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 یشگفتارپ

  

ھ پیش روی  شماست  حاصل تجربیات چند سالھ اجرائـی و آموزشی نگارنده کتابی کخواننده گرامی 

تب اساتید بنام کدوره ھای مختلف دانشگاھی  و استفاده از در در زمینھ تدریس علوم  نقشھ برداری  

از تئوری تا  جلد اول این کتاب تحت عنوان نقشھ برداری .شور میباشدک خارج  این رشتھ در داخل و

تقاضای  استقبال و بھظر ن. منتشر گردیدجلد  ١٠٠٠ تیراژ با ١٣٧٧ در سال )توپوگرافیک(عمل 

صحافی و در اختیار عالقمندان صورت افست بدر چندین نوبت تاکنون  این کتاب ،عالقمندانمکرر 

 یل جدیدو قرار گرفت و فصاساسی مورد بازنگری ١٣٨٨در سال کتاب این فصول کلیھ  .قرار گرفت

 نقشھ برداری ، مسیرنقشھ برداریاصول تعیین موقعیت،   مھندسی شاملنقشھ برداری در زمینھ

  .ند بھ این کتاب اضافھ گردیدGPS و فتوگرامتری و نقشھ برداری زیر زمینیمبانی ، ساختمانی

  

ید ویژه ای بر ایجاز کتب موجود،  تأکتوجھ بھ رفع  نارسایی ھای تاب  ضمن کاین در نگارش        

مطالب  بصورت ساده و شده ھ سعی ک  ضمن این استلی مطالب بودهکالم  با حفظ محتوای کدر 

ھ با توجھ بھ تجھیزات آموزشی موجود در دانشگاھھا، کتنظیم گردند بنحوی اربردیکدرعین حال 

برای دوره ھای تخصصی و  سرفصلھای مصوب وزارت علوم ان ارائـھ مطالب دروس بر اساسکام

،  خاص،  کتئـوری"  در این راستا از وارد شدن بھ مباحث صرفا.  میسر گرددعمومی نقشھ برداری 

عالقھ مندان بھ .  و غیر متداول اجتناب شده است اثبات روابط  و اشاره بھ روشھا و ابزارھای منسوخ

تب فارسی تدوین شده در کیل اندوختھ ھای تئـوری خویش بھ مکجھت تتوصیھ میشود مباحث فوق 

            تب مرجع خارجی تحت عنوانکایران تحت عنوان نقشھ برداری مھندسی و یا 

Engineering  Surveying  مراجعھ نمایند .  

  



ii 

 ی نقشھ برداریلکمباحث شامل  نقشھ برداری تکمیلیعمومی و مباحث در بر گیرنده  کتاباین       

م و استفاده یھ وترسی تھی نقشھ برداری،  روشھایھ ھاکنی شامل  ابزار شناسی، اصول طراحی شبیزم

مبانی  اصول تعیین موقعیت، نقشھ برداری مسیر، نقشھ برداری ساختمانی،  توپوگرافی،یاز نقشھ ھا

تخصصی   این مجلد میتواند در تدریس دروس.میباشد GPS و فتوگرامتری و نقشھ برداری زیرزمینی

 دوره ھای کاردانی و کارشناسی رشتھ نقشھ برداری شامل دروس نقشھ برداری نقشھ برداریرشتھ 

،  نقشھ برداری رشتھ ھای عمران، معماری، جغرافیا، سودرو ھمچنین و نقشھ برداری مسیر  ٢و١

 اربردی خاص ھرکات کبدیھی است ن.  مورد استفاده قرار گیردزمین شناسی و معدن شھرسازی، 

تاب تمرینات ک در انتھای .میل گرددکالسی مطرح و تکرشتھ بایستی توسط اساتید محترم در بحثھای 

 با توجھ بھ ماھیت محاسباتی و .ھت استفاده بیشتر دانشجویان و عالقمندان ارائـھ شده استجمفیدی 

