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و  اسالمی  تعهد  ما الزم است،  رای کشور  ب که  مهم ترين چیزی   
تهذيب اسالمی است.

امام خميني )قّدس سّره الّشريف(





هنرآموزان و هنرجويان عزيز،

کتاب حاضر با توجه به نظرهاي دريافت شده از هنرستان هاي فني سراسر کشور توسط چهار 
نفر از هنرآموزان محترم درس کارگاه محاسبه و ترسیم )1( تألیف جديد گرديده است و در 

کمیسیون تخصصي برنامه ريزي و تألیف رشته ي نقشه برداري تأيید نهايي شده است.
در تألیف اين کتاب، توجه به ارائه ي مناسب تر و روان تر مطالب با استفاده از ساده نويسي و 
زبان تصاوير و همچنین رويكردهاي جديد در آموزش هاي فني و حرفه اي با ساختاري به شرح 

زير اقدام شده است:
- ابتداي هر فصل با تصويري انگیزشي جهت ترغیب هنرجويان براي يادگیري مطالب آن فصل 

آغاز شده است.
- هدف هاي رفتاري و مطالب پیش نیاز در صفحه ي دوم هر فصل آمده است.

- درصفحه ي سوم هر فصل مباحث مرتبط با آن فصل، از کتاب مّساحي ارايه شده است که 
به دلیل آن که مطالب مربوط به درس مّساحي است نبايد از آن آزمون به عمل آيد.

- در ادامه مثال هاي متعدد مطرح شده و مورد بحث و بررسي  قرار مي گیرد. در انتهاي هر 
مثال نیز چندين تمرين براي حل در کالس آورده شده است که پیشنهاد مي گردد در کالس و 

در داخل کتاب حل گردد.
- مطالب اين کتاب از لحاظ زمان اجرا و رعايت پیش نیازها با کتاب هاي هندسه)نقشه  برداري(، 
مّساحي و عملیات مّساحي هماهنگ مي باشد. به عبارت ديگر هنرجويان پس از يادگیري مباحث 
رياضي و هندسه در کتاب هندسه و آشنايي با مفاهیم تئوري مّساحي در کتاب مّساحي  در اين 
کتاب تمرين هاي مربوط به آن را انجام مي دهند تا پس از طي اين مراحل جهت اجراي عملیات 

مّساحي آماده شوند.
- مطالبی تحت عنوان »نكته ها« برای افزايش بینش و بصیرت هنرجويان آورده شده است که 

نبايد از آن ها سوال امتحانی طرح شود.
امید است کتاب حاضر بتواند در جهت نیل به اهداف برنامه ي درسي رشته ي نقشه برداري 

مؤثر واقع شود.
خواهشمند است نظرها و موارد پیشنهادي خود را در ارتباط با اين کتاب ارسال فرمايید تا در 

ويرايش هاي بعدي به کار گرفته شود.
با آرزوي موفقیت،  

کمیسیون تخصصي برنامه ريزي و تألیف رشته ي نقشه برداري



هدف كلي
ايجاد توانايي، محاسبه مشاهدات و ترسیم نقشه مسطحاتي يك منطقه.

نکته ها:

حضرت علی عليه السالم:
ارزش هر فرد به ميزان كارى است كه می تواند آن را نيکو 

انجام دهد.



فهرست

بخش اول - مّساحي

فصل اول- آشنايي با ماشین حساب قابل برنامه ريزي................................................ 1

فصل دوم- اندازه گیري فاصله ي افقي به روش مستقیم............................................. 21

فصل سوم- اندازه گیري فاصله ي افقي به روش غیرمستقیم....................................... 31

فصل چهارم- خطا و انواع آن ................................................................................... 39

فصل پنجم- موانع در اندازه گیري فاصله.................................................................... 47

فصل ششم- اندازه گیري زاويه با وسايل ساده............................................................ 63

فصل هفتم- تهیه ي نقشه ي مسّطحاتي با وسايل ساده ي مّساحي................................ 79

فصل هشتم- پیاده کردن طرح با وسايل ساده ي مّساحي.............................................. 89

تمرين هاي دوره اي بخش اول )مّساحي(......................................................................97

بخش دوم- ترازيابي

فصل نهم- تعاريف مهم در ترازيابي........................................................................... 103

فصل دهم- روش هاي مختلف ترازيابي...................................................................... 109

فصل يازدهم- ترازيابي هندسي )ترازيابي مستقیم( .................................................... 117

فصل دوازدهم- خطاها در ترازيابي هندسي................................................................ 129

فصل سيزدهم- کنترل عملیات در ترازيابي هندسي..................................................... 135

تمرين هاي دوره اي بخش دوم )ترازيابي(..................................................................... 145

بخش سوم- ترسيم

فصل چهاردهم- آشنايي و کار با وسايل ساده ي ترسیم.............................................. 147

منابع مورد استفاده....................................................................................................... 171





1

آشنايى با
ماشين حساب

قابل برنامه ريزى

ي
اح
مّس

 -
ل 
 او
ش

بخ
فصل 
اول



2

هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- ساختار كلى ماشين حساب FX4500P را توضيح دهد.

2- كاربرد كليد هاى ماشين حساب FX4500P را توضيح دهد.
3- محاسبات معمولى را با استفاده از ماشين حساب FX4500P انجام دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با چهار عمل اصلى و مفاهيم عمومى رياضى

2- رياضيات پايه ى دبستان و راهنمايى 
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مقدمه - انواع ماشین های حسابگر )ماشین حساب(
ماشین های محاسب یا حسابگر که در اصطالح »ماشین حساب« خوانده می شوند دارای 
انواع متفاوتی هستند و برای انجام ساده ترین تا پیچیده ترین محاسبات ریاضی به کار می روند.

یک دسته بندی برای ماشین های حساب به صورت زیر می باشد:
1- ماشین حساب ساده

2- ماشین حساب علمی
3- ماشین حساب قابل برنامه ریزی

این است که ماشین حساب های علمی مکمل ماشین حساب های  قابل توجه  نکته ی 
ساده هستند یعنی کلیه ی توانایی های ماشین حساب  های ساده را داشته و عالوه بر آن قادر به 

انجام محاسبات ریاضی پیچیده تر مانند توابع مثلثاتی، لگاریتمی و . . . هستند.
ماشین حساب های قابل برنامه ریزی نیز مکمل ماشین حساب های علمی هستند چرا که 
عالوه بر کارایی های ماشین حساب های علمی، امکانات برنامه نویسی نیز دارند تا بتوان عملیات 

پیچیده ی ریاضی را به صورت یک برنامه نوشته و در حافظه ی ماشین حساب ذخیره نمود.
عالقه مندان   4500 کاسیو  حساب  ماشین  ایران  عزیزمان  کشور  نقشه برداران  بین  در 
بیش تری داشته و به همین دلیل در این کتاب مختصری در مورد این ماشین حساب توضیح 

داده می شود.
به  باید  ماشین حساب  این  قابلیت های  از کلیه ی  آگاهی  برای  به ذکر است که  الزم 

دفترچه ی راهنمای آن مراجعه کنید.

نکته ها:

حضرت علی علیه السالم:
ضایع کردن فرصت، اندوه به بار می آورد.
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 :FX4500P1 - 1           آشنايى با ساختار كلى ماشين حساب كاسيو
ماشين حساب                                    داراى 50 كليد است كه اكثر آن ها سه و برخى 
چهار يا پنج عمل مختلف انجام مى دهند. بنابراين با احتساب ميانگين چهار عمل براى هر 
كليد، مى توان گفت كه حدود 200 كليد الزم بر روى صفحه ى كليد اين ماشين در 50 كليد 

خالصه شده است تا اين ماشين آن قدر كوچك شود كه در جيب جاى بگيرد.
براى آن كه هر كليد بتواند چند كاربرى داشته باشد بايد با استفاده از كليد هاى ويژه اى 
حالت هاى متعددى را براى ماشين تعريف كنيم. به طور مثال براى آن كه از كليدهاى---- ، 
---- و ---- و نيز برخى كليدهاى ديگر به عنوان كليدهاى محاسبات آمارى استفاده كنيم 

بايد حالت SD يا Standard Deviation را به كار بياندازيم.
در شكل (1-1) ساختار كلى FX4500P نشان داده شده است.

ماشين FX4500P قابليت انجام محاسبات رياضى پيچيده را دارد. در اين كتاب به برخى 
از توانايى هاى اين ماشين كه در سطح معلومات رياضى دوره ى آموزش هاى فنى و حرفه اى 
اشاره  آيد  كار  به  نيز  نقشه بردارى  رشته ى  دروس  به  مربوط  محاسبات  انجام  در  و  باشد 

مى كنيم. اين توانايى ها عبارتند از:
1- امكان انجام عمليات كسرى؛

2- امكان نمايش صورت محاسبات و حاصل آن ها در دو خط مجزا؛
3- امكان اجراى مجدد محاسبات؛

4- امكان به حافظه سپارى فرمول ها و انجام محاسبات فرمولى؛
5- امكانات برنامه نويسى با استفاده از 1103 قدم (هر كليد يك قدم)؛

6- امكان استفاده از 124 تابع رياضى در محاسبات و برنامه ها؛
7- امكان وارد كردن فرمول ها به همان صورت كه نوشته مى شوند.

CASIO FX - 4500P
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FX4500P شكل 1 - 1 . ساختار ماشين حساب

صفحه ى نمايش

كليد جهت
كليد خاموش كردن

كليد حالت

پاك كن (حذف كن)
كليد روشن كردن
پاك كردن كلى

كليدهاى عمليات 
حسابى

كليد اجرا

كليد نماكليد جواب

كليدهاى عددى

كليدهاى فرامين

كليدهاى 
دستورات تابعى

كليد شيفت
كليد شيفت دوم

كليد الفبا
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  :FX4500P 1 - 2           كليدهاى عمومى ماشين حساب
---- كليد تغيير كاربرى زرد رنگ

نوشته هاى  يا  عاليم  كه  كليدهايى  كاربرى  است،  زرد  رنگ  به  كه  كليد  اين  فشردن  با 
زرد  رنگ در باالى آن ها ديده مى شود عوض شده، به جاى عمل نوشته شده در روى هر 

كليد، عملى كه با رنگ زرد در باالى آن نوشته شده است انجام مى گيرد.
براى آن كه مطمئن شويم كه كليد ---- را فشرده ايم بايد به محض فشردن اين كليد عالمت 

S در روى صفحه ى نمايش ظاهر شود.
با فشار مجدد كليد ---- عالمت S از روى صفحه ى نمايش پاك مى شود يعنى در هنگام 
كار با ماشينFX4500P  اگر از استفاده از كليد  ---- منصرف شديم مى توانيم با زدن 
مجدد كليد ---- اثر آن را از روى صفحه پاك كنيم . يعنى دوبار فشردن كليد ---- پشت 

سر هم به معناى آن است كه اين كليد را نفشرده ايم.
----كليد تغيير كاربرى سبز رنگ

اين كليد سبز كم رنگ است و مانند كليد ---- به عنوان دومين كليد تغيير كاربرى كليد ها 
به كار مى رود با اين تفاوت كه كليد ---- براى تغيير كاربرى كليد هايى است كه كاربرى 

آن ها، با رنگ سبز كم رنگ، در كنار آن نوشته شده است.
با يك بار فشردن كليد ---- عالمت F در روى صفحه ى نمايش ظاهر مى شود كه نشان 
دهنده ى آن است كه كليد ---- عمل كرده است. از آن پس با فشردن هر كليدى كه در 
باالى آن نوشته ى سبز كم رنگ وجود دارد كاربرى آن كليد عوض شده و نوشته ى سبز 

رنگ باالى كليد عمل خواهد كرد.
با دو بار زدن كليد ---- عالمت F از روى صفحه ى نمايش پاك مى شود و مفهوم آن اين 

است كه از كاربرى نوشته هاى سبز كم رنگ صرف نظر كرده ايم.
---- كليد حروف الفباى انگليسى

كليد ---- نيز يكى از كليد هاى تغيير كاربرى است. با فشار دادن اين كليد كه به رنگ قرمز 
است مى توان نوشته ها و عاليم قرمز رنگ كنار كليدها را مورد عمل قرار داد. اين نوشته ها 
و عاليم عبارت اند از 26 حرف الفباى زبان انگليسى، كليد «SPACE» كه به عنوان فضاى 

خالى بين حروف به كار مى رود و عالمت نقل قول ('') مى باشد.
با فشردن كليد ---- حرف A در روى صفحه ى نمايش ظاهر مى شود كه نشان دهنده ى 
كليد،  هر  فشردن  با  لذا  است،  التين  حرف  يك  فقط  نوشتن  براى  ماشين  بودن  آماده 
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حرف  التین نوشته شده در کنار آن کلید در روی صفحه ی نمایش ظاهر می گردد.
با دو بار فشردن کلید---- پشت سر هم حرف A از روی صفحه ی نمایش پاک می شود و 

عالمت این است که ماشین از حالت نوشتن حرف الفبای التین خارج شده است.
با زدن کلید  A-LOCK است. گفتیم  دنبال هم معادل  به  فشردن دو کلید ---- ---- 
---- زرد رنگ حرف S در روی صفحه ی نمایش ظاهر می شود و نوشته های زرد رنگ 
باالی کلیدها عمل می کنند؛ حال با فشردن کلید ---- نوشته ی زرد رنگ باالی آن یعنی 
A-LOCK مورد عمل قرار می گیرد که به معنی قفل شدن ماشین بر روی حروف التین 
است. فرق این حالت با حالت ---- این است که با هر بار فشردن کلید ---- فقط می توان 
یک حرف التین را نوشت یعنی با فشردن یک حرف التین عالمت A روی صفحه ی نمایش 
محو می شود و برای زدن یک حرف دیگر باید باردیگر ابتدا کلید ---- را بفشاریم؛ اما 
در حالت A-LOCK شما می توانید به هر تعداد که بخواهید حروف الفبا را پشت سرهم 

تایپ کنید.
برای خارج شدن از حالت A-LOCK کافی است همانند حالت ---- یک بار دیگر کلید 

---- را بفشارید تا ماشین از حالت تایپ التین خارج شود. 
---- کلید خاموش کردن ماشین حساب

با زدن این کلید ماشین حساب خاموش می شود. البته این ماشین حساب مانند اکثر ماشین 
حساب های جدیِد Autopower off ، طوری ساخته شده که اگر چند دقیقه به حال خود 

بماند و ما به هیچ کدام از کلید های آن دست نزنیم خود به خود خاموش می شود.
با خاموش کردن )یا خاموش شدن( این ماشین حساب ، مقادیری که در حافظه ها ثبت شده 

و  نیز برنامه هایی که به ماشین داده شده است از حافظه ی آن پاک نمی شود.
وقتی ماشین حساب را خاموش کنید یا خود به خود خاموش شود در صورت روشن کردن  
 ،)R ( رادیان ،)G( گراد ،)D( مجدد به طور خود کار در حالت تنظیم شده ی قبلی درجه
الفبا خارج  نوشتن حروف  از حالت  ولی  می گیرد.  قرار   ... و   )SD( آماری  محاسبات  یا 

می  شود.
----  کلید وارد شدن به برنامه ها و انجام اصالحات در روی آن ها

این کلید در هنگام برنامه نویسی و ثبت یا پاک کردن و اصالح برنامه ها یا هر نوع کار در 
روی فایل ها به کار می رود که در موقع خود به توضیح آن خواهیم پرداخت.
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1 - 3           كليد هاى تنظيم حالت ---- 

روى  در   ---- و   ---- كليد  دو  كليدها  كاربرى  افزايش  براى  شد  گفته  كه  همان طور 
صفحه كليد تعبيه شده اند كه با فشردن آن ها، ماشين حساب كاركرد ديگرى پيدا مى كند. 
اما روش ديگرى هم براى افزايش كارايى ماشين حساب وجود دارد و آن استفاده از حالت 

(MODE) هاى گوناگون است.
براى مثال، ماشين FX4500P را مى توان در 13 حالت مختلف تنظيم كرد و به كار گرفت. 
بعضى از اين حالت ها به طور همزمان نيز قابل بهره بردارى هستند. در اين جا به توضيح 

مختصر هر كدام از اين 13 حالت مى پردازيم.
---- كليد تعيين حالت

با زدن اين كليد حرف M در روى صفحه ى نمايش ظاهر مى شود كه به دنبال آن مى توان 
هر كدام از 13 حالت موجود در ماشين را احضار كرده و در آن حالت به برنامه نويسى يا 
محاسبه پرداخت. با زدن مجدد كليد ---- حرف M از روى صفحه ى كليد پاك مى شود 

و ماشين حساب به حالت قبل باز مى گردد.
در روى صفحه ى كليد ماشين حساب، در زير صفحه ى نمايش، جدول راهنماى انتخاب 
حالت آورده شده است (شكل (1-2)) كه با استفاده از آن مى توانيم ---- مورد نظر را 

انتخاب كنيم.

شكل 1 - 2 . جدول انتخاب حالت 
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 COMP يا Computation حالت محاسبه؛          ----
در اين حالت ماشين حساب اعداد و توابع روى صفحه ى كليد را براى انجام محاسبات به 

كار مى گيرد.
---- ---- حالت ----

در اين حالت محاسبات در پايه هاى مختلف تنظيم مى گردد. بازدن دو كليد ---- و ---- 
صفحه ى  زير  در  حالت ها  جدول  در  سبز  رنگ  به  كه  مى شود  حالت ----  وارد  ماشين 
نمايش نشان داده شده است. با توجه به توضيحات قبلى در مورد رنگ نوشته هاى كنار 
كليدهاى  جمله  از  مى كنند؛  عمل  كليدها  كنار  سبز  نوشته هاى  نيز  حالت  اين  در  كليدها، 

مربوط به پايه ى اعداد.
 Decimal كه مخفف كلمه ى D ماشين به طور خودكار وارد پايه ى 10 مى شود و حرف

است در سمت راست صفحه ى نمايش ظاهر مى گردد.
براى وارد شدن به پايه ى 8 (اكتان) بايد كليد ---- را بفشاريد ، زيرا در زير اين كليد 
 «O» است. با فشردن اين كليد عالمت Octalنوشته شده كه مخفف كلمه ى Oct عالمت

در گوشه ى سمت راست صفحه ى نمايش ظاهر مى گردد.
براى وارد شدن به پايه ى 16 ( هگزا دسيمال) بايد كليد ---- را بفشاريد چون در زير اين 
كليد عالمت Hex به رنگ سبز نوشته شده كه مخفف كلمه ى Hexodecimal است. با 

زدن اين كليد حرف H در گوشه ى سمت راست صفحه ى نمايش ظاهر مى گردد.
براى وارد شدن به پايه ى 2 (باينرى) بايد كليد ---- را بفشاريد چون در زير اين كليد به 
رنگ سبز حروف Bin نوشته شده كه مخفف كلمه ىBinary است. بازدن اين كليد حرف 

b در گوشه ى سمت راست صفحه ى نمايش ظاهر مى گردد.
در صورتى كه هنگام كار كردن با ماشين حساب، در اين حالت، آن را خاموش كنيد يا 
خود به خود خاموش شود هنگام روشن كردن مجدد، ماشين حساب در همان پايه اى روشن 
خواهد شد كه آخرين بار در همان پايه خاموش شده است. به عنوان مثال، اگر در حالت 
Base-in در پايه ى 2 (Binary) مشغول كار بوديد پس از روشن كردن مجدد، ماشين 

حساب در همين حالت روشن خواهد شد.
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)LR) Linear Regression حالت برازش خط ---- ----
در انجام محاسبات آماری یا بعضی محاسبات ریاضی، وقتی نیاز به یافتن خطی باشد که 
کم ترین فاصله را با تعدادی نقطه داشته باشد می توان از این حالت LR برای یافتن جواب 

استفاده کرد.
با زدن کلید ---- و سپس کلید ---- در پایین صفحه ی نمایش حروف LR ظاهر می گردد 
که نشان دهنده ی حالت Linear Regression است و با وارد کردن مختصات تعدادی 

نقطه، ماشین حساب دو عدد محاسبه می کند که شیب و عرض از مبدأ خط مورد نظر است.

---- ---- حالت محاسبات آماری Standard Deviation ( انحراف معیار(
با فشردن کلید ---- و کلید ---- به دنبال آن، حروف SD در پایین صفحه ی نمایش ظاهر 
می شود که نشان گر این است که ماشین آماده ی محاسبات آماری است و شما می توانید به 
ترتیبی که در بخش مربوط به آن توضیح داده می شود، داده های خود را وارد کرده سپس 
مقدار میانگین، انحراف استاندارد و سایر اندازه های آماری را که ماشین محاسبه کرده است 

دریافت نمایید.

  Degree حالت درجه ---- ----
با زدن دو کلید فوق ماشین در حالت درجه تنظیم می شود و کلیه ی اندازه های زوایایی را 
که به ماشین وارد می گردد یا در آن محاسبه می گردد در واحد درجه دریافت نموده و پاسخ 

می دهد.

با فشردن دو کلید ---- و ---- ، حرف D )یعنی Degree( در پایین صفحه ی نمایش 
ظاهر می شود. هنگام کار با زوایا توجه به نوع واحد آن بسیار مهم است و در صورت توجه 

نکردن به واحد زاویه کلیه ی محاسبات اشتباه خواهند شد.

 Radian حالت رادیان ---- ----
با زدن دو کلید فوق حرف R در پایین صفحه ی نمایش ظاهر می گردد که نشان دهنده ی

Radian ، یکی از واحد های اندازه گیری زاویه، و به معنی آن است که ماشین، کلیه ی 
زوایای داده شده را در واحد رادیان فرض کرده و محاسبات خود را نیز در همین واحد 
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انجام خواهد داد.
 Gradحالت گراد ---- ----

با زدن دو كليد فوق حرف G، يعنى Grad ، در پايين صفحه ى نمايش ظاهر خواهد شد. 
همان طور كه مى دانيد گراد نيز يكى از واحد هاى اندازه گيرى زاويه است. 

هنگام كار با زوايايى كه واحد آن ها گراد است، قبًال بايد ماشين را در حالت گراد قرار 
دهيم. 

(Fix) حالت تعيين تعداد ارقام اعشارى مورد نظر بر روى صفحه ى نمايش   ---- ----
در انجام محاسبات رياضى اعداد حاصل از محاسبات ممكن است داراى چندين رقم اعشارى 
باشند كه ما مجبور مى شويم، براى سادگى كار، فقط تعدادى از اين ارقام را نگاه داشته و 
مابقى را ضمن گرد كردن حذف نماييم. بسيارى از ماشين هاى محاسب الكترونيكى، از جمله 
ماشينFX4500P، امكان تعيين تعداد ارقام اعشارى بر روى صفحه ى نمايش را دارند. يعنى 
با تعيين تعداد ارقام اعشارى در پايان هر عمل محاسباتى ماشين به طور خودكار تعداد ارقام 
اعشار اضافى را گرد كرده و در روى صفحه ى نمايش اعداد اعشارى حاصل را درست با 

همان تعداد رقمى كه تعيين شده است نمايش خواهد داد.
پس از فشردن دو كليد ---- و ---- به دنبال هم، ماشين منتظر تعيين تعداد ارقام مى ماند. 
در اين حالت هر كدام از اعداد 0 تا 9 را كه فشار دهيم كلمه ى Fix در گوشه ى سمت 
راست پايين صفحه ى نمايش ظاهر مى شود كه نشان گر اين است كه تعداد ارقام اعشارى، 
ثابت (Fix) شده است و در پاياِن محاسبات، اعداد حاصل با همان تعداد ارقام خواسته شده 

نمايش داده خواهند شد.
براى تغيير تعداد ارقام اعشارى مورد نظر يك بار ديگر بايد مراحل فوق تكرار شود، يعنى 
كليد ---- و سپس كليد ---- فشرده شوند و سپس تعداد ارقام مورد نظر جديد را به 

ماشين معرفى كنيم. 
براى خارج شدن از حالت Fix بايد به حالت نرمال (Normal) يعنى حالت عادى رفت 

كه همان حالت شماره ى 9 است.
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 Scientificحالت تعیین تعداد ارقام معنی دار با نماد علمی ---- ----
 این حـالت برای تعـیین تعداد ارقام معنـی دار حـاصل از محاسـبات به کـار مـی رود. 
همان طور که می دانید تعداد ارقام معنی دارِ یک عدد، تعداد ارقام صحیح و اعشاری آن 
را شامل می شود. مثاًل عدد 40/005 دارای 5 رقم معنی دار است . برای تعیین تعداد ارقام 
معنی دارِ حاصل از محاسبات کافی است پس از فشردن دو کلید فوق عدد مربوط به تعداد 
ارقام معنی  دار مثل 6 یا هر عدد مورد نظر دیگر را فشار دهیم تا کلمه یSci که مخفف 

Scientific است در گوشه ی سمت راست پایین صفحه ی نمایش ظاهر شود.
برای تغییر تعداد ارقام معنی دار باید یک بار دیگر مراحل فوق را انجام دهیم ودر انتها تعداد 

ارقام مورد نظر جدید را معرفی کنیم.
برای خارج شدن از این حالت باید ماشین را به حالت نرمال )طبیعی( ببریم که همان حالت 

شماره ی9 است.

 Normal حالت طبیعی یا نرمال ---- ----
در این حالت محدودیت ها و حالت های ویژه ی تعیین شده از بین می رود و ماشین به همان 
حالت اولیه که حالت معمولی انجام محاسبات است بر می گردد و عالیم Fix یا Sci از 

روی صفحه ی نمایش پاک می شوند.
 

 Engineering حالت محاسبات مهندسی ---- ----
داریم  یا خیلی کوچک سروکار  بزرگ  اعداد خیلی  با  معمواًل  که  مهندسی  محاسبات  در 
برای وارد کردن اعداد خیلی بزرگ یا خیلی کوچک و نیز گرفتن نتیجه ی محاسبات آن ها، 

استفاده از نماد علمی برای نمایش اعداد کار را ساده تر می کند.
با زدن دو کلید فوق حروف Eng که مخفف کلمه ی Engineering است در گوشه ی 

سمت راست پایین صفحه ی نمایش ظاهر می شود.
برای خارج شدن از حالت مهندسی باید یک بار دیگر دو کلید فوق را فشار دهیم؛ ابتدا 

---- و سپس  ---- را.
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 De�ne Memoryحالت تعيين تعداد حافظه هاى ترتيبى ---- ----
با زدن دو كليد فوق كلمه ى Defm در روى صفحه ى نمايش ظاهر مى شود كه مخفف دو 
كلمه ى De�ne و Memory است و در جلوى آن مى توانيد تعداد حافظه هاى اضافى 
براى برنامه نويسى را تعيين كنيد. اين مطلب در قسمت مربوط به برنامه نويسى توضيح 

داده خواهد شد.

