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ත මේව මැනුම - Plane Table Surveying 
 

ශැඳින්වීම 
තර මේඹ ඹනු ක්මේත්රමදී  ිසතතය රඵ  න්නන  තතමමභ ිතියඹභ ඳීමභ ව  බ ිසත  රයන පඳරයයඹි.  මභහි 

ී  මලිරභ රයනු රඵ්නම්න ද්නන  රක්ඹර ිතට දුය ව  දිල  ඳසුමය්න මනොද්නන  රක්ඹක් පිහිටු  නැනීභයි  

ිසල ර ඳරිභ යඹට මවෝ කුඩ  ඳරිභ යඹට මරමයන භූ රක්ය  ිතියඹේ නත ි.රීභ ව  තර මේඹ පරද යී 

ඳිසච්චි රයනු රැමේ  ිතියඹේ ප්රියමලෝධනඹ ව  ද මභඹ තත  ඳවසු මර බ ිසත  රයනු රැමේ  

 

 

 

 

අරමුණු 
මභභ ඒරරඹ ත නමදී  ඔඵට ඳවත රරුණු ේඵ්නධමඹ්න භන  තමඵෝධඹක් රඵ  නත වැර  

 තර මේ භනුමේ මුලිර ංරල්ඳ (basic principle of plane table surveying) ව  එහි  ිත ත ිත 

 තර මේ භැනුමභී  බ ිසත  රයනු රඵන පඳරයය  

 තර මේමද සීරුභ රු (adjustments)  

 තර මේඹ ක්මේත්රමද ී  බ ිසත  රයන තයුරු (Procedure of setting up ) 

 තර මේ භැනීමේී  දත්ත ටව්න රයන තයුරු (procedures of recording observations) 

 තර මේ භැනීමේී  ඳියන මදෝ ( Errors in plane tabling) 
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ත මේව මනුමේ මුලික වංකල්ප 

(Basic Principle of Plane Table 

Surveying) 
 

තත භත් මර නිැයදි ඵ (accuracy)   

මවෝ ේපුමයමඹ්නභ නියදි ඵ 

(precision) මනොරරන භූ රක්ය 

භැනුභරී   මභභ ක්රභඹ තත භත් මඹෝනය 

මේ  එමභ්නභ ත්රිමරොයතිියර රයයඹ 

භඟි්න මවෝ ියමඹොඩරයිට්ටු ඳරික්රභයඹක් 

භඟි්න මවෝ තත  නියදි පිහිටු  නත් 

රක්ඹ්න 2ක් තතය ිසතතය නැනීභ ව ත් 

තර මේ භැනුභ බ ිසත  මරමම  කුඩ  

ඳරිභ යඹට මරමයන භූ රක්ය  ිතියඹේ 

නත ි.රීභ ව  තර මේමේ භැනුභ 

ඩ ත් බ ිසත  මරමම  මභහි ඳිය සුිසමලේෂි 

රක්යඹක් නුමද ක්මේත්රමද භැනීභ 

රයනු රඵන තතමමභ ඊට තද ර ිතියඹභ ද 

නිමභ යඹ ි.රීභයි  එනේ තනිකුත් භැනීේ රී  ක්මේත්රමඹ්න තනුරරු ැරසුේ ර මඹරමඹී  (Drawing Office) 

රයනු රඵන රටයුුර මභභ භැනුේ ක්රභමදී  ක්මේත්රඹ ුරර ී භ ිතදු රයයි  

ද්නන  රක්ඹර ිතට දුය ව  දිල  ඳසුමය්න මනොද්නන  රක්ඹක් පිහිටු  නැනීභ තර මේ භනුමේ මුලිර 

ංරල්ඳයි    

 

ත මේව මැනුමමදී භාවිතා කරනු බන උපකරණ  

තර මේඹ ප්රධ න ලමඹ්න මතඳ රට ිස රයන රද ඳීමමේ පුරුි.්න භ්නිසත මේ (Fig. 01) තීමමේ පුරු 

 භ නයමඹ්න ඳදේ රයන රද මත්ක්ර ැනි දැඹි.්න නිමභ යඹ මරොට ඳිය තතය ප්රභයමඹ්න 400ේේX300ේේ 

මවෝ 750ේේ X 600ේේ ිසඹ වැර  

 

