دا ډول مشرح او منصوب شوي معلومات
د  GISد سروی لپاره هم ټپیک معلومات ګڼل کیږي (89:7) .

18.16د  AASHTOد سروی د معلوماتو د تنظیم سیسټم )(SDMS
 AASHTOپه  1919کال کې د  SDMSیو پروګرام جوړ کړ تر څو په ملي سطحه د معیاري ساحوي
شفرونو (کوډونو) او د کمپیوټر په مرسته د معلوماتو د پروسیس د طرزالعملونو څخه د سړکونوپه سروې کې
کار واخیستل شي .ساحوي معلومات ( )dataکیدلی شي د معلوماتو ټولوونکو په مرسته په اوتوماتیکه توګه
واخیستل شي هغه هم د ټوټل سټېشن په مرسته او یا معلومات کیدلی شي د الس په مرسته ور داخل شي .د
 AASHTOسافټویر د ډیروعصري او پرمختللو ډیزاین شویو ډولونو سره موازي تولیدیږي او یا د دریمې ډلې
د معلوماتو ټولوونکو سره موزون جوړیږي  ،او یا د معلوماتو پروسیس کیدلی شي اکثره د  MS-DOSلرونکو
کمپیوټرونو په کارولو سره تر سره شی (341:11) .

19.16د مخکې څخه د نیول شویو نقطو (د آلې د سټشنونو) داخلیدنه
معلومات په الندې ډول د یو ټوټل سټېشن د نقطې لپاره داخلیږي:
 د آلې لوړوالی ( اندازه شوی قیمت داخلیږي )
 د سټېشن نمره – د مثال په ډول  18.13د  Aشکل وګورئ
 د سټېشن د پیژندنی کوډ  Aشکل ګورئ
 د نیول شویو نقطو(سټیشنونو)کوردینات :کوردینات کیدلی شي فرضي وټاکل شي او یا دولتي آیالتی
کوردینات وي.
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 د سټېشن (نقطې) د بیک سایټ  BSکوردینات  ،او یا ارتباطي ازیموت د  BSسټېشن ته.
شکل17.13 :

د کوردیناتو انتخاب (مینو)

د کوردیناتو محاسبه کول (مینو)

 Aشکل

 18.13شکل :د بحر د غاړې د قراتونه د کنترولي تریورس سره وصلوي.
نوټ :د ځینو نوموړو پورته نقطو کوردینات کیدلی شي چه د کمپیوټر د فایل ) (fileڅخه واخیستل شي.
کله چه یو سرویر یو ځلې د نقطو د نمرو په مرسته په خپله نقطې معلومې کړي نو ددې نقطو کوردینات په
پروسیسور کې په خپله فعالیږي.
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 20.16د قرات شویو نقطو داخلیدنه Sighted Points Entries
 د منشور  /منعکس کوونکي ارتفاع ( اندازه شوی قیمت داخلیږي)
 د سټېشن نمره د مثال په ډول ) 114(BSد  18.13شکل
 د سټېشن معلوم شوی کوډ  18.13شکل

د  21.16شکل د مثال لپاره طرزالعمل
 1-21.16د معلوماتو ټولول Data Collection
 په اول پړاو کې لومړني او د آلې د سټېشن معلومات دا خل کړی لکه چه په  5-1او  5-2پاراګرافونو
کې واضح شوي دي .د آلې ارتفاع اندازه اویا د منعکس کوونکي ارتفاع د آلې د ارتفاع سره یوشانته
عیاره کړی.
 114 نقطې ته ټوټل سټېشن توجه کړی  ،افقي دایره صفر کړی (کوم بل عدد د صفر څخه هم کیدای شي
چه غوره شي)  ،اکثره ټوټل سټیشنونه د صفر کولو تکمه لري.
 کوډ ورداخل کړی د مثال په ډول ) ، (BSاو یا د معلوماتو ټولوونکو د سمدستي غوښتنې ته ځواب
ورکړی.
 د منشور  /منعکس کوونکي ارتفاع اندازه او داخله کړی ( , )HRکه چیرې د منعکس کوونکي
) (Reflectorارتفاع د آلې د ارتفاع سره مساوي عیاره شي نو د  1.000قیمت د هر وخت لپاره د
دواړو ارتفاعاتو لپاره داخلیږي چه  hiاو  HRیو د بل سره په محاسباتو کې له منځه وړي.
 وروسته د اندازه کولو مناسبه تکمه فشار کړی د مثال په ډول د میالن  ،افقي او عمودي زاویو لپاره.
 د هرې اندازه ګیری څخه وروسته د ثبت تکمه فشار کړی  ،او زیاتره آلې میالن ،افقي او عمودي زاویې
وروسته لدې اندازه شي دیوی تکمی سره په فشار ورکولو سره یو وار ثبتیږي.
 کله چه د سټېشن اندازه ګیری ثبت شی  ،نو د معلوماتو ټولوونکې د سټېشن د نمری غوښتنه کوی لکه
د  114او د سټېشن د پیژندنی کوډ یا شفر لکه په تیر مثال  13.7کې  12چه د کانکریټی پایې لپاره
ورکړل شوی و.
 که چیرې مناسبه وي  ،لکه د تریورس د سروې لپاره  ،ورپسې قرات او توجه به د  FSسټېشن ته وي .نو
ددې لپاره د  6, 5 ,4او  7مرحلې په دقت سره تکراریږي .
 کله چه د  111په سټېشن کې قرار ولرو  ،هر یو د منځنیو قراتونو څخه کیدای شي واخیستل شي تر څو
د توپوګرافیکي نقشې لپاره سروې ترسره شوي وي .ګڼ شمیر آلې د کار د تسریع ډول ډول طریقې او
اختیارات لري چه د کار تسریع د اتوماتیک نمره زیاتوونکې پروګرام په کارولوسره ترسره کیږي .د بیلګې
په توګه که چیرې د کومې نقطې شروع په  1000عدد سره پیل شوی وي نو د راتلونکو نقطو لپاره د 1001
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 1003 ، 1112 ،او نورې نمرې په اوتوماتیکه توګه ورکول کیږي .که چیرې د منشور راډ د پخوا څخه په
تثبیت شوي نقطه باندې ودرول شي لکه د  107نقطه نو ټوټل سټېشن به پدې صورت کې د  107نقطه په
اوتوماتیکه توګه وښیي.
منشور /منعکس کوونکی معموال په یوه عیاریدونکي پایه باندې نښلول کیږي چه د منشور ارتفاع
) (HRد آلې د ارتفاع ) (hiسره مساوي قرار ورکول کیږي .د منشورپایه کیدلی شي د یوې بلې مرستندویه
پایې سره ونښلول شي تر څو د منشور د کار موثریت نور هم زیات شي.
ځینې سافټویرونه سرویر ته اجازه ورکوي تر څو نقطې نظر د هغوی نوم او اضافي کوډ یعنې شفر په
لرلو سره وپیژني کوم چه یو د بل سره تړلي دي لکه په تیر شکل کې د ساحل د پروژې نقطې .دغه د اتصال یا
نښلیدنې ) (Off /Onبڼه د ساحې سرویر ته اجازه ورکوي تر څو پالن جوړ کړلی شي هغه هم د ساحې د سروې
په دوران کې  ،او سرویر کوالی هم شي چه وروسته نوموړې نقطې په کمپوټر کې د ایډیټ په حالت کې وصل
کړي هغه هم د سافټویر د نوعې په کارولو پورې اړه لري .پدې حالت کې هم د واضحو ساحوي نوټونو یا
یاداشتونو ته اړتیا لیدل کیږي .د معلوماتو ټولوونکو د لمسي پردو ګرافیک د نقطو د نښلولو اوتوماتیکه
وړتیا لري او دې ته اړتیا نه لیدل کیږي چه د خاصو کوډونو په مرسته هغوی سره وصل کړي.
 کله چه ټول توپو ګرافیکې جزیات د  111سټېشن په ساحه کې راټول شي نو ټوټل سټېشن ددې څخه
وروسته بلې مطلوبې نقطې ( پدې مثال کې د  112نقطه) ته وړل کیږي .د معلوماتو ټولول ټول په همدې
ترتیب او میتود پرمخ بیول کیږي کوم چه مخکې یی یادونه وشوه .لکه د  111سټېشن یا BS STA
اخیستل کیږي او بیا د  112نقطې څخه ټوټل سټېشن  113نقطه ته توجه کیږي او د هغې قراتونه اخیستل
کیږي  ،او په همدی ډول تاسې کولئ شئ ټول منځني قراتونه  ISتر سره کړئ.

 2-21.16د معلوماتو لیږدول او د هغوی پروسیس Data Transfer and processing
لکه څرنګه چه د 7.16شکل په مثال کې وښودل شول  ،اوس نو راټول شوي معلومات باید کمپیوټر ته
ورداخل شي .کمپیوټر ته د داخلولو پروګرامونه معموال د ټوټل سټېشن د تولیدوونکو په مرسته په خپله د ټوټل
سټېشن سره یوځای د  CDاو یا کوم بلی وسیلې په مرسته اماده کیږي  ،او داخلول د معلوماتو د  RS232کیبل
په مرسته صورت نیسي .یوځل چه معلومات ) (dataکمپیوټر ته داخله شي معلومات باید پداسې یو فارمات
که ذخیره شي چه هغه د کمپیوټر د پروګرام سره باید مطابقت ولري تر څو معلومات پروسیس کړل شي .د
معلوماتو د پروسیس پروګرام معموال په سروې باندې د پوهو تولیدوونکو لخوا جوړیږي او همدوی یې بازار
ته وړاندې کوي.
ډیر شمیر نوي ټوټل سټیشنونه په خپله د معلوماتو د ذخیره کولو وړتیا لري چه دمعلوماتو د ټولوونکو اړتیا له
منځه وړي .ځیني آالت معلومات په یوه برخه د ټوټل سټېشن کې ذخیره کوی چه هغه هم کیدای شي د کمپیوټر
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سره د تړل شوي آلې په مرسته چه د معلوماتو لوستونکی دی انتقال شي او نور تولیدوونکې د PCMCIA
کارتونه استعمالوي چه د مستقیماً د کمپیوټر پواسطه لوستل کیږي.
نور آالت بیا جیوډیمیټر  Geodimeterلري چه معلومات کیدلۍ شی د کمپیوټر سره د آلې د نښلولو
په صورت کې انتقال شي .که چیرې توپو ګرافیکي معلومات  Topographic Dataپه یو تړلي تریورس
پورې مربوط وي نود تریورس تړلی حالت محاسبه کیږي او وروسته ټول تنظیم شوي قیمتونه د  E , Nاو
ارتفاعات ) (Z , X , Yمحاسبه کیږي .ځینې ټوټل سټیشنونه ډیر تجربه شوي د معلوماتو ټولوونکې لري کوم چه
کولی شي لومړنئ او ابتدایي تجزیه او تحلیل  ،تنظیم  ،د کوردیناتو محاسبه او نور غوښتل شوي کارونه تر سره
کړي پداسې حال کې چه نور ډولونه یې بیا د کمپیوټر پروګرامونو ته ضرورت لري تر څو نوموړي وظیفې ترسره
کړي.
کله چه د ساحې معلومات د کوردیناتو په دوسیه ) (fileکې ذخیره شي او غوښتل شوي معلومات د
پالټولو لپاره د ډیجیټلي پالټ پواسطه راټولیږي او وروسته د سروې پایلې د کاغذ پر مخ په غوښل شوي
مقیاس سره پالټ یا چاپ کیږي .د سروی پایلې د معلوماتو د پروسیس او ګرافیکي پروګرام د متقابلې کارونې
په مرسته هم پالټ کیدای شي هغه هم د  AutoCADپروګرام په مرسته.

