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 ضرة الثالثةاالمح

 -: Directionsاالتجاهات 

 .قٌاس الزاوٌة األفٌقة بٌن اتجاه معلوم واالتجاه المطلوب لتعٌٌن اي نقطة فً 

 قٌاس مسافة وزاوٌة من نقطة معلومة نقٌس المسافة وكذلك الزاوٌة . -1

 قٌاس مسافتٌن من نقطتٌن معلومتٌن . -2 

 قٌاس زاوتٌن من نقطتٌن معلومتٌن  -3

 قٌاس مسافة من نقطتٌن واتجاه من نقطة اخرى . -4

 ،Meridianالهجٌر لقٌاس الزواٌة ٌجب تحدٌد أتجاه معٌن ٌطلق علٌه 

 -وٌقسم الهجٌر الى اربعة أنواع :

 لهجٌر الحقٌقً )الجغرافً ( اTrue meridian 

وهو أتجاه الشمال الجغرافً الحقٌقً وهو الخط الواصل بٌن الشمال الجغرافً والجنوب 

الجغرافً  وهو ثابت لكل منطقة  ،وطرٌقة قٌاس الشمال الحقٌقً كان تستخدم النجوم والنجم 

 Gyuaccapeالقطبً  والجهاز المستخدم ألٌجاد الشمال الجغرافً هو جهاز الجاٌروسكوب 

 لطرد المركزي .وٌعتمد على مبدء ا

  ًالهجٌر المغناطٌسMognadic Meridian 

تستخدم البوصلة وتعطً اتجاه الشمال المغناطٌسً وهً الة متوفر ورخٌصة الثمن حٌث ان 

حٌث ان هناك تفاوت القطب الشمالً المغناطٌسً الٌنطبق على القطب الشمالً الجغرافً 

( الذي ٌمكن من Magnetic variationبزاوٌة تطلق علٌها زاوٌة االنحراف المغناطٌسً )

، وعندما معرفته تحوٌل االتجاهات الشمالٌة الجغرافٌة الى االتجاهات المغناطبسٌة وبالعكس 

تكون زواٌة االنحراف المنغناطٌسً نحو الشر ق من الشمال الجغرافً تكون موجب وعندما 

 تكون نحو الغرب من الشمال الجغرافً تؤخذ سالبة.

 

  زاوٌة االنحراف المغناطٌسً ±االنحراف الجغرافً = االنحراف المغناطٌسً 
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 ( البوصلة المغناطٌسٌة .1شكل)

.  

 اختالف زاوٌة االنحراف المغناطٌسً شرقاً وغرباً.

  

  ًالهجٌر األفتراض Assumed Meridian :- 

أن نفرض أن أتجاه فً بعض األحٌان عدم وجود البوصلة وهناك بناٌة قرٌب منها شارع ممكن 

 الشارع هو أتجاه وٌمكن تصحٌح الشمال األفتراضً فً حالة توفر البوصلة.
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  ًالهجٌر الشبكGrid Meridian :- 

وتحدٌدها موازٌة عندما ٌكون العمل ضمن منطقة صغٌرة بعد تعٌٌن أتجاه الشمال نأخذ اي نقطة 

 للشمال .

 

 

 

 

 

 

 

 -:  DirectionsSystemأنظمة األتجاهات  

 F.W.B))Fore Work Bearingاالمامً األنحراف الدائري  -1

ثم تتحرك البوصلة بتجاه عقارب الساعة الى موقع ٌكون التصفٌر الى الشمال 

3600- 0الضلع المطلوب الذي ٌمثل الزاوٌة وٌتراوح االنحراف الدائري بٌن )
 . ) 

 B.W.B)) Back Work Bearingاألنحراف الدائري الخلفً أو العكسً  -2
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Back word Bearing (B.W.B) =Fore word Bearing(F.W.B)  ± 180 

 ( مالحظة اذا كانتF.W.B اكبر من )نطرح واذا كانت أقل نضٌف  081

081. 

 االنحراف المختصراو ٌسمى  االنحراف ربع الدائري  -3

 Reduced Bearing(R.B ) 
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R.B(OA) =N 600  E 

R.B (OB) = S 300  E 

R.B (OC) = N 200  W 

 

  Back Reduced Bearingاالنحراف المختصر الخلفً  -4
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R.B(AB) = 60 NE 

Back R.B(AB)= 60 SW 

 

 -:   Mognatic Variationالتغٌرات المغناطٌسٌة 

  secular variationالتغٌرات القرنٌة  -0

بالنسبة للشمال  من اقصى الٌمٌن الى اقصى الٌساروهً حركة الشمال المغناطٌسً 

 سنة . 200- 150الجغرافً وتحدث فً حدود 
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  Annual variationالتغٌرات السنوٌة  -2

 ±وسبب هذه التغٌر فً درجات الحرارة بٌن الصٌف والشتاء وهً قلٌلة فً حدود 

 دقٌقة وعادة تهمل . 8

  Daily Variationالتغٌرات خالل الٌوم الواحد  -3

 . دقٌقة 1.2 ±وهً فً حدود 

  Local Attractionالجذب المحلً  -4

فً عمل المسوحات الهندسٌة بالبوصلة ٌفضل االبتعاد عن األجسام الحدٌدٌة  ولتأكد 

ونوجه الى   Aنضع االبرة على نقطة من ان الموقع غٌر متأثر بالجاذبٌة المحلٌة 

ثم ٌتم نصب البوصلة على  F.W.Bفتكون القراءة ٌمثل القراءة االمامٌة   Bالنقطة 

فٌكون الفرق  B.W.Bفتكون تلك القراءة الخلفٌة   Aوالتوجٌه نحو النقطة   Bالنقطة 

 درجة وفً حالة االختالف قلٌل ٌوزع على القراءتٌن . 180بٌنهما 

 

 /مثال 

( تم استخدام البوصلة لتعٌٌن انحراف االضالع. ABCDEالمضلع المغلق )

( Local Attractionبسبب التأثٌرات المحلٌة )المطلوب تصحٌح االنحراف 

 ورسم المضلع .

