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اندازهگیري
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استادیمتري
وسیلهاي که براي این روش استفاده میشود ،استادیمتر نام دارد و محاسبات آن بر اساس قضیه تالس استوار است.
با هدف بدست آوردن فاصله  ABدر نقطه  Bیک شاخص مدرج به طور قائم نگه داشته و در فاصله  dاز نقطه  Aیک خط کش به طول  mnرا موازي
میر مستقر در نقطه  Bقرار میدهیم حال از نقطه ( 𝐀′قایم نقطه  )Aبه دو سر خط کش پرتو نوري میتابانیم .این پرتو ،میر نقطه  Bرا روي اعداد  Mو
 Nقطع می نماید .از قضیه تالس داریم:
زاویهاستادیمتري

اندازهگیري
استادیمتريبازاویهثابت
درتلسکوپهردوربیناعماززاویهیابیاترازیاباجزااصلیزیروجوددارد:
 -1عدسیچشمیکهممکناستازچندعدسیمحدبتشکیلشدهباشد.
 -2بدنهیالولهتلسکوپکهباتوجهبهدقتوبزرگنماییدوربینممکناستچندینعدسیومنشوردرآنکارگذاشتهشود.
 -3صفحهتارهايرتیکولکهمعموالًازشیشههاياستباضریبشکستبسیارناچیزوبسیارظریفکهبدونچشممسلحقابلرؤیتنیستند.
 -4عدسیشیئی

تارهايرتیکول
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اندازهگیريبادوربیننقشهبرداريدرزمینافقی
فاصلهکانونیعدسیشیئی

عددراشنبخ

اندازهگیري
استادیمتريبازاویهثابتودرزمینهايشیبدار
در قسمت قبل در حالتی که محور دیدگانی بر
شاخص عمود بود .در این حالت خط دیدگانی
با افق زاویه  iمیسازد.
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روشپاراالکتیک
این روش از روش استادیمتري دقیقتر است.
در این روش اگر بخواهیم طول  ABرا اندازهگیري کنیم،
 در نقطه  Aیک زاویه سنج مستقر میکنیم
 در نقطه  Bطولی را چنان اختیار میکنیم که عمود بر امتداد  ABو  Bوسط آن باشد.
 حال با اندازهگیري زاویه ( αزاویه بین دو سر میر) در نقطه  Aبا تئودولیت می توان طول  ABرا به دست آورد.

دستگاهپاراالکتیک

اندازهگیري
اندازهگیريمسافتباامواجالکتروماگنتیت

در این روش امواج از یک نقطه به نقطه مقابل ارسال و برگشت داده میشوند .با مقایسه فازهاي رفت و برگشت و میزان تاخیر فاز ،زمان رفت و
برگشت موج محاسبه میشود .با فرض معلوم بودن سرعت امواج الکتروماگنتیت مقدار فاصله بین دو نقطه محاسبه میشود.
این دستگاهها بر اساس نوع موجی که استفاده میکنند به دو دسته زیر تقسیم میشوند:
 دستگاههاي الکترونیکی
 دستگاههاي الکترواوپتیکال
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مساحی نقشه برداري به کمک روشها و ابزار ساده نقشه برداري است .عملیاتی نظیر تهیه کروکی ،تهیه نقشه از مناطق با وسعت کم ،تفکیک

زمین ،پیاده کردن عوارض ،محاسبه مساحت و غیره میتواند در قالب عملیات مساحی انجام شود.

لوازم مورد نیاز در مساحی
 -1ژالون
 -2شاغول ( شاغول ساده – شاغول نوري)
 -3مترهاي نواري
 -4گونیاي مساحی :گونیاي مساحی وسیلهاي است که با کمک آن میتوان  -زوایاي  45و  90درجه را روي زمین تعیین کرد ،امتداد یک خط را
مشخص نمود و از نقطهاي خارج یک خط عمودي بر آن یا از نقطهاي روي یک خط عمودي از آن اخراج نمود ،این دستگاه به شکل یک
منشور هشت ضلعی یا استوانه است که روي آن شکافهایی که دوبه دو رو بروي هم قرار دارند تشکیل شده است.
 -5شیب سنج
 -6قطب نما
-7پالنیمتر( دستگاهی است که بوسیله آن مساحت روي نقشه را محاسبه نمود)

