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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- مفهوم اندازه گيرى را با ذكر يك مثال توضيح دهد.

2- انواع اندازه گيرى در نقشه بردارى را نام ببرد.
3- اندازه گيرى فاصله را توضيح دهد. 

4- فاصله ى افقى و مايل را تعريف و تفاوت آن ها را بيان كند.
5- اندازه گيرى فاصله ى افقى به روش مستقيم را تعريف كند.

6- انواع روش هاى اندازه گيرى فاصله ى افقى به روش مستقيم را نام ببرد و هر 
كدام را توضيح دهد.

7- اصول متر كشى را با ذكر مثال توضيح دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با دايره و محيط آن 
2- آشنايى با واحدهاى طول
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مقدمه - اندازه گيرى در مّساحى
يكى از تعاريفى كه از نقشه بردارى و مّساحى بيان مى شود 
عبارت است از علم و فن و هنر اندازه گيرى كميّت هايى كه براى 

تهيه ى نقشه مورد نياز است.
با  مّساحى  در  مى آيد،  بر  تعريف  اين  از  كه  همان طور   
و  سنجش  مورد  كه  كميّت هايى  اما  داريم  سروكار  اندازه گيرى 
اندازه گيرى قرار مى گيرد كدام اند؟ و چگونه و با چه روش ها و 

ابزارى مى توان آن ها را اندازه گيرى نمود.
مورد  مّساحى  در  كه  كميّت هايى  انواع  با  فصل  اين  در 
روش هاى  هم چنين  و  شده  آشنا  مى گيرند،  قرار  اندازه گيرى 

اندازه گيرى فاصله ى افقى با وسايل ساده را مى آموزيد.

مفاهيم كليدي

اندازه گيرى
Measurement

اندازه گيرى در
مساحى

فاصله ى افقى
Horizontal Distance

فاصله ى مايل
Slope Distance

قدم انسانى

چرخ غلتان
Rollx.

اصول متركشى

بيش تر بدانيم . . .

نماد يكايكاهاي اصليكميت هاي اصلي
mمترطول

kgكيلوگرمجرم

sثانيهزمان
يكاي واحد هر كميت بايد به گونه اي باشد كه در شرايط فيزيكي تعيين شده تغيير نكند و در دسترس 

باشد.
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 (Measurement)2-1         مفهوم و اهميت اندازه گيرى

آيا تا به حال فكر كرده ايد مقدار واقعى قد يا وزن شما چه قدر است؟
آيا مقدار واقعى مساحت اتاقتان را مى دانيد؟

آيا مى دانيد طول حياط هنرستانى كه در آن درس مى خوانيد دقيقًا چه قدر است؟
مى گويند.              اندازه گيرى  آن  به  كه  مى كند  صحبت  موضوعى  درباره ى  باال  سؤاالت 

( اندازه گيرى طول ، مساحت ، ارتفاع ، وزن و . . . ) 
اندازه گيرى مهارتى است كه ميان تفكرات يك شخص درباره ى مقدار يك كميّت در 

ذهن او و مقدار همان كميّت در دنياى واقعى رابطه ايجاد مى كند.
طول ، زاويه ، ارتفاع ، وزن نمونه هايى از كميّت هايى هستند كه در اندازه گيرى  با آن 

سرو كار داريم. حال به اين مثال توجه كنيد.
شما براى اندازه گيرى طول اتاق خود نوار اندازه گيرى در اختيار داريد كه روى آن 
فقط اعداد بر حسب متر نوشته شده است. با اين وسيله طول اتاق شما به فرض3 متر خواهد 
شد. حال با نوار اندازه گيرى ديگرى كه بر حسب سانتى متر تقسيم بندى شده است اين كار 
با  را  كار  مجدداً  مى آيد.  به دست  سانتى متر   45 و  متر  حاصلِ آن 3  مى كنيد.  تكرار  دوباره  را 
اين  و  مى دهيد  انجام  است،  شده  بندى  تقسيم  ميلى متر  برحسب  كه  ديگرى  اندازه گيرى  نوار 
بار مقدار3 متر و 45 سانتى متر و 7 ميلى متر به دست مى آيد. در اين مثال مشاهده مى كنيد،      
هرچه دقت وسيله ى شما بيش تر شود عددى كه به دست مى آوريد دقيق تر مى شود اما هنوز 