Diff. Back 
bearing 

Fore 
Bearing 

Length 
(m) 

Line 

 305024´ ´023154  45 AB 
 32011´ 212011´ 52 BC 
 101030´ 282020´ 48 CD 
 138012´ 320022´ 55 DE 
 2620 00´ 80030´ 52 EA 
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 الحل

لمعرفة الفرق بٌن القراءة االمامٌة والخلفٌة ٌجب ان تساوي الخطوة االولى  -1

 درجة . 180

Diff. Back 

bearing 

Fore 

Bearing 

Length 

(m) 

Line 

181030´ 305024´ ´023154 
 45 AB 

180000´´ 32011´ 212011´ 52 BC 

180050´ 101030´ 282020´ 48 CD 

182010´ 138012´ 320022´ 55 DE 

181030´ 2620 00´ 80030´ 52 EA 

 

اي ان  180هو   BCنالحظ ان  الفرق بٌن القراءة الخلفٌة واالمامٌة فً الضلع 

الٌوجد بها  ABوهذا ٌعنً ان القراءة الخلفٌة للضلع الٌوجد تأثٌر للجاذبٌة المحلٌة 

وكذلك القراءة االمامٌة  ABتغٌٌر فً حٌن ٌذهب التغٌٌر الى القراءة االمامٌة للضلع 

   CDالٌوجد بها تغٌٌر لذا سوف ٌذهب الفرق الى القراءة الخلفٌة للضلع   CDللضلع 

  ٌتم تصحٌح القراءة االمامٌة للضلعAB   ًبالشكل االت 

F.W.B = 3050 24´  - 180 = 1250 24´ 

  القراءة االمامٌة والخلفٌة للضلعBC  التحتاج الى تعدٌل كون الفرق بٌنهما

 درجة . 180

  االمامٌة للضلع وهذا ٌعنً ان القراءةCD   لذا سوف  ال تحتاج الى تعدٌل

 ٌذهب التعدٌل الى القراءة الخلفٌة فتكون 

B.W.B = 282020´-180 =102020´ 

  اما بالنسبة للضلعDE   فان التصحٌح للقراءة االمامٌة هً نفس قٌمة

 Dكونها نفس النقطة  CDالتصحٌح للقراءة الخلفٌة للضلع 
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F.W.B =3200 22´- 50´= 321°12´ 

B.W.B =138°12´+ (182°10´-180)=141°12´ 

  اما بالنسبة للضلعEA   فان القراءة االمامٌة تصحح نفس قٌمة

  EAوالقراءة الخلفٌة للضلع   DEالتصحٌح للقراءة الخلفٌة للضلع 

 .ABهً نفس قٌمة التصحٌح للقراءة االمامٌة للضلع 

Diff. Back 

bearing 

Fore 

Bearing 

Length 

(m) 

Line 

180 305024´ ´025124 
 45 AB 

180000´´ 32011´ 212011´ 52 BC 

180000´ 102002´ 282020´ 48 CD 

180000´ 141012´ 321012´ 55 DE 

180000´ 2630 30´ 83030´ 52 EA 

 

 ٌرسم الشكل بالتفصٌل 

 لكتاب المساحة المستوٌة  184-183صفحة  مالحظة تمارٌن الفصل

 والطوبوغرافٌة / تألٌف فؤاد مال هللا فندقلً 
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مثال 
2 

/ 

األنحراف االمامً والخلفً لكل من أضالعة كما   ABCDE مفتوحمضلع   

 مبٌن فً الجدول األتً .

 المطلوب تصحٌح االخطاء بسبب الجاذبٌة المحلٌة .

Diff. B.W.B F.W.B Line 

176 215 39 AB 

180 274 94 BC 

181 239 58 CD 

177 195 18 DE 
 

-الحل :  

   لو نظرنا الى الجدول نالحظ أن الضلعBC  الٌوجد فٌه جاذبٌة محلٌة

درجة وهذا ٌعنً  180الن الفرق بٌن القراءة االمامٌة والخلفٌة هً 

التحتوي على جاذبٌة محلٌة اي ان القراءة  Cونقطة   Bان نقطة 

 تبقً قٌمها ثابتة بال تغٌٌر . Cو  Bاالمامٌة والقراءة الخلفٌة للنقاط 

الٌجري علٌه تغٌٌر وهذا  Bهً قراءة خلفٌة منطلقة من نقطة  215فان لذا 

 بحٌث تكون  ABٌعنً التغٌٌر ٌجري على القراءة االمامٌة للضلع 

215-180 = 35 

 . 35فٌكون  39من  4اي تطرح 

  ًوكذلك الحال بالنسبة للقراءة االمامF.W.B  بالنسبة للضلعCD 

اي ان   فً هذا السؤالالتتأثر بالجاذبٌة المحلٌة  Cكون ان نقطة 

فتكون القراءة  58تكون ثابتة وهً  CDالقراءة االمامٌة للضلع 

 . 239بدال من  238=  180+58الخلفٌة للضلع هً 

  بما ان القراءة الخلفٌة للضلعCD  اي نقصت   238هً اصبحت

قلت درجة  Dوهذا ٌعنً ان الجاذبٌة المحلٌة عند النقطة درجة واحدة 

سوف تقل درجة  DEواحدة وهذا ٌعنً ان القراءة االمامٌة للضلع 

درجة فتكون القراءة الخلفٌة للمضلع  17= 1-18واحدة اٌضا فتكون 
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DE   وكما موضح فً  195بدال من  197= 180+17ٌساوي

 الجدول االتً 

Diff. B.W.