 22.16په ساحه کې تولید شوی ګرافیک Field Generated Graphics
ګڼ شمیر د سروې د پروګرامونو سافټویرونه د ساحې سرویر ته ددې اجازه ورکوی تر څو د ساحې
معلومات پیدا او د پروسیس څخه وروسته یې د ګرافیک یا انځور په بڼه د کاغذ پر مخ څرګند کړي .دغه برخه
تیپیک مثالونه لري د بیلګه په توګه د  Micro-Survey International Inc.شرکت سافټویر د ګرافیکي
توضیحاتو یوه بڼه لر Dکوم چه سرویر توانو Dترڅو د ســـاحې نقطې سره ونښلو Dلکه د ګوالیي  Curbنقطې
(د  19.16شکل وګوری) د  zد مختاړي په زیاتولو سره لیکن وروستئ نقطه د  CURBپه نامه  ،کله چه پروګرام
د لومړي ځل لپاره د  zمختاړي سره اشنا شي نو نوموړی پروګرام ټولې نقطې د  zد مختاړي په یو ځای کولو سره
نو د بل سره تړی او کله چه پروګرام د  CURBد تشریح کوونکي سره مخامخ کیږي پرته د  zمختاړي څخه نو پدې
صورت کې د نقطو تړل کیدل له منځه ځي یعنې نقطې یو د بل سره نه تړل کیږي .نوپدې صورت کې به ګوالیي
) z (Curved Curbsتعویضوي په  xسره به معرفي شي شکل –  19.16الف او نور د ګرافیک تیپیک
مختاړي د نوموړي تولیدوونکو څخه په الندې ډول ذکر شوي دي.
 Y وروسیتئ ورته تضیح کوونکئ ) (describerد ˚ 91په اندازه د یو خط په رسمولو سره د مخکیني
تعین شوي خط سره وصلوي د کټارې خط د  6-1په شکل کې وګورئ.
 د ) (-قطعه خط د رسم په فایل کې د نقطې د تشکیل سبب ګرځي  ،کوم چه وروسته پالن ته انتقال شوي
دي .نوموړي نقطه یا ټکی کیدای شي په خپله په پالن کې د مخکې څخه په جوړشویو سمبولونو باندې
تعویض شي – د بیلګې په ډول ونه  ،مینهول چه په  - 19.16الف شکل کې د  MHسره ښودل شوی  ،اور
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وژوونکی په .HYDکه چیرې دوهم قطعه خط ) (-لومړی قطعه خط تعقیب کړي نو د ځمکې ارتفاع به د
ګرافیکي فایل ته انتقال شي  HYD ،د  19.16الف په شکل کې وګورئ  ،ځکه د ځینو بڼو ارتفاعات ښایي
چه نه وي غوښتل شوي.
 د ) (.ټکې نښه سیستم ته وظیفه ورکوي چه بیرته د لومړی نقطې سره د ورته حروفو سره وتړي د BLDG
او  BUSنښې د  19.16الف په شکل کې وګورئ یعنې پدې سره محیط بشپړیږي.
ورته شرکت یا کمپنی د ډیزاین سافټویرونه هم لري چه د هغه معلوماتو ټولوونکو لپاره ډیزاین شوی
چه د لمسي پردو ګرافیک کاروي چه هغوی هیڅ کوډ ورکولوته اړتیا نلري  .ګرافیک په لمسي پردو باندې
جوړشوی دی چه یواځی د پردې د لمس پواسطه کارول کیږي .نور د سافټویر پروګرامونه مختلف تخنیکونه
کاروي تر څو د ګرافیکي ټوټې سره د یوځای او یو بشپړ تصویر یا شکل جوړکړي .د مثال په توګه د SOKIA
سافټویر پروګرام په خپله د یو جسم د رسمولو او یوځای کولو توان لري ( لکه کټاره ، Fence1د پیاده رو
څنډه  Curb2 ، Curb1او د  CLنښې) چه یو سرویرپه اسانئ سره کولئ شي هغه چاالن او مړ )(On - Off
کړی د 19.16ب شکل وګورئ.
ځانګړي کمپنی اوس داسې معلومات ټولوونکي تولیدوي چه یو سرویر ته اجازه ورکوي چه د کار په
ساحه کې ګرافیک جوړ کړي هغه هم په ډیره اسانۍ سره د ګرافیکو د څو کماندونو ) (Commandsپه
زده کولو سره چه کماندونه هم د  Menuڅخه را اخیستل کیږي او په ساده ډول د لمسي پردې پر مخ د ګوتې
په واسطه فشار ورکولو سره کارول کیږي.
په ځینو حآالتو کې دا ډیره موثره وي چه د نقطو څرګندونې د کمپیوټر د کیبورډ پواسطه وروسته د
سروې د اکمال څخه وټاکل شي .د بیلګې په توګه د نقطو څرګندوونکو داخلول په ځینو الکترونیکي
ساحوي آالتو کې یو ډیر وخت – مصرفوونکئ کار دی هغه هم په خاصه توګه په اتوماتیک حالت کې .ددې
څخه پرته ،د توپوګرافیکي شکلونو ځینی بڼې (د اوبو ژۍ په ډنډونواو جهیلونو کې) کوم چه کیدای شی په
پرله پسې توګه واخیستل شي سرویر ته اجازه ورکوي د نقطو او جسمونو توضیح کوونکي په موثره توګه
ایډیټ کړي هغه همم د کمپیوټر پواسطه پرته لدې چه د معلوماتو په ټولوونکو کې په درجنونو او لس ګونو
ځله شفرونه او کوډونه ورداخل شي .د معلوماتو ځینې ټولوونکي د وروستئ داخلونې لپاره غوښتنه کوي
نو پدې حالت کې د ورته کوډونواو شرحه کوونکو د داخلولو څخه ممانعت کوي .که چیرې د نقطو شرحه
کوونـــــکي غوښتل شوی وي چه په کمپیوټر کــــــې داخل کړل شي نو پـــدې صورت کې ســــــــاحوي نوټونه
(د  21.13شکل و ګورئ) ډیر مهم ګڼل کیږي ددې خبری لپاره د  21.13شکل یوه روښانه بیلګه ده .د ډنډ
غاړه د  21.13شکل کې د لسو نقطو پواسطه پیژندل شوې ده  ،د  58نقطې سره شروع او  67باندې
بشپړیږي .د نقطې د تشریح د ایډیټ بڼه کیدلی شي د مینو  Menuڅخه چه په الندې ډول ذکر شوی تر السه
شي.
 نقطې چه توضیح شي؟ د  ( 33 .......... 58داخل یی کړئ)
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) ( داخل یې کړئZPOND  توضیحات؟
) ( داخل یې کړئ37  نقطې چه توضیح شی؟
) ( داخل یې کړئPOND  توضیحات؟
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 19.16ب شکل
وروسته لدې چه د نقطې توضیحات په مناسبه توګه کوډ شول ( کیدای شی چه په مستقیمه توګه د
ساحوي کوډونو یا د ایډیټ د تخنیک په مرسته چه دلته تشریح شوي دي ) نو دوهم کماند د بلی کښته خواته
کشیدونکې  Menuڅخه یواځې د یوې عملیې په اجرا سره تر سره شي  ،چه په نوموړي کماند سره د کوډ شویو
نقطو تشریحاتو فایل په ګرافیکي شکل باندې اړوي چه په پایله کې د ډنډ شکل په الس راځي.

 20.16شکل  :د اوبو ډنډ
د نقطو د تشرېح لپاره د څلورو بټنو استعمال کوم چه وړاندې یې یادونه وشوه د ساحوي داخلونې د
طریقې څخه چه د ډنډ د لسو نقطو د تشرېح لپاره په کار وړل کېږي کوم چه پدې مثال کې یې یادونه وشوه ډېره
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ساده او اسانه ده او لږ کارته اړتیا لیدل کېږي .ډېر لوی او پراخه انجنیري شکلونه او نقشې د ډېرو زیاتو ساحوي
نقطو تعینولو ته اړتیا لري چه ددې ډول وروستۍ سروې لپاره د نقطو د تشرېح اېډېټ ډېر کار غواړي.
کوالی شو چه ووایو ډیری پروژې اړتیا لري چه ګرافیکي شکلونه یې د ټوټل سټېشن په مرسته پرمختګ
ومومي چه دا کار د ساحې د نقطې د تشرېح د کوډونواود وروستۍ سروې Post-survey

