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ترازیابی

نسبت به هم یا (یا نیولمان تعیین اختالف ارتفاع بین دو یا چند نقطه ) Levelling(مقصود از ترازیابی 
است که با استفاده از دستگاه هاي مختلف و یا روش هاي گوناگون صورت ) نسبت به یک سطح مبناي معین

.  می گیرد

:چند مفهوم 
سطح تراز

.به مجموعه نقاطی که ارتفاع آنها یکسان باشد سطح تراز می گویند
.فاصله بین دو سطح تراز تعیین کننده اختالف ارتفاع بین نقاط واقع بر روي آن دو سطح است

ارتفاع نقطه
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ارتفاع نقطه
میتواند ژئوئید و یا سطح مبناي (عبارت است از فاصله قائم این نقطه از سطح ارتفاعی مبنا  Aارتفاع نقطه اي مانند 

.است) محلی باشد



ترازیابی

چند مفهوم
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ترازیابی

BMشناسنامه نقاط ارتفاعی 
ارائه شده توسط سازمان نقشه برداري کشور
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انواع روش هاي تراز یابی 

تراز یابی مستقیم یا هندسی•
ترازیابی غیر مستقیم یا مثلثاتی•
)ترازیابی به کمک فشار سنج(تراز یابی بارومتریک •
GPSترازیابی به کمک  •
• ....
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ترازیابی غیر مستقیم یا مثلثاتی•

انواع روش هاي تراز یابی 
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انواع روش هاي تراز یابی 

)ترازیابی به کمک فشار سنج(تراز یابی بارومتریک •
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انواع روش هاي تراز یابی 

تراز یابی مستقیم یا هندسی•
.ساده ترین وسیله براي تراز یابی مستقیم یا هندسی شلنگ تراز می باشد
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-  Level( ترازیاب Niveau(



اصول تراز یابی مستقیم یا هندسی

اصول تراز یابی مستقیم یا  •
هندسی

hB

hA

∆H

b

a

سطح مبنا
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سطح مبنا



اصول تراز یابی مستقیم یا هندسی

اصول تراز یابی مستقیم یا هندسی•
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ابزار براي تراز یابی مستقیم یا هندسی به کمک تراز یاب
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ابزار براي تراز یابی مستقیم یا هندسی به کمک تراز یاب
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ابزار براي تراز یابی مستقیم یا هندسی به کمک تراز یاب
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ابزار براي تراز یابی مستقیم یا هندسی به کمک تراز یاب
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ابزار براي تراز یابی مستقیم یا هندسی به کمک تراز یاب
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ابزار براي تراز یابی مستقیم یا هندسی به کمک تراز یاب
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ابزار براي تراز یابی مستقیم یا هندسی به کمک تراز یاب
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ابزار براي تراز یابی مستقیم یا هندسی به کمک تراز یاب

ساختمان تراز
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انواع تراز

تراز کروي
تراز استوانه اي
تراز لوبیایی

تراز دیجیتال یا الکترونیکی



1932

Reading an E-type levelling staff

Read value at
the
horizontal
cross hair

The value is ?

19301932

1900
1910
1920
1930



تراز یابی 

روش هاي تراز یابی مستقیم یا هندسی•

q روش پیمایشی یا خطی

q  روش شعاعی

q روش ترکیبی
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q روش ترکیبی



روش هاي تراز یابی مستقیم یا هندسی

q روش پیمایشی یا خطی
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روش هاي تراز یابی مستقیم یا هندسی

q روش پیمایشی یا خطی
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روش هاي تراز یابی مستقیم یا هندسی

q  مثال -روش پیمایشی یا خطی
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روش هاي تراز یابی مستقیم یا هندسی

q  حل مثال–روش پیمایشی یا خطی
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روش هاي تراز یابی مستقیم یا هندسی

q روش شعاعی
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روش هاي تراز یابی مستقیم یا هندسی

q  ادامه(روش شعاعی(
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روش هاي تراز یابی مستقیم یا هندسی

q  مثال -روش شعاعی

4/14/2013 فرید اسماعیلی27



روش هاي تراز یابی مستقیم یا هندسی

q  حل مثال -روش شعاعی
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)روشهاي کنترل(تراز یابی 