B 

F.W.B Line 

180 215 35 AB 

180 274 94 BC 

180 238 58 CD 

180 197 17 DE 

 

 

مثال 
3

  / 

األنحراف االمامً والخلفً لكل من أضالعة كما    ABCDمضلع مغلق    

 مبٌن فً الجدول األتً .

 الجاذبٌة المحلٌة .المطلوب تصحٌح االخطاء بسبب 

Diff. B.W.B F.W.B Line 

180 345 165 AB 

178 241 63 BC 

178 121 299 CD 

180 55 235 DA 

 

 الحل 

 وباتباع نفس الخطوات للسؤال السابق
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التتأثر بالجاذبٌة المحلٌة   Dوكذلك النقطة  Cوالنقطة   B  نالحط ان النقطة

  دول االتًجحسب الوفٌكون الحل 

 

 

Diff. B.W.B F.W.B Line 

180 345 165 AB 

180 239 63 BC 

180 121 301 CD 

180 55 235 DA 
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 (Theodolite Traversingالتضلٌع بالثٌودٌالت )

ٌقوم مبدأ التضلٌع بالثودوالٌت على أساس األتجاهات والمسافات لكل خطوط 

من قٌاس األتجاه الي خط مباشرة فأن مع مالحظة بٌنما تتمكن البوصلة المضلع 

الثودوالٌت التقوم بذلك تقوم الثودوالٌت بقٌاس الزواٌا وبتجاه عقارب الساعة 

الع اكثر صعوبة من قٌاس الزواٌا للحصول على ضوتكون عملٌة قٌاس طول األ

،ٌجب األعتناء بدرجة كبٌرة فً قٌاس خطوط المضلع وأجراء مضلع دقٌق 

 التصحٌحات الالزمة للحصول على أطوال افقٌة .

 

 (Type of Traverseضلعات )أنواع الم

 ( Open traverse) المفتوح المضلع .1

وقد قٌست جمٌع أطوال الخطوط والزواٌا ( مثاال لمضلع مفتوح ، 1ٌبن الشكل )

بأتجاه عقرب الساعة عند كل محطة . وفً هذا النوع من المضلعات الٌكون تدقٌق 

الطولٌة او الزاّوٌة او كالهما ذاتٌاً لذا تمر األخطاء الناجمة عن القٌاسات الحسابات 

واما التدقٌق الوحٌد الذي ٌمكن اعتماده فهو اعادة قٌاسات بالكامل او دون تدقٌقهما  .

 . Aالى   Fاعادة مسح التضلٌع باألتجاة المعاكس من 

 

 

( مضلع مفتوح1شكل)  
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 (Polygonally Closed traverseالمضلع المغلق ) .2

التضلٌع بحٌث تشكل مضلعاً مغلقاً وكما فً الشكل تغلق الخطوط فً هذا النوع من 

(2. ) 

فً هذا النوع من التضلٌع .ان عقرب الساعة بتجاه  وتقاس أطوال الخطوط والزواٌا 

( هً 2فً الشكل)الموضحة بشكل قوس متصل عقرب الساعة  باتجاه الزواٌا

، اي اتجاه عقرب الساعة بالزواٌا الخارجٌة للمضلع وتقاس عند اجراء المسح 

 ...الخ. Cالى  Bالى   Aبتحرٌك الجهاز من 

وٌكون تدقٌق قٌاسات المضلع ذاتٌاً لحد ما وذلك الن مجموع الزواٌا الخارجٌة الي 

فً عندما ٌكون المسح بتجاه عقرب الساعة  (90 *(2N+4))وٌاً امضلع ٌكون  مس

عكس  عندما ٌكون المسح((  90*(2N-4حٌن ان مجموع الزواٌا الداخلٌة تساوي )

  .المضلع )نقاط المضلع( تعنً عدد محطات  Nحٌث ان عقرب الساعة و

 

 ( مضلع مغلق2شكل)

 

 ٌساوي ( 2مجموع الزواٌا الخارجٌة للمضلع فً الشكل)

((2*6+4)*90) = °1440 

 فً حٌن مجموع الزواٌا الداخلٌة لنفس الشكل ٌساوي

((2*6-4)*90 =°720 
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مساوٌاً ،لهذه القٌمة وذلك بسبب األخطاء  وال ٌحتمل ان ٌكون مجموع هذه الزواٌا

، اال ان المجموع ٌجب أن ٌكون قرٌباً جداً الصغٌرة المتأصلة فً القٌاسات الزاوٌة 

 -من هذه القٌم كما ٌجب ان ٌكون ضمن الحدود األتٌة:

± 40 √  

حٌث للجهاز  دد المحطاتهً ع  N ثانٌة وحٌث ان  1ثانٌة لثٌودولٌت تقرأ لغاٌة  

ٌكون الفرق بٌن مجموع زواٌا المضلع المحسوب من المعادلة ،( 2ان فً الشكل )

ومجموع الزواٌا التً تم الحصول علٌها من التضلٌع بواسطة جهاز ثٌودولٌت بدقة 

4.5(6*) 44 ±) واحد ثانٌة تساوي 
 . ثانٌة 9.79   ( =

ثانٌة وتكون النتٌجة  24فً حٌن تستخدم المعادلة االتٌة  عندما تكون دقة الثٌودلٌت 

 بالدقٌقة.

