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فصل هشتم

آزمون های نهایی
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نمونه سؤاالت آزمون های نهایی سنوات گذشته فصل اول مبحث ترازیابی
1ــ شکل زیر مربوط به عملیات ترازیابی بین 2 ایستگاه S1، S2 می باشد اگر ارتفاع نقطه S1 برابر100000 میلی متر فرض 
شود با رسم جدول ترازیابی اختالف ارتفاع و ارتفاع سایر نقاط را محاسبه نموده و اختالف ارتفاع نقاط S1 وS2 را به دست آورید. 

خرداد 83

ـ   8 شکل 1ـ

ـ   8 شکل ٢ـ

2ــ در یک ترازیابی برای تهیٔه پروفیل عرضی از محور مرکزی یک  راه  ابتدا ترازیاب را در نزدیکی محور راه قرارداده و سپس 
دو طرف محور )طرف راست و طرف چپ( مطابق شکل زیر ترازیابی انجام شده است. مطلوبست:

 تنظیم جدول ترازیابی در صورتی که ارتفاع محور مرکز راه 102 متر و عرض راه 20 متر باشد.خرداد 85

3ــ شکل داده شده مربوط به عملیات ترازیابی از BM1 به ارتفاع 100 متر تا BM2 به ارتفاع 103/050 متر می باشد. اگر 
طول مسیر ترازیابی 250 متر و خطای کیلومتری 25 میلی متر باشد. جدول ترازیابی را تنظیم و ارتفاع سر شکن شده )تصحیح شده( 

نقاط را محاسبه کنید. خرداد 88 
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4ــ با توجه به جدول ترازیابی زیر ستون مربوط به اختالف ارتفاع و ارتفاع نقاط را محاسبه و تکمیل نمایید. دی 84

نقاط قرائت عقب قرائت جلو ΔH اختالف 
ارتفاع ارتفاع نقاط

P B.S F.S + _ H

A 3161    100

B 3005 2436    

C 2954 748    

D 3921 6    

E 2542 865    

F  3200    

5  ــ جدول ترازیابی زیر مربوط به عملیات ترازیابی بسته به طول 500 متر وخطای کیلومتری - +20 میلی متر می باشد. 
الف( ارتفاع نقاط را به روش ارتفاع دستگاه محاسبه نمایید.

ب( خطای بست ترازیابی را محاسبه کرده و با خطای مجازکنترل نمایید.
ج( در صورت قابل قبول بودن خطا ارتفاع تصحیح شدٔه نقاط رامحاسبه نمایید. دی 88

نقاط قرائت عقب قرائت جلو ارتفاع دستگاه ارتفاع تصحیح نشده مقدار تصحیح ارتفاع تصحیح شده

p B.S F.S HI H C HC

A 1410   50   

B 1620 1530     

ـ   8 شکل ٣ـ
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C 1290 1570     

D 1720 1180     

E 1630 1740     

A  1660     

و  Ha=100m صورتی که  در  است  شده  انجام  بسته  صورت  به  که  می باشد  ترازیابی  عملیات  دهنده  نشان  زیر  کروکی  6ــ 
hb=103/050 و همچنین طول مسیر ترازیابی 250متر و خطای  کیلومتری ترازیابی 25mm باشد مطلوبست: 

الف( تنظیم جدول ترازیابی ومحاسبه ارتفاع نقاط
ب( محاسبه خطای  بست ترازیابی 

ج( در صورتی که خطا قابل قبول باشد ارتفاع سر شکن شده نقاط را محاسبه نمایید. شهریور87

7ــ شکل داده شده عملیات  ترازیابی پروفیل عرضی یک مسیر را نشان می دهد اگر، ارتفاع نقطٔه مرکزی )Ha=120m( باشد، 
جدول ترازیابی را تنظیم کرده و ارتفاع نقاط را محاسبه کنید. شهریور 88 

ـ   8 شکل 4ـ

ـ   8 شکل 5 ـ
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ـ   8 شکل 6 ـ

ـ   8 شکل 7 ـ

8  ــ  شکل داده شده مربوط به عملیات ترازیابی از BM1 به ارتفاع 100 متر تا BM2 به ارتفاع 103/050 متر می باشد. اگر 
طول مسیر ترازیابی 250 متر و خطای کیلومتری 25 میلی متر می باشد. جدول ترازیابی را تنظیم و ارتفاع سر شکن شده )تصحیح شده( 

نقاط را محاسبه کنید. خرداد88

9ــ شکل داده شده عملیات ترازیابی یک پروفیل عرضی را نمایش می دهد. جدول ترازیابی مربوط به آن را تنظیم و ارتفاع نقاط 
را محاسبه کنید )ارتفاع cl .110 متر می باشد(. دی 87 

به ارتفاع  154/894متر ادامه دادیم در   BM2 تا ترازیابی را شروع کرده و  به ارتفاع  150/320متر   BM1 10ــ از نقطه
صورتی که فاصلٔه ترازیابی 700 متر و خطای کیلومتری ترازیابی 25mm در نظر گرفته شود مطلوبست:

الف( محاسبه خطای بست ترازیابی 
ب( محاسبٔه خطای ماکزیمم

ج( محاسبٔه ارتفاع سرشکن شده نقاط در صورت قابل قبول بودن خطای عملیات. دی 87
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نقاط قرائت عقب قرائت جلو ΔH اختالف 
ارتفاع

ارتفاع 
تصحیح مقدار

ارتفاع 
تصحیح

P B.S F.S + _ نشده تصحیح شده

BM1 1420       

1 2090 1708      

2 2150 950      

3 1840 1120      

4 3150 1000      

5 1710 2100      

BM2  920      

11ــ مطا بق جدول زیر ترازیابی بسته ای را انجام داده ایم با توجه به اینکه ارتفاع نقطه a برابر 100متر و خطای کیلومتری 
ترازیابی 30mm وفاصلٔه مسیر 500 متر می باشد  مطلوبست: 

الف( محاسبٔه خطای بست ترازیابی                                                                                                        
ب(  محاسبٔه خطای ماکزیمم و در صورت قابل قبول بودن خطا آن را سر شکن نمایید. خرداد 87