 Write حالت برنامه نويسى يا ---- ----
نمايش  صفحه ى  روى  در  مى شود.  نويسى  برنامه  آماده ى  ماشين  فوق  كليد  دو  زدن  با 

كلمه ى«?File Name»و در زير آن فايل پيشنهادى براى نوشتن برنامه ظاهر مى گردد.
در گوشه ى سمت چپ پايين صفحه ى نمايش نيز حروف WRT كه مخفف Write است 
ظاهر مى شود كه نشان گر اين است كه ماشين در حالت برنامه نويسى قرار دارد. در مورد 

حالت برنامه نويسى ، در بخش مربوطه به طور مفصل توضيح داده خواهد شد.
را  فوق  كليد  دو  ديگر  بار  يك  است  كافى  نويسى  برنامه  حالت  از  شدن  خارج  براى 

بفشاريد.
در صورت خاموش كردن يا خاموش شدن ماشين، پس از روشن كردن مجدد، در حالت 

عادى روشن مى شود، يعنى از حالت برنامه نويسى خارج خواهد شد.

(Numerical) كليدهاى عددى
درشكل (1 - 3) كليد هاى عددى را كه شامل ارقام 0 تا 9 ، عالمت ---- (مميز ) و كليد 

---- است، مى بينيد.  

FX4500P شكل 1 - 3 . كليدهاى عددى ماشين حساب
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 Exponential كليد ---- مخفف كلمه ى
به معنى «نما» است؛ پس اعداد نمايى را مى توانيم با استفاده از اين كليد به ماشين وارد 
كنيم. همان طور كه مى دانيد اعداد بسيار بزرگ يا بسيار كوچك را به صورت نمايى از 10 

مى نويسند. 
مثًال مى خواهيم عدد 1013 × 1/45  = 000,000,000, 500 ,14 را بنويسيم:

اگر عدد فوق را به ماشين وارد كرده وكليد ---- را بفشاريد ماشين، عدد را به صورت 
1/4513 نمايش خواهد داد. اما اگر بخواهيد خودتان عدد فوق را به صورت نمادى به ماشين 

وارد كنيد ابتدا بايد عدد 1/45 را وارد كرده سپس كليد ---- را بفشاريد و بعد عدد 13 
را وارد كنيد.

در كنار كليد هاى فوق عاليم و نوشته هاى ديگرى نيز وجود دارد كه نشان دهنده ى اين 
در  كردكه  استفاده  نيز  ديگرى  منظور هاى  براى  مى توان  كليدها  از  كدام  هر  از  كه  است 

صورت نياز آن ها را در بخش مربوطه مطالعه خواهيد نمود.

 Executables 1 - 4             كليد هاى عملياتى يا اجرايى
در شكل (1-4) اين كليدها نشان داده شده اند.

چهار كليد  دارند و عبارت اند از  صفحه ى كليد قرار  كليدها در پايين و سمت چپ  اين 
مربوط به چهار عمل اصلى (جمع، تفريق، ضرب و تقسيم) وچند كليد عملياتى كه در ادامه 

شرح داده خواهد شد.

FX4500P شكل 1 - 4 . كليدهاى عملياتى (اجرايى) ماشين حساب
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---- كليد مربوط به عمل جمع
---- كليد مربوط به عمل تفريق
---- كليد مربوط به عمل ضرب
---- كليد مربوط به عمل تقسيم

---- كليد پاك كردن
AC مخفف دو كلمه ى All Clear است ، يعنى همه را پاك كن يا هر اشتباهى را پاك كن. 
خطا           پيام  حتى  عالمتى،  يا  نوشته  هر  از  نمايش  صفحه ى  كردن  پاك  براى  شما  بنابراين 

(Syn ERROR) مى توانيد از اين كليد استفاده كنيد.
در صورتى كه ماشين را خاموش كرده باشيد يا خودش خاموش شده باشد براى روشن كردن 
ديده  كليد  صفحه ى  روى  در  كه  همان طور  زيرا  بفشاريد.  را   ---- كليد  بايد  آن  مجدد 
مى شود در سمت راست كليد ---- كلمه ى ON به معنى «روشن» وجود دارد كه وظيفه ى   

روشن كردن ماشين را به عهده دارد.

---- ---- تمام حافظه هاى داخلى پاك مى شوند.
كلمه ى  دو  مخفف  كه  دارد  وجود   Mcl ى  نوشته  زرد  رنگ  به   ---- كليد  باالى  در 
نوشته هاى  كليد ----  فشردن  با  كن.  پاك  را  حافظه ها  يعنى  است،   Memory Clear
نارنجى رنگ فعال مى شوند، بنابراين با فشردن كليد ---- بعد از كليد ---- درواقع كليد 

Mcl فعال شده و كليه ى اعداد ذخيره شده در حافظه هاى داخلى ماشين پاك مى شوند.
 

---- ---- تمام حافظه هاى آمارى پاك مى شوند.
 Statistical وجود دارد كه مخفف دو كلمه ى Scl در پايين كليد ---- نوشته ى سبز رنگ
Clear است، يعنى حافظه هاى آمارى را پاك كن. از آن جا كه اين نوشته به رنگ سبز است 
براى فعال كردن آن بايد ابتدا كليد ---- را كه به رنگ سبز است بفشاريد و سپس كليد 
---- را بزنيد تا Scl فعال شود و تمام اعداد ذخيره شده در حافظه هاى آمارى را پاك 

نمايد.
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---- حذف کن ( پاک کن(
نوشته ی DEL مخفف کلمه ی Delete به معنای حذف کردن یا پاک کردن است. از این 

کلید برای پاک کردن نوشته های روی صفحه ی نمایش استفاده می شود.
با هر بار زدن این کلید حرف یا عددی که خط تیره ی چشمک زن در کنار آن یا در زیر آن 

قرار دارد پاک می شود. 
مثال 1: اگر عدد            را در روی صفحه ی نمایش نوشته باشید خط تیره ی چشمک زن 
در کنار آخرین رقم یعنی عدد 5 قرار دارد و با فشردن کلید ---- عدد 5 پاک شده و خط 

چشمک زن جای آن را می گیرد.
مثال 2: اگر عدد              را در روی صفحه ی نمایش داشته باشید و بخواهید این عدد را 
اصالح کرده و تبدیل کنید به 256، یعنی می خواهید رقم 3 را حذف کنید؛ ابتدا به کمک 
فلش ---- خط تیره ی چشمک زن را به زیر عدد 3 ببرید. اکنون با فشردن کلید ---- رقم 

3 را از عدد 2356 حذف کنید. عدد 256 باقی می ماند.

)Insert ) اضافه کردن یا وارد کردن ---- ----
 Insert به رنگ زرد دیده می شود که مخفف کلمه ی INS در باالی کلید ---- نوشته ی
به معنای وارد کردن یا داخل کردن است. با فشردن کلید ---- و زدن کلید ---- این 
فرمان فعال شده به شما اجازه می دهد که حرف یا عدد جدیدی را در سمت چپ محل 
مورد نظر وارد کنید. البته ابتدا باید با کمک کلید ---- خط تیره ی چشمک زن را به زیر 
منتقل  کنید  اضافه  را  جدیدی  مقدار  آن  چپ  سمت  در  می خواهید  که  عددی  یا  حرف 
کرده سپس کلید ---- و بعد کلید ---- را بزنید. در این حالت خط تیره ی چشمک زن 
تبدیل به عالمت       چشمک زن می شود. اکنون اگر حرف یا عدد جدیدی را وارد کنید

عالمت       و نوشته های سمت راست آن همگی یک خانه به سمت راست حرکت می کنند 
و نوشته ی جدید در جای خالی ایجاد شده نوشته می شود.

به طورمثال می خواهیم عدد 125 را به عدد 1925 تبدیل کنیم، به عبارت دیگر می خواهیم 
عدد 9 را مابین 1 و2 بنویسیم. در جدول زیر نحوه ی عمل نشان داده شده است. 

785_

2356_



17

در اين حالت كه عالمت        چشمك زن در روى يك نوشته قرار دارد اگر هر عدد يا 
حرفى را وارد كنيم در سمت چپ عالمت       وارد مى شود.( اضافه مى شود)

در اين حالت اگر كليد ---- را بفشاريم كه حرف يا نوشته از سمت چپ عالمت 
پاك مى شود و هر بار كه كليد ---- را فشار دهيم يك حرف ديگر پاك مى شود.

---- آخرين جواب ( آخرين حاصل يا عدد محاسبه شده)
اين كليد مخفف كلمه ى Answer به معناى جواب مى باشد و با زدن آن آخرين عدد 
محاسبه شده يا نوشته شده در روى صفحه ى نمايش، بار ديگر نشان داده مى شود. البته 

بايد نخست كليد ---- و سپس كليد ---- را بفشاريد.
 به مثال نشان داده شده در جدول صفحه بعد توجه كنيد.

مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح

1عدد 125 را وارد مى كنيم

دو بار كليد       را مى زنيم تا خط 
تيره ى چشمك زن زير عدد 2 قرار 

بگيرد
2

دكمه ى          را مى فشاريم تا 
3نوشته هاى نارنجى فعال شود

عالمت چشمك زن         در روى 
4عدد 2 قرار مى  گيرد

عدد 9 را مى زنيم تا بين 1 و 2 
5قرار گيرد
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اگر ماشين را خاموش كرده و مجدداً روشن نماييد باز هم مى توانيد با زدن كليد ---- و 
كليد  ---- آخرين جواب را بار ديگر دريافت نماييد.

مى توانيد هر نوع عمليات رياضى را برروى آخرين جواب انجام دهيد.
مثًال اگر آخرين جواب 600 بوده يعنى عدد 600 در حافظه ى Ans موجود است بنابراين اگر دو 
بار كليد ---- و سپس كليد ---- را بزنيد ماشين، عمل 600 × 600 را انجام داده عدد 360000 

را به روى صفحه ى نمايش خواهد فرستاد. در جدول زير چند مثال توضيح داده شده است.

مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح

1عدد 25 را در 12 ضرب مى كنيم

2جواب را دريافت مى كنيم

3صفحه ى نمايش را تميز مى كنيم

4كليد             را مى زنيم

5جواب را دريافت مى كنيم

مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح

1حاصل ضرب را به دست مى آوريم

2عدد 900 در Ans ذخيره مى شود
عدد 900 را كه در حافظه ى Ans ذخيره شده 
بود به 45 تقسيم كرده ايم. عدد 20 حاصل اين 

تقسيم در حافظه ى Ans ذخيره مى شود
3

عدد 20 را كه در Ans ذخيره شده بود به توان 2 
4رسانديم و حاصل در Ans ذخيره شده است

عدد صفر در حافظه ى Ans قرار 
5مى گيرد
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---- ---- ظرفيت باقى مانده براى برنامه نويسى
كلمه ى  مخفف  كه  دارد  وجود  زرد  رنگ  به   CAPA نوشته ى   ---- كليد  باالى  در 

CAPACITY به معناى ظرفيت و معرف فضاى خالى جهت برنامه نويسى است .
ماشين FX4500P داراى 1103 ( Step) يا فضاى خالى براى برنامه نويسى است؛ پس با 
هر برنامه كه نوشته مى شود تعدادى از اين فضاها اشغال مى شود، لذا در صورتى كه بخواهيم 
 CAPA بدانيم چه تعدادى از اين فضاهاى برنامه نويسى خالى مانده است مى توانيم از كليد

(يا همان ---- ---- ) استفاده كنيم.
پس از فشردن كليد ---- براى ديدن تعداد فضاهاى خالى برنامه نويسى بايد كليد ---- را 
براى چند ثانيه (هر قدر كه الزم باشد) نگاه داريد. تا تعداد فضاهاى خالى را قرائت كنيد. 
زيرا به محض آن كه انگشت خود را از روى كليد ---- برداريد ماشين به حالت قبلى خود 

(هر حالتى كه بوده) بر مى گردد.
---- ---- ايجاد فضاى خالى ( در هنگام نوشتن در روى صفحه ى نمايش)

اصطالحًا  كليد  اين  به  دارد.  وجود  قرمز  رنگ  به   SPACE نوشته ى  كليد ----  زير  در 
كليد BLANK به معناى خالى هم مى گويند، SPACE يا همان BLANK، هنگام نوشتن 
حروف يا عدد، بين آن ها فضاى خالى ايجاد مى كند؛ يعنى با فشردن اين كليد خط نشانه 

(Curser ) يك خانه به جلو مى پرد و در نتيجه در محل آن جاى خالى ايجاد مى گردد.
از آن جا كه رنگ اين نوشته قرمز است براى فعال كردن آن ابتدا بايد كليد ---- را بفشاريد. 

از اين كليد بيشتر براى نوشتن كلمات استفاده مى شود.
 Execute(اجرا كن، عمل كن ) اجرا ----

EXE مخفف كلمه ى Execute به معناى اجرا كردن است. در واقع كليد ---- در محاسبات 
معادل كليد  =   در ماشين حساب هاى ديگر است. البته در مواقع برنامه نويسى هنگام نوشتن 
معادالت و نيز نوشتن فرمول ها، از كليد مساوى موجود در باالى كليد ---- كه به رنگ 

سبز است مى توانيد استفاده كنيد.
---- ---- درصد

در باالى كليد ---- عالمت       به رنگ زرد وجود دارد كه براى محاسبه ى درصد به 
كار مى رود و از آن جا كه رنگ آن زرد است براى فعال كردن آن ابتدا بايد كليد ---- را 

بفشاريد. به مثال هاى داده شده در جدول زير براى محاسبه ى درصد توجه كنيد.

%
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مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح
مى خواهيم بدانيم كه سه چهارم 

1برابر با چند درصد مى شود

به جاى كليد     ، كليدهاى       
را مى زنيم تا حاصل را بر حسب 

درصد نشان دهد
2

مى خواهيم بدانيم         يعنى چند 
3درصد؟

4يعنى در حدود 

5به                       مى رويم

عدد 2 را وارد مى كنيم تا با دو رقم 
6اعشار عدد مورد نظر گرد شود

24
957

%2.507837

توصيه هاى مفيد براى محافظت و نگهدارى از ماشين حساب
1- ماشين حساب را در سرماى زير صفر درجه يا دماى باالى چهل درجه قرار ندهيد.

2- از وارد شدن ضربه به ماشين حساب جلوگيرى كنيد.
3- ماشين حساب را در جيب شلوار قرار ندهيد.

4- كليدهاى ماشين حساب را محكم فشار ندهيد.
5- براى تميز كردن ماشين حساب از الكل، تينر و موادى مثل آن ها استفاده نكنيد.

6- هرگز ماشين حساب را باز نكنيد و به مدارات داخل آن دست نزنيد.
7- در صورتى كه ماشين حساب معيوب شد آن را به تعميركار مجاز بدهيد تا نسبت به رفع 

عيوب آن اقدام كند.
8- اگر باترى ماشين حساب خيلى ضعيف شده آن را عوض كرده و دقت نماييد كه شماره ى 

باترى جديد همان شماره اى باشد كه در پشت ماشين حساب نوشته شده است.
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اندازه گيرى 
فاصله ي افقي
به روش مستقيم

ي
اح
مّس

 -
ل 
 او
ش

بخ
فصل 
دوم
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله با قدم انسانى را انجام دهد.

2- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله با قدم انسانى را با ماشين حساب كاسيو 
4500  انجام دهد.

3- در جواب طول قدم انسانى بحث كند. 
4- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله با چرخ غلتان را انجام دهد.

5- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله با قدم انسانى را با ماشين حساب كاسيو 
4500 انجام دهد.

6- بحث و بررسى هاى مربوط به چرخ غلتان را انجام دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل دوم كتاب «مساحى» 
2- آشنايى با ماشين حساب كاسيو 4500

3- آشنايى با مفاهيم شعاع، قطر و محيط در دايره

نكته ها:

انساِن واقعى جز به راه خدا گام برنمى دارد.
«جبران-خليل جبران»
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در  كميّت  يك  مقدار  درباره ى  شخص  يك  تفكرات  ميان  كه  است  مهارتى  اندازه گيرى   •
ذهنِ او و مقدار همان كميّت در دنياى واقعى رابطه ايجاد مى كند.

• در اندازه گيرى جواب قطعى نداريم و تمام مشاهدات با خطا همراه هستند.
• در نقشه بردارى 3 كميّت اندازه گيرى مى شود:1 - فاصله 2 – اختالف ارتفاع 3 - زاويه

چون نقشه، تصوير قائم عوارض بر سطح افق است، هميشه بايد فاصله ى افقى را براى   •
تهيه ى نقشه به كار ببريم.

• رايج ترين روش هاى اندازه گيرى فاصله ى افقى به روش مستقيم عبارت اند از: 
1- قدم انسانى 

2- چرخ غلتان 
3- نوار اندازه گيرى ( متر )

• اندازه گيرى فاصله ى افقى با قدم انسانى و چرخ غلتان تنها در زمين هاى هموار و با شيب 
يكسان قابل استفاده است.

• در هنگام اندازه گيرى با متر رعايت اصول متركشى الزامى است.

دقت روش هاى اندازه گيرى فاصله به روش مستقيم با وسايل ساده ى مّساحى

خطا در اندازه گيرى فاصله ى افقى دقتوسيله ى اندازه گيرى فاصله
صد مترى

2 مترقدم انسانى(قدم اتالونه)

33 سانتى مترچرخ غلتان

10 سانتى مترمتر معمولى

2 سانتى مترمتر دقيق

1
50
1

300

1
1000

1
5000

مرورى بر فصل دوم كتاب «مّساحى»
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مثال 1-2
اندازه گيري فاصله ي افقي با استفاده از قدم انسانى

نقشه بردارى اين طول را با  موجود است.  فاصله ى 60 متر از هم  نقطه روى زمين به  دو 
قدم هايش چندين بار طى كرده و تعداد قدم ها را يادداشت مى كند:

71 - 68 - 70 - 71 - 70 - 68 - 69 -69
ميانگين طول يك قدم اين فرد چند متر است؟

راهكار كلى: در صورت مسئله گفته شده كه نقشه بردارى يك طول 60 مترى را 8 بار طى 
كرده و تعداد قدم هاى خود را در هر بار شمارش كرده و يادداشت مى كند. از آن جا كه 
مشخص نيست كه مقدار واقعى قدم اين شخص كدام يك از اين 8 مقدار است، بهترين راه 
محاسبه ى ميانگين آن ها و استفاده از جواب آن به عنوان تعداد قدم هاى خود در 60 متر 

است.

حال اين نقشه بردار مى خواهد بداند كه هر قدم او چند متر است. كافى است كه اين عدد 
60 متر را بر تعداد قدم هايش تقسيم كرده تا طول هر قدم محاسبه گردد.

 = طول قدم متوسط

1 2 3+ + + + nx x x xx =
n

فاصله
تعداد قدم ها روش حل:

69 69 68 70 71 70 68 71
8

69 / 5

+ + + + + + +x =

x =

فاصله
 = طول قدم متوسطتعداد قدم ها

60 0/ 8669 / 5= = m

بحث و بررسى: مشاهده كرديد كه ميانگين طول هر قدم اين فرد 0/86 متر يا 86 سانتى متر 
است. البته بايد به اين موضوع توجه داشت كه نكات گفته شده در مورد قدم رعايت شود.

حال با رعايت اصول اندازه گيرى طول با قدم مى توان فواصل مختلف را با دقت (خطاى 
1نسبى)         به دست آورد. 

50
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مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح
با زدن اين كليد صفحه ى نمايش 

پاك مى شود يا اگر ماشين حساب 
خاموش است، روشن مى شود.

1

عدد 69 را به ماشين حساب 
2معرفى مى كنيم

3عمل جمع به ماشين وارد مى شود

اعداد را به ترتيب به ماشين معرفى 
4مى كنيم و آن ها را با هم جمع مى زنيم

5جواب را دريافت مى كنيم

عمل تقسيم به ماشين حساب وارد 
6مى شود (عدد را بر 8 تقسيم مى كنيم)

7جواب را در يافت مى كنيم

اين عدد را در يكى از كليدها مثل 
k8 ذخيره مى كنيم

عدد 60 را به ماشين معرفى 
9مى كنيم

10عمل تقسيم به ماشين وارد مى شود

عدد ذخيره شده در k را فرا 
11مى خوانيم

12جواب را دريافت مى كنيم



26

تمرين هاى كالسى مربوط به مثال 2 - 1:
1- يك طول 50 مترى را 10 بار طى كرده و تعداد قدم هايتان را شمارش كرده و يادداشت 
كنيد. طول هر قدم شما چند متر و چند سانتى متر است؟ (تعداد قدم ها در هر بار اندازه گيري: 

(62-61-66-64-62-66-63-65-64-66

2- اگر نفرى ديگر همين طول 50 مترى را 10 بار طى كرده و مجموع قدم هايش در اين 10 
بار 600 قدم شود. ميانگين طول هر قدم او چند متر و چند سانتى متر است؟

3- اگر طول قدم يك نفر 68 سانتى متر بوده و مسافت هاى زير را با قدم خود شمارش كرده 
باشد، مقدار اين مسافت ها را به واحد متر حساب كنيد.

الف) خانه تا فروشگاه 270 قدم
ب) فروشگاه تا نانوايى 740 قدم

ج) نانوايى تا ميوه فروشى 390 قدم
د) ميوه فروشى تا خانه 1120 قدم

ه) كل مسافت طى شده توسط اين فرد

4- دكتر به فردى كه اضافه وزن دارد دستور 4 كيلومتر پياده روى در روز را مى دهد. به 
نظر شما اين فرد چگونه مى تواند بفهمد مسافتى كه پياده روى كرده 4 كيلومتر شده است يا 

نه؟ پيشنهاد شما چيست؟
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مثال 2-2
اندازه گيري فاصله با استفاده از چرخ غلتان (رول فيكس)

طى  دوچرخه  اين  با  را  مستقيمى  مسير  است.  سانتى متر   160 دوچرخه  يك  چرخ  محيط 
مى كنيم. اگر در طول اين مسير چرخ دوچرخه 22 دور كامل و يك نيم دور بچرخد، چه 

فاصله اى بر حسب متر طى شده است؟

راهكار كلى: اگر طنابى را دور محيط چرخ قرار داده و اين طناب را بر روى زمين باز كرده 
يك  در  چرخ  اين  كه  را  طولى  كنيم،  اندازه گيرى  متر  با  و 
دور كامل طى مى كند به دست مى آيد. اين طول همان محيط 
دايره اى شكل (محيط دايره) است. اين موضوع اساس كار 
«چرخ غلتان» يا كيلومترشمار ماشين و دستگاه هايى از اين 
قبيل مى باشد كه از آن استفاده كرده و براى به دست آوردن 
فاصله، تعداد دورهاى طى شده را در محيط چرخ ضرب 

مى كنيم.
تعداد دور × محيط چرخ = فاصله
 D      =   P    ×    n

روش حل:
160

160 22 / 5 360022 / 5
⇒ × =


P = cm
D = cmn =

100 36÷ = m
بحث و بررسى: همان طور كه در كتاب «مّساحى» گفته شد استفاده از چرخ غلتان يا دوچرخه 

براى اندازه گيرى فاصله در زمين هاى هموار و يا با شيب ثابت توصيه مى شود.
• معموًال در كار با چرخ غلتان تعداد دورهايى كه چرِخ آن طى مى كند عدد ثابت و ُرندى 
تخمين  تقريبى  صورت  به  آن را  اعشار  مقدار  كه  باال)  مثال  در  دور   22/5 (مانند  نيست 

مى زنيم.
• مى توان با دانستن شعاع چرخ، محيط آن را به دست آورد:

كه در آن P محيط و r شعاع چرخ است.
اگر به جاى شعاع، قطر چرخ معلوم بود چه مى كنيم؟

2πP = r
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تمرين هاى كالسى مربوط به مثال 2 - 2:
1- محيط زمينى به شكل مثلث به كمك دوچرخه ى مثال باال اندازه گيرى شده و طول اضالع 

مثلث به ترتيب برابر با 15 دور، 22/5 دور و 17/3 دور به دست آمده است. مطلوب است:
الف) طول هر ضلع اين مثلث

ب) محيط مثلث

اندازه گيرى  رول فيكس  كمك  به  مسطح  زمين  روي  بر  را  متري  معلوم 100  فاصله ي   -2
كرده ايم.چنان چه چرخ رول فيكس 95 دور كامل چرخيده باشد،

الف) محيط رول فيكس را محاسبه كنيد.
ب) شعاع اين رول فيكس چند متر است؟

15 دور

 دور
13/7

22/5 دور
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3- به منظور اندازه گيرى فاصله ى بين دو نقطه، از يك رول فيكس با محيط يك متر استفاده 
شده است. چنان چه چرخ رول فيكس 48 دور كامل و يك سوم دور چرخيده باشد، فاصله ى 
به دست  حدسانتى متر  تا  يعنى  اعشار  رقم  دو  تا  را  (فاصله  است؟  متر  چند  نقطه  دو  بين 

آوريد.)

4- شخصى با دوچرخه ى خود كه شعاع چرخ آن 25 سانتى متر است مسيرهاى زير را طى 
كرده و تعداد دورهاى طى شده را يادداشت كرده است. هر كدام از اين فاصله ها چند متر 

است؟
الف) از خانه تا مدرسه 102/2 دور
ب) از مدرسه تا كتابخانه 87/4 دور
ج) از كتابخانه تا خانه 70/5 دور

د) كل مسافت طى شده
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5- شخصى يك دوچرخه ى نمره ى 24 در اختيار دارد (يعنى قطر چرخ آن 24 اينچ است). 
هر يك دورى كه چرخ اين دوچرخه طى مى كند چند سانتى متر و چند متر است؟

(راهنمايى: هر اينچ تقريبًا 2/54 سانتى متر است.)

و  متر  يك  اول  رول فيكس  محيط  كرده ايم.  طى  رول فيكس  كمك 2  به  را  فاصله  يك   -6
محيط رول فيكس دوم نامعلوم است. اگر اين فاصله به كمك رول فيكس اول با 27 دور و با 

رول فيكس دوم با 30 دور طى شده باشد، محيط رول فيكس دوم چقدر است؟
(راهنمايى: براى حل اين مسئله از تناسب استفاده كنيد.)