د نقطې د

تشرېح د اېډېټ په مرسته تر سره کېږي .دا خبره باید په یاد کې ونیول شي چه ددې ډول نویو او عصري سروې
ګانو کامیابي تراوسه هم د پخوانیو موده وتلو ساحوي با اعتباره نوټونو باندې تر ډېره زیاته اندازه اړه لري ،
اوبله خبره هم دا چه د ساحې د پالن خاکه د سروې د کارونو لپاره تر ډېره حده پورې د ساحې سرویر پورې اړه لري
هغه هم د ساحې د مستقیم کوډ ورکولو د تخنیک او یا د وروستۍ سروې د معلوماتو د پروسېس په مرسته .د
سروې د پروګرام ټول اوسني معرفي شوي سافټویرونه سرویران توانوي چه د سروې بشپړ پالنونه جوړ او تولید
کړي .د معلوماتو ټولوونکی اوس کوالی شي د سروې فایلونه د  .dxtد فارمټ په شکل سره د  AutoCADد
پروګرام لپاره اویا فایلونه د هغوی د آخري پروسېس په خاطر د  ESRTپه حالت کې د  GISد پروګرامونو لپاره
واړوي .همدارنګه د نقشو لپاره عرضانې  ،طوالني قطعې او مسیرونه د کمپیوټر په مرسته جوړیدالی شي او
ددې څخه وروسته د ډېر نوي جوړشوي  .xmlفایل په شکل سره د معلوماتو ټولوونکو ته ولېږدول شي.
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 23.16د ټوټل سټېشن په کارولو سره د ساختماني نقشو جوړول
موږ ددې کتاب په تېرو بحثونو کې ولیدل چه ټوټل سټېشن په خاصه توګه د توپوګرافیکي سروې ګانو
لپاره یوه ډېره موثره آله وه او موږ دا هم ولیدل چه ټول شوي معلومات په ډېره آسانۍ سره کمپیوټر ته انتقال شول
او کوردینات یې د  E ، Nاو ارتفاع یې د ) (X,Y,Zپه شکل او د هغه اړوند نور معلومات ېي پروسېس کړل .ټوټل
سټېشن د توپوګرافیکي سروې په ترسره کولو کې د پام وړ ډېر زیات ممکنه موثریت رامنځته کړی دی چه دا
موثریت هم کېدالی شي د سروې د نقشو په جوړولو کې ولیدل شي کله چه د اصلي نقطې کوردینات د کمپیوټر
په حافظه یا د  CDپه شکل سره د هغوی د ډیزاین د کلیدي نقطو د کوردیناتو سره یو ځای پدې دوه حالتونو کې
موجودېږي .د ال ډیرې توضېح لپاره  ،د سرک د ساختماني پروژې مثال په نظر کې ونیسئ .لومړی توپو ګرافیکي
معلومات ټولېږي هغه هم د ټوټل سټېشن په کارولو سره چه د کنترولي نقطو په مختلفو موقعیتونو کې
اعیارطږي (ابتدایي سروې) .معلومات چه راټول شي نو کمپیوټر ته داخلېږي  ،منظمېږي او که چېرې اړتیا
ولیدل شي نو د  ، Y ، Xاو  Zپه کوردیناتو بدلېږي.
وروسته لدې کیدای شي د سرک د ډیزاین لپاره راز راز د ډیزاین او د کوردیناتو هندسي پروګرامونه و
کارول شي .کله چه غوښتل شوي افقي او عرضي مقطع  ،او د سرک د مسیر په وړاندې ټول معلومات اماده او
تهیه شي نو دټولو مهمو افقي او عمودي پارامترونو (ارتفاعات) غوښتل شوي کوردینات کیدای شي د
کمپیوټر په مرسته محاسبه او په کمپیوټر کې د فاېل په شکل ذخیره شي.
د نقطو اخستل شوي کوردینات د سرک د پیاده رو د پاسه او د سرک د مرکزي خط په شمول حالتونه د
منظمو سټیشنونو لپاره څرګندوي او هم ددوی تغیر په مسیر او میالن کې مطالعه کوي .پدې کوردیناتو کې د
آبګیرونو ،ترافیکي ټاپوګانو او دسرک د ګوالیي او د سرک د غیرو منظمو اجزاؤ کوردینات شامل دي.
د کمپیوټر فاېلونه اوس د ټولو کنترولي سټیشنونو د کوردیناتو  ،د توپو ګرافیکي جزیاتو او د ډیزاین د
اجزاؤ د نقطو لرونکي دي.
د کنترول د نقطې او نقشې د نقطې کوردینات ) (Z,X,Yنه وروسته کیدالی شي ټوټل سټېشن ته ولېږدول
شي .نقشه ) (Layoutد ټوټل سټېشن په اعیارولوسره د هغه د  layoutپه حالت کې ترسره کېږي .آله د پخوا
څخه په یو پېژندل شوي کنترولي نقطه باندې اعیاره کړئ او بلې پیژندل شوي کنترولي نقطې ته یې توجه کړئ.
په دوهم پړاو کې  ،که چیرې آله اوس هم د  layoutپه حالت کې وي او وروسته ددې نقشې د لومړۍ نقطې نمره
آلې ته داخله کړل شي  ،نو د غوښتل شوي نقشې د ازیموت یا زاویې او د نقشې د فاصلې د څرګندېدو سبب
ګرځي.
که چېرې د نقشې نقطه د ټوټل سټېشن د غوره شوي سټېشن څخه تعین کړو نود نقشې زاویه یا ازیموت
(په اوتوماتیکه توګه د موتور لرونکي ټوټل سټېشن په واسطه منځته راځي) ،او فاصله د ښودونکي الرښوونو
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( وروسته/وړاندی ( ، ) Backward / Forwardچپ/ښی  ، )Left/Rightاو د (ښکته/پورته
 )Up/Downپه مرسته تعینېږي تر څو غوښتل شوي نقطه د نقشې پرمخ تعین کړي.
کله چه ټوټل سټېشن په تعقیبي حالت ) (Trackingکې اعیار شي نو لومړی منشور هدف ته نږدې اعیار
کړئ چه هغه هم د چټک ازمیښت – خطا اندازه ګیرۍ په حالت کې  ،د  7-1شکل که جدول د سرک د ساختماني
پروژې کمپیوټري چاپ څرګندوي پدې جدول کې ټوټل سټېشن د  CX – 80کنترولي نقطې د ازیموت سره په
تړلو عیار شوی دی په نوموړي جدول کې د  917نقطه وګورئ.
سرویر دوه الرې غوره کوالی شي :
( )1حقیقي ازیموت ) (213˚57′ 01″ , line 957په بیک سایټ  BSباندې اعیار کړي او وروسته
افقي دائره د نقشې د غوښتل شوي نقطې چاپ شوي ازیموت ته دوران ورکړي  ،اویا ( )2د بیک سایټ لپاره
د ˚ 0درجه اعیاره او وروسته د ساعت د عقربې په مطابق زاویې ته دوران ورکړئ کومې نقشې چه د هرې غوښتل
شوي نقطې لپاره په جدول کې ذکر شوي دي.
د احتیاط لپاره  ،کله چه د بیک سایټ قرائت ترسره شو نو سرویرمعموالً د دوهمې او دریمې کنترولي
نقطو قراتونه ترسره کوي ( په جدول کې لومړی  12نقطه وګورئ) تر څو د زاویو اعیارتوب او ازیموت ډاډمن
کړي .د کمپیوټر په مرسته جوړ شوی جدول د نقطو کوردینات او د نقشې پرمخ دهرې نقطې  baselineتناسبیت
هم ذکر کوي.
د22.16شکل کې جدول وګورئ.
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 22.16شکل
د 24.16شکل د یوې ساختماني پروژې د پالن یا نقشې یوه برخه موږ ته څرګندوي چه د  22.16شکل
دجدول سره اړه لري .نقشه ( معموالً د ډیجیټلي پالټر په مرسته د کمپیوټر د فاېل څخه رسم او چاپ شوې
23.16شکل ) د سرویر لپاره یوه مرستندویه وسیله ده ترڅو په ساحه کې د سروې کارونه د کاغذ پرمخ په درسته
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توګه وښیی .پدې نقشه کې ټولې نقطې کومې چې په جدول کې ذکر شوي دي د ګوالیانو د معلوماتو او د نورو
توضېحي نوټونو سره یو ځای ښودل شوي دي.

 23.16شکل :ډیجیټلی پالټر
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 24.16شکل :د یوې ساختماي پروژې د پالن یا نقشې یوه برخه
ګڼ شمېر نوي ټوټل سټېشنونه ډېر موثر تخنیکونه وړاندې کوي  ،ددې لپاره چه د نقشې ټول معلومات د
کاغذ پرمخ وښودل شي لکه د ) (22.16شکل د جدول په شان  ،نو نوموړي معلومات کېدای شي د ټوټل سټېشن
مایکرو پروسېسر ته داخل شي .یو سرویرددې څخه وروسته کوالی شي په ساحه کې د پخوا څخه قرات شوي او
یا تعین شوي نقطې دوهم ځل لپاره تعین او دهغوی مربوطه  BSپیدا او ټوټل سټېشن په هره نقطه باندې عیار
شي .د غوښتل شوي نقطې نمره په آله کې داخلېږي او د نوموړي نقطې پورې اړوند د نقشې زاویه او فاصله د
پخوا نه د ذخیره شویو معلوماتو څخه تر السه کېږي او دا ټول د آلې د شیشه یي پردې پر مخ د ګرافیک په شکل
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سره څرګندېږي .نقشه کېدالی شي د ازیموت په صحیح عیارولو سره پرمخ یوړل شي او وروسته د ازمیښت او
خطا تخنیک ) (Trial – Error Techniqueپه مرسته منشور د نقشې د فاصلې په امتداد وړاندی وړل کیږي
( ټوټل سټېشن د  Trackingپه حالت کې د ټولو اندازه ګیریو لپاره عیاریږي پرته د وروستئ اندازه ګیرۍ
څخه).
په ځینو ټوټل سټیشنونو کې منشور یواځې په ساده ډول د پاتې  ±چپې/ښئ فاصلې پواسطه تعقیبیږي
چه د پاتې  ±نږدې لرې فاصلې سره یوځای ښودل کیږي .کله چه صحیح عدد ته رسیږي نو دواړه ښودنې موږ ته
) 0.00m (0.00 ftښیی .که چیرې موتور لرونکی ټوټل سټېشن وکارول شي نو د نقطې د نمرې په داخلولو سره
په آله کې پدې صورت کې آله په خپله په یوه مناسبه زاویه څرخي.
که چیرې آله په یوه نامعلومه نقطه باندې ودرول شي یا عیاره شی چه دغه حالت یې د  Free Stationپه
نوم هم یادیږي نو ددې نقطې کوردینات کیدای شي د نورو کنترولي نقطو د کوردیناتو د قرائت څخه چه ال پخوا
هغوی معلومې شوي وي او مربوطه معلومات یې ټوټل سټېشن د مایکرو پروسیسور څخه په الس راځي.
نوموړی تخنیک  Resectionپه نوم یادوي او دا تخنیک په ټولو نویو ټوټل سټیشنونو کې موجود دی .د دوه
کنترولي نقطو قرائت کولی شي د آلې سټېشن معلوم کړي پداسې حال کې چه اضافي قراتونه یعنې لږ تر لږه تر
څلورو پورې الزمې وي چه په هغې سره یو ډیر دقیق حل ترالسه کیږي او د صحت اندازه زیاته په الس راځي.
ځینی تیودولیتونه او ټوټل سټېشن د الرښوونکي رڼا سره مجهز راځي چه د دوی په مرسته د منشور د
راډ وړونکئ کوالی شي په چټکۍ او اسانۍ سره د یو خط په امتداد د منشور راډ ته حرکت ورکړي.