                                                                                                                

نقاط قرائت عقب قرائت جلو ΔH اختالف 
ارتفاع

ارتفاع 
تصحیح

مقدار ارتفاع 
تصحیح

P B.S F.S + _ نشده تصحیح شده

BM1 1420       

1 2170 2100      

2 1842 1801      

3 2211 2100      

4 2050 1700      

5 3112 2121      

BM2  2965      

12ــ یک عملیات ترازیابی برای تعیین اختالف ارتفاع دو نقطه با توجه به قرائت های تنظیم شده در جدول زیر چنانچه دقت 
ترازیابی از نوع درجٔه چهار )خطای کیلومتری 20 میلی متر( و طول ترازیابی رفت و برگشت 3 کیلومتر باشد مطلوبست:

الف( محاسبه ارتفاع صحیح نشده کلیٔه نقاط به کمک ارتفاع دستگاه 
ب( محاسبٔه خطای بست ترازیابی

ج( در صورت قابل قبول بودن ترازیابی محاسبٔه ارتفاع تصحیح شدٔه نقاط. دی 86
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نقاط قرائت عقب قرائت جلو ارتفاع 
دستگاه

ارتفاع 
تصحیح مقدار ارتفاع تصحیح

P B.S F.S Hi نشده تصحیح شده

A 1232   100   

TP1 941 2531     

TP2 3218 3812     

B 1548 1065     

TP3 3427 2418     

TP4 3102 1285     

TP5 1533 1742     

A  2120     

13ــ برای تهیٔه پروفیل طولی و عرضی یک مسیر راه ترازیابی مطابق جدول زیر انجام شده مطلوبست:
الف( محاسبٔه ارتفاع نقاط ترازیابی بر حسب متر )ارتفاع نقطٔه 1 برابر 100 متر(

ب( ترسیم پروفیل طولی مسیر 
)مقیاس در جهت طول 1/1000 و مقیاس در جهت ارتفاع 1/100و ارتفاع مبنا 96 متر(. شهریور 86

نقاط قرائت عقب قرائت وسط قرائت جلو اختالف ارتفاع ارتفاع کیلومتراژ فاصله از محور

P B.S I.S F.S ΔH H m KM m OFFSET m

1 3850    100 0 0

2  2326    0 -8

3  2452    0 8

4  3568    30 0

5  2224    30 -8

6 2489  3610   30 8

7  2548    60 0

8  2795    60 -8

9  3695    60 8

10  3468    90 0

11  3618    90 -8
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12 2540  2650   90 8

13  1590    120 0

14  2040    120 -8

15   2180   120 8

نمونه سؤاالت آزمون های نهایی سنوات گذشته فصل اول مبحث پروفیل
1ــ در یک ترازیابی بین نقاط BM2 ،BM1 برای تهیٔه پروفیل طولی نتایج مطابق جدول زیر به دست آمده است.

مطلوبست:
الف( ترسیم پروفیل طولی مسیر  با )مقیاس طولی 1/1000و ارتفاعی1/100(

BM2 ،BM1
ب( تنظیم جدول مشخصات پروفیل شامل )نقاط مسیر و فاصلٔه بین نقاط فاصلٔه نقاط از مبدأ ارتفاع نقاط(. خرداد 85

نقاط ارتفاع فاصله از نقطه قبل کیلومتراژ

BM1 98 - 0+000

1 99/5 30

2 97 20

3 98 30

4 100/5 25

5 101/5 30

BM2 100 15

2ــ با توجه به مسیر مشخص شده  )A-B(بر روی نقشٔه توپوگرافی ذیل )با مقیاس 1/1000( مطلوبست:
الف( ترسیم پروفیل طولی با مقیاس 1/1000 

ب( تنظیم جدول مشخصات پروفیل)نام نقاط ارتفاع نقاط  فاصلٔه نقاط از مبدأ( خرداد  86
 DATUM=99m

ـ   8 شکل 8 ـ
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 b و a 3ــ با توجه به جدول مقابل پروفیل طولی مسیر بین نقاط  
را ترسیم نمایید )مقیاس ارتفاعی را 10 برابر مقیاس طولی انتخاب کنید(. 

خرداد 8٣

ـ   8 شکل 9 ـ

نقاط ارتفاع کیلومتراژ

A 100 0+000

1 101/2 0+040

2 101/9 0+080

3 100/75 0+110

4 99/6 0+150

5 99/6 0+180

6 100/5 0+220

B 101/2 0+250

به پروفیل طولی یک مسیر  4ــ جدول داده شده مربوط 
می باشد. پروفیل طولی مسیر را بعد از تکمیل جدول با مقیاس 

1/1000 ترسیم نمایید. دی 88

نقاط ارتفاع نقطه فاصله فاصله ازمبدأ

A 100 0+000

1 102/4 20

2 104/2 18

3 103/1 15

4 105/9 20

5 102/4 25

B 104/3 10

با مقیاس 1/1000 ترسیم نمایید.  به نقشه توپوگرافی داده شده به روش غیرمستقیم پروفیل طولی خط AB را  با توجه  5  ــ 
شهریور87 
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6  ــ با توجه به جدول ترازیابی داده شده ابتدا جدول ترازیابی را کامل کرده و ارتفاع نقاط را محاسبه نمایید. سپس پروفیل طولی 
مسیر را با مقیاس 1/1000 ترسیم نمایید. شهریور 88

نقاط فاصله بین 
نقاط قرائت عقب قرائت جلو ΔH اختالف 

ارتفاع ارتفاع نقاط

P L B.S F.S + _ H

BM 3940 150

1 30 2260 1080

2 25 1120 250

3 15 1050 3870

4 20 3850 2980

5 10 1350

7ــ با توجه به توپوگرافی داده شده پروفیل طولی مسیر از نقطه A تا B را با مقیاس طولی 1/1000 ترسیم نمایید. خرداد88 

ـ   8 شکل 10 ـ

بین  مسیر  طولی  پروفیل  زیر  جدول  به  توجه  با  8  ــ 
برابر  نقاط A و B را ترسیم نمایید )مقیاس ارتفاعی را 10 

مقیاس طولی انتخاب کنید(. شهریور 8٢

نقاط ارتفاع فاصله از نقطه قبل کیلومتراژ

A 100 - 0+000

1 100/58 20

2 100/9 15

3 101/2 20

4 100/2 15

5 99/5 20

6 102/3 25

B 103 15
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9ــ با توجه به اطالعاتی که در جدول زیر مشاهده می کنید مطلوبست: خرداد 87
الف( ترسیم پروفیل طولی با مقیاس 1/1000

ب( رسم جدول مشخصات )شماره نقطه، ارتفاع نقطه و کیلو متراژ(.