نكته ها:

قاَل على عليه السالم:َسل تفّقهًا وال تَسَأل تعنّتًا:
براى فهميدن و دانا شدن پرسش نما ، نه به خاطر عيب جويى 

و آزار رساندن.
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اندازه گيرى 
فاصله ي افقي

به روش غيرمستقيم

ي
اح
مّس

 -
ل 
 او
ش

بخ
فصل 
سوم
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هدف های رفتاری :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه ی این فصل از فراگيرنده انتظار می رود بتواند:
و  مایل  فاصله ی  از  استفاده  با  افقی  فاصله ی  اندازه گيری  به  مربوط  محاسبات   -1

زاویه ی شيب را انجام دهد.
و  مایل  فاصله ی  از  استفاده  با  افقی  فاصله ی  اندازه گيری  به  مربوط  محاسبات   -2

زاویه ی شيب را با ماشين حساب کاسيو 4500 انجام دهد.  
3- اندازه گيری فاصله ی مایل در مثلث شيب را مورد بحث و بررسی  قرار دهد.

قبل از مطالعه ي این فصل از فراگيرنده انتظار می رود با مطالب زیر آشنا باشد:
1- آشنایی با فصل سوم کتاب »مّساحی«

2- آشنایی بامثلث قائم الزاویه و روابط آن
3- آشنایی با مفهوم درصد
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• اندازه گيرى غيرمستقيم فاصله ى افقى روشى است كه در آن با استفاده از روابط هندسى وبا 
كمك  گرفتن از طول هاى ديگر، فاصله ى افقى محاسبه مى شود.               

مترِ  طوِل  از  كوتاه تر  فواصل  به  بلند  فاصله هاى  تقسيم  مّساحى:  در  امتدادگذارى  دليل   •
موجود.

• امتداد گذارى؛ يعنى ايجاد يك سرى نقاط فرعى بين دو نقطه ى ثابت، به طورى كه همگى 
در يك راستا باشند.

• رابطه ى اندازه گيرى فاصله ى افقى با استفاده از فاصله ى مايل و زاويه ى شيب:
Dh = D × Cos α                      1-3 رابطه ى   

مرورى بر فصل سوم كتاب «مّساحى»

A α

Dh

A′ B′

D

B

سطح افق

A′B′ = AB × Cos α
Dh = D × Cos α
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مثال 1-3
اندازه گيري فاصله ي افقي با استفاده از طول مايل و زاويه ي شيب

روى  بر  را  فاصله اى  است  درجه   25 آن  شيب  زاويه ي  كه  دماوند  كوه  جنوبى  دردامنه هاى 
زمين به صورت رفت وبرگشت اندازه گيرى كرده وميانگين آن را 45/78 متر محاسبه كرده ايم.           

فاصله ى افقى آن چه قدر است؟

راهكار كلى: هدف از اين مثال تبديل فاصله ي مايل به فاصله ي افقى است. براى فهم بهتر صورت 
مسئله، كروكى ( شكل ) آن را ترسيم و اعداد مسئله را بر روى آن يادداشت مى كنيم.

ل مايل
   طو

D = 45 / 78 m

همان طور كه در شكل باال مشاهده مى كنيد، مى توان با معلوم بودن فاصله ي مايل و زاويه ي شيب 
فاصله ي افقى را مطابق رابطه ي 3-1 بدست آورد.

روش حل:

 α = 25˚

D = 45 / 78 m
α = 25˚
Dh = ?

Dh = D × Cos α
Dh = 45 / 78 × Cos 25˚
Dh = 41 / 49 m

افق

زاويه ي شيب

? = Dh  طول افقي

⇒
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مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح

توجه: ابتدا ماشين حساب را 
در حالت درجه قرار دهيد.

با زدن دكمه           

صفحه ي نمايش آماده 
مي شود

1

عدد 45 به ماشين معرفي 
2مي شود

مميز جلوي عدد قرار 
3مي گيرد

عدد 78 به ماشين معرفي 
4مي شود

عمل ضرب به ماشين وارد 
5مي شود

كليد محاسبه ي cos زاويه 
6را مي زنيم

عدد 25 به ماشين معرفي 
7مي شود

8جواب را دريافت مي كنيم
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استفاده  با  افقى  فاصله ى  اندازه گيرى  هنگام  در   •
مثلث  يك  همواره  شيب،  زاويه ى  و  مايل  طول  از 
قائم الزاويه ى فرضى بر روى زمين يا زيرزمين ايجاد 

مى شود:
شيب»  «مثلث  آن  به  كه  قائم الزاويه  مثلث  اين  در 
گفته مى شود، ضلعى كه در راستاى سطح افق بوده 

فاصله ى افقى (Dh)، ضلع عمود بر سطح افق اختالف ارتفاع بين دو نقطه (h∆) و ضلع 
ديگر (وتر) همان طول مايل (D) است.هم چنين زاويه ى α بين طول مايل و سطح افق، 

زاويه ى شيب است.
مثلث  در  مثلثاتى  روابط  و  فيثاغورث  رابطه ى  از  استفاده  با  زير  صورت  به  مى توان  حال 

قائم الزاويه (tan ، cos ، sin) مجهوالت مثلث شيب را با دانستن دو معلوم حل كرد:
الف) دو ضلع از سه ضلع معلوم باشد: در اين حالت ضلع مجهول را مى توان از رابطه ى 

فيثاغورث به دست آورد.

اضالع  از  يكى  و  شيب  زاويه ى  اگر  ب) 
ضلع هاى  محاسبه ى  براى  باشد،  معلوم 
استفاده  روبه رو  مثلثاتى  روابط  از  ديگر 

مى گردد:

A α

Dh

D

B

سطح افق

2 2 2

2 2 2

2 2 2

 = + ∆
 = −∆
∆ = −

h

h

h

D D h
D D h

h D D

∆
α = ⇒∆ × α

α = ⇒ × α

∆
α = ⇒∆ × α

h
h

h
h

hsin =                h = D sin 
D
Dcos =                D = D cos 
D
htan =                h = D tan 

D

ضلع مقابل

ضلع مقابل

ضلع مجاور

ضلع مجاور

وتر

وتر

بحث و بررسى: با تغيير مقدار زاويه ي  شيب مشاهده مى كنيم كه مقدار فاصله ي افقى تغيير  مى كند.     
به اين صورت كه هر چه زاويه ي شيب بيش تر شود فاصله ي افقى كم تر خواهد شد و برعكس.
براى درك بهتر اين مطلب به شكل هاى زير توجه كنيد(در تمام حاالت فاصله ي مايل برابر است).

D

D

60˚
15˚

30˚
D
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2- فاصله ى مايل بين دو نقطه در روى خيابانى با شيب طولى ثابت 10 درجه برابر 25 متر 
است. اختالف ارتفاع و فاصله ى افقى بين دو نقطه ى فوق چند متر است؟

3- يك آنتن تلويزيونى از ارتفاع 40 مترى با يك كابل به شكل قائم نگه داشته شده است. 
اين كابل به فاصله ى 32 متر از پايه ى آنتن به زمين وصل شده است. طول اين كابل چند 

متر است؟
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خطا
و انواع آن

ي
اح
مّس

 -
ل 
 او
ش

بخ
فصل 
چهارم
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- محاسبات مربوط به خطاها در اندازه گيرى فاصله را انجام دهد.

كاسيو  حساب  ماشين  با  را  فاصله  اندازه گيرى  در  خطاها  به  مربوط  محاسبات   -2
4500 انجام دهد.

3- موضوع خطاها در نقشه بردارى را مورد بحث و بررسى قرار دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل چهارم كتاب «مّساحى» و مفاهيم ذكرشده در آن

نكته ها:

خطا اگر ندانسته انجام شود اشتباه است،
و اگر دانسته انجام شود تبهكارى است.

«برتولت-برشت»
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• خطا عبارت است از ميزان تفاوت بين مقدار حقيقى و مقدار اندازه گيرى شده
• منابع ايجاد خطا عبارت اند از: عامل انسانى، دستگاهى و محيطى

خطاها به طور كلى به سه دسته تقسيم بندى مى شوند: 1- خطاهاى بزرگ (اشتباهات)،   •
2- خطاهاى تدريجى(سيستماتيك) و 3- خطاهاى اتفاقى

• اشتباه خطاى بزرگى است كه در اثر بى توجهى نقشه بردار يا خرابى دستگاه رخ مى دهد.
• روش هاى تشخيص اشتباه عبارت اند از: 1- كنترل مستقيم اندازه گيرى ها   

2- كنترل غير مستقيم اندازه گيرى ها
خطاهاى تدريجى معموًال بر اثر عدم تنظيم دستگاه ها و لحاظ نكردن شرايط محيطى به   •

وجود مى آيند و با اندازه گيرى در شرايط يك سان، همواره مقدار و جهت يك سان دارد.
• خطاهاى اتفاقى خطاهايى هستند كه پس از حذف اشتباهات و خطاهاى تدريجى باز هم در 

اندازه گيرى ها وجود دارند و مقدار و جهت آن ها به صورت اتفاقى تغيير مى كند.
• انواع خطاها در متر كشى رخ مى دهند كه بايد آن ها را مورد توجه قرار داد.

رايج ترين خطاها در متركشى عبارت اند از:

نوع خطامنبع ايجاد خطاخطا

تدريجىدستگاهخطا دراثر استاندارد نبودن طول متر

تدريجىطبيعتخطاى درجه ى حرارت

تدريجىطبيعتخطاى شكم دادن متر(ِشنِت)

تدريجىانسانخطاى افقى نبودن متر

تدريجىانسانخطاى كشش نامناسب متر

تدريجىانسانخطاى امتدادگذارى

اتفاقىانسانخطاى مربوط به قرائت اجزاى متر

اتفاقىطبيعتخطا در اثر باد و تكان خوردن متر

اشتباهانسانخطاى انتخاب نقطه ى صفر متر

اشتباهانسانخطاى خواندن يا نوشتن اندازه ها

اشتباهانسانخطاى انتخاب نقاط دهنه هاى متركشى

اشتباهانسانخطاهاى محاسباتى

ب «مّساحى»
مرورى بر فصل چهارم كتا
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مثال 1-4
محاسبه ى خطاها در متركشى

نقشه بردارى طول بين دو نقطه ى A وB را چندين بار اندازه گيرى كرده و مقادير زير را 
به دست آورده است.

47/49 - 47/52 - 47/47 - 47/52 - 47/48 - 47/49 - 47/53 - 47/98
مطلوب است:

(AB بهترين مقدار براى) AB الف) محتمل ترين مقدار براى طول
ب) محاسبه ى خطاى ظاهرى براى هر يك از اندازه گيرى ها

ج) محاسبه ى خطاى متوسط هندسى و خطاى مجاز
د) تحقيق كنيد كه آيا در اندازه گيرى هاى فوق اشتباهى رخ داده است يا نه؟

راهكاركلى: براى حل اين مثال ابتدا نگاهى دقيق تر به اعداد به دست آمده مى اندازيم. همان طور 
كه مشاهده مى كنيد طول 47/98 متر نسبت به بقيه ى طول ها مشكوك به نظر مى رسد چرا كه 
با ساير اعداد اختالف بيش ترى دارد (حدود 50 سانتى متر) پس  آن را به عنوان داده ى اشتباه در 

نظر گرفته و از ميان اعداد حذف مى كنيم. 
سپس از مابقى اعداد ميانگين مى گيريم يعنى آن ها را با هم جمع كرده و بر تعدادشان تقسيم 
مى كنيم. چون مقدار واقعى طول AB معلوم نيست با تكرار اندازه گيرى ها براى طول AB و 
ميانگين گيرى از آن ها نتيجه را به عنوان بهترين مقدار (محتمل ترين مقدار) براى طول AB در 

نظر گرفته و آن را با      نمايش مى دهيم. يعنى

براى محاسبه ى خطاى ظاهرى، اختالف هر كدام از اندازه ها را با ميانگين به دست مى آوريم. به 
عبارتى خطاى ظاهرى هر اندازه گيرى برابر است با:

خطاى متوسط هندسى كه آن را با eq نمايش مى دهند از رابطه ى زير به دست مى آيد:

خطاى مجاز كه آن را با em نمايش مى دهند نيز از 2/5± برابر كردن eq محاسبه مى شود:

x

i iv = x - x

2 2 2 2
1 2

1 1
+ + +

=∑ i n( v ) (x - x) (x - x) (x - x)eq =
n - n -

�

2 / 5±m qe = e

1 2+ + +∑ i nx x x xx = =
n n

�

eq
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روش حل:

مرحله ی اول: حذف داده های پرت و مشکوک از مشاهدات در صورت وجود )47/98(

1مرحله ی دوم: محاسبه ی میانگین از داده های موجود )                                         ( 2+ + +∑ i nx x x xx = =
n n



1 2 7 (47 / 49 47 / 52 47 / 47 47 / 52 47 / 48 47 / 49 47 / 53)
7

+ + + + + + + + +
= =

x x xx
n


47 / 50=x m

iمرحله ی سوم: محاسبه ی خطای ظاهری تک تک اندازه ها )                   ( iv = x - x

1

2

3

4

5

6

7

47 / 49 47 / 50 0/01
47 / 52 47 / 50 0/02
47 / 47 47 / 50 0/03
47 / 52 47 / 50 0/02
47 / 48 47 / 50 0/02
47 / 49 47 / 50 0/01
47 / 53 47 / 50 0/03

= − = −
= − = +
= − = −
= − = +
= − = −
= − = −
= − = +

v
v
v
v
v
v
v

)eq( مرحله ی چهارم: محاسبه ی خطای متوسط هندسی
2 2 2 2 2 2 2( 0/01) ( 0/02) ( 0/03) ( 0/02) ( 0/02) ( 0/01) ( 0/03)

6
− + + + − + + + − + − + +

qe =

0/0231qe = m

)em( مرحله ی پنجم: محاسبه ی خطای مجاز

2 / 5 2 / 5 0/0231 0/05± = ± × = ±m qe = e m

این عدد نشان می دهد که چنان چه اندازه ای از                  تجاوز کند، اشتباه بوده و باید 
حذف شود. مالحظه می شود که عدد 47/98 که در ابتدا حذف شد اشتباه بوده و به درستی 

حذف شده است.

± mx e
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بحث و بررسى: پيشنهاد مى شود براى راحتى انجام محاسبات و جلوگيرى از سردرگمى و 
اشتباه، نتايج را در جدولى مطابق زير يادداشت نموده و محاسبات را از روى داده هاى اين 

جدول انجام دهيد.
(vi

رديفداده ها (xi)خطاى ظاهرى (               )مربع خطاى ظاهرى (2
0/000147/491
0/000447/522

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

i iv = x - x

1 47 / 49 47 / 50 0/01= − = −v

2 47 / 52 47 / 50 0/02= − = +v

• بايد توجه داشته باشيد كه همواره در ابتداى حل اين گونه مسائل داده ها را كنترل كرده و 
اعداد اشتباه را از مجموعه ى داده ها حذف كنيد. البته داده هاى مشكوك هم بايد حذف شده 

و پس از محاسبه ى خطاى مجاز در مورد آن ها قضاوت شود.
• در حقيقت خطاى متوسط هندسى معيارى براى دقت اندازه گيرى ها در نقشه بردارى است به 
اين معنى كه مقدار خطاى متوسط هندسى هر چه قدر كوچك تر باشد نشان دهنده ى اين است 

كه اندازه گيرى ها از دقت خوبى برخوردار مى باشد (و بالعكس).
البته نبايد دقت را با درستى و صحت اندازه گيرى ها يكى در نظر گرفت چرا كه دقت   •
زمانى مى تواند معيارى براى درستى و صحت اندازه گيرى ها باشد كه كليه ى اشتباهات و 
خطاهاى سيستماتيك (تدريجى) در اندازه گيرى ها حذف شده باشند، به عبارتى تكرار در 
براى  سالم   ابزارهاى  و  درست  روش هاى  از  كه  مى شود  واقع  مفيد  زمانى  اندازه گيرى ها 

اندازه گيرى ها استفاده كرده و اشتباهات را نيز حذف كنيم.
• خطاى مجاز مرز اشتباه را نشان مى دهد. همان طور كه در شكل زير مشاهده مى كنيد چنان چه 
مقدار ميانگين اندازه ها (   ) را در وسط قرار دهيم محدوده ى مجاز اندازه گيرى ها بين دو 

عدد
قرار  و      

مى گيرد.

x
+ mx e
− mx e

x + mx e− mx e

}} }meme

محدوده ى مجاز اندازه گيرى (قابل قبول)

محدوده ى اشتباه 
(غيرقابل قبول)

محدوده ى اشتباه 
(غيرقابل قبول)
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مثًال براى مثال باال داريم:

همان طور كه مالحظه مى شود عدد 47/98 در محدوده ى اشتباه قرار مى گيرد كه البته آن را 
در ابتداى محاسبات از مشاهدات حذف كرديم.

محدوده ى مجاز اندازه گيرى (قابل قبول){

47/442 47/558 47/98047/500

مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح
قرار دادن ماشين حساب در حالت 

1آماري

پاك كردن اعداد موجود در 
2حافظه ي آماري

اولين عدد به ماشين معرفي 
3مي شود

اعداد بعدي به ماشين معرفي 
4مي شود

به همين ترتيب همه ي اعداد به 
5   . . . . . . . . . . ماشين معرفي مي شود

6تعداد داده ها

7مجموع داده ها

8ميانگين داده ها

9خطاى متوسط هندسى

10خطاى مجاز
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تمرين كالسى مثال 4 - 1:
طول AB هفت بار اندازه گيرى شده و اعداد زير به دست آمده است:

112/03 - 112/00 - 111/98 - 112/03 - 112/04 - 111/98 - 112/97
مطلوب است:

الف) محاسبه ى بهترين مقدار اين طول
ب) محاسبه ى خطاى ظاهرى مشاهدات
ج) محاسبه ى خطاى متوسط هندسى

د) محاسبه ى خطاى مجاز اندازه گيرى ها
ه) مشخص كردن داده هاى اشتباه در صورت وجود

نكته ها:

بهترين كارها اين است كه درجوانى دانش بياموزى
و در پيرى به كار بندى.

«بوذرجمهر-حكيم»
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- راهكاركلى اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور قابل دور زدن به روش اخراج عمود 

را شرح دهد. 
2- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور قابل دور زدن به روش اخراج 

عمود را انجام دهد.
3- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور قابل دور زدن به روش اخراج 

عمود را با ماشين حساب كاسيو4500 انجام دهد.
4- اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور قابل دور زدن به روش اخراج عمود را مورد بحث و 

بررسى قرار دهد.
5- راهكاركلى اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور قابل دور زدن به روش مثلث قائم الزاويه 

را شرح دهد. 
6- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور قابل دور زدن به روش مثلث 

قائم الزاويه را انجام دهد.
7- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور قابل دور زدن به روش مثلث 

قائم الزاويه راباماشين حساب كاسيو4500 انجام دهد.
8- اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور قابل دور زدن به روش مثلث قائم الزاويه را مورد 

بحث و بررسى قرار دهد.
9- راهكاركلى اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور قابل دور زدن به روش قضيه ى تالس 

را شرح دهد. 
10- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور قابل دور زدن به روش قضيه ى 

تالس را انجام دهد.
11- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور قابل دور زدن به روش 

قضيه ى تالس را با ماشين حساب كاسيو4500 انجام دهد.
12- اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور قابل دور زدن به روش قضيه ى تالس را مورد بحث و 

بررسى قرار دهد.
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل پنجم كتاب «مّساحى»

• سه نوع مانع در اندازه گيرى فاصله وجود دارد: 
1 – ديد 

2 – عبور 
3 – ديد و عبور

• مانع عبور خود به تنهايى شامل دو قسمت است:
1 – قابل دور زدن، مانند حوض ، استخر و . . .  

2 – غير قابل دور زدن، مانند رودخانه
• با دانستن قضاياى تالس و فيثاغورث مى توان مشكالت وجود مانع در اندازه گيرى فاصله  را 

برطرف نمود.

مرورى بر فصل پنجم كتاب «مّساحى»

13- راهكارهاى كلى اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور غيرقابل دور زدن را شرح 
دهد. 

14- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبور غير قابل دور زدن را انجام 
دهد.

15- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبورغير قابل دور زدن  را با 
ماشين حساب كاسيو4500 انجام دهد.

16- اندازه گيرى فاصله ى افقى با وجود مانع عبورغير قابل دور زدن را مورد بحث و بررسى قرار 
دهد.
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مثال 1-5
اندازه گيري فاصله ي افقي با وجود مانع عبور قابل دورزدن - روش اخراج عمود

مانع عبور و  كرده ايم كه  برخورد  بزرگى  گودال  مسير به  متركشى در بين  عمليات  هنگام 
امتدادگذارى است. مطابق شكل زير، اندازه گيرى هايى انجام شده است. فاصله ى AB را 

محاسبه كنيد.

راهكار كلى: همان طور كه مشاهده مى كنيد، طول′C′D با طول CD برابر است. چون چهار 
ضلعى′CDD′C يك مستطيل است و در مستطيل اضالع روبه رو با هم برابرند. بنابراين:

روش حل:

و  عمودها  پياده كردن  نقاط،  امتدادگذارى  در  دقت  به  روش  اين  دقت  بررسى:  و  بحث 
اندازه گيرى فاصله هاى افقى بر روى زمين بستگى دارد. يعنى اگر زواياى C و D ، 90 درجه 

نباشند ديگر نمى توان′C′D را مساوى CD قرار داد، زيرا شكل مستطيل نيست. 
همچنين، طول عمودها بايد طورى انتخاب شوند كه از عرض مانع عبور كنند؛ يعنى بتوان 

به راحتى و مستقيم طول′C′D را روى زمين متركشى كرد.

A

 C′  D′

BDC20/42 متر

63/50 متر

31/28 متر
متر

 20

20 متر

و
′ ′

AB = AC + CD + DB

CD = C D
⇒

⇒

′ ′AB = AC + C D + DB

AC = 20/42 m
DB = 31/28 m
C′D′ = 63/50 m

AB = AC + C′D′ + DB
AB = 20/42 + 63/50 + 31/28
AB = 115/20  m
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A B

M N

A1

A2

DC

تمرين هاى كالسى مثال 5 - 1:
1- در شكل زير فواصل AD ، CB و AB چند متر است؟

11/78 متر

11/784 متر

11/788 متر

6/000 متر6/000 متر

5/000 متر 5/000 متر

13/996 متر

3/50 متر

4/20 متر3/50 متر

4/20 متر

14/001 متر
14/003 متر

14/005 متر
13/999 متر
14/002 متر

7/40 متر6/95 متر

2- براى دقت بيش تر طول MN را از دو طرف مانع با دقت ميلى متر اندازه گيرى كرده ايم. 
طول MN چند متر است؟

3- فاصله ى بين A1 تا A2 را سه بار از طرف راست و 
سه بار از طرف چپ مانع عبور قابل دورزدن اندازه گيرى 
كرده ايم. محتمل ترين مقدار طول A1A2 چه قدر است؟



52

مثال 2-5
اندازه گيري فاصله ي افقي با وجود مانع عبور قابل دورزدن - روش مثلث قائم الزاويه
عبور و  مانع  كه  كرده ايم  برخورد  بزرگى  گودال  به  مسير  بين  در  متركشى  عمليات  هنگام 
امتدادگذارى مى باشد. مطابق شكل زير اندازه گيرى هايى انجام شده است. فاصله ى AB را 

محاسبه كنيد.

كه  مى كنيم  انتخاب  طورى  را   DD′عمود كنيد  مى  مشاهده  كه  همان طور  كلى:  راهكار 
         (D) مثلث قائم الزاويه است، زيرا يك زاويه ى آن CD′D از عرض مانع عبور كند. مثلث
90 درجه است. حال مى توان با استفاده از رابطه ى فيثاغورث طول ضلع مجهول CD را 

به دست آورد.

روش حل:

بحث و بررسى: طول′DD را بايد طورى انتخاب كرد كه اوًال زاويه ى رأس D قائم شود و 
ثانيًا ضلع′CD را بتوان مستقيمًا روى زمين ( و نه روى گودال ) متركشى كرد.

A

 D′

BDC20/42 متر 31/28 متر

متر
 20

66/58 متر00/

2 2 2

2 2 2 2 2

′ ′+

′ ′ ′ ′= − ⇒ −

CD = CD DD

CD CD DD CD = CD DD

2 2

2 266 / 58 20 4032 / 90 63 / 50
20/ 42 63 / 50 31/ 28 115 / 20

′ ′−

− = =
+ + =

CD = CD DD

CD = m
AB = AC + CD + DB = m
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مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح
صفحه ي نمايش آماده مي شود

1

عمل راديكال به ماشين معرفي 
2مي شود

پرانتز را باز مي كنيم تا در داخل آن 
3عدد مورد نظر را محاسبه كنيم

عدد 66/58 به ماشين معرفي 
4مي شود

5توان 2 به ماشين معرفي مي شود

6عمل منها به ماشين معرفي مي  شود

عدد 20 به توان 2 به ماشين معرفي 
7مي شود

پرانتز را مي بنديم تا از كليه ي 
اعداد داخل پرانتز راديكال گرفته 

8شود

9جواب را دريافت مي كنيم

اعداد را با هم جمع مي كنيم تا 
10طول AB به دست آيد

11جواب را دريافت مي كنيم
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تمرين هاى كالسى مثال 5 - 2:
AB -1 چند متر است؟

2- در شكل زير هر طول را سه بار اندازه گيرى كرده ايم. بهترين مقدار PM در سه بار 
اندازه گيرى با دقت ميلى متر چه قدر است؟

A

 D
′

B
D

C
متر

 11
/26

متر
 9/

75

10/12 متر

 متر
14/9

9

P

 D′

MDC24/960 متر
24/972 متر
24/966 متر

26/001 متر
25/991 متر
25/994 متر

20/171 متر
20/178 متر
 متر20/169 متر

30/
 متر270

30/
 متر266

30/
267
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مثال 3-5
اندازه گيري فاصله ي افقي با وجود مانع عبور قابل دورزدن - روش قضيه ى تالس
مانع عبور و  كرده ايم كه  برخورد  بزرگى  گودال  مسير به  متركشى در بين  عمليات  هنگام 
امتدادگذارى است. مطابق شكل زير اندازه گيرى هايى انجام شده است. فاصله ى AB را 

محاسبه كنيد.

 DO و همچنين OC′و CO راهكار كلى: در حل اين مسائل ابتدا بايد نسبت بين اضالع
و′OD را به دست آورد.

پس از به دست آوردن اين دونسبت(كه با هم برابر هستند.چرا؟) مى توان طبق قضيه ى تالس اثبات كرد     
كه ′CD||C′Dبوده و هم چنين نسبت به دست آمده بين طول هاى CD و′C′Dنيز برقرار است. حال با 
ضرب طول′C′D در عكس نسبت ( k) به دست آمده، طول مجهول CD محاسبه مى شود. پس خواهيم 

داشت:

روش حل:

 OC′بحث و بررسى: مى توان امتداد
و′OD را به جاى اينكه به امتداد 
دو ضلع OC و OD اضافه كنيم بر 
روى اين دو ضلع پياده نماييم مانند 

شكل روبه رو:

يادآورى مى شود طول′C′D نبايد داخل مانع قرار بگيرد،. زيرا متركشى آن ميسر نخواهد شد.