 13.21شکل (  TC 800ټوټل سټیشن

26.16شکل
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27.16شکل  :الرښود نور یا رڼا

د  TC-800ټوټل سټېشن کوم چه فوراً چاالن شي پرته د کوم ځنډ څخه کارول کیږي .نوموړی د 2000
نقطو د ذخیره کولو او د الرښود نور یا رڼا لروونکی دی .پدې ترتیب نوموړی ټوټل سټېشن د سروې د نقشو لپاره
ډیره الس په کار آله ده ځکه چه د منشور راډ وړونکی په چابکئ سره منشور د رنګه نورونو په لیدلو سره کوم چه
د ټوټل سټېشن څخه تولیدیږي د یو خط په استقامت حرکت ورکړي .دغه پړکیدونکي رڼاګانې ( ژیړه چپې خوا
ته او سره یې ښۍ خواته کوم چه د منشور وړونکی لیدلې شي) د  100mپه فاصله کې تر  12mپورې پراخه
وي چه د منشور انتقالوونکی توانوي منشور د هغه خط په استقامت ودروي کوم چه د ټوټل سټېشن د
کاروونکي لخوا د وروستئ اندازه حد ورکول کیږي .د اتومات هدف پیژندونکي ) (ATRپه کارولو سره قرائت
پروسه په اتوماتیکه توګه بشپړیږي.

 24.16موتور لرونکی ټوټل سټیشنونه Motorized Total Stations
یو ډیر لوی او موثر تغیر په ټوټل سټیشنونو کې د دوه ګونو وظیفو د تر سره کولو د موتور اضافه کول دي
چه نوموړی توکئ د آلې د عمودي او افقي حرکت سبب ګرځیي .موتور باندې سنبال آالت داسې ډیزاین شوي دي
چه په اتوماتیکه توګه د منشور د هدف پلټنه کوي او وروسته د پیدا کیدو څخه یې په صحیح توګه کلپوی ،
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ددې لپاره چه پیژندل شویو نقطو په لوري وڅرخیږي او زاویې اندازه کړي او د ټوټل سټېشن په داخلي ذخیره کې
د نوموړو نقطو د کوردیناتو څخه کار اخلي  ،او دوه ځله اوتومات مرکزیت په مرسته زاویې تکراریږي .که چیرې
نوموړي آله د لرې اداره کوونکي  Remote Controllerکوم چه د منشور وړونکي پواسطه نیول کیږي سره
یوځای و کارول شي نو د سروې د ترسره کولو په وخت کې لږ پرسونل ته اړتیا پیښیږي.

 25.16په اتوماتیک ډول د هدف پیژندل )Automatic Target Recognition (ATR
ځینې آلې د اتوماتیک هدف پیژندوونکو  ATRسره یو ځای ډیزاینیږي کوم چه د الیزر  laserاو انفرا
ریډ  infra-redشعاع ګانې کاروي .نوموړي شعاع ګانې د ټوټل سټېشن د تلسکوپ څخه منشور ته استول
کیږي چه منعکس شوی شعاع ګانی د منشور څخه بیرته د داخلی چارج جوړه آلې د کمرې
 internal charge – coupled device cameraاخیستل کیږي  ATR ،ته د اتوماتیک کلپوونکي او
اتوماتیک تعقیبوونکي په حیث هم اشاره شوې ده.
لومړی په اختیاري توګه تلسکوپ باید د منشور په طرف توجیه شي که هغه د الس په ذریعه وي او که د
کوم سافټویر پواسطه وي  ،وروسته موتور لرونکي آله خپل عمودي متقاطع محورونه دمنشور په مرکز ( دقوس
د دوه ثانیو په منځ کې) باندې منطبقوي .کومه پاتې شوي خطا که ولیدل شي هغه اندازه کیږي او افقي او عمودي
زاویو باندې تطبیقیږي.
د  ATRمودول یو ډیجیټلي کمره ده چه منعکس شوی لیزر  laserتوازن یاداشتوي او آلې ته اجازه
ورکوي تر څو په اتوماتیک ډول تر هغه وخت پورې حرکت وکړي تر څو د تلسکوپ عمودي خطونه په
الیکترونیکي توګه په نقطه باندې عیار کړل شي ،نو آله کولی شي چه زاویه او فاصله دواړه قرائت او ثبت کړي .
راپورونه روښانوي هغه وخت چه ددې کار د ترسره کولو لپاره غوښتل شوي دي ( کوم چه ددې طریقې
پواسطه السي فوکس او قرائت له منځه تللئ) هغه د هغه وخت چه د یو معمولي ټوټل سټېشن لخوا نیول کیږي
د  1/3تر  1/2برابره دی.
 ATRد  lock-onد حالت ( (Modeسره یو ځای عیار شوی دی چیرته چه ټوټل سټېشن یو ځلې منشور
ته توجه شي نو ټوټل سټېشن د  Prismحرکت د سټېشن څخه سټېشن ته په خپله تعقیبوي .ددې لپاره چه ډاډمن
اوسو ایا منشور آلې ته توجه شوی دی او که نه نو د ˚ 360منشور ( 8-1شکل وګورئ) د سرویر سره د منشور په
ساتلو کې تر یو وخت پورې د  Lock-onپه حالت کې مرسته کوي.که چیرې د  Lock-onحالت نظر کومو
موانعو ته د السه ووځي نو دی بیرته په غیرې اتوماتیکه توګه یعنې په الس سره منشور ته د توجه کولو څخه
وروسته فعالیدالی شي ATR .تر  1000mپورې هدفونه پیژندلئ شي  ،په تیاره کې هم کار ورکوي  ،ډیر دقت
او فوکس ته هم اړتیا نه لیدل کیږي  ،د منشور د ټولو ډولونو سره کار ورکوي او د  100mپه فاصله سره د
 Lock-onحالت ساتلئ شي هغه هم که چیرې د منشور د حرکت سرعت تر  11میله په یو ساعت کې وي.
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منشورونه د هغوی د پایو سره
 .2816شکل 360˚ :منشور

TDA5005مودول ATR
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 26.16د لرې څخه کنترولیدونکي سروې Remote Controlled Survey
جیوډیمیټر( ) Geodimeterد  1990م کال په پایلو کې د سروې د سیستم په حیث و پیژندل شو کوم
چه یو ډول ټوټل سټېشن دی (د  27.16شکل وګورئ) په موتورنو باندې سنبال دی چه عمودي او افقي حرکتونه
کنترولوي .نوموړئ ټوتل سټېشن کیدالی شي چه د یو عادي ټوټل سټېشن په حیث وکارول شي لیکن کله چه
نوموړئ د منشور د کنترولر سره یوځای شي نو د سټېشن آله کیدالی شي د لرې څخه د سرویر لخوا د منشور د
سټېشن څخه د راډیو تیالمتری  Radio Telemetryپواسطه کنترول شي.

جیوډیمیټر د پایې سره یو ځای

جیوډیمیټر

د جیوډیمیټر LCD

29.16شکل :د لری څخه کنترولیدونکې آلې[7].
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 360منشور

o

ټوټل سټیشن

د منعکس کوونکي پایه

د لرې کنترولوونکي
د معلوماتو ټولوونکي

او موډیم

 30.16شکل :ټوټل سټیشن][7

کله چه د ټوټل سټېشن د آلې د  Remote Controlتکمه فعاله کړل شي نو د سټېشن د آلې څخه
معلومات Remote Controller