Fig. 01 Plane Table 

 

තමනක් ප්රධ න පඳ ංනඹ නුමද ජු  ද යඹක් හිත දමල මමඛරඹ යි( Alidade)(Fig.02)  මභඹ පිත්තර ැනි 

මරෝවභඹ ද්රය ලි්න මවෝ ඳදේ රර ී  ලි්න  ද  ඳිය තතය 500තිති ඳභය දිනි.්න යුක්ත මේ  
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Fig. 02  Alidade 

එහි මදඳ තර මදරි.්න භ්නිසත න තතය එ  මදරරරි්න තේ රය ඳත්මත් බ ිසත මනොරයන තතත  රී  

වකුර  තැබීභ ව යි  දමල මමඛරමද එක් මරරයක් ඳටු ිතදුයි.්න යුක්ත න තතය තමනක් මරරය තථ ත්රර 

මර්නදි.්න යුුර ිතදුයි.්න ද යුක්ත මේ  

 

 

දුමේක්ය වහිත දේ මේඛකය (Telescopic Alidade) 

දුමමක්ඹක් ිස රයන රද දමල මමඛරඹ මභනති්න වැඳි්නමේ  ආනත වු දැක්භක් දමලන නත ි.රීභ ව  බ ිසත  

රයයි  

        

Fig.03 Telescopic Alidade 

 

 

 

 

 

වප්්රිතු ල මලය (Sprit Level)  
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මරෝවභඹ නරඹක් ුරර බුබුරක් හිත කුඩ  පඳරයයඹි.  ඳීමමේ පුරු මරල් වී ඳිය දැයි ඵැී භ ව  මභඹ 

බ ිසත  මරමම  

 

Fig.04 Sprit Level 

චුේභක මාලිමාල (Magnetic Compass) 

චුේබර භ ලිභ  එහි භධයමද නිදවමේ ්රභයඹ ිසඹ වැි. චුේබර සුචිඹි.්න භ්නිසත මේ  එඹ තර මේඹ චුේබර 

දිල ට දිල නිය ි.රීභ ව  බ ිසත  මරමම. 

 

Fig.05 Magnetic Compass 

 

මක්න්ද්රන බාුල (Centering Arm) / Plumbing Fork 

මරොණ්ඩ රටුර වැඩඹි.්න ව  එර  ව  භ න දිගි්න යුක්ත වු ඵ හු මදරි.්න භ්නිසත මේ එහි එක් මරරයක්  

සුචිඹි.්න භ්නිසත න තතය තමනක් මරරයට රමඹ ිස මරමම මභඹ තර මේඹ භධයනත ි.රීභ ව  බිසත  

මරමම  
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Fig. 06 Plumbing Fork 

 

ඇඳීමේ කඩදාසි (Drawing sheet) 

ඳීමමේ රඩද ිත මවොඳි්න ඳදේ රයන රද  භනය ර රගුය තත්ඹ්නට ඔමයොත්ුර මදන ඳරිදි රතරර එ  ිසඹ 

යුුරයි   එමභ්නභ එ  හිරු එලිඹට දිලිම්නම්න නැිය තයුරි්න  තළු ඳැවැිය මවෝ මරොශ ඳැවැිය මයඹි.්න රත 

රය ඳත මීට තභතය  වදිිත මල ි.්න ිතදුිසඹ වැි. ව නි රර  නැනීභ ව  දිඹ යය (Water-proof cover) 

රඩද ිතඹක් ද  බ ිසත  රර යුුරයි  

 

ත මේව මැනුමේ ලාසි ශා අලාසි 

ලාසි 

 කුඩ  ඳරිභ යඹට මරමයන භූ රක්ය  ිතියඹේ නත ි.රීභ ව  තත භත් තක්භ්න ක්රභඹි.  