، تاب و حل مثالھای آنکعملی این درس، توصیھ میشود دانشجویان ضمن مطالعھ دقیق فصول 

  .نمایند را حل نمایند تا اندوختھ ھای تئـوری خویش را در عمل نیز تجربھ   آخر کتابتمرینات

  

 خانم مھندس نوشین فائقر و امتنان خویش را از کدر اینجا بر خود الزم میدانم مراتب تش        

تاب کھ در طول تالیف این کتاب و ھمچنین  بردباری کبخاطر حروف چینی و ویرایش فصولی از 

 بھ خاطر مطالعھ دقیق کتاب  و رامین شیرسوار مھندس عباس حجازیان از آقای.داشتھ اند ابراز نمایم

، تاب  حاضر مورد توجھ دانشجویانکامید است . و گزارش خطاھای تایپی آن کمال امتنان را  دارم

 و  ویرایش علمیدر با وجود دقت زیاد مولف. نقشھ برداری قرار گیردعلوم  و عالقمندان ارشناسانک

ارائـھ نظرات ارزشمند دانشجویان و اساتید . ال باشدکتاب،  این اثر نمیتواند خالی از  اشک  ادبی

مزید امتنان خواھد بود .ردن آن داشتھ باشدکبزرگوار این رشتھ میتواند نقش بسزایی را در غنی تر 

 شخصی  وب سایت بھ آدرسپیشنھادات و انتقادات سازنده خویش را جھت اعمال در چاپھای بعدی

  .ارسال فرمائید  www.kiamehr.tk ارندهگن

  

    ١٣٨٨زمستان  –یامھر کدکتر رامین 
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                                                                   صفحھ              عنوان                                       

 

  
  پیشگفتار

  اولفصل 
 تعاریف و کلیات

  ١                 مقدمات و تعاریف- ١
 ٢       نقشھ برداری ایرانآشنایی با سازمانھای دولتی و غیر دولتی فعال در امور  -
  ٣                مراکز آموزشی و دانشگاھی-
 ٣             نشریات ادواری رشتھ نقشھ برداری در ایران-

 ٤                ـ تعریف نقشھ برداری 
 ٤                  ـ تعریف نقشھ

 ٤                   مقیاس- ١- ١
 ٥             انواع نقشھ و نقشھ برداری از نظر  مقیاس -
  ٦            تی نقشھ        ارتباط مقیاس و دقت مسطحا-
  ٧                )ترسیمی( مقیاس خطی -

 ٨            مراحل کار در نقشھ برداری -١- ٢
 ٨               شاخھ ھای رشتھ نقشھ برداری - ١- ٣
 ١٢         انواع سیستمھای مختصات متداول در نقشھ برداری- ١- ٤
 ١٥             ح مبنا در نقشھ برداریو سط- ١- ٥
 ١٧               سیستم ھای تصویر- ١- ٦
 ١٨           مراحل  الزم برای تھیھ نقشھ در یک سیستم تصویر-

 ١٩         انواع سیستم ھای تصویراز نظر کیفیت ریاضی تصویر -١-٦- ١
 ١٩      طبقھ بندی سیستمھای تصویر برحسب رویھ ھای واسطھ -١-٦- ٢

 ٢٠              )آزیموتال(سیستمھای مستوی ) الف
 ٢٠              )المبرت( سیستم تصویر مخروطی ) ب
 ٢٢               یستم ھای تصویر استوانھ ایس) ج
 ٢٢                 سیستم تصویر مر کاتور-١
 ٢٤           (UTM)سیستم تصویر مرکاتورمعکوس بین المللی -٢
 ٢٦              )جھان نما(سیستم ھای تصویر منفرد) د 

       
  
 



                                                                                 صفحھ  عنوان         
 

II 

  فصل دوم
  مقدمھ ای بر تئوری خطاھا

 
  ٢٩       ضرورت آشنایی با مفاھیم خطاھا در نقشھ برداری- ٢- ١
 ٢٩                 انواع خطاھا-٢-١- ١

 ٢٩                خطاھای سیستماتیک) الف
 ٣٠                       خطاھای اتفاقی) ب
 ٣٠                  مفھوم اشتباه) ج