شیبسنج

منشورمساحی

کمپاس

 منشور مساحی سه تصویر روبرو ،چپ و راست در اختیار ما قرار میدهد .چنانچه این سه تصویر روي هم قرار بگیرند ،امتداد روبرو بر امتداد چپ-
راست عمود است .براي کارهاي دقیقتر منشورهاي مساحی قابلیت نصب بروي سه پایه هاي نقشه برداري را نیز دارا هستند
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اخراجعمودبریکامتداد
 اخراجعمودتوسطگونیايمسّاحی

ژالنیرابرروينقطه Rقراردادهوژالندیگررابررويخطهاديمانند Pقرارمیدهیمسپسدوژالنرابهوسیلهترازنبشیعمودبرزمین
تنظیمکردهآنگاهشاقولرابرداشتهنخآنرابهانتهايگونیايمساحیوصلنمودهودرنقطه Cایستادهبطوریکهفاصلهشاقولتازمین1
سانتیمترباشد.درصورتیکهتصویرژالننقطه Rدرآینهوسطیباتصویرژالننقطه Pدرآینهپایینیدریکامتدادباشدآنگاهنقطهاي
کهشاقولبهمانشانمیدهدنشانگرایناستکهآننقطه،عمودبردوژالناستبنابرایناگرخطیاز Rبه Cوصلکنیماینخطعمود
خواهدبود.

گونیايمساحی

مسّاحی
اخراجعمودبریکامتداد
 ابتدا نقطه اي را بر روي خط ممتد تعیین نموده مانند نقطه  .Tسپس به اندازه  L( Lعددي دلخواه است) از دو طرف نقطه  Tجدا
کرده بطوري که دو پارهخط مساوي  MT,NTایجاد شوند .آنگاه از نقاط  M,Nبه شعاع ' L'( Lعددي دلخواه است) کمانهایی را
رسم می کنیم که این کمانها در نقطه مانند  Gهمدیگر را قطع می کنند حال اگر از نقطه  Tبه نقطه  Gوصل گردد این خط عمود
بر خط ممتد خواهد بود.

 یکیدیگرازروشهااستفادهازعکسقضیهفیثاغورثاست(مثلثیبهاضالعمضربیاز 3و 4و 5ایجادمیکنیم)
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ژالنگذاريیاامتدادگذاري
 اینعملدرکارهايکمدقتوکوچکباچشمانجاممیشودولیدرکارهايبزرگودقیقتوسطتئودلیتانجاممیگیرد
به منظور ژالنگذاري مراحل زیر باید انجام شود:
 -1یکی از ژالنها را در نقطه پایانی ( )Cبوسیله سه پایه نگه دارنده ژالن ،عمود قرار داده.
 -2ژالن دیگر را همانند ژالن پایانی ( )Cبه صورت عمود ولی بدون سه پایه در نقطه آغازین ( )Aقرار میدهیم.
 -3فرض میکنیم متري که ما در اختیار داریم حداکثر  30متر است بنابراین ژالن سوم ( )Bرا در حدود  30متري ژالن قرار  Aمیدهیم.

 -4آنگاه یکی از اعضاي گروه در فاصله  2متري پشت ژالن اول ( )Aقرار میگیرد تا مکان ژالن وسط ( )Bرا تنظیم کرده تا دقیقا در راستاي ژالن ابتدا
( )Aو انتها ( )Cقرار گرفته باشد.
 -5آنگاه فاصله دو ژالن ابتدا ( )Aو وسط ( )Bرا اندازه گرفته و مکان ژالن وسط ( )Bرا با گچ مشخص کرده تا ژالن اول ( )Aدر آن مکان قرار گیرد و
عملیات تکرارمی شود.
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ژالنگذاريیاامتدادگذاري

C

D
B

 حالتیکهدونقطه Aو Bبههمدیدنداشتهباشند.

A

به منظور ژالنگذاری در این حالت مراحل زیر را انجام میدهیم:
 -1در محلی که هر دو ژالون دیده میشوند طوری قرار میگیریم که تقریباً در راستای دو ژالون باشیم.
 -2یک ژالون در نقطه  C1کوبیده و خود در پشت ژالن  C1ایستاده و به ژالون  Bنگاه میکنیم.
 -3در نقطه  D1که در راستای  C1 Bباشد ژالون  D1را نصب میکنیم.
 -5سپس در پشت ژالون  D1قرار گرفته ژالون نقطه  C1را در امتداد  D1 Aدر نقطه  C2نصب میکنیم.
 -6این عمل را آنقدر تکرار میکنیم که ژالنهای  C،Aو  Dو همچنین  C ،Bو  Dدر یک امتداد قرار بگیرند .در این حالت چهار ژالن  C ،B ،Aو  Dدر یک راستا
قرار میگیرند.