A

 D′  C′

BDC

O

20/42 متر 31/28 متر

 متر
42/

20
22/20 متر

44/40 متر

 متر
21/

10

31/75 متر

1′ ′
= =

OC OD
OC OD k

′ ′×
AB = AC + CD + DB
AB = AC + (C D k) + DB

1 22 / 20 1 244 / 40 2
20/ 42 (31/ 75 2) 31/ 28
115 / 20

′
= ⇒ = ⇒

+ × +

OC k =
OC k
AB =
AB = m

A

 D′ C′

B
DC

O
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OC

D

تمرين هاي كالسي مثال 5 - 3:
1- در شكل زير CD چند متر است؟ (از نقطه ى O با استفاده از گونياى مّساحى عمود 

OD را پياده كرده ايم)

12/20 متر

13/60 متر

مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح
براي محاسبه ي k دو عدد را بر 

1هم تقسيم مي كنيم

2جواب را دريافت مي كنيم

عدد 2 (k) را در 31/75 ضرب 
3مي كنيم

4جواب را دريافت مي كنيم

5اعداد را با هم جمع مي كنيم

6جواب را دريافت مي كنيم
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2- در شكل هاى زير AB چند متر است؟

الف)

ب)

A

 D′  C′

B

O

5/00 متر

 متر
16/

00

 متر
16/

00

3/00 متر

3/00 متر

12/00 متر

12/00 متر

 متر
4/0

0

 متر
4/0

0
5/00 متر

A

 M  N

B

O
{ {

نكته ها:

فرصت  يك  رسيدن  انتظار  در  كه  اين  جاى  به  دانا،  انساِن 
به وجود  را  فرصت  آن  باشد،خودش  خود  درزندگى  خوب 

مى آورد.«فرانسيس-بيكن»
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 MH بناميم، طول H رسم كنيم و پاى عمود را BC عمودى بر روى M راهكاركلى: اگر از
برابر با BN است. با نوشتن اضالع تشابه دو مثلث MHC و ABC ، داريم:

در رابطه ى باال مقادير BC و MH معلوم است و CH نيز مطابق شكل برابر است با:
   CH = BC - BH = BC - MN   چرا؟ 

روش حل:

بحث و بررسى: • مى توان ضلع AC را نيز با نوشتن اضالع تشابه دو مثلث گفته شده به دست آورد. 
• در حين عمليات بايد دقت شود كه نقطه ى A ثابت فرض گردد و 

جاى آن اشتباهاً در نظر گرفته نشود. 
با اين روش مى توان عرض رودخانه را در يك نقطه ى   •

خاص به دست آورد:

×
= ⇒

MH HC MH BCAB =
AB BC HC

A

M

N

C
H

B

7 15 17 / 5615 9 6

× 


×⇒ =
− = 

MH BCAB =
HC

AB = m
CH = BC - MN = m

AN

مثال 4-5
اندازه گيري فاصله با وجود مانع عبور غيرقابل دورزدن - روش اول

نقطه ى A در طرف ديگر يك رودخانه در جاى مشخص قرار دارد. مى خواهيم فاصله ى اين 
نقطه تا نقطه ى B را، در طرف قابل دسترس رودخانه اندازه گيرى نماييم.

بر روى كروكى اندازه گيرى هاى انجام شده 
 AB يادداشت گرديده است. اندازه ى طول

Aچند متر است؟

M

N

C

B

9/00 متر

7/00 متر

متر
 15

/00

AB
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E

P

F GR

Q

2- با توجه به شكل زير طول هاى EF و EG را به دست 
آوريد.

تمرين هاي كالسي مثال 5 - 4:
1- در شكل زير طول AB چند متر است؟

EF= 20/485 m
AC= 48/500 m
FA= 15/485 m

A

E

C

F

B
متر

 8/
00

12/00 متر

10/00 متر
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مثال 5-5
اندازه گيري فاصله با وجود مانع عبور غير قابل دورزدن - روش دوم

نقطه ى A در طرف ديگر يك رودخانه در جاى مشخص قرار دارد. مى خواهيم فاصله ى اين 
نقطه تا نقطه ى B را، در طرف قابل دسترس رودخانه اندازه گيرى كنيم.

است.  گرفته  انجام  زير  شكل  مطابق  اندازه گيري هائي   AB فاصله ي  آوردن  به دست  براي 
طول AB را به دست آوريد.

AB

AB

C D

متر
 15

9 متر

راهكاركلي: مي توان ثابت كرد كه دو مثلث ABC و BCD با هم متشابه اند ( به حالت زض ز) 
چرا ؟

حال مي توان اضالع تشابه را براي اين مثلث به صورت زير نوشت :

با استفاده از تناسب                   ضلع مجهول AB را محاسبه مي كنيم:

در رابطه ي فوق اضالع BC و DC معلوم اند و ضلع BD را مي توان از رابطه ي فيثاغورث 
در مثلثBCD محاسبه نمود.

مشترك
90

15

∠ ∠


∠ ∠ 



B = D =
C = C =                   

BC = BC = m

= =
BC AB AC
CD BD BC

=
BC AB
CD BD

×BC BDAB =
CD

2 2 2 2 2+ = ⇒ −BD CD BC BD = BC CD
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روش حل:

بحث و بررسي: • براي حل اين مثال، كافي است  دو ضلع از مثلث كوچك تر را به دلخواه 
اندازه گیري كنیم و در محاسبات شركت دهیم.

• در نوشتن نسبت هاي تشابه دو مثلث دقت شود تا در صورت يا مخرج كسر از يك مثلث 
واحد استفاده گردد، به اين مفهوم كه مثاًل در صورت، اضالع مثلث بزرگ و در مخرج، اضالع 

مثلث كوچك نوشته شود. 
• بايد مواظب بود هنگام عملیات، نقطه ي D داخل رودخانه قرار نگیرد .

2 2

2 215 9 12
15 12 20

9

−

− ⇒
× ×

⇒ ⇒

BD = BC CD

BD = BD = m
BC BDAB = AB = AB = m

CD

G

H

CD

12 متر

20 متر

تمرين هاي كالسي مثال 5 - 5:
1- در شکل زير طول CG چند متر است؟
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2- با توجه به شكل زير طولKH چه قدر است؟

B

H

K A

1 متر
2/58 7/32 متر

نكته ها:

تمايالت خود را ميان دو ديوار محكم «اراده» و «عقل» 
حبس كنيد.

«ارسطو»
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اندازه گيرى 
زاويه

با وسايل ساده

ي
اح
مّس

 -
ل 
 او
ش

بخ
فصل 
ششم
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هدف های رفتاری :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه این فصل از فراگيرنده انتظار می رود بتواند:
1- راهکار کلی برای حل مسایل اندازه گيری زاویه ی افقی با قطب نما را بيان نماید.

2- محاسبات مربوط به اندازه گيری زاویه ی افقی با قطب نما را انجام دهد.
3-  محاسبات مربوط به اندازه گيری زاویه ی افقی با قطب نما را با ماشين حساب کاسيو 4500 انجام 

دهد.
4- بحث و بررسی های مربوط به اندازه گيری زاویه ی افقی با قطب نما را توضيح دهد.

5- راهکار کلی برای حل مسایل اندازه گيری زاویه ی افقی با استفاده از متر )روش مثلث 
متساوی الساقين( را بيان نماید.

مثلث  )روش  متر  از  استفاده  با  افقی  زاویه ی  اندازه گيری  به  مربوط  محاسبات   -6
متساوی الساقين( را انجام دهد.

مثلث  )روش  متر  از  استفاده  با  افقی  زاویه ی  اندازه گيری  به  مربوط  محاسبات    -7
متساوی الساقين( را با ماشين حساب کاسيو 4500 انجام دهد.

8- بحث و بررسی های مربوط به اندازه گيری زاویه ی افقی با استفاده از متر )روش مثلث 
متساوی الساقين( را توضيح دهد.

9- راهکار کلی برای حل مسایل اندازه گيری زاویه ی افقی با استفاده از متر )روش مثلث 
نامشخص( را بيان نماید.

10- محاسبات مربوط به اندازه گيری زاویه ی افقی با استفاده از متر )روش مثلث نامشخص( 
را انجام دهد.

مثلث  )روش  متر  از  استفاده  با  افقی  زاویه ی  اندازه گيری  به  مربوط  محاسبات    -11
نامشخص( را با ماشين حساب کاسيو 4500 انجام دهد.

12- بحث و بررسی های مربوط به اندازه گيری زاویه ی افقی با استفاده از متر )روش مثلث 
نامشخص( را توضيح دهد.

قبل از مطالعه ی این فصل از فراگيرنده انتظار می رود با مطالب زیر آشنا باشد:
1- آشنایی با فصل ششم کتاب »مّساحی«
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• زاويه قسمتى از صفحه است كه بين دو امتداد متقاطع قرار گرفته باشد.
• زاويه ى افقى زاويه اى است كه بين دو امتداد روى صفحه ى افقى به دست مى آيد.

• زاويه ى قائم زاويه اى است كه بين يك امتداد و امتداد افقى يا قائم بر محل روى صفحه ى 
قائم به دست مى آيد.

• دو روش ساده ومعمول براى اندازه گيرى زاويه ى افقى استفاده مى شود:
1- استفاده از قطب نما

نامشخص  الساقين و روش مثلث  متساوى  استفاده از متر كه خود به دو روش مثلث   -2
تقسيم مى شود.

• زاويه ى قائم به دو زاو يه ى زنيتى و شيب تقسيم مى شود.
قائم  صفحه ى  در  كه  وخط افق  نظر  مورد  امتداد  بين  است  )زاويه اى   α)شيب زاويه ى   •

اندازه  گيرى مى شود.
• زاويه ى زنيتى(z ) زاويه اى است بين امتداد مورد نظر و خط قائِم محل كه در صفحه ى قائم 

اندازه گيرى مى شود.
• متداول ترين روش به دست آوردن زاويه ى قائم با وسايل ساده، استفاده از شيب سنج است 

كه به ما زاويه ى شيب ( α ) را نشان مى دهد.
• با استفاده از زاويه ى شيب مى توان زاويه ى زنيتى را محاسبه كرد:

z + α = 90˚  100  ياg
z = 90 - α

مرورى بر فصل ششم كتاب «مّساحى»
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مثال 1-6
اندازه گيري زاويه ى افقى با استفاده از قطب نما

با قطب نما بر روى نقطه ى O مستقر مى شويم و دو امتداد OA و OB را قرائت مى كنيم.اعداد 
مربوط به دو امتداد را بر روى صفحه ى قطب نما بصورت زير قرائت و يادداشت مى كنيم:

زاويه ى AOB ( زاويه ى بين دو امتداد ) چند درجه است؟
راهكار كلى: همان طور كه در شكل مى بينيد، زاويه ى AOB از تفاضل دو امتداد OB و 

OA تشكيل شده است. بنابراين:

روش حل:

بحث و بررسى: • مى دانيم در قطب نما همواره امتداد شمال يك امتداد ثابت است كه اين 
امتداد همان صفرِ قطب نما محسوب مى شود و آن را مبدأ در نظر مى گيريم.

• هر امتداد نسبت به شمال زاويه اى مى سازد. با ثابت بودن شمال در قطب نما مى توانيم 
زوايا را نسبت به هم مقايسه كنيم.

• منظور از ROA و ROB اعداد قرائت شده روى امتداد هاى OA و OB با قطب نما ست.
• اگر مقدار به دست آمده براي زاويه عددي منفي شود، آن را چگونه توجيه مي كنيد؟ آيا 

مي توان به زاويه مقادير منفي نسبت داد؟

→

N

O

B

A

E120˚
30˚

S

W

∠ −OB OAAOB = R R

120 30
90

∠ −

∠ −

∠

OB OAAOB = R R
AOB =
AOB =
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تمرين كالسى مثال 6 - 1:
1- شكل زير صفحه ى يك قطب نما را نشان مى دهد كه در نقطه ى O مستقر گرديده و 
روى آن قرائت امتدادهاى A تا G انجام شده است. زواياى خواسته شده را بر حسب گراد 

محاسبه كنيد.
الف)
ب)
ج)
د)

ه) اگر زاويه ى             
 OG قائمه باشد روى امتداد  
چه عددى قرائت شده است؟ 

∠
∠
∠
∠

BOD = ?
COF = ?
AOB = ?
AOD = ?

∠GOB

→
N

O

BA

G

C

D

F

E

٤۰
/۱
۲ 

gr

۱۱۱/۲۷ gr

۲۳
۰/
۲۷

 g
r

۲۸۸
/۹۲ gr

۳۲۳/۰۱ gr

۳٦٥/۷٦ gr

نكته ها:

پاكدامنى و استقامت ازتمام پيمان ها و سوگندها 
محكم تر است.

«مادام نكر»
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مثال 2-6
اندازه گيري زاويه ى افقى با استفاده از متر - روش مثلث متساوى الساقين

با توجه به شكل زير اندازه ى زاويه ى AOB چند درجه است؟

 AOB با هم برابر انتخاب شده اند در نتيجه مثلث OB و OA راهكار كلى: چون دو طول
متساوى الساقين است، پس خواهيم داشت:

روش حل:

طول هاى  مى توانيم   AOB زاويه ى  اندازه ى  بودن  درست  كنترل  براى  بررسى:  و  بحث 
مساوى ديگرى مانند شكل هاى زير را روى دو امتداد OA و OB جدا كنيم و با اندازه گيرى 

ضلع AB و استفاده از رابطه ى فوق مجدداً زاويه ى AOB را محاسبه كنيم.

زواياى محاسبه شده ى جديد با زاويه ى AOB در حد چند دقيقه اختالف دارند، زيرا اندازه گيرى 
با متر دقت كمى دارد. بهترين مقدار براى زاويه، ميانگين گيرى از اين چند عدد است

O

A B
متر

 90
/00

90/00 متر
46/52 متر

44/00 متر 41/59 متر
33/33 متر

2 2∠
ABAOB = arcsin( )
OA

2 2
46 / 522 2 (90)

29 / 95 29 57 20

∠

∠
×

′ ′′∠ =

ABAOB = arcsin( )
OA

AOB = arcsin( )

AOB =

متر
 85

/00

85/00 متر متر
 80

/00

80/00 متر متر
 65

/00

65/00 متر
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مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح

1صفحه ي نمايش پاك مي شود 

2عدد 2 به ماشين معرفي مي شود

ماشين وارد تابع arcsin شده و 
3منتظر عدد مورد نظر است

پرانتز را باز كرده تا در داخل آن 
4اعداد مورد نظر را محاسبه كنيم

عدد مربوط به ضلع مقابل به 
5زاويه ي O را وارد مي كنيم 

عمل تقسيم به ماشين معرفي 
6مي شود

7پرانتز را باز مي كنيم

8اعداد به ماشين معرفي مي شوند

9پرانتزهاي باز شده را مي بنديم

10جواب را دريافت مي كنيم

زاويه را بر حسب درجه، دقيقه و 
11ثانيه به دست مي آوريم
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تمرين كالسى مثال 6 - 2:
به دست  زاويه  اين  براى  را  مقدار  بهترين  سپس  كنيد.  محاسبه  را   B زاويه ى  اندازه ى   -1

آوريد.

59/50 متر
متر60/00 متر

 60
/00

20/00 متر20/00 متر

20/00 متر

20/00 متر

20/00 متر

20/00 متر

20/00 متر

20/00 متر

80/00 متر

99/50 متر

119/50 متر

139/50 متر
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مثال 3-6
اندازه گيري زاويه ى افقى با استفاده از متر - روش مثلث نامشخص

مطابق شكل زير اندازه ى زاويه ى ABC را محاسبه كنيد.

راهكار كلى: همان طور كه در كتاب هندسه(نقشه بردارى) آموختيد در حل مسائل مثلث كه 
سه ضلع آن معلوم باشد ، زوايا را از رابطه كسينوس ها محاسبه مى كنيم، پس داريم:

روش حل:

بحث وبررسى: وقتى مى گوييم cos A = 0/5 يعنى چه؟
زمانى كه مقدار cos , sin يا tan زاويه اى برابر عددى شد آيا مى توان مقدار آن زاويه را 

به دست آورد؟ چگونه؟
براى محاسبه ى زاويه ى A از رابطه ى  cos A = 0/5 كافى است معكوس آن را محاسبه 

نماييم؛ يعنى:

arccos در ماشين حساب و بعضى از كتاب ها به صورتcos-1 نوشته مى شود.

A B

C
متر 110 متر

 77
 

 145 متر

2 2 2

2 2 2
2

110 145 77
2 110 145

31 30 40

+ −
∠

× ×
+ −

∠
× ×

′ ′′∠

a c bB = arccos( )
a c

B = arccos( )

B =

2 2 2

2
+ −

∠
× ×

a c bB = arccos( )
a c

0/ 5 0/ 5⇒cos A = A = arccos 
60⇒ A =                 
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مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح

1صفحه ي نمايش آماده مي شود

2اعداد به ماشين معرفي مي شود

3جواب را دريافت مي كنيم

4اعداد به ماشين معرفي مي شود

5جواب را دريافت مي كنيم

عدد حاصل را تقسيم بر اعداد ديگر 
6مي كنيم

7جواب را دريافت مي كنيم

جواب را در كليد k ذخيره 
8مي كنيم

ماشين وارد تابع arccos شده 
9و منتظر عدد مورد نظر است

10عدد ذخيره شده در k را فرا مي خوانيم

11جواب را دريافت مي كنيم

زاويه را بر حسب درجه، دقيقه 
12و ثانيه به دست مي آوريم
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تمرين هاى كالسى مثال 6 - 3:
1- در شكل زير زواياى مثلث غيرمشخص ABC را با استفاده از اندازه ى اضالع a ، b و 

c محاسبه كنيد.

A

a = 110 m

b = 77 m
c = 145 m

B
C
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2- در شكل زير طول AB چند متر است؟

3- زاويه ى رأس O چند درجه است؟

B

A

C

72˚
 متر

23/
20/54 متر88

O M N10/02 متر

13 متر
/28

/2 متر
00

متر
 6/

90

متر
 11

/52
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مثال 4-6
اندازه گيرى اختالف ارتفاع با استفاده از زاويه ى شيب و فاصله ى افقى

مطابق شكل يك شيب سنج را در ارتفاع 1/5 مترى روى يك ژالِن ترازشده مستقر كرده و 
به باالى ساختمانى نشانه روى مى كنيم.

اگر فاصله ى افقى ژالن تا پاى ساختمان 7 متر و زاويه ى قرائت شده روى شيب سنج 35 
درجه باشد، ارتفاع ساختمان چند متر است؟

راهكاركلى: براى حل اين مسئله با داشتن فاصله ى افقى ژالن تا پاى ساختمان و اندازه گيرى 
ارتفاع  شيب،  مثلث  در   tan  αرابطه ى از  مى توانيم  شيب سنج  وسيله ى  به  شيب  زاويه ى 

باالى ساختمان تا سطح موازى شيب سنج (h1 )را محاسبه كنيم.

α = 35˚

 1/5 متر 7 متر

α

Dh

h1

 1/5 متر

}
سپس با اندازه گيرى فاصله ى شيب سنج تا زمين بر روى ژالن و اضافه كردن اين مقدار به 

ارتفاع h1 مى توانيم ارتفاع ساختمان را محاسبه كنيم.
h ساختمان = h 1 + h شيب سنج

αtan =
ضلع مقابل

ارتفاع باالى ساختمان تا سطح 
موازى شيب سنج

فاصله ى افقى ژالن تا پاى 
ساختمان

ضلع مجاور
= 1=

h

h
D
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روش حل:

1 1
1

1

35 4 / 907
1/ 5 4 / 90 1/ 5 6 / 40

α ⇒ = ⇒ =

+ = + =
h

h htan = tan h m
D

h = h m

بحث و بررسى: در هنگام قرائت با شيب سنج بايد دقت كرد كه شيب سنج درجه اى است 
يا گرادى. 

• در حين عمليات ژالنى كه شيب سنج را روى آن قرار داده ايم بايد كامًال تراز و عمود بر 
زمين باشد. مى دانيد چرا؟

متركشى  اصول  رعايت  با  و  بوده  افقى  كامًال  بايد  ساختمان  پاى  تا  ژالن  بين  فاصله ى   •
اندازه گيرى شود.

• همان طور كه در فصل سوم مالحظه كرديد گاهى اوقات ممكن است به جاى محاسبه ى 
ارتفاع به وسيله ى شيب سنج بخواهند فاصله ى افقى را با اندازه گيرى طول مايل و زاويه ى 
شيب محاسبه كنند كه در اين صورت از رابطه ى زير براى به دست آوردن فاصله ى افقى 

استفاده مى كنيم:

A

B
D

Dh

α

= × αhD D cos 
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تمرين هاى كالسى مثال 6 - 4:
1- فاصله ى مايل بين دو نقطه ى A و B برابر با 102/46 متر و شيب بين آن ها 25 درصد 

است. فاصله ى افقى بين آن ها چند متر است؟

2- اگر زاويه ى شيب و طول مورب AB به ترتيب 6 درجه و 120 متر باشند، فاصله ى 
افقى AB چند متر است؟

3- زاويه ى شيب بين دو نقطه 30 درجه است. اگر فاصله ى افقى بين اين دو نقطه                   
باشد، اختالف ارتفاع اين دو نقطه چه قدر است؟

150 3
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4- فاصله ى مايل بين دو نقطه 60 متر و اختالف ارتفاع آن ها 30 متر است. زاويه ى شيب 
بين اين دو نقطه چند درجه است؟

شيب سنج  وسيله ى  به  آن ها  شيب  زاويه ى  و  متر   13/5 نقطه  دو  بين  ارتفاع  اختالف   -5
36  گراد قرائت شده است. فاصله ى افقى بين دو نقطه را محاسبه كنيد.
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل هفتم كتاب «مّساحى»

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- راهكار كلى براى برداشت  يك نقطه به روش تقاطع دو طول را شرح دهد.

2- محاسبات مربوط به برداشت يك نقطه به روش تقاطع دو طول را انجام دهد.
ماشين  با  را  طول  دو  تقاطع  روش  به  نقطه  يك  برداشت  به  مربوط  محاسبات   -3

حساب كاسيو 4500 انجام دهد.
4- بحث و بررسى هاى مربوط به برداشت يك نقطه به روش تقاطع دو طول را شرح 

دهد.
5- راهكار كلى براى برداشت يك نقطه به روش اخراج عمود را شرح دهد.

6- محاسبات مربوط به برداشت يك نقطه به روش اخراج عمود را انجام دهد.
7- محاسبات مربوط به برداشت يك نقطه به روش اخراج عمود را با ماشين حساب 

كاسيو 4500 انجام دهد.
8- بحث و بررسى هاى مربوط به برداشت يك نقطه به روش اخراج عمود را شرح دهد.
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• نقشه ى مسّطحاتى نقشه اى است كه در آن فقط مؤلفه هاى X و Y نقاط مد نظر است.
• سه مرحله ى تهيه ى نقشه عبارت اند از:

1- شناسايى 
2- برداشت 

3- محاسبه و ترسيم
• برداشت؛ يعنى مجموعه عمليات اندازه گيرى طول و زاويه كه، با استفاده از نقاط معلوم 
به منظور تعيين مكان نقاط ديگرى از زمين و جمع آورى اطالعات، براى تهيه نقشه انجام 

مى شود.
• دو روش متداول برداشت با وسايل ساده عبارت اند از: 

1- تقاطع دو طول 
(O�set) 2 – اخراج عمود

• خط هادى خط مستقيمى است كه ترجيحًا در امتداد بلندترين طول زمين انتخاب شده و به اكثر 
نقاط و عوارض نزديك است. هم چنين از اين خط به بيشتر عوارض منطقه ديد برقرار است.

مرورى بر فصل هفتم كتاب «مّساحى»
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مثال 1-7
  محاسبه و ترسيم نقشه ى مسطحاتى (پالن) به روش تقاطع دو طول

مطابق شكل جدول و كروكى داده هاى برداشت شده از يك ساختمان به روش تقاطع دو 
طول موجود مى باشد. محا سبات الزم براى ترسيم نقشه را انجام داده و آن را در مقياس 

1:500 ترسيم نماييد.

راهكار كلى: با طى مراحل زير مى توان نقشه ى تهيه شده ى يك منطقه را به روش تقاطع 
دو طول ترسيم نمود:

1- ابعاد مناسب براى كاغذ ترسيم نقشه را تعيين مى كنيم.

2- جهت شمال را در نقشه معلوم كرده و ترسيم مى كنيم.
3- خط هادى را با توجه به كروكى و زاويه اى كه با شمال دارد در مقياس نقشه ترسيم 

مى كنيم.
4- طول هاى برداشت شده براى نقاط موجود را از جدول به مقياس نقشه برده و با استفاده 
از پرگار محل دقيق اين نقاط را مشخص كرده و در پايان طبق كروكى آنها را به هم وصل 

مى كنيم.
5- اضالع ساختمان ترسيم شده را با توجه به كروكى كنترل مى كنيم.

روش حل:
 AB براى تعيين ابعاد كاغذ مناسب براى اين پالن، بزرگ ترين طول موجود در جدول(خط
زمين طول آن را 112/72 به دست آورده ايم) را به مقياس نقشه  كه از روى اطالعات سرِ 

تبديل مى كنيم پس داريم:                                                               

 بنابر اين طول كاغذى كه انتخاب مى كنيم نبايد از  22/5 سانتى متر كمتر باشد.

1112 / 72 ( ) 0/ 225 22 / 5500× = =m cm
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 BK و همچنین کمانی به طول A و به مرکز AK اکنون با استفاده از پرگار، کمانی به طول
و به مرکز B ترسیم می کنیم. محل تقاطع این دو کمان محل دقیق نقطه ی K است.

 وبه همین ترتیب کمانی به طول AM و به مرکز A و همچنین کمانی به طول BM و به 
مرکز B ترسیم کرده، محل تقاطع این دو کمان هم محل دقیق نقطه ی M است. 

بحث و بررسی: در این مثال برای نقاط N و L  دید برقرار نبوده بنابراین یا باید این نقاط 
اندازه گیری اضالع ساختمان و  با  یا  برداشت کنیم و  نقاط کنترل دیگری در منطقه  از  را 

محاسبه  ی قطر چهار ضلعی با استفاده از پرگار آن را به طور دقیق ترسیم کنیم. 