نمى توانيد بگوييد مقدار واقعى طول اتاق را به دست آورده ايد .
در اندازه گيرى ها جواب قطعى نداريم. هركسى نتيجه ى اندازه گيرى هاى خود را ارائه 
مى كند و اين جواب، بسته به روش اندازه گيرى، محدوديت هاى وسايل، دقت شخص، محيط 
كار و تعداد تكرار مشاهدات و . . . از نظر درستى (صحت) و دقت(پراكندگى مقادير مشاهدات) 

متفاوت است.
اصول  كليه ى  آن  در  كه  است  اندازه گيرى اى  دقيق  و  صحيح  اندازه گيرى  بنابراين 
اندازه گيرى رعايت شده و خطاى آن در مقايسه با مقدار واقعى بسيار كوچك باشد و با تكرار 
نزديك  واقعى  مقدار  به  بتواند  ممكن  حد  تا  محاسباتى  صحيح  روش هاى  و  اندازه گيرى ها 

شود. 
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2-2         انواع اندازه گيرى(مشاهده) در مّساحى 
به طور كلى در مّساحى با 3 نوع اندازه گيرى(مشاهده) سروكار داريم كه عبارت اند 

از :
Distance Measurement (فاصله يابى) الف) اندازه گيرى فاصله  

Levelling (ترازيابى) ب) اندازه گيرى اختالف ارتفاع  
Angle Measurement (زاويه يابى) ج) اندازه گيرى زاويه  

در دروس امسال و سال آينده به طور مجزا با اين سه جزء آشنا مى شويد و نحوه ى 
اندازه گيرى آن ها را با روش هاى ساده و پيشرفته ى نقشه بردارى فرا مى گيريد .

بيش تر بدانيم . . .

شكل 2 - 1 . اندازه گيرى ها(مشاهدات) در نقشه بردارى

اندازه گيرى در مّساحى

اندازه گيرى زاويه اندازه گيرى اختالف ارتفاع اندازه گيرى فاصله

برخي مشاهدات در نقشه برداري نسبت به زمان در حال تغيير هستند؛ مانند فاصله ي نقاط زميني 
تا ماهواره، فاصله نقاط زميني تا ماه و . . . بنابراين ضروري است كه زمان نيز به عنوان پارامتر 

چهارم تعيين موقعيت(  بعد از فاصله، زاويه و اختالف ارتفاع ) در نظر گرفته شود.
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 ( Distance Measurement ) 2-3         اندازه گيرى فاصله
هر روز صبح شما و دوستتان قسمتى از مسير مشترك منزل تا مدرسه را طى مى كنيد. 
فرض كنيد با هم قرار مى گذاريد اين مسير مشترك را با هم طى كنيد. در حين اجرا مى بينيد 
شما 150 قدم برداشته ايد و دوستتان 200  قدم برداشته است. فكر مى كنيد مسيرى كه شما  

طى كرده ايد بيش تر بوده يا مسيرى كه دوستتان طى كرده است؟
 آيا غير از اين است كه هر دو يك مسير مساوى را پيموده ايد پس علت تفاوت در 

تعداد قدم ها چيست؟ 
تا  است  مشخص  اندازه گيرى  واحد  يك  تعيين  كار  اولين  مطلب  اين  به  پاسخ  هنگام 
به وسيله ى آن اين تفاوت را توجيه كنيم . اين را مى دانيم كه طول طى شده توسط شما دو نفر 
يك اندازه است. پس براى حل مشكل بايد به دنبال يك مقدار مشترك (واحد متر) باشيم. متر 
يك واحد بين المللى است. حال با داشتن يك متر مى توانيم اين فاصله را اندازه گيرى كنيم . 
اگر شما يا دوستتان يا شخص ديگرى اين مسير را با متر اندازه گيرى كند به يك جواب يكسان 

