NATIONAL CERTIFICATE IN ENGINEERING DRAUGHTSMANSHIP
LECTURE NOTES

Chapter 1

ඉංජිනේරු බිම් භැනීභ
Engineering Survey
හැඳින්වීම
නඳොනොල භතුපිට නශෝ නඳොනොල තු ඳලතින ව්ලාබාවික නශෝ මිනිවා විසිේ වකව් කරන ද අංග ල
වැසුම් ඇඳිභ, වකව් ක වැසුම් භූමිය භත පිහිට වීභ වශා අලය ලේනා වු මිනුම් ශා දත්ත එක්
රැව් කර ගැනීභ නම් භඟිේ සිදු කරයි.
සිරව් තනේ ඳලතින භට්ටම් ශා භට්ටම් නලනව් වීභ නිරීක්ණය කිරීභ , භට්ටම් ගැනීභ භඟිේ සිදු නේ.
බිම් භැනීභ ප්රධාන ලනයේ නකොටව් 2කි.
1. ත බිම් භැනීභ - Plane Surveying
2. භූ මිතික බිම් භැනීභ - Geodetic Surveying
තල බිම් මැනීම
නභහිදී ඳෘතුවිනේ ලක්රතාලය නිවා ඇතිලන නදෝය නනොවකා ශරිමිේ භැනීභ සිදු කරයි. කුඩා
ඳරිභානනේ භැනීම් වශා නභභ ක්රභය බාවිතා කරයි.
උදා:- දෂ ලනයේ 300 ලර්ග කි.මි. ලඩා අඩුලන වෑභ විටභ එය ත බිම් භැනුභක් නව වකනු
ඵන අතර ඳෘතුවිනේ ලක්රතාලය වශා කිසිඳු ගනනය කිරීභක් කරනු නනොන..
භූ මිතික බිම් මැනීම
නභහිදී ඳෘතුවිනේ ලක්රතාලය නිවා ඇතිලන නදෝය වකා ඵන අතර නභය වාභානයනයේ ජාතික
ව්ලරඳයක් ගනී. විා ප්රභාණනේ බිම් ල නිලරදි සිතියම් කුනු කිරීභ වශා ඳදනභක් නභේභ
ඳෘතුවිනේ ප්රභාණය ශැඩය දදිය පිිබඵ භූමිතික විදයාඥාණාණය ලැ ද දිණු ක කිරීභ පිස ව නභභ භනුම්
ක්රභය සිදු කරනු ඵයි.
බිම් භැනීභ:





ක්නේත්රනේ ව්ලබාලය අනුල
නයදීනම් අරමුණ අනුල
බාවිතා කරන උඳකරණ අනුල
බාවිත කරන ක්රභය අනුල, ලර්ග නකනර්.
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ක්ෂ ත්ර
ේ ෂේ ස්වභාවභ සනුභ
 භූමිය භත කරන මිනුම් - Land Survey
 දක ලව්තු පිලිඵ කරන මිනුම් - Astronomical Survey
 මුහුදු ශා නාවික කටණුතු වම්ඵේධල කරන මිනුම් - Marine & Navigation Survey
භූමිය භත ඳලතින ගංගා, ඇෂ නදොෂ, නිම්න නගොඩනැගිලි, ඳාරලල් ලැනි ඉදි කිරීම් නභේභ ඳාම්, ජ
න, විදුලි ශා දුරකතන වම්ඵේධතා ල ඳලතින දත්ත ඵා ගැනීභට නශෝ නඳොනෂොනේ එභ දත්ත පිහිටු
වීභට නභේභ ප්රනශීයය නභේභ නගර වබා භායිම් පිහිටු වීභ වශා සිදු කරන භැනීම් භූමිය භත කරන
භැනීම් නශලත් Land Survey නව ශඳිේනේ.
වි්ලනේ ඳලතින ලව්තු ල ශා දකා ගත ලව්තු ල නතොරතුරු ශා දත්ත රැව් කිරීභත් තරු ශා ග්රශ
නෝක ලැනි ලව්තු ල පිහිටීභ තීරණය කිරීභට සිදු කරන භැනීම් Astronomical Survey නව
ශැඳිේනේ.
මීට අභතරල ජ වැඳණුම්, ලරාය කටණුතු, ගංගා ලලිේ ගා එන ජය ශා එභ කටණුතු නිරීක්ණය
කිරීභට අභතරල මුහුදු භට්ටනම් සිට නලනව්වීම් නිරීක්ණය Marine & Navigation Survey නව
ශඳිේනේ.
ෂ දීෂම්සනරමුණසනුභ
 ඉංජිනේරු භැනීභ
 ශමුදා නවේනංක ශැසිරවීභ වශා
 ලානිජ නිධි නශෝ වම්ඳත් නවවීභ වශා
 ඳනවේ ඳලතින විවිධ නකොටව් පිලිඵ අධයනය කිරීභ වශා
 වැඟවුනු න්ටාලනේ නවවීභ වශා
ාවවිතවසකරනසඋපකරණසනුභ







