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 :نحوه کار

  :قشاس دادُ ٍ تِ صَست صیشتشاص هی کٌین B ،Aدستگاُ سا تیي ًقاط .ساهشخص هی کٌین... A ،B ،C  ،Dٍ اتتذا ًقاط

 .دادُ ٍ هحکن هی کٌینسِ پایِ سا دس جای دلخَاُ قشاس  .1

 .دٍستیي سا سٍی سِ پایِ قشاس هی دّین .2

 .تشاص کشٍی دٍستیي سا تِ ٍسیلِ سِ پیچ صیش دستگاُ تشاص هی کٌین .3

 کٌین قشاس داسد هی( A)قشاس هی دّین ٍششٍع تِ خَاًذى شاخصی کِ سٍی ًقغِ (A)ّا سا دس ًقاط تعییي شذُ حال شاخص

 .هی شَدًاهیذُ ( Back sight)کِ ایي قشائت عقة

است ًشاًِ سٍی هی کٌین، کِ قشائت ( B)اکٌَى تذٍى تکاى دادى یا حشکت دستگاُ ، تِ شاخصی کِ سٍی ًقغِ 

( C)ٍ(B)سپس دٍس تیي سا تِ عَس عوَد تش سٍی شاًِ ّا قشاس دادُ ٍ تیي دٍ ًقغِ .ًاهیذُ هی شَد( fore sight)جلَ

 .کٌین تاال رکش شذ تشاص هیُ دس کحلی اقشاس هی دّین ٍ دٍس تیي سا عی هش

( Back sight) قشائت عقة (B)قشاس داسد ًشاًِ سٍی هی کٌین، کِ ایي تاس ًقغِ (B)دس هشحلِ تعذ، تِ سوت شاخصی کِ 

         قشائت ( fore sight)ًشاًِ سٍی کشدُ ٍ تِ عٌَاى قشائت جلَ( C)سپس تِ شاخص سٍی ًقغِ . تِ حساب هی آیذ

 .کٌینهی 

  1389:   /    /تاریخ 1:گسارش شماري

1389     
 :اػضا گروي 

 محسه دادخىاي ،افشیه سجادی، حسیه طرهاوی، ػلی مظاهری

 :استاد

 مهىدش محمد طاهر کاوش

 :محل برداشت

 حیاط داوشکدي مؼماری و شهرسازی هىراصفهان

 .، هحاسثِ خغا ٍ سششکي کشدى آىیک تشاص یاتی تستِ، (fore sight)،قشائت جلَ(Back sight)قشائت عقة :ّذف

 سِ پایِ، شاخص ،(Niveau)ًیَ :ٍسایل هَسد استفادُ



تِ کاهل گشدد ٍجذٍل صیش تکشاس هی کٌین تا تشاص یاتی تس  (G-A)،(F-G) ،(E-F)،(D-E)،(C-D)سا تشای ًقاط ایي فشایٌذ 

:حاصل شَد

FORE SIGHT BACK SIGHT 

- 
1450A 

1480 1440B 

1410 1460 C 

1360 1407 D 

1398 1401 E 

1549 1589 F 

1530 1524 G 

1543 - A 

1027010271 ∑

هجوَع قشائت ّای  سا اص ( fore sight)جلَحال تشای هحاسثِ خغا تِ ٍجَد آهذُ دس تشاص یاتی، هجوَع قشائت ّای 

 .خغای تذست آهذُ سا تیي توام ًقاط تِ عَس یکساى سش شکي هی کٌین. کن هی کٌین( Back sight)عقة

:تِ صَست صیش هی تاشذ نحوه محاسبات

BACK SIGHT -∑ FORE SIGHT= 10271 – 10270 = 1mm∑

= Error ÷ number = 1÷7= 0.142سششکي کشدى
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 :نحوه کار

  :کٌین قشاس دادُ ٍ تِ صَست صیشتشاص هی B ،Aدستگاُ سا تیي ًقاط .ساهشخص هی کٌین... A ،B ،C  ،Dٍ اتتذا ًقاط