ته استول کیږي ،چه د لرې پیدا کوونکي واحد Remote

 Positioning Unitیا  RPUپه نوم هم یادیږي RPU .په یوه پایه  ،منشور ،معلوماتو ټولونوکئ ( چه تر
 1111مترو پورې د ذخیره کولو توان لري)  ،ټیلي متري آله چه د سټېشن د آلې سره ارتباط لري  ،توجهې
تلسکوپ کله چه دوباره د آلې سټېشن ته توجه شي چه د زاویې د د حس کولو اجازه ورکوي کومه چه وروسته د
رادیویې اړیکو پواسطه د آلې سټېشن ته لیږدول کیږي .په پایله کې آله کولئ شي په اتوماتیکه توګه خپل
تلسکوپ ته د زاویې د مناسبې کږیدنې سره حرکت ورکړی  ،او آله توانوي چه یو افقي اتوماتیک حرکـــــت وکړي
چه په پایـــــله کې آلــــه په سټېشن کې په منشور بانـــدې په صـــــحیح توګه توجـــــه کیږي او حرکت یې بندیـــــږي
( 30.16شکل).
نورمال عمــــــلیات دا غـــــواړي چه د سټېشن واحد په یو کنتـــــرولي سټېشن او یـــــا په آزاد سټېشن
 Free Stationباندې ودرول شي چه دهغوی کوردینات د  Resectionپه مرسته پیدا کیدلئ شي چه پخوا
ذکر شوي دي چه د بیکسایټ  BSکوردینات د بلې کنترولي نقطې څخه اخیستل کیږي چه پدې سره د ټوټل
سټېشن موقعیت او جهت تعینیږي .عملیه د دواړو واحدونو  unitsلپاره د هغوی په فعالولو سره د Remote
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 Unitکې شروع کیږي .د لرې ریموټ توجهې تلسکوپ د واحد سټېشن په لورې قرار نیسي او حس شوی عمودي
زاویه د  Telemetryپواسطه واحد سټېشن ته لیږل کیږي .د دې څخه وروسته د سټېشن واحد په اتوماتیکه
توګه خپل تلسکوپ په عمودي سطحه کې په صحیح زاویي سره عیاروي او په افقي توګه د ریموټ یونټ پلټنه
شروع کوي  ،د پلټنې ساحه تر یو معین حد پورې قرار لري د مثال په ډول تر ˚ 70چه د پلټنې وخت را کموي .او
اخیري حد یې تر  700mپورې دی .کله چه اندازه ګیري (فاصله او زاویه) بشپړه شي نو د نقطې نمره او دهغې
پورې تړلی د معلوماتو کوډ (شفر) کیدالی شي د معلوماتو ټولوونکې پواسطه چه د منشور د پایې سره وصل
دی منتقل شي .د موتور لرونکو ټوټل سټیشنونو یوه بڼه چه د  ATRسره کارول کیږي سرویر ته اجازه ورکوي
ترڅو د  FACE1او  FACE2معلوم تعداد زاویې جمعه او اوسط کړي هغه هم د نظر یو نقطې ته هغه هم په ساده
توګه د نقطې په قرائت کولو او توجه کولو سره آله نور په خپله کولئ شي چه د هغه راتلونکې علمیې تر سره کړي.
کوم وخت چه نوموړي آله په ساحه کې د نقشې د تطبیق لپاره وکارول شي نو د غوښتل شوې نقطې نمره د
 Remote Unitپه آله کې ورداخلیږي نو د ټوټل سټېشن آله په اتومایکه توګه څرخي او غوښتل شو ي زاویه
پیدا کوي کومه چه د پخوا څخه د ټوټل سټېشن او  Remote Unitپه ذ خیرو کې وجود لري .د لرې واحد
کاروونکی منشور په تقریبي توګه د تعقیبوونکي نور په استقامت ځای پر ځای کوي  ،چه دا نور ددې آلې لپاره
سور  Redاو شین  Greenښکاري بیا هم د کاروونکي په موقعیت پورې اړه لري که چیرې هغه چپ او یا ښي
طرف ته وي  ،خو که چیرې کاروونکئ په منځ کې والړ وي نو نور به سپین  Whiteښکاره کیږي.
د فاصلې او زاویې قیمتونه به کاروونکي ته به هغه وخت کې معلوم او مشاهده شي چه نوموړی د نقطې
په موقعیت کوم چه په نقشه باندې ښودل شوی ودروي .ځکه لرې واحد د  0.45ثانیو په دقت سره اندازه ګیری
په چټکې سره ترسره کوي او دغه آله ګڼ شمیراندازه ګیریو د اوسط کولو وړتیا هم لري  ،صحیح او دقیقه نتیجه
نتیجې به په هغه صورت کې په الس راشي کله چه د منشور پایې ته په چپ/ښي او مخکې/وروسته ډول لږ شانته
حرکت ورکړل شي .لکه څرنګه د بیک سایت کوردینات د انفرا ریډ  infra-redاو  Telemetryپه استعمال
سره ترالسه کیدالی شي  ،نو نوموړی سیستم به وروسته د تیارې د ورکیدو څخه به موثره وي  ،خو د شپې لخوا
ددې کارول او د سروې اجرا کول نظر د راتلوونکي ورځې کار ته چه هلته د ترافیکو حجم هم ډیر وي د شپې لخوا
په لږوخت او بې له ازدهام څخه ترسره کیدالی شي.
د  31.16شکل د لرې څخه کنترول کیدوونکې ټوټل سټېشن د  ATRاو ® EGL1د استعمال سره
یوځای ښودل شوی چه منشور و پلټی او هغه د نقشې د صحیح خط دپاسه تعین کړي  ،چیرته چه کاروونکی یا
سرویر زاویه او فاصله یاداشت کوي تر څو د نقشې صحیح موقعیت معلوم شي (31.16) .شکل موتور
لروونکی ټوټل سټېشن د هغې د مختلفو بڼو سره راښیی.
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 31.16شکل :ټوټل سټیشن

27.16د عصري ټوټل سټېشن د خصوصیاتو لنډیز
د عصریي او نویو ټوټل سټیشنو ځینې یا ټول ډولونه یې الندې وړتیاوی لري:
 ځینې ټوټل سټیشنونه غواړي چه افقي او عمودي دایرې د ˚ 360په اندازه وڅرخیږي تر څو زاویې
د اندازه کولو عملیې تر سره کړي پداسې حال کې چه نوي ډولونه یې د زاویو د اندازه کولو دې حالت ته اړتیا
نلري.
 دوی کیدالی شي د دوه ګونو حرکت لرونکو موتورونو  Servomotorsسره سنبال وی ترڅو
افقي او عمودی حرکتونه تر سره کړی ( د روباتیکو  Roboticعملیاتو لپاره یو اساس).
 روباتیکه  Roboticآله کیدالی شي چه تر  1200mفاصلې پورې د منشور د پایې څخه کنترول
شي.
 د تلسکوپ لویوالی :ګڼ شمیر ټوټل سټیشنونه د  26xیا  30xد لویوالي درجه لري.
 د فوکس د فاصلې اصغري اندازه یې د  1.7 – 0.5مترو په لړی کې ده.
 د فاصلې اندازه ګیري تر ځانګړي یا یو منشور پورې د  5 – 2کیلومترو پورې ده چه د دریو
منشورنو لپاره تر  10کیلو مترو پورې وي.
 د محور ګډ لیدوونکې لیزر  coaxial visible laserلړی ېې پرته د منعکس اندازه ګیری څخه
د  700 – 250مترو ده.
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 د زاویو د اندازه کولو دقت یې د  1څخه تر  11ثانیو دی ( دقت د معیاری انحراف څخه عبارت دی
که هغه مستقیم وي اوکه معکوس).
 فاصلې دقت  ،د منعکس کوونکې په استعمال سره :نورمال یې د  ، 2mm + 2ppmتعقیبې یې
 ، 5mm + 2ppmنا منعکس کوونکې یې  3mm + 2ppmاو د لوړې لړی نا منعکس کوونکې
یې 5mm + 2ppm
 د سترګو په وړاندې بې خطره لیزر ( لومړی کالس او دوهم کالس یې احتیاط غواړي)
 نا منعکستوب یې تر  800mپورې دی د کودک د خړ کارت  91په سلو کې (انعکاس)  ،او تر
 300mد کودک د خړ کارت  18په سلو کې ( انعکاس)
 اتومات فوکس
 په اتوماتیکه توګه د چاپیریال درکول ( فشار او حرارت درجه)  ،د  ppmد دقت سره کوم چه د
اندازه شویو فاصلو باندې تطبیق شوی او یا د  ppmدقت سره کوم چه د الس پواسطه داخل شوی
وي.
 د بلوتوت بې سیمه اطالعات او یا د هغه د کیبل پواسطه اتصال
 معیاري معلومات ټولوونکې ( وصل شوي او غیر وصل شوي)  ،او یا معلومات ټولوونکې د پوره
ګرافیکو ( د څلورو خطونو پورې د لیکلو وړتیا ولري) سره چه د لمسي پردو لرونکې او د هغوی
کماندونه ولري او هم د چټکې ایډیټ کولو او د لغتونو د تصحیح او همدارنګه د کیبورډ د
کماندونو د وړتیا لرونکې وي.
 د لید دخط د خطاو د لرونکې پروګرام توانایي او کیفیت  ،د کږیدونکې محور خطاوې  ،د
جبرانوونکې محور خطاوې  ،د عمودې اندکس خطا اوپه اتوماتیکه توګه د  Lock – onد هدف
وړتیاوې د ټولو اندازه ګیریو لپاره د محسوس شویو خطاو تصحیح په اتوماته توګه صورت نیسی.
 بی انتها چلیدنه د افقي او عمودي حرکتونو لپاره
 د لیزر تنازل یا سقوط
 د منشور د پایې د قرار ورکولو لپاره الښوده رڼا د  150 – 5مترو چه د نقشو په وخت کې کارول
کیږي.
 د  ATRاتومات هدف پیژندونکې د  1000 – 500مترو پورې
 د یوګوني او دوه ګوني محورنو تصحیح
د ټوټل سټیشنونو وړتیاوې په ثابته توګه اصالح او پرمختګ مومي نو پورته لست د پوره لست معنی
نشي لرلی.
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 28.16السي ټوټل سټیشنونه
ځانګړي شمیر تولیدوونکې د کم دقت او غیر منعکس کوونکې ټوټل سټیشنونه تولیدوي کوم چه
کیدالی شي د السي ویډیویي دوربین په شان وي  ،او دیوې پایې د پاسه یا د درې پخې لرونکې باندې وصل
شوی وي یعنی د سروی د عادې آلې په شان وي .نوموړي آله درې بشپړوونکې او اساسي برخې لري:
موجي یا ټکان ورکوونکې لیزر (د امریکا د غذا او ادویې اداری لومړی درجه لیزر) په غیر انعکاسي
شکل انعکاسي لوحو او منشورنو سره په استعمال فاصلې اندازه کوي .کله چه په غیرې انعکاسي توګه وکارول
شي نو کوالی شي نوموړې د  1200 – 300مترو پورې فاصلې اندازه کړي چه نوموړي ډولونه یې د مختلفو
تولیدوونکو او انواعو سره په مارکیټ کې پیدا کیږي .یوه نوعه یې د توجهې سطحې ډول دی لکه سنګکاري ،
کانکریټ  ،ونې  ،بوټي  ،او نور چه نظر نوموړو شیانو ته د فاصلو لړئ تعینیږي ځکه ځینې سطحې د نورو څخه
ډیرې زیاتې انعکاسوونکې دي .کانکریټي او د ودانیو سطحې د نور ډیرې ښې انعکاس ورکوونکي دي او په
داسې حال کې چه ونې  ،بوټي  ،او چمن او نور بیا تر لږې اندازې پورې نور منعکسوي .که چیرې د منشور سره
استعمال شي نو د فاصلو د اندازه کولو قدرت یې د  8 -5کیلومترو پورې رسیږي .ځینې آالت بیا کیدالی شي
فاصلی تر یو محدود محیط پورې اندازه کړي چه د نوموړي اندازه ګیری محدودوالی آلې ته هدایت ورکوي
ترڅو هغه فاصلی چه د تعین شوی چوکاټ او یا محیط څخه د باندې دي اندازه او ثبت نه کړي  ،او همدارنګه
سرویر ته اجازه ورکړي چه ډیرې لرې نقطې او جسمونه د خپل د شاه او خوا نژدې اجسامو کوم چه د سروې د کار
په جریان کې مداخله کوي لکه د برق الینونه دونو شاخونه او نورو پواسطه قرائت کړي .د فاصــــلې د قت یې د
 10 – 1سانتي مترو پورې وي چه  ±5 cm ± 20ppmیې نورمال دی .برق د دوه و څخه تر شپږو د  AAډول
بیتریو او یا د دوه  Cبیتریو پواسطه چه ټولې وچې بتری دي انتقالیږي بیا هم د بیتری نوعه د آلې په مودول پورې
اړه لري(305,7).
د زاویې شفر ورکوونکي ( او یا خپل لرونکې انکالینومیتر  ) inclinometerافقي او عمودي زاویې
معلومې لکه د ټوټل سټېشن غوندې چه مخکې معرفي شوي دي  ،او کوالی شي چه د قوس دیوې دقیقې او یا
دهغه څخه په زیات دقت سره کار تر سره کړي  ،او په مارکیټ یا بازار کې د زاویو د ندازه کولو دقت یې د 0.01°
څخه بر  0.2°پورې دي .ښکاره ده چه وصل شوي آالت په پایو او نورو درې پښیزو پایو باندې د السي آالتو څخه
غوره دقت لري.
د معلوماتو ټولول کیدالی شي د ګڼ شمیر معلوماتو ټولوونکو په مرسته چه اوس مهال په مارکیټ کې
پیدا کیږي ترسره شي .نوموړي السي ټوټل سټیشنونه کیدالی شي په ډیره پراخه توګه د نقشو د جوړولو  ،د GIS
د سروې اوهم د  GPSد سروې لپاره وکارول شي .د بیلګې په توګه د  GPSسروې کیدالی شي د ونو بوټو د
سوریو الندې او یا د کوم ساختمان خنډ یا مزاحمت په وخت کې هم ادامه ورکړل شي ( چیرته چه د  GPSسګنالونه
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بندوي) چه هغه هم د  GPSد معلوماتو ټولوونکې په مرسته چه معلومات په مستقیم ډول ورانتقالیږي.
)(309,7