 ٣١     آشنایی با پاره ای از مفاھیم آماری متداول در تئـوری خطاھا- ٢- ٢
 ٣١        میانگین، دقت مطلق ونسبی در مشاھدات نقشھ برداری) الف 

 ٣٢                  خطای ماکزیمم)ب

 ٣٢          استفاده از روش تکرار جھت تعیین دقت دستگاه- ٢- ٣

 ٣٥         وزن مشاھده ومیانگین وانحراف معیار وزن دار- ٢- ٤
  ٣٦               قانون انتشار خطاھا - ٢- ۵
 ٣٨         تعیین دقت نسبی از طریق روش لگاریتمی- ٢- ٦

  
  فصل سوم

   و مساحیطولیابـــــــی
  
 ٣٩                                                             ای اندازه گیری فاصلھروشھ -٣- ١
 ٣٩  اصول اندازه گیری طول با متر -٣-١- ١
 ٤٠  امتداد گذاری با متر -٣-١- ٢

 ٤٠  امتدادگذاری در شرایط بدون وجود مانع دید بین نقاط) الف
 ٤٢   طامتداد گذاری  در شرایط وجود مانع دید بین نقا) ب
 ٤٢  روش طولیابی با متر در شیب) ج
 ٤٣   خطاھای اندازه گیری طول با متر -٣-١- ٣

 ٤٣  تصحیح درجھ حرارت) الف
 ٤٤  تصحیح کشش متر) ب

 ٤٤  )کمانش متر( تصحیح شنت ) ج 
 ٤٥  تصحیح افقی نبودن متر)  ح 
   ٤٥                                                                                             تصحیح امتداد گذاری) د

  ٤٥                                                                     طولیابی بروش مثلثاتی- ٣- ٢
                ٤٦                                                    EDMطولیابی بروش الکترونیکی  -٣- ٣



                                                                                 صفحھ  عنوان         
 

III 

 ٥٢   در طولیابیموانع  -٣- ٤
 ٥٢              )نظیر برکھ یا استخر(اندازه گیری طول در شرایط وجود مانع عبورکوچک ) الف

 ٥٢  )نظیر رودخانھ(مانع عبور بزرگ با امکان دیدوغیر قابل دور زدن ) ب
 ٥٣   )وجود یک ساختمان بین دو نقطھ( مانع عبور ومانع دید ) ج

 ٥٤    نقشھ برداری با متر- ٣- ٥
 ٥٤  روشھای اخراج عمود با متر) الف

 ٥٤   ـ روش فیثاغورث١
  ٥٥  روش اخراج کمان  -٢
 ٥٥  اخراج عمود با گونیای مساحی -٣
 ٥٦   اندازه گیری زاویھ با متر) ب
 ٥٧  روش تھیھ نقشھ با متر) ج
 ٥٧    روش مثلث بندی-١
 ٥٨  )ھادی(روش استفاده از خط مبنا   -٢
 ٥٩   مساحی با متر) د
 ٥٩   ای مثلثاتیمساحی بروشھ -١
 ٦١    تعیین مساحت زمینھای با شکل غیر ھندسی -٢
 ٦٣  )روش گوس( تعیین مساحت بروش مختصاتی  -٣
 ٦٤  استفاده از کاغذ شطرنجی -٤
  ٦٤  استفاده از پالنیمترھا -٥

  
  فصل چھارم
   تـرازیـابــــــی

                                           
         ٦٧                         ـ تعریف ترازیابی

  ٦٧                )ارتومتریک(ارتفاع مطلق - 
 ٦٨                  ـ  ارتفاع نسبی 

   ٦٩                       انواع روشھای ترازیابی- ٤- ١
 ٦٩             )ھندسی(تراز یابی مستقیم   -٤-١- ١

 ٦٩                   تـرازیـاب) الف
 ٧٠                )استادیا(شاخص یا میر ) ب
 ٧١            ی ھندسی روش اجرای تراز یاب-٤-١- ٢
 ٧٥               ترازیابی تدریجی -٤-١-٢- ١
 ٧٦              ھندسی خطاھای  ترازیابی -٤-١- ٣

