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هدف های رفتاری :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه این فصل از فراگيرنده انتظار می رود بتواند:
تار رتيکول در ترازیابی   به روش قرائت سه  1- فعاليت عملی13-1 )کنترل سریع 

تدریجی( را به درستی انجام دهد.
2- فعاليت عملی13-2 )کنترل سریع به روش تغيير محل ترازیاب در ترازیابی تدریجی(  

را به درستی انجام دهد.
3- فعاليت عملی13-3 )کنترل عمليات ترازیابی با روش ترازیابی از نقاط بنچ مارک 

به صورت رفت و برگشت( را به درستی انجام دهد.
نقطه ی  از یک  استفاده  با  برگشت  و  ترازیابی رفت  )انجام  فعاليت عملی4-13   -4

بنچ مارک( 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 سيزدهم کتاب های »مّساحی« و »کارگاه محاسبه و ترسيم)1(«
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فعالیت هاى عملی فصل سیزدهم در یک نگاه:
 فعاليت عملی13-1   کنترل سریع به روش قرائت سه تار رتيکول در 

ترازیابی تدریجی

فعاليت عملی13-2    کنترل سریع به روش تغيير محل ترازیاب در 
ترازیابی تدریجی

فعاليت عملی13-3   کنترل عمليات ترازیابی با روش ترازیابی از نقاط بنچ مارک 
به صورت رفت و برگشت

فعاليت عملی13-4 انجام ترازیابی رفت و برگشت با استفاده از یک نقطه ی 
بنچ مارک

⇓

⇓

⇓

نکته ها:

حضرت علی عليه السالم فرمودند: 
چنان چه دین داری و تقوای الهی نمی بود،

هر آینه سياستمدارترین افراد بودم 
ولی دین و تقوا مانع سياست بازی می شود . 
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 فعاليت عملی13- 1کنترل سریع به روش قرائت سه تار رتيکول در ترازیابی تدریجی 
 - دو نقطه به فاصله ی حدود 100 متر را روی زمين مشخص کرده، سپس با انجام یک 
ترازیابی تدریجی به روش قرائت سه تار رتيکول اختالف ارتفاع بين این دو نقطه را به دست 

آورده و کنترل کنيد.
- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت کتبی 

به معلم خود ارائه کنيد.
راهنمایی:

یکی از روش های کنترل سریع ترازیابی، قرائت سه تار رتيکول در هر دهنه ی ترازیابی 
می باشد. به این صورت که در هر نشانه روی روی شاخص، ضمن قرائت تار وسط، تارهای 

باال و پایين آن را نيز قرائت کرده و ثبت می کنيم. 
به این ترتيب چنانچه قرائت تار وسط L و تار پایين و باال به ترتيب L1 و L2 باشند، 

باید رابطه ی                     همواره برقرار باشد. 

بر اساس استاندارد، وجود خطایی جزیی )حدود 3 ميلی متر در ترازیابی درجه ی سه( 
قابل صرف نظر کردن است.

فعاليت عملی13-2 کنترل سریع به روش تغيير محل ترازیاب در ترازیابی تدریجی
با استفاده از روش تغيير محل  - دو نقطه ی مثال قبلی )در فعاليت عملی 13-1( را 

سه پایه ی دوربين، ترازیابی کرده و نتایج را با روش قبل مقایسه کنيد.
- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت کتبی 

به معلم خود ارائه کنيد.
راهنمایی:

یکی دیگر از روش های سریع کنترل ترازیابی، جابجایی سه پایه و تکرار عمل ترازیابی 
در هر دهنه می باشد. به این ترتيب که پس از استقرار دستگاه و انجام قرائت های عقب و جلو 
این که شاخص را جابجا کنيم  ارتفاع آن ها )H1∆ ( بدون  تعيين اختالف  نقطه و  برای دو 
دستگاه )دوربين( را تغيير مکان داده و پس از استقرار مجدد آن، دوباره اختالف ارتفاع دو 
  ∆H2 و ∆H1 اختالف این دو عدد یعنی.) ∆H2(نقطه را با قرائت های جدید به دست می آوریم

نباید از 5 ميلی متر )در ترازیابی درجه ی 3( بيشتر باشد.
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چنانچه اختالف آن ها کمتر از 5 ميلی متر باشد متوسط آن ها را به عنوان        در نظر 
می گيرند.

اعداد شاخص را می توان در فرمی مطابق زیر ثبت نمود.

∆Hm∆H2∆H1

مرتبه ی اولمرتبه ی دوم
شماره قرائت جلو

F.S
قرائت عقب

B.S
قرائت جلو

F.S
قرائت عقب

B.S

فعاليت عملی13-3 کنترل عمليات ترازیابی با روش ترازیابی از نقاط بنچ مارک به 
صورت رفت و برگشت

- نقطه ای مانند A روی زمين مشخص کرده سپس با استفاده از دو نقطه ی بنچ مارک 
در اطراف آن و به روش ترازیابی تدریجی رفت و برگشت، ارتفاع این نقطه را بدست آورده 

و عمليات را کنترل کنيد.
- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت کتبی 

به معلم خود ارائه کنيد.
تذکر: چنانچه در محوطه ی هنرستان، نقاط بنچ مارک موجود نيست، ابتدا چند نقطه 
روی زمين مشخص کرده و با دادن ارتفاع دلخواه به یکی از آنها و انجام ترازیابی تدریجی 

سایر نقاط را ارتفاع دار کنيد.
راهنمایی:

منظور از ترازیابی رفت و برگشت، ترازیابی است که در آن، از دو نقطه ی بنچ مارک 
در ابتدا و انتهای ترازیابی استفاده شود.