130/ 41 ( ) 0/061 6 /10500
1103 /00 ( ) 0/ 206 26 /00500
197 / 32 ( ) 0/195 19 / 50500
133 / 43 ( ) 0/067 6 / 67500

× = =

× = =

× = =

× = =

AK = m cm

BK = m cm

AM = m cm

BM = m cm

برای رعایت استاندارد بهتر است از اندازه های استاندارد 
نقشه استفاده کنیم. مثاًل در این مثال کاغذ A3 مناسب 
می باشد زیرا مطابق جدول مقابل، طول آن 42 سانتی متر 

است.

باالی صفحه را شمال  نقشه ها جهت  اکثر  طبق معموِل 
در نظر گرفته و در گوشه ی باالی صفحه، موازی ضلع 

کناری، امتداد شمال را توسط یک نماد گویا ترسیم می کنیم.
 پس از تعیین اندازه ی مناسب کاغذ نقشه و همچنین ترسیم نماد شمال و ترسیم دقیق خط 

هادی طول های موجود در فرم سر ِزمین را به مقیاس نقشه تبدیل می کنیم :

كاغذ  ( mm) اندازه
A0

841 × 1189

A1
594 × 841

A2
420 × 594

A3
297 × 420

A4
210 × 297

A5
148 × 210
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تمرین کالسی مثال 7 - 1:
در شکل زیر چهار ضلعی KMLN به روش تقاطع دو طول برداشت شده است پالن این 

پنج ضلعی را با مقیاس 1:200  ترسیم نمایید.

نکته ها:

به من کم تر توجه کنید
و به حقیقت بیش تر.

»سقراط«
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مثال 2-7
محاسبه و ترسيم نقشه ى مسطحاتى (پالن) به روش اخراج عمود

مطابق شكل جدول و كروكى داده هاى برداشت شده از يك ساختمان به روش اخراج عمود 
موجود مى باشد. محاسبات الزم براى ترسيم نقشه را انجام داده و آن را در مقياس 1:200 

ترسيم نماييد.

راهكار كلى: با طى مراحل زير مى توان نقشه ى تهيه شده ى يك منطقه را به روش اخراِج 
عمود ترسيم نمود:

1- ابعاد مناسب براى كاغذ ترسيم نقشه را تعيين مى كنيم.

2- جهت شمال را در نقشه معلوم كرده و ترسيم مى كنيم.
3- خط هادى را با توجه به كروكى و زاويه اى كه با شمال دارد در مقياس نقشه ترسيم 

مى كنيم.
را  ساختمان  گوشه ى  نقاط  و  تبديل  نقشه  مقياس  به  را  موجود  طول هاى  جدول  طبق   -4

ترسيم كرده و طبق كروكى به هم وصل مى كنيم
5- اضالع ساختمان ترسيم شده را با توجه به كروكى كنترل مى كنيم.

روش حل:
جدول(خط  در  موجود  طول  بزرگ ترين  پالن،  اين  براى  مناسب  كاغذ  ابعاد  تعيين  براى 
هادى) را به مقياس نقشه تبديل مى كنيم يعنى:                                                               

 بنابر اين طول كاغذى كه انتخاب مى كنيم نبايد از  35 سانتى متر كمتر باشد.

0/35170 35200× =m  ( ) = m cm
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براى رعايت استاندارد همان طور كه در مثال قبل گفته شد 
بهتر است از اندازه هاى استاندارد نقشه استفاده كنيم. مثًال 
در اين مثال كاغذ A3 مناسب مى باشد زيرا مطابق جدول 

مقابل، طول آن 42 سانتى متر است.

طبق معموِل اكثر نقشه ها جهت باالى صفحه را شمال در 
نظر گرفته و و در گوشه ى باالى صفحه، موازى ضلع كنارى، امتداد شمال را توسط يك 

نماد گويا ترسيم مى كنيم.
اكنون مطابق شكل، خط هادى را با استفاده از خط كش و نقاله در مقياس مورد نظر و با 

زاويه ى معلوم با شمال به طور دقيق ترسيم مى كنيم .
  

N

حال طول هاى موجود براى گوشه هاى ساختمان را به مقياس نقشه تبديل مى كنيم : 

128 /06 ( ) 0/143 14 / 3200
18 / 30 ( ) 0/041 4 /1200
19 / 75 ( ) 0/048 4 / 8200
16 / 75 ( ) 0/033 3 / 3200
123 /05 ( ) 0/115 11/ 5200
137 / 72 ( ) 0/189 18 / 9200

× = =

× = =

× = =

× = =

× = =

× = =

m cm

m cm

m cm

m cm

m cm

m cm

كاغذ  ( mm) اندازه
A0

841 × 1189

A1
594 × 841

A2
420 × 594

A3
297 × 420

A4
210 × 297

A5
148 × 210
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سپس با استفاده از گونیا و خط کش محل دقیق نقاط را به ترتیب و بر طبق کروکی تعیین 
می کنیم.  

 در مرحله ی بعد این نقاط را طبق کروکی به هم وصل می کنیم
 خطوطی که با خط چین مشخص شده خطوط راهنما می باشد و نیازی به ترسیم آنها نیست.

 

M 

N 

K 

L 

N 

P چون نسبت به خط هادی دید نداشته است برداشت نشده پس برای  اینجا نقطه ی  در 
در  و  کرده  مراجعه  برداشت  برگه ی  در  موجود  اطالعات  به   P نقطه ی  کردن  مشخص 
از گونیا و خط کش محل  استفاده  با  باشد  قائم الزاویه  صورتی که عارضه ی موجود کاماًل 

نقطه یP را مشخص کرده و سپس خطوط را به هم وصل می کنیم.
 

N 

بحث و بررسی: برای کنترل ترسیم می توان اضالع ساختمان را در روی نقشه با خط کش 
اندازه گرفته سپس در عدد مقیاس ضرب کرده و با طول واقعی آن مقایسه کنیم در این 

حالت اختالف نباید بیش تر از خطای مجاز ترسیم باشد.
خطای ترسیم نقاط و خطوط به اندازه ی نوک قلم به کارگرفته شده بستگی دارد به این معنی 
که اگر ضخامت نوک قلم مورد استفاده ی ما 0/2 میلی متر باشد، در نقشه ای به مقیاس       دقت 

خطی که با نوک این قلم کشیده می شود برابر است با
0/2mm ×1000=200mm=20cm=0/2m   

یعنی عوارض کم تر از 20 سانتی متر در زیر نوک قلم پنهان می شوند.

1
1000



88

• براى مشخص كردن محل نقطه ى P درحالتى كه چهارضلعى KLMP قائمه نباشد بايد 
اضالع KP  و MP را در روى زمين متركشى كرده و در روى كروكى بنوسيسم. سپس بعد 
از ترسيم نقاطK و M با استفاده از يك پرگار كمانى به اندازه KP و به مركز K و كمانى 
به اندازه MP و به مركز M رسم كرده تا همديگر را در يك نقطه قطع كنند. محل برخورد 

اين دو كمان همان نقطه ى P است.

تمرين كالسى مثال 7 - 2:
در شكل زير پنج ضلعى KLQPM به روش اخراج عمود برداشت شده است پالن اين 

پنج  ضلعى را با مقياس 1:500  ترسيم نماييد.
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پياده كردن طرح 
با وسايل 

ساده ى مّساحى

ي
اح
مّس

 -
ل 
 او
ش

بخ
فصل 
هشتم

روش هاى نوين پياده كردن طرح
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- راهكار كلى براى پياده كردن يك نقطه به روش تقاطع دو طول را شرح دهد.

2- محاسبات مربوط به پياده كردن يك نقطه به روش تقاطع دو طول را انجام دهد.
3- محاسبات مربوط به پياده كردن يك نقطه به روش تقاطع دو طول را با ماشين 

حساب كاسيو 4500 انجام دهد.
4- بحث و بررسى هاى مربوط به پياده كردن يك نقطه به روش تقاطع دو طول را شرح 

دهد.
5- راهكار كلى براى پياده كردن يك نقطه به روش اخراج عمود را شرح دهد.

6- محاسبات مربوط به پياده كردن يك نقطه به روش اخراج عمود را انجام دهد.
ماشين  با  را  عمود  اخراج  روش  به  نقطه  يك  پياده كردن  به  مربوط  محاسبات   -7

حساب كاسيو 4500 انجام دهد.
8- بحث و بررسى هاى مربوط به پياده كردن يك نقطه به روش اخراج عمود را شرح 

دهد.
9- راهكار كلى براى پياده كردن يك زاويه با متر را شرح دهد.

10- محاسبات مربوط به پياده كردن يك زاويه با متر را انجام دهد.
كاسيو  حساب  ماشين  با  را  متر  با  زاويه  يك  پياده كردن  به  مربوط  محاسبات   -11

4500 انجام دهد.
12- بحث و بررسى هاى مربوط به پياده كردن يك زاويه با متر را شرح دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل هشتم كتاب «مّساحى»
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• يك طرح مجموعه اى از اشكال مختلف هندسى است كه هر كدام ازآن ها، خود از تعدادى 
نقطه تشكيل شده اند.

• پياده كردن يعنى انتقال نقاط و خطوط يك طرح از روى نقشه به روى زمين با حفظ تناسب 
و شكل وموقعيت آن؛ 

• براى پياده كردن يك نقطه مى توان به دو روش عمل كرد: 
1-روش تقاطع دو طول 

(O�set) 2-روش اخراج عمود
• براى پياده كردن يك زاويه با متر به دو روش عمل مى كنيم: 

1-روش 3-4-5 براى زاويه ى 90 درجه
2-روش تانژانت براى زاويه ى نامشخص(هر زاويه اى).

مرورى بر فصل هشتم كتاب «مّساحى»

نكته ها:

حقيقت بر همه جا مستولى خواهد شد 
و هيچ چيز بر حقيقت استيال  نخواهد يافت. 

«حضرت محمد رسول ا...»
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مثال 1-8
استخراج و محاسبه ى طول ها براى پياده كردن يك نقطه به روش تقاطع دو طول

نقشه ى يك منطقه به همراه نقاط مبناى S1 و S2 كه در نزديكى نقطه ى M قرار دارند، در 
شكل زير ديده مى شود. مى خواهيم نقطه ى M  را به روش تقاطع دو طول روى زمين پياده 

.(L2 و L1 طول هاى) كنيم. طول هاى الزم براى پياده كردن اين نقطه را محاسبه كنيد

راهكاركلى: مطابق شكل كافى است دو طول L1 و L2 را از روى نقشه با خط كش اندازه گيرى 
كرده و با توجه به مقياس، به طول روى زمين تبديل كنيم.

و  سانتى متر  خط كش، 10  با  نقشه  روى  از  ترتيب  به  را   L2 و   L1 هاى  طول  حل:  روش 
5  سانتى متر اندازه گيرى كرده ايم. با توجه به اين كه مقياس نقشه        است داريم:

بحث و بررسى: در مثال باال اگر از اِِشل براى اندازه گيرى طول ها استفاده شود، ديگر نيازى 
به تبديل مقياس نيست. به اين معنى كه هر فاصله اى از نقشه را كه با اشل برداشت كرده ايم 
نقشه يكى  مقياِس  با  اشل  مقياِس  كه  شود  (دقت  مى كنيم.  پياده  زمين  روى  عدد  همان  با 

باشد.)
• اندازه گيرى هاى انجام شده روى نقشه را بايد بتوان به سادگى و بدون وجود مانع بر روى 
زمين پياده كرد. به همين دليل هنگام اندازه گيرى طول ها روى نقشه به وجود موانع يا شيب زياد 

زمين و يا موارد ديگر توجه كنيد.

1
200S =

N

1
200

1 1

2 2

200 10 200 2000 20

200 5 200 1000 10

= × = × = =

= × = × = =

L L cm cm m

L L cm cm m
روى زمين

روى زمين روى نقشه

روى نقشه

طول هايى كه سرِزمين 
→پياده مى كنيم

→
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مثال 2-8
استخراج و محاسبه ى طول ها براى پياده كردن يك نقطه به روش اخراج عمود

در شكل روبه رو نقشه ى يك منطقه ى 
 B و A مسكونى به همراه دو نقطه ى
از يك خط هادى ديده مى شود. از 
روى اين نقشه طول هاى الزم براى 
روى  بر  را   P نقطه ى  پياده كردن 

زمين استخراج و محاسبه كنيد.

شكل  مطابق  كافى است  عمود  اخراج  طريق  از  نقطه  يك  پياده كردن  براى  راهكاركلى: 
به وسيله ى گونيا از نقطه ى P عمود PH را بر خط هادى وارد نموده و اندازه ى PH و 
AH را با خط كش روى نقشه اندازه گيرى نماييم. سپس اين دو فاصله را با توجه به مقياس 

نقشه، به مقدار روى زمين تبديل مى كنيم.
روش حل: بعد از اخراج عمود PH طول هاى PH و AH را با خط كش به ترتيب 1/5 

سانتى متر و 4 سانتى متر اندازه گيرى كرده ايم. حال داريم:

بحث و بررسى: در اين مثال نيز مانند مثال قبل مى توان از اشل استفاده نمود. همچنين بايد به اين نكته 
توجه داشت كه اندازه گيرى هاى انجام شده روى نقشه قابليت پياده كردن روى زمين را داشته باشند.

• عالوه بر نكاتى كه گفته شد هنگام انتخاب خط هادى بايد به اصول زير توجه نمود:
1- خط هادى در امتداد بلندترين طول منطقه باشد.

2- در زمين مسّطح انتخاب گردد.
3- تقريبًا به اكثر نقاط و عوارض ديد داشته باشد.

4- تا حد امكان به كليه ى عوارض و نقاط نزديك باشد.
5- در ابتدا و انتهاى آن دو نقطه ى مبناى مستحكم قرار داشته و طول خط با دقت زياد اندازه گيرى شود.

1
500S =

A H

P

B

N

500 4 500 2000 20

500 1/ 5 500 750 7 / 5

= × = × = =

= × = × = =

AH AH cm cm m

PH PH cm cm m

روى زمين

روى زمين

روى نقشه

روى نقشه
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A
H

B

C

α

مثال 3-8
پياده كردن زاويه با متر

مطابق كروكى زير مى خواهيم از نقطه ى A و با توجه به امتداد معلوم AB زاويه ى                     را 
پياده كنيم. اگر طول AH برابر با 10 متر باشد، طول CH را بايد چند متر جدا كنيم تا اين زاويه 

پياده شود؟

راهكاركلى: با توجه به اين كه مثلث AHC يك مثلث قائم الزاويه است، مى توان نوشت:

بحث و بررسى: دقت شود كه واحد زاويه در ماشين حساب با واحد زاويه در مسئله يكى 
باشد مثًال در مثال باال حالت (MODE) درجه را براى محاسبات انتخاب مى كنيم.

• مى توان زواياى منفرجه را نيز با اين روش بر روى زمين پياده كرد با اين تفاوت كه ابتدا 
زاويه ى مكمل آن را از رابطه ى باال پياده كرده و بر طبق آن زاويه ى منفرجه نيز پياده خواهد 

شد:

26 30′α =

روش حل:

α
CHtan =                     =
AH

ضلع مقابل
ضلع مجاور ⇒ × αCH = AH tan 

10 26 30 4 / 98′× α = × =CH = AH tan tan m

زاويه ى منفرجه

→زاويه ى حاده
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A
H

B

C

α

تمرين هاى كالسى مثال 3-8:
1- مطابق شكل زير مى خواهيم زاويه ى                      را در نقطه ى A و با توجه به 
امتداد معلوم AB پياده كنيم. چنان چه طول AH را 25 متر در نظر بگيريم، طول CH چند 

متر مى شود؟

34 30′α =

مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح

1صفحه ي نمايش أماده مي شود

عدد 10 به ماشين حساب معرفى 
2مى شود

3عمل ضرب به ماشين وارد مى شود

ماشين وارد تابع tan شده و منتظر 
4عدد مورد نظر است

عدد زاويه را به ماشين معرفى 
5مى كنيم

6جواب را دريافت مى كنيم
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2- مطابق شكل زير مى خواهيم زاويه ى 25 گراد را از نقطه ى O بر امتداد AB پياده كنيم. 
اگر طول OC برابر با 10 متر باشد، طول CD چند متر است؟

حال اگر بخواهيم از نقطه ى D زاويه ى 50 گراد را نسبت به امتداد OD پياده كنيم، اگر 
محل تقاطع اين امتداد با خط AB را ′O  بناميم فاصله ى ′CO چه قدر است؟ 

آن را با فاصله ى OC مقايسه كنيد.

A
O

B
C

D

۲٥ gr

A
O  O′

B
C

D

۲٥ gr

٥۰ gr
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تمرين هاى دوره اى بخش اول (مّساحى):
1- از نقشه بردارى خواسته مى شود كه فاصله ى بين دو نقطه ى A و B را كه در روى سطح 
شيب دارى با زاويه ى شيب 23 درجه قرار دارند با قدم هاى خود اندازه گيرى كند. طول هر 
قدم اين فرد 80 سانتى متر است. اگر اين نقشه بردار فاصله ى بين دو نقطه را با 96 قدم در 

رفت و 95 قدم در برگشت اندازه گيرى كند، مطلوب است:
الف) اندازه ى طول مايل AB بر حسب متر

 AB ب) طول افقى
ج) اختالف بين طول افقى و طول مايل AB (تصحيح تبديل به افق)

AB د) اختالف ارتفاع

2- زاويه ى شيب امتداد PN برابر 47 گراد اندازه گيرى شده است. چنان چه فاصله ى مايل 
بين دو نقطه 125/28 متر اندازه گيرى شده باشد:

الف) فاصله ى افقى PN را محاسبه كنيد.
ب) اختالف ارتفاع بين دو نقطه را به دست آوريد.
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3- اگر اختالف بين طول مايل و طول افقى بين دو نقطه برابر با 2/80 متر بوده و زاويه ى 
شيب بين اين دو نقطه ′42˚23  اندازه گيرى شده باشد،

الف) طول مايل بين اين دو نقطه چند متر است؟
ب) طول افقى بين اين دو نقطه چند متر است؟

4- فاصله ى AB و BC در شكل زير در امتداد شيب زمين اندازه گيرى شده است. در 
 BC به ترتيب 250 متر و 25 درجه و طول AB صورتى كه طول و زاويه ى شيب امتداد

300 متر و اختالف ارتفاع بين B و C  2متر باشد، طول افقى AC چند متر است؟

A

B

C
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اندازه گيرى  منظور  به   -5
صورت  به   CD طول 
شكل  مطابق  غير مستقيم 
شده  عمل  زير  شرح  به 

است:
دقت  با   CM امتداد   -1
كافى بر امتداد CD عمود 

شده است.
2- دو نقطه ى A و B در طرفين نقطه ى C و به فاصله ى 1 متر اختيار شده است.

3- با استفاده از قطب نماى نقشه بردارى روى نقطه ى M مستقر شده و اعداد زير را براى 
امتدادهاى MA ، MB و MD مشاهده مى كنيم:

RMA = 13˚30′
RMB = 12˚30′
RMD = 304˚

طول CD چند متر است؟

A
BC D

M

1 متر 1 متر
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6- به منظور اندازه گيرى عرض يك رودخانه مطابق شكل زير توسط يك نقشه بردار و در 
يك طرف رودخانه اندازه گيرى هاى زير انجام گرفته است:

 DA را بدين صورت اندازه گيرى مى كند كه روى امتداد D ابتدا نقشه بردار زاويه ى رأس
و DC به ترتيب اعداد 210 و 300 درجه را با قطب نما مشاهده كرده و سپس با استفاده از 
متر، عمود DB را 50 متر و AB را 25 متر اندازه گيرى مى كند. نقطه ى B در 5 مترى لبه ى 

رودخانه قرار دارد. عرض رودخانه را محاسبه كنيد.

A

B

C

D
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7- مطابق شكل مى خواهيم فاصله ى بين دو نقطه ى A و B كه بين آن ها مانع امتدادگذارى 
و متركشى وجود دارد را تعيين كنيم. براى اين منظور نقاط E و D را در طرف ديگر مانع 
طورى انتخاب مى كنيم كه سه نقطه ى E ، B و D در امتداد يك خط قرار داشته باشند. 

سپس طول هاى AE ، AD ، EB و BD را مطابق شكل زير اندازه مى گيريم.
 طول AB چند متر است؟

AE = 305 m
AD = 320 m
BD = 115 m
BE = 143 m

A

B

E

D

8- با يك متر 50 مترى كه در مقايسه با متر استاندارد طول آن 50/04 متر مى باشد، دو ضلع 
يك مستطيل اندازه گيرى شده كه مقادير آن ها 300 و 200 متر است. مطلوب است محاسبه ى 

مساحت حقيقى اين مستطيل.
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9- طولى را 4 بار اندازه گيرى كرده و مقادير زير را براى آن به دست آورده ايم:
30/18 – 30/15 – 30/25 – 30/22

مطلوب است محاسبه ى:
الف) محتمل ترين مقدار براى اين طول

ب) خطاى ظاهرى براى هر يك از اندازه گيرى ها
ج) خطاى متوسط هندسى (انحراف معيار)

د) خطاى مجاز در اندازه گيرى ها
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تعاريف مهم در
ترازيابى

ى
ياب
راز

- ت
وم 

ش د
بخ

فصل 
نهم

مدل ژئوئيد كره ى زمين با اغراق در ناهموارى هاى آن
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- راهكار كلى اندازه گيرى اختالف ارتفاع بين دو نقطه را شرح دهد.

2- محاسبات مربوط به اندازه گيرى اختالف ارتفاع بين دو نقطه را انجام دهد.
3- محاسبات مربوط به اندازه گيرى اختالف ارتفاع بين دو نقطه را با ماشين حساب 

كاسيو 4500 انجام دهد.
انجام  را  نقطه  دو  بين  ارتفاع  اختالف  اندازه گيرى  به  مربوط  بررسى  و  بحث   -4

دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطا لب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل نهم كتاب «مّساحى»
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• سطح تراز سطحى است كه تمام نقاط واقع بر آن يك ارتفاع داشته باشد.
• سطح مبناى ارتفاعات سطحى است كه ارتفاع نقاط مختلف را نسبت به آن مى سنجند.

• ژئوئيد سطح متوسط آب درياهاى آزاد را گويند كه به طور فرضى در زير خشكى ها ادامه پيدا 
مى كند.

• خط تراز به كليه ى خطوط واقع در روى يك سطح تراز گفته مى شود.
• خط افقى خطى است كه در يك نقطه مماس بر خط تراز و عمود بر امتداد شاقولى است.
• صفحه ى مماس بر يكى از نقاط سطح تراز يا صفحه ى عمود بر امتداد شاقولى را    صفحه ى افقى گويند.

امتدادى كه نقطه ى روى زمين را به مركز ثقل زمين متصل مى كند، امتداد شاقولى ناميده    •
مى شود.

• صفحه ى قائم صفحه اى است كه از امتداد شاقولى در يك نقطه مى گذرد.
• ارتفاِع يك نقطه فاصله ى قائم از سطح مبناى ارتفاعات در جهت امتداد شاقولى يا خالف آن است.

• ارتفاع مطلق ارتفاعى است كه نسبت به ژئوئيد محاسبه مى شود و ارتفاع نسبى نسبت به 
سطوح مبناى ديگر محاسبه مى شود.

• اختالف فاصله ى قائم دو نقطه نسبت به سطح مبناى ارتفاعات را اختالف ارتفاع آن دو نقطه 
گويند.

• بنچ مارك نقاطى است كه ارتفاع آن ها نسبت به سطح مبناى ارتفاعات تعيين شده است.
• به مجموعه عملياتى كه براى اندازه گيرى ارتفاع يا اختالف ارتفاع بين نقاط انجام مى شود ترازيابى گويند.

مرورى بر فصل نهم كتاب «مّساحى»
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مثال 1-9
اندازه گیری اختالف ارتفاع بین دو نقطه

مطابق شكل داده شده اختالف ارتفاع نقطه ی A نسبت به نقطه ی B چند متراست؟

راهكار كلي: با توجه به اينكه ارتفاع پله ها در ساختمان با هم برابر است با جمع كردن 
ارتفاع همه ی پله ها با هم مي توان ارتفاع نسبت به كف يعني به نقطه ی B را به دست آورده 

يا به عبارتي ارتفاع يك پله را در تعداد پله ها ضرب كنيم.

cm 20 = ارتفاع يك پله
4 = تعداد پله ها
B نسبت به نقطه ی A 20 = ارتفاع نقطه ی cm × 4 = 80 cm = 0/8 m

اگر  با هم، صحيح است.  پله ها  ارتفاع  با فرض مساوي بودن  اين روش  بحث و بررسي: 
پله ها با هم از نظر ارتفاعي چند سانتي متر اختالف داشته باشند بايد ارتفاع تك تك آن ها را 

جداگانه به دست آورده و با هم جمع كرد.
• روش هاي دقيق تري براي اندازه گيري ارتفاع نقاط نسبت به هم وجود دارد كه در فصل هاي 

آينده شرح داده مي شود
 به نظر شما اگر ارتفاع نقطه B نسبت به سطح دريا 1000 متر باشد ارتفاع A چند متر 

مي شود؟

 20 cm

A

B

روش حل:
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تمرين هاى كالسى مثال 9 - 1:

1- با توجه به شكل مقابل ارتفاع نقطه ى B را نسبت به A به دست آوريد (با فرض مساوى 
بودن سطح پله ها)

20 cm

A

B30˚
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2- در صورتي كه ارتفاع نقطه ى C نسبت به سطح متوسط درياهاي آزاد 1520 متر باشد 
ارتفاع نقاط B و A را به دست آوريد؟  

20 cm

20 cm

A

C

B

45˚
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روش هاى مختلف 
ترازيابى

ى
ياب
راز

- ت
وم 

ش د
بخ

فصل 
دهم

عكس ماهواره اى از بين الحرمين
به نظرشما چگونه مى توان با استفاده از عكس هاى هوائى و ماهواره اى، اختالف ارتفاع 

بين نقاط را به دست آورد؟
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- راهكار كلى اندازه گيرى اختالف ارتفاع به وسيله ى شيلنگ تراز را شرح دهد.

2- محاسبات مربوط به اندازه گيرى اختالف ارتفاع به وسيله ى شيلنگ تراز را انجام 
دهد.

با  را  شيلنگ تراز  به وسيله ى  ارتفاع  اختالف  اندازه گيرى  به  مربوط  محاسبات   -3
ماشين حساب كاسيو 4500 انجام دهد. 

4- بحث و بررسى مربوط به اندازه گيرى اختالف ارتفاع به وسيله ى شيلنگ تراز را 
شرح دهد.

5- راهكار كلى اندازه گيرى اختالف ارتفاع با استفاده از فاصله ى مايل و زاويه ي شيب 
(ترازيابى مثلثاتى) را شرح دهد.

