
 
  باسمه تعالی

  )ره( امام خمینیالمللی دانشگاه بین
  15/2/1386:  تحویلتاریخ   درس نقشه برداريتمرین

ایـن  .  متر اسـتفاده شـده اسـت    50گیري طول یک ضلع از نوار فوالدي به طول اسمی             براي اندازه  -1
گیري در جدول زیر یـاد داشـت     ضلع به سه قسمت تقسیم شده، طول هر قسمت و شرایط اندازه           

 .شده است

تصحیح کمانی شدن تصحیح کشش تصحیح شیب تصحیح دما نیروي کششی اختالف ارتفاع درجه حرارت طول اندازه گیري شده  شماره بازه

11 0.54 26 49.997 1

11 -0.7 26 49.995 2

11 -0.62 26 45.524 3  

  .اگر مشخصات نوار به صورت زیر باشد، طول تصحیح شده این ضلع را بدست آورید    
مدول االستیسیته یانگ   ضریب انبساط طولی   کشش استاندارد  دماي استاندارد  سطح مقطع  وزن نوار در واحد طول    

200 KN/mm2 0.000011 5 kgf 20oC 2.08 mm2 0.016 kg/m  

متـر   178 برابـر   016/0ستفاده از نوار فوق و تحت همان شرایط طول یک زمین به شـیب               اگر با ا   -2
طول تصحیح شده را یکبار به روش فوق و بار دیگر به روش ذکر شده در      . گیري شده باشد    اندازه

  .جزوه بیابید، علت اختالف را بیابید و در مورد آن توضیح دهید

. باشـد  انـد بـه صـورت زیـر مـی      استاندارد شـده مشخصات دو نوار الف و ب که در سطح صاف           -3
نـوار  . بدست آوریـم ستفاده از نوار الف  ابا در شرایط استاندارد    نوار ب را  طول واقعی   خواهیم    می

 درجـه سـانتیگراد بـا    24الف بین دو نقطه همتراز که از سطح زمین باالترنـد، در درجـه حـرارت     
 25الذکر در درجه حـرارت   کشیدن نوار ب بین نقاط فوق     با   . نیوتن کشیده شده است    410نیروي  
ب  از نوار   ط میلیمتر تحت این شرای    5/1 معلوم گردیده است که      N 160 و کشش     سانتیگراد درجه

 .تعیین کنیداست، طول واقعی نوار ب را در شرایطی که استاندارد شده . کوتاهتر است

مدول االستیسیته یانگ   ضریب انبساط طولی   کشش استاندارد  دماي استاندارد سطح مقطع وزن نوار در واحد طول     طول اسمی نوار  

20oC 6 mm2 0.455 N/m الف

19oC 3.24 mm2 0.255 N/m N/mm2 30207000ب 0.000011 89 N

  



 بسمه تعالی
)ره(المللی امام خمینی دانشگاه بین  

 
  : تاریخ تحویل  1تمرین درس نقشه برداري

 10 بـه فاصـله   ’S به علت وجود موانع طبیعی، دوربـین در نقطـه   ASBدر هنگام اندازه گیري زاویه   -1
 در جـه  90 و 15   بـه ترتیـب  SS’A و ’AS’Bمقـادیر زاویـه   .  قرار داده شـده اسـت  Sمتر از نقطه 

 ASB متـر باشـد، مقـدار زاویـه     90 و 100 به ترتیب SB و   ASاگر طولهاي   . گیري شده است    اندازه
 ؟باشد ر میچقد

 

 

  
  

  

.  و قرائت مـضاعف اسـتفاده شـده اسـت    جدید از دوروش تAOBگیري اندازه زاویه  به منظور اندازه   -2
  چند درجه است؟AOBاگر نتایج حاصل مطابق جدول زیر باشد، زاویه 

درجه دقیقه  ثانیھ  درجھ  دقیقھ  ثانیھ  درجھ  دقیقھ  ثانیھ  درجھ  دقیقھ  ثانیھ 
A 20 30 40 200 30 42
B 80 38 25 260 38 35
A 100 25 9 280 25 11
B 160 32 59 340 32 57
A 260 20 4 80 20 2
B 320 27 53 140 7 47
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دایره به چپ دایره به راست میانگین زاویه
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