±  √  

حٌث ٌتم تصحٌح الخطأ من خالل تقسٌم الخطأ على عدد الزواٌا للمضلع واٌجاد  

 الزواٌا المصححة والتً سوف ٌتم شرحها الحقاً.

 

 المضلع المغلق بٌن نقطتٌن مثبتتٌن مسبقاً . .3

معلومتً االتجاه B  و  Aٌبدأ المضلع فً هذا النوع من المسح عند نقطتٌن 

. وهنا ( 3كما فً الشكل ) Dو   Cوٌنتهً عند نقطتٌن مخلفتٌن ومعلومتٌن 

المحسوب من زواٌا المضلع  CDٌكون تدقٌق المسح ذاتٌاً حٌث أن اتجاه الخط 

ان ٌتطابق المعلوم مسبقاً . ومن النادر  CDٌجب أن ٌتطابق مع أتجاه  الخط 

 ن الحدود التً ذكرت سابقاً .األتجاهات لكن ٌجب ان ٌكون الفرق ضم

وكما فً حالة المضلع المغلق ، فقلما ٌحصل تطابق كامل بٌن االتجاهات 

 المحسوبة والمعلومة مسبقاً  لذا ٌتطلب تصحٌح اتجاهات الخط .
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 .( مضلع مغلق بٌن نقطتٌن مثبتتٌن مسبقاً 3شكل)

 

 مثال:

 -وكانت كما ٌلً :الداخلٌة  المضلع التالً تم قٌاس الزواٌا االفقٌة 

            118° 21´ 54´´ 

           178° 19´ 00´´ 

           94° 10´ 00´´ 

          94° 42´ 25´´ 

          158° 07´ 30´´ 

          89°  03´ 55´´ 

           167° 15´ 50´´ 

المطلوب تصحٌح زواٌا المضلع اذا كان ٌحتوي على خطأ    

 الحل:-

 التً تم الحصول علٌها من خالل جهاز الثٌودلٌت الزواٌا الداخلٌة للمضلعمجموع 

  هً  

895° 00´ 24´´ 
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 مجموع الزواٌا الداخلٌة للمضلع من خالل القانون الرٌاضً 

(2N-4)*90 = (2*7-4) *90 

=900°  

)الحسابٌة( ومجموع الزواٌا التً ٌتم اٌجاد الفرق بٌن مجموع الزواٌا النظرٌة 

الجهاز الحصول من  

900 ° - 895° 00´ 24´´= 4° 59´ 46´´ 

 ٌقسم الفرق على عدد المحطات 

4° 59´ 46´´/7 = 0° 42´ 49.43´´ 

 لذا تضاف هذه القٌمة الى جمٌع الزواٌا الداخلٌة للمضلع فتكون الزواٌا بعد التصحٌح

118° 21´ 54´´  +0° 42´ 49.43´´= 119° 04´ 43.43´´ 

178° 19´ 00´´+0° 42´ 49.43´´  = 179° 01´ 49.43´´ 

94° 10´ 00´´+0° 42´ 49.43´´     = 94° 52´ 49.43´´ 

94° 42´ 25´´+0° 42´ 49.43´´       = 95° 25´ 14.43´´ 

158° 07´ 30´´+0° 42´ 49.43´´    = 158° 50´ 19.4´´ 

89°  03´ 55´´+0° 42´ 49.43´´      = 89° 46´ 44.43´´ 

167° 15´ 50´´ +0° 42´ 49.43´     = 167° 58´ 39.4´´ 
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2مثال   

 المبٌن بالشكل التالً    ABCDتم قٌاس الزواٌا الداخلٌة للمضلع

  

 ABCD( المضلع 4شكل )

معدل الزاوٌة  الزاوٌة 
الداخلٌة 

 المرصودة

DAB 132° 15´ 30´´ 
ABC 126°12´54´´ 
BCD 69°41´18´´ 
CDA 31°50´30´´ 

 

اْ للزواٌا ومقارنته طالداخلٌة ان وجدت ،اٌجاد مقدار الخ المطلوب تصحٌح الزواٌا

 مع الخطأ المسموح به .
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 -:الحل 

        90  = (2*4-4)*90 =360*(2N-4)نجد مجموع الزواٌا الداخلٌة   

 ´´12´00°360مجموع الزواٌا الداخلٌة المقاسة بالجهاز = 

 12´´وهذا ٌعنً ان مقدار الخطأ =

  √    =  ±   80الثانٌةالخطأ المسموح ب

 3´´= 12/4ٌوزع الخطأ على الزواٌا)المحطات( = 

 

 

معدل الزاوٌة  الزاوٌة 

الداخلٌة 

 المرصودة

 الزاوٌة المصححة التصحٌح

DAB 132° 15´ 30´´ -3´´  132°15´27´´ 

ABC 126°12´54´´ 3´´- 126°12´51´´ 

BCD 69°41´18´´ 3´´- 69°41´15´´ 

CDA 31°50´30´´ 3´´- 31°50´27´´ 

 00´00°360  ´´12 ´00 ° 360 المجموع
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 Traversingالمضلعات 

بعد ان تعلمنا طرٌق تصحٌح الزواٌا االفقٌة الداخلٌة والخارجٌة للمضلع فً 

 المحاضرة السابقة سوف ٌتم تصحٌح الخطأ فً أطوال أضالع المضلع.