6- محاسبات مربوط به اندازه گيرى اختالف ارتفاع با استفاده از فاصله ى مايل و زاويه ى   
شيب (ترازيابى مثلثاتى) را انجام دهد.

7- محاسبات مربوط به اندازه گيرى اختالف ارتفاع با استفاده از فاصله ى مايل و زاويه ي 
شيب (ترازيابى مثلثاتى) را با ماشين حساب كاسيو 4500 انجام دهد. 

8- بحث و بررسى مربوط به اندازه گيرى اختالف ارتفاع با استفاده از فاصله ى مايل و 
زاويه ي شيب (ترازيابى مثلثاتى) را شرح دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل هاى نهم و دهم كتاب «مّساحى»
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• مهم ترين روش هاى ترازيابى عبارت اند از:
1- ترازيابى به كمك وسايل ساده (تراز شاقولى - شمشه تراز)

2- ترازيابى هيدرواستاتيكى (روش استفاده از شيلنگ تراز)
3- ترازيابى هندسى (ترازيابى مستقيم)

4- ترازيابى مثلثاتى (ترازيابى غيرمستقيم)
5- ترازيابى به كمك ترازياب هاى الكترونيكى

6- ترازيابى به كمك انواع تئودوليت هاى اُپتيكى و الكترونيكى
7- ترازيابى فشارسنجى

8- ترازيابى به كمك عكس هاى هوايى
9- ترازيابى به كمك سيستم تعيين موقعيت ماهواره اى

مرورى بر فصل دهم كتاب «مّساحى»

∆HAB = D × sin α

( رابطه ي 10 - 1)

محاسبه ي اختالف ارتفاع با استفاده از فاصله ي مايل و زاويه ي شيب :

∆HAB = Dh × tan α

( رابطه ي 10 - 2 )

محاسبه ي اختالف ارتفاع با استفاده از فاصله ي افقى و زاويه ي شيب :

A

B

  B′

D
∆HAB

Dh

α

→

→→

→

→

→

 ترازيابى مثلثاتى (ترازيابى غيرمستقيم)
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مثال 1-10
اندازه گيري اختالف ارتفاع با شيلنگ تراز

مطابق شكل بين دو نقطه ى A و B به وسيله ى شيلنگ تراز اندازه گيرى هاى زير انجام گرفته 
است:

اگر ارتفاع نقطه ى A برابر 102/18 متر باشد، ارتفاع نقطه ى B چند متر است؟
راهكار كلى: براى به دست آوردن ارتفاع به وسيله ى شيلنگ تراز در هر دهنه دو قرائت روى 
ژالن ها انجام مى شود به اين صورت كه با عالمت زدن خطّ آب روى ژالن و متركشى آن 
تا زمين عدد ارتفاع را يادداشت مى كنيم. بايد توجه داشت كه در هر دهنه اولين قرائت-
كه همان قرائت روى نقطه ى معلوم است- را قرائت عقب و دومين قرائت را قرائت جلو 

مى ناميم.
براى مرتب نوشتن اعدادى كه خوانده مى شوند، جدول ساده ى زير را ترسيم كرده و در هر 

دهنه قرائت هاى عقب و جلوى خوانده شده را در آن يادداشت مى كنيم:

نقاطقرائت عقبقرائت جلو

AB
TP1

TP2

TP3

1/84
1/09

1/31
1/28

0/821/42

1/08
0/75
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براى محاسبه ى اختالف ارتفاع در هر دهنه كافى است قرائت عقب را منهاى قرائت جلو 
كرده و جواب را با ارتفاع نقطه ى معلوم قبلى جمع جبرى نماييم. اين اختالف ارتفاع ها را 

در يك ستون جديد (H∆) يادداشت مى كنيم:
∆H = قرائت جلو - قرائت عقب

(∆H) نقاطقرائت عقبقرائت جلواختالف ارتفاع

مى توان به جاى محاسبه ى اختالف ارتفاع ها در هر دهنه، حاصل جمع قرائت هاى جلو را 
از حاصل جمع قرائت هاى عقب كم كرده تا اختالف ارتفاع بين دو نقطه ى A و B به دست 
آيد. سپس اين مقدار را با ارتفاع معلوم نقطه ى A جمع جبرى كرده تا ارتفاع نقطه ىB به 

دست آيد:
∆ ∑ ∑ABH = B.S - F.S

∆B A ABH = H + H
روش حل:

نقاطقرائت عقب(ميلي متر)قرائت جلو (ميلي متر)
750A

1080820TP1

14201280TP2

13101840TP3

1090B

بحث و بررسى: اعداد داخل جدول به واحد ميلى متر نوشته شده است بنابراين در هنگام جمع زدن اين 
اعداد با ارتفاع نقطه ى معلوم – كه به واحد متر ذكر شده است – به تبديل واحدها توجه كنيد.

4690 4900 210 0/ 21
102 /18 ( 0/ 21) 101/ 97

∆ = − = −

∆ = + − =

∑ ∑AB

B A AB

H = B.S - F.S mm = - m

H = H + H

4690=∑B.S 4900=∑F.S
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تمرين كالسي مثال 10- 1:
1- به منظور پياده كردن نقطه اى هم ارتفاع با نقطه ى A در نقطه ى B از شيلنگ تراز استفاده 
شده است. چنان چه ارتفاع نقطه ى A برابر با 100 متر و ارتفاع آِب داخل شيلنگ در نقطه ى 

B برابر 123 سانتى متر باشد، ارتفاع زمينى نقطه ى B چند متر است؟

مثال 2-10
اندازه گيري اختالف ارتفاع با استفاده از فاصله ى مايل و زاويه ي شيب (ترازيابى مثلثاتى)

B تا A با توجه به شكل مقابل اختالف ارتفاع
( HAB∆ )چند متر است؟

اگر ارتفاع A برابر 100 متر باشد ارتفاع B چند 
( D = 12 m و α = 30˚ )متر است؟

A

B

  B′

D
∆HAB

α

→

→

→

→

A

B

123 cm
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 B′و A يك مثلث قائم الزاويه است. هم چنين ارتفاع ABB′راهكاركلى: مشاهده مى شود كه مثلث
برابرند زيرا اين دو نقطه بر روى يك سطح افقى قرار دارند. بنابراين، با پيداكردن ضلع′BB در اين 

مثلث در حقيقت اختالف ارتفاع بين دو نقطه ى A و B را به دست آورده ايم.
به دليل معلوم بودن زاويه ى شيب و طول مايل از رابطه ى «سينوس» در مثلث فوق استفاده 

′مى كنيم: ∆
α =

∆
α ⇒ ∆ = × α

AB

AB
AB

H                 BBsin =   =
AB D

Hsin = H D sin 
D

ضلع مقابل
وتر

جبرى  جمع   A معلوم  ارتفاع  با  آن را  است  كافى   ∆HAB مقدار  آوردن  به دست  از  پس 
HB = HA + ∆HABنمائيم: روش حل:

12
30

100




α 
= A

D = m
=

H m

12 30 6
100 6 106

∆ = × α × =
= + ∆ = + =
AB

B A AB

H D sin  = sin m
H H H m⇒

              B تا   A نقاط  بين  ارتفاع  اختالف  كه  مى شود  باالمشاهده  مثال  در  بررسى:  و  بحث 
( HAB∆ ) برابر 6m+ و معنى آن اين است كه نقطه ى B به اندازه ى 6 متر از نقطه ى A در 
سطح باالترى قرار دارد. (HAB= + 6 m∆ ). حال اگر بخواهيم اختالف ارتفاع بين A تا 

B
آوريم  به دست  را   (  ∆HBA  )
متر   -6 مقدارِآن  شكل،  مطابق 
به   A نقطه ى  يعنى  خواهدشد. 
 B اندازه ى 6 متر پايين تر از نقطه ى
قرار مى گيرد. در اين حالت چون 
 BB ′پايينِ خطِ افق  BA امتداد 
زاويه ى  پس  است،  قرارگرفته 

شيب 30- درجه خواهدشد.

A

B

D

-6m=∆HBA

α→

→

→

→

12
30

⇒α 

D = m
= - 12 30 6

∆ = × α

∆ = × − −
BA

BA

H D sin 
H sin( ) = m
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تمرين كالسي مثال 10- 2:

A

B

  B′

D
∆HAB

Dh

α

→

→→

→

→

→

B تا A با توجه به شكل زير اختالف ارتفاع
( HAB∆ )چند متر است؟

 B برابر 123/110 متر باشد ارتفاع A اگر ارتفاع
( D = 22 m و α = 40˚ )چند متر است؟

نكته ها:

ايمن مباش از شرِّ كسى كه براى خود ارزش قائل نيست.
«امام جواد عليه السالم»



117

ترازيابى هندسى
( ترازيابى مستقيم )

ى
ياب
راز

- ت
وم 

ش د
بخ

فصل 
يازدهم
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- راهكار كلى مربوط به تعيين اختالف ارتفاع براى دو نقطه ى نزديك (ترازيابى 

ساده) را شرح دهد.
(ترازيابى  نزديك  نقطه ى  دو  براى  ارتفاع  اختالف  تعيين  به  مربوط  محاسبات   -2

ساده) را انجام دهد.
(ترازيابى  نزديك  نقطه ى  دو  براى  ارتفاع  اختالف  تعيين  به  مربوط  محاسبات   -3

ساده) را با ماشين حساب كاسيو 4500 انجام دهد.
4- بحث و بررسى مربوط به تعيين اختالف ارتفاع براى دو نقطه ى نزديك (ترازيابى 

ساده) را شرح دهد.
5- راهكار كلى مربوط به تعيين اختالف ارتفاع به روش ترازيابى تدريجى را شرح دهد.
6- محاسبات مربوط به تعيين اختالف ارتفاع به روش ترازيابى تدريجى را انجام دهد.

7- محاسبات مربوط به تعيين اختالف ارتفاع به روش ترازيابى تدريجى را با ماشين 
حساب كاسيو 4500 انجام دهد.

8- بحث و بررسى مربوط به تعيين اختالف ارتفاع به روش ترازيابى تدريجى را شرح دهد.
9- راهكار كلى مربوط به تعيين اختالف ارتفاع به روش ترازيابى شعاعى را شرح دهد.
10- محاسبات مربوط به تعيين اختالف ارتفاع به روش ترازيابى شعاعى را انجام دهد.

11- محاسبات مربوط به تعيين اختالف ارتفاع به روش ترازيابى شعاعى را با ماشين 
حساب كاسيو 4500 انجام دهد.

12- بحث و بررسى مربوط به تعيين اختالف ارتفاع به روش ترازيابى شعاعى را شرح دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل يازدهم كتاب «مّساحى»
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• ترازيابى هندسى روشى است كه در آن از دستگاه ترازياب و شاخص استفاده مى شود.
• ترازيابى هندسى از دقيق ترين و مهم ترين روش هاى اندازه گيرى اختالف ارتفاع است.

• روش هاى ترازيابى هندسى عبارت اند از: 
1- ساده

2- تدريجى
3- شعاعى
4- متقابل

• ترازيابى ساده براى به دست آوردن اختالف ارتفاع بين دو نقطه به كار مى رود.
• اولين قرائت را در هر دهنه ى ترازيابى كه معموَال روي نقطه ى معلوم انجام مى شود قرائت 

عقب( B.S ) و دومين قرائت را قرائت جلو ( F.S ) مى گويند.
• با داشتن اختالف ارتفاع بين دو نقطه و معلوم بودن ارتفاع يكى از نقاط، ارتفاع نقطه ى ديگر 

نيز محاسبه مى شود.
• از ترازيابى تدريجى زمانى استفاده مى گردد كه: 

الف) فاصله ى بين دو نقطه زياد باشد؛
ب) مانعى بين نقاط و ايستگاه وجود داشته باشد؛

ج) شيب زمين زياد باشد.
ترازيابى  نقطه  زيادى  تعداد  ايستگاه  يك  از  آن  در  كه  است  روشى  شعاعى  ترازيابى   •

مى شود.
• در ترازيابى شعاعى اولين قرائت را قرائت عقب( B.S ) و ساير قرائت ها را قرائت وسط      

( I.S ) و آخرين قرائت را قرائت جلو( F.S ) مى نامند.
كاربرد ترازيابى متقابل در مواردى است كه نتوان دوربين ترازياب را در وسط دهنه ى   •

ترازيابى قرار داد.

ب «مّساحى»
مرورى بر فصل يازدهم كتا
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مثال 1-11
ترازيابى ساده

اگر ارتفاعA 346/20 متر و قرائت عقب و جلوى روى نقاط A و B به ترتيب 1046 و 
2310 ميلى متر باشد مطلوب است:

 A الف) تعيين اختالف ارتفاع دو نقطه ى
.B و

روش  به   B نقطه ى  ارتفاع  تعيين  ب) 
ترازيابى ساده.

ارتفاع  آوردن  به دست  براى  راهكاركلى: 
نقطه ى B كافى است اختالف ارتفاع بين نقاط A و B را محاسبه كنيم و آن را با ارتفاع 

موجود( نقطه ى A ) جمع جبرى نمائيم.

گفتنى است كه در ترازيابى، هميشه قرائت جلو از قرائت عقب كم مى شود.
روش حل: 

اختالف ارتفاع دو نقطه ى A و B برابر است با:

براى تعيين ارتفاع نقطه ى B داريم:

و  اول  نقطه ى  روى  شاخص  عدد  قرائت  همان  عقب  قرائت  اين جا  در  بررسى:  و  بحث 
قرائت  جلو روى نقطه ى دوم است.

• عالمت منفى در اختالف ارتفاع بيانگر اين است كه نقطه ى B نسبت به نقطه ى A مقدار 
1/264 متر پايين تر است. به عبارتى ديگر شيبِ زمين از A به B سرازيرى يا سرپائينى است 

يعنى منفى است.

ABH B.S F.S
mm m

∆ = −
= =1046-2310=-1264 -1/264

= + ∆B A ABH H H

346 / 20 ( 1/ 264) 344 / 936
= + ∆

= + − =
B A ABH H H

m
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تمرين هاى كالسى مثال 11- 1:
1 – قرائت عقب و جلو روى دو نقطه ى A و B به ترتيب 1024 و 2236 ميلى متر است.

الف) اختالف ارتفاع دو نقطه ى A و B را مشخص كنيد. 
ب) اگر ارتفاع نقطه ى B برابر 100 متر باشد ارتفاع نقطه ى A را به دست آوريد.

2 – اختالف ارتفاع بين دو نقطه ىA و B برابر 2/500 متر مى باشد (                          ). 
اگر ترازياب را در مكانى وسط  دو نقطه قرار داده و روى شاخص مستقر در نقطه ىA عدد 

3000 را قرائت كنيم . روى شاخص مستقر در نقطه ى B چه عددى قرائت خواهد شد.

3 – با استفاده از دوربين نيو روى شاخص مستقر در نقاط D ، C ، B ، A به ترتيب اعداد 
2145 و 3224 و1210 و0027 را قرائت كرده ايم، باال ترين و پايين ترين ارتفاع مربوط به 

كدام نقطه است.چرا؟

ABH m2/500∆ =
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مثال 2-11
ترازيابى تدريجى

براى تعيين اختالف ارتفاع بين دو نقطه ى A و B يك عمليات ترازيابى تدريجى مطابق 
شكل انجام گرفته و اعداد و اندازه ها روى كروكى نوشته شده اند، چنان چه ارتفاع نقطه ى

A برابر 1350/420 متر باشد جدول ترازيابى را ترسيم كرده و سپس با تكميل آن اختالف 
ارتفاع AB را پيدا كنيد.

راهكار كلى: براى محاسبه ى اختالف ارتفاع دونقطه ى A و B اعداد مندج در روى كروكى 
را مطابق جدول زير به درون يك جدول ترازيابى منتقل مى كنيم، در اين جا بايد توجه داشت 
كه هر عدد را در مكان مناسب خود در جدول نوشت. يعنى قرائت هاى جلو را در ستون 

قرائت جلو و همچنين قرائت هاى عقب هر نقطه را در ستون قرائت عقب وارد كرد.
نكته: نقطه ى اول يعنى A فقط قرائت عقب و نقطه ى آخر يعنى B فقط قرائت جلو دارد. 

ساير نقاط، هم قرائت جلو و هم قرائت عقب دارند.
سپس مجموع قرائت هاى جلو و مجموع قرائت هاى عقب يعنى            و              را به 
دست مى آوريم. يعنى تك تك اعداد ستون قرائت عقب را با هم جمع كرده و نتيجه را در 
انتهاى آن ستون مى نويسيم. اين كار را براى ستون قرائت جلو تكرار مى كنيم. اكنون مى 

توان اختالف ارتفاع نقطه ى A و B يعنى            را از رابطه ى زير به دست آورد:
مجموع قرائت هاى عقب – مجموع قرائت هاى جلو = اختالف ارتفاع

حال با داشتن ارتفاع نقطه ى اول و                                  معلوم است
 معلوم شدن اختالف ارتفاع مى توان                                محاسبه شده

 ارتفاع نقطه ى آخر يعنى B را محاسبه نمود:

B.S∑F.S∑

ABH∆

ABH B.S F.S∆ = −∑ ∑
A

AB

B A AB

H
H

H H H


∆
 = + ∆

24303100
2050 2080

2750 2000
2130 1430

1920 2040

A TP1 TP3
TP2 TP4 B
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براى محاسبه ى ارتفاع ساير نقاط، اختالف ارتفاع تك تك دهنه ها را جداگانه محاسبه كرده 
و با ارتفاع نقطه ى قبل جمع جبرى مى كنيم تا ارتفاع نقطه ى بعدى به دست آيد مثًال براى 

محاسبه ى ارتفاع نقطه ىTP1 داريم:

روش حل: 
مرحله ى اول (ترسيم و تكميل جدول)

مطابق شكل اعداد مندرج در كروكى را به ترتيب در جدول ترازيابى وارد مى كنيم. هم چنين 
ارتفاع نقطه ى اول را كه معلوم است در رديف مربوط به آن مى نويسيم.

ارتفاع
H

اختالف
-

ارتفاع
+   

قرائت جلو
F.S

قرائت عقب
B.Sنقاط

1650/420---1920A
1650/300-12020402130TP1

1651/00070014302750TP2

1651/75075020002050TP3

1651/720-3020803100TP4

1652/3906702430---B
جمع998011950

→

→

→
→

→
→

→

→
→

→

مرحله ى دوم( محاسبه ى اختالف ارتفاع نقاط اول و آخر)
براى محاسبه ى اختالف ارتفاع AB (            ) كافى است كه جمع قرائت هاى عقب و 

جمع قرائت هاى جلو را محاسبه كرده و از رابطه ى زيراستفاده كنيم:
               جمع قرائت هاى جلو – جمع قرائت هاى عقب =          

ABH∆

ABH∆

B.S F.S
mm m11950-9980=1970 1/970

= −

= =
∑ ∑

A TP A TP

TP A A

H , B.S F.S

H H H ,TP
1 1

1 1

∆ = −

= + ∆ A TP,
1



124

مرحله ى سوم ( تكميل ستون اختالف ارتفاع و ارتفاع نقاط)
اين مرحله در صورتى انجام مى شود كه به غير از ارتفاع نقاط A و B ارتفاع نقاط ديگر نيز 

( نقاط موقتى TP) مورد نياز باشد .

دهنه  به  دهنه  صورت  به  را  ارتفاع  و  ارتفاع  اختالف  نقاط  ساير  براى  ترتيب  همين  به  و 
محاسبه مى كنيم تا به نقطه ى آخر يعنى B برسيم.

A,TP

TP A A,TP

TP ,TP

TP TP TP ,TP

H B.S F.S mm m
H H H m

H B.S F.S mm m
H H H m

1

1 1

1 2

2 1 1 2

1920-2040=-120 -0/120
1650/420+(-0/120) 1650/300
2130-1430=+700 +0/700

1650/300+0/700=1651/000

∆ = − = =

= + ∆ = =

∆ = − = =

= + ∆ =

در  آمده  به دست  ارتفاع  اختالف  مى توان  محاسبات  درستى  كنترل  براى  بررسى:  و  بحث 
مرحله ى دوم را با اختالف ارتفاع به دست آمده در مرحله ى سوم مقايسه نمود. به اين معنى 
كه در مرحله ى دوم           را از                                         به دست آورده و سپس 
در پايان حل جدول           را بار ديگر از رابطه ى                           به دست بياوريم. 

در صورتى كه         ها با هم مساوى باشند محاسبات ما درست خواهد بود. 
• اعداد قرائت شده روى شاخص بر حسب ميلى متر مى باشند و ارتفاع نقطه ى A بر حسب 
متر است و چون ارتفاع نقاط را بر حسب متر محاسبه مى كنيم پس الزم است هنگام محاسبه   
اعداد قرائت ها را بر حسب متر قرار دهيم. براى اين كار كافى است آن ها را بر عدد 1000 

تقسيم كنيم.

ABH B.S F.S∆ = −∑ ∑ ABH∆

ABH∆AB B AH H H∆ = −

H∆

تمرين هاى كالسى مثال 11 - 2:
1 – يك ترازيابى تدريجى از نقطه ىA به ارتفاع 1002/250 متر تا نقطه ى B انجام شده 
است. در صورتى كه مجموع قرائت هاى عقب و جلو در اين ترازيابى به ترتيب 12178 و 

.(Bنقطه ى) 15252 ميلى متر باشد، مطلوب است محاسبه ى ارتفاع نقطه ى آخر
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ارتفاع
H

اختالف
-

ارتفاع
+   

قرائت جلو
F.S

قرائت عقب
B.Sنقاط

---2594A
18901868C
36403658D
27530914E
1845---B

ارتفاع
H

اختالف
-

ارتفاع
+   

قرائت جلو
F.S

قرائت عقب
B.Sنقاط

---0051BM1

390024001
188737102
200000413
2520---A

بين دو نقطه ى اصلى A و B از طريق نقاط كمكى C و D و E ترازيابى انجام شده   –2
است. نتيجه ى قرائت ها به شرح جدول زير است. اگر ارتفاع نقطه ى A برابر 1000 متر 

باشد ارتفاع ساير نقاط را تعيين كنيد.

3- يك ترازيابى تدريجى از BM1 به طرف نقطه ى A صورت گرفته و قرائت ها به شرح 
زير است:

در صورتى كه ارتفاع BM برابر 792/40 متر باشد، ارتفاع نقطه ى A را به دست آوريد.
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مثال3-11
ترازيابى شعاعى

شكل زير مربوط به كروكى يك عمليات ترازيابى به روش شعاعى است كه قرائت اعداد 
روى شاخِص مستقر در نقاط روى آن مشخص شده است. جدول ترازيابى را ترسيم كرده 

و با استفاده از آن ارتفاع نقاط را محاسبه كنيد.

راهكار كلى: براى حل اين مثال كافى است جدول ترازيابى را مانند روش ترازيابى تدريجى 
تشكيل دهيم. با اين تفاوت كه يك ستون به نام قرائت ميانى (I.S) به جدول، مابين قرائت 
عقب (B.S) و قرائت جلو (F.S) اضافه كرده و اعداد مربوط به قرائت هاى وسط را در 
اين ستون وارد مى كنيم. براى محاسبه ى اختالف ارتفاع، تك تك قرائت هاى ميانى (I.S) و 
قرائت جلو (F.S) از قرائت عقب (B.S) كم مى شوند. اين كار تا زمانى كه به قرائت عقب 
بعدى در جدول برسيم تكرار مى شود. از اين قسمت جدول به بعد مجدداً كليه ى قرائت هاى 

ميانى و جلو از قرائت عقِب جديد كم مى شوند.
بعد از محاسبه ى اختالف ارتفاع و تكميل ستون مربوط به آن، براى محاسبه ى ارتفاع نقاط، 
اختالف ارتفاع محاسبه شده را با ارتفاع مبنا جمع جبرى كرده تا ارتفاع B.S بعدى به دست آيد. 

مجدداً اين ارتفاع جديد را به عنوان ارتفاع مبنا گرفته و ارتفاع ساير نقاط را محاسبه مى كنيم.
روش حل:

 محاسبات در دهنه ى اول ترازيابى:

BM
HBM = 120/300 m S1

TP

S2
1

2 3

4
6

5

1377368529401943 1026 2148 2350 2210 3281

BM,

BM BM,

BM,

BM BM,

BM,TP

TP BM BM,TP

H mm / m
H H H / / / m

H mm / m
H H H / ( / ) / m

H mm / m
H H H / ( /

∆ = − = =

⇒ = + ∆ = + =

∆ = − = − = −

⇒ = + ∆ = + − =

∆ = − = − = −

⇒ = + ∆ = + −

1

1 1

2

2 2

1943 1026 917 0 917
120 300 0 917 121 217

1943 2940 997 0 997
120 300 0 997 119 303

1943 2148 205 0 205
120 300 0 20 ) / m=5 120 095
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 محاسبات در دهنه ى دوم ترازيابى:

ارتفاع
H

اختالف
-

ارتفاع
+   

قرائت جلو
F.S

قرائت وسط
I.S

قرائت عقب
B.Sنقاط

120/3001943BM
121/21791710261
119/303-99729402
120/095-20521483685TP
121/430133523503
122/403230813774
121/570147522105
120/49940432816

بحث و بررسى: جهت كنترل محاسبات در جدول فوق مى توان به ترتيب زير عمل كرد:

                                     چرا؟
از طرف ديگر با توجه به ارتفاعات محاسبه شده هم مى توان اختالف ارتفاع نقطه ى 6 با 

BM را محاسبه نمود. 

مالحظه مى شود كه از دو طريق يك نتيجه حاصل شد؛ پس محاسبات صحيح است. حال 
اگر جواب يكى نشد چه كار بايد كرد؟

TP,

TP TP,

TP,

TP TP,

TP,

TP TP,

H mm / m
H H H / / / m

H mm / m
H H H / / / m

H mm / m
H H H / / /

∆ = − = =

⇒ = + ∆ = + =

∆ = − = =

⇒ = + ∆ = + =

∆ = − = =

⇒ = + ∆ = + =

3

3 3

4

4 4

5

5 5

3685 2350 1335 1 335
120 095 1 335 121 430

3685 1377 2308 2 308
120 095 2 308 122 403

3685 2210 1475 1 475
120 095 1 475 121 570

TP,

TP TP,

m
H mm / m

H H H / / / m
∆ = − = =

⇒ = + ∆ = + =
6

6 6

3685 3281 404 0 404
120 095 0 404 120 499

BM, BMH H H / / / m∆ = − = − = +6 6 120 499 120 300 0 199

BM,

B.S mm
F.S mm
H / m

Σ =
Σ =
∆ = − = +6

5628
5429

5628 5429 0 199
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ارتفاع
H

اختالف
-

ارتفاع
+   

قرائت جلو
F.S

قرائت وسط
I.S

قرائت عقب
B.Sنقاط

2204M1

18101
23802

19053115A
32633
33874

29061150B
14355
13076
17937

2354M2

تمرين كالسى مثال 11 - 3:
يك ترازيابى بين نقاط M1 و M2 انجام شده است. ارتفاع نقطه ى M1 برابر 1749/50 متر 

است. جدول ترازيابى را محاسبه كرده و ارتفاع نقاط را به دست آوريد.