 32.16شکل  -نامنعکس کوونکی ټوټل سټیشن][7

 29.16لنډیز
له میالد څو پېړۍ مخکې د نیل په وادي کې د اوبو سستمونه موجود وو چه د هغې جوړول جیودېزیکي
اندازه ګیری ایجابولې .د اوبو لګولو د ساختمانونو ساحه چه د هغې اثار موجود دي( ،کاریزونه) د دې ګواهي
ورکوي چه جیودېزیکي کارونه له پخوا زمانو څخه زموږ په هیواد کې سرته رسېدلي دي ،کله چه الکترونیکي
تیودولېت د لومړي ځل لپاره معرفي شو نو د دې په راتګ سره د نوو عصري ساحوي موادو په ټولولو او پروسس
کې یې د مرستې لپاره الره پرانسته .کله چه الکترونیکي تیودولېت د ای ډي ام (الکترونیکي فاصله اندازه
کوونکې ) سره استعمال شي نو په دې صورت کې به یو سرویر باید یوه ډېره پیاوړي آله ولري .د دې آلې پرمخ د
مایکروپروسسر(کوم چه په اتوماتیک بڼه د آلې چلوونکي حالت څاري او د سروې دننه عیار شوی پروګرام
کاروي) سره د موادو ټولوونکې (کوم چه د ساحې مواد ،اندازه ګیري او ورسره نور جوخت مواد ذخیره او
پروسس کوي) یوځای شي نو په دې حالت کې به تاسې یوه پېژندل شوي انجنیري آله ولرئ چه د ټوټل سټېشن په
نوم یادېږي.
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پوښتنی
 .1د ټوټل سټېشن کارول نظر الکترونیکې تیودولیت او فوالدي فیتې ته کومې ګټې لري؟
 .2د الکترونیکې زاویې اندازه کولو منځته راوړل د سروې په طرزالعمل باندې کوم تاثیر رامنځته کړی
دی؟
 .6سره ددې چه د ټوټل سټېشن ساحوي الکترونیکي کتاب او د هغې کنترولوونکئ د نقطې د توضیحاتو
او د ساحې د اندازه ګیریو د ثبت قابلیت او اړتیا لري  ،ولې ساحوي د الس په واسطه لیکل شوی نوټونه
اوس هم د اهمیت وړ دي؟
 .4د الکترونیکې سروې اهمیت د پراخه ساحوي سروې او دهغوی د معلوماتو د پروسیس په هکله کوم
چه نن ورته د  Geometric Scienceپه نوم هم اشاره کیږي تشریح کړی؟
 .1کله چې تاسې یو پروګرام شوی ټوټل سټېشن کاروئ  ،نو څرنګه کوالی شئ د اوبو د یو پټ وال موقعیت
کوم چه دیو تعمیر د کنج شاته وي معلوم کړی؟
 .3د ځینو ټوټل سټیشنونو تنظیم او برابرتوب په یو ځل داخلولو سره ترسره کیږي چه یوځلی عیار شي نو
ډیر لږ پیښیږي چه هغه تغیر شي او پداسې حال کې چه د نورو په هر ځل عیارولو سره تغیر مومي  ،نو
تاسې د هر یو لپاره نو جالجال لست جوړ کړئ چه په هغه کې د هر یو تنظیم  settingذکر شوې وي.
 .7وروسته لدې چه نو ټوټل سټېشن د کنترول د نقطې د پاسه عیار شي  ،نو روښانه کړئ چه مخکې د
توپوګرافیکي سروې د ترسره کولو څخه کومې عملیې او د معلوماتو داخلونه باید بشپړه شي؟
 .8د یوې ډیرې مزدهمې ساختماني ساحې د پاسه کله چه اکثره کنترولي سټیشنونه د غوښتل شوي او یا
پیشنهاد شوي نقشې د ساحې څخه بند وي  ،نو واضح کړئ څرنګه کوالی شی چه د  Resectionد
تخنیک په کارولو سره یوه مسترحه  convenientد کنترول آزاد سټېشن نقطه رامنځته کړي؟
 .9د سروې د قراتونو د معلومولو لپاره د یو پیاده رو د خط د پاسه هغه تخنیک تشریح کړئ چه کله
معلومات کمپیوټر ته داخل کړل شي نو د پیاده رو د خط د پاسه د نقطو لړئ یو د بل سره په ګرافیکي
ډول وتړل شي.

.11

د ټوټل سټېشن تخنیک د مخکې څخه د هم آهنګ شویو ساختماني نقطو لپاره تشریح کړئ؟

.11

د موتور لرونکو ټوټل سټیشنونو ګټې کومې دي؟

.12

د اتو مات هدف پیژندونکي  ATRد کارولو ګټی کومې دي؟
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ضمایم
تخیومتریک جدولونه
0