 

 حساب المركبات األفقية والعمودية 

Departure and Latitude  components 

 -:باستخدام القانون االتً  (.Depٌتم استخدام طرٌقة المركبات االفقٌة )

Departure(ΔX) = Length * Sin  bearing  

 -: بأستخدام القانون األتً   .Latكما ٌتم أستخدام طرٌقة المركبات العمودٌة  

Latitude (ΔY) = Length * Cos bearing 

 

 

     (bearing) م التوضٌح فً المحاضراتٌعنً االنحراف المغناطٌسً المختصر ت 

السابقة مع االخذ بنظر االعتبار موقع المركبات االفقٌة والعمودٌة فً اي ربع تقع 

 ألخذ االشارة بنظر االعتبار.

عندما تكون مجموع المركبات العمودٌة وكذلك مجموع المركبات االفقٌة تساوي     

صفر فأنها تعنً أن أطوال المضلع التحتاج الى تعدٌل )تبقً نفس االطوال التً تم 

  الحصول علٌها فً عملٌة المسح ( .
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Σ Lat. = 0 

Σ Dep. = 0 

وفً حالة عدم مساواة مجموع المركبات االفقٌة وكذلك مجموع المركبات العمودٌة 

 التساوي صفر ٌعنً المضلع ٌحتاج الى تصحٌح األطوال عدة طرق لتصحٌح منها 

 

  قانون البوصلةCompass  

=  االول الخطأ فً طول الضلع
  الخطأ الكلً

 مجموع  أطوال  األضالع
 X طول الضلع االول 

 

=  الثانًالخطأ فً طول الضلع 
  الخطأ الكلً

 مجموع أطوال األضالع
 X  الثانًطول الضلع 

 

 وهكذا لبقٌة االضالع .

 

   باالعتماد الى المركبات االفقية والعمودية طريق معالجة الخطأ في 

الخطأ فً المسقط االفقً االول = 
 مقدار الخطأ

مجموع المساقط االفقٌة
 X  طول المسقط االفقً االول 

االول = العمودي الخطأ فً المسقط 
 مقدار الخطأ

مجموع المساقط العمودٌة
 X   العموديطول المسقط 

 االول

 وكذلك الحال لبقٌة المساقط .
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مثال / فً الشكل المبٌن ادناه المطلوب حساب احداثٌات روؤس المضلع علماً ان 

 .AB  =104° أنحراف الضلع 

 

 

 

 

(( ومقارنتها مع 90*(2N-4ٌتم اٌجاد مجموع الزواٌا الداخلٌة باستخدام القانون )

 مجموع قٌم الزواٌا الداخلً للمضلع التً تم الحصول علٌها من خالل الجهاز 

(2N-4)*90 =( 2*5-4)*90   =540° 

 مجموع الزواٌا الداخلٌة للمضلع المقاسة بالثٌودلٌت والمعطاة فً السؤال 

 =539° 57´ 30´´ 

  ´´30 ´2=   ´´30 ´57 °539 - °540 =نجد مقدار الخطأ 

 =150´´ 

لذا سوف نقسم مقدار الخطأ على عدد الزواٌا =  
   

 
   =30´´ 
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 ثانٌة لجمٌع الزواٌا الداخلٌة للمضلع  30ٌتم أضافة 

الزاوٌة قبل  الزاوٌة
 التصحٌح

الزاوٌة بعد 
 تصحٌح الخطأ

EAB 107° 34´30´´ 107° 35´00´´ 

ABC 96°38´30´´ 96°39´ 

BCD 64°39´30´´ 64° 40´ 

CDE 206°37´30´´ 207°38´00´´ 

DEA 64°27´30´´ 64°28´00´´ 
 

الزواٌا ٌتم تصحٌح أطوال المضلع بأستخدام قانون المركبات االفقٌة بعد تصٌح خطأ 

 والمركبات العمودٌة .

  ٌتم إٌجاد األنحراف الكلً)الدائري( واالنحراف المختصر لجمٌع االضالع 

 

معطى فً السؤال وقد تعطى الحد نقاط المضلع مع  ABاألنحراف الدائري عند 

تم اجراء له االنحراف فً مسوحات  ضلع خارج المضلع او قد تنقل من مع ضلع

 سابقة .

 لضلعاالنحراف الدائري ل AB  =°104 

 األنحراف الدائري للضلع BC الزواٌا  180راف الضلع السابق +ح= أن+

 للمضلع المطلوب

  ´BC  =104  +180 +96°39´  =380°39األنحراف الدائري للضلع 

 فٌكون الناتج  360درجة لذا ٌطرح منه  360بما ان الناتج اكثر من 

 ´39°380- 360 =  ´65°20 . 

  األنحراف الدائري للضلعCD =20°65´00´´  +180 +64°40´  = 

  =´´00´45°265   . 

  األنحراف الدائري للضلعDE  =265°45´00´´ +180 +207°38´ 

 درجة 360هنا  ٌجب ان نطرح منها    ´681°01= 
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 DE =681°01´ -360األنحراف الدائري للضلع 

  ´´00´01°321=  األنحراف الدائري للضلع

 األنحراف الدائري للضلع EA  =321°01´00´´ +180  +64°28´00´´ 

 EA  =´´00´29°565األنحراف الدائري للضلع 

  EA  =565°29´00´´ -360األنحراف الدائري للضلع 

 ´´EA = 205°29´00األنحراف الدائري للضلع 

   هنا ٌجب تحوٌل جمٌع االنحرافات الدائرٌة للمضلع الى انحرفات

مختصرة لٌتم التعامل معها الٌجاد المركبات االفقٌة والمركبات العمودٌة 

ومعرفة وقوعها فً اي ربع من اربعاع المحاور لكً نستطٌع معرفة 

 ٌة .اشارة المركبات االفقٌة والعمود

  