نقاط ارتفاع کیلومتراژ

A 100 0+000

1 101/4 0+025

2 103/1 0+045

3 102/7 0+055

4 101/2 0+070

5 102/9 0+090

B 103/4 0+110

10ــ در پالن با منحنی تراز شکل زیر در طول مسیر AB یک پروفیل طولی با مقیاس ارتفاعی 1/100 و مقیاس طولی 1/1000 
ترسیم نمایید )ارتفاع مبنا62 متر و مقیاس پالن 1/1000 می باشد(. دی 86 

ـ   8 شکل 11 ـ
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نمونه سؤاالت آزمون های نهایی سنوات گذشته فصل اول مبحث حجم عملیات خاکی
1ــ با استفاده از پالن رقوم دار زیر مطلوبست:

حجم عملیات خاکی پالن رقوم دار زیر مربوط به سطح پروژه 95 متر را محاسبه نمایید. 
)ارتفاع پالن رقوم دار بر حسب متر است(. خرداد 85 

ـ   8 شکل 1٢ ـ

ـ   8 شکل 1٣ ـ

حجم  باشد  متر   100 پروژه  سطح  ارتفاع  اگر  می باشد.  متر   25  *25 ابعاد  با  شبکه  یک  به  مربوط  زیر  دار  رقوم  پالن  2ــ 
خاک برداری را محاسبه نمایید. خرداد 88
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3ــ در شبکه رقوم دار شکل داده شده در صورتی که ابعاد افقی شبکه ها 10*10 متر باشد و بخواهیم تا سطح پروژٔه 95متر را 
خاک برداری نماییم، حجم خاک برداری چند متر مکعب می باشد؟ خرداد 87 

ـ   8 شکل 14 ـ

ـ   8 شکل 15 ـ

نمونه سؤاالت آزمون های نهایی سنوات گذشته فصل اول مبحث منحنی تراز
1ــ با استفاده از پالن رقوم دارشکل زیر:

الف( حجم عملیات خاکی مربوط به سطح پروژٔه 100 متر را محاسبه نمایید.
ب( با استفاده از اینتر پوله )واسطه یابی( منحنی تراز مربوط به ارتفاع 101 متر را با مقیاس 1/500 ترسیم نمایید.

)ابعاد شبکه 25 متر و ارتفاع نقاط بر حسب متراست(. دی 85 
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2ــ با استفاده از اینترپوله کردن )واسطه یابی( منحنی تراز مربوط به ارتفاع 101 متری بر روی پالن رقوم دار شکل زیر را ترسیم 
نمایید. )ابعاد شبکٔه قائم الزاویٔه 40 متری و اعداد ارتفاع بر حسب متر می باشد(. دی 84

ـ   8 شکل 16 ـ

ـ   8 شکل 17 ـ

ـ   8 شکل 18 ـ

 3ــ با استفاده از اینتر پوله کردن )واسطه یابی( منحنی تراز مربوط به ارتفاع 105 متر و 112 متر بر روی پالن رقوم دار شکل 
زیر را ترسیم نمایید. )ابعاد شبکه قائم الزاویه 60 متر و اعداد ارتفاع بر حسب متر می باشد(. خرداد 8٣

4ــ با استفاده از اینتر پوله کردن )واسطه یابی( منحنی تراز مربوط به ارتفاع 200 متر را بر روی پالن رقوم دار شکل زیر ترسیم 
نمایید. )ابعاد شبکٔه قائم الزاویه 50 متر و اعداد ارتفاع روی شکل بر حسب متر می باشند(. دی 8٣
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5  ــ با توجه به پالن رقوم دار زیر اگر ابعاد شبکه 40*40 متر باشد منحنی تراز 101و 102 متر را به روش واسطه یابی محاسبه 
کرده و آن  را با مقیاس 1/1000 ترسیم نمایید. دی 88

ـ   8 شکل 19 ـ

ـ   8 شکل ٢0 ـ

6ــ در پالن رقوم دار زیر اگر ابعاد شبکه )20*20( متر باشد. 
الف( منحنی تراز ارتفاع 94 متر را به روش واسطه یابی )اینترپالسیون( محاسبه کرده و با مقیاس 1/500 ترسیم نمایید.

ب( حجم خاک برداری با ارتفاع سطح پروژٔه 90 متر چند متر مکعب است. شهریور 88

7ــ با استفاده از پالن رقوم دار زیر اگر ابعاد شبکه 30*30 متر باشد، منحنی تراز ارتفاع 203و204 متر را به روش واسطه یابی 
)اینترپالسیون( محاسبه و با مقیاس 1/1000 ترسیم نمایید. خرداد 88 
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هر شبکه  ابعاد  با  مقابل  دار شکل  رقوم  پالن  در  8   ــ 
20*20 مترمطلوبست: 

الف( رسم شبکه  با مقیاس 1/1000  
انترپوله  طریق  از  92متری  تراز  منحنی  رسم  ب( 

واسطه یابی. دی 87

ـ   8 شکل ٢٢ ـ

ـ   8 شکل ٢٣ ـ

ـ   8 شکل ٢1 ـ

9ــ با استفاده از اینترپوله کردن )واسطه یابی( منحنی 
تراز مربوط به ارتفاع 104 و 103 متر را بر روی پالن رقوم دار 
و  متر   20 الزاویه  قائم  شبکٔه  )ابعاد  نمایید.  ترسیم  زیر  شکل 