B

A
𝐷3
𝐶3
𝐷2
𝐶2
𝐷1
𝐶1
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ژالنگذاريیاامتدادگذاري
 حالتیکهدونقطهدردوطرفیکمانعقرارگرفتهباشند.
دراینبحثفرضبرایناستکهدونقطه Aو Bکهمیخواهیمفاصلهشانرابهدستآوریمنسبتبههمدیددارندولیبینآنها
موانعیمانندساختمان،رودخانه،باتالقودرختکاريوجوددارندکهعبورازاینموانعبرايامتدادگذاريواندازهگیريمشکلاست.

 حالتیکهبتوانیممانعرادوربزنیم:
 اخراجهايعموديتوسطگونیايمساحیایجادمیشود.
 نقاط Dو Eبایدبهگونهايانتخابشوندکهخارجازمانع
باشند.

خارجازمانع

مسّاحی

ژالنگذاريیاامتدادگذاري
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 حالتیکهدونقطهدردوطرفیکمانعقرارگرفتهباشند.
 حالتیکهبتوانیممانعرادوربزنیم:
نزدیکبهمانع

2 l 2
l2
1

CE 

 استفادهازقضیهتالس

CE
DC
DE
3



L
DF
DG
1
1

نزدیکبهمانع
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ژالنگذاريیاامتدادگذاري
 حالتیکهدونقطهدردوطرفیکمانعقرارگرفتهباشند.

E

 حالتیکهنتوانیممانعرادوربزنیم:
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اندازهگیريزاویه
میخواهیممقدارزاویه αرابهوسیلهمترکردنمحاسبهکنیم.
 راهحلاول:
روی امتداد  FLبا ژالونگذاری نقطهای مانند  Nو روی امتداد Fh

نقطهای مانند  Mرا انتخاب میکنیم .با اندازهگیری فواصل ،)b( FN
 )a( FMو  )c( NMاز رابطه زیر مقدار زاویه  αبه دست میآید.

c 2  a 2  b 2  2abCos

مسّاحی
اندازهگیريزاویه
 راهحلدوم:

ازراسزاویهفواصل OA=OB=Lرابهدلخواهجدانمودهفاصله ABرااندازهگیریمیکنیمبااستفارهازمثلث)AH=BH( OAH
خواهیمداشت:

18

مسّاحی
19
برداشتمسطحاتیباکمکروشهايمساحی:
منظورتهیهنقشهیکمنطقهتوسطوسایلسادهنقشهبرداریمیباشدمراحلعملبهشرحزیراست:



شناساییمنطقه
برداشتبهکمکوسایلساده

تعریف:انتقالعوارضیاحدودیکزمینبامقیاسکوچکتربررویصفحهرابرداشتمیگویندکهبهیکیازسهروشزیرانجاممیشود:
 برداشتتوسطتقسیمبهاشکالهندسیوقابلحلدرریاضیات(مثلثبندی)
 برداشتتوسطیکخطهادی
 برداشتتوسطدویاچندخطهادی

مسّاحی
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برداشتتوسطتقسیمباشکالهندسیوقابلحلدرریاضیات(مثلث بندي)
از آنجایی که در مساحی هدف استفاده از وسایل ساده نظیر متر است ،این روش یک روش دقیق ،سریع و آسان برای اندازهگیری مساحت زمینهایی
است که دارای شکل هندسی هستند .خواه این شکل منظم و شناخته شده و یا حتی یک چند ضلعی دلخواه باشد.
 چنانچه زمین شکل هندسی منظم ،نظیر دایره ،مربع و  ...داشته باشد ،از روابطی که برای آنها وجود دارد استفاده میشود.
 برای زمینهایی با شکل هندسی نامنظم ،از روش مثلثبندی استفاده میشود.
میدانیمیکمثلثبامعلومبودنسهضلعآنازرويروابطمثلثالتقابلحلبودهوبااستفادهازقوانینترسیمآنرارسمنمود.