.سِ پایِ سا دس جای دلخَاُ قشاس دادُ ٍ هحکن هی کٌین.1

.دٍستیي سا سٍی سِ پایِ قشاس هی دّین.2

.تشاص کشٍی دٍستیي سا تِ ٍسیلِ سِ پیچ صیش دستگاُ تشاص هی کٌین.3

 کٌین قشاس داسد هی( A)قشاس هی دّین ٍششٍع تِ خَاًذى شاخصی کِ سٍی ًقغِ (A)ّا سا دس ًقاط تعییي شذُ حال شاخص

 .هی شَدًاهیذُ ( Back sight)کِ ایي قشائت عقة

است ًشاًِ سٍی هی کٌین، کِ قشائت ( B)اکٌَى تذٍى تکاى دادى یا حشکت دستگاُ ، تِ شاخصی کِ سٍی ًقغِ 

ٍ تاسّای ( UP)فاصلِ ًیض تاسّای تاال الصم تِ رکش است کِ تشای تِ دست آٍسدى .ًاهیذُ هی شَد( fore sight)جلَ

 .قشائت هی کٌینّن سا  ( LOW)پاییي

قشاس هی دّین ٍ دٍس تیي سا عی ( C)ٍ(B)سپس دٍس تیي سا تِ عَس عوَد تش سٍی شاًِ ّا قشاس دادُ ٍ تیي دٍ ًقغِ 

 .کٌین ُ دس تاال رکش شذ تشاص هیکحلی اهش

  1389:   /    /تاریخ2:گسارش شماري

1389    
 :اػضا گروي 

محسه دادخىاي ،افشیه سجادی، حسیه طرهاوی، ػلی مظاهری

 :استاد

مهىدش محمد طاهر کاوش

 :محل برداشت

حیاط داوشکدي مؼماری و شهرسازی هىراصفهان

خغا  ، هحاسثِهحاسثِ فاصلِ تِ ٍسیلِ تاسّای سیتیکَل تاال ٍپاییي، (fore sight)،قشائت جلَ(Back sight)قشائت عقة :ّذف

.آىحذ هجاص ٍ

، هاشیي حسابسِ پایِ، شاخص ،(Niveau)ًیَ :ٍسایل هَسد استفادُ
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( Back sight)عقةقشائت  (B)قشاس داسد ًشاًِ سٍی هی کٌین، کِ ایي تاس ًقغِ (B)دس هشحلِ تعذ، تِ سوت شاخصی کِ 

قشائت هی ( fore sight)ًشاًِ سٍی کشدُ ٍ تِ عٌَاى قشائت جلَ( C)سپس تِ شاخص سٍی ًقغِ . تِ حساب هی آیذ

 .کٌین

تِ کاهل گشدد ٍجذٍل صیش تکشاس هی کٌین تا تشاص یاتی تس  (G-A)،(F-G) ،(E-F)،(D-E)،(C-D)ایي فشایٌذ سا تشای ًقاط 

 :حاصل شَد

FORE SIGHT BACK SIGHT 

LOW   MIDDLEUPLOWMIDDLEUP

- -                  
      - 14221455     1513A 

1371 1461       1552 13681436      1502B 

1367 1406        1434 1372 1453       1535 C 

1270 1379        1485 1283 1369       1456 D 

1228 1318       1387   1332 1418       1506 E 

1479 1552       1626 1505 1607       1707 F 

1389 1513       1633 1446 1523       1598 G 

1454 1535       1616 - -       - A 

     955810211        10706       9728 10214        10817∑

هجوَع قشائت ّای  سا اص ( fore sight)جلَحال تشای هحاسثِ خغا تِ ٍجَد آهذُ دس تشاص یاتی، هجوَع قشائت ّای 

 .خغای تذست آهذُ سا تیي توام ًقاط تِ عَس یکساى سش شکي هی کٌین. کن هی کٌین( Back sight)عقة
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:تِ صَست صیش هی تاشذ نحوه محاسبات

BACK SIGHT -∑ FOR SIGHT= 10214 – 10211 = 3mm∑ 

 100× (Up (back-sight) +∑ Up (for-sight) - ∑ low (back-sight) - ∑low (for-sight)  )∑=فاصلِ