اعداد ارتفاع بر حسب متر می باشند(. شهریور 8٢ 
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10ــ در شکل زیر ابعاد شبکه ها 30*30 متر می باشد مطلوبست: 
الف( رسم شبکه با مقیاس 1/1000 

ب( ترسیم منحنی های تراز 102 و 103 متری به روش واسطه یابی. خرداد 87

ـ   8 شکل ٢4 ـ

ـ   8 شکل ٢5 ـ

 11ــ شبکٔه رقوم دار قطعه زمینی با ابعاد شبکه )20*20( مطابق شکل زیر برداشت گردیده است.
الف( جهت مسطح نمودن این قطعه زمین در ارتفاع 95 متر نیاز به چند متر مکعب خاک برداری می باشد؟

ب( ترسیم شبکه رقوم دار و منحنی میزان به ارتفاع 97 متر با مقیاس 1/500 )ارتفاع نقاط بر حسب متر است(. شهریور 86
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12ــ  بر روی پالن رقوم دار شکل زیر منحنی تراز 100/5 متر با ابعاد شبکٔه 15*15 متر را با مقیاس 1/500 محاسبه و ترسیم 
نمایید )ارتفاعات بر حسب متر است(. دی 86 

ـ   8 شکل ٢6 ـ

ـ   8 شکل ٢7 ـ

نمونه سؤاالت آزمون های نهایی سنوات گذشته فصل دوم
1ــ نتایج حاصل از عملیات زاویه افقی AOB< به روش کوپل بر روی شکل زیر نشان داده است. 

با توجه به آن جدول اندازه گیری زاویه  به روش کوپل را ترسیم نموده و مقدار زاویٔه AOB < را محاسبه نمایید. خرداد 85 

L OA= 47 ° 30ʹ20 ́

L OB= 112 ° 40ʹ 30ʹ

R OA= 227 ° 30 ʹ 30ʹ

R OB= 292 ° 40 ʹ 10ʹ

2ــ نتایج عملیات اندازه گیری زاویٔه افقی O به روش کوپل )زوج( مطابق جدول زیر است. جدول اندازه گیری زاویه را ترسیم 
نموده و مقدار زاویٔه O را محاسبه کنید. دی 85

O

A
L 52 ° 10 ʹ 14ʹ

R 232 ° 10 ʹ 20ʹ

B
L 140 ° 25 ʹ 30ʹ

R 320 ° 25 ʹ 34ʹ

3ــ نتایج حاصل از عملیات اندازه گیری زاویٔه افقی BAC < به روش کوپل بر روی شکل صفحه بعد نشان داده شده است با 
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توجه به آن جدول اندازه گیری زاویه به روش کوپل را ترسیم نموده و مقدار زاویٔه BAC < را محاسبه کنید. خرداد 8٣

L AB= 117 ° 25ʹ 55ʹ

L AC= 37 ° 32 ʹ 30ʹ

R AB= 297 ° 25 ʹ 49ʹ

R AC= 217 ° 32 ʹ18ʹ

4ــ نتایج حاصل از عملیات اندازه گیری زاویه افقی cab< به روش کوپل بر روی شکل زیر نشان داده شده است. با توجه  به 
آن جدول  اندازه گیری زاویه به روش کوپل را ترسیم نموده و مقدار زاویه cab< را محاسبه کنید. دی 8٣

L AB= 75° 25ʹ 20ʹ

L AC= 130° 40ʹ 35ʹ

R AB= 225° 25ʹ 16ʹ

R AC= 310° 40ʹ 28ʹ

5  ــ جهت تعیین زاویه AOB  به روش کوپل بر روی نقطٔه O مستقر شده و این مشاهدات به دست آمده است: جدول محاسبات 
زاویه به روش کوپل را تنظیم کرده و زاویٔه AOB را محاسبه نمایید. دی 87

L OA= 178/4205 گراد

L OB= 239/3843 گراد

R OA= 378/4208 گراد

R OB= 39/3842 گراد

6  ــ نتایج حاصل از عملیات اندازه گیری زاویٔه افقی XAY < به روش کوپل بر روی شکل زیر نشان داده است با توجه به آن 
جدول اندازه گیری زاویٔه به روش کوپل را ترسیم نموده و مقدار زاویه  XAY < را محاسبه کنید. شهریور 8٢

L AX= 16 ° 32ʹ 40ʹ

L AY= 134 ° 16ʹ 20ʹ

R AX= 196 ° 32ʹ 50ʹ

R AY= 314 ° 15ʹ20ʹ

ـ   8 شکل ٢8 ـ

ـ   8 شکل ٢9 ـ

ـ   8 شکل ٣0 ـ
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نمونه سؤاالت آزمون های نهایی سنوات گذشته فصل چهارم
1ــ در یک چند ضلعی بسته مطابق کروکی زوایای داخلی تصحیح شده برابر است با:

GBC،GCD،GDE،GEA مطلوبست: الف( محاسبٔه ژیزمان امتداد های
ب( کنترل صحت محاسبات ژیزمان. شهریور 86 

ایستگاه زاویه گراد

A= 65/8769 GAB= 300 GRAD

B= 122/3902

C= 131/3691

D= 141/1291

E= 139/2347

نمونه سؤاالت آزمون های نهایی سنوات گذشته فصل پنجم
1ــ پیمایشی مطابق شکل زیر انجام شده است در صورتی که مختصات نقطه )2000وA )1200 و GAB=200gr باشد مختصات 

نقاط B و C و D را محاسبه کنید. شهریور87

ـ   8 شکل ٣1 ـ

ـ   8 شکل ٣٢ ـ
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2ــ در پیمایشی که مطابق شکل صورت گرفته است مختصات نقطٔه )1000وA )1000 و 
مختصات نقطٔه )950 وB )1150 می باشد مختصات نقاط C،D را به دست آورید. خرداد 87 

ـ   8 شکل ٣٣ ـ

ـ   8 شکل ٣4 ـ

ـ   8 شکل ٣5 ـ

3ــ یک عملیات پیمایش باز مطابق شکل زیر انجام گرفته هرگاه مختصات شروع )1500وS1)1500 متر باشد مطلوبست:
الف( تنظیم جدول پیمایش و انتقال اطالعات 

ب( محاسبٔه مختصات ایستگاه های،S5 ،S4 ،S3، S2 )زوایا بر حسب گراد و طول ها بر حسب متر(. شهریور 86 

4ــ مختصات  )1000,1000(=S1  و )S2=)2000,2000 است. مختصات P1،P2،P3،P4  رامحاسبه كنید.
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5  ــ در یک پیمایش بستٔه ABCD مطابق شکل A  به 
مختصات )1000وA)1000 و ژیزمان برابر90 درجه باشد.