 مراحل انجام کار:
 -1تقسیم ناحیه مورد نظر به بخشهای کوچکتر
 -2سپس هر بخش به مثلثهای کوچک فرضی تقسیم میشود .ابعاد مثلث باید به اندازهای کوچک باشد که به راحتی قابل متر کردن باشد.
 -3محاسبه مساحت هر مثلث

مسّاحی
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برداشتتوسطتقسیمبهاشکالهندسیوقابلحلدرریاضیات(مثلثبندي)

در این روش باید به مطالب زیر توجه نمود:

 -1هرگونه اشتباه در اندازهگیری روی زمین و یا در حین ترسیم ممکن است در وضعیت زمین برروی نقشه تغییری بدهد بنابراین این روش باید حتما
متکی بر کنترل باشد.
 -2محاسبات این روش بسیار زیاد است بر همین اساس برای مناطق کم وسعت استفاده میشود.
 -3در انتخاب مثلثها حتی المقدور کوشش شود اضالع تا اندازهای متناسب با یکدیگر باشند و زاویه هر راس کمتر از  30درجه و بیشتر از  120درجه
نباشد.

مسّاحی
قائدهگوس
 ازقاعدهگوسزمانیمیتواناستفادهکردکهاوالشکلزمیندارایهندسهمنظمباشدوثانیاًمختصاترئوسآنمعلومباشد.
اگر 𝑛𝑦 𝑥1 , 𝑦1 , 𝑥2 , 𝑦2 ,. . .𝑥𝑛 ,مختصادمختصادییک nضلعیباشد،طبققائدهگوسمساحتآنبرابراستبا:

پالنیمتر
پالنیمتر دستگاهی برای اندازه گیری مساحت روی نقشه است .انواع دیجیتال و مکانیکی این دستگاه میتواند مورد استفاده قرار گیرد .از این
دستگاه زمانی استفاده که عارضه مورد نظر دارای شکل غیر هندسی باشد .این دستگاه شامل دو باز است که در یک نقطه به هم لوال شده
است.
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مسّاحی
برداشتتوسطخطهادي


برداشتتوسطیکخطهادي:

درمساحیازبلندترینخطیکهبتوانبررویآنموقعیتسایرنقاطورئوسراترسیمنمودبعنوانخطمبنا یاهادی استفادهمیکنند.
درانتخابخطهادییامبنابایستیمطالبزیررعایتشود:


طولانبادقتزیاداندازهگیریشودوحتیالمکانبهحدودوعوارضزمیننزدیکباشد.



حتیالمکاندرمنطقهمسطحانتخابشودودرامتدادبلندترینبعدمنطقهموردنظرباشد.



درصورتیکهمنطقهوسعتنسبتاًزیادیداشتهباشد،بهتراستخطهادیرادروسطمنطقهانتخابکرد.

خطهادي
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برداشتتوسطخطهادي
 روشکار:
برایتهیهیکنقشهمطابقشکلزیربهمقیاس 1/1000مراحلکاربهشرحزیرمیباشد:

 -1پسازشناساییمنطقه،امتداد AEرادریکمنطقهصافقرارداردانتخابمیکنیم.بکژالوندرنقطه Aویکژالندرنقطه Eقرارمیدهیمو
طول AEرابهدقتاندازهمیگیریموبهنقشهمنتقلمیکنیم.

E

A
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برداشتتوسطخطهادي
 روشکار:
 -2برای برداشت گوشهها یک ژالن را در نقطه  Bقرار داده و با گونیای مساحی روی امتداد  AEحرکت مینماییم تا تصویر نقطه  Bو خود نقطه
 Aرا منطبق بر هم ببینیم .پای عمود  B′را پیدا میکنیم .با اندازه گیری طول  BB′و  AB′آن را در مقیاس ضرب کرده و به روی نقشه منتقل
میکنیم.
B

E

𝑩′

A
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برداشتتوسطخطهادي
 روشکار:
 -3برای گوشههای دیگر ( Cو )Dنیز به همین ترتیب عمل میکنیم .حال برای برداشت عوارض (ساختمانها و خیابانها) همان عمل را تکرار
میکنیم.
D

C
B

E

𝐃′

𝐂′

𝐁′

A

مسّاحی
برداشتتوسطدوخطهادي
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مسّاحی
برداشتتوسطچندخطهادي

28

