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المستخلص
يبين هذا البحث طريقة تصحيح اإلحداثيات لمحطات المضلعات الدائرية المغلقة باستخدام طريقة الظالل
والتي تعتمد على االتجاهات والمسافات التالي تالم اياسالحا حقليالا ومقارنتحالا مالط طريقالة البوصاللة والعبالور  .لقالد تالم
استنتاج أن طريقة الظل هالي الطريقالة المثلالى والمناسالبة فالي حالالة القيالاي الطالولي المتنالاهي الداالة مالط القيالاي
الزاوي المتناهي الداة لتصحيح اإلحداثيات للمضلعات الدائرية المغلقة ويتم ذلك بقياي الزوايا بجحاز ثيودواليالت
ذو االالرا م مباشالالرم (  1 ±ثانيالالة و وايالالاي المسالالافات بالالين المحطالالات المحتلالالة بداالالة عاليالالة وذلالالك باسالالتخدام جحالالاز
إلكترونالالالي نالالالو (  DI4و والتالالالي أظحالالالرت خطالالالف نسالالالبيا فالالالي أصالالالغر ضالالاللط مقالالالاي بالمضالالاللط الالالالدائري المغلالالال
(  CDو مقداره (  1/ 110000و .
ف الالي ه الالذه الدراس الالة الحقلي الالة كان الالت ايم الالة الل الالر ف الالي تص الالحيح ا ط الالوا لألض الالل ف الالي الط الالر الثلث الالة
( البوص الاللة ل العب الالور ل الظ الالل و أحيان الالا تقت الالرض م الالن الص الاللر ف الالي أض الالل معين الالة وأحيان الالا تص الال إل الالى أكث الالر م الالن
(  ± 5cmو في أضل أخرى .
هذا البحث يعطي طريقة أخرى مختللة عن الطر ا خرى لتصحيح اإلحداثيات للمضلعات الدائريالة المغلقالة
ونتائج أد وهذا هو ما نبتغيه.

Abstract
This Research present the correction of coordinates of close circle traverses by
(Tangency method) which depends upon the directions and distances that we
measured in the field , and A comparison between this method , Compass Rule
and Transit Rule was done .
It was concluded that the best method is achieved to correct the coordinates by
using tangency method by measuring angles by ( ± 1 sec. ) theodolite with the
method of measuring the distances by using ( E. D. M.. ) Instruments like
(Distomat Wild DI4) , which showed A fractional error in the smallest distance
(CD) of the Close Circle Traverse approximately equal to ( 1 / 110000 ) in this
practical study , the differences in correction of lengths of the lines among the
three methods sometimes approaches ( Zero ) in certain line and sometimes
approaches more than ( ± 5 mm ) in other lines .
This Research gave another way to correct the coordinates of Close Circle
Traverses and gave more accurate results which we wish to get .
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طر تصحيح اإلحداثيات (Methods of coordinates correctionو
 .1طريقة البوصلة (Bowditch or compass Ruleو .
وه الالالالالالي طريق الالالالالالة رياض الالالالالالية أخ الالالالالالذت م الالالالالالن طريق الالالالالالة أا الالالالالال المربع الالالالالالات م الالالالالالط بع الالالالالال
(Least Square Methodو راجط المصدر (2و .
في هذه الطريقة نقوم بتقسيم خطف غل التشري وكالذلك خطالف غلال التشالمي بعكالي إشالارته علالى المجمالو
الكلي ضل المضلط (محيطهو فتكون هذه (وحدم الخطفو ثم تضالرض هالذه الوحالدم بمجمالو ا طالوا لحالد الضاللط
على حدم فيكون ذلك مقدار خطف التشري لذلك الضلط ثم تضاف تلك التصحيحات لإلحالداثيات المخطالو م الشالراية
والشالالالالالمالية وتحسالالالالالض اإلحالالالالالداثيات المصالالالالالححة الجديالالالالالدم ل راجالالالالالط المعالالالالالادالت الخاصالالالالالة بالالالالالذلك بالمصالالالالالادر
( 1ل  2ل  3ل  4ل  5ل  6ل  7ل 8و.
التبسالالالالالالاليط لحالالالالالالالا