مى رسيد . چون از يك واحد براى اندازه گيرى استفاده كرده ايد. بنابراين :
پيمودن مسير مستقيم بين دو نقطه را با يك واحد مشخص (مانند واحد متريك)، اندازه گيرى فاصله  

(طوليابى) مى گويند.
براى اندازه گيرى فاصله، بر حسب دقت مورد نياز، از وسايل و روش هاى اندازه گيرى 
مختلفى استفاده مى شود . روش هاى اندازه گيرى فاصله به دو بخش مستقيم و غيرمستقيم تقسيم 
مى شود كه در اين فصل، روش هاى مستقيم و درفصل بعد روش هاى غير مستقيم اندازه گيرى 

فاصله را فرا خواهيد گرفت .

شكل 2 - 2 . طوِل هر قدم شما چند متر است؟
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 ( Horizontal & Slope Distance) 2-4         فاصله ى افقى و مايل
دو نقطه ى فرضى را در فضا نسبت به صفحه ى افق درنظر بگيريد. اگردو نقطه داراى 
ارتفاع يكسان از صفحه ى افق باشند فاصله ى بين دو نقطه در فضا برابر فاصله ى تصويرشان 

روى صفحه ى افقى خواهد شد. در اين صورت 
فاصله ى دو نقطه را «فاصله ى افقى» مى ناميم. 
اگر دو نقطه ارتفاعات متفاوتى از صفحه ى افق 
داشته باشند، فاصله ى بين دو نقطه با فاصله ى 
تصويرشان متفاوت خواهد بود. در اين صورت 

آن را «فاصله ى مايل» مى ناميم.

هميشه طول افقى از طول مايل كوتاه تر است.
مى توانيد دليل آن را توضيح دهيد؟( به شكل 

روبه رو دقت كنيد. )

در نقشه بردارى هميشه از طول افقى استفاده مى كنيم و اگر طول مايلى را داشته باشيم 
بايد به طريقى آن را به طول افقى تبديل كنيم . مي توانيد دليل آن را بگوئيد؟

از اين پس در نقشه بردارى هر جا صحبت از فاصله به ميان آيد ، منظور فاصله ى افقى 
(طول افقى) است مگرآن كه كلمه ى فاصله ى مايل (طول مايل) ذكر گردد.

بيش تر بدانيم . . .

شكل 2 - 3 . تصوير فاصله ى مستقيم بين دو نقطه

شكل 2 - 4 . طول افقى و طول مايل
صفحه ى افق

تاريخچه ى واحد  متر
واحد فوت(يك پا ) از روي طول تقريبي كف پاي انسان تعيين شده است. بيشترين تالش براي يكسان 
كردن سيستم اندازه گيري از سوي فرانسويان صورت گرفت. درسال 1790 و در خالل انقالب فرانسه 
مجلس اين كشور از فرهنگستان علوم آن خواست تا براي تمام اوزان و مقادير استاندارد ثابتي تهيه كند. 
اين كميته واحدي معادل يك چهل ميليونيوم نصف النهار زمين را پيشنهاد كرد. اين واحد از واژه «مترون 
يوناني» به معني اندازه گرفته شده است. از سال 1893 به بعد متر را طول مسيري كه نور در خالء و در 

1مدت زمان                              ثانيه طي مي كند ، تعريف كردند.
299792458
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2-5         اندازه گيرى فاصله ى افقى به روش مستقيم 
(Direct distance measurement)

در اندازه گيرى فاصله بين دو نقطه، اگر فاصله را به طور مستقيم از روى زمين اندازه 
گيرى كنيد و عدد فاصله را بدست آوريد به اين روش اندازه گيرى فاصله به طريقه مستقيم 

مى گويند .
متداول ترين وسايل كار اين روش را، به ترتيب افزايش دقت (از كم به زياد)، مى توان 