 ٧٦                 خطا ھای طبیعی) الف
 ٧٦                 خطا ھای انسانی) ب
 ٧٦                 خطاھای دستگاھی) ج



                                                                                 صفحھ  عنوان         
 

IV 

 ٧٨           روشھای  محاسبھ و کنترل جداول ترازیابی-٤-١- ٤
 ٨٠               بیروشھای کنترل ترازیا -٤-١- ٥

 ٨٠              روشھای عملیاتی و مشاھداتی) الف
 ٨٠       کنترل از طریق تغییر مکان دوربین در ھر ایستگاه و انجام مشاھدات مستقل -١
 ٨١              استفاده از شاخصھای مضاعف -٢
 ٨١              انجام قرائـت سھ تار روی میر -٣
  ٨١             کنترل ترازیابی از طریق نقاط ثابت) ب
 ٨١              نجام ترازیابی بھ صورت لوپ بستھا -١
 ٨٢       شروع تراز یابی از یک نقطھ ثابت و اختتام تراز یابی بھ یک نقطھ ثابت دیگر-٢
 ٨٣             کنترل محاسباتی و سرشکنی خطا-٤-١- ٦

 ٨٣                 ـ تصحیح ارتفاعات) الف 
 ٨٣                ـ تصحیح قرائـتھا) ب

 ٨٥                ترازیابی مثلثاتـی -٤- ٢
 ٨٦                ترازیابی بارومتریک- ٤- ٣
 ٨٨              کاربردھای ترازیابی -٤- ٤

  
  فصل پنجم

  زاویـھ یابـــی
  

 ٨٩                 )تئـودولیت(ـ زاویھ یاب 
 ٩١                ـ روش استقرار تئـودولیت

 ٩٥            روش ھای اندازه گیری زاویھ -٥- ١
 ٩٥              ) نیم کوپل( روش ساده ) الف

 ٩٥                  روش کوپل) ب

 ٩٨         روش کنترل و سر شکنی خطا در زاویھ یابی -٥- ٢
 ٩٩          روشھای محاسبھ  امتداد در نقشھ برداری -٥- ٣
 ٩٩                 تعریف زاویھ حامل-
 ١٠٠                    تعریف ژیزمان- 
 ١٠٠              روش اندازه گیری ژیزمان -٥-٣- ١
 ١٠١            روش تعیین زاویھ افقی از طریق ژیزمان-٥-٣- ٢
 ١٠٢                   تعریف آزیموت-
 ١٠٢             روش تقریبی تعیین جھت قبلھ -٥-٣- ٣
 ١٠٣         روش محاسبھ وانتقال ژیزمان از طریق تر سیمی -٥-٣- ٤
 ١٠٤           روش انتقال ژیزمان از طریق محاسباتی -٥-٣- ٥
 ١٠٤          استفاده از ژیروسکوپ جھت تعیین امتداد -٥-٣- ٦



                                                                                 صفحھ  عنوان         
 

V 

 ١٠٥             ثاتیترازیابی وطولیابی مثل  - ٥- ٤
 ١٠٥                 روش پاراالکتیک) الف

 ١٠٧            اندازه گیری ارتفاع عارضھ در دسترس) ب
 ١٠٨         اندازه گیری فاصلھ و ارتفاع عوارض غیر قابل دسترس) ج

  
  فصل ششم

  اصول تعیین موقعیت
 

 ١١٣                )کانوا(ـ تعریف شبکھ 
 ١١٣            ضرورت استفاده از شبکھ ھای نقشھ برداری -
 ١١٣               شبکھ ژئـودزی سراسری کشور -

 ١١٤              انواع روشھای تعیین موقعیت -٦- ١
 ١١٤               شبکھ ھای پیمایش  -٦-١- ١
 ١١٨            روش محاسبھ مختصات در شبکھ پیمایش -٦-١- ٢
 ١١٩            کنترل و سرشکنی خطا در پیمایش -٦-١- ٣
 ١٢٣           محاسبھ بیضی خطا برای نقاط پیمایش-٦-١- ٤
 ١٢٦    روش تعیین محل وقوع اشتباه طولی و زاویھ ای در یک شبکھ پیمایش -٦-١- ٥