 .2طريقة العبور (الترانستو (Transit Ruleو
ال تعتمد هالذه الطريقالة علالى أسالاي أو طريقالة رياضالية معينالة إال أنحالا االد تسالتخدم فالي بعال الحالاالت التالي
يكالالون فيحالالا الخطالالف المحتمال فالالي القيالالاي الطالالولي أكبالالر منالاله فالالي القيالالاي الالالزاوي حيالالث أن التصالالحيح بواسالالطة هالالذه
الطريقة يكون أكبر لألطوا منه للتجاهالات (أو الزوايالاو وهالذا االد يكالون منطقيالا ومقبالوال فالي بعال ا حيالان عنالد
استخدام أجحزم ثيودواليت ذات درجة إتقان كبيرم في اياي الزوايا ل راجط المصادر ( 2ل  5ل 6و ل وتعتمالد هالذه
الطريقة على تقسيم خطف غلال التشالري والتشالمي بعالد عكالي إشالارته علالى المجمالو الكلالي (المطلال و للرواالات
التشري والتشمي بغ النظر عن اإلشارم ومن ثم ضرض (وحدم الخطفو هذه في مقالدار مجمالو فالر التشالري
أو التشمي لحد ذلك الضلط المطلوض ثم تضاف على اإلحالداثيات إضالافة جبريالة وذلالك بملحظالة إشالارم التصالحيحل
راجط المعادالت الخاصة بذلك في المصادر ( 1ل  2ل  5ل 6و.
 .3الطريقة الترسيمية (Graphical Methodو

2

تعتبر طريقة تقريبية للتصحيح وتستخدم في المسالوحات االعتياديالة غيالر الدايقالة كعمليالة التضالليط باسالتخدام
اللوحة المسالتوية أو التضالليط بالبوصاللة حيالث ال تحتالاج هالذه العمليالات إلالى حسالابات وإنمالا يكتلالي برسالم المضاللط
وتصحيحه ترسيميا (2و .
 .4طريقة الجحد ا ا (Least wear Methodو
 .5طريقة المحور (The Axis Methodو
إن كلتا الطريقتان السابقتان من الطر الترسيمية الحسابية حيث يتم تصحيح ا طوا فقط دون االتجاهالات
حيث يتم تصحيح ا طوا فقط دون االتجاهالات ويلتالر أن الزوايالا المقيسالة واالتجاهالات الناتجالة تكالون لحالا داالة
كبيالالرم بسالالبض ا جحالالزم المتقنالالة الصالالنط المسالالتخدمة فالالي اياسالالحا ولالالذلك فحالالي ال تحتالالاج إلالالى تصالالحيح بينمالالا تصالالحح
ا طوا نحا مقيسة بداة أا (2و.
 .6طريقة أا المربعات (المربعات الصغرىو (Least squares Methodو
تعالالد هالالذه الطريقالالة مالالن أفض ال الطالالر الحسالالابية حيالالث أنحالالا ال تعتمالالد علالالى فرضالالية معينالالة وإنم الا يالالتم حسالالاض
التصالالالالالالالحيح لكالالالالالالال زاويالالالالالالالة أو اتجالالالالالالالاه ولكالالالالالالال طالالالالالالالو ضالالالالالالاللط عالالالالالالالن طريالالالالالالال وضالالالالالالالط معالالالالالالالادالت رصالالالالالالالد
(Observation Equationو أو معالادالت شالرطية (Condition Equationو أو كلهمالا ثالم أخالذ
تلاضلت جزئية لحذه المعادالت ثم ح المعادالت الطبيعية النحائية (Normal Equationو للحصو علالى
التصحيحات النحائية ونظرا لكون الحسابات مطولة فإننا نتجنض استخدامحا (2و.

