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 رداریــبهـنقش
 سؤاالت تستی

 نام و نام خانوادگی: .............................

 .............................     اره داوطلب: ـشم

تاریخ آزمون: 

تعداد سؤاالت: 09 سؤال 

زمان پاسخگویی:089  دقیقه 

 :تذکرات
کامل ترین پاسخ درست را به عنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه عالمت بگذاریدباشد. سؤاالت به صورت چهار جوابی می. 

های اشتباه یا بیش از یک انتخاب به پاسخ
1

3
 گیرد.نمره منفی تعلق می 

جلسه آزمون  استفاده از جزوه خود را دارد و استفاده از جزوات دیگران درباشد. هر داوطلبی فقط حق امتحان به صورت جزوه باز می

 ممنوع است.

تبلت و ساعت پتاپتلفن همراه، رایانه، لهای مهندسی بالمانع است ولی آوردن و استفاده از هرگونه های حساباستفاده از ماشین ،

 ممنوع است. هوشمند

ودداری خواهد شد.صورت از تصحیح پاسخنامه خاز درج هرگونه عالمت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمائید. در غیر این 

ددگر االت موجب عدم تصحیح پاسخنامه میؤاالت و پاسخنامه به مسئوالن تحویل گردد، عدم تحویل دفترچه سؤدر پایان آزمون، دفترچه س. 

هایی که به صورت ناقص، مخدوشنظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین حساب تصحیح خواهد شد لذا مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه 

 عهده داوطلب است.ه ن استفاده از مداد نرم پر شده باشد بیا بدو

باشد.، میدرصد 05االت با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پروانه اشتغال به کار ؤلیه سک

دفترچه آزمون آزمایشی ورود به حرفه مهندسان - آزمون جامع مهر ماه 98

 .     مشخصات آزمونمشخصات فردی را حتما تکمیل فرمایید
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فرعی کدام گزینه است؟ خطوط ترسیمی پی حفر شده در محیط  122حدود اربعه قطعه زمین پالك . 1
 قطعات اراضی است.

 

متر، دوم که شمالی است  10در سه قسمت اول به طول  شرقاً متري است.  12متر به خیابان  30به طول  الف) شماالً 
متر به قطعه  5در چهار قسمت اول  جنوباًتفکیکی،  12متر هر سه قسمت به قطعه  20متر و سوم به طول  5به طول 

متر هر سه قسمت اخیر به  15متر و چهارم  10، سوم که غربی است 75متري به پالك فرعی  20تفکیکی، دوم  12
 .75متر به پالك فرعی  22 غرباًتفکیکی و  75پالك فرعی 

تفکیکی،  12متري به قطعه  20و  5، 10هاي در سه قسمت به طول شرقاًمتري،  12متر به خیابان  30 شماالً ب) 
 11متر به قطعه  22 غرباًتفکیکی و  11متر به قطعه  15و  10، 20تفکیکی و  12متر به قطعه  5هاي به طول جنوباً

 تفکیکی.

به  جنوباًتفکیکی،  12متر به قطعه  20و  5، 10هاي به طول شرقاًمتري احداثی،  12متر به خیابان  30 شماالًج) 
 فرعی. 75متر به پالك  22 غرباًتفکیکی و  11و  12متر به قطعه  15و  10، 20، 5هاي طول

متر به قطعه  15و  10، 20هاي طول، دوم به 12متر به قطعه  5متري، اولی به طول  12متر به خیابان  30 شماالًد) 
تفکیکی  12 جنوباًمتر به قطعه  20متر و سوم  5متر، دوم که شمالی است  10در سه قسمت اول  شرقاًتفکیکی،  11
 تفکیکی. 11متر به قطعه  22 غرباًو 

 توان زمین را به عنوان یک نقطه مادي بدون جرم در نظر گرفت؟در مطالعه کدام حرکت می. 2

 )Precessionرسشن (الف) پ

 ب) حرکت سالیانه زمین یا حرکت زمین به دور خورشید

 )Nutationج) نوتیشن (

 دوران زمین به دور محوري از خود آنحرکت روزانه زمین یا د) 
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هاي میکروژئودزي مورد استفاده ترین روش تعریف قیود دیتوم در شبکه. کدام روش به عنوان متداول3
 گیرد؟قرار می