 االنحراف المختصر االنحراف الكلً (m)طول الضلع رمز الضلع

AB 195.2 104° S 76° E 

BC 156.6 20°65´ N 20°65´E 

CD 138.2 265°45´00´´    S 85°45´W 

DE 123.2 321°01´00´´ N 38°59´ W 

EA 133.5 205°29´00´´ S 25°29´W 
 

( والمركبات .Depالمركبات االفقٌة )بعد حساب االنحراف المختصر ٌمكن اٌجاد 

 ( وتحدٌد اشارة كل منهن ..Latالعمودٌة )

 Lat.(AB) = - Length(AB)* COS (76°)               

47.223 -= 195.2* COS 76 -Lat (AB) =  

 

Dep.(AB)=+Length(AB) * SIN 76°             

1189.40 += * SIN 76° 195.2+Dep.(AB)= 

 



6 
 

 Lat.(BC) = + Length(BC)* COS (20°65´)               

           + 146.116 = * COS (20°65´)  156.6Lat.(BC) =  

Dep.(BC)= - Length(BC) * SIN 20°65                     

           56.333  -* SIN 20°65´ =  156.6 -Dep.(BC)=  

 

 Lat.(CD) = - Length(CD)* COS (85°45´)               

Lat.(CD) = -138.2* COS (85°45´) = - 10.241  

 

Dep.(CD)= - Length(CD) * SIN 85°45´                          

                 137.819- 5´ =4°85* SIN  138.2-)= CDDep.( 

                   

 Lat.(DE) = + Length(DE)* COS (38°59´)               

Lat.(DE) = 123.2* COS (38°59´)  = + 95.766                 

             

Dep.(DE)= -Length(DE) * SIN 38°59´                          

                        5044.77 -=  ´ 59°38* SIN 123.2 - Dep.(DE)= 

                      

 Lat.(EA) = - Length(EA)* COS (25°29´)               

             11.5120 -9´) = 2°25133.5* COS ( -Lat.(EA) =  

Dep.(EA)= - Length(EA) * SIN 25°29´                       

843.57 -=  ´29°25* SIN 133.5 -Dep.(EA)=  

 

 ٌتم جمع المركبات االفقٌة مع االشارة والمركبات العمودٌة مع االشارة
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Σ Lat. =- 47.223 + 146.116 - 10.241+ 95.766 

  - 120.511 

Σ Lat.=63.907 

 

Σ Dep.=+ 189.401- 56.333-137.819- 77.5044 – 57.438 

ΣDep. = -139.6334 

 

  وٌمكن حساب خطأ القفلClosing error(C.E) : من العالقة االتٌة- 

    C.E =√(     )  (     )  

 

C.E = √(      )  (        )  

هنا المعادلة اكتب   

C.E =153.356 

 Relative Accuracy R.Aالدقة النسبٌة )نسبة خطأ القفل(   

R.A = 
   

           
 

R.A =
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مثال 
2 

  / 

أدناه االتجاهات المصححة لمضلع مغلق المبٌن بالجدول والشكل االتً مع        

 االطوال االفقٌة للخطوط .

 الربعً المختصراألتجاه  الطول االفقً )م( الخط

QR 172.200 N 62° 02´ 30´´E 

RS 87.520 N 27° 35´10´´ W 

ST 93.81 S 78°41´15´´ W 

TQ 141.08 S 07° 58´ 00´´ W 
 

 

 -المطلوب :

  حساب االحداثٌات الكلٌة لكل محطة نسبة الى محطة االصلQ مع 

 حساب خطأ الغلق 

 حساب دقة المضلع 
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 -الحل :

  .Latوالمركبات العمودٌة  .Depٌتم حساب المركبات االفقٌة 

 QRالخط 

Dep. = QR * SIN(62°02´30´´) 

Dep. = + 172.2 *SIN(62° 02´ 30´´) =  + 152.102 

Lat. = Q R * COS(62° 02´30´´) 

Lat. =172.2 * cos (62° 02´ 30´´) = + 80 .732 

 

   RSالخط 

 

Dep. = - RS * SIN(27°35´10´´) 

Dep. = - 87.52 * SIN(27°35´10´´) = - 40.528 

Lat. = RS * COS(27° 35´10´´) 

Lat. =+ 87.52 * COS(27° 35´10´´) =  + 77.570 

 

    STالخط 

Dep. = - ST * SIN(78°41´15´´) 

Dep. = - 93.81* SIN(78°41´15´´) = -91.987 

Lat. =  - ST * COS(78° 41´15´´) 

Lat. =  - 93.81 * COS(78° 41´15´´) = - 18.401 
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 TQخط ال

Dep. = - TQ * SIN(07°58´00´´) 

Dep. = - 141.08 * SIN(07°58´00´´) = - 19.553 

Lat. = - TQ * cos(07°58´00´´) 

Lat. = - 141.08 * cos(07°58´00´´) = - 139.718 

 

Σ Dep = + 152.102 - 40.528 - 91.987 - 19.553 

Σ Dep = - 0.034 

 Σ Lat. = + 80 .732 + 77.570 - 18.401- 139.718  

Σ Lat. = - 0.183 

  خطأ الغلق 

C.E =√(     )   (    )  

 

   C.E =√               

C.E = 0.186 

  = دقة المضلع
خطأ الغلق

الطول الكلً للمضلع
  =

     

       
    

دقة المضلع = 
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 قياس الزوايا العمودية بأستخدام جهاز الثيودليت

