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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 عملی12-1 )انجام ترازیابی متقابل( را به درستی انجام دهد.

دوربين  در  کليماسيون  خطای  محاسبه ی  عملی  )روش  عملی2-12  فعاليت   -2
ترازیاب( را به درستی انجام دهد.

قبل از مطالعه ی این فصل از فراگيرنده انتظار می رود با مطالب زیر آشنا باشد:
1- آشنایی با فصل دوازدهم کتاب های »مّساحی« و »کارگاه محاسبه و ترسيم)1(«
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فعالیت های عملی فصل دوازدهم در یك نگاه:

فعاليت عملی12-1 انجام ترازیابی متقابل

فعاليت عملی12-2 روش عملی محاسبه ی خطای کليماسيون در دوربين 
ترازیاب 

⇓

نکته ها:
حضرت علی عليه السالم:
- علم؛ ارثيه ای با ارزش، 

-  ادب؛ زیوری نيکو،
-  اندیشه؛ آئينه ای صاف، 

- پوزش خواستن؛ هشدار دهنده ای دلسوز،
 خواهد بود. و برای با ادب بودنت همين بس که آن چه برای 

خود دوست نداری، در حّق دیگران روا نداشته باشی. 
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فعاليت عملی12-1 انجام ترازیابی متقابل 
- دونقطه به فاصله ی حدود 50 متر در مکانی که امکان استقرار دوربين در وسط آن ها 
وجود ندارد انتخاب کرده و به روش ترازیابی متقابل اختالف ارتفاع آن ها را به دست آورید.

- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش نویسی از فعاليت انجام شده به صورت کتبی 
به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمایی )روش کار(:
همان طور که قباًل گفته شد، چنانچه دوربين را هنگام ترازیابی در وسط دهنه ی ترازیابی 
قرار دهيم، خطاهایی از قبيل کليماسيون، کرویت زمين و انکسار در عمل حذف خواهد شد. ولی 
مواردی پيش می آید که نمی توان سه پایه را در وسط دهنه ی ترازیابی قرار داد. مثاًل دو نقطه ی 

مورد نظر در دو طرف یک رودخانه یا یک اتوبان و یا یک دره عميق قرار داشته باشند.
در این حالت از روش ترازیابی متقابل می توان بهره جست. روش کار به این صورت 
است که ابتدا دوربين را یک بار در حالت نزدیک به نقطه ی اول مستقر کرده و در این حالت 
با قرائت اعداد روی شاخص اختالف ارتفاع دونقطه را محاسبه می کنيم و         می ناميم. سپس 
دوربين را به نزدیکی نقطه ی دوم منتقل کرده ودر این حالت هم اختالف ارتفاع بين دو نقطه 
را به دست می آوریم و       می ناميم. ميانگين دو عدد به دست آمده، اختالف ارتفاع صحيح 

دو نقطه خواهد بود.

H1∆

H2∆

)حالت اول(

H B.S F.S1 1 1∆ = −

)حالت دوم(

H B.S F.S2 2 2∆ = −

⇒

H HH 1 2

2
∆ + ∆

∆ =

شكل 12 - 1 . ترازیابی به روش متقابل
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فعاليت عملی12-2 روش عملی محاسبه ی خطای کليماسيون در دوربين ترازیاب  
- دوربين های ترازیاب موجود در انبار هنرستان را از نظر خطای کليماسيون کنترل کرده، سپس جدولی 

تهيه کرده و خطاهای هر یک را به همراه شماره ی دوربين در آن ثبت کرده و به معلم خود تحویل دهيد.
- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش نویسی از فعاليت انجام شده به صورت کتبی به معلم خود 

ارائه کنيد.
راهنمایی )روش کار(:

خطای کليماسيون یا خطای محور دیدگانی ترازیاب، از خطاهای تدریجی ) سيستماتيک( 
می باشد که می توان با انجام یک عمليات ساده، مقدار آن را در دستگاه ترازیاب مشخص کرد.

روش کار به این صورت است که، ابتدا در یک منطقه ی مسطح، دو نقطه به فاصله ی 
قائم  کاماًل  به صورت  را  شاخص  آن ها  روی  بر  کنيد.  مشخص  زمين  روی  متر   50 تقریبی 
بار در نزدیک یکی از شاخص ها مطابق شکل            مستقر نمایيد. سپس دوربين ترازیاب را یک 
یادداشت می کنيم.  انجام داده و  قرائت عقب و جلو را روی شاخص ها  قرار داده،   )2-12(
)F.S1 , B.S1 (.حال دوربين ترازیاب را جابجا کرده و در نزدیک شاخص دیگر قرار می دهيم 

 .) F.S2 , B.S2( و در این حالت هم قرائت اعداد روی شاخص را یاداشت می کنيم
اختالف ارتفاع را در حالت اول محاسبه کرده وآن را       می ناميم. سپس اختالف 
ارتفاع در حالت دوم را نيز محاسبه می کنيم        . خطای کليماسيون از رابطه ی زیر قابل 

محاسبه می باشد:             

H1∆

H2∆

H He 1 2

2
∆ −∆

=

شكل 12 - 2 . خطای کلیماسیون

)حالت اول()حالت دوم(
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تذکرات مهم در رابطه با محاسبه ی خطای کلیماسیون
• مقدار این خطا برای فاصله ی 50 متر می باشد و چنانچه فاصله ی شاخص ها بيشتر 
و یا کمتر باشد، با انجام یک تناسب ساده می توان خطای کليماسيون را برای فاصله ی مورد 

نظر محاسبه نمود.
• چنانچه مقدار این خطا مثبت باشد، نشانه ی این است که محور نشانه روی دوربين به 

سمت باال منحرف شده و چنانچه منفی باشد، برعکس به سمت پایين انحراف دارد.
• چنانچه مقدار این خطا ناچيز )در حد چند ميلی متر( باشد می توان با وسط قرار دادن 
دوربين بين دو شاخص، آن را به طور عملی حذف نمود. ولی چنانچه مقدار آن زیاد باشد با 

این دوربين نمی توان کار کرد و باید جهت تنظيم به تعميرگاه مجاز فرستاده شود.

نکته ها:

حضرت علی عليه السالم فرمودند: 
تازه است گر چه  حّق و حقيقت در تمام حاالت جدید و 

مّدتی بر آن گذشته باشد. 
و باطل هميشه پست و بی اساس است گر چه افراد بسياری 

از آن حمایت کنند. 