 ١٢٦              روش  تعیین محل اشتباه در زاویھ) الف 
 ١٢٧            روش تعیین محل طول اشتباه در شبکھ پیمایش) ب
 ١٢٧        روش تعیین مجھوالت در شبکھ پیمایش پلیگون -٦-١- ٦

 ١٢٧          مجھول بودن طول یا ژیزمان یک ضلع درشبکھ) الف
 ١٢٨            مجھول بودن طول و ژیزمان یک ضلع درشبکھ) ب
 ١٢٨          مجھول بودن طولھای دو ضلع از شبکھ پلیگون) ج
 ١٢٨          مجھول بودن ژیزمانھای دو ضلع از شبکھ پلیگون) د

 ١٢٩               روش تقاطع زاویھ ای -٦- ٢
 ١٣١                 ــعروش تـرفی -٦- ٣
  ١٣٣                 روش مثلث بندی -٦- ٤
 ١٣٤            شبکھ چھار ضلعی با دو قطر -٦-٤- ١

 ١٣٤               برقراری شرط زاویھ ای–) الف
 ١٣٥                برقراری شرط ضلعی) ب
 ١٣٦            شبکھ ھای چند ضلعی با نقطھ مرکزی-٦-٤- ٢

 ١٣٦               برقراری شرط زاویھ ای–) الف
 ١٣٧                ط ضلعیبرقراری شر) ب
 ١٣٨               شبکھ ھای زنجیره مثلثی -٦-٤- ٣

 ١٣٨              برقراری شرط زاویھ ای) الف
 ١٣٩                برقراری شرط ضلعی) ب



                                                                                 صفحھ  عنوان         
 

VI 

  فصل ھفتم
  اصول برداشت نقشھ ھای توپوگرافی

  
  ١٤٢                                                                            روش تاکئـومتری- ٧- ١
 ١٤٣   روشھای قرائـت در تاکئومتری- ٧- ٢
 ١٤٥    روش برداشت با تاکئـومتر تبدیلی -٧-٢- ١
 ١٤٦  تعیین فاصلھ از طریق تغییر شیب خط قراولروی -٧- ٢-٢ 

 ١٤٦    خطای تاکئـومتری ودقت آن- ٧- ٣
 ١٤٧   جدول تاکئـومتری -٧- ٤
 ١٤٨   اصول برداشت جزئـیات- ٧- ٥
 ١٥٣  رداشت  نقشھدقت مسطحاتی در ب  -٧-٥- ١

 ١٥٣  (Total Station)  با استفاده از تاکئومترھای الکترونیکی برداشت -٧- ٦
 ١٥٥   بروش شبکھ بندی نقشھبرداشت -٧- ٧

  
  فصل ھشتم

  نقشھ ھای توپوگرافی  

 
 ١٥٩                تعریف منحنی میزان  -

 ١٥٩          مراحل ترسیم  نقشھ ھای توپوگرافی -٨- ١
 ١٦٠              نقشھالف ـ تھیھ شیت گرید بندی 

 ١٦٢         ب ـ انتساب مختصات بھ گرید ھا و پیاده کردن نقاط پیمایش
 ١٦٢    روی شیت نقشھ) تاکئـومتری  نقاط ( ج ـ پیاده کردن نقاط مسطحاتی و ارتفاعی 

 ١٦٣          پ ـ اتصال نقاط مسطحاتی و مثلث بندی نقاط ارتفاعی
 ١٦٤            ث ـ انترپالسیون نقاط ارتفاعی و ترسیم نقشھ