=(10817+10706-9728-9558 )×100 = 223700 mm = 223.700 m = 0.223700 km

4حذ هجاص خغادس تشاصیاتی دسجِ =12 𝑘 = 12 0.223700 =12×0.472= 5.664mm 

تشای ایٌکِ اص خغا صشف ًظش کٌین = 3حذ هجاص خغا تشاصیاتی دسجِ  ≥ خغای تشاصیاتی     

                3mm≤5.664mm     

 .دس ًتیجِ خغای هحاسثِ شذُ کوتش اص حذ هجاص است است ٍ هی تَاى اص آى چشن پَشی کشد
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=0.00009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نحوه کار

کٌین، گزاسین ٍ آى سا عثق هشاحلی کِ دس گضاسشات قثلی تیاى شذ تشاص هیاتتذا دٍستیي سا ًضدیک یکی اص ًقاط هی

دٍستیي سا تشداشتِ ٍ کٌین، تعذ ّا ًشاًِ سٍی کشدُ ٍ تاسّای تاال، ٍسظ ٍ پاییي سا قشائت هیسپس تِ سوت شاخص

ّایی سا کِ سٍی ًقاط قشاس شاخص تاسّای تاال، ٍسظ ٍ پاییي  کٌین ٍایي تاس ًضدیک ًقغِ دیگش قشاس دادُ ٍ تشاص هی

 . کٌیناسًذ، قشائت هید

 :ًتایج تِ دست آهذُ تِ صَست جذٍل صیش است

B A  

1612 1503 U دٍستیي ًضدیک 

 A 1472 1468 Mًقغِ 
1331 1433 L 
1594 1616 U دٍستیي ًضدیک 

 B 1525 1531 Mًقغِ 

1447 1450 L 

 .کٌینحال تا استفادُ اص فشهَل صیش خغای کلیواسیَى سا هحاسثِ هی

 قشائت ًضدیک −قشائت دٍس  

فَاصل ًضدیک −فَاصل دٍس 
 خغا کلیواسیَى=   

 1472 +1525 − 1468+1531 

 28100 +16700  − 7000+16600  
 کلیواسیَىخغا =   

 

 .ٍستیي ًیاص تِ کالیثشُ شذى ًذاسدتَاى اص آى صشف ًظش کشد، ٍ دکوتش است هی 0.0001چَى خغا اص 

 3:گضاسش شواسُ

 :اعضا گشٍُ 

 هحسي دادخَاُ ،افشیي سجادی، حسیي عشّاًی، علی هظاّشی

 :استاد

 هٌْذس هحوذ عاّش کاٍش

 :هحل تشداشت

 حیاط داًشکذُ هعواسی ٍ شْشساصی ٌّشاصفْاى

 لیواسیَى دٍستیي تشصیابهحاسثِ خغای ک :ّذف

 

 ٍ، سِ پایِ، دٍ عذد سِ پایًِی :ٍسایل هَسد استفادُ

       1389/   :   /  تاریخ



 

 

 

 

 

 

 

 :نحوه کار

شذُ تیاى  قثلی ّایحال دٍستیي سا ّوچَى هشاحلی کِ دس گضاسش. کٌینسٍی سایت هشخص هی ًقاط سا هاًٌذ شکل

 a ٍbکٌین ٍ اص ّویي جا ًقاط فشعی سا قشائت هی A  ٍB ّای سٍی ًقاطشاخص. کٌینتشاص هی A   ٍBتیي دٍ ًقغِ

ٍc ٍd (.جذٍل صیش)کٌینسا کِ تشا پشٍفیل عشضی ّستٌذ قشائت هی 

 .دّینتشاص کشدُ ٍ هشاحل تاال سا ًیض تِ ّویي صَست اًجام هی B ٍCدس هشحلِ تعذ دٍستیي سا تیي ًقاط 

h g f e C d c b a B A  

1613 1546 1490 1110 1527 1432 1567 1450 1074 1500 1510 U 

1555 1510 1435 1050 1473 1403 1546 1427 1046 1482 1464 M 

1497 1455 1380 0990 1418 1375 1524 1407 1017 1463 1418 L 

 