3

0

2

0

1

0

0
Minutes

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

5.23

99.73

3.49

99.88

1.74

99.97

0.00

100.00

0

5.28

99.72

3.55

99.87

1.80

99397

0.06

100.00

2

5.34

99.71

3.60

99.87

1.86

99.97

0.12

100.00

4

5.40

99.71

3.66

99.87

1.92

99.96

0.17

100.00

6

5.46

99.70

3.72

99.86

1.98

99.96

0.23

100.00

8

5.52

99.69

3.78

99.86

2.04

99.96

0.29

100.00

10

5.57

99.69

3.84

99.85

2.09

99.96

0.35

100.00

12

5.63

99.68

3.89

99.85

2.15

99.95

0.41

100.00

14

5.69

99.68

3.95

99.81

2.21

99.95

0.47

100.00

16

5.75

99.67

4.01

99.84

2.27

99.95

0.52

100.00

18

5.80

99.66

4.07

99.83

2.33

99.95

0.58

100.00

20

5.86

99.66

4.13

99.83

2.38

99.94

0.64

100.00

22

5.92

99.65

4.18

99.82

2.44

99.94

0.70

100.00

24

5.98

99.64

4.24

99.82

2.50

99.94

0.76

99.99

26

6.04

99.63

4.30

99.81

2.56

99.93

0.81

99.99

28

6.09

99.63

4.36

99.81

2.62

99.93

0.87

99.99

30

6.15

99.62

4.42

99.80

2.67

99.93

0.93

99.99

32

6.21

99.61

4.47

99.80

2.73

99.93

0.99

99.99

34

6.27

99.61

4.53

99.79

2.79

99.92

1.05

99.99

36

6.32

99.60

4.59

99.79

2.85

99.92

1.11

99.99

38

6.38

99.59

4.65

99.78

2.91

99.92

1.16

99.99

40

6.44

99.58

4.71

99.78

2.97

99.91

1.22

99.99

42

6.50

99.58

4.76

99.77

3.02

99.91

1.28

99.98

44

6.56

99.57

4.82

99.77

3.08

99.90

1.34

99.98

46

6.61

99.56

4.88

99.76

3.14

99.90

1.40

99.98

48

6.67

99.55

4.94

99.76

3.20

99.90

1.45

99.98

50

6.73

99.55

4.99

99.75

3.26

99.89

1.51

99.98

52

6.79

99.54

5.05

99.74

3.31

99.89

1.57

99.98

54

6.84

99.53

5.11

99.74

3.37

99.89

1.63

99.97

56

6.90

99.52

5.17

99.73

3.43

99.88

1.69

99.97

58

6.96

99.51

5.23

99.73

3.49

99.88

1.74

99.97

60

0.01

0.20

0.01

0.20

0.01

0.20

0.00

0.20

C = 0.2 m

0.02

0.30

0.01

0.30

0.01

0.30

0.00

0.30

C = 0.3 m

0.02

0.40

0.02

0.40

0.01

0.40

0.00

0.40

C = 0.4 m
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0

7

0

6
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5

0

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

تفاضل

4
Minutes
افقي تصحیح

12.10

98.51

10.40

98.91

8.68

99.24

6.96

99.51

0

12.15

98.50

10.45

98.90

8.74

99.23

7.02

99.51

2

12.21

98.49

10.51

98.88

8.80

99.22

7.07

99.50

4

12.27

98.47

10.57

98.87

8.85

99.21

7.13

99.49

6

12.32

98.46

10.62

98.86

8.91

99.20

7.19

99.48

8

12.38

98.44

10.68

98.85

8.97

99.19

7.25

99.47

10

12.43

98.43

10.74

9883

9.04

99.18

7.30

99.46

12

12.49

98.41

10.79

98.82

9.08

99.17

7.36

99.46

14

12.55

98.40

10.85

98.91

9.14

99.16

7.42

99.45

16

1260

98.39

10.91

98.80

9.20

99.15

7.48

99.44

18

12.66

98.37

10.93

98.78

9.25

99.14

7.53

99.46

20

12.72

98.36

11.02

98.77

9.31

99.13

7.59

99.42

22

12.77

98.34

11.08

98.76

9.37

99.11

7.65

99.41

24

12.83

98.33

11.13

98.74

9.43

99.10

7.71

99.40

26

12.88

98.36

11.19

98.73

9.48

99.09

7.76

99..9

28

12.94

98.30

11.25

98.72

9.54

99.08

7.82

99.38

30

13.00

98.28

11.30

98.71

9.60

99.07

7.88

99.38

32

13.08

98.37

11.36

98.69

9.65

99.06

7.94

99.37

34

13.11

98.25

11.42

98.68

9.71

99.05

7.99

99.36

36

1317

98.24

11.47

98.67

9.77

99.04

8.05

99.35

38

13.22

98.22

11.53

98.65

9.83

99.03

7.11

99.34

40

13.28

98.2

11.59

98.64

9.88

99.01

7.17

99.33

42

13.33

98.19

11.64

98.63

9.94

99.00

8.22

99.32

44

13.39

98.17

11.70

98.61

10.00

98.99

8.28

99.31

46

13.45

98.16

11.73

98.60

10.05

98.98

8.34

9930

48

13.50

98.14

11.81

98.58

10.11

98.97

8.40

99.2

50

13.56

98.13

11.87

98.57

10.17

98.96

8.45

99.28

52

13.61

98.11

11.93

98.56

10.22

98.94

8.51

99.27

54

13.67

98.10

11.98

98.54

10.28

98.93

8.57

99.26

56

13.73

98.08

12.04

98.53

10.34

98.92

8.63

99.25

58

13.78

98.06

12.10

98.51

10.40

98.91

8.68

99.24

60

0.03

0.19

0.02

0.19

0.05

0.2

0.02

0.20

C = 0.2 m

0.04

0.29

0.03

0.29

0.03

0.3

0.02

0.30

C = 0.3 m

0.05

0.39

0.04

0.39

0.04

0.4

0.03

0.40

C = 0.4 m
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0
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0
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9

0

8

ارتفاعا
افقي

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

تصحیح

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تو

Minutes

ارتفاعاتو
افقي تصحیح

افقي تصحیح
تفاضل

تفاضل
18.73

96.36

17.10

96.98

1545

97.55

13.78

9806

0

18.78

96.34

17.16

96.96

15.51

97.53

13.84

98.05

2

18.84

96.32

17.21

96.94

15.56

97.52

13.89

98.03

4

18.89

96.29

17.26

96.92

15.62

97.50

13.95

98.01

6

18.95

96.27

17.32

96.90

15.67

97.48

14.01

98.00

8

19.00

96.25

17.37

96.88

15.73

97.46

14.06

97.98

10

19.05

96.23

17.43

96.86

15.78

97.44

14.12

97.97

12

19.11

96.21

17.48

96.84

15.84

97.43

14.17

97.95

14

19.16

96.18

17.54

96.82

15.89

97.41

14.23

97.93

16

19.21

96.16

17.59

96.80

15.95

97.39

14.28

97.92

18

19.27

96.14

17.65

96.78

16.00

97.37

14.34

97.90

20

19.32

96.12

17.70

96.76

16.06

97.35

14.40

97.88

22

19.38

96.09

17.76

96.74

16.11

97.33

14.45

97.87

24

19.43

96.07

17.81

96.72

16.17

97.31

14.51

97.85

26

19.48

96.05

17.86

96.70

16.22

97.29

14.56

97.83

28

19.54

96.03

17.92

96.68

16.28

97.28

14.62

97.82

30

19.59

96.00

17.97

96.66

16.33

97.26

14.67

97.82

32

19.64

95.98

18.03

96.64

16.39

97.24

14.73

97.80

34

19.70

95.96

18.08

96.62

16.44

97.22

14.79

97.78

36

19.75

95.93

18.14

96.60

16.50

97.20

14.84

97.76

38

19.80

95.91

18.19

96.57

16.55

97.18

14.90

97.75

40

19.86

95.89

18.24

96.55

16.61

97.16

14.95

97.73

42

19.91

95.86

18.30

96.53

16.66

97.14

15.01

97.71

44

19.96

95.84

18.35

96.51

16.72

97.12

15.06

97.69

46

20.02

95.82

18.41

96.49

16.77

97.10

15.12

97.68

48

20.07

95.79

18.46

96.47

16.83

97.08

15.17

97.66

50

20.12

95.77

18.51

96.45

16.88

97.06

15.23

97.64

52

20.18

95.75

18.57

96.42

16.94

97.04

15.28

97.62

54

20.23

95.72

18.62

96.40

16.99

97.02

15.34

97.59

56

20.28

95.70

18.68

96.38

17.05

97.00

15.40

97.57

58

20.34

95.68

18.73

96.36

17.10

96.98

15.45

97.55

60

0.04

0.19

0.04

0.19

0.03

0.19

0.03

0.19

C = 0.2 m

0.06

0.29

0.05

0.29

0.05

0.29

0.05

0.29

C = 0.3 m

0.08

0.39

0.07

0.39

0.07

0.39

0.06

0.39

C = 0.4 m
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0
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13