 ිතියඹේ නත ි.රීභ ක්මේත්රමඹී භ ිතදුරයන නි  ක්මේත්ර මඳොත් තැබීභ තලය මනොමේ  එමභ්නභ ැයදි 

ටව්න ි.රීේ නි  ිතදුන මදෝඹ්න ද මභභඟි්න භඟ වැමම  

 ැඩ බිමේ ඳිය තථය තංනඹ්න ිතඹල්රභ භඟ වැරීභි.්න මතොය ිතියඹේ නත වී තිය දැයි ැර වැය දැන නත 

වැි.ඹ 

 තලය ි.ිතභ ැදනත් තිනුභක් භඟ වැරීභි.්න මතොය නත වැි. මේ  

 තිනුේ නැනීමේී  ඳියන මදෝ, තමේක්ය මමඛ  නැනීමේී  තවවුරු රය නත වැි. මේ  

 ියමඹොඩල්යිට්ටු භැනුභරට ඩ   පිරි ැඹ තභ මේ   

 ියමඹොඩල්යිට්ටු භැනුභරට තයේ නිපුයත ඹි.්න යුුර පුද්නරඹ්න තලය මනොමේ  

 

අලාසි 

 තර මේ භැනුභ ිසඹලි ර ශගුණිර තත්ඹ ඹටමත් බ ිසත  රර වැි. වුත් මතත් ර ශගුණිර තත්ඹ 

ඹටමත් බ ිසත  රර මනොවැර  

 පඳරයය තත භත් ඵය රැමනන ඹ භට රයදය හිත එ  මේ  

 තියමමර පඳංන ි.හිඳඹක් ඳිය ඵැිස්න එ  තැනි්න තැනට  රැමනන ඹ මේී  නැියිසඹ වැර  

 ති්න තත භත් නියදය නිභැවුභක්  තමකක්  රර මනොවැර  

 තර මේ භැනුභ පඳමඹෝගී රයනනිති්න රයන රද භනුභක් නැතත් ඳරිභ යඹ මනත රය ඳීමභට තලය 

වුමවොත් මරමේත්ර ටව්න තඵ  මනොභැිය නි  ර මඹඹ තත භත් තඳවසු මේ  
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ත මේවය ක්මේත්රමේ දී භාවිතා කරන අයුරු (Procedure of setting up ) 

මේඹ ඩ ත් ඳවසු පි.්න ිස රර යුුර තතය ( මීටම 1ක් ඳභය පි.්න) මතඳ මේ ඳ ද ුරන ඳරල් මර ර  

මවොඳි්න මඳොශ ුරරට තද රර යුුරයි  මඳොමරොමේ පිහිටි රක්ඹට භනුඳියර ැරසුේ ඳමත් රක්ඹ පිහිටිඹ 

යුුරඹ  මභඹ මේඹ භධඹයනත ි.රීභ මර වැඳි්නමන තතය ඒ ව  මක්්නද්රන ඵ හු බ ිසත  රයයි   භ නය 

භැනීභක් ව  මේඹ ඳත භට්ටති්න  ියයත වීභ ප්රභයත් වුත් තත භත් නිැයදි ප්රභ යමඹ්න ිසල ර භැනුේ 

රටයුුර ව  මේඹ තප්රිුර මරමරඹ භඟි්න මරමල් රර යුුරයි තර මේඹ එක් තථ නඹි.්න තත් තථ නඹරට 

මනනඹ මභ්න ඳසු එඹ රලි්න රක්මද දිල ට භ ්නතයන මේ දිල නිය රය ිස රර යුුර මේ  ඒ ව  ක්රභ 2ක් 

බ ිසත  මරමම  

1. චුේබර සුචිඹක් භඟි්න දිල නිය ි.රීභ 

මභඹ රලි්න ිතටි රක්ඹ න පිහිටුේ තථ නමද ිතට ේජ්මජ්ද රර මනොවැි. තතථ ර ී  බිසත  

මරමම නමුත් තථ නීඹ ආරමයඹ මවේුරම්න මභහි නියදයත  නැන ිසලත  රර මනොවැර  

 

2. ඳසු දැක්භ භඟි්න දිල නිය ි.රීභ 

මභහිී  මදන රක්මද ිතට ඳරමු රක්ඹ මද නැත වැරී ඵර  දිල නිය ි.රීභ ිතදු රයන තතය  

මභඹ ඩ ත් නියදය ව  ිසලත ඹ තැබිඹ වැි. ක්රභඹයි  

 

 

ත මේව මැනීමේදී දත්ත වටශන් කරන අයුරු (procedures of recording observations) 

මේඹ නියදි තථ නනත ි.රීමභ්න තනුරරු මඳොශමේ පිහිටි ිසමලේ රක්යඹ්න ිතියඹේ නත ි.රීභ  ආයේබ රර 