 4:گضاسش شواسُ
 :اعضا گشٍُ 

 هحسي دادخَاُ ،افشیي سجادی، حسیي عشّاًی، علی هظاّشی

 :استاد

 هٌْذس هحوذ عاّش کاٍش

 :هحل تشداشت

 حیاط داًشکذُ هعواسی ٍ شْشساصی ٌّشاصفْاى

 هشخص شذُایجاد پشٍفیل عَلی ٍ عشضی دس ًاحیِ  :ّذف

 

 ٍ، سِ پایِ، شاخصًی :ٍسایل هَسد استفادُ

       1389/ :     /     تاریخ



مقطغ طىلی     

1483 

1473 

1468 

  

ػرضیمقطغ      

  

d                                   c                                                 B                                                  b                                      a             

  

           

1

50
mm 

1

50
cm

10.9 3.6 

1

10

 ارتفاع

1

100

 طىل

1482 
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ػرضیمقطغ     

 

 

 

 

   

         

 

   H                                      g                                                   C                                                  f                                        

e              

 

پالن   

                                      h                               g                             C                                 f                           e                                                 

 

 

 

 

 

 d                                c                         B                                b                                 a    

 

 

 

 

 

 

 

            A            

1473 

1

50
cm 

1

50
mm 



 

 

 

 

 

 

 

 :نحوه کار

ٍایي کاس دٍ  (قغثی/شیَُ تشداشت شعاعی)استفادُ هی کٌین (Bench Mark) ا ص یک تٌچ هاسک تشای تستي کاًَا

تِ توام ًقاط تاغچِ دیذ  (BM)پالى هی تَاى تا استفادُ اص یک تٌچ هاسک تا تَجِ تِ فشم هشکضی-1:دلیل داسد

صیاد تش تاشذ دقت کاس تیشتش هی  (BM)ّش چِ تعذاد تٌچ هاسک ّا-2.داشت ٍ عولیات تشداشت سا اًجام داد

 .شَد

 :دس هشحلِ تعذ دستگاُ سا ساًتشاط هی کٌین، عشیقِ ساًتشاط کشدى دستگاُ تِ ایي صَست است 

 .هَسد ًظش کِ تا یک هیخ هعلَم شذُ است ، قشاس هیذّینتا استفادُ اص شاغَل اپتیکی دٍستیي سا سٍی ًقغِ -1

دستگاُ سا تا استفادُ اص پیچ ّای دٍستیي تشاص کشٍی هی کٌین ٍ دس هشحلِ تعذ تشای تشاص دقیق تش تا استفادُ -2

 .اص تشاص ّای استَاًِ ای داخل دٍستیي عولیات تشاص کشدى سا تکویل هی کٌین

 .هی کٌیندس پایاى ششٍع تِ تشداشت ًقاط  -3

1ًقغِ هی تاشذ ، ّوچٌیي اص آًجا کِ هقیاس ًقشِ 60تعذاد ًقاط تشای تشداشت 

500
هی تاشذفاصلِ ای سا کِ  

 .هی تاشذ cm 10هی تَاى اص تشداشت صشفٌظش کشد 

داسین شوال هَسد ًظش سا شوال دستگاُ فشض هی کٌین دس  (BM)ًجا کِ دس ایي پشٍطُ یک تٌچ هاسکاص آ

 .صٍایا آصیوَت هَسد ًظش هی تاشٌذ اهتذاد ًتیجِ توام

 .تذست آهذُ ٍ دس جذٍل قشاس دادُ شذُ است ّای سٍتشٍ ّوچٌیي هختصات تواهی ًقاط اص فشهَل