0

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

تفاضل

12
Minutes
افقي تصحیح

25.00

93.30

23.47

94.15

21.92

94.94

20.34

95.68

0

25.05

93.27

23.52

94.12

21.97

94.91

20.39

95.65

2

25.10

93.24

23.58

94.09

22.02

94.89

20.44

95.63

4

25.15

93.21

23.63

94.07

22.08

94.86

20.50

95.61

6

25.20

93.18

23.68

94.04

22.13

94.84

20.55

95.58

8

25.25

93.16

23.73

94.01

22.18

94.81

20.60

95.56

10

25.30

93.13

23.78

93.98

22.23

94.79

20.66

95.53

12

25.35

93.10

23.83

93.95

22.28

94.76

20.71

95.51

14

25.40

93.07

23.88

93.93

22.34

94.73

20.76

95.49

16

25.45

93.04

23.93

93.90

22.39

94.71

20.81

95.46

18

25.50

93.01

23.99

93.87

22.44

94.68

20.87

95.44

20

25.55

92.98

24.04

93.84

22.49

94.66

20.92

95.41

22

25.60

92.95

25.09

93.82

22.54

94.63

20.97

95.39

24

25.65

92.92

24.14

93.79

22.60

94.60

21.03

95.36

26

25.70

92.89

24.19

93.76

22.65

94.58

21.08

95.34

28

25.75

92.86

24.24

93.73

22.70

94.55

21.13

95.32

30

25.80

92.83

24.29

93.70

22.75

94.52

21.18

95.29

32

25.85

92.80

24.34

93.67

22.80

94.50

21.24

95.27

34

25.90

92.77

24.39

93.65

22.85

94.47

21.29

95.24

36

25.95

92.74

24.44

93.62

22.91

94.44

21.34

95.22

38

26.00

92.71

24.29

93.59

22.96

94.42

21.39

95.19

40

25.05

92.68

24.55

93.56

23.01

94.39

21.45

95.17

42

26.10

92.65

24.60

93.53

23.06

94.36

21.50

95.14

44

26.15

92.62

24.65

93.50

23.11

9434

21.55

95.12

46

26.20

92.59

24.70

93.47

23.16

94.31

21.60

95.09

48

26.25

92.56

24.75

93.45

23.22

94.28

21.66

95.07

50

26.30

92.53

24.80

93.42

23.27

94.26

21.71

95.04

52

26.35

92.49

24.85

93.39

23.32

94.23

21.76

95.02

54

26.40

92.46

24.90

93.36

23.37

94.20

21.81

94.99

56

26.45

92.46

24.95

93.33

23.43

94.17

21.87

94.97

58

26.50

92.40

25.00

93.30

23.47

94.15

21.92

94.94

60

0.05

0.19

0.05

0.19

0.05

0.19

0.04

0.19

C = 0.2 m

0.08

0.29

0.08

0.29

0.07

0.29

0.07

0.29

C = 0.3 m

0.11

0.39

0.10

0.39

0.09

0.39

0.09

0.39

C = 0.4 m

)(252

انجنیري جیودیزي

0

19

0

18
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0

17

0

16
Minutes

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

30.78

89.40

29.39

90.45

27.96

91.45

26.50

92.40

0

30.83

89.36

29.44

90.42

28.01

91.42

26.55

92.37

2

30.87

89.33

29.48

90.38

28.06

91.39

26.59

92.34

4

30.92

89.29

29.53

90.35

28.10

31.35

26.64

92.31

6

30.97

89.26

29.58

90.31

28.15

91.32

26.69

92.28

8

31.01

89.22

59.62

90.28

28.20

91.29

26.74

92.25

10

31.06

89.18

29.67

90.24

28.25

91.26

26.79

92.22

12

31.10

98.15

29.72

90.21

28.30

91.22

26.84

92.19

14

31.15

89.11

29.76

90.18

28.34

91.19

26.89

92.15

16

31.19

89.08

29.81

90.14

28.39

91.16

26.94

92.12

18

31.24

89.04

29.86

90.11

28.44

91.12

26.99

92.09

20

31.28

89.00

29.90

90.07

28.49

91.09

27.04

92.06

22

31.33

88.97

29.95

90.04

28.54

91.06

27.09

92.03

24

31.38

88.93

30.00

90.00

28.58

91.02

27.13

92.00

26

31.42

88.89

30.04

89.97

28.63

90.99

27.18

91.97

28

31.47

88.86

30.09

89.93

28.68

90.96

27.23

91.93

30

31.51

88.82

30.14

89.90

28.73

90.92

27.28

91.90

32

31.56

88.78

30.18

89.86

28.77

90.89

27.33

91.87

34

31.60

88.75

30.23

89.83

28.82

90.86

27.38

91.84

36

31.65

88.71

30.28

89.79

28.87

90.82

27.43

91.81

38

31.69

88.67

30.32

89.76

28.92

90.79

27.48

91.77

40

31.74

88.64

30.37

89.72

28.96

90.76

27.52

91.74

42

31.78

88.60

30.41

89.69

29.01

90.72

27.57

91.71

44

31.83

88.56

30.46

89.65

29.06

90.69

27.62

91.68

46

31.87

88.53

30.51

89.61

29.11

90.66

27.67

91.65

48

31.92

88.49

30.55

89.58

29.15

90.62

27.72

91.61

50

31.96

88.45

30.60

89.54

29.20

90.59

27.77

91.58

52

32.01

88.41

30.65

89.51

29.25

90.55

27.81

91.55

54

32.05

88.38

30.69

89.47

29.30

90.52

27.86

91.52

56

32.09

88.34

30.74

89.44

29.34

90.49

27.91

91.48

58

32.14

88.30

30.78

89.40

29.39

90.45

27.96

91.45

60

0.07

0.19

0.06

0.19

0.06

0.19

0.06

0.19

C = 0.2 m

0.10

0.28

0.10

0.29

0.09

0.29

0.08

0.29

C = 0.3 m

0.13

0.38

0.13

0.38

0.12

0.38

0.11

0.38

C = 0.4 m
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0

23

0

22
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0

21

0

20

ارتفاعا
افقي

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

تصحیح

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

Minutes

تو
تفاضل
35.97

84.73

34.73

85.97

33.46

87.16

32.14

88.30

0

36.01

84.69

34.77

85.93

33.50

87.12

32.18

88.26

2

36.05

84.65

34.82

85.89

33.54

87.08

33.23

88.26

4

36.09

84.61

34.86

85.85

33.59

87.04

32.27

88.19

6

36.13

84.57

34.90

85.80

33.63

87.00

32.32

88.15

8

36.17

84.52

34.94

85.76

33.67

86.96

32.36

88.11

10

36.21

84.48

34.98

85.72

33.72

86.92

32.41

88.08

12

36.25

84.44

35.02

85.68

33.76

96.88

32.45

88.04

14

36.29

84.40

35.07

85.64

33.80

96.84

32.49

88.00

16

36.33

84.35

35.11

85.60

33.84

86.80

32.54

87.96

18

36.37

84.31

35.15

85.56

33.89

86.77

32.58

87.93

20

36.41

84.27

35.19

85.82

33.93

86.73

32.63

87.89

22

36.45

84.23

35.23

85.48

33.97

86.69

32.67

87.85

24

36.49

84.18

35.27

85.44

34.01

96.65

32.72

87.81

26

36.53

84.14

35.31

85.40

34.06

96.61

32.76

87.77

28

36.57

84.10

35.36

85.36

34.10

96.57

32.80

87.74

30

36.61

84.06

35.40

85.31

34.14

96.53

32.85

87.70

32

36.65

84.01

35.44

85.27

34.18

96.49

32.89

87.66

34

36.69

83.97

35.48

85.23

34.23

96.45

32.93

87.62

36

36.73

83.93

35.52

85.19

34.27

96.41

32.98

87.58

38

36.77

83.89

35.56

85.15

34.31

86.37

33.03

87.54

40

36.80

83.84

35.60

85.11

34.35

86.33

33.07

87.51

42

36.84

83.80

35.64

85.07

34.40

86.29

33.11

87.47

44

36.88

83.76

35.68

85.02

34.44

86.25

33.15

87.43

46

36.92

83.72

35.72

84.98

34.48

86.21

33.20

87.39

48

36.96

83.67

35.76

84.94

34.52

86.17

33.24

87.35

50

37.00

83.63

35.80

84.90

34.57

86.13

33.28

87.31

52

37.04

83.59

35.85

84.86

34.61

86.09

33.33

87.27

54

37.08

83.54

35.89

84.82

34.65

86.05

33.37

87.24

56

37.12

83.50

35.93

84.77

34.69

86.01

33.41

87.20

58

37.16

83.46

35.97

84.73

34.73

85.97

33.46

87.16

60

0.08

0.19

0.08

0.19

0.07

0.19

0.07

0.19

C = 0.2 m

0.12

0.28

0.11

0.28

0.11

0.28

0.11

0.28

C = 0.3 m

0.16

0.37

0.15

0.37

0.15

0.37

0.14

0.38

C = 0.4 m
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0

27

0

26
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0

25

0

24

ارتفاعا
افقي

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

ارتفاعاتو

افقي

تصحیح

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

تفاضل

تصحیح

Minutes

تو
تفاضل
40.45

79.39

39.40

80.78

38.30

82.14

37.16

83.46

0

40.49

79.34

39.44

80.74

38.34

82.09

37.20

83.41

2

40.52

79.30

39.47

80.69

38.38

82.05

37.23

83.37

4

40.55

79.25

39.51

80.65

38.41

82.01

37.27

83.33

6

40.59

79.20

39.54

80.60

38.45

81.96

37.31

83.28

8

40.62

79.15

39.58

80.55

38.49

81.92

37.35

83.24

10

40.66

79.11

39.61

80.51

38.53

81.87

37.39

83.20

12

40.69

79.06

39.65

80.46

38.56

81.83

37.43

83.15

14

40.72

79.01

39.69

80.41

38.60

81.78

37.47

83.11

16

40.76

78.96

39.72

80.37

38.64

81.74

37.51

83.07

18

40.79

78.92

39.76

80.32

38.67

81.69

37.54

83.02

20

40.82

78.87

39.79

80.28

38.71

81.65

37.58

82.98

22

40.86

78.82

39.81

80.23

38.75

81.60

37.62

82.93

24

40.89

78.77

39.86

80.18

38.78

81.56

37.66

82.89

26

40.92

78.73

39.90

80.14

38.82

81.51

37.70

82.85

28

40.96

78.68

39.93

80.09

38.86

81.47

37.74

82.80

30

40.99

78.63

39.97

80.04

38.89

81.42

37.77

82.76

32

41.01

78.58

40.00

80.00

38.93

81.38

37.81

82.72

34

41.06

78.54

40.04

79.95

38.97

81.33

37.85

82.67

36

41.09

78.49

40.07

79.90

39.00

81.28

37.89

82.63

38

41.12

78.44

40.11

79.86

39.04

81.24

37.93

82.58

40

41.16

78.39

40.14

79.81

39.08

81.19

37.96

82.54

42

41.19

78.34

40.18

79.76

39.11

81.15

38.00

82.49

44

41.22

78.30

40.21

79.72

39.15

81.10

38.04

82.45

46

41.26

78.25

40.24

79.67

39.18

81.06

38.08

82.41

48

41.29

78.20

40.28

79.62

39.22

81.01

38.11

82.36

50

41.32

78.15

40.31

79.58

39.26

80.97

38.15

82.32

52

41.35

78.10

40.35

79.53

39.29

80.92

38.19

82.27

54

41.39

78.06

40.38

79.48

39.33

80.87

38.23

82.23

56

41.42

78.01

40.42

79.44

39.36

80.83

38.26

82.18

58

41.45

77.96

40.45

79.39

39.40

80.78

38.30

82.14

60

0.09

0.18

0.09

0.18

0.09

0.18

0.08

0.18

C = 0.2 m

0.14

0.27

0.14

0.27

0.13

0.27

0.12

0.27

C = 0.3 m

0.18

0.36

0.18

0.36

0.17

0.36

0.16

0.36

C = 0.4 m
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29

0

28

0

0

Minutes
ارتفاعاتو تفاضل

افقي تصحیح

ارتفاعاتو تفاضل

افقي تصحیح

ارتفاعاتو تفاضل

افقي تصحیح

43.30

75.00

42.40

76.50

41.45

77.96

0

43.33

74.95

42.43

76.45

41.48

77.91

2

43.36

74.90

42.46

76.40

41.52

77.86

4

43.39

74.85

42.49

76.35

41.55

77.81

6

43.42

74.80

42.53

76.30

41.58

77.77

8

43.45

74.75

42.56

76.25

41.61

77.72

10

43.47

74.70

42.59

76.20

41.65

77.67

12

43.50

74.65

42.62

76.15

41.68

77.62

14

43.53

74.60

42.65

76.10

41.71

77.57

16

43.56

74.55

42.68

76.05

41.74

77.52

18

43.59

74.49

42.71

76.00

41.77

77.48

20

43.62

74.44

42.74

75.95

41.81

77.42

22

43.65

74.39

42.77

75.90

41.84

77.38

24

43.67

74.34

42.80

75.85

41.87

77.33

26

43.70

74.29

42.83

75.80

41.90

77.28

28

43.73

74.24

42.86

75.75

41.93

77.23

30

43.76

74.19

42.89

75.70

41.97

77.18

32

43.79

74.14

42.92

75.65

42.00

77.13

34

43.82

74.09

42.95

75.60

42.03

77.09

36

43.84

74.04

42.98

75.55

42.06

77.04

38

43.87

73.99

43.01

75.50

42.09

76.99

40

43.90

73.93

43.04

75.45

42.12

76.94

42

43.93

73.88

43.07

75.40

42.15

76.89

44

43.95

73.83

43.10

75.35

42.19

76.84

46

43.98

73.78

43.13

75.30

42.22

76.79

48

44.01

73.73

43.16

75.25

42.25

76.74

50

44.04

73.68

43.18

75.20

42.28

76.69

52

44.07

73.63

43.21

75.15

42.31

76.64

54

44.09

73.58

43.24

75.10

42.34

76.59

56

44.12

73.52

43.27

75.05

42.37

76.55

58

44.15

73.47

43.30

75.00

42.40

76.50

60

0.10

0.17

0.10

0.17

0.10

0.17

C = 0.2 m

0.15

0.25

0.15

0.26

0.14

0.26

C = 0.3 m

0.20

0.34

0.20

0.35

0.19

0.34

C = 0.4 m

ټوټل سټیشن

(256)

انجنیري جیودیزي

ماخذونه
(251-287) . پشاور. جلد دوم. ( سروینګ1371 ) سال. عبدالعظیم,  بهرامی. عبدلواحد,حسنی.1
. )  (پلی تکنیک تهران. دانشگاه امیر کبیر. نقشه برداری شناخت کلی. )1384(.محمود, ذوالفقاری.2
)92,169,183(
 دانشکده نقشه.(جیودیزي درک مفاهیم اساسي بدون ریاضیات پیچیده1380) , عباسعلی,صالح آبادی.3
( 211-172-198).اِیران. برداری
(314-323,235) .  دانشگاه علم و صنعت ایران. نقشه برداری.)1384( .شمس, نوبخت.4
)13-14( .کابل. اساسات جیودیزي. )1983(. درویش. پ، ا, لتوین.پ، س,وایتنکه.5
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, AlBeroni, 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 nonmedical 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