طريقة الظل Tangency Method( :و
وهي طريقة حسابية ترتكز علالى أن يالتم ايالاي المسالافات بداالة عاليالة بواسالطة ا جحالزم اإللكترونيالة ثالم
تصحيح اإلحداثيات باالعتماد على االتجاه المرصود والزوايا الداخلية المقيسة للمضلعات عن طريال إضالافة حقال
عمودي خاص بعنوان (ظا االتجاهو (tan AZو ومن ثم نعتمد على المعادالت التالية للحصو على ايم التصالحيح
لكافة المحطات:
}CX = {( - sum of Deps.) / | sum of tan Azs. |} * {sum of tan Az. till the point

}CY = {( - sum of Lats.) / | sum of tan Azs. |} * {sum of tan Az. till the point
التص الالالالالالحيح لإلح الالالالالالداثيات الش الالالالالالراية يعن الالالالالالي (CXو والتص الالالالالالحيح لإلح الالالالالالداثيات الش الالالالالالمالية فيعن الالالالالالي
(CYو حيث نقوم بتقسيم خطالف غلال المركبالات الشالراية والشالمالية بعكالي إشالارتحم علالى المجمالو المطلال لظال
االتجاهالات فتكالالون هالالذه (وحالالدم الخطالالفو ل ثالم تضالالرض هالالذه الوحالالدم بالالالمجمو المطلال لظال االتجاهالالات لحالالد النقطالالة
المطلوض تصحيححا فيكون ذلك مقدار التصحيح لإلحالداثيات الشالراية وكالذلك الحالا لتصالحيح اإلحالداثيات الشالمالية
ثم تضاف هذه التصحيحات لإلحداثيات المخطو م الشراية والشمالية وتحسض اإلحداثيات المصححة الجديدم.

العم الحقلي (Field workو
تالم اختيالار محطالات واضالحة ومحالددم وتثبيالت اضالاليض حديالد اطالره ( 0.5إنالجو عليحالا وتالم تعليماله بعلمالالة
(  +و في مواط العم واختيرت المحطات في الظ لتجنض تفثير درجات الحرارم واختلفاتحا أثنا تقدم العم .

القياسات الحقلية:
أ .تم اياي المسافات بين المحطات المتعاابة بطريقة التكرار بواسطة الجحاز اإللكترونالي (DI4و مالط أخالذ المعالد
(Averageو لحا كما مبين بالجدو (1و.
ض .تم اياي االتجاه الدائري الكام للضلط (ABو باستخدام (Automatic compassو وتثبيت ايمته بالجداو
( 4ل  5ل 6و.
جال  .تالالم ايالالاي الزوايالالا الداخليالالة للمضالاللط الالالدائري المغلال بالوجالاله المتيالالامن (  Face rightو (  F.Rو والوجالاله
المتياسر (Face leftو (F.Lو وصححت الزوايا الداخلية كما موضح بالجداو (2و و (3و والشك (1و.
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 -4األعمال المكتبية والنتائج (.)Office work & Result
أ .الشك (1و يبين مخطط المضلط الالدائري المغلال (ABCDAو حيالث تالم حسالاض االتجاهالات لكافالة ا ضالل مالن
االتجاه المرصود (ABو ومعد الزوايا المصححة المثبتة بالجدو (3و وتثبيت هذه االتجاهات بالجداو راالم
( 4و  5و 6و.
ض .تم تحوي المسافات المائلة المقاسة ضل المضلط الالدائري المغلال الحالظ الجالدو (2و بعالد أخالذ المعالد لحالا
من الجدو (1و.
ج  .تم تصحيح اإلحداثيات للمضلط الالدائري المغلال (ABCDAو بعالد فالر إحالداثيات نقطالة البالد ( 100.000,
200.000و  Aبطريقة البوصلة في الجدو رام (4و وبطريقة العبور في الجالدو راالم (5و وبطريقالة الظالل
في الجدو رام (6و.
د .تم إيجاد الحسابات العكسية للمضلط المرصود بالطر الثلثة المنوه عنحا وف الجدو (7و.
ه  .تم إيجاد االنحرافات في ا طوا المستنتجة عن ا طو المقاسة بموجض الجدو رام (8و.
و .تم ح مثا يحتوي على اتجاهات خاصة مث (90ل 180و الختبار صلحية هذه الطريقة (طريقالة الظالل و مالن
حيث ملئمتحا للتصحيح ومن خل الجدو رام (9و يتضالح أن الطريقالة يمكالن اسالتخدامحا وتعميمحالا كإحالدى
طر التصحيح على شالرط أن يشالترط ايالاي الضاللط ذو االتجالاه الخاصالة (ْ90ل ْ270و أو القريالض جالدا منحمالا
بداة عالية بحيث يمكن اعتبار التصحيح لحما مساويا للصلر.