 Y (NEW) =Y (BENCH-MARK) ×L × CosAz ٍ SinAz    ×X (NEW) =X(BENCH-MARK)  ×L   

 : تِ صَست جذاٍل صیش هی تاشذ ٍهختصات ًقاط دس ًْایت اعذاد حاصل شذُ اص تشداشت 

 5:گضاسش شواسُ

 :اعضا گشٍُ 

 هحسي دادخَاُ ،افشیي سجادی، حسیي عشّاًی، علی هظاّشی

 :استاد

 هٌْذس هحوذ عاّش کاٍش

 :هحل تشداشت

 حیاط داًشکذُ هعواسی ٍ شْشساصی ٌّشاصفْاى

 تشداشت پالى تاغچِ تَحیذ خاًِ:ّذف

 

 تیَدٍلیت ، سِ پایِ ، هتش ، هیلِ ًشاًِ :هَسد استفادٍُسایل 

       1389/  10/  09:تاریخ



 ًقاط آصیوَت فاصلِ هختصات

y x 
2001.825 982.207 17.90 306.555 A1 

2002.131 994.716 5.70 324.460 A2 

2005.175 994.577 7.50 348.516 A3 

2005.238 997.759 5.70 374.260 A4 

2012.926 997.633 13.15 388.425 A5 

2012.285 981.888 21.90 337.952 A6 

2002.499 982.712 17.48 309.154 A7 

2002.667 994.001 6.57 326.621 A8 

2005.838 993.899 8.45 348.615 A9 

2005.983 996.998 6.70 370.386 A10 

2011.978 996.825 12.40 383.498 A11 

2011.377 982.611 20.80 336.917 A12 
 

 ًقاط آصیوَت فاصلِ هختصات

Y X 

2002.575 1016.963 17.17 90.376 B1 

2003.346 1005.520 6.00 74.396 B2 

2005.309 1005.500 7.65 51.157 B3 

2005.279 1002.196 5.72 25.096 B4 

2013.018 1002.057 13.19 10.002 B5 

2013.702 1016.856 21.75 56.529 B6 

2003.174 1016.137 16.45 87.588 B7 

2004.938 1006.710 6.84 72.246 B8 

2006.116 1005.936 8.53 49.070 B9 

2006.068 1002.949 6.75 28.814 B10 

2012.370 1003.006 12.74 15.214 B11 



2012.8231016.16820.65 57.293 B12 

 

 ًقاط آصیوَت فاصلِ هختصات

Y X 
1997.407982.09618.09 290.844 C1

1997.671994.7205.77 273.555 C2 
1994.648994.7877.47 249.163 C3 
1994.513997.8315.90 223.964 C4 
1986.901998.06813.24 209.320 C5 
1986.785982.16122.20 259.411 C6 
1996.418982.71717.65 286.992 C7 
1996.762993.9066.90 268.905 C8 
1993.816993.9798.63 249.151 C9 
1993.716997.1486.90 227.123 C10 
1987.458997.19912.85 213.989 C11 
1987.412982.81721.30 259.751 C12 
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 ًقاط آصیوَت فاصلِ هختصات

Y X 

1995.127 1016.978 17.07 106.587 D1 

1996.827 1005.614 5.97 122.096 D2 
1993.714 1005.635 7.55 146.352 D3 
1994.393 1002.332 5.65 172.904 D4 
1986.815 1002.456 13.32 188.190 D5 
1983.169 1017.234 21.60 141.188 D6 
1994.156 1016.338 16.57 110.651 D7 
1995.973 1006.345 6.90 125.705 D8 
1999.157 1006.246 8.50 147.450 D9 
1993.499 1003.217 6.65 167.845 D10 
2012.900 1003.362 12.90 183.211 D11 
1984.046 1016.520 20.60 140.755 D12 

 حَض هختصات

Y X ًِقاط آصیوَت فاصل 

1997.846 1002.312 3.16 147.721 1 

1997.654 1002.516 3.44 147.768 2 
1997.517 1002.660 3.64 147.821 3 
2002.305 1002.219 3.20 48.782 4 
2002.508 1002.412 3.48 48.755 5 
2002.647 1002.555 3.68 48.869 6 
2002.169 997.775 3.11 349.152 7 
2002.360 997.580 3.38 349.214 8 
2002.529 997.410 3.62 349.262 9 
1997.751 997.893 3.08 247.902 10 
1997.550 997.695 3.36 248.005 11 
1997.415 997.566 3.55 248.078 12 
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