වැර  එඹ  භනයමඹ්න ආර ය 3ි.්න ිතදු මරමම  

1. ි.යය භඟි්න 

මභඹ තර මේ භැනුමභී  බ ිසත  රයන ඩ ත් ජු  ව  යරභ ක්රභඹයි  P හි පිහිටි පඳරයය 

තථ නමද ිතට ිතියඹේ නත ි.රීභට තලය තථ න මත ි.යය දුයි  ඒත් භඟභ ඒ ට P  

ිතට ඳිය දුය රරති්න ඳරිභ යඹරට රකුණු රයයි  

 

 

 
 

 

 

 

2. ත්නතම මජ්දනඹ භඟි්න 
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මභහිී  පඳරයයඹ තථ න 2ර ී  ඳභයක් තථ නනත රයනු රඵන තතය එි.මනර ිතට භැනුේ 

නත යුුර තථ න ව  ි.යය දුයි  පඳරයය තථ න 2 ඹ  රයන මමඛ  ඳ දේ මමඛ  

(Base Line) මර වැඳි්නමන තතය තිනුේ රඵ නත යුත්මත් මභභ මමඛ මේ ඳභණි  

 
 

 

 

 

3. ඳරික්රභය භඟි්න 

මභභ ක්රභඹ භ ලිභ  ඳරික්රභය භැනුභට/ ියමඹොඩරයිට්ටු භැනුභට භ න මේ  භව  භ මන ව  

නංන  ආදිඹ තිනුේ රටයුුර ි.රීමේී  ඩ ත් ප්රමඹෝනන මේ   තර මේඹ ඳරික්රභයඹ ට  

මනනඹනු රඵන තතය තලය තථ න ව  තනුරේබ නනිති්න ිතියඹේ නත රයයි  
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ප්රති  මදදනය (Resection)  

ඳ රන රක්ඹක් තලය වු ිසට තථ න 2ර මවෝ 3ර ිතට  ි.යය ඳීමමභ්න එභ ි.යය මජ්දනඹ න රක්ඹ 

ඳ රන රක්ඹ මර නනු රැමේ  මභමේ ප්රිය මජ්දනමදී  තතථ  2ර ී  නැටු  ඳැන නැම.  

01. ද්ිස රක් නැටු  

පිඹුමම ඥ ත රක් 2ක් එභ රක්තමද ිතට ඵැී මේී  මභභ නැටු  ඳැන නඟී  

02. ත්රිරක් නැටු  

 
පිඹුමම ඥ ත රක් 3ක් එභ රක්තමද ිතට ඵැී මේී  මභභ නැටු  ඳැන නඟී  මේඹ ිස 

මරොට ඳිය  P තථ නමද ිතට මඳමනන මදන රද X, Y  ව  Z රක් ර පිඹුමම නිඹරන රද 

තථ න x, y  ව  z  ඹැයි ිතතමු  තලයඹ ්නම්න මේඹ ිසමරොට ඳිය P රක්ඹ 

නිඹැකීභටයි  භත මේඹ දර ලමඹ්න දිල නිය රය X , Y ව  Z මදට දමල මමඛරඹ මඹොමු 

රය පිළිමලි්න x , y ව  z වයව  ි.යය තඳි්නන මභභ ි.යය එක් රක්ඹරී  ත්නතම මජ්දනඹ 

මේ නේ P ට තනුරඳ න p රක්ඹ එඹ මේ  එමේ මනොවුනමවොත් මභභ ි.යය 3්න මදෝ 

ත්රිමරෝයඹ ඹැයි ි.ඹනු රඵන ියමරෝයඹක් ේමද්  

 

 

මල්මෑන් නීති ය ( Lehmann’s Rule)  

01. Xx, Yy ව  Zz ි.යය ිතට පිළිමලි්න X, Y ව  Z  ට ඳිය දුයට භ නුඳ ියර දුයි.්න P රක්ඹ නිතයභ 

පිහිටයි  

02. X, Y ව Z රක් එර එරක් මද ඵරන රර P රක්ඹ එක් එක් ි.යයඹට මභ්න මවෝ දකුමය්න මවෝ 

එරභ ඳැත්මත්න නු ඳත  
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