الشك (1و المضلط الدائري المغل المرصود باتجاهاته وزواياه الداخلية المعدلة
الجدو (1و معد المسافات المائلة للمضلط الدائري المغل
Average ( Dis. ) m
133.750 m
115.290 m
109.956 m
114.957 m

) Slop distances ( M
133.751 , 133.751 , 133.750 ,133.749 , 133.749
115.290 , 115.291 , 115.289 , 115.290 , 115.290
109.956 , 109.957 , 109.956 , 109.955 , 109.956
114.957 , 114.958 , 114.958 , 114.956 , 114.956
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Side
AB
BC
CD
DA

و ايم الرصد الحقلي للمضلط الدائري المغل2( الجدو
ST. TO Face

A

B

C

D

B
B
D
D
C
C
A
A
D
D
B
B
A
A
C
C

Right (R)
Left ( L )
Right (R)
Left ( L )
Right (R)
Left ( L )
Right (R)
Left ( L )
Right (R)
Left ( L )
Right (R)
Left ( L )
Right (R)
Left ( L )
Right (R)
Left ( L )

Hz. Circle
Reading
330º 30' 18"
150º 30' 18"
24º 34' 53"
204º 34' 51"
000º 00' 00"
180º 00' 03"
111º 46' 13"
291º 46' 14"
000º 00' 00"
179º 59' 59"
60º 56' 00"
240º 56' 01"
000º 00' 00"
180º 00' 04"
133º 13' 10"
313º 13' 12"

Slope Dis.

V. angle

Hz. Dis.

133.750 m

269º 32' 20"

133.746 m

115.290 m

269º 01' 40"

115.273 m

109.956 m

270º 54' 42"

109.942 m

114.957 m

270º 30' 40"

114.952 m

و تصحيح الزوايا الداخلية للمضلط الدائري المغل3( الجدو
Angle Left Ang.

Right Ang.

A
B
C
D
Sum.

54º 04' 35"
111º 46' 13"
60º 56' 00"
133º 13' 10"
----------

54º 04' 33"
111º 46' 11"
60º 56' 02"
133º 13' 08"
----------

Measured Ang.
( Average )
54º 04' 34"
111º 46' 12"
60º 56' 01"
133º 13' 09"
359º 59' 56"

Correction
+ 1"
+ 1"
+ 1"
+ 1"
+ 4"

Corrected
Angle
54º 04' 35"
111º 46' 13"
60º 56' 02"
133º 13' 10"
360º 00' 00"

وCompass rule( و تصحيح اإلحداثيات بطريقة البوصلة4( الجدو
ST.
A–B
B–C
C–D
D–A

Side
AB
BC
CD
DA
SUM.

Length ( m )
133.746
115.273
109.942
114.952
473.913 m

AZ.
341º 26' 15"
49º 40' 02"
168º 44' 00"
215º 30' 50"
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Dep.
- 42.576
+ 87.872
+ 21.480
- 66.776
0.000

Lat.
+ 126.788
+ 74.608
- 107.823
- 93.568
+ 0.005

Measured Coordinates
X
Y
100.000
200.000
57.424
326.788
145.296
401.396
166.776
293.573
100.000
200.005
0.000
+ 0.005

Correction
X
----------------------------0.000

Y
-------- 0.001
- 0.003
- 0.004
- 0.005

Corrected Coordinates
X
Y
100.000
200.000
57.424
326.787
145.296
401.393
166.776
293.569
100.000
200.000
Check
Check

 وTransit rule (  و تصحيح اإلحداثيات بطريقة العبور5 ( الجدو
ST.
A–B
B–C
C–D
D–A

Side
AB
BC
CD
DA

Length ( m ) AZ.
133.746
341º 26' 15"
115.273
49º 40' 02"
109.942
168º 44' 00"
114.952
215º 30' 50"
Absolute SUM.

Measured Coordinates
X
Y
100.000
200.000
57.424
326.788
145.296
401.396
166.776
293.573
100.000
200.005
0.000
+ 0.005

Dep.
- 42.576
+ 87.872
+ 21.480
- 66.776
{ 218.704 }

Correction
X
----------------------------0.000

Y
-------- 0.002
- 0.002
- 0.004
- 0.005

Lat.
+ 126.788
+ 74.608
- 107.823
- 93.568
{ 402.787 }

Corrected Coordinates
X
Y
100.000
200.000
57.424
326.786
145.296
401.394
166.776
293.569
100.000
200.000
Check
Check

 وTransit rule (  و تصحيح اإلحداثيات بطريقة العبور6 ( الجدو
ST.
A–B
B–C
C–D
D–A

Side
AB
BC
CD
DA

Length
133.746
115.273
109.942
114.952

Measured Coordinates
X
Y
100.000
200.000
57.424
326.788
145.296
401.396
166.776
293.573
100.000
200.005
0.000
+ 0.005

AZ.
341º 26' 15"
49º 40' 02"
168º 44' 00"
215º 30' 50"

Tan. AZ.

Correction
X
Y
---------------------- 0.002
-------- 0.002
-------- 0.004
0.000
- 0.005
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Dep.
- 42.576
+ 87.872
+ 21.480
- 66.776
{ 218.704 }

Lat.
+ 126.788
+ 74.608
- 107.823
- 93.568
{ 402.787 }

Corrected Coordinates
X
Y
100.000
200.000
57.424
326.786
145.296
401.394
166.776
293.569
100.000
200.000
Check
Check

المنااشة واالستنتاجات (Discussion & Conclusionو
1و ان استخدام طريقة الظل لتصحيح اإلحداثيات للمضلعات الدائريالة المغلقالة تعطالي نتالائج دايقالة حيالث أعطالت
خطف نسبيا مقداره (1/110000و في أصغر ضلط (CDو بالمضلط المرصود.
 2و عن الالالالالالالالالد تص الالالالالالالالالحيح اإلح الالالالالالالالالداثيات للمض الالالالالالالالاللط ال الالالالالالالالالدائري المغل الالالالالالالالال المرص الالالالالالالالالود وب الالالالالالالالالالطر الثلث الالالالالالالالالة
(البوصلة والعبور والظل و كان اللر بين الطو المقاي وا طوا المصححة الي جدا حيالث أن أكبالر خطالف
نسبي مستحص في أاصر طو مقاي هو كاآلتي :
Relative Error in distance (CD) = 0.002 m / 109.942 m = 1 / 54971 = 1 / 55000
وهي نتيجة جيدم وتعطي نتائج فعالة.
3و كلما كان الرصد الحقلي للمضلط دايقا كلما كانت اللرواات في ايم المركبات ا فقيالة والعموديالة تقالارض الصاللر
مما يد على داة الرصد وبدوره ستكون النتائج المستحصلة فالي التصالحيحات ذات داالة عاليالة جالدا والعكالي
صحيح.
4و تم تطبي واختبار هذه الطريقة على مسائ لمضلعات دائرية مغلقة مختللة ففثبتت صحة االستنتاجات الواردم
أعله كما في الجدو رام (9و.
5و إن إضافة حق جديد في جدو التصحيح للمضلعات يزيد مالن احتمالا الواالو فالي الخطالف ولكالن علالى الشالخص
القائم بالعم توخي الحذر والداة في إجالرا الحسالاباتل ويحال ي محنالدي أو مسالا اعتمالاد هالذه الطريقالة
في حالة القياي الطولي والزاوي المتناهي الداة ووجود خطف ال بالمضلط الدائري المغل المرصود.

التوصيات (Recommendationو
مما سب نوصي باآلتي:
 1و يلضال اسالالتخدام طريقالالة الظالالل فالالي تصالالحيح اإلحالالداثيات للمضالاللعات الدائريالالة المغلقالالة بمختلالالف أنواعحالالا عنالدما
تتوفر لدى الراصد داة عالية جدا في اياي ا طوا للمضلعات المرصودم للحصو على نتائج أد .
2و يح للراصد استخدامحا حتى لو لم تتالوفر لاله أي داالة عاليالة فالي ايالاي ا طالوا فالي المضاللعات فيحصال علالى
نتائج جيدم ودايقة كبااي الطر ا خرى.
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