Measuring vertical angle  

( َذصم ػهٛٓب ´´V.C.R = 0°00´00فٙ أجٓضح انثٕٕٚدالٚذ ثشكم ػبو لشاءح )

( ´´V.C.R = 90° 00´00ػُذ رٕجّٛ انزهغكٕة شبلٕنٛب انٗ االػهٗ ٔأٌ لشاءح )

 Face Left (F.L)َذصم ػهٛٓب ػُذيب ٚكٌٕ انزهغكٕة أفمٙ ٔثٕضغ يزٛبعش 

( َذصم ػهٛٓب ´´V.C.R = 270°00´00انذائشح انؼًٕدٚخ انٗ انٛغبس . لشاءح )

انذائشح انؼًٕدٚخ  Face Right (F.Rػُذيب ٚكٌٕ انزهغكٕة أفمٙ ٔثٕضغ يمهٕة )

 (.6-1)انٗ انٛغبس .كًب يجٍٛ فٙ انشكم 

 

 .(V.C.Rلشاءح انذائشح انؼًٕدٚخ )( 6-1شكم)

ًٚكٍ (  99( انٗ)+  99-( رزشأح ثٍٛ )V.Aيٍ انشكم اػالِ اٌ انضأٚخ انؼًٕدٚخ )

 -"  ٔػهٗ انُذٕ األرٙ :Vertical Angle" دغبة انضأٚخ انؼًٕدٚخ 

  ٘ٔ189ارا كبَذ لشاءح انضأٚخ انؼًٕدٚخ أصغش يٍ أٔ رغب            

(180 <V.C.R ) 

 (1  )V.A = 90 – (V.C.R)                  -------------------------- 
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  ارا كبَذ لشاءح انذائشح انؼًٕدٚخ Vertical Circle Reading  

 (V.C.R > 180)   189اكجش يٍ  

V.A = (V.C.R) – 270           ------------------------------(2) 

 Elevation  angleفبرا كبَذ انمًٛخ ) + ( فبَٓب صأٚخ اسرفبع 

 . Depression angle( فبَٓب صأٚخ اَخفبض  -ٔارا كبَذ انمًٛخ ) 

 

( ٔػهٗ 6-2ٔكًب يجٍٛ فٙ انشكم ) Aأعهٕة لٛبط انضأٚخ انؼًٕدٚخ انٗ انُمطخ 

انُذٕ األرٙ 

 

 ( لٛبط انضأٚخ انؼًٕدٚخ6-2شكم)

 

 . Bَصت انجٓبص انثٕٛدٚالٚذ ػهٗ انًذطخ  .1

ٔرنك ثبعزخذاو  Aانٗ انًذطخ  (F.L)يجبششرٕجّٛ انزهغكٕة ْٕٔ فٙ ٔضغ  .2

 يفزبح انذشكخ انؼهٛب أ انغفهٗ ٔكزنك يفزبح انذشكخ انشبلٕنٛخ ،

رغزخذو يفزبح انذشكخ األفمٛخ انجطٛئخ ٔيفزبح انذشكخ انشبلٕنٛخ انجطٛئخ نضجظ 

ًٚثم َمطخ رمبطغ انشؼٛشح  Aخطش انُظش ثذٛث ٚصجخ يشكض انُمطخ رٕجّٛ 

 .Vertical cross hairٔانشؼٛشح انشبلٕنٛخ  Horizontal Cross hairاألفمٛخ 
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نٕ كبٌ ػهٗ ٔرغجم   Vertical circle readingرؤخز لشاءح انذائشح انؼًٕدٚخ 

 (´´V.C.R =70°00´00عجٛم انًثبل )

  A( ٔٚزى انزٕجّٛ انٗ انُمطخ F.Rلهت انزهغكٕة ٔأجؼهّ فٙ ٔضغ يمهٕة ) .3

ٔػهٗ عجٛم انًثبل  ٔثُفظ األعهٕة انغبثك رؤخذ لشاءح انذائشح انؼًٕدٚخ 

 .(´´V.C.R = 289°59´44)كبَذ 

( رى أَجبص انؼًم نهذصٕل ػهٗ لًٛزٍٛ نهضأٚخ انؼًٕدٚخ 3,2فٙ انخطٕاد ) .4

 .( F.R( ٔانثبَٛخ فٙ ٔضغ يزٛبيٍ )F.Lاالٔنٗ فٙ ٔضغ يزٛبعش )

يزٛبيٍ ٔاثُبٌ يزٛبعش ٚزى ركشاس انخطٕاد فبرا طهت فٙ انغؤال اسثؼخ لٛى اثُبٌ 

 (.6-1( ٔكًب يجٍٛ فٙ انجذٔل)V.C.R(  ٔرغجم لشاءح انذائشح انؼًٕدٚخ )3,2)

 ( لٛبط انضأٚخ انؼًٕدٚخ6-1جذٔل)

Vertical 

Angle(VA) 

V.C.R Telescope  

FL,FR)) 

Observed 

station 

Theodolite 

station 

19°59´50´´ 70°00´10´´ F.L  

A 

 

B 19°59´44´´ 289°59´44´´ F.R 

19°59´48´´ 70°00´12´´ F.L 

19°59´42´´ 289°59´42´´ F.R 

 

 ( انغبثمخ2,1( ثبعزخذاو يؼبدنخ )Vertical angleٚزى دغبة انضأٚخ انؼًٕدٚخ ) -5

 ٔكًب رى اٚجبدْب فٙ انجذٔل اػالِ 

FOR  F.L 

VA =90 –V.C.R                                     

VA = 90 -70°00´10´´    = 19°59´50´´         

FOR  F.R 

VA =V.C.R -270                                      

VA = 289°59´44´´ - 270  = 19°59´44´´    

ٔانخطأ انمٛبعٙ نٓب ٔػهٗ انُذٕ  (VAٚزى دغبة أفضم لًٛخ نهضٔاٚخ انؼًٕدٚخ ) -6

 -األرٙ :

 ( .aveَجذ انًؼذل )
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Ave. = 
               

 
 

Ave. =
                                           

 
 

 

Ave.= 19°59´46´´                                                            

  V1 =VA1 – Ave.                               