بدین  کار  روش 
ترازیابی  که،  است  صورت 
شروع    BM1 نقطه ی  از  را 
کرده و به نقطه ی دوم رسانده 
اول  نقطه ی  به  دوباره  سپس 

برمی گردیم.

H∆

فرم شماره یک

شکل 13 - 1 . کنترل عملیات ترازیابی
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در این حالت پس از محاسبه ی اختالف ارتفاع رفت و برگشت یعنی          و          آن ها 
را با استفاده از رابطه ی زیر با هم مقایسه می کنيم:

| ΔH رفت | - | ΔH برگشت | ≥                              
و  رفت  ارتفاع  متوسط  باشد  مجاز  حد  در  برگشت  و  رفت  ارتفاع  اختالف  چنانچه 

برگشت را محاسبه کرده و به عنوان اختالف ارتفاع درست، در نظر می گيریم.
مقدار مجاز در ترازیابی درجه 3 برابر                می باشدکه در آن K فاصله بر حسب 

کيلومتر)Km( است.

نقطه ی  یک  از  استفاده  با  برگشت  و  رفت  ترازیابی  انجام  فعاليت عملی4-13 
بنچ مارک

- نقطه ای را در محوطه ی هنرستان در نظر گرفته و سپس از روی یک بنچ مارک، ارتفاع 
آن را با انجام یک ترازیابی رفت و برگشت بدست آورید و صّحت عمليات را کنترل کنيد.

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

راهنمایی:
با این تفاوت که ترازیابی رفت و برگشت را یک  روش کار مانند حالت قبل است 
بار از بنچ مارک ترازیابی شروع کرده و به همان بنچ مارک ختم کنيد. سپس یک بار دیگر تمام 

مراحل باال را تکرار کنيد.
مرحله ی اول را یک رفت از بنچ مارک می گویند و مرحله ی دوم در حقيقت برگشت 

محسوب می شود. در این حالت نيز اختالف ارتفاع بين نقاط نباید از حد مجاز بيشتر شود.
| ΔH رفت | - | ΔH برگشت | ≥                             

 

شکل 13 - 2 .ترازیابی رفت و برگشت

H2∆ H1∆

K12±

K12±

K12±



125

نکات مهم حین عملیات ترازیابی:
• قبل از انجام هر عمليات ترازیابی از سالم بودن دوربين و سه پایه و شاخص اطمينان 

حاصل کنيد.
• فرم مخصوص ثبت اطالعات ترازیابی را حتمًا به همراه داشته و اطالعات را بدون خط 

خوردگی در آن یادداشت کنيد.
• برای استقرار شاخص حتی المقدور از پاشنه ی شاخص استفاده کنيد.چنانچه پاشنه ی 
شاخص در انبار موجود نيست، حتمًا شاخص را در مکانی سفت و محکم قرار داده و هنگام 

چرخاندن، آن را آرام حرکت دهيد.
• در پایان عمليات ترازیابی در محل عمليات محاسبات را کنترل کنيد و چنانچه خطای 

ترازیابی در حد مجاز نباشد قبل از ترک محل عمليات، کار را مجدداً تکرار نمایيد.

نکته ها:

حضرت علی عليه السالم فرمودند:
وارد شود، گوید: من روز جدیدی  انسان  بر  هر روزی که 
کن  سعی  می باشم.  شاهد  تو  گفتار  و  اعمال  بر  من  هستم، 

سخن خوب و مفيد بگوئی، کار خوب و نيک انجام دهی. 
من در روز قيامت شاهد اعمال و گفتار تو خواهم بود. 

قابل  و  دید  نخواهی  مرا  دیگر  یابد  پایان  که  امروز  بدان  و 
جبران نيست. 
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منابع مورد استفاده

1- کتاب نقشه برداری )ذوالفقاری(
2- کتاب نقشه برداری مهندسی )دیانت خواه(

3- کتاب نقشه برداری )نوبخت(
4- کتاب نقشه برداری مهندسی )ابن  جالل(

5- کتاب نقشه برداری کارگاهی )امامی - رستمی(
6- کتاب نقشه برداری مسير و قوس ها در راهسازی )سليمانی(

7- کتاب نقشه برداری عمومی )عاصی(
8- کتاب نقشه برداری مقدماتی )تمدنی(

9- کتاب نقشه برداری کاربردی )محبوب فر(
10- کتاب نقشه برداری مقدماتی )محمودیان(

11- کتاب مساحی سال دوم هنرستان رشته ی نقشه برداری)سيدی - سليم آبادی(
12- کتاب نقشه برداری عمومی سال سوم هنرستان رشته ی نقشه برداری)مقرب نيا(

13- کتاب هندسه ) نقشه برداری ( سال دوم هنرستان رشته ی نقشه برداری )یگانه عزیزی(
14- کتاب نقشه برداری سال سوم هنرستان رشته ی نقشه کشی معماری)نوبخت-مهرپویان(

15-کتاب نقشه برداری ساختمان سال دوم هنرستان رشته ی ساختمان) مقرب نيا (
16- کتاب فرهنگ لغات ژئوماتيک )رنجبر(

17- کتاب مجموعه تست های مهندسی نقشه برداری )رنجبر(
18- کتاب عمليات مساحی سال دوم هنرستان رشته ی نقشه برداری)قراگوزلو - سليم آبادی(

19- کتاب نقشه برداری عمومی و عمليات سال دوم هنرستان رشته ی نقشه برداری)استوار(
20- دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد اول )سازمان نقشه برداری(

      وسایت های مختلف نقشه داری و ژئوماتيک