به شرح زير خالصه كرد :
الف) قدم انسانى

  (Rollx. ب) چرخ غلتان (
ج) نوار هاى اندازه گيرى (متر)

الف) قدم انسانى (قدم اتالونه):
براى اندازه گيرى فاصله در كارهاى كم دقت و نيز در بر آوردهاى اوليه ى فاصله در 
نقشه بردارى، مانند تهيه ى كروكى از يك منطقه، مى توان از پيمودن قدم انسانى استفاده كرد. 
براى اين كار ابتدا بايد نقشه بردار طول قدم هاى خود را به دست آورده و هميشه آن را به خاطر 
بسپارد. سپس براى اندازه گيرى يك فاصله ى مجهول، كافى است در طول آن فاصله قدم بزند 

و تعداد قدم هايش را بشمارد و نتيجه رادر طول قدم خود ضرب كند.
با  را  مستقيم  فاصله ى  يك  ابتدا  اتالونه)  (قدم  خود  قدم  طول  تعيين  براى  نقشه بردار 
متردقيق اندازه گيرى مى نمايد سپس با قدم زدن، آن فاصله راطى مى كند. با تقسيم فاصله به 

تعداد قدم ها اندازه ى متوسط يك قدم نقشه بردار به دست مى آيد. 
با  را  منطقه   ِ كروكى  مى تواند  خود  اتالونه ى  قدم  اندازه ى  دانستن  با  نقشه بردار  يك 
خطاى نسبى حدود يك به پنجاه(     ) تهيه كند. (يعنى در هر 50 متر، فاصله ى اندازه گيرى 

شده حداكثر 1± متر خطا وجود خواهد داشت).

1
50
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در اين روش رعايت نكات زير الزامى است:
- اندازه گيرى فاصله در زمين هايى كه ناهموارى هاى زياد نداشته باشد، انجام شود .

- سرعت حركت نقشه بردار در هنگام قدم زدن ثابت بماند؛ يعنى گاهى تند و گاهى 
آهسته راه نرود .

- فاصله تقريبى هر قدم با قدم بعدى يكسان باشد . يعنى يك قدم را بلند و يك قدم 
را كوتاه بر ندارد .

- در شمارش قدم ها دقت كند كه اشتباهى رخ ندهد.
اگر موارد باال رعايت نشود نمى توان به خطاى نسبى       رسيد. 

بيش تر بدانيم . . .

شكل 2 - 5 . تعيين طول قدم انسانى (قدم اتالونه)

1
50

1
50

1
50

خطاى نسبى      :
وقتي صحبت از خطاى نسبى     مي شود اين به آن معني است كه در يك طول 50 متري 
هنگام عمليات متركشي تا يك متر اختالف مى تواند وجود داشته باشد. يعني مي توان ادعا 

كرد كه اندازه گيري ما بين 49 متر تا 51 متر است.  



30

: (Rollx. ب) چرخ غلتان يا رول فيكس (
اين دستگاه، كه شبيه به چرخ دوچرخه است بر سطح زمين مى غلتد. با معلوم بودن 
محيط اين دستگاه و تعداد دورى كه براى پيمودن يك فاصله مى زند، مى توان فاصله ى دو 
نقطه را تعيين كرد . اين چرخ داراى يك دسته و همچنين يك شماره انداز (نُمراتور) است كه 
مسافت طى شده را بر حسب متر نشان مى دهد. خطاى نسبى اندازه گيرى فاصله با اين وسيله             
به حدود       مى رسد. (يعنى در اندازه گيري سيصد متر حدود يك متر اختالف وجود دارد).

خطاى نسبى       دقيق تر است يا خطاى نسبى        ؟ توضيح دهيد. 

در  آن  از  اگر  كه  چرا  كرد،  همواراستفاده  زمين هاى  در  مى توان  تنها  وسيله  اين  از 
زمين هاى شيب دار استفاده كنيم به جاى فاصله ى افقى ، فاصله ى مايل را نمايش خواهد داد.