 ١٦٧              تفسیر منحنی ھای میزان -٨- ٢
 ١٧١               ترسیم نقشھ با کامپیوتر- ٨- ٣
 ١٧٤             طراحی بر روی منحنی میزان- ٨- ٤
 ١٧٤         روش تعیین  ارتفاع یک نقطھ خاص بین دو منحنی-٨-٤- ١
 ١٧٥              محاسبھ شیب در یک امتداد خاص-٨-٤- ٢
 ١٧٥      خاص  از نقشھ توپوگرافی استخراج پروفیل از یک امتداد -٨-٤- ٣
 ١٧٦              محاسبھ حجم عملیات خاکی -٨-٤- ٤
 ١٧٧      محاسبھ حجم عملیات خاکی برای پروژه ھای ساختمانی و پی کنی -٨-٤- ٥
 ١٧٨      روش ایجاد یک امتداد با شیب مورد نظر روی منحنی میزان -٨-٤- ٦



                                                                                 صفحھ  عنوان         
 

VII 

  فصل نھم
  نقشھ برداری مسیر

  
 ١٧٩      ھ برداری در طرحھای راھسازیمراحل کلی مطالعات نقش -٩- ١

 ١٧٩          )مطالعات مقدماتی(  فاز صفر - )الف
 ١٨٢      )بررسیھای تکمیلی و بازدیدھای محلی روی نقشھ ھا(  فاز یک - )ب
 ١٨٢          )تھیھ طرح قطعی(  فاز دو - )ج

 ١٨٣           طراحی قوسھای افقی در مسیر -
 ١٨٤          قوس دایره -٩- ٢
 ١٨٤          هاجزاء قوس دایره ساد -

 ١٨٦           پیاده کردن قوس دایره -٩- ٢
 ١٨٦          قوس دایره ساده -٩-٢- ١

 ١٨٦           پیاده کردن قوس با استفاده از متر) الف
 ١٨٧       )با متر و گونیای مساحی( پیاده کردن قوس دایره بھ روش مختصاتی ) ب
 ١٨٨           پیاده کردن قوس دایره بروش قطبی) ج
  ١٩١    ) روش تقاطع زاویھ ای( یره با استفاده از دو تئـودولیت پیاده کردن قوس دا) د
 ١٩٢          پیاده کردن قوس دایره بروش قطبی از طریق راس قوس) ه
 ١٩٤          پیاده کردن قوس از طریق نقاط پیمایش) ذ
 ١٩٧          قوس دایره مرکب -٩-٢- ٢

 ١٩٧          قوس دایره مرکب مستقیم) الف
 ١٩٨           قوس دایره مرکب معکوس- ب
 ٢٠٠          )نعل اسبی(قوس سرپانتین  -٩-٢- ٣

 ٢٠٢           قوسھای اتصال -٩- ٣
 ٢٠٢           قوس کلوتوئـید  -٩-٣- ١
 ٢٠٣           اجزاء قوس کلوتوئـید- ٩-٣-١- ١
 ٢٠٦           روشھای پیاده کردن قوس کلوتوئـید- ٩-٣-١- ٢

 ٢٠٦          )مختصاتی(روش افست ) الف
 ٢٠٧          روش قطبی) ب
 ٢٠٩          ایستگاه در پیاده کردن قوس کلوتوئـیدمسئـلھ تغییر ) ح 
 ٢١٢    روش تعیین اجزاء و روشھای پیاده کردن قوس کلوتوئـید از طریق جدول) ج
  ٢١٦           قوس اتصال لیمنسکات-٩-٣- ٢

 ٢١٨          ترسیم پالن مسیر  - ٩- ٤

 ٢١٩           تھیھ پروفیلھای طولی و عرضی مسیر- ٩- ٥
 ٢٢٢          طراحی خط پروژه  اصول- ٩- ٦
 ٢٢٢           قوس قائــم سھمی- ٩- ٧
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VIII 

 ٢٢٨       ترسیم نیمرخھای عرضی و محاسبھ حجم عملیات خاکی  - ٩- ٨
  ٢٣٤           ترسیم و آنالیز نقشھ ھای مسیر با کامپیوتر- ٩- ٩
  ٢٣٥           با کامپیوترنمونھ یک پروژه کامل مسیر - 

  
  ھمدفصل 

  ساختمانیاصول پیاده کردن طرحھای 

  
  ٢٤٣                   مقدمھ و کلیات- 

 ٢٤٤      و گذاشتن طرح) اجرائـی(تھیھ نقشھ ھای بزرگ مقیاس  -١٠- ١
 ٢٤٥        انتخاب روش پیاده کردن پروژه و تدارکات اولیھ- ١٠- ٢
 ٢٤٥           پیاده کردن پروژه و کنترل عملیات آن- ١٠- ٣
 ٢٤٧        )نقاط رفرانس(ایجاد نقاط کمکی مسطحاتی و ارتفاعی  -١٠-٣- ١
 ٢٤٨               ایھپط تتبیت دقیق نقا  -١٠-٣- ٢
 ٢٥٢       ایجاد نقاط ارتفاعی و قائـم نمودن قسمت ھای مختلف پروژه -١٠-٣- ٣
  ٢٥٢                ایجاد نقاط ارتفاعی- ١٠-٣-٣- ١
 ٢٥٥            قائـم نمودن قسمت ھای مختلف پروژه- ١٠-٣-٣- ٢

 ٢٥٥           تراز و قائـم نمودن واحدھای پیش ساختھ: الف
 ٢٥٥                قائـم نمودن ستونھا: ب
 ٢٥٨              انتقال نقاط و امتدادھا -١٠-٣- ٤
 ٢٥٨            روش استفاده از تئـودولیت معمولی- ١٠-٣-٤- ١
  ٢٦٠             روش استفاده از شاغول اپتیکی - ١٠-٣-٤- ٢

  
 فصل یازدھم

فتـوگرامــتریمبانی   
 
 ٢٦٤         فتوگرامتری و نقشھ برداری زمینیمقایسھ  - ١١- ١
 ٢٦٥               ری آشنایی با فتوگرامت- ١١- ٢

 ٢٦٧                مقیاس عکس) الف
  ٢٦٧                   پوشش)  ب
 ٢٦٧                     برجستھ بینی-

 ٢٧٣           مراحل تھیھ نقشھ در فتوگرامتری- ١١- ٣
  ٢٧٣                  پرواز و عکاسی- ١
 ٢٧٣                    تھیھ -٢
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IX 

 ٢٧٣             طراحی و نقشھ برداری نقاط کنترل زمینی -٣
 ٢٧٤              حاسباتمثلث بندی ھوایی و م -٤
 ٢٧٤                    تبدیل- ٥
  ٢٧٥                  ترسیم و چاپ نقشھ- ٦

  
  فصل دوازدھم

  نقشھ برداری زیر زمینیمبانی 
  
 ٢٧٩       مختصری از اصول مطالعاتی طرحھای زیرزمینی -١٢- ١
 ٢٧٩        مراحل  نقشھ برداری  در اجرای طرحھای زیر زمینی- ١٢- ٢
 ٢٨٦         ریق حفرچاهروشھای انتقال مختصات از ط -١٢- ٣
  ٢٨٩        استفاده از ژیرئوسکوپ برای تعیین امتداد تونل -١٢- ٤

  
  سیزدھمفصل 

 GPSمبانی سیستم تعیین موقعیت جھانی 
 

  ٢٩٤            ھای جی پی اس ماھواره - ١٣- ١
  ٢٩٥              اس  پی جیوه کار حن - ١٣- ٢
  ٢٩٨          GPS  تعیین موقعیت توسطاصول  - ١٣- ٣
   ٣٠١          هسافت ازماھوارروش محاسبھ م - ١٣- ٤
 ٣٠٢             اس پی ھای جی انواع گیرنده - ١٣- ٥
   ٣٠٤            GPS نده گیر اصول كار - ١٣- ٦
 ٣٠٧               GPSكاربردھای - ١٣- ٧

  
  ٣١١                  تمرینات - 
  

   ٣٢٨                   پیوستھا- 
  ٣٣٠                   لژاندر نقشھ ھا-
  ٣٣٠                  اتیثمثل روابط - 
  ٣٣١                   واژه نامھ- 
  ٣٣٣                   منابع و مراجع- 
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