جدول پیمایش را ترسیم نموده و ژیزمان سایر امتدادها و 
مختصات رئوس پیمایش را )X,Y( را محاسبه نمایید.

)زوایا بر حسب درجه و طول ها بر حسب متر می با شد(. 
خرداد 85 

ـ   8 شکل ٣6 ـ

6ــ در یک پیمایش بسته )سه ضلعیABC( زوایای ایستگاه های پیمایش به روش کوپل طبق جدول زیر قرائت گردیده است 
مطلوبست:

الف( محاسبٔه حداکثر خطای بست زاویه ای ) دقت اندازه گیری زاویه ای برابر یک دقیقه گرادی می باشد( 
ب( محاسبٔه خطای بست زاویه ای 

ج( سر شکنی زوایای تصحیح شده )تکمیل جدول(. خرداد 86

ایستگاه نقاط دایره به چپ دایره به راست
میانگین

مقدار زاویه مقدار  زاویه

S P L R α تصحیح تصحیح شده

A
B 20/0000 220/0020  

   
C 90/4050 290/4085  

B
A 20/0000 219/9600  

   
C 110/5845 310./582  

C
B 20/0000 220/0040  

   
A 59/0150 259/0500  

7ــ در یک پیمایش بسته )پنج ضلعی( زوایا تصحیح شده و طول ها طبق جدول ذیل اندازه گیری شده است با توجه به اینکه زوایا  
با دستگاه تئودلیتی که مقدار خطای زاویه ای اندازه گیری شده dα=40 ثانیه و ژیزمان امتداد برابر 165 درجه و 32 دقیقه و مختصات 

)2273/65وA)1352/42 مطلوبست:
الف( بررسی مقدار خطای پیمایش

ب( محاسبٔه مختصات سرشکن شدهٔ رئوس پیمایش
ج( ترسیم پلیگون با مقیاس 1/5000 ) مبدأ مختصات را )1750و700( در نظر بگیرید(. خرداد 86 
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ایستگاه زاویه
زاویه 

تصحیح 
شده

طول ژیزمان
تغییرات 

طول

مقدار 
تصحیح 
تغییرات 

طول

تغییرات 
تصحیح 

شده 
طول 

تغییرات 
عرض

مقدار 
تصحیح 
تغییرات 

عرض

تغییرات 
تصحیح 

شده 
عرض 

مختصات

STN A ACO L G ΔX CΔX ΔXCO ΔY CΔY ΔYCO X Y

A 115° 20ʹ 25 ́  392/16 165° 32  ́00ʹ       1352/42 2273/65

B 89° 51ʹ 00 ʹ  315/228          

C 119° 35ʹ 30ʹ  225/964          

D 131° 43ʹ 50ʹ  360/496          

E 83° 28ʹ 45ʹ  343/06          

A             

باشد  آمده  به دست  ثانیه  ده  و  دقیقه  یک  درجه    540 اندازه گیری  از  پس  بسته  ضلعی  پنج  یک  زوایای  مجموع  اگر  8  ــ 
مطلوبست:

الف( محاسبٔه مقدار خطای بست زاویه ای
 ب( چنانچه دقت اندازه گیری زاویٔه تئودلیت )dα=60( ثانیه و زاویه دوباراندازه گیری شده باشد محاسبٔه حداکثر خطای مجاز 

زاویه ای
ج( محاسبٔه مقدار تصحیح هر زاویٔه پنج ضلعی

 AB 140 درجه و طول اضالعAB برابر )100و100( متر و ژیزمان امتداد A 9  ــ با توجه به پیمایش زیر هرگاه مختصات نقطٔه

ـ   8 شکل ٣7 ـ
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و BC  به ترتیب 50 و40 متر باشد مختصات نقاط B وC را محاسبه نمایید. شهریور 85

ـ   8 شکل ٣8 ـ

ـ   8 شکل ٣9 ـ

10  ــ مطابق شکل زیر یک عملیات پیمایش بسته انجام گرفته است چنانچه A به مختصات )100و100( و ژیزمان AB برابر 0 
باشد جدول پیمایش را ترسیم نموده و ژبزمان سایر امتدادها و مختصات رئوس پیمایش را محاسبه نمایید.

زاویه بر حسب درجه و طول ها بر حسب متر است. خرداد84 

11ــ نتایج حاصل از پیمایش بسته ای به صورت جدول صفحه بعد می باشد با توجه به آن تغییرات طول و عرض مختصات رئوس 
پیمایش  )X,Y(  را حساب نمایید در ضمن مختصات ایستگاه )1000و1000( می باشد مختصات تمامی نقاط نسبت به ایستگاه محاسبه 

گردد . ضمناً زوایای تصحیح شده و ژیزمان بر حسب گراد می باشد. دی 84
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ایستگاه زاویه تصحیح شده طول ژیزمان تغییرات 
طول

تغییرات 
عرض مختصات

STN ACO گراد L G گراد ΔX ΔY X Y

A 96/2378 79/53 56/9775     

B 135/7592 99/1 12/2124     

C 149/2237 97/53 171/951     

D 73/1221 131/07 298/8293     

E 145/6331 98/73 353/1966     

زیرجدول  شکل  در  گرفته  صورت  بسته  پیمایش  به  توجه  با  12ــ 
پیمایش را ترسیم نموده و ژیزمان سایر امتدادها و مختصات رئوس پیمایش 
)X,Y( را محاسبه نمایید زوایا و ژیزمان بر حسب درجه و مختصات نقطه 