به  آن را  شيب،  اندازه گيرى  ازطريق  مى توان  باشد  داشته  يكنواخت  شيب  زمين  اگر 
فاصله ى افقى تبديل نمود. مى توانيد چگونگى آن را توضيح دهيد؟ 

.Rollx) و كاربرد آن شكل 2 - 6 . چرخ غلتان(

1
300

1
300

1
50
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:Measuring Tape (متر) ج) نوار اندازه گيرى
نوار اندازه گيرى كه اصطالحًا به آن متر مى گويند يكى از متداول ترين وسايل اندازه گيرى 

فاصله ى بين دو نقطه است. خطاى نسبى اندازه گيرى با اين وسايل بين         تا          است.
با متر هاى معمولى مى توان فواصل را تا ميلى متر مشخص كرد.

اگر فاصله ى بين دو نقطه اى كه با متر اندازه گيرى شده، مثًال 2 متر و 45 سانتى متر و   
3 ميلى متر باشد، آن را به صورت 2/453 متر مى نويسيم .

بيش تر بدانيم . . .
شكل 2 - 7 . نوار هاى اندازه گيرى (متر)

1
1000

1
5000

محيط دايره اي به شعاع r برابر است با:

مساحت دايره: برابر است با مجذور شعاع در عدد پى 

P = 2πr

S = πr2
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2-6         اصول متر كِشى 
همان طور كه گفته شد، خطاى نسبى اندازه گيرى فاصله با متر حدود        تا          است. 
متركشى  اصول  آن ها  به  كه  كرد  رعايت  را  زير  موارد  است  الزم  دقت  اين  به  رسيدن  براى 

مى گويند:

2 – متر بايد به صورت 
كشيده  نقطه  دو  بين  در  افقى 
با  متر  حالت  اين  در  شود. 
در  مستقرشده  قائم  ژالن هاى 
 90 زاويه ى  متركشى،  سرِ  دو 

درجه مى سازد.

3 –  دقت شود كه صفرِ 
متر اشتباه در نظر گرفته نشود 
زيرا نقطه ى صفرِ متر متناسب با 
سليقه و نظر كارخانه ى سازنده 

متفاوت است .

شكل 2 - 8 . متر معيوب

شكل 2 - 9 . متركشى افقى به صورت صحيح

شكل 2 - 10 . انواع شروع درجه بندى متر

1
1000

1
5000

و  بودن  سالم  از   –  1
تجهيزات  و  متر  بودن  كامل 
حاصل  اطمينان  آن  جانبى 

شود.
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4 – بعضى از متر ها، مخصوصًا مترهاى پارچه اى و پالستيكى، يك طرف بر حسب 
هنگام  در  است.  شده  تقسيم بندى  اينچ  و  فوت  بر حسب  ديگر  طرف  و  سانتى متر  و  متر 

اندازه گيرى دقت شود كه به جاى متر اشتباهًا مقدار فوت و اينچ مشاهده نشود.
و  متر)  دادن  (شكم  ِشنِت  بدون  و  كشيده  كامًال  بايد  متر  متركشى،  هنگام  در   –  5

پيچ خوردگى باشد.
6 - در متر هاى پارچه اى دقت شود متر بيش از اندازه كشيده نشود تا مقدار واقعى  

به طور دقيق نمايش داده شود .

بيش تر بدانيم . . .
شكل 2 - 11 . كشش نامناسب متر

اجزاى واحد اندازه گيرى برحسب متر
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 7 – هنگام متركشى، دقت شود هر يك از اعداد، اشتباه قرائت و نوشته نشود.

به طور مثال: عدد ده متر و شش سانتى متر بصورت 10/06 نوشته شود نه بصورت 10/6 
(زيرا 10/6 همان 10/60 است).

8 – براى باال بردن دقت الزم است اندازه گيرى در يك رفت و برگشت انجام گيرد و 
سپس از آن ميانگين گرفته شود.

شكل 2 - 12 . قرائت نادرست متر

شكل 2 - 13 . متركشى به صورت رفت و برگشت
9- هميشه تعداد رقم اعشارى فاصله به تناسب اندازه ى دقت درنظر گرفته شود. به طور 
مثال هنگام كار با يك متر با تقسيمات ميلى متر، هميشه عدد فاصله تا سه رقم اعشار در واحد 

متر نوشته مى شود؛ براى مثال: 33/294 متر يا 71/400 متر.

A B
برگشت

رفت

→
→
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10 – عدد روى متر از باال و به صورت كامًال مستقيم خوانده شود. چون اگر به صورتِ كج 
و با زاويه به متر نگاه شود عددى غير از مقدار واقعى خوانده مى شود (چند ميلى متر كم تر يا 

بيش تر).

 11 – همواره طول دهنه ها كوتاه تر از طول متر موجود انتخاب شود.

بيش تر بدانيم . . .

شكل 2 - 14 . زاويه صحيح قرائت متر

شكل 2 - 15 . دهنه ى بزرگ تر از طول متر
اگر فاصله ى بين دو نقطه از طول متر بيش تر باشد چه مى كنيم؟

دقت قرائت در اندازه گيري ها
هر گاه هنگام اندازه گيري تا يك رقم اعشار قرائت كنيم مثًال 41/7 اين بدان معني است كه 
كوچك ترين تقسيمات 0/1 مي باشد و اعداد بين 0/1 ها قابل شناسايي نيستند. اما اگر عدد 
41/70 باشد گام هايمان 0/01 مي شود يعني اعداد بين 0/01ها قابل شناسايي نيستند. حال 
اگر 41/700 قرائت كنيم گام هايمان 0/001 مي شود يعني اعداد بين 0/001 ها قابل شناسايي 

نيستند درنتيجه هرچه گام هاي مان را كوچك تر كنيم دقت كار را باال تر خواهيم برد. 
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در  كميّت  يك  مقدار  درباره ى  شخص  يك  تفكرات  ميان  كه  است  مهارتى  اندازه گيرى   •
ذهنِ او و مقدار همان كميّت در دنياى واقعى رابطه ايجاد مى كند.

• در اندازه گيرى جواب قطعى نداريم و تمام مشاهدات با خطا همراه هستند.
• در نقشه بردارى 3 كميّت اندازه گيرى مى شود:1 - فاصله 2 – اختالف ارتفاع 3 - زاويه

چون نقشه، تصوير قائم عوارض بر سطح افق است، هميشه بايد فاصله ى افقى را براى   •
تهيه ى نقشه به كار ببريم.

• رايج ترين روش هاى اندازه گيرى فاصله ى افقى به روش مستقيم عبارت اند از: 
1- قدم انسانى 

2- چرخ غلتان 
3- نوار اندازه گيرى ( متر )

• اندازه گيرى فاصله ى افقى با قدم انسانى و چرخ غلتان تنها در زمين هاى هموار و با شيب 
يكسان قابل استفاده است.

• در هنگام اندازه گيرى با متر رعايت اصول متركشى الزامى است.

خالصه ي فصل

دقت روش هاى اندازه گيرى فاصله به روش مستقيم با وسايل ساده ى مّساحى

خطا در اندازه گيرى فاصله ى افقى دقتوسيله ى اندازه گيرى فاصله
صد مترى

2 مترقدم انسانى(قدم اتالونه)

33 سانتى مترچرخ غلتان

10 سانتى مترمتر معمولى

2 سانتى مترمتر دقيق

1
50

1
300

1
1000

1
5000
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 سؤاالت تشريحى
1- مفهوم اندازه گيرى را با ذكر يك مثال توضيح دهيد.

2- در نقشه بردارى چه كميّت هايى اندازه گيرى مى شوند؟ نام ببريد.
3- اندازه گيرى فاصله را تعريف كنيد.

4- فاصله ى افقى و مايل را تعريف و تفاوت آن ها را بيان كنيد.
5- اندازه گيرى فاصله ى افقى به روش مستقيم را تعريف كنيد.

6- انواع روش هاى اندازه گيرى فاصله ى افقى به روش مستقيم را نام ببريد و هر كدام را 
توضيح دهيد.

7- روش هاى مختلف اندازه گيرى فاصله ى افقى به طريقه ى مستقيم را از نظر دقت مقايسه 
كنيد.

8- اصول يازده گانه ى متركشى را با ذكر مثال توضيح دهيد.
سؤال جور كردنى

«ب»  ستون  دقت هاى  با  را  «الف»  ستون  افقى  فاصله ى  اندازه گيرى  وسايل   -9
تكميل نماييد.

الف                                                 ب
متر                                                 1:300

چرخ غلتان(رول فيكس)                         1:50 
قدم انسانى                                      1:3000
1:10000                                                 

سؤاالت چهار گزينه اى
10 – اگر در اندازه گيرى يك فاصله به دقت 1:5000 نياز داشته باشيم از كدام وسيله استفاده 

مى كنيم؟
1 ) چرخ غلتان     2 ) قدم انسانى          3 ) متر          4 ) زنجير مساحى

11 – كدام كميّت در نقشه بردارى اندازه گيرى نمى شود؟
1 ) اختالف ارتفاع      2 ) فاصله                3 ) مساحت         4 ) زاويه
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12 - دقت كدام متر بيش تر است؟
1 ) مترى پارچه اى با دقت 1 ميلى متر در يك متر
2 ) مترى پارچه اى با دقت 1 سانتى متر در 10 متر
3 ) مترى فلزى با دقت 10 سانتى متر در 200 متر

4 ) مترى فلزى با دقت 1 متر در 5 كيلومتر
13 – تمام موارد زير از روش هاى اندازه گيرى فاصله به روش مستقيم هستند به جز:
1 ) پالنيمتر            2 ) متر                   3 ) قدم انسانى      4 ) چرخ غلتان

14 – همه ى موارد زير در مورد اصول متركشى صحيح است به جز:
1 ) متر بايد به صورت افقى كشيده شود.

2 ) براى دقت بيش تر تا ميلى متر قرائت شود.
3 ) طول متر از طول دهنه ى متركشى بزرگ تر باشد.

4 ) عدد روى متر از باال به صورت كامًال مستقيم خوانده شود.
مسائل عددى

15- دو نقطه ى روى زمين به فاصله ى 100 متر از هم قرار دارند. نقشه بردارى اين طول را با 
قدم هايش چندين بار طى مى نمايد و تعداد قدم ها را به شرح زيريادداشت مى كند:

 148 – 153 – 151 – 150 – 151 – 154 – 147 – 146
ميانگين طول يك قدم اين فرد چند متر است؟

16- قرار است فاصله ى بين دو نقطه ىA وB را باچرخ غلتان، كه كنتور شماره انداز آن خراب 
شده است.  سانتى متراندازه گيرى   96 رول فيكس  چرخ  محيط  گيرى كنيم.   شده است،اندازه 
به صورت اختيارى يك نقطه از محيط چرخ را مبدأ انتخاب مى كنيم و عالمت مى زنيم. حال اين 
عالمت را بر روى نقطه ىA قرار مى دهيم و به سمت نقطه ى B حركت مى كنيم. چنان چه چرخ 
رول فيكس تا نقطه ى B تقريبًا تعداد 20/3 دور زده باشد فاصله ى بين A تا B چند متراست؟

17-فاصله ى افقى بين دو نقطه ى A و B را به صورت رفت و 
برگشت اندازه گيرى كرده ايم و اعداد روبه رو را به دست آورده ايم:

مقدار متوسط اين فاصله چه قدر است؟ مقدار واقعى اين فاصله 
چه قدر است؟آياعدد اندازه گيرى شده ى در رفت صحيح است يا در برگشت؟يا هيچ كدام؟

A B
23/96 متر

24/06 متر
→

→




