
 2تمرین شماره 

در امتداد زمین شیبداری اندازه گرفته ایم و زاویه شیی  هیر عه یه را ی ییین      CDو  AB ،BCرا در سه دهنه  ABCDخط مستقیم  -1

 نموده ایم. اندازه گیری ها مهابق جدول زیر می باشند:

 شماره عه ه (m) طول عه ه زاویه شی 

+06° 00́ 00.500 AB 

+00° 00́ 11.510 BC 

-0.° 00́ 16560 CD 

 را حساب کنید. ADالف( مسافت افقی 

 احداث کنیم، شی  نسبی بین دو نقهه مزبور را حساب کنید.  Dو  Aب( اگر بخواهیم راهی میان دو نقهه 

با یوجه به اینکه در اثر وجود شی  در زمین از دعت نسبی کار کاسته می شود، مهلوب است محاسبه حداکثر زاوییه شییبی کیه بیا      -0

چشمپوشی از آن بتوان به دعت نسبی 
1

1000
 دست یافت.  

نقشیه بیا مقییا      متر است. فاصله افقی این دو نقهه روی 10و اختالف اریفاع آن ها  %.درصد شی  امتداد در بین دو نقهه   -0
1

0000
 

 چند سانتی متر است. 

 متر اختالف اریفاع داریم.  .متر فاصله افقی  100ی نی در  %.یوضیح: منظور از شی  

 را ی یین کنید.  Bو  Aبه شرح زیر است. فاصله بین  Bو  Aمختصات عائم الزاویه ای دو نقهه  -6

YA=06.91501 XA=00695.6 

YB=06000590 XB=066.5.6 

  

مشخص شده و مقدار یصحیح یبدیل به افق  B( .m1و  .m60و ) A( .m10و  .m.0امتدادی بر روی سهح شیبدار با دو نقهه ) -.

AB  سانتی متر است. شی  این طول چند درصد است؟ 16برابر 

را باید چنید   ABاندازه گیری شده است. برای یهیه نقشه این عه ه زمین طول  AB=100mطول  %0بر روی عه ه زمینی با شی   -6

 متر در نظر گرفت؟ مقدار یصحیح یبدیل به افق چه عدر است؟

بر روی عه ه زمینی عرار گرفته اند. شی  زمین بین ایین   N( m100و  m010و  .m100و ) M( m100و  m000و  m1000دو نقهه ) -9

 دو نقهه چند درصد است؟



یده شیود، بایید طیول    شی پیاده کنیم. اگر متر در امتیداد شیی  ک   %10با شی  متر را بر روی عه ه زمینی  161506می خواهیم طول افقی  -0

 یبدار را چند متر در نظر بگیریم؟ش

متر خوانیده شیده    0050سانتی متر از مسیر مستقیم انحراف پیدا شده و عدد  00با نوار فلزی، در وسط به اندازه  ABدر اندازه گیری طول  - 1

 است. مقدار طول دعیقا چند متر است؟

سیانتی متیر    10میی باشید، برابیر     B( m1906و  .m100و ) A( m1606و  .m10کیه در آن )  ABیصحیح یبدیل به افق بیرای طیول    -10

 چند درصد است؟ ABاست. شی  خط محاسبه شده 

 متر از مسیر اصلی منحرف شویم، مقدار یصحیح اندازه گیری چه عدر است؟ .05متری به اندازه  000اگر در یک اندازه گیری فاصله  -11

سانتی متر بیه چید در دهانیه اول و در     00متری اندازه گیری کرده ایم. هرگاه خروج از امتداد  0.متر را با یک متر  1.0برابر  ABطول  -10

 سانتی متر به راست باشد، خهای اندازه گیری کل طول را محاسبه کنید.   00دهانه دوم 

در یک منهقه با دعت نسبی ها اندازه گیری طول  -10
1

000
 شیبی می یوان از یصحیح یبدیل به افق صرف نظر نمود؟چه است. یا انجام شده  

متر، نیروی کشش به کار  00..005فاصله بین دو ستون هم اریفاع با یک نوار فلزی و به صورت ی لیق اندازه گیری شده. طول عرائت شده  -16

 و ستون چه عدر است؟کیلوگرم است. فاصله افقی بین د .0560نیوین و جرم نوار در این طول  10رفته 

بخواهیم نقشه  %0در صوریی که از یک منهقه با شی   -.1
1

10000
یهیه کنیم، یا چه طولی را می یوان از یصحیح یبیدیل بیه افیق صیرف نظیر       

 میلیمتر در نظر گرفته شود(. 050)خهای یرسیمی  کرد؟

. یا زمانی که مقدار عددی خها ها )سیستماییک یا یصادفی( پی  از  استخهای یرسیمی بیانگر حداعل طول عابل پیاده شدن در نقشه یوضیح: 

 به طور کلی: یبدیل به مقیا  از میزان خهای یرسیمی کوچکتر باشند، آن خها عابل چشمپوشی است. 

 مقیا  نقشه. ×زمینی اندازه گیری خهای یرسیمی=مقدار خهای 


