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1998אורט,  הערות למהדורה המודפסת,  

  ספר זה מציג חומר בסיסי בעברית, ללימוד עצמי של נושאי המדידה והמיפוי ההנדסי.

  למודד, במשרד ובשדה. הספר יכול לשמש כספר עזר למהנדס ו

החומר מיועד לסטודנטים בבתי ספר מיקצועיים להנדסאים וטכנאים; היקפו ופירוטו רחבים 
להוציא  –) “ ג'2תורת המדידה ”-ו“ ג'1תורת המדידה ”מאלו של הקורסים הבסיסיים בטכניון (

 הענין המיוחד שיש בקורסים אלו בהערכות השגיאות במדידות השונות. 

  ומקורות עיקריים ניתנים בסוף. –ההוכחות והפיתוחים הדרושים  לא הובאו כל

  

מונחים מקצועיים חשובים מובאים גם באנגלית. השמות העבריים נקבעו ע"י האקדמיה ללשון 
  , תשנ"ג. הכתיב ברובו מלא.“מילון למונחי גיאודזיה”העברית, בחוברת 

 ’80-), בסוף שנות ה“ותמדיד”שלוש מהדורות ראשוניות של הספר יצאו בטכניון (בשם 
) “מיפוי ומדידות הנדסיות”. המהדורה הראשונה של ספר זה (שנקרא ’90- ותחילת שנות ה

; ועודכנה באמצעות תיקונים רבים, ופרק נוסף 1992יצאה בהוצאת הספרים של אורט, 
  .1994(היטלים), בהוצאה של שנת 

ם נוספים (מבוא לפוטוגרמטריה, פרקי 6מאז נכללו עוד תיקונים ותוספות רבות לטקסט, ועוד 
מדידת מרחק אלקטרונית, מבוא לגיאודזיה לווינית, מדידות במיבנים, צורת הארץ וקביעת 

  המטר, גישה לבחינות).

[בעתיד, ראוי היה לכלול פרקים נוספים, על מיפוי ממוחשב ומאגרי מידע 
נידרש להתאים את מאחר והמודד  –גיאוגרפיים/גיאודטיים (ממ"ג), ועל תוכנות מסוימות 

וכד'), וגם  Autocadהמדידה והמפה שיצר לתוכנות ניהול ותכנון בעזרת מחשב (תיב"מ; כמו 
  וכד')]. ArcInfoלהזין ישירות לממ"ג (

) החלטתי גם לכלול שאלות אחדות לחזרה, עם “מדידה ומיפוי”(בשם  1998במהדורת אורט 
  בסוף רוב הפרקים. –פתרונות תמציתיים 

  

לפי מועד  –שביקש הרחבה הוא תקנות המדידה, שאלא היו זמינות לכל אחד  נושא נוסף
מהתקנות הבריטיות  ) את כל התקנות שמצאתי,1998הפרסום והתחולה. כללתי (במהדורת 

. הטקסט עודכן להוראות התקנות החדשות [ולכן 1998ועד לתקנות האחרונות דאז, 
תידרש, לבטח, תקופת מעבר מסוימת, אף ש –התעכבה הוצאת הספר זמן רב, עד לפרסומן] 

להטמעה מוחלטת שלהן לתוקף מעשי. [במקביל לפרסום התקנות, הוכנו גם הנחיות טכניות 
מפורטות לביצוע מדידות]. בנוסף יש לזכור, שגם בחוקי התיכנון והבניה, ובחוקים אחרים, וכן 

  בתקן הישראלי, יש השלכות על מדידות.

 –ודומיהם  ISO/9000מלא של התקנים האירופאיים  במקביל יש להערך לקראת יישום
אשר עדיין אינם מופעלים במלואם  –השולטים על כל פעולות המדידה (והתיכנון והביצוע) 

  בארץ.

  

   7.1998                                               אשמח לקבל הצעות לתיקונים ולתוספות.
                           SHARNI@TX.TECHNION.AC.IL
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  2012הערות למהדורה הסיפרתית, 

, השתנו דברים בישראל: אין למעשה הוראה לתואר 1998מאז הוצאת הספר ע"י אורט, 
אלא  - ישראל, בבית הספר ע"ש וויניק]-[כפי שהיתה בזמנו במקווה הנדסאי או טכנאי מדידות

קורסים בסיסיים למדידות, במיכללות הבודדות שעדיין מציעות תואר בהנדסה אזרחית; רק 
או לסטודנטים  ;ו למודדים מעשיים של חברות שונותובקורסים ייעודיים מסוימים, כמ

. האשמה נופלת בחלקה על אגודת המודדים, שהתנגדה לייחוד פעולות להנדסאים לשמאות
להיצע (טכניון צומצמו מאד הקורסים למדידות בגם  דם.ועתה סובלת מחוסר כח א –וטכנאים 

לעומת  - “ 1יסודות המיפוי והמדידה ”של קורס בודד הניתן לסטודנטים של הנדסה אזרחית, 
  . קורסים; לסטודנטים לגיאודזיה בטכניון יש היצע נרחב, כמובן) 3-ההיקף בספר, המתאים לכ

להסדיר הכרה אקדמית להנדסאים הועבר חוק בכנסת, שכוונתו  2012[בחודש נובמבר 
ולטכנאים. החוק יביא, בהמשך, להקמת "מועצת הנדסאים וטכנאים"; ובסופו, אולי, לייחוד 

  שזה יזרים כוחות עזר למקצוע]. אוליפעולות גם להנדסאי וטכנאי מדידה. 

אך לבטח רק מיעוט המחזיקים טרח  –עותקים)  500הספר המודפס נמצא בידים רבות (
עמודי תיקונים). יש גם צורך להוסיף עידכונים  12 היולהכניס את התיקונים שהפצתי (

  .רביםנוספים ותיקונים  ,חשובים

) אוכל לשבת ולעדכן את ספרי 2003בזמנו קיוויתי, שכאשר אצא לגימלאות (באוקטובר 
, “אסטרונומיה גיאודטית”, “גיאודזיה פיסיקלית”, “גיאודזיה גיאומטרית”שונים בגיאודזיה (ה
הייתי עסוק מדי,  –), וגם את הספר הנוכחי. עד עתה “שיוור אופטי”,“היטלים גיאודטיים”

הקלדה מלאה של כל הטקסט והנוסחאות,  ייבחִ הבעיה היא, שהעידכון  להוותי/לשמחתי.
), או מוגנת מעט WORDבצורה פתוחה ( –; ואז הצבה באתר כלשהו ועידכון כל האיורים

)PDF או מוצפנת; ועם גישה חופשית או מוגבלת, בנוהלים שונים. בחרתי במצב ביניים ,(– 
במהדורה זו הכנסתי את כל העידכונים והתיקונים שמצאתי צורך . , חופשייםPDFקבצי 
חדשים (הקדמה זו, גיאודזיה ומדידות ופרקים מקום מפורטים), -(כולל הכנסת מראי לבצע

  . המחבר); והוספתי, לבטח, שגיאות חדשות..-בישראל, ו

(להוציא  מהמהדורה המודפסת הנספחיםהנוכחית אינה כוללת את  המהדורה הסיפרתית
 וההנחיותההוראות  ,תקנות המדידה. כל קבצי לעיון זמין) – 1998תקנות המדידה 

הנוגעים לדבר, צריכים להופיע באתר מפ"י (ואכן  המקרקעין חוקיהטכניות למדידות, כמו גם 
 הוצאת נְבֹו, באתר מפ"י,ב 1998תקנות המדידה . זהירות: חלקם כבר מוצב בו

http://www.mapi.gov.il לעומת זאת,  ת;ומשובש –"תקנות והנחיות" "גיאודזיה" >  בפרק
, ראו , אם כי לא חדהתקינה –הסריקה באתר מחקר/מפ"י 

http://www.soi.gov.il/page.php?gallery=1&id=reg_inst/regulations ;( בחינות
של מועצת השמאים, ושל מה"ט (המכון להכשרה טכנולוגית, משרד העבודה והרווחה  ישנות

   עצמם:מוסדות בומשרד החינוך), אפשר לקבל 

  ;  http://old.justice.gov.il/MOJHeb/MoezetShamaim שמאים:מועצת ה

80B7-404E-9462-http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/06BB9449-   מה"ט:
C2F9F2DFD543.htm  .[  

): מפ"י שוקד על הנושא 1998לעידכון תקנות המדידה הקיימות (אני החלטתי לא להמתין 
ל"תקנות ). במהדורה זו הייחוס 2012שנים, והוציא השנה טיוטה לביקורת  ( 5- כ כבר

  , להשוואה.1987; ברוב המקומות יש גם התיחסות לתקנות 1998הוא לתקנות החדשות" 

 

  .  SHARNI@TECHNION.AC.ILלדוא"ל  שילחו נא ותגובותקרדיט. הערות לקבל  אשמח
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  הערות אישיות

אך  –החידושים והפיתוחים בנושאי ציוד המדידה והמיחשוב, מקלים אמנם על עבודת המודד 
גם מערערים את מעמדו בחברה, ומפחיתים את יוקרת המקצוע. כל יזם או קבלן, יכול לרכוש 

לבצע מדידות והתוויות בכח אדם לא מקצועי,  –צעי מיחשוב והפקה מכשירי מדידה ואמ
  ואפילו לבצע פעולות תיכנון הנדסי והסדר מקרקעין ללא המודד.

במקביל, תיחכום הציוד ואמצעי העזר מפחיתים את המאמץ השכלי, והנסיון המעשי, שנדרש 
י הלווינים), המודד המרחק האלקטרוני (שלא לדבר על יישומ-לביצוע מדידות. לפני עידן מד

לביצוע יעיל,  –היה צריך להתאמץ להמציא פתרון לבעיות המדידה, ולפתח שיטות ונוהלים 
אולי  –עולה לו זמן וכסף; מדויק פחות  –הגיוני, לפי דרישות הדיוק במיפרט (מדויק יותר 

  ייפסל), וגם להרוויח. לא כך היום, וחבל.

ר מדידות, העוסק גם בשיטות עתיקות, על רקע זה, אפשר לתהות, מה מקומו של ספ
ז ככה: ראשית, העבר המפואר של מקצוע ח, כביכול. אֹולָ ובאמצעים שאבד עליהם הּכֶ 

יישום טורים, מונצח; שנית, הגישות והנוהלים העתיקים (וביחוד  שיהיההמדידה ראוי 
כל המקצועות , וגם לבימינולמדידות והתקרבויות, למשל) הם כלים יעילים מאד, גם  ,קירובים

; ושלישית, אני מקווה שתימצאו עצמכם, בכמה הזדמנויות בעתיד, פונים לספר, הגיאודטיים
   זה יהיה שכרי בעמלי. ..או ללמוד משהו, ר.ל. –לחפש תזכורת או פתח לנושא כלשהו 

  

וגם כמבוא  – ת ההגיון, הטכנולוגיה, והנוהלים במקצוע המדידהלהציג א היתהכוונתי 
  יְִשּפטּו הקוראים. מקווה שהצלחתי.זיה; לגיאוד

  

              

  10.2012  
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יניםיתוכן הענ   

  .11-בקובץ גבוה ב העמודמספר כאן;  העמודההפניות בטקסט הן למספר 

  נושא  פרק  עמוד

  1  מבוא לגיאודזיה ומדידות  

והתוויה; מדידות  ,מיפוי מדידות; עקרונות הגיאודזיה; בקרה,גיאודזיה ו
וי גובה; קנה מידה ופלנימטריות ואלטימטריות; מידע ממפות; סוגי מפות; ק

ים מוסכמים; תפקידי המרכז למיפוי ישראל; תקנות המדידה; עקרונות וסימנ
שאלות.. המדידות

    קואורדינטות  

; מושגים גיאוגרפיים; קואורדינטות ישרות; צורת כדור הארץ וגופי ייחוס
שאלות.רשת; תכונות הכדור. -אזימוט ותכווין

    יחידות, ספרות, וטורים  

וית; ספרות מציינות ומשמעותיות; כפל, חילוק, ואורך ושטח; יחידות ז יחידות    
  שאלות.וקיבוץ יחידות; מחיקה; טורים.     

    יםוסימון קו  

וים; סימון דרך וצטלבות קיהיצירת בקרה; סימון נקודה על קו; סימון בהמשך; 
  שאלות.כשול. ימ

  5  מדידה ישירה של מרחק  

מדידה בסרט; מדידה ישירה ועקיפה; מדידה ישירה בסרט; תיקונים ל
  שאלות.שגיאות במדידה בסרט; מדידה ישירה במערכות אלקטרוניות. 

  6  וית ישרהוהקמת ז  

ה;  ויות במשיחומדידת זהקמה באמצעות סרט; פריסמה ופנטפריסמה; 
  שאלות.. תיאודוליט  

  7  מדידת פרטים  

ת  יאבטחות; רישום בפנקס שדה; תוויפרטים במשיחה; העברת קו מדידה;     
  טים; פרטים במערכת קוטבית.פר    

  8  תיאודוליט

וונונים; טריגונומטריה כי-טיפוסים שונים; שגיאות ואימבנה התיאודוליט; 
  שאלות.רכוז. יוויות; מספרית; בדיקות וכיוונונים; שיטות למדידת ז  

  9  מדידה אופטית של מרחק

 אלות.שכשור מיוחד. ינימות המרחק; מבסיס עזר; אמה אופקית או אנכית; 
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  10  קואורדינטות וצלעון 

קואורדינטות עקב וניצב; קשירת צלעון; תיאום קואורדינטות ישרות וקוטביות; 
דיוקים ותקנות לבקרה אופקית;  איתור  שגיאה גסה  מקורב של צלעון;

  שאלות.או בצלע; צלעון באזימוטים מדודים. וית בזו

  11  אזימוט  

. וג'ירו  אסטרונומיה  יישום רשת;  ותכווין   טי,מגנ אזימוט  גיאוגרפי,   אזימוט
  שאלות.

  12  היטלים  

  .שאלהעיוותי ההיטל. היטלים בישראל;     

  13  חישוב נקודה בודדת  

חיתוך קדימה ואחורה: וים; ונקודה במדידה קוטבית ובמשיחה; הצטלבות ק    
נו;     וותיות; חיתוך אחורה: בעית פוומרחקים או תכווינים; חיתוך קדימה: ז    
 שאלות.חיתוך אחורה: בעית הנסן; תחנה אקסצנטרית למרחקים ולכיוונים.     

  14  טכימטריה  

וי גובה; וניהול המדידות בשטח; חישוב ותוויה; ביון קחישוב מרחק וגובה;     
עצמית; שולחנית; טכימטריה  טכימטרים עם רדוקציהדיוק גבהים במפה;     
 שאלות. אלקטרונית.    

  15  דידות גובהמ  

מאזנת; קומפנסטור; מיקרומטר אופטי; מאזנות שונות;  גובה והפרש גובה;    
 שאלות.אמות איזון.  כיוונונים; בדיקות וכיוונונים;-שגיאות ואי    

  16  איזון

   ;מטרות האיזון; נקודות קבע ומעבר; קשירת גובה אורתומטרי ואליפסואידי
; מהלך האיזון; תיאום מהלך איזון; תקנות לאיזון; התיקון האורתומטרי באיזון    
 שאלות. טמפרטורה; עקמומיות ורפרקציה.    

  17   םקוויאיזון  

 .שאלההעברת גובה; חתך לאורך.     

  18  איזון שטח  

  חתכים לרוחב; איזון שטח.    

  19  יגונומטריגובה טר  

  איזון טכימטרי; איזון טריגונומטרי.    

  20  וי גובהוק  

  .י הגובהומשמעות קו    
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  21  חישוב שטח  

פי; עיוותי המפה; שטח מקואורדינטות; אמנתוני שדה; שטח מחישוב גר שטח    
 שאלות.שטח מחתך סטנדרטי; דיוק השטח.     

  22  חישוב נפח  

וי גובה; הערכת דיוק הנפח; ו; נפח מקנפח מחתכי רוחב; נפח מרשת איזון    
 שאלות.מקדם הידוק; חישוף.     

  32  התווית עקומות  

מעגל;  התוויה  במשיחה  מהמשיק;  התוויה  במשיחה  מהמיתר; התוויה    
קוטבית מהמשיק; התוויה קוטבית מהקודקוד; - קוטבית מהמשיק; התוויה חצי    
חיתוכים;  עקומים מעגליים    התוויה קוטבית מנקודה ידועה;  התוויה ע"י    
 שאלות.מורכבים; קשת סל; עקלתון; עקומות החלף; עקום אנכי.     

  24  מבוא לתורת השגיאות  

שגיאות; משקל; סוגי שגיאות; שגיאה ריבועית בינונית; חוק התפשטות ה    
 שאלות.קריות ושיטתיות; חשבון תיאום. צירוף שגיאות מ    

  25  מבוא לפוטוגרמטריה  

   הקדמה; תצלום ומפה; ראיה מונוסקופית וסטריאוסקופית; תצלום אנכי; 
דכון מפות; מדידת הפרש גובה; טיסת       יהעתק בשל תבליט ובשל הרכנה; ע

 שאלות.צילום; אוריינטציות. 

  26  מדידת מרחק אלקטרונית  

הקדמה; גלים; הספקטרום האלקטרומגנטי; יצירת הקרינה; מדידת מרחק;   
 שאלות. כיול.

  27  מבוא לגיאודזיה לוויינית  

;       GPS-; מיקום בעזרת לוויינים; מערכת הGPSהקדמה; תנועת לווייני 
  בישראל. GPSשיטות מיפוי; 

  28  פרויקטים של מדידות  

  29  מדידות מיוחדות  

איזון   הקמות מיוחדות; החלקת רצפות; מינהור; ג'ירותיאודוליט; שיוור אופטי;     
  מעקבי תזוזות ושקיעות.מדידות בתוך מיבנים; גיאודטי; - אסטרו    

  30  צורת הארץ וקביעת המטר  

  31  גיאודזיה ומדידות בישראל  

המרכז למיפוי ישראל; הוראת מדידות וגיאודזיה; בקרה ארצית, גיאודזיה,     
   ומדידות מיוחדות.    

  32  מקצועות גיאודטיים  
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  33  גישה לבחינות  

  34  סְפרּות  

  35   1998תקנות המדידה         

  36  המחבר           
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  מבוא לגיאודזיה ומדידות  1

  

  גיאודזיה, מדידה ומיפוי

): ענף של מתמטיקה/פיסיקה, העוסק בצורת ובגודל הארץ, ובמיפוי Geodesy( גיאודזיה
ָ זְ ס = ארץ; דֶ יאֹו[גֵ  ובקביעת נקודות בקרה עליה (ובחלל הקרוב). ה = חלוקה]; נקראת גם י

עד היקף עולמי,  –ארץ גדול  סקת בחבלו); בד"כ עhigher geodesyגיאודזיה גבוהה (
  וטוב יותר)., 1:200,000יוק יחסי בסדר גודל של ובדיוקים גבוהים (ד

), מדידת מרחק אלקטרונית photogrammetryכללים: פוטוגרמטריה (מקצועות נ
)electronic distance measurement, EDMאסטרונומיה גיאודטית ,( )geodetic 

astronomy(, ניתיגיאודזיה לווי )satellite geodesy(גיאודזיה גיאומטרית , )geometric 
geodesy(גיאודזיה פיסיקלית , )physical geodesy(.   

 adjustmentאום תצפיות (י) ותstatisticsמקצועות מסייעים: סטטיסטיקה (
computationsכשור (י), מinstrumentationגיאופיסיקה ,( )geophysics גיאולוגיה ,(

)geology .(  

המידע של מיקום וגובה (תכסית) של  – מּוְתוֶהאו  –): תהליך בו מושג Surveying( דידהמ
  השטח.

בהיקף מקומי מצומצם (במרחק עד קילומטרים ספורים בלבד),  –נושא הקורס הוא מדידות 
  ). 1:10,000-מ נמוךובדיוקים מוגבלים (דיוק יחסי 

  ): איסוף והצגת מידע על שטח.Mapping( מיפוי

  

  ונות הגיאודזיהעקר

ביחס  וגובהביחס לגוף ייחוס מתמטי (אליפסואיד);  של נקודות מיקוםהגיאודזיה מחשבת 
  לגוף ייחוס פיסי (הגיאואיד, פני הים), או מתמטי (אליפסואיד).

  .גופי הייחוסהגיאודזיה למעשה גם עוסקת בקביעת ומיקום 

עד שמתקבלות  –ות עליו , ומחושבות ומתואמלאליפסואידכל המדידות מועברות מהשטח 
קואורדינטות גיאודטיות (על האליפסואיד). בהמשך מוטלות הקואורדינטות מהאליפסואיד 

לו הקואורדינטות שהמודד והמהנדס יישמו לשימוש גיאודטי והנדסי; אֵ  – היטללמישור 
סואיד (וממנו להיטל) מעוות פבעבודתם. יש לזכור שתהליך העברת התצפיות מהשטח לאלי

  אותן.

בגיאודזיה (ובמדידות) נהוג בד"כ להפריד בין מדידות מיקום (פלנימטריות) וגובה 
אך דיוק  –ממדים -נים מתייחסים למדידות בשלושהיויוות). בגיאודזיה של ל(אלטימטרי

  הגובה נחות ביחס לדיוק המיקום.

  

  בקרה

והה מזו של ) היא רשת נקודות להן יש ערכים ידועים, בדרגה (של דיוק) גבcontrolבקרה (
מתאים  דאטוםואשר אליה נקשר הפרויקט. הבקרה נמצאת על  –הפרויקט הנמדד 

   .\13עמ' \, 2פרק לגובה); ראו  –הגיאואיד או פני הים  (אליפסואיד למיקום;
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  ].11-מספר בקובץ גבוה בה; בתוכן העניינים העמודבטקסט הן למספר  ההפניות[

  

). vertical control) לבקרה אנכית (horizontal controlלהבחין בין בקרה אופקית ( נהוג
  סיות.בשיטות הקלא בקרה למיקום, 1איור   ראו

   

  : בקרה קלאסית למיקום1איור 

באורך קצר, , baseמבססת אורכים (מחושבים) על מרחק מדוד אחד, הבסיס ( טריאנגולציה
יות מדודות. הרשת ובסיס), וזו-"י מספר משולשיואשר מוגדל לממדי הרשת ע –יחסית 

הגבלת מידה בצלעות הנבדקות), ואזימוטים (ל-מבוקרת ע"י בסיסים נוספים (לקנה
, עם ’60-(שהתפתחה רק משנות ה רציהבטרילטֶ שגיאות בזויות המדודות). התפשטות ה
י השיטות ב שתרּוית של מרחק) מודדים מרחקים בלבד. עֵ כשור למדידה אלקטרוניהופעת המ
מכוסה  וברשת צלעוניםנמדדות צלעות וזויות לסרוגין;  בצלעון. לטרציה-טריאנגּולעיל היא 

יוצר בקרה אמינה פחות מהשיטות הקודמות (אך  חיתוךשטח ע"י צלעונים הקשורים הדדית; 
  בתנאי שבוצעו בו תצפיות עודפות הולמות). –תר בזמנו ע"י אגף המדידות בישראל הּו

 כיההיררבשל השיטות לעיל; היא מבוצעת  כקומבינציהצית מבוצעת בד"כ רשת בקרה אר
בארץ; כאשר מספר קטן מסמן בקרה בדיוק גבוה יותר, ובממדים  7עד  1-של דרגות (מ

  גדולים יותר); וכאשר דרגה מסוימת קשורה אל דרגה גבוהה יותר ממנה. ראו בהמשך.

