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هدف های رفتاری :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه این فصل از فراگيرنده انتظار می رود بتواند:
1- فعاليت عملی3-1 )اجزای شيب سنج دستی وانواع آن( را به درستی انجام دهد.

2- فعاليت عملي 3-2 )قرائت و نحوه ي عملي كار با شيب سنج( را به درستی انجام 
دهد.

3-  فعاليت عملي 3-3 )تعيين فاصله ی افقی با استفاده از اندازه گيری فاصله ی مایل 
)شيب دار( و زاویه ی شيب( را به درستی انجام دهد.

4- فعاليت عملي 3ـ4 )اندازه گيري اختالف ارتفاع به طور غير مستقيم با استفاده از 
شيب سنج دستي( را به درستی انجام دهد.

قبل از مطالعه ی این فصل از فراگيرنده انتظار می رود با مطالب زیر آشنا باشد:
و  محاسبه  »كارگاه  و  »مّساحی«  كتاب های  سوم  فصل  با  كامل  آشنایی   -1

ترسيم)1(«
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فعاليت های عملی فصل سوم در یك نگاه:

 فعاليت عملی3-1    اجزای شيب سنج دستی وانواع آن

فعاليت عملي 3-2    قرائت و نحوه ي عملي كار با شيب سنج

فعاليت عملي 3-3     تعيين فاصله ی افقي با استفاده از اندازه گيري فاصله ی 
مایل )شيب دار( و زاویه ی شيب

فعاليت عملي 3ـ4     اندازه گيري اختالف ارتفاع به طور غير مستقيم با استفاده 
از شيب سنج دستي

⇓

⇓

⇓

نکته ها:

محورهای تدوین چشم انداز20ساله نظام جمهوری اسالمی ایران:
آینده نگری،

              ارزش گرایی،
                              واقع گرایی و

                                              جامع نگری 
                                                             می باشد.
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 فعاليت عملی3-1   اجزای شيب سنج دستی وانواع آن 
- شيب سنج های موجود در هنرستان خود را شناسایی كرده، نام و خصوصيات هر یک 

را گزارش نماید.
- شکل شيب سنج دستی خود را در دفتر گزارش كار ترسيم نموده و اجزای مهم آن را 

بر روی شکل بنویسيد.
- گزارش كاملی با رعایت اصول گزارش نویسی از فعاليت انجام شده به صورت كتبی 

به معلم خود ارائه كنيد.
راهنمایی:

اجزاي شيب سنج دستي و انواع آن: 
همان گونه كه مي دانيد شيب سنج دستي وسيله ي ساده اي است كه براي اندازه گيري 

زاویه ی شيب امتداد بکار مي رود؛ این وسيله داراي دو بخش اساسي است: 
1ـ یک تراز دستي براي قراول روي 

به امتداد موردنظر؛
2ـ یک نقاله براي اندازه گيري زاویه 

شيب. 
در )شکل 3-1( یک نوع شيب سنج 

دستي نشان داده شده است.

 
در )شکل 3-2( اجزاي شيب سنج دستي نشان داده شده است. درج نام انگليسي به این 
دليل است كه هنرجویان با این اسامي آشنا شده در هنگام استفاده از كاتالوگ ها و بروشورها 

كه به زبان انگليسي است، چندان دچار مشکل نشوند.

شکل 3 - 1 . شيب سنج دستی

شکل 3 - 2 . اجزای شيب سنج دستی
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1-Eyepiece                                                                         1-چشمي
2- Squared – sectioned tube                          2- لوله ي مکعب مستطيل
3-Half – mirror at 45                                3- نيم آینه با زاویه 45 درجه

  4- Line of sight                                                              4- خط دید
 5- Vernier Arm                                                         5- بازوي ورنيه
 6 - Graduated semi- circle                     6- نيم دایره ي درجه بندي شده
7- Bubble control screw                                  7- پيچ تنظيم حباب تراز

 8 -Spirit level                                                          8- تراز استوانه اي
9-Magnifying glass                                                         9- ذره بين

در )شکل 3-3( چند نوع شيب سنج دستي دیگر را مشاهده مي كنيم.

 

شکل 3 - 3 . چند نوع شيب سنج دستی
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فعاليت عملي 3-2 قرائت و نحوه ي عملي كار با شيب سنج 
ـ در محوطه ی هنرستان خود تعدادي نقطه مشخص نموده و زاویه شيب بين آن ها را 

به وسيله شيب سنج دستي اندازه گيري نمایيد.
مقایسه  هم  با  را  طرفه  دو  صورت  به  شيب  زاویه ی  اندازه گيري  از  حاصل  نتایج  ـ 

كنيد.
- گزارش كاملی با رعایت اصول گزارش نویسی از فعاليت انجام شده به صورت كتبی 

به معلم خود ارائه كنيد.

زاویه ی شيب مقایسه
نقطه ی دوم به اول

زاویه ی شيب 
نقطه ی اولنقطه ی دومنقطه ی اول به دوم

فعاليت عملي 3-3  تعيين فاصله ی افقي با استفاده از اندازه گيري فاصله ی مایل 
)شيب دار( و زاویه ی شيب

با  را  آن  افقي  فاصله  و  كرده  انتخاب  شيب  روي  نقطه  دو  هنرستان  محوطه ی  در   -
اندازه گيري فاصله ی مایل و زاویه ی شيب بدست  آورید.