)1000وA )1000 بر حسب متر می باشد. خرداد 8٣

ـ   8 شکل 40 ـ

ـ   8 شکل 41 ـ

نقاط  مختصات   A )1000نقطٔه)1000و مختصات  گرفتن  نظر  در  با  و  زیر  در شکل  گرفته  پیمایش صورت  به  توجه  با  13ــ 
A،B،D و ژیزمان امتدادBC،CD را محاسبه نمایید زوایا و طول ها به صورت زیر می باشند. دی 8٣

GAB=135 °         >B=150 °      >C=250 °         LAB=160 m         LBC=200 m         LCD=150 m
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14ــ جدول زیر نشان دهنده مختصات پیمایش بسته می باشد مطلوبست ترسیم پیمایش مورد نظر با مقیاس 1/1000 شهریور87

نقاط X Y

A 1000 1000

B 1050/67 1010/42

C 1105/19 960/25

D 1060/32 912/98

15ــ زوایای یک 3 ضلعی به وسیله زاویه یاب به روش کوپل طبق جدول زیر برداشت شده است مطلوبست:
الف( محاسبٔه مقدار زوایای 3 ضلعی

ب( اگر دقت زاویه 1 دقیقٔه گرادی باشد خطای بست زاویه ای را محاسبه فرمایید.
ج( در صورت قابل قبول بودن خطای زاویه ای آن را سرشکن و زوایای تصحیح شده را محاسبه فرمایید. شهریور 88

ایستگاه نقاط دایره به چپ دایره به راست
میانگین

مقدار زاویه مقدار  زاویه

S P L R α تصحیح تصحیح شده

A
B 20/000 220/002  

   
C 90/405 290/409  

B
C 120/000 319/996  

   
A 210/584 10/582  

C
A 220/000 20/004  

   
B 259/014 59/020  

16ــ در پیمایش باز داده شده زیر اگر مختصات نقطٔه )1500وA)1000 متر باشد با توجه به طول ها و زوایای برداشت شده 
مختصات نقاط B،C،D  را در جدول پیمایش تنظیم و محاسبه نمایید. شهریور 88 

ـ   8 شکل 4٢ ـ
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با مقیاس1/1000ترسیم  پلیگون بسته را  پنج ضلعی بسته می باشد.این  پیمایش یک  17ــ جدول داده شده مختصات رئوس 
نمایید. شهریور 88

نقاط X Y

A 1000 1000

B 1050/5 1040/3

C 1110/6 995/8

D 1070/2 950/4

D 1000 955/7

18ــ در پیمایش بسته داده شده اگر Gab=220 درجه و مختصات نقطه )2000وA)1000 متر باشد مختصات نقاط رئوس 
پیمایش را در جدول پیمایش تنظیم و محاسبه نمایید. خرداد 88 

 

ـ   8 شکل 4٣ ـ

 19ــ در یک پیمایش بسته زوایای تصحیح شده و طول ها مطابق جدول صفحه بعد به دست آمده است با توجه به اینکه زوایا با 
تئودلیت با دقت زاویه ای 20 ثانیه گرادی دوبار برداشت شده و مختصات )1000وA )1000 و GAB =20gr می باشد.

الف( محاسبٔه ژیزمان امتدادها 
ب( محاسبٔه ΔX و ΔY تصحیح نشده 

ج( محاسبٔه خطای بست پیمایش 
د( محاسبٔه خطای ماکزیمم پیمایش. دی 87
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نقاط زاویه تصحیح شده ژیزمان گراد فاصله متر
Δ X Δ Y

P α c G L

A 146/3672 20 360/696   

B 92/7546  342/916   

C 128/1652  392/16   

D 99/8334  315/225   

E 132/8796  225/964   

A      

20ــ شکل زیر یک مثلث بندی )سه زاویه بندی( به صورت زنجیره ای می باشد. 
مطلوبست: سرشکنی و تعدیل هر مثلث شهریور 86 

شماره زاویه شماره زاویه

1 59° 40ʹ 45ʹ 6 51° 7ʹ 15ʹ

2 61° 30ʹ 15ʹ 7 38° 35ʹ 20ʹ

3 58° 48ʹ 30ʹ 8 47° 41ʹ10ʹ

4 48° 10ʹ 25ʹ 9 92° 43ʹ 24ʹ

5 80° 42ʹ 35ʹ   

21ــ باتوجه به اطالعات زیر:
∆x1=79/589, ∆x2=19/780, ∆x3=-104/725, ∆x4=5/326, ∆y1=9/547, ∆y2=69/812, ∆y3=34/304, 

∆y4=-113/675, L1=80/16, L2=72/56, L3=110/200, L4=113/800
 dα=2 دقیقه گرادی

∆xc, ∆yc   ب( محاسبه خطای حداكثر بست پیمایش ج( محاسبه   exyو eyو ex مطلوبست: الف( محاسبه
22ــ مطلوبست الف( محاسبه حداكثرخطای بست زاویه ای )دقت دوربین 1/5دقیقه گرادی( ب( محاسبه خطای بست زاویه ای 

ج( محاسبه زوایای تصحیح شده. دی 86

ـ   8 شکل 44 ـ
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ایستگاه نقطه دایره به چپ دایره به 
راست میانگین زاویه تصحیح 

نشده مقدارتصحیح زاویه 
تصحیح شده

A

B 20 220/002     

C 90/405 290/4085     

B

A 20 219/96     

C 110/5845 310/582     

C

B 20 220/004     

A 59/015 259/05     

و    A=)1000,1000( مختصات   23ــ 
GAB=45 درجه است. مختصات B،C،D رامحاسبه 

كنید.