نكته ها:

براى دوستى گه گاه يكديگر را مالقات كنيد 
و دست به دست هم دهيد 

وهيچ گاه بر يكديگر بلندپروازى نكنيد.
«امام رضا عليه السالم»
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خطاها در
ترازيابى هندسى
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ياب
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دوازدهم
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- راهكار كلى مربوط به تعيين اختالف ارتفاع در ترازيابى به روش متقابل را شرح 

دهد.
2- محاسبات مربوط به تعيين اختالف ارتفاع در ترازيابى به روش متقابل را انجام 

دهد.
3- محاسبات مربوط به تعيين اختالف ارتفاع در ترازيابى به روش متقابل را با ماشين 

حساب كاسيو 4500 انجام دهد.
4- بحث و بررسى مربوط به تعيين اختالف ارتفاع در ترازيابى به روش متقابل را 

شرح دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل دوازدهم كتاب «مّساحى»
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• اندازه گيرى ها در ترازيابى هندسى مانند هر اندازه گيرى ديگرى از خطا و اشتباه به دور 
نيست. اشتباهات را بايد حذف كنيم و خطاها را به حداقل برسانيم.

• سه منبع خطا در ترازيابى هندسى وجود دارد: 1- دستگاه 2- طبيعت 3- انسان
• سه نوع خطا در ترازيابى هندسى وجود دارد: 1- تدريجى (سيستماتيك) 

2- اتفاقى(تصادفى)    3- خطاى بزرگ (اشتباه)
خطاى كليماسيون در ترازياب هاى هندسى در صورتى به وجود مى آيد كه محور نشانه   •

روى دوربين ترازياب افقى نباشد.
• اگر فاصله دستگاه ترازياب از شاخص ها مساوى باشد، عمًال خطاى كليماسيون حذف مى گردد.

 برخى از خطاها درترازيابى هندسى

نوع خطامنبع ايجاد خطاخطا

تدريجىدستگاهتنظيم نبودن ترازهاى كروى و استوانه اى

تدريجىدستگاهخطاى پاراالكس دستگاه

تدريجىدستگاهانحنا پيدانمودن شاخص( تاب برداشتن )

تدريجىدستگاهخطاى ناشى از تقسيمات يادرجه بندى شاخص

تدريجىدستگاهخطاى كليماسيون

تدريجىدستگاهخطاى صفر يا مبناى شاخص

اتفاقىطبيعتخطاهاى ايجادشده توسط عوامل جّوى

تدريجىطبيعتخطاى كرويت زمين

تدريجىطبيعتخطاى انكسار

خطاى ناشى از قراردادن شاخص در محل هاى 
اتفاقىانساننشست پذير

خطاى ناشى از ناپايدار بودن پايه هاى دوربين در 
اتفاقىانسانزمين هاى نرم

اتفاقىانسانانجام ترازيابى در شرايط جوى نامناسب

ب «مّساحى»
مرورى بر فصل دوازدهم كتا
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مثال 1-12
محاسبه ى اختالف ارتفاع در ترازيابى به روش متقابل

با توجه به شكل در بين دو نقطه ي A و B به دليل وجود مانع، ترازيابي متقابل انجام گرفته 
است. در اين عمليات يك بار دوربين در ايستگاه S1 نزديك نقطه ي B و بار ديگر دوربين 
در ايستگاه S2 نزديك نقطه ي A قرار گرفته و اعداد روي شاخص را قرائت كرده و در 
جدولي مطابق شكل زير ثبت شده است. اختالف ارتفاع دقيق دو نقطه ي A و B را محاسبه 

كنيد.

ايستگاهنقاطقرائت عقبقرائت جلو
3890A

S1 2420B
2640A

S2 1130B

راهكار كلي: چون دوربين را نتوانسته ايم در وسط دو نقطه قرار دهيم، با دو بار ايستگاه گذاري 
عمًال دو بار اختالف ارتفاع دو نقطه را محاسبه كرده و سپس از اين دو اختالف ارتفاع 

ميانگين مي گيريم تا اختالف ارتفاع دقيق تر AB به دست آيد.

1 1 1 1 2

2 2 2 2
∆  ∆ + ∆⇒ ∆∆ 

AB

H = B.S - F.S H H
H =H = B.S - F.S
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روش حل:
1 1 1

2 2 2

3890 2420 1470 1470 1510 14902640 1130 1510 2
∆ = − =  +⇒ ∆ =∆ = − = 

AB

H = B.S - F.S mm
H = mmH = B.S - F.S mm

بحث و بررسي: همان طور كه مالحظه شد اختالف ارتفاع به دست آمده در دو حالت با هم 
برابر نبوده و حدود 40 ميلي متر اختالف دارند. دليل اين امر وجود خطاهاي دستگاهي و 
طبيعي از قبيل كليماسيون و كرويت و انكسار است كه با انجام ترازيابي به صورت دوطرفه 

(متقابل) و ميانگين گيري، عمًال اين خطاها حذف مي شوند.

تمرين هاى كالسي مثال 12 - 1:
1- اطالعات مربوط به يك ترازيابي متقابل در جدول زير آورده شده است. اختالف ارتفاع 

دقيق بين دو نقطه را تعيين كنيد.

ايستگاهنقاطقرائت عقبقرائت جلو
3700M

S1 3200N
3420M

S2 2910N

ايستگاهنقاطقرائت عقبقرائت جلو
3212A

S1 1211B
3092A

S2 1089B

2- براي پيدا كردن ارتفاع نقطه ي B از ارتفاع معلوم نقطه ي A كه در طرفين رودخانه قرار 
دارند، ترازيابي متقابل صورت گرفته است. نتيجه ي مشاهدات در جدول ترازيابي آورده 
محاسبه  نقطه ي B را  ارتفاع  باشد  متر  برابر 1170/400   A نقطه ي ارتفاع  اگر  شده است. 

كنيد.
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ايستگاهقرائت عقبقرائت جلو
دروسط16722843
07281947Aنزديك

3- جهت تعيين خطاي كليماسيون يك دستگاه ترازياب، يك بار دستگاه را در وسط امتداد 
AB به طول 80 متر و بار ديگر دستگاه را نزديك نقطه ي A قرار داده و قرائت هاي روي 
شاخص را در هر دو حالت در جدول زير ثبت كرده ايم. مطلوب است محاسبه ي خطاي 

كليماسيون دستگاه ترازياب براي فاصله ي 40 متر.

دستگاه  كليماسيون  خطاي  مقدار  زير  شكل  در  گرفته  صورت  قرائت هاي  به  توجه  با   -4
ترازياب را براي فاصله ي 40 متر به دست آوريد.

B1 = 3245

B2 = 1018 F2 = 1960

F1 = 3989

20←→m 20←→m 20←→m
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كنترل عمليات در
ترازيابى هندسى

ى
ياب
راز

- ت
وم 

ش د
بخ

فصل 
سيزدهم
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- راهكار كلى براى تعيين اختالف ارتفاع بين دو نقطه با كنترل را شرح دهد.

2- محاسبات مربوط به تعيين اختالف ارتفاع بين دو نقطه با كنترل را انجام دهد.
3- محاسبات مربوط به تعيين اختالف ارتفاع بين دو نقطه با كنترل را با ماشين حساب 

كاسيو 4500 انجام دهد.
4- بحث و بررسى مربوط به تعيين اختالف ارتفاع بين دو نقطه با كنترل را شرح 

دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل سيزدهم كتاب «مّساحى»

نكته ها:

براى يك دوست ازهمه چيزمى توان گذشت
غير از وجدان و وظيفه. 

«حضرت محمد رسول ا...»
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• در عمليات ترازيابى نيز مانند كليه ى عمليات نقشه بردارى براى حذف اشتباه و تصحيح خطا 
بايد همواره كنترل وجود داشته باشد.

• روش هاى كنترل در ترازيابى هندسى به دو دسته تقسيم مى شوند:
1- كنترل در هر دهنه         2- كنترل در پايان كار

• متداول ترين روش هاى كنترل ترازيابى در هر دهنه عبارت اند از:
1- طريقه ى تغيير مكان ترازياب؛
2- طريقه ى شاخص هاى دورو؛

3- طريقه ى قرائت سه تار رتيكول.
• عمليات ترازيابى در صورتى قابل كنترل است كه ارتفاع نقطه ى آخر در اختيار باشد، تا با 

مقايسه ى آن با ارتفاع به دست آمده براى همان نقطه، خطاى عمليات مشخص شود.
• خطاى مجاز در عمليات ترازيابى درجه ى سه از رابطه ى                   به دست مى آيد.

• خطاى موجود در عمليات ترازيابى را بايد سرشكن كرد.
با يك عمليات رفت مى توان نقاط ابتدا و انتها را كنترل و تصحيح نمود. اما براى كنترل         •

نقاط ميانى الزم است ترازيابى به صورت رفت و برگشت انجام گيرد.

mm K12

ب «مّساحى»
مرورى بر فصل سيزدهم كتا
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مثال 1-13
كنترل در ترازيابى 

مطابق  سه  درجه ى  تدريجى  ترازيابى  يك 
جدول زير انجام گرفته است. در صورتى كه 
ارتفاع نقطه ى BM1 برابر762/120 متر باشد 

و مسافت طى شده 1200، مطلوب است:
الف) محاسبه ى خطاى مجاز ترازيابى؛

ب ) در صورت مجاز بودن خطا محاسبه ى 
مقدار تصحيح؛

ج ) محاسبه ى ارتفاع تصحيح شده ى نقاط.

F.SB.Sايستگاه
3069BM1

09941725TP1

18872522TP2

39881784A
38251585TP3

12482616TP4

1371BM1
راه كاركلى: زمانى كه ترازيابى از يك نقطه شروع و به نقطه ى ديگرى ختم مى شود رابطه ى   
                      اختالف ارتفاع دو نقطه را مشخص مى كند. ولى در حالى كه نقطه ى اول و 
آخر ترازيابى يكى باشد ( مثل اين مثال ) از رابطه ى                        مقدار خطاى ترازيابى  

به دست مى آيد، كه با eL نمايش داده مى شود؛ يعنى

حال بايد دانست آيا اين خطا، كه در عمليات ترازيابى رخ داده ( eL )، مجاز است و يا اين 
كه مقدار آن از حد مجاز بيش تر است و به عبارت ديگر كار ترازيابى اشتباه بوده است؟ 
مقدار خطاى مجاز ترازيابى درجه ى سه از رابطه ى                  محاسبه مى شود كه در آن 

K فاصله ى ترازيابى بر حسب Km است؛ يعنى
               

با مقايسه ى اين مقدار ( em ) با خطاى ترازيابى، يعنى eL در صورتى كه                   باشد ، 
مى توان اين خطا را پذيرفت و روى ارتفاع نقاط، تصحيح نمود. مقدار تصحيح براى هر دهنه 
از رابطه ى                      به دست مى آيد كه در آن eL همان خطاى ترازيابى و n تعداد 
دهنه هاى ترازيابى است. بعد از محاسبه ى ارتفاع نقاط، مطابق جدول، دو ستون به انتهاى 
جدول به نام تصحيح ( C ) و ارتفاع تصحيح شده ( Hc ) اضافه مى كنيم. مقدار تصحيح 

براى نقاط، به صورت زير محاسبه مى شود:

B.S F.S−∑ ∑
B.S F.S−∑ ∑

Le B.S F.S= −∑ ∑

mm k±12

L maxe e≤

LeC
n
−

=

( خطاى ترازيابى )

( خطاى مجاز ترازيابى ) mm k±12emax =
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سپس از رابطه ى                     براى هر نقطه ى ارتفاع تصحيح شده، نقاط را به دست 
مى آوريم و در جدول وارد مى كنيم.

روش حل:

C 0
eC
n
eC
n

=

= − ×

= − ×

1

2 1

3 2

( مقدار تصحيح براى نقطه ى اول )

( مقدار تصحيح براى نقطه ى سوم )

( مقدار تصحيح براى نقطه ى دوم )

CH H C= +

ارتفاع 
اختالف ارتفاعتصحيحتصحيح شده

نقاطF.SI.SB.Sارتفاع

762/1200762/1203069BM1

764/197+2764/195207509941725TP1

764/037+4764/033-16218872522TP2

762/573+6762/567-146639881784A

760/534+8760/526-204138251585TP3

760/893+10760/86333712482616TP4

762/120+12762/10812451371BM1

=∑ 13301 =∑ 13313

مرحله ى(1)
مرحله ى(2)

عمليات ترازيابى قابل قبول است
مرحله ى(3)

مرحله ى(4)

L

m mm

L max

C

C.BM

C.TP

e B.S F.S mm

e k mm
e e
C 0

eC mm
n
eC mm mm
n

H H C
H
H

= − =

= ± = ± = ±

≤ ⇒

=

= − × =

= − × = × = +

= + ⇒

∑ ∑

1

2

3

1

1

13301-13313=-12
12 12 1/2 13/14

-(-12)1 =+26
2 2 2 4

0
0

=762/120+0=762/120
=764/195+0/002=764/197

0
0
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بحث وبررسى: خطاى ترازيابى را به روش ديگرى مى توان محاسبه نمود. به طورى كه چون 
نقطه ى BM1 از قبل داراى ارتفاع است و از طرفى براى اين نقطه به كمك ترازيابى ارتفاع 

ديگرى محاسبه شده لذا از تفاضل اين دو مقدار خطاى ترازيابى محاسبه مى گردد؛ يعنى 
eL = محاسبه شده H - واقعى H

نكته: قابل توجه است كه در روش ترازيابى شعاعى مطلوب ترين روش براى تصحيح خطا 
توزيع خطاى ترازيابى برروى قرائت هاى عقب است، زيرا در اين روش ديگر به تشكيل ستون 

ارتفاع تصحيح نشده نيازى نيست و برخى كارهاى اضافى در جدول عمًال حذف مى شود.

تمرين هاى كالسى مثال 13 - 1:
1- براى تعيين ارتفاع شش نقطه از يك مسير انتقال نيرو، عمليات ترازيابى مطابق كروكى 
زير انجام گرفته است و براى كنترل عمليات، ابتدا و انتهاى آن را به نقاط ثابت ارتفاع دار 
BM1 و BM2 بسته ايم. همان طور كه در كروكى مشاهده مى شود در انتها به دليل زياد بودن 

فاصله ى نقطه ى 6 تا نقطه ى BM2 نقطه ى كمكى TP1 اختيار شده است.
در صورتى كه ارتفاع نقاط BM1 و BM2 به ترتيب 23/40 و 23/87 متر و خطاى مجاز 
ترازيابى               و طول كل ترازيابى 570 متر باشد درصورت قابل قبول بودن عمليات، 

ارتفاع تصحيح شده ى نقاط 1 تا 6 را به دست آوريد. 
12± k

BM1

BM2

1

2 3 4

6

5

1568276026271420 1232 32432832 1240 2420

3210 1260

TP1
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ارتفاع 
اختالف ارتفاعتصحيحتصحيح شده

نقاطF.SI.SB.Sارتفاع
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2- مطابق جدول زير يك عمليات ترازيابى رفت و برگشت انجام گرفته است. در صورتى كه 
ارتفاع نقطه ى A برابر با 1002/280 متر باشد، مطلوب است:

الف) تنظيم جدول ترازيابى و محاسبه ى ارتفاع نقاط
ب) كنترل صحت محاسبات

ج) در صورتى كه خطاى مجاز ترازيابى                باشد، تحقيق كنيد كه آيا عمليات 
ترازيابى انجام شده قابل قبول است يا نه

د) در صورت قابل قبول بودن عمليات ترازيابى، ارتفاع تصحيح شده ى نقاط را به دست 
آوريد. 

20± k

نقطه (m) طول B.S F.S

A 2210
240

1 1010 1456
356

2 3145 1896
181

3 0950 2742
245

4 1750 1811
243

5 2882 2005
185

A 2020
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3- مطابق شكل عمليات ترازيابى تدريجى از بنچ مارك شماره ى 33 تا بنچ مارك شماره ى 34 
انجام گرفته است. در صورتى كه ارتفاع BM33 برابر 75 متر و ارتفاع BM34 برابر 75/685 متر 

و طول مسير ترازيابى شده و خطاى مجاز ترازيابى به ترتيب 200 متر و              باشد:
الف) جدول ترازيابى را تنظيم كنيد.

ب) ارتفاع كليه ى نقاط را به دست آورده و خطاها را سرشكن نمائيد.

50± k

3426 2612

1410 0700

0926 2826

3103 1995

BM33

BM34TP1

TP3TP2
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4- مطابق كروكى زير عمليات ترازيابى تدريجى درجه ي سه به صورت رفت و برگشت بين 
BM10 و BM11 انجام شده است. اگر ارتفاع BM10 برابر 145/250 متر، ارتفاع BM11 برابر 

146/541متر و طول مسير ترازيابى شده 340 متر باشد:
الف) خطاى بست ترازيابى را محاسبه كنيد.

ب) در صورت قابل قبول بودن ترازيابى، خطاى بست را سرشكن نمائيد.
ج) ارتفاع تصحيح شده ى كليه ى نقاط را به دست آورده و در يك جدول جداگانه بنويسيد.

3100 1760

1756 0525

1250 2750

3466 3250

BM10

BM11A 
C  

B  

→
ترازيابى رفت

2446 1102

1750 0521

2014 3518

3886 3672

BM10

BM11A 
C  

B  

→
ترازيابى برگشت
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تمرين هاى دوره اى بخش دوم (ترازيابى):
1- مطابق شكل زير بين دو نقطه ى A و B ترازيابى انجام شده است. در صورتى كه ارتفاع 

نقطه ى A نسبت به سطح مبنا 550 متر باشد، مطلوب است:
B و A الف) محاسبه ى اختالف ارتفاع

B ب) محاسبه ى ارتفاع نقطه ى

A
B

23500450

2- يك عمليات ترازيابى تدريجى بين دو نقطه ى A و B به صورت زير انجام شده است. 
اگر ارتفاع نقطه ى معلومِ A برابر 120 متر و اعداد روى شكل مربوط به قرائت شاخص ها 

باشد، مطلوب است:
الف) تنظيم جدول ترازيابى و محاسبه ى ارتفاع نقاط

ب) كنترل محاسبات (اين ترازيابي قابل كنترل است يا نه؟)

1025 2120
3200 2840

3004 2850

A TP1
TP2 B



146

3- شكل زير عمليات ترازيابى شعاعى مربوط به يك پروژه ى راهسازى را نشان مى دهد. 
در صورتى كه ارتفاع نقطه ى شروع ترازيابى (A) 100 متر باشد، جدول ترازيابى را تنظيم 
كرده و ارتفاع بقيه ى نقاط را محاسبه كنيد. سپس محاسبات انجام گرفته را در صورت امكان 

كنترل نمائيد.

A

B
C

D

E

F

S1

S2

G

1170

0950 23
22

195
4

015
4

12
35

3460

1200

نكته ها:

كسى كه در آموخته هاى خود بسيار بيانديشد،
دانش خود را استوار ساخته 

و به فهم مطالبى كه نمى فهمد نائل مى گردد.
«امام على عليه السالم»



147

آشنايى و كار
 با وسايل ساده ى

ترسيم

يم
رس

- ت
وم 

ش س
بخ

فصل 
چهاردهم
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- كارهاى عملى ذكر شده در اين بخش را به درستى انجام دهد.

2- محاسبات مربوط به  كارهاى عملى ذكر شده در اين بخش را به درستى انجام 
دهد.

3- محاسبات مربوط به كارهاى عملى ذكر شده در اين بخش را با ماشين حساب 
كاسيو 4500 انجام دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با وسايل معمول براى ترسيم (مانند كاغذ، مداد و . . . )

2- آشنايى با اشكال مختلف هندسى و روابط آن ها
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آشنايى با وسايل ساده ى ترسيم:

1- تخته رسم :           
پالستيكى  يا  چوبى  صفحه ى 
پايه  دو  داراى  است  مسطحى 
كوتاه وشيب دار با ابعاد مختلف 

45×60 يا 75×60 
اضالع تخته رسم بايد برهم عمود 
مخصوصًا  آن  لبه هاى  و  بوده 
لبه ى سمت چپ نيز كامًال صاف 

باشد.
 T  2- خط كش

بازوى  دو  داراى  خط كش  اين 
بعضى  در  و  بوده  برهم  عمود 
بعضى  در  و  ثابت  آن  انواع  از 
مى تواند  كه  است  لواليى  ديگر 
با  را  درجه   90 از  غير  زوايايى 

هم بسازند.

3- گونيا :
مثلِث  شكل  به  است  ابزارى 
ترسيم  براى  كه  قائم الزاويه 
عمود  خطوط  يا  قائمه  زواياى 
توجه  با  و  مى شود  استفاد  بر هم 

به زواياى غير قائمه ى آن، به دو نوع 45 درجه و 30 يا 60 درجه تقسيم مى شوند.
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ترسيم خطوط موازى افقى:
مى باشد    A3 يا   A4 معموال  كه  را  ترسيم  كاغذ  ابتدا 
چسبانده  كاغذى  چسب  نوار  كمك  به  تخته رسم  روى 
سمت  لبه ى  به  را   T خط كش  مدرج  غير  بازوى  سپس 
چپ تخته رسم تكيه مى دهيم و خطى ترسيم مى نماييم. با 
لغزاندن خط كشT بر لبه ى تخته رسم مى توانيم در فواصل 
دلخواه، خطوط ديگرى ترسيم كرده و از آن جا كه همه ى 

آن ها بر لبه  ى تخته عمود هستند پس با هم موازيند.

ترسيم خطوط موازى قائم 
براى ترسيم خطوط موازى قائم ابتدا خط كش T   را به 
لبه ى تخته رسم تكيه داده سپس گونيا را بر لبه ى خط كش 

مماس مى نماييم و مطابق شكل خطى رسم مى كنيم.
براى ترسيم خطوط ديگرى موازى با خط قبلى با لغزاندن 
گونيا روى خط كش T مى توان به فواصل دلخواه خطوط 
 T قائم ديگرى ترسيم نمود و چون همه بر امتداد خط كش

عمودند پس باهم موازى خواهند بود. 
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ترسيم خطوط موازى مورب :

براى ترسيم خطوط مورب موازى مانند روش ترسيم 
خط كشى  گونيا  وتر  و  مى شود  اقدام  قائم  خطوط 
مى گردد و با لغزاندن گونيا خطوط موازى ديگرى 

مى توان ترسيم نمود. 
يا  گونيا  نوع  متناسب  شده  ترسيم  خطوط  شيب 
زاويه ى كنج آن است و مى توان با تركيب گونياها 
ترسيم  مختلف  شيب هاى  و  جهت ها  با  خطوطى 

كرد. 
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کار عملی :
1- روی کاغذ A3 ابتدا کادری به فاصله 2 سانتی متر از لبه های کاغذ ترسیم نموده ودر 
گوشه ی سمت راست پایین کادر، جدولی مانند شکل برای  نوشتن نام، نام هنرستان، تاریخ، 
موضوع طرح، نام هنرآموز  ترسیم، سپس شبکه ی 2سانتی متری شکل زیر را به ابعاد 20×30 

در وسط کادر ترسیم نمایید.

2- ابتدا مانند کارعملی 1، کادر مناسب ترسیم نموده سپس در وسط آن شبکه ي 3 سانتی متری 
به ابعاد کلی 18×30 ترسیم کرده و مانند شکل هاشور  45 درجه بزنید.
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اندازه گيرى زاويه به كمك نقاله : 
نقاله ها ابزار اندازه گيرى زاويه هستند كه از مواد شفاف به شكل دايره يا نيم دايره مى باشند 
و بر حسب درجه يا گراد مدرج شده اند. نقاله ها معموًال در دو جهت عقربه هاى ساعت و 
خالف آن مدرج شده  ولى در نقاله هايى كه در دوربين هاى مكانيكى نقشه بردارى تعبيه شده 

است، در جهت عقربه هاى ساعت مدرج گرديده اند.

نقاله هاى درجه اى و گرادى 
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براى اندازه گيرى زاويه مانند شكل پس از ترسيم زاويه، نقاله را طورى روى زاويه قرار 
مى دهيم كه مركز نقاله روى رأس زاويه و يك ضلع زاويه را روى امتداد صفر نقاله قرار 
مى دهيم و در جهت افزايش قسمت مدرج امتداد ضلع ديگر زاويه را از روى نقاله قرائت 

مى نماييم.

زاويه ى اندازه گيرى شده، 52 درجه است
كار عملى:

1- در روى كاغذ A3   مانند تمرينات قبلى كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 6 قسمت 
مساوى (دو رديف سه تايى) تقسيم نموده و داخل هر قسمت يك زاويه به دلخواه ترسيم 

نماييد. آنگاه: 
الف) هر يك از زوايا را به وسيله نقاله هاى درجه اى و گرادى اندازه گيرى نموده و يادداشت 

كنيد.
ب) مقدار درجه اى هر زاويه را به گرادى تبديل نماييد (محاسباتى). آيا مقدار به دست آمده 

با مقدار اندازه گيرى شده برابر است؟

2- مانند كار قبلى كادر مناسب ترسيم و به 6 قسمت مساوى تقسيم نماييد سپس در هر 
قسمت، مقدار يك زاويه را بنويسيد (سه زاويه ى درجه اى و سه زاويه ى گرادى) آنگاه:

الف) به كمك نقاله ى مناسب هر يك را اندازه بگيريد.
ب) زواياى درجه اى را به گرادى و گرادى را به درجه اى تبديل نماييد.

ج) آيا مقدار اندازه گيرى شده با مقدار محاسبه شده برابر است؟



155

ترسيم يك زاويه مساوى زاويه ي ديگر به كمك پرگار : 
را  (شكل1)    AOB زاويه ي 
مى خواهيم   بگيريد.  نظر  در 
آن  اندازه ي  به  ديگرى  زاويه ي 

رسم نماييم: 
الف ) به مركز O كمان دلخواهى 
زاويه  دوضلع  تا  مى كنيم  رسم 
قطع   D و   C نقطه ي  دو  در  را 

نمايد (شكل 2)   
پرگار  دهانه ي  تغييرِ  بدون  ب) 
خط  پاره  روى  شعاع  همان  به 
به  كمانى   O′B′مانند ديگرى 
آن را  تا  كرده  ترسيم   O′مركز
در نقطه اى مانند′D قطع نمايد.      