ـ این عمليات را براي چند دهنه تکرار نمایيد.
- گزارش كاملی با رعایت اصول گزارش نویسی از فعاليت انجام شده به صورت كتبی 

به معلم خود ارائه كنيد.
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راهنمایی:
روش انجام كار در سه مرحله ی زیر خالصه می شود:

الف ـ اندازه گيري فاصله ي مایل
1ـ در صورتي كه بين دو نقطه عوارضي مانند: تپه، صخره، دیوار و نظایر آن، یا موانعي 
مانند بوته یا اشيایي مثل ماشين و ... نباشد دو سر نوار اندازه گيري را روي دو نقطه قرار داده 

طول مایل دو نقطه را قرائت و ثبت مي كنيم. ) شکل 4-3(

2ـ در صورتي كه به هر دليل نتوانيم نوار اندازه گيري را روي دو ميخ نقاط قرار دهيم، 
دو ژالن را بر روي نقاط مستقر مي كنيم؛ سپس نوار اندازه گيري را در كنار ژالن بر روي ارتفاع 
به فواصل 50  قرمز و سفيد  به دو رنگ  را  ژالن ها  نگاه مي داریم )مي دانيد كه  از  آن  معيني 

سانتي متر مطابق )شکل 3-5( رنگ آميزي كرده اند(.

ABشکل 3 - 4 . اندازه گيری فاصله ی مایل

AB شکل 3 - 5 . اندازه گيری فاصله ی مایل
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توجه به این نکات براي باال بردن ميزان دقت در اندازه گيري الزم است: 
• ژالن هاي مستقر در نقاط A و B كاماًل شاقولي باشند. 

• تا حد امکان از پایين ترین نقطه ي ژالن ها براي اندازه گيري استفاده شود. 
• هنگام قرائت، نوار اندازه گيري كاماًل به حالت كشيده باشد )انحنا نداشته باشد(.

• قرائت در دو سر نوار انجام بگيرد، یعني الزم نيست شماره ي صفر نوار اندازه گيري را 
در ابتدا یا انتهاي فاصله قرار بدهيم، بلکه در هر دو طرف نوار، اندازه گيري را قرائت كنيم. 

• قرائت دو سر نوار اندازه گيري، به طور هم زمان انجام بگيرد.
• حداقل دو بار هر دهنه را قرائت كنيم.

شکل 3 - 6  . اندازه گيری زاویه ی شيب

ب    ـ اندازه گيري زاویه ي شيب:
در مساحي با وسایل ساده ي نقشه برداري براي اندازه گيري زاویه ي شيب از شيب سنج 

دستي استفاده مي كنيم. روش كار به این ترتيب است: 
1ـ بر روي هر یک از نقاطي كه مي خواهيم شيب بين آنها را اندازه بگيریم یک ژالن 

مستقر مي كنيم. 
2ـ در ارتفاع مشخصي از ژالن مستقر در نقطه ي اول )مانند A( شيب سنج دستي را قرار 
داده به همان ارتفاع مشخصي از ژالن مستقر در نقطه ي دوم )B( قراول مي رویم؛ سپس اندازه ي 

زاویه ي شيب را قرائت و ثبت مي كنيم. ) شکل 6-3( 
3ـ عمل اندازه گيري زاویه ي شيب را حداقل دو بار تکرار مي كنيم و هر بار شيب سنج 
را در ارتفاع متفاوتي از ژالن  نگاه مي داریم. از ميانگين این سه زاویه ي شيب، بهترین مقدار 

زاویه ي شيب براي طول مایل AB به دست مي آید. 
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ج  ـ محاسبه ي فاصله ي افقي با داشتن فاصله مایل و زاویه ي شيب :
مطابق رابطه ي زیر مي توان فاصله ي افقي را محاسبه كرد:

A α

Dh

A′ B′

D

B

سطح افق

A′B′ = AB × Cos α
Dh = D × Cos α

شکل 3 - 7. محاسبه ي فاصله ي افقي با داشتن فاصله مایل و زاویه ي شيب

نکته ها:

نياز جوانان به چهار »ميم« است:
مطرح بودن

مطلوب بودن
مهم بودن و

مثمرثمربودن.
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فعاليت عملي 3ـ4 اندازه گيري اختالف ارتفاع به طور غير مستقيم با استفاده از  
شيب سنج دستي

ـ ارتفاع ساختمان هاي موجود در هنرستان خود را بدست آورید.
- گزارش كاملی با رعایت اصول گزارش نویسی از فعاليت انجام شده به صورت كتبی 

به معلم خود ارائه كنيد.
راهنمایی:

1ـ یک نقطه در فاصله ي مناسب از پاي ساختمان انتخاب كنيد. 
2ـ فاصله ي افقي بين نقطه و ساختمان را با رعایت اصول متركشي اندازه گيري كنيد. 

3ـ یک ژالن را به صورت تراز روي نقطه قرار داده و شيب سنج را در ارتفاع مشخص 
از آن مستقر كنيد. 

4ـ با شيب سنج به نقطه ي فراز باالي ساختمان نشانه روي كرده و شيب سنج را تراز 
كنيد. 

5ـ عدد روي شيب سنج را به عنوان زاویه ي شيب قرائت كنيد. 
تا نقطه ي فراز  ارتفاع بين سطح تراز شيب سنج  با استفاده از فرمول زیر اختالف  6ـ 

ساختمان را محاسبه كنيد. 

7ـ ارتفاع به دست آورده را با ارتفاع معلوم ژالن جمع كرده تا ارتفاع ساختمان به دست 
آید. 

درحين عمليات باید توجه داشت كه نقطه  و پاي ساختمان در یک ارتفاع باشند. 
اگر این گونه نباشد چه باید كرد؟

h

h

Htg
D

H D tg

∆
α =

∆ = × α

شکل 3 - 8  . محاسبه ی ارتفاع ساختمان
Dh

∆H

α