 دارالف) مشاهدات ژئودزي      ب) روش قیود داخلی      ج) روش حداقل قیود      د) روش قیود وزن

 چه باید کرد؟. براي مقابله با خطاي صفر شاخص در عملیات ترازیابی دقیق 4

 هاي ترازیابی را زوج در نظر گرفت.الف) باید تعداد دهنه

 چپ و راست شاخص را انجام داد. هايب) باید در هر دهنه، قرائت

 ج) باید فاصله شاخص عقب و جلو تا ترازیاب را مساوي در نظر گرفت.

 د) باید عملیات ترازیابی را رفت و برگشت انجام داد.

تعیین  64˒˚3˒ˈ28±˝0,65˝مقدار سرشکن شده آن برابر گیري شده است. کوپل اندازه 25اي در زاویه. 5
 تعیین شود، چند کوپل مشاهده الزم است؟ 1˝شده است. اگر بخواهیم همان زاویه با دقت 

 12د)           11ج)           10ب)           9الف) 

 باشد؟رفتار خطاي ناشی از تیلت براي نقاط مرتفع در تصاویر هوایی به چه صورت می. 6

 باشد.خطا همواره به سمت خارج میجهت الف) نسبت به نقطه همبار شعاعی بوده و 

 تواند به سمت داخل باشد و هم به سمت خارج.ب) نسبت به نقطه نادیر شعاعی بوده و جهت آن هم می

 تواند به سمت داخل باشد و هم به سمت خارج.ج) نسبت به نقطه همبار شعاعی بوده و جهت آن هم می

 باشد.شعاعی بوده و جهت خطا همواره به سمت خارج می د) نسبت به نقطه نادیر

جهت تعیین موقعیت یک نقطه به روش استاتیک استفاده شود و  M. در صورتی که از مشاهدات کد 7
 30گیرنده ما به مدت یک ساعت با نرخ و  8هاي قابل ردیابی در زمان تعیین موقعیت برابر تعداد ماهواره

را دقیقا حاصل از سرشکنی مشاهدات ) dfدرجه آزادي ( ،باشدگیري کرده ثانیه مستقر شده و اندازه
 مشخص کنید؟

 937د)          930ج)           837ب)           830الف) 

 ؟ندارد خطاي نشانه روي به کدام عوامل زیر بستگی. 8

 شرایط دید –هاي نوري          ب) خطاي میزان کردن دوربین حد تشخیص در سیستم –الف) طرح تارگت 

 باشند.تموج حرارتی هوا                                  د) همه موارد صحیح می –ج) طرح تارگت 
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 در حین اجراي ساختمان، حداکثر تا چه ارتفاع سقوط، نیاز به نصب نرده حفاظتی موقت نیست؟. 9

 سانتی متر 120سانتی متر        د)  100سانتی متر       ج)  110ب)      سانتی متر      90الف) 

. کدام یک از موارد زیر در خصوص مبحث ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست در حین کار 10
 باشد؟صحیح نمی

 کار باشد. الف) کارفرما نباید به هیچ کارگري اجازه دهد که خارج از ساعات عادي کار به تنهایی مشغول به

 ب) بارگیري بیش از ظرفیت مجاز وسایل موتوري حمل بار.

 باشد.ج) مهندس ناظر موظف به نظارت بر اجراي مقررات این مبحث در عملیات ساختمانی می

اند از شخص ذیصالح داراي پروانه اشتغال به کار در عملیات هاي ساختمانی موظفد) سازنده و کارفرمایان کارگاه
 ستفاده نمایند.ساختمانی ا

و  =5GDOPمتر و  15اگر در روش تعیین موقعیت مطلق، دقت تعیین موقعیت مسطحاتی برابر . 11
4VDOP= گیري مشاهدات طول با باشد، دقت اندازهGPS چند متر است؟ 

 1د)           5ج)           3,75ب)           3الف)

 ؟نیست ها به دور خورشید، در رابطه با حرکت سیاره. کدام گزینه برگرفته از قوانین کپلر12

) براي همه سیارات منظومه 𝑎𝑎3) به مکعب نصف طول قطر اطول بیضی (𝑚𝑚2الف) نسبت مجذور پریود حرکت سیاره (
 شمسی مقدار ثابتی است.

 ب) سرعت سطحی حرکت هر سیاره به دور خورشید ثابت است.

نسبت به زمانی که از آن دور است، مساحت بیشتري را در مدت زمان  تر است،ج) وقتی سیاره به خورشید نزدیک
 کند.یکسان طی می

 هاي مسیر حرکت بیضی شکل هر سیاره به دور آن قرار دارد.د) خورشید در یکی از کانون

یابی به صورت جدول زیر انجام شده که نشان گون به شکل تقریبی مربع، عملیات زاویهدر یک پلی. 13
انحراف شاقول اپتیکی دستگاه از نقاط رئوس مربع است. اگر از تمام خطاها به جز انحراف شاقول ي دهنده

88ABGصرف نظر شود. دستگاه نیز در هر استقرار تراز بوده و  = °


گون باشد، مجموع زوایاي داخلی پلی 
 چگونه خواهد بود؟
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 استقرار ي واقعیامتداد خطا از محل شاقول به سمت نقطه ژیزمان )mطول بردار خطا (
0,020 ˚43 A 

 B بدون خطا صفر
0,002 ˚44 C 
0,040 ˚130 D 

 360˚ب) بیشتر از                                             360˚الف) کمتر از 

 تواند صحیح باشد.ها میباید دقیقا معلوم باشند.                 د) بسته به شرایط هر کدام از گزینه گونج) اضالع پلی

آکس ستون هستند. در یک سیستم  Aو  M ،Bمستقر است. نقاط  Mیاب در نقطه . در شکل زیر زاویه14
باشد. به علت  yباید روي محور  Aمبدا سیستم است و ستون  Bو  xروي محور  Mي مختصات فرضی، نقطه

را با  Bو آکس ستون  25˒˚10ˈي باالي سمت چپ ستون را با زاویه افقی گوشه Aعدم دید به آکس ستون 
     متر  35,2و  17,6یاب دستگاه به ترتیب را با طول ABو  BMهاي ایم. طولخوانده 325˒˚10ˈزاویه 

 متر است؟چند میلی xدر راستاي  Aمتر باشد، میزان انحراف ستون سانتی 15×15ایم. اگر هر ستون خوانده

 
 15د)           10ج)           7,5ب)           5الف) 

 100و سرعت سطح  %10و شیب عرضی  %12متر و ضریب اصطکاك جانبی  16. در یک جاده به عرض 15
 کیلومتر بر ساعت، شعاع چند متر براي قوس این مسیر مناسب است؟

 357د)           317ج)           310ب)           283الف) 

هاي روي این رئوس و مختصات رئوس یک چهار ضلعی به صورت زیر داده شده است. قرائت شاخص. 16
باالتر از  0,5نیز با یک استقرار ترازیاب مشخص شده است. پس از عملیات تسطیح به ارتفاع  Fبنچ مارك 

حجم خاکریزي چند متر مکعب خواهد بود؟پس از آن اگر بخواهیم به ارتفاع نقطه  بلندترین نقطه رئوس،
F تسطیح کنیم چند متر مکعب دیگر باید خاکریزي کنیم؟ 
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قرائت 
 شاخص

z y x رئوس 

2450  44 33 A 

2250  38 41 B 

1800  10 20 C 

1950  16 12 D 

 F 28 18 متر 100 1300

 صفر-234صفر         د) -284ج)         120-234ب)         120-284الف) 

 مزیت اصلی عکس هوایی آنالوگ نسبت به تصویر هوایی رقومی در فتوگرامتري چیست؟. 17

 الف) ابعاد بزرگتر                                                               ب) میدان دید بزرگتر

 د) عدم نیاز به کالیبراسیون                                          ج) توان تفکیک مکانی باالتر        

. در صورتی که بخواهیم تصحیح ناشی از اختالف ارتفاع را در تهیه ارتوفتو رقومی اعمال کنیم، کدام 18
 باشد؟یک از اطالعات زیر موردنیاز می

 ب) عناصر توجیه داخلی                                 الف) نقاط کنترل زمینی                                    

 ج) عناصر توجیه خارجی                                                                     د) مدل رقومی ارتفاعی

 باشد؟یابی چه عواملی موردنظر میدر طراحی خطوط عمق. 19

 ها باشدالف) اقتصادي بودن                                                     ب) عمود بر منحنی المیزان

 ج) منطقه را پوشش داده و بدون شکستگی باشد                   د) تمام موارد فوق

 دهید؟یاب کدام روش را ترجیح می. براي کالیبراسیون یک عمق20

 ب) تعیین پارامترهاي جوي نظیر حرارت، فشار و رطوبت                                  GPSتفاع آنتن الف) مقایسه با ار

 تعیین عمق توسط یک اکوساندر یدکی و مقایسه با آند)                                       ج) بارچک                      

متر شده است.  250گیري و برابر درصد اندازه 20دار با شیب در روي زمین شیب Bو  Aفاصله دو نقطه . 21
سانتیمتر باشد، مقیاس نقشه را  24,5برابر  Bو  Aاگر موقع انتقال فاصله موردنظر به یک نقشه اندازه بین 

 مشخص کنید و هرگاه مقیاس نقشه را دو برابر کنیم شیب زمین در نقشه چقدر خواهد شد؟

cos(11.30˚) و𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡−1(0.20) = 11.31˚ 
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 درصد 40 – 2000/1ثابت است.                                                                  ب)  – 1000/1الف) 

 ثابت است. – 2000/1درصد                                                                      د)  40 – 1000/1ج) 

غربی و تغییرات  1˚30ˈتهیه شده و در زیر آن انحراف مغناطیسی  1984در سال  یک نقشه از شهر تبریز. 22
مشخص کنید را  1996درجه شرقی قید شده است. انحراف مغناطیسی منطقه براي سال  0,15سالیانه آن 

 کدام گزینه است؟

 غربی 0,33شرقی        د)  0,33غربی        ج)  0,3شرقی        ب)  0,3الف) 

 با مختصات زیر چند درصد است؟ BAشیب امتداد . 23

A(120,210,1005)      B(100,200,1000) 

 22د)           25ج)           18ب)           20الف) 

اند. حداقل فاصله متري ترسیم شده 2,5هاي به فاصله در روي یک نقشه توپوگرافی، منحنی میزان. 24
 درصد آن چند متر است؟ 7براي تأمین شیب افقی بین دو منحنی میزان متوالی 

 35د)                34ج)                42ب)                36الف) 

𝟏𝟏اگر مساحت دایره را با دقت . 25
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
 گیري است؟گیري کنیم، محیط دایره با چه دقتی قابل اندازهاندازه 

1الف) 
1000

1ب)                      
2000

1ج)                         
4000

1د)                         
8000

 

چه خطاي گیري کنیم. چنانمتري اندازه 30متري را به وسیله یک متر نواري  280خواهیم یک طول می .26
گیري طول مورد مرتبه باشد، خطاي اندازه 10گیري متر و تعداد دفعات اندازهمیلی 2قرائت هر طرف متر 

 متر خواهد بود؟چند میلی نظر

 5√2د)          5√4ج)           2√2ب)           2√3الف) 

𝟏𝟏دوربین ترازیابی با خطاي کلیماسیون عملیات ترازیابی زیر با استفاده از . 27
𝟓𝟓𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

رادیان صورت گرفته  
 چند متر است؟ Cي است. ارتفاع دقیق نقطه

H (m)  فاصله تا
 )mایستگاه (

FS (mm) IS (mm) BS (mm) ایستگاه هدف 

 25   0975 A  
S 00/1000 65  2160  B 

 15 1100   C 
 93/998د)         95/998ج)         07/1001ب)         05/1001الف) 
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به کمک انجام یک فرآیند آنالیز اولیه براي رسیدن به دقت مختصاتی موردنظر، الزم است که زوایاي . 28
ثانیه باشد، در آن صورت  4گیري گیري شوند. اگر دقت دستگاه اندازهثانیه اندازه 2با دقت  یک پیمایش

 هر یک از زوایا چند کوپل باید قرائت شوند؟

 کوپل 9کوپل              د)  4کوپل               ج)  2کوپل               ب)  8الف) 

 صحیح است؟ Bو  Aبین دو نقطه  هاي زیر در خصوص ترازیابی. کدام یک از عبارت29

 به مسیر انجام ترازیابی بستگی ندارد. Bو  Aالف) اختالف ارتفاع محاسبه شده بین دو نقطه 

اختالف ارتفاع بدست آمده صرفا ناشی از خطاهاي سیستماتیک و  Aبه  Aب) در ترازیابی در یک مسیر بسته از نقطه 
 گیري است.خطاهاي تصادفی در محیط اندازه

گیري صرف نظر کنیم، اختالف ارتفاع بین دو در صورتی که از اثر خطاهاي تصادفی و سیستماتیک در محیط اندازه ج)
 به مسیر انجام ترازیابی نیز بستگی دارد. Bو  Aنقطه 

 یابد.د) در ترازیابی در یک مسیر بسته اثر خطاهاي تصادفی و سیستماتیک به حداقل مقدار ممکن کاهش می

هاي مترو شهر تهران، از قطعات پیش ساخته پوشش گذاري شده اي شکل یکی از تونلدایرهمقطع . 30
متر در ابتداي  7,2باشد. براي رسیدن به عرض متر می 10,2و قطر خارجی آن  9است. قطر داخلی آن 

 سازي تونل چند متر باید باشد؟مقطع، ارتفاع کف

 1,8د)                2,4) ج               2ب)                2,7الف) 

 باشد؟کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی. 31

 توان خطاهاي سیستماتیک را حذف کرد.الف) با تکرار مشاهدات نمی

 هاي تکراري یک کمیت وجود خطاي اتفاقی است.گیريب) دلیل تفاوت در میزان اندازه

 شود.باعث کاهش خطاهاي سیستماتیک می هایی همچون قرائت کوپلج) روش

 هاي تکراري یک کمیت وجود خطاي سیستماتیک است.گیريدلیل تفاوت در میزان اندازهد) 

 باشند؟براي کدام ماهواره می HRV2و  HRV1هاي . سنجنده32

 ست          ب) اسپات          ج) لندست          د) ایکونوسالف) انوي

 باشد؟ماهواره از نوع زمین آهنگ می. مدار کدام 33

 Noaaد) ماهواره         Geoeyeالف) ماهواره اسپات        ب) ماهواره لندست        ج) ماهواره 
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 باشد؟) کدام مورد صحیح نمیGIS. در مورد مدل اسپاگتی در سیستم اطالعات مکانی (34

 ها ارزیابی شود.است.                                          ب) در جستجو باید تمام داده الف) این مدل داراي توپولوژي

 باشد.اي را دارا میگیرد.         د) فهم سادههاي بسیار کم مورد استفاده قرار میج) در تجزیه و تحلیل

 یابی به درستی بیان شده است؟. کدام گزینه در مورد دقت عملیات عمق35

 متر تجاوز نکند.سانتی 20متر از  27گیري تا عمق الف) دقت باید به نحوي باشد که خطاي اندازه

 متر تجاوز نکند.سانتی 27متر از  20گیري تا عمق ب) دقت باید به نحوي باشد که خطاي اندازه

 نکند.متر تجاوز میلی 20متر از  27گیري تا عمق ج) دقت باید به نحوي باشد که خطاي اندازه

 متر تجاوز نکند.میلی 27متر از  20گیري تا عمق د) دقت باید به نحوي باشد که خطاي اندازه

بر اساس  1:5000هاي از عکس 1:1000حداکثر اندازه مجاز پیکسل تصویر رقومی براي تهیه نقشه . 36
 دستورالعمل همسان نقشه برداري چند میکرون است؟

 12د)           15ج)           19ب)           25الف) 

 باشد؟کدام گزینه از اطالعات داده شده توسط فانوس دریایی به ناوبر نمی. 37

 الف) خطرات احتمالی                                          ب) نزدیک شدن به ساحل          

 شناورج) عمق آب در نواحی ساحلی                                 د) موقعیت 

هاي استخراج شده . هرقدر عرض چارت .... باشد و در زمان انجام عملیات دامنه .... انتخاب شود، عمق38
 باشند.داراي دقت .... می

 بیشتر  –تر کوچک –کمتر                                                  ب) بیشتر  –تر کوچک –الف) بیشتر 

 کمتر  –تر بزرگ –د) کمتر                                                        بیشتر –تر بزرگ –ج) کمتر 

 ) کدام است؟Interpolationیابی (بهترین معیار براي انتخاب روش واسطه. 39

 الف) مدل رقومی سطح         ب) مدل رقومی زمین         ج) مدل سه بعدي منطقه         د) مدل ارتفاعی رقومی

 سازد؟هاي ژئودزي مشاهده زاویه افقی کدام قید را فراهم میدر شبکه. 40

 سازدالف) قید مقیاس          ب) قید دوران          ج) قید توجیه          د) هیچ قیدي را فراهم نمی
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مولفه قائم برحسب  Cو  A ،Bصحیح باشد؟ (در هر گزینه  تواندنمی. با توجه به نمودار زیر؛ کدام گزینه 41
 اند).) به ترتیب قرار گرفتهDنمودار (

 طول روز در نیمکره جنوبی –اعتدال پاییزي  –انقالب زمستانی  –الف) اعتدال بهاري 

 طول شب در نیمکره شمالی –اعتدال بهاري  –انقالب تابستانی  –ب) اعتدال پاییزي 

 طول روز در نیمکره شمالی –اعتدال بهاري  –انقالب تابستانی  –ج) اعتدال پاییزي 

 طول شب در نیمکره جنوبی –اعتدال بهاري  –انقالب تابستانی  –د) اعتدال پاییزي 

یاب را دو زاویه Mو  Nایم و در نقاط یک شاخص را همراه با تراز آن به طور عمود قرار داده Pدر نقطه . 42
روي شاخص  Kدرجه است قرائت  42قائم آن روي زاویه  در حالتی که لمب Mیاب ایم. زاویهمستقر کرده

دهد. به همین ترتیب انجام می 200ي ورتیکال صفر (به سمت افق) قرائت خواند و در حالت زاویهرا می
خواند. اگر را می 500خواند و در حالت صفر درجه، عدد را می Kدرجه،  31ي ورتیکال با زاویه Nیاب زاویه

 .در یک راستا هستند) Pو  Nو  Mچقدر بوده است؟ ( Kمتر باشد، قرائت  MN=1,72ي فاصله

 

 

 

 

 4200د)         3900ج)           3850ب)          3800الف) 

کدام  جهت بدست آوردن مساحت قطعه زمینی به منظور تفکیک، مشاهدات زیر صورت گرفته است،. 43
 کند؟گزینه مساحت این قطعه زمین را به درستی بیان می

 هزار مترمربع 25هزار مترمربع                              ب)  20الف) 

 مربعهزار متر 22مربع                                د) هزار متر 27 ج)

کنیم. مسیر حرکت سنگ در داخل میدان ثقل زمین از باالي سطح زمین رها می Hسنگی را از ارتفاع . 44
از لحظه رها شدن تا لحظه برخورد با سطح زمین به چه صورت است؟ (در این حرکت از اثر سایر نیروها 

 کنیم)نظر میمانند اصطکاك اتمسفري، جریانات جوي و ... صرف

 شود.جا میل میدان جاذبه زمین جابهپتانسیالف) سنگ در مسیر حرکت خود همواره در راستاي عمود بر سطوح هم

 کند.سنگ در هنگام رها شدن در جهت بردار ثقل زمین حرکت کرده و مسیر بدون انحنایی را تا سطح زمین طی میب) 
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ج) سنگ در هنگام رها شدن در جهت بردار ثقل زمین حرکت کرده و تا لحظه رسیدن به زمین بر روي منحنی شاقولی 
 .شودجا میمسیر جابه

د) سنگ در هنگام رها شدن در جهت بردار جاذبه زمین حرکت کرده و مسیر مستقیمی را تا رسیدن به سطح زمین 
 کند.طی می

 هاي زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه. 45

 باشد.هاي ساختمانی ممنوع میسوز به طور کلی در کارگاهالف) استفاده از وسایل گازسوز و نفت

 بامداد روز بعد. 6و  21است از کار بین ساعات ب) کار در شب عبارت 

 کار استفاده از سرپوش و سربند حفاظتی الزامی است.کار و برشج) براي کارگران جوش

 د) راهرو سرپوشیده موقت باید داراي نور کافی در تمام اوقات باشد.

 Yروي کدام یک از نقاط عکسی نشان داده شده در شکل زیر پاراالکس  Zبا اعمال دوران حول محور . 46

 شود؟ایجاد نمی

 8و  5و  2الف) 

 8و  6و  5و  4و  2ب) 

 9و  7و  3و  1ج) 

 9و  6و  3د) 

ایم. شمار هاي ممکن بین نقاط شبکه را قرائت کرده. در یک شبکه میکروژئودزي سه بعدي تمامی طول47
 سرشکنی مختصات نقاط این شبکه برابر است با:قیود دیتوم براي 

 3د)                    4ج)                      6ب)                     5الف) 

شود که وابسته به اندازه اختالفات در یک مجموعه داده به درجه سازگاري بین مشاهدات .... گفته می. 48
 گوییم که .... آن را تعیین کرد.یک کمیت مشاهده شده به مقدار واقعی آن را .... می است. اختالف مطلق

 توان می –دقت  –توان                                                          ب) صحت می –صحت  –الف) دقت 

 تواننمی –صحت  –د) دقت              توان                                               نمی –دقت  –ج) صحت 
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توان پوشش طولی تصاویر یک باند عملیات فتوگرامتري هوایی را نسبت به عملیات در چه صورت می. 49
پیشین، بیشتر کرد؛ و نیز توان تفکیک مکانی تصویر را باال برد درحالی که باز هوایی بین هر ایستگاه را 

 یکسان نگه داشت؟

توان از یک دوربین با فاصله کانونی کمتر و رزولوشن تصویر باالتر بهره گرفت و در صورت لزوم ارتفاع پرواز را الف) می
 کاهش داد.

ب) امکان پذیر نیست چون اگر بخواهیم پوشش طولی تصاویر بیشتر شود و باز هوایی یکسان بماند باید ارتفاع پرواز 
 گردد.فکیک مکانی دوربین میبیشتر شود که این موضوع باعث کاهش توان ت

 توان به این هدف رسید.ج) تنها با افزایش ارتفاع پرواز می

هاي طولی بیشتري داشته باشیم و در همان ارتفاع و با د) باید میدان دید دوربین را افزایش دهیم تا بتوان پوشش
 برداري را انجام دهیم.همان باز هوایی عکس

 مشاهدات یک شبکه میکروژئودزي به روش قیود داخلی، کدام عبارت صحیح است؟ در سرشکنی. 50

 الف) نوع مشاهدات شبکه در تعداد و نوع قیود دیتوم دخالتی ندارد.

 گردد.ب) قیود دیتوم از طریق معادالت ریاضی مابین مختصات تمام نقاط شبکه تعریف می

 شود.ج) مختصات تمام نقاط شبکه ثابت فرض می

 گردد.ختصات مراکز ثقل شبکه به عنوان مجهوالت به معادالت سرشکنی وارد مید) م

 ت اولر براي محاسبه دوره تناوب حرکت نوتیشن آزاد است؟از فرضیا کدام یک از فرضیات زیر،. 51

 است.الف) زمین کروي است.                                                          ب) زمین یک جسم صلب 

 ج) توزیع چگالی در داخل زمین شعاعی است.                                د) همه موارد

 ؟هایی که در فتوگرامتري به کار میبریم درست استهاي زیر درباره تبدیلکدام یک از گزینه. 52

 نقطه کنترل سه بعدي نیاز است. 6مقیاس نایکسان، به طور کمینه به  3براي تبدیل سه بعدي افاین همراه داشتن الف) 

نقطه کنترل و شرط کمترین مربعات، ماتریس ضرایب، مجهوالت و  nب) براي تبدیل پروجکتیو دوبعدي با داشتن 
 ) خواهد بود.8در  n2) و (8در  8)، (8در  n2مشاهدات به ترتیب (

در شرط  2بعدي و درجه آزادي سه توان با سه نقطه کنترل) می3D Similarityبعدي (ج) در تبدیل کانفورمال سه
 کمترین مربعات، پارامترهاي مجهول را به دست آورد.

 بعدي پارامترهاي این تبدیل را بدست آورد.نقطه کنترل سه 3توان با ) می3D Euclideanبعدي (در تبدیل هندسی سهد) 
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دهد که اعداد خوانده شده روي هر شاخص در کنار آن شکل زیر پیمایش یک ترازیابی را نشان می. 53
باید خوانده شود  Aمتر باشد عددي که روي شاخص  5/1501برابر  Dنوشته شده است. اگر ارتفاع نقطه 

 ها را بدون خطا در نظر بگیرید.متر است؟ اعداد خوانده شده روي شاخصچند میلی

 2650د)                                           2600ج)     2550ب)                                        2500الف) 

 

 

 

 

) و دایره به راست 𝐕𝐕𝐋𝐋هاي دایره به چپ (گري به یک نقطه در حالتیاب با نشانهبا یک دوربین زاویه. 54
)𝐕𝐕𝐑𝐑دقیقه باشد و  4درجه و  60ایم. اگر در حالت دایره به راست، زاویه خوانده شده ) زاویه قائم را خوانده

یاب با یکاي دقیقه کدام درجه باشد. خطاي کلیماسیون لمب قائم زاویه 300در حالت دایره به چپ برابر با 
 است؟

 4د)                         3ج)                       2ب)                    1الف) 

درجه است. ژیزمان راستاي  85برابر با  PQدهد که در آن ژیزمان اي را نشان می. شکل زیر یک شبکه55
MN با یکاي درجه برابر با کدام گزینه است؟ 

 272الف) 
 92ب) 
 242ج) 
 62د) 
 شود؟اي میهاي ساید اسکن سونار معموال در عملیات هیدروگرافی چه استفادهاز دستگاه. 56

 یابی                                         ب) مشخص کردن عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در بستر دریاالف) عمق

 ج) ناوبري                                        د) تمام موارد

به عنوان یک محیط فیزیکی و منبع خطاهاي سیستماتیک موجب .... سیگنال کد و ....  . یونوسفر57
 شود.سیگنال فاز می

 الف) تأخر، تأخر          ب) تقدم، تقدم          ج) تقدم، تأخر          د) تأخر، تقدم
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، پارامترهاي بیضی خطاي مطلق را در Bو  Aرأس بین نقاط  nدر یک پیمایش مسطحاتی باز با شماره . 58
تقطه آغاز و  Aهاي خطا درست است؟ (ایم. کدام گزینه در مورد پارامترهاي بیضیهر نقطه محاسبه کرده

B .(نقطه پایان پیمایش است 

 شوند.تر میبزرگ Bبه نقطه  Aهاي خطا با حرکت از نقطه الف) ابعاد بیضی

 یابد.به تدریج افزایش می Bبه نقطه  Aها با حرکت از نقطه  yخطا با محور  هايب) زاویه قطر اطول بیضی

 یابد.به تدریج افزایش می Bبه نقطه  Aها با حرکت از نقطه  xهاي خطا با محور ج) زاویه قطر اطول بیضی

 توان داد.هاي خطا با محورهاي مختصات نظر قطعی نمید) در مورد ابعاد و زاویه قطر اطول بیضی

 چه کسی است؟" کارفرما"در یک کارگاه ساختمانی . 59

 الف) کسی که کارگر به درخواست و به حساب او کار کند.

 گمارد.ب) مالک ساختمان که پیمانکار را به کار می

 گمارد.ج) پیمانکار که پیمانکاران جز را به کار می

 د) کسی که صاحب کار است و تأمین مالی کارگاه به عهده اوست.

)، به ترتیب بیشترین تأثیر را روي Multipath) و اثر چندمسیري (Cycle Slipخطاي جهش فاز ( .60
 مشاهدات ...... دارند.

 الف) شبه فاصله کد و فاز موج حامل

 ب) فاز موج حامل و شبه فاصله کد

 ج) کاهش و حذف خطاهاي سیستماتیک

 د) داپلر و شبه فاصله کد