روش هاي کنترل در عملیات تراز یابی•
q تغییر ارتفاع خط نشانه روي

اختالف ارتفاع حاصل باید یکی . (جابجایی محل ترازیاب بعد از مجموعه قرائت اول، و قرائت مجدد از محل جدید     
)باشد

q استفاده از شاخص هاي دو رو
انجام قرائت هاي عقب و جلو از هر دو سمت مدرج شده شاخص     

q   استفاده از شاخص هاي مضاعف
.قرائت مجدد از روي شاخص هایی که دو ستون درجه بندي دارند     
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.قرائت مجدد از روي شاخص هایی که دو ستون درجه بندي دارند     

q قرائت هر سه تار رتیکول
میلیمتر برابر با اختالف بین قرائت هاي تار  2تا  1اختالف بین قرائت هاي تار باال با تار وسط باید با تقریب حداکثر      

:و همچنین. وسط و تار پایین باشد
)فاصله افقی دوربین تا شاخص( D) = قرائت تار باال -قرائت تار پایین (×  100

q  توضیح در ادامه(روش رفت و برگشت(
q  توضیح در ادامه(نقطه معلوم  2ترازیابی بین(
q  توضیح در ادامه(روش تراز یابی بسته(



کنترل در تراز یابی رفت و برگشت و بسته

qکنترل ترازیابی به روش رفت و برگشت و بسته
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کنترل در ترازیابی بین دو نقطه معلوم

qکنترل ترازیابی به روش ترازیابی بین دو نقطه با ارتفاع معلوم

4/14/2013 فرید اسماعیلی31

-

qسرشکنی خطاها در روش کنترل ترازیابی به روش رفت و برگشت، بسته و ترازیابی بین دو نقطه با ارتفاع معلوم



مثال از ترازیابی بسته
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حل مثال 
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1288



حل مثال 
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9

9



حل مثال 
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1288



مثال از ترازیابی بین دو نقطه معلوم
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مثال از ترازیابی بین دو نقطه معلوم
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مثال از ترازیابی بین دو نقطه معلوم
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مثال از ترازیابی بین دو نقطه معلوم
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: 1تمرین 
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)ادامه( 1تمرین 
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D



2تمرین 
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3تمرین 

H(m)F.SM.SB.SP

،      3جدول زیر  قسمتی از یک قرائت ترازیابی را نشان می دهد در صورتی که ارتفاع نقطه 
)87کارشناسی ارشد (چند متر بوده است؟  B.Mمتر بدست آید ارتفاع  102
104)د                   103)ج              102)ب              101)الف

گزینه د:جواب
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2000B.M
10001

300015002
102.00025003



 5و  4تمرین 

 3330و  1830بـه ترتیـب    Nو  Mقرائت هاي عقب و جلو بر روي شاخص هایی مسـتقر بـر نقـاط    
)84کاردانی به کارشناسی (چند درصد است؟ MNمیلی متر است،شیب امتداد 

4)د                    3)ج              2)ب              1)الف
گزینه ب: جواب
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بعد از انجام یک عمل ترازیابی و تنظیم جدول مربوطه، مجموع قرائت هـاي عقـب و جلـو بـه ترتیـب      
اختالف ارتفـاع نقـاط ابتـدا و انتهـا چنـد متـر       .میلی متر محاسبه شده است 12583میلی متر و  1267
)86کاردانی به کارشناسی(است؟
+116/1)د                    -116/1)ـ              ج316/1)ب+              316/1)الف

گزینه ب:جواب



  6تمرین 

H(m)F.SM.SB.SP
1001852B.M

با استفاده از   Cو  Bو  Aدر جدول ترازیابی زیر قرائت سه تار رتیکول و ارتفاعات محاسبه شده نقاط 
)85کاردانی به کارشناسی(به ترتیب چند میلی متر بوده اند؟ yو  x.دیده می شود BMارتفاع 

35و1775)د                   35و1225)ج              25و1775)ب              25و1255)الف
گزینه ج:جواب
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1001852B.M
99/8252027A

101/817YXB
101/5571515C



85ارشد  -  7تمرین 
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پایان جلسه
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پایان جلسه