ـ   8 شکل 45 ـ

نمونه سؤاالت آزمون های نهایی سنوات گذشته فصل ششم
A جدول تاکئومتری زیر برداشت شده است به طوری که ارتفاع دستگاه تئودلیت 1/55 متر وارتفاع نقطه A 1ــ از ایستگاه

برابر 97/50متر است.
با توجه به اطالعات جدول تاکئومتری ذیل مطلوبست:

ترسیم نقاط از ایستگاهA  با مقیاس 1/500 به طوری که از A به B صفر صفر شده است.
)فاصلٔه ایستگاه A تا B برابر 35 متر می باشد(. خرداد 85

شماره نقاط زاویه افقی )درجه( فاصله افقی )متر( کروکی

1  20° 00ʹ 22/5

 

2  32° 30ʹ 18

3  44 ° 30ʹ 25

4  49° 30ʹ 24/8

5  50° 30ʹ 34/5

5  32° 40ʹ 36 ـ   8 شکل 46 ـ

. .Gab

N

m

m

m

im
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2ــ در یک عملیات تاکئومتری از ایستگاه S1 به ارتفاع 100 متر و با ارتفاع دستگاه 1/65 متر به نقطٔه A قراول روی کرده ایم 
تارها باال وسط پایین به ترتیب 1654و1414و1174 میلی متر و زاویٔه زنیتی 101/247 گراد قرائت شده است فاصلٔه افقی و اختالف 

ارتفاع )S1-A( ارتفاع نقطٔه A را حساب کنید. خرداد 86
در یک عملیات برداشت به روش تاکئومتری جهت تهیٔه نقشٔه توپوگرافی از ایستگاه S1 به S2 به فاصلٔه افقی 65 متر صفر صفر 

شده و اطالعات آن مطابق جدول ذیل تنظیم گردیده مطلوبست:
الف(پیاده کردن نقاط ) ترسیم( نقاط با مقیاس 1/500 با درج ارتفاع آنها

ب( ترسیم منحنی میزان به ارتفاع 99 متر به روش واسطه یابی )فاصلٔه بین نقاط از روی نقشه ترسیم شده برداشت شود(. خرداد 86 

شماره نقاط زاویه افقی )درجه( فاصله افقی )متر( ارتفاع )متر( کروکی

1  15° 30ʹ 24 97/5   

2 25° 13/8 96/9
 

 

3  36 ° 20ʹ 27 98/7   

4  49 ° 30ʹ 33/6 100/6   

5  52° 10ʹ 19/8 99/2   

6  64° 20ʹ 6/2 95/6   

7  64° 20ʹ 28 98/9   

8  80° 30ʹ 15/8 96/45 صفرصفر از

9  84° 25/4 99/5               S2                      S1 به

3ــ از ایستگاه A جدول تاکئومتری زیر برداشت شده است به طوری که ارتفاع دستگاه تئودلیت 1/60 و ارتفاع نقطٔه A برابر 
100 متر می باشد مطلوبست محاسبٔه ستون های اختالف ارتفاع و ارتفاع و فاصلٔه افقی بر حسب متر

نقاط تارهای استادیمتری زاویه افقی زاویه قائم ارتفاع اختالف 
ارتفاع

فاصله 
افقی

P تار باال تار وسط تار پایین )گراد( )گراد( )متر( )متر( )متر(

1 1800 1600 1400 39/261 102    

2 2000 1600 1200 60/452 99    

3 1750 1600 1450 85/231 101    

4ــ به روش تاکئومتری قرائت تار باال )1505( و قرائت تار پایین )1298( و زاویٔه قائم آن نقطه 85 درجه 55 دقیقه شده است 
فاصلٔه افقی بین دستگاه و آن نقطه چند متر است.  

ـ   8 شکل 47 ـ
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به ترتیب 2860و  پایین رتیکول  باال و وسط و  تارهای  تاکئومتری ارتفاع دستگاه 1/450 متر و قرائت  5  ــ در یک عملیات 
2435و2010 میلی متر و زاویٔه صفحٔه مدرج قائم 89 درجه 2 دقیقه می باشد فاصلٔه افقی و اختالف ارتفاع محل استقرار دوربین 

تئودولیت و شاخص بر حسب متر چقدر است. دی 84
6ــ فرمول های تاکئومتری برای محاسبٔه اختالف ارتفاع و فاصلٔه افقی بین دو نقطه را نوشته وسپس در جدول زیر ستون های 
مبنا  نقطٔه  ارتفاع  و  متر   1/550 برابر  تئودلیت  دستگاه  ارتفاع  نمایید  تکمیل  را  افقی  فاصلٔه  و  ارتفاع  و  ارتفاع  اختالف  به  مربوط 

100/000 متر می باشد. خرداد 8٣

نقاط
P تار وسط

اختالف تارباال  زاویه افقی زاویه قائم اختالف ارتفاع ارتفاع فاصله افقی
وپایین )درجه( )درجه( )متر( )متر( )متر(

1 1950 550 100 2/25    

2 1600 275 145 2    

7ــ فرمول های تاکئومتری برای محاسبٔه اختالف ارتفاع و فاصلٔه افقی بین 2 نقطه را نوشته و سپس در جدول زیر ستون های 
مربوط به اختالف ارتفاع و فاصلٔه افقی  را تکمیل  نمایید ارتفاع دستگاه تئودولیت برابر 1/550 و ارتفاع نقطٔه مبنا 1000/0000 

می باشد. دی 8٣

نقاط
P تار وسط

اختالف تار باال  زاویه افقی زاویه قائم اختالف ارتفاع ارتفاع فاصله افقی

و پایین )درجه( )درجه( )متر( )متر( )متر(

1 2210 560 110 5    

2 1525 340 65 3    

8   ــ با توجه به جدول تاکئومتری داده شده اگر ارتفاع دستگاه در ایستگاه S1 برابر 158 سانتی متر و ارتفاع نقطٔه S1 از سطح 
مبنا برابر 100 متر باشد جدول زیر را کامل کنید. شهریور 87

نقاط
تارهای استادیمتری زاویه افقی زاویه قائم فاصله افقی اختالف ارتفاع ارتفاع کروکی

تار باال تار وسط تار پایین )گراد( )گراد( )متر( )متر( )متر(

P1 3286 3163 3040 20 8/352    

P2 1730 1580 1430 80/256 2/945    

P3 2564 2407 2250 135/935 -5/102    

9ــ عملیات برداشت به روش تاکئومتری مطابق جدول زیر انجام شده است اگر ارتفاع ایستگاه از سطح مبنا HS=100 و ارتفاع 
دستگاه تئودولیت Hi=1/72 مترباشد مطلوبست: 