V1=   19°59´50´´ - 19°59´46´´=4´´ 

  V2 =VA2 – Ave.   = 19°59´44´´- 19°59´46´´= - 2´´                       

     V3 =VA3– Ave.= = 19°59´48´´- 19°59´46´´= 2´´ 

                    V4 =VA4– Ave.= = 19°59´42´´- 19°59´46´´= - 4´´ 

 ( يالدظخ نالطالع فمظٚزى اٚجبد انخطأ انمٛبعٙ ػهٗ انُذٕ االرٙ )

 

    √
  

    
    

    
 

   
 

    √
                 

   
 

            

δ
    

 
   

√ 
 

δ
    

 
    

√ 
 

δ
    

        

VA = 19°59´46´´ ±1.8´´ 
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 قياس الزاوية الرأسية المحصورة بين هدفين .

ٚزى لٛبط انضٔاٚخ انشأعٛخ نكم ْذف ػهٗ دذِ ثبنطشٚمخ انغبثمخ يغ االخز فٙ دٛث 

 األػزجبس االرٙ:

ارا كبٌ انٓذفٍٛ فٙ جٓخ ٔادذح يٍ خظ أفك انشاصذ )االثٍُٛ اسرفبع أٔ االثٍُٛ  .1

أَخفبض ( فزكٌٕ لًٛخ انضأٚخ انشأعٛخ انًذصٕسح ثٍٛ انٓذفٍٛ ْٙ انفشق ثٍٛ 

 انضأٚزٍٛ انشأعٛزٍٛ.

يٍ خظ أفك انشاصذ )ادذًْب أسرفبع ٌ انٓذفٍٛ فٙ جٓزٍٛ يخزهفزٍٛ إرا كب .2

ٔاألخش اَخفبض ( فزكٌٕ لًٛخ انضٔاٚخ انشأعٛخ انًذصٕسح ثٍٛ انٓذفٍٛ ْٙ 

 .يجًٕع انضأٚزٍٛ انشأعٛزٍٛ 

 Index Error خطأ االستالل في الزاوية الرأسية 

انٕضغ انًزٛبيٍ  ٚزى لٛبط انضٔاٚخ انشأعٛخ نٓذف يب ثبعزخذاو انثٕٛدٔالٚذ فٙ .1

(F.R) . 

 فبرا رغبٔد انمًٛخ، (F.Lَكشس لٛبط انضأٚخ انشأعٛخ ثٕضغ يزٛبعش) .2

 (F.L= F.R)  .ٚكٌٕ خطأ االعزذالل صفش 

 . إرا نى رزغبٖٔ انمًٛزٍٛ فُأخز انمًٛخ انًزٕعطخ . 3

 الل في الزاوية الرأسية دمثال على حساب خطأ االست

ٔأخزد  C,Bثٓذف لٛبط االْذاف  Mٔضغ جٓبص ثٕٛدٔالٚذ فٕق انًذطخ 

انمشاءاد انًٕضذخ فٙ االػًذح االسثؼخ يٍ انجذٔل انزبنٙ ٔانًطهٕة دغبة لٛى 

ٔكزنك خطأ االعزذالل  Corrected vertical angleانضٔاٚب انشأعٛخ انًصذذخ 

index error  

Vertical circle 

reading(V.C.R) 

 

Face To Instrument 

station 

85°12´34´´ L A  

 

M 
274°47´40´´ R 

77°38´43´´ L B 

282°21´33´´ R 

91°57´28´´ L C 

268°02´44´´ R 
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 .SOLالحل 

  َجذ لًٛخ انضٔا٘ انؼًٕدٚخVertical angle(VA)  ٌَٕ2,1ثبػزًبد لب 

 F.Lفٙ دبنخ 

AV =90 – V.C.R  

AV =90 -85°12´34´´ = 4°47´26´´ 

 F.Rايب فٙ دبنخ 

AV =V.C.R -270 = 274°47´40´´- 270 = 4°47´40´´ 

   َجذ يؼذل انضأٚخ انؼًٕدٚخ نكم َمطخ 

       

 
  =

                   

 
  =4°47´33´´ 

   C,Bٔكزنك انذبل ثبنُغجخ نهُمطخ  

  ايب الٚجبد خطأ االعزذاللIndex error 

       

 
   =Index error   ٔثذٌٔ أشبسح 

                   

 
 ٔكًب يجٍٛ انذم فٙ انجذٔل االرٙ   ´´7=  
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Index 

error 

Averge 

(VA) 

Vertical 

Angle 

VA)) 

Vertical circle 

reading(V.C.R

) 

 

Face To Instrume

nt station 

  4°47´26´´ 85°12´34´´ L A  

 

M 

7´´ 4°47´33´

´ 

   

  4°47´40´´ 274°47´40´´ R 

  12°21´17´´ 77°38´43´´ L B 

8´´ 12°21´25

´´ 

   

  12°21´33´´ 282°21´33´´ R 

  -1°57´28´´ 91°57´28´´ L C 

6´´ -

1°57´16´

´ 

   

  -1°57´16´´ 268°02´44´´ R 

 

 

 