(شكل 3 ) 
مركز′D همان كمان را  به  و  كرده  باز  شكل 2  از   CD اندازه ى  به  را  پرگار  دهانه ى  ج) 

مى زنيم تا كمان قبلى را در نقطه اى مانند′C قطع كند (شكل 4) 
 AOB به اندازه ى زاويه ى C′O′D′امتداد مى دهيم. زاويه ى از′O به′C وصل كرده  د) 

خواهد بود .
كار عملى :

1-  در روى كاغذ A3 مانند تمرينات قبلى كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 6 قسمت 
مساوى (دو رديف سه تايى) تقسيم نموده و داخل هر قسمت يك زاويه به دلخواه ترسيم 

نماييد. آنگاه : 
الف) در هر يك از سه قسمت سطر اول، زاويه اى دلخواه ترسيم نماييد و سپس به كمك 

خط كش و پرگار زاويه اى مساوى هر يك در زير هركدام ترسيم كنيد.
ب)به كمك نقاله، زوايا را اندازه گيرى نماييد. آيا با هم برابرند؟
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ترسيم خط عمود به كمك پرگار: 
ديگر  خط  بر  عمود  خطى  ترسيم  براى 
ابتدا  خط،  روى  يا  خارج  نقطه اى  از 
دهانه ى پرگار را به اندازه ى دلخواه باز 
كرده و به مركز نقطه كمانى ترسيم كرده 

تا خط را در دو نقطه قطع نمايد.
(از A كمانى ترسيم شده و خط d را در 

دو نقطه B وC   قطع نموده) 
B) سپس به مركز  دو نقطه ى ايجاد شده

وC) دو كمان مساوى ترسيم مى كنيم تا 
قطع   ( F و  E ) نقطه ى دو  در  را  يكديگر 
وصل  هم  به  را  نقطه  دو  اين  اگر  كند. 
  d كنيم خطى ايجاد مى شود كه بر خط
گذرد .  مى   A نقطه ى  از  و  است  عمود 

چرا؟

به  خط   پاره  منصف  عمود  ترسيم 
كمك پرگار :

  AB براى ترسيم عمود منصف پاره خط
مساوى  كمان  دو  خط  پاره  سر  دو  از 
ترسيم مى كنيم تا يكديگر را در دو نقطه 
مانند C  و D قطع نمايند ، آن گاه پاره 
خواهد   AB منصف  عمود   CD خط 

بود . چرا؟
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ترسيم نيمساز يك زاويه  به كمك پرگار :
به  ابتدا   ABC زاويه ى  نيمساز  ترسيم  براى 
مركز B راس زاويه ، كمان دلخواهى ترسيم 
كرده تا اضالع زاويه را در نقاط D و E قطع 

كند .
سپس به مركز آن دو نقطه، دو كمان مساوى 
نقطه اى  در  را  يكديگر  تا  مى نماييم  ترسيم 

مانند F قطع نمايند .
وصل   F نقطه ى  به  زاويه  رأس  از  خطى 

مى كنيم كه نيمساز زاويه خواهد بود .

كار عملى :
 1-  در روى كاغذ A3   مانند تمرينات قبلى 

كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف دو تايى ) تقسيم نموده و 
داخل هر قسمت يك خط به دلخواه ترسيم نماييد . آن گاه  نقطه اى ( روى خط و نيز در دو 
طرف خط ) در هر قسمت در نظر گرفته و به كمك پرگار خط عمودى ترسيم نماييد كه از 

نقطه بگذرد  و سپس به كمك نقاله و گونيا عمود بودن آن را كنترل نماييد .
2- در روى كاغذ A3 مانند تمرينات قبلى كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت 
دلخواه  به  خط   پاره  يك  قسمت  هر  داخل  و  نموده  تقسيم  دو تايى )  رديف  ( دو  مساوى 
ترسيم نماييد . آن گاه  به كمك پرگار عمود منصف هريك را ترسيم نموده سپس با استفاده 

از خط كش ، گونيا و نقاله آن را كنترل نماييد .
3- در روى كاغذ A3 مانند تمرينات قبلى كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت 
مساوى ( دو رديف دو تايى ) تقسيم نموده و داخل هر قسمت يك زاويه  به دلخواه ترسيم 
كنترل  را  آن ها  نقاله  از  استفاده  با  سپس  و  نموده  ترسيم  را  يك  هر  نيمساز  آن گاه  نماييد . 

نماييد.
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4- دو زاويه ى مجانب ترسيم نماييد و به كمك پرگار نيمساز هر يك را ترسيم نموده و 
آنگاه : 

الف ) به وسيله ى نقاله آن ها را كنترل نماييد .  
 ب) زاويه ى بين دو نيمساز را اندازه گيرى كنيد . چند درجه است ؟ چرا ؟

5- تمرين 3 را با دو زاويه ى مجاور انجام دهيد . از نتايج تمرين هاى 3 و 4 چه نتيجه ى 
كلى به دست مى آيد ؟

6- به كمك پرگار زاويه 22/5 درجه بسازيد .

ترسيم مثلث : 
براى ترسيم مثلث بايد از 6 جزء اصلى ( سه ضلع و سه زاويه ) سه جزء آن با حداقِل ضلع 

معلوم باشد .
1- معلوم بودن سه ضلع؛

2- معلوم بودن دو ضلع و زاويه بين؛ 
3- معلوم بودن دو زاويه و ضلع بين.

1- معلوم بودن سه ضلع : 
به  مثلثى  شكل  مانند  بخواهيم  اگر 
ميلى متر   32 و   44 و   54 اضالع 
  AB خط  پاره  ابتدا  نماييم   ترسيم 
را با خط كش به اندازه 54 ميلى متر 
پرگار  كمك  به  سپس  كرده  ترسيم 
 32 شعاع  به  كمانى   A مركز  به 
ميلى متر و نيز به مركز B  كمانى به 
مى كنيم.  ترسيم  ميلى متر   44 شعاع 
اين دو كمان يكديگر را در نقطه ى 

C قطع خواهند كرد .
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2- معلوم بودن دو ضلع و زاويه بين :
براى ترسيم مثلثى مانند شكل زير با معلوم بودن دو ضلع وزاويه ى بين، ابتدا ضلع AB را 
به اندازه ى 60 ميلى متر رسم كرده سپس به كمك نقاله از نقطه ى A امتدادى رسم مى كنيم 
كه با امتداد AB زاويه ى 40 درجه بسازد و نيز به وسيله ى پرگار  از نقطه ى  A كمانى 
 B به C ضلِع زاويه را قطع كند و از C به شعاع 50 ميلى متر ترسيم مى كنيم تا در نقطه ى

وصل مى كنيم .

3- معلوم بودن دو زاويه و ضلع بين : 
نموده  ترسيم  ميلى متر  اندازه 48  به  را   AB ضلع  ابتدا  زير  شكل  مانند  مثلثى  ترسيم  براى 
سپس به كمك نقاله از نقطه ى A زاويه اى برابر 55 درجه و از نقطه ى B زاويه ى 65 درجه 

مى سازيم تا امتداد اضالع زوايا يكديگر را درنقطه اى مانند C قطع كند.
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ترسيم مثلث قائم الزاويه و بررسى روابط فيثاغورث : 
در مثلث قائم الزاويه چون همواره يك زاويه ي قائمه  معلوم است بنا براين با معلوم بودن 

دو ضلع يا يك زاويه و يك ضلع ديگر،  مثلث قابل ترسيم است.
1-معلوم بودن دوضلع : 

الف ) دو ضلع عمود برهم : 
در اين حالت به كمك گونيا يك زاويه 90   درجه 
روي  را  ضلع  دو  اندازه ى  سپس  نموده  ترسيم 
وصل  به هم  و  كرده  جدا  اضالع،  از  هريك 

مي كنيم.

ب ) وتر و يك ضلع معلوم : 
ترسيم  درجه   90 زاويه ى  يك  گونيا  كمك  به 
از  يكي  روي  ضلع  طول  اندازه ى  به  و  نموده 
اضالع جداكرده آن گاه به كمك پرگار به مركز 
آن رأس، كماني به شعاع وتر زده تا ضلع ديگر 

را قطع كند و رأس بعدي به دست آيد. 

كار عملى :
  1-  در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف 
دو تايى ) تقسيم نموده و داخل هر قسمت اندازه ى  سه ضلع يك مثلث را به دلخواه نوشته، 

آن گاه آن ها را ترسيم نماييد .
2- در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف 
دوتايى ) تقسيم نموده و داخل هر قسمت اندازه ى دو ضلع و زاويه ى بيِن يك مثلث را به 

دلخواه نوشته، آن گاه آن ها را ترسيم نماييد .
3- در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف 
دوتايى ) تقسيم نموده و داخل هر قسمت اندازه ى دو زاويه و ضلع بين يك مثلث را به 

دلخواه نوشته آن گاه آن ها را ترسيم نماييد .
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اضالع فيثاغورثي :
فيثاغورث رابطه ى  زيرا  مشهور ند  فيثاغورثي  اعداد  به  آن ها  ضرايب  و   5 و   4 و   3 اعداد 

( a2=b2+c2 ) در آن ها برقرار است:                      يا  9+16=25  و اگر ضريِب دوى 
اعداد باال را نيز در نظر  بگيريم در رابطه   فيثاغورث صدق مي كند:

يا     64+36=100 
كار عملى :

( دو  مساوى  قسمت   4 به  آن را  و  نموده  ترسيم  مناسب  كادر   A3 كاغذ  روى  در   -1   
رديف دو تايى ) تقسيم نموده و داخل هر قسمت اندازه ى  دو ضلع عمود بر هم يك مثلث 

قائم الزاويه را به دلخواه بنويسيد . آن گاه :
الف ) آن ها را ترسيم نماييد .

ب ) با استفاده از رابطه ى فيثاغورث اندازه ى وتر را محاسبه كرده و با اندازه ى ترسيم شده 
مقايسه كنيد .

  2- در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف 
دو تايى ) تقسيم نموده و داخل هر قسمت اندازه ى  وتر و يك  ضلع مثلث قائم الزاويه را 

به دلخواه بنويسيد . آن گاه :
الف ) آن ها را ترسيم نماييد .

ب ) با استفاده از رابطه ى فيثاغورث اندازه ى ضلع ديگر را محاسبه كرده و با اندازه ى ترسيم 
شده مقايسه كنيد .

  3-  در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف 
يك  فيثاغورثِي  اندازه هاي  از  ضريبي  اندازه ى  قسمت  هر  داخل  و  نموده  تقسيم  دو تايى ) 

مثلث قائم الزاويه را به دلخواه بنويسيد. آن گاه : 
الف ) آن ها را ترسيم نماييد .

ب ) با استفاده از نقاله بررسي كنيد آيا مثلث قائم الزاويه است يا خير.

2 2 25 4 3= +

2 2 210 8 6= +
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مثلث قائم الزاويه و ارتفاع وارد بر وتر آن 
اگر ارتفاع وارد بر وتر را ترسيم نماييم روابط زير برقرار است : 

 

(مربع ارتفاع وارد بر وتر برابر است با حاصل ضرب دو قطعه ي وتر )    
( مربع هر ضلع برابر است با حاصل ضرب وتر در تصوير همان ضلع بر وتر )

هر يك از روابط باال را مي توان به شكلهاي ديگر نيز نوشت . مانند:

كار عملى :
1- شكل هاي ديگر هريك از روابط باال را بنويسيد.

2- در روى كاغذ A3  كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف 
دو تايى ) تقسيم نموده و داخل هر قسمت يك مثلث قائم الزاويه به دلخواه ترسيم كرده و 
ارتفاع وارد بر وتر آن را بكشيد  آن گاه  با اندازه گيري دقيق اضالع و قطعات وتر، صحت 

روابط را بررسي نماييد .
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مثلث قائم الزاویه و بررسی روابط مثلثاتي :
يادآوري : 

مقابل  شکل  مانند  الزاویه  قائم  مثلث  یك  در 
متمم   C و   B زوایاي  و  قائمه   A زاویه ی 

یکدیگرند:  
      

 روابط مثلثاتي به شکل زیر است:
 

از روابط فوق نتیجه مي گیریم sin هر زاویه با cos  متممش برابر است و بالعکس. 
  

هریك از روابط  باال را مي توان با طرفین وسطین یا جابجایي طرفین، به شکل هاي دیگري 
نوشت . مانند: 

            

کار عملی:
1- شکل هاي دیگر هریك از روابط مثلثاتي مثلث قائم الزاویه را بنویسید .

2- در روی کاغذ A3  کادر مناسب ترسیم نموده و آن را به 4 قسمت مساوی ) دو ردیف 
دو تایی ( تقسیم نموده و داخل هر قسمت یك مثلث قائم الزاویه به دلخواه ترسیم نمایید 
سپس با اندازه گیري طول ها وزوایا صحت روابط مثلثاتي را براي هریك از زوایاي حاده 

بررسي نمایید.

90B = C = 

b c b c b csin B = ,cos B = , tan B = ,sin C = ,cos C = , tan C =
a a c a a b

sin B b sin B b a b b = b = a sinB   ,    =  = a = 
1 a 1 a 1 sin B sin B

⇒ ⇒ ⇒
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مثلث غیر مشخص  و بررسی روابط مثلثاتي:
يادآوري : 

به طورکلي براي هر مثلث مانند شکل مقابل 
برقرار  ها    Cos و  ها   Sin رابطه ی  دو 

است .
الف ( رابطه Sin ها :

محاسبات      براي  را  رابطه  این  نسبت هاي 
دو به دو در نظر مي گیریم. حال مي توان با طرفین وسطین ویا جابجایي طرفین یا وسطین به 

شکل هاي مختلفي نوشت مانند:  

 
 
 

وهمچنین  با مجهول قرار دادن b و Sin B به شکل هاي دیگري نیز مي توان نوشت.
 

از آن جا که Sin  هر زاویه با Sin  زاویه ی مکملش برابر است و هر زاویه ی مثلث با مجموع 
دو زاویه ی دیگرِ مثلث مکمل است ) مجموعشان 180 درجه می شود( بنا بر این در رابطه هاي 

باال مي توان به جاي Sin هر زاویه Sin مجموع دو زاویه ی دیگر را نوشت مانند :
Sin A= Sin) B+C( 

ب ( رابطه  Cos ها :
                                                   يا         

در صورتي که طول یا زاویه ی دیگري مجهول باشد رابطه هاي باال متناسب با آن ها تغییر 
مي کند . 

a b c =
sin A sin B sin C

=

a b = a sin B = b sin A
sin A sin B

b sin Aa sin B = b sin A a = 
sin B

a sin B a sin B = b sin A sin A = 
b

⇒

⇒

⇒

2 2 2b  + c  - aCos A =  
2bc

2 2 2a  = b  + c  - 2bc cos A
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كار عملى :
مشخص  غير  مثلث  براي  را  ها    Cos و  ها   Sin رابطه هاى  از  هريك  ديگر  شكل هاي   -1

بنويسيد .

2- در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف 
دو تايى ) تقسيم نموده و داخل هر قسمت يك مثلث به دلخواه ترسيم نماييد آن گاه :

 الف ) دو ضلع و زاويه ى بين هر يك از آن ها را اندازه گيري نماييد . 
 ب ) با استفاده از روابط مثلثاتي، ضلع سوم و دو زاويه ى ديگر را محاسبه نماييد .

 ج ) با اندازه گيري اضالع و زواياي محاسبه شده، صحت آن ها را بررسي كنيد .
 

3- در روى كاغذ A3   كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف 
دو تايى ) تقسيم نموده و داخل هر قسمت يك مثلث به دلخواه ترسيم نماييد آن گاه :

 الف ) سه ضلع هر يك از آن ها را اندازه گيري نماييد . 
 ب ) با استفاده از روابط مثلثاتي، سه زاويه را محاسبه نماييد .

 ج ) با اندازه گيري زواياي محاسبه شده، صحت آن ها را بررسي كنيد .  

4-  در روى كاغذ A3   كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف 
دو تايى ) تقسيم نموده و داخل هر قسمت يك مثلث به دلخواه ترسيم نماييد آن گاه :

 الف ) دو زاويه وضلع بين هر يك از آن ها را اندازه گيري نماييد . 
 ب ) با استفاده از روابط مثلثاتي، دو ضلع ديگر را محاسبه نماييد .

 ج ) با اندازه گيري اضالع محاسبه شده، صحت آن ها را بررسي كنيد .
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مثلث متساوي الساقين و بررسى روابط مثلثاتي :
  يادآوري : 

مي دانيم در مثلث متساوي الساقين مانند شكل مقابل به 
ساق a و قاعده ى b ، اگر ارتفاع وارد بر قاعده را رسم 
رأس  نيمسازِ  و  قاعده  منصف  عمود  ارتفاع،  اين  كنيم، 

نيز مي باشد .
رابطه ى    ABH الزاويه ى  قائم  مثلث  در  اگر  اكنون 

مثلثاتي Cos B را بنويسيم خواهيم داشت : 

 
و از آنجا كه زاويه ى B  متمم          است نتيجه مي گيريم :

  
 و مانند روابط ديگر مثلثاتي اين دو رابطه را مي توان به شكل هاي مختلفي نوشت.

كار عملى :
1- شكل هاي ديگر هريك از روابط مثلثاتي را براي مثلث متساوي الساقين بنويسيد.

2- در روى كاغذ A3  كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف دو تايى ) 
تقسيم نموده و داخل هر قسمت يك مثلث متساوي الساقين به دلخواه ترسيم نماييد آن گاه :

 الف ) ساق و قاعده ى  هر يك از آن ها را اندازه گيري نماييد . 
 ب ) با استفاده از روابط مثلثاتي، زواياي رأس و مجاور ساق را محاسبه نماييد .

 ج ) با اندازه گيري زواياي محاسبه شده، صحت آن ها را بررسي كنيد . 
3- در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف دوتايى ) 

تقسيم نموده و داخل هر قسمت يك مثلث متساوي الساقين به دلخواه ترسيم نماييد آن گاه :
 الف) زاويه ى رأس و قاعده ى  هر يك از آن ها را اندازه گيري نماييد . 

 ب ) با استفاده از روابط مثلثاتي، اندازه ى ساق را محاسبه نماييد .
 ج ) با اندازه گيري ساق مثلث، صحت آن ها را بررسي كنيد . 

2
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A A bCos B = sin sin  
2 2 2a
⇒ =
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تشابه در مثلث :
يادآوري : 

مثلث هايي باهم متشابهند كه زواياي آن ها مساوي و اضالع نظير متناسب باشند .
در سه حالت دو مثلث متشابه مي شوند :

1- اضالع متناسب باشند؛ 
2- دوضلع، متناسب و زاويه ى بين آن دو مساوي باشد؛ 

3- دو زاويه ى آن ها با هم مساوي باشند.
كار عملى :

1-  در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف دو تايى ) 
تقسيم نموده و داخل هر قسمت از رديف اول يك مثلث به دلخواه ترسيم نماييد آن گاه اضالع 
هر يك را به دقت اندازه گيري كرده و براي هرمثلث اضالع را در عددي ضرب يا تقسيم نماييد 
سپس در قسمت زير هرمثلث ، مثلثي با اضالع جديد ترسيم كرده و با اندازه گيري زوايا، بررسي 

نماييد آيا زواياي دو مثلث با هم برابرند ؟ 
2- در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف دو تايى ) 
تقسيم نموده و داخل هر قسمت از رديف اول يك مثلث به دلخواه ترسيم نماييد آن گاه دو ضلع 
و زاويه ى بين  هر يك را به دقت اندازه گيري كرده و براي هر مثلث، اضالع را در عددي ضرب 
يا تقسيم نماييد سپس در قسمت زير هر مثلث، مثلثي با اضالع جديد و زاويه ى بين مساوي ترسيم 

كرده و با اندازه گيري زوايا و ضلع ديگر بررسي نماييد آيا دو مثلث متشابهند ؟ 
3- در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف دو تايى ) 
تقسيم نموده و داخل هر قسمت از رديف اول يك مثلث به دلخواه ترسيم نماييد آن گاه دو زاويه 
از هر يك را به دقت اندازه گيري كرده سپس در قسمت زير هرمثلث ، مثلثي ترسيم كرده كه دو 
زاويه ى آن با دو زاويه ى مثلث بااليي مساوي باشد. حال با اندازه گيري اضالع بررسي نماييد آيا 

دو مثلث با هم متشابهند ؟ 

4-  در روى كاغذ A3  كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف دو تايى ) 
تقسيم نموده و داخل هر قسمت يك مثلث متساوي الساقين به دلخواه ترسيم نماييد آن گاه:

 الف ) ساق و زاويه ى مجاور ساق  هر يك از آن ها را اندازه گيري نماييد . 
 ب ) با استفاده از روابط مثلثاتي، قاعده را محاسبه نماييد.
 ج )  با اندازه گيري قاعده، صحت آن ها را بررسي كنيد . 
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دايره و زاويه : 
يادآوري : 

در دايره ، سه نوع زاويه مورد بررسي قرار مي گيرد: 
1- زاويه ى مركزي : رأس آن در مركز دايره و اضالع آن دو شعاع از دايره است و اندازه ى 

آن برابر است با كمان مقابلش .
2- زاويه ى محاطي : رأس آن روي محيط دايره و اضالع آن دو وتر از دايره است و اندازه ى 

آن برابر است با نصف كمان مقابلش .
3- زاويه ى ظّلي : رأس آن روي محيط دايره و يك ضلع آن وتر و ضلع ديگرش بر دايره 

مماس است و اندازه ى آن برابر است با نصف كمان مقابلش .

 
خط مماس بر دايره بر شعاع نقطه ي تماس عمود است . از همين خاصيت براي ترسيم خط 

مماس بر دايره استفاده مي نماييم: 
براي ترسيم خط مماس بر دايره از يك 
به  را  نقطه  ابتدا  دايره،  از  خارج  نقطه 
اين  قطر  به  و  كرده  وصل  دايره  مركز 
تا  مي كنيم   ترسيم  دايره اي  خط  پاره 
كند.  قطع  نقطه  دو  در  را  اول  دايره ى 

اين دو نقطه محل تماس است .

زاويه ى مركزيزاويه ى ظلي زاويه ى محاطي

   

 

 OP

M

N
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كار عملى :
1- در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف 
دوتايى ) تقسيم نموده و داخل هر قسمت يك دايره به شعاع دلخواه ترسيم كرده و يك كمان 
روي آن مشخص كنيد و آن را اندازه گيري نماييد ( زاويه ى مركزي آن را كشيده و با نقاله 
آن را اندازه گيري كنيد ) سپس چند نقطه روي محيط دايره ترسيم كرده و زاويه ى محاطي 

آن را بكشيد و با اندازه گيري آن ها با كمان مقابلش مقايسه كنيد .
2- در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف 
دوتايى ) تقسيم نموده و داخل هر قسمت يك دايره به شعاع دلخواه ترسيم كرده و چند 
كمان روي آن مشخص كنيد و آن ها را اندازه گيري نماييد. سپس براي هريك زاويه ى ظلي 

ترسيم كرده و آن ها را اندازه گيري كرده و با اندازه ى كمان مقابلش مقايسه كنيد .
3- در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف 

و  نموده  تقسيم  دو تايى ) 
داخل هر قسمت يك دايره به 
و  كرده  ترسيم  دلخواه  شعاع 
داخل  در  نقاطي  شكل  مطابق 
با  و  گرفته  نظر  در  خارج  يا 
اندازه گيري كمان هاي AB و 
رابطه ى   ،  P زاويه ى  و   CD 

بين آن ها را كشف كنيد.
4- در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 
4 قسمت مساوى ( دو رديف دو تايى ) تقسيم نموده و داخل 
هر قسمت يك دايره به شعاع دلخواه ترسيم كرده و مطابق 
شكل نقطه اي در خارج دايره در نظر گرفته و دو مماس بر 
آن ترسيم كنيد و با اندازه گيري زواياي a و I ، رابطه ى بين 

آن ها را كشف نماييد .
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5- در روى كاغذ A3 كادر مناسب ترسيم نموده و آن را به 4 قسمت مساوى ( دو رديف 
دو تايى ) تقسيم نموده و داخل هر قسمت يك دايره به شعاع دلخواه ترسيم كرده و مطابق 
شكل نقطه اي در خارج دايره در نظر گرفته و دو مماس بر آن ترسيم كنيد و با اندازه گيري 

زواياي a و b و I ، رابطه ى بين آن ها را كشف نماييد .

نكته ها:

ارزش آزادى و آزادگى بدان 
و اين گوهر شريف را در ميان قلب گرم وخون مواج خويش 

مغرور و محترم بدار.
«حضرت على عليه السالم»
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منابع مورد استفاده

1- كتاب نقشه بردارى (ذوالفقارى)
2- كتاب نقشه بردارى مهندسى (ديانت خواه)

3- كتاب نقشه بردارى (نوبخت)
4- كتاب نقشه بردارى مهندسى (ابن  جالل)

5- كتاب نقشه بردارى كارگاهى (امامى - رستمى)
6- كتاب نقشه بردارى مسير و قوس ها در راهسازى (سليمانى)

7- كتاب نقشه بردارى عمومى (عاصى)
8- كتاب نقشه بردارى مقدماتى (تمدنى)

9- كتاب نقشه بردارى كاربردى (محبوب فر)
10- كتاب نقشه بردارى مقدماتى (محموديان)

11- كتاب مساحى سال دوم هنرستان رشته ى نقشه بردارى(سيدى - سليم آبادى)
12- كتاب نقشه بردارى عمومى سال سوم هنرستان رشته ى نقشه بردارى(مقرب نيا)

13- كتاب هندسه ( نقشه بردارى ) سال دوم هنرستان رشته ى نقشه بردارى (يگانه عزيزى)
14- كتاب نقشه بردارى سال سوم هنرستان رشته ى نقشه كشى معمارى(نوبخت-مهرپويان)

15-كتاب نقشه بردارى ساختمان سال دوم هنرستان رشته ى ساختمان( مقرب نيا )
16- كتاب فرهنگ لغات ژئوماتيك (رنجبر)

17- كتاب مجموعه تست هاى مهندسى نقشه بردارى (رنجبر)
18- كتاب عمليات مساحى سال دوم هنرستان رشته ى نقشه بردارى(قراگوزلو - سليم آبادى)

19- كتاب نقشه بردارى عمومى و عمليات سال دوم هنرستان رشته ى نقشه بردارى(استوار)
20- دستورالعمل هاى همسان نقشه بردارى جلد اول (سازمان نقشه بردارى)

      وسايت هاى مختلف نقشه دارى و ژئوماتيك
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