දම්ලැල් භැනුභ - Chain Survey
භාලිභා භැනුභ - Compass Survey
ත නම්ව භැනුභ - Plane Table Survey
තිනයොඩයිට් භැනුභ - Theodolite Survey
Tachometric Survey
Arial Survey

ාවවිතසකරනසක්රම සනුභ
 ඳරික්රභණ භැනුභ
I. වංලෘත ඳරික්රභණ
II. විලෘත ඳරික්රභණ
 Triangulation Survey
භැනුම් කටණුතු කිරීනභදී දත්ත එක් රැව් කර ගේනා ක්රභ





දුරක්/දිගක් නව - Distance
නකෝණ/දිගං නව - Angles/ Bearings
ඛණ්ඩාංක නව - Co-ordinates
භට්ටම් නව - levels
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නභභ ඵා ගේනා ද දත්ත භඟිේ භනින ද බිනම් ලර්ගපයත්, අලයය ඳරිභලනුත් නවොයා
ගත ශැක.ඊට අභතරල නිර්මිත ව්ථාඳනය වශා (Setting out) නයොදා ගත ශැක. වැසුම්
ඇඳීභ, සිතියම් වකව් කිරීභ නභේභ නලනත් ලැදගත් ප්රව්ථාර ශා රඳ වටශේ වකව් කිරීභට ද
ඉශත දත්ත උඳනයෝගී කර ගැනේ.

මැනීෂම්සමූලධර්ම
බිම් භැනීභ වශා මලික මධර්භ 2ක් ඇත.
1. Working from Whole to the part- පුර්නෂේ සසිටසෂකොට්ටසමැනීම
භැනීභට අති මුලු ඉඩභ වකා ඵා අලය ක්යේ පිහුටුලා නගන එභඟිේ
වැකිල්ක් පිහිටුලා නගන එය ත්රිනකෝණ ලට නඵදා භැනුම් කටණුතු කිරීභ.
නභහිදී ප්රනශය ුරරා ලයාප්ත ත ලන ඳරිදි ඉතා ගැනඳන ශා නිලැරදි ක්රභයකට අලයය ක්ය පිහිටුලා
නගන (මුලික ක්ය - Base point ) භැද පිහිටි ශත්ත එක් රැව් කර ගැනීභ පිස ව ශවිතියික
ක්යයේනගේ ද යයිේ දලරණය නනොලන කාඳ වශා තෘතික ක්යය ද කු ක කරයි.
නභනව මිනුම් ගනීනම්දි විා ඳරිභණනයේ සිදුලන නදෝ ලක්ලන අතර සියලු ලැරදීම් ද අඩු
කරනු න.. තලද නභභඟිේ දත්ත සියල්භ යකරාශි කර ගත ශැකි නිවා වැසුම්ඳනත් අඳින ද
වැකිල්ද ලඩාත් නිලරදි නේ.
2. Working form part to the Whole-ෂකොටෂ්ේසසිටසපුර්න ටසමැනීම
භැනිය ණුතු ඉඩනම් ක්ය 2ක් නශෝ කිහිඳයක් කු ක කර එභ කු ක කරන ද ක්යයේ
ලට වානප්ත ක්ල අනනක් ක්යයේ කු ක කිරීභ ශා මිනුම් ගැනීභ.
නභහිදී කලිේ කු ක කරන ද ක්යය ලට වානප්ත ක්ල මිනුම් ගැනීභ නිවා එහි ලරදක් සිදු වී
ඇත්නම් ඉදිරියට කරනගන යන භැනීම් ලට ද එභ නදෝය ඵඳායි.එභඟිේ වැසුම්ඳත නදො වහිත
ලන අතර එභ වැසුභ භඟිේ ඵා ගේනා දත්ත ද නදෝ වහිත නේ.
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