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به دست آمدن  بر روی هر رأس و  برای هر رأس و اعمال آن   محاسبه مقدار تصحیح زاویه 
زوایای تعدیل شده برای پیمایش 

ب( مرحله محاسبه X∆ و Y∆ کلیه اضالع:
 محاسبه ژیزمان کلیه اضالع پیمایش با استفاده از زوایای تعدیل شده و ژیزمان معلوم ضلع 

اول
 محاسبه مقادیرX∆ و Y∆  برای کلیه اضالع پیمایش

ج( مرحله تعدیل و سرشکنی خطای بست طولی و محاسبه مختصات صحیح نقاط :
 محاسبه خطای بست طولی پیمایش و محاسبه دقت پیمایش  و ارزیابی آن

 محاسبه مقدار تصحیح X∆ و Y∆ کلیه اضالع پیمایش در صورت مجاز بودن خطای بست 
طولی و همچنین محاسبه کلیه X∆ ها و Y∆ های تعدیل شده برای کلیه اضالع

محاسبه X وY نقاط مجهول
 با حل یک مثال کلیه مراحل باال را شرح می دهیم:

مثال 5  ــ2: پیمایش بسته 
اینکه  فرض  با  است.  گرفته  انجام  بسته  پیمایش  عمل  یک  زیر  شکل  مطابق 
 GAB  106˚23΄45˝ و   )X و 100/000  Y 908/980( برابر   A نقطه مختصات 
باشد، مختصات نقاط دیگر )E , D , C , B( را محاسبه کنید. دقت زاویه ای دوربین را 

10 ثانیه درنظر بگیرید.

طول زاویه 

A=64°53′00″AB = 690 880

B=206°34′45″BC = 616 050

C=64°20′45″CD = 677 970

D=107°33′45″DE = 970 260

E=96°38′15″EA = 783 320
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64°53′00″ ) 6″(  64°52′54″
206°34′45″ ) 6″(  206°34′39″
64°20′45″ ) 6″(  64°20′39″
107°33′45″+) 6″( 107°33′39″
96°38′15″ ) 6″( 96°38′09″
                     

________

                   
Σα 540°00′00″

از این پس اطالعات موجود را در جدولی مطابق زیر وارد کرده و محاسبات را 
ادامه می دهیم.

YXΔYCCYΔYΔXCCXΔXژیزمانطول
زاویه تعدیل 

شده 
نقاط 

ایستگاه 

A

B

C

D

E

ب( مرحله محاسبه X∆ و Y∆ کلیه اضالع: 
راهکار کلی: برای محاسبه X∆  و Y∆  اضالع پیمایش، ابتدا باید ژیزمان کلیه 
اضالع را از روی ژیزمان معلوم ضلع اول و زوایای تعدیل شده در مرحله قبل محاسبه 
گفته شد،  که  همانطور  آموختید.   4 در فصل  را  اضالع  ژیزمان  محاسبه  کنیم. روش 

ژیزمان اضالع را از رابطه زیر می توان محاسبه کرد:

G 
امتداد بعدی

  )G 
امتداد قبلی

°180±)زاویه به راست رأس + 
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روش حل: 
 ب( مرحله محاسبه X∆ و Y∆ کلیۀ اضالع پیمایش:

GBC )106°23′45″ 206°34′39″( 180° 79°49′06″  
GCD )79°49′06″ 64°20′39″( 180° 195°28′27″  
GDE )195°28′27″ 107°33′39″( 180° 267°54′48″  

GEA )267°54′48″ 96°38′09″( 180° 351°16′39″  
 نکته: برای اطمینان از درستی محاسبات، ژیزمان AB را مجددًا محاسبه 

کرده و با مقدار معلوم آن مقایسه می کنیم: 
GAB GEA αA±180°  
GAB 351°16′39″ 64°52′54″ 180° 106°23′45″

همانطور که مشاهده می کنید، همان مقدار برای ژیزمان AB بدست آمد که خود 
نشان دهنده درستی محاسبات ژیزمان می باشد. در اینجا ستون های دوم و سوم جدول 

پیمایش مطابق شکل زیر تکمیل می شوند:

نقاط ایستگاهزاویه تعدیل شده ژیزمان 

106°23′45″64°52′54″A

79°49′06″206°34′39″B

195°28′27″64°20′39″C

267°54′48″107°33′39″D

351°16′39″96°38′09″E

A

106°23′45″Σαi=540°B

حال با استفاده از طول های اضالع و ژیزمان محاسبه شده برای هر ضلع می توان 

 

X∆ و Y∆  اضالع را بدست آورد:
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AB

AB

X 690.880 Sin106 23 45 662.785

Y 690.880 Cos106 23 45 195.016

 ′ ′′∆ = × = +


′ ′′∆ = × = −




 

     BC

BC

X 616.050 Sin79 49 06 606.349

Y 616.050 Cos79 49 06 108.899

 ′ ′′∆ = × = +


′ ′′∆ = × = +




 

 
 

 
 

CD

CD

X 677.970 Sin195 28 27 180.885

Y 677.970 Cos195 28 27 653.394

 ′ ′′∆ = × = −


′ ′′∆ = × = −



  

  DE

DE

X 970.260 Sin267 54 48 969.617

Y 970.260 Cos267 54 48 35.328

 ′ ′′∆ = × = −


′ ′′∆ = × = −




  

EA

EA

X 783.320 Sin351 16 39 188.790

Y 783.320 Cos351 16 39 774.260

 ′ ′′∆ = × = −


′ ′′∆ = × = +




 

تکمیل  زیر  شکل  مطابق  پیمایش  جدول  ششم  و  پنجم  ستون های  اینجا  در 
می شوند:

ΔYΔX زاویه تعدیل ژیزمانطول
شده 

نقاط 
ایستگاه 

-195 016662 785690 880106°23′45″64°52′54″A

108 899606 349616 05079°49′06″206°34′39″B

-653 394-180 885677 970195°28′27″64°20′39″C

-35 328-969 617970 260267°54′48″107°33′39″D

774 260-118 790783 320351°16′39″96°38′09″E

A

106°23′45″Σαi=540°B