, וביישום בפוטוגרמטריה, ניתיזיה לוויבגיאודבשיטות מודרניות אפשר ליצור בקרה למיקום 
  .מערכות אינרציאליות

אך טוב לכיוון.  –גיאודטית/הנדסית איפשרה בעבר בקרה בדיוק נחות למיקום  אסטרונומיה
עמ' \, 29פרק בדיוק עליון; ראו  )וגובה(קיים מיכשור מתקדם, היוצר בקרה למיקום כיום 
   גיאודטי).- זניט לסטיות אנך ואיזון אסטרו- (מצלמת \267

דכונה מזמן ית עכיה בבקרה, ואהיררמערער, עקרונית, את חשיבות יצירת ה ניםיהלווייישום 
פרויקטים לבקרה  של מדויקתא מאפשר, תיאורטית, קשירה ישירה ומכיוון שהו –לזמן 

עד  –נית לא יתממש יהארצית העליונה. עם זאת, הפוטנציאל המלא של הגיאודזיה הלווי
כשור ובתוכנות, יחד עם שיפור דיוק המדידה לטווחים ייזציה מלאה במטאשר תהיה סטנדר
קרה הארצית העליונה). [דרך אגב: תקנות המדידה ים מהריווח של הבגדולים (המתבקש

, 1-3בישראל, דרגות למיקום חדות את ביצוע הבקרה הגבוהה י) מי1998החדשות (
המסוגל עוד למדוד בקרה ארצית  /מוסדנית בלבד (ולבטח, אין אף מודדילגיאודזיה הלווי

  ; לא כך המקרה, בקשר לבקרה מקומית, כמובן)].בטריאנגולציה/טרילטרציה
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, השולטים על השטח (ראשי גבעות, וכד'). במקומות גבוהיםהוצבה בעבר  הבקרה למיקום
מבנה ממדית]. - גבלה כזו; והבקרה בעיקרון היא תלתינים אין עוד מיעידן המדידות מלווי[ב

(ע"י קשירתה  אבטחת הנקודהאמורים להבטיח של תיפגע לאורך זמן;  ה ועיגונההנקוד
הנקודה אם נפגעה.  –לנקודות עזר ועצמים יציבים בסביבה) מבטיחה אפשרות לחידושה 

ינת בד"כ ע"י סימן (צלב/משולש/נקודה) או עצם קטן (יתד/מסמרה/פחית), וכד'. עצמה מצו
 –ן, כשהיא חצובה/מבוטנת בסלע יציב/בקרקע משתדלים לקבוע את הנקודה במקום מוג

ך שוחה, מגודרת, ולעתים אפילו בעומק מסוים מתחת לפני האדמה; ואולי גם מוגנת בתו
  ]., או בקירותקרהכרות מוצבת דווקא על התינהרות ומיוכד'. [הבקרה במ

(אחת למיקום, ואחת  2זערי של נקודות בקרה למיקום באזור הפרויקט הוא יהמספר המ
-ויותר (לביקורת מיקום ואוריינטציה, וליישוב אי 3-4אבל דרוש שתהיינה  –יוון או לבדיקה לכ

בפרק ]. ראו בהמשך, למדידות בהנחיות הטכניות, וההתאמות) [וכך מופיע בתקנות המדיד
  .\79עמ' \, 10

ינים יהלוו ייפגעו וייעלמו, מחד; אך מאידך,בשטח תמיד , שנקודות סיון העבר מלמדינ[
שקיימת מחלוקת כך  –הוק - עד ,רים חזרה למיקום הנקוב, או יצירת בקרה שונהמאפש

   אם יש לתחזק ולעדכן בקרה פיסית על פני השטח].(עולמית), ב

  

  רשתות בקרה אופקית בישראל

ריאציה של) אליפסואיד ועל (ו פותחה("רשת ישראל הישנה")  ICS הרשת הבריטית] 1[
Clarke 1880של קואורדינטות ישרות על האליפסואיד) של  , והיטל (למעשה פריסה

Cassini-Soldner Israeli.  ות, מהאליפסואיד ראינה קונפורמית (זוויות אינן נשמרשת זו
  להיטל).

"רשת ישראל החדשה"),  ).ITM )Israeli Transverse Mercatorהרשת הישראלית ] 2[
), Transverse Mercatorרוחבי (-, עם היטל מרקטורGRS80יושבת על אליפסואיד בי"ל 

  קונפורמית. והיא

  .בטבלאות, וