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2007 ביולי91 מועדביסודות מדידה ומיפויפתרון הבחינה

.גיאודטי הינו שיטת מעבר מפני האליפסואיד אל פני מערכת ישרת זווית במישורהיטל.1
על" רשת ישראל החדשה"ואילו" קסיני סולדנר"מבוססת על היטל גיאודטי" רשת ישראל"  מבוססת

".מרקטור רוחבי" היטל גיאודטי
.הפיכת ביטוי גרפי של נתונים לביטוי ספרתי,)דיגיטציה( זה מכשיר לביצוע סיפרות מספרת.2

.הפיכת מוצר גרפי לתמונת רסטר ממוחשבת, סורק זה מכשיר לביצוע סריקה
.משמש ליצירת פלט גרפיההוא התקן היקפי במערכת מחשב תוויין

ס וב מפה וקטורית זו מפה . מישוריות או מרחביותת כל פרט מאופיין על ידי קואורדינאטוהפרתית
. מפת רסטר זו תמונת רסטר של מפה

שם, שם המזמין, תאריך המדידה, שם המקום, קנה המידה:הםבמפה טופוגרפית הציונים המילוליים.3
 מספר, טה שלפיה בוצעה המדידההשי, כוון הצפון, מספר סידורי שנתן המודד,ו המודד ומספר רישיונ

 שטח הממופה על גבי מפתה הצגת, האופקית והאנכית שלפיהן נקשרה המדידה נקודות הבקרה
.הסביבה

של, מספר הגיחה,)סוג ושם היוצר(מספר המצלמה:הםבתצלום אווירי הנתונים.4  מספר סידורי
 תאריך ושעת, המראה יציבות בזמן הצילוםפלס, אורך המוקד,גובה המטוס מעל פני הים, הצילום
. מרכז הצילום את פינים בקצוות הצילום אשר חיבורם מציין, הצילום

.פקיד ההסדר מפרסם הודעה מוקדמת על תחילת ההסדר לפחות שלושים יום לפני יום תחילת ההסדר.5
. תחילת ההסדרפרסם פקיד ההסדר לא יאוחר מעשרה ימים לפני יוםמה הודעה שניי

להכו, וכן בית המשפט) רשם המקרקעין(תיקון טעות סופר נעשה על ידי פקיד ההסדר ובהעדרו המנהל.6
.כל שינוי בפנקס המקרקעין ייחתם על ידי הרשם. לפי העניין

.מ"ק50 אשר הואת בעזרת הקואורדינאטוA-Bתחילה מחשבים את המרחק.7
.מ196.23:תשובה.)דור הארץכ חלקי פעמיים רדיוס ברבועמרחק( מחשבים את העקמומיות

.B-לAלכן יש קוו ראיה בין, מטר200.00 הפרש הגובה בין שתי הנקודות הוא
. מטרC100.97גובה:לכן.מ0.97כ קריאות אחורה פחות קריאות קדימה שווה" סהC-לA-מ.8

.ת סגירהלכן אין שגיא, B=2.69-לA מדוד בין הפרש גובה. חובה לעשות ביקורת סגירת המהלך
את.9 . מטר-20.69 המרחק המדוד בסינוס זווית העומק ומקבלים הפרש הגובה כופלים

 מטרB:1.00-+1.4020.69-100.00 =179.7 לכן גובה נקודה
.1/10000=(h-300)/0.15או), (f/h-I=קנה מידה מקורב של צילום. 10

m1800=h: הואלכן גובה הטיסה מעל פני הים
.ובוחרים בסטייה הקטנה שמתקבלת, בין הרשום למדוד המותרתהשתי נוסחאות לחישוב הסטיי. 11

.ר"מ0.002A+A√0.8=A∆,76.8: ולפי,ר"מ56 מקבלים∆0.005A+A√0.3=A: לפי
.ר"מ56: בוחרים בסטייה הקטנה בין השתיים

ו הןהסטיות מאחר . עבור השניר"מ50-ו, עבור הראשוןר"מ54: מהמדידות
. שתי התוצאות בגדר המותר

. המגנטיתה המעלות של הסטיי3ל ידי הוספתעם את האזימוט המגנטי לאזימוט הרשתי מתקנ.12
.'ב-ו'א של שני העצמים שבשטחת בעזרת מרחק ואזימוט מקבלים קואורדינאטו

Y=100092.705.'א , X=300285.317
Y=100941.526.'ב , X=300291.261

א . מטר848.84:הוא'לב' המרחק בין
. מטרים רבועים000,440שטח המגרש. יש צורך לחשב פעמיים את השטח לצורך ביקורת.13