الف( تکمیل جدول تاکئومتری داده شده
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ب ( محاسبٔه فاصلٔه Aتا B. شهریور 88

نقاط تارهای استادیمتری زاویه افقی زاویه قائم فاصله افقی اختالف 
ارتفاع ارتفاع کروکی

P تار باال تار وسط تار پایین )درجه( )درجه( )متر( )متر( )متر(

 

A 3640 3375 3110 345° 10  ́40ʹ 99° 5ʹ 40ʹ    

B 1150 920 690 30° 40ʹ 50ʹ 276° 20  ́30ʹ    

10ــ جدول داده شده مربوط به عملیات برداشت به روش تاکئومتری می باشد که ارتفاع مبنا 200 متر و ارتفاع دستگاه تئودولیت 
1/60 متر است. 

الف( جدول را کامل نمایید وفرمول محاسبات فاصله افقی و اختالف ارتفاع را بنویسید.
ب( شکل داده شده را با مقیاس1/500 ترسیم نمایید. )° GSA=50( خرداد 88 

نقاط تارهای استادیمتری زاویه افقی زاویه قائم فاصله 
افقی

اختالف 
ارتفاع ارتفاع کروکی

P تار باال تار وسط تار پایین )درجه( )درجه( )متر( )متر( )متر(

 

A 3290  3040 0° 0ʹ 0ʹ 95 ° 10ʹ 00ʹ    

B 1665  1305 34° 30  ́00ʹ 82 ° 20ʹ 00ʹ    

C 848  628 60° 50  ́00ʹ 275° 40  ́00ʹ    

11ــ در شکل مقابل تئودلیت بر روی S1 به ارتفاع 100 متر مستقر شده و به ایستگاه S2 صفر صفر شده است  با توجه به 
جدول تاکئومتری زیر:

الف( جدول را کامل کنید 
ب( شکل مورد نظر )ABC( را با مقیاس 1/1000 ترسیم نمایید. دی 87

ـ   8 شکل 48 ـ
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H S1 = 100       S٢ صفرصفر به ایستگاه 
S1

ارتفاع 
دوربین 160 cm LS1S٢= 50 m  

نقاط تارهای استادیمتری زاویه افقی زاویه قائم فاصله 
افقی

اختالف 
ارتفاع ارتفاع کروکی

P تار باال تار وسط تار پایین )درجه( )درجه( )متر( )متر( )متر(

 

A 2100 2025 1950 80° 32ʹ 19ʹ 2° 10ʹ 20ʹ    

B 1850 1600 1350 75° 14ʹ 40 ̋ -4° 3ʹ 57ʹ    

C 3120 2940 2940 38° 11ʹ 50ʹ 10° 14  ́32ʹ    

زیر  در جدول  و سپس  نموده  بیان  را  نقطه   2 بین  افقی  فاصلٔه  و  ارتفاع  اختالف  برای محاسبه  تاکئومتری  فرمول های  12ــ 
ستون های مربوط به اختالف. ارتفاع و فاصلٔه افقی راتکمیل نمایید. ارتفاع دستگاه  تئودولیت برابر 1600mm و ارتفاع نقطٔه مبنا 

98/03 متر می باشد. شهریور 8٢

نقاط
P تار وسط

اختالف تارباال  زاویه افقی زاویه قائم اختالف ارتفاع ارتفاع فاصله افقی

وپایین )گراد( )گراد( )متر( )متر( )متر(

1 1728 256 252/07 2/73    

2 1800 400 268/51 2/28    

روش  به  و  نموده  مستقر   A ایستگاه  روی  بر  را  تئودلیت  زیر  کروکی  مطابق  صنعتی  کارگاه  یک  موقعیت  تعیین  برای  13ــ 
تاکئومتری نقاط 1تا4 را برداشت نموده ایم کلیٔه اعداد قرائت شده و کروکی در جدول تاکئومتری زیر ثبت شده مطلوبست:

الف( محاسبٔه جدول تاکئومتری                                       ب( ترسیم پالن مسطحاتی با مقیاس 1/200. شهریور 86

نقاط تارهای استادیمتری زاویه افقی زاویه قائم ارتفاع اختالف 
ارتفاع

فاصله 
افقی مالحظات

P تار باال تار وسط تار پایین )درجه( )درجه( )متر( )متر( )متر( B به  Aصفرصفر از

1 1621 1500 1379  17° 30ʹ  2° 10 ʹ    

2 1724 1650 1576  26° 30ʹ  1° 30ʹ    

3 1489 1400 1311  41° 30ʹ  3 ° 20ʹ    

4 1827 1760 1693  122° 30ʹ  1° 50ʹ      

ـ   8 شکل 49 ـ
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آمده  به عمل   S1 ایستگاه از  تئودلیت  با دوربین  زیر  تاکئومتری مطابق جدول و کروکی  به طریق  برداشت  14ــ یک عملیات 
مطلوبست:

الف( تنظیم و تکمیل جدول تاکئومتری. 
 از S1 به S2 در فاصلٔه 23متری صفر صفر گردیده 

ب( ترسیم نقشه با مقیاس 1/500 دی 86

ارتفاع 
دوربین

1500
 mm       

 
P

تارهای استادیمتری زاویه افقی زاویه قائم اختالف 
ارتفاع فاصله افقی کروکی

تار باال تار وسط تار پایین )درجه( )درجه( )متر( )متر(

1 1370 1500 1630  27° 44ʹ  86° 40ʹ   

2 1435 1500 1565  67° 13ʹ  98° 31ʹ   

3 1345 1500 1655  70° 48ʹ  93° 18ʹ   

4 1485 1500 1715  79° 28ʹ  90° 00ʹ   

5 1460 1500 1740  127° 6ʹ  90° 00ʹ   

 

ـ   8 شکل 50 ـ

ـ   8 شکل 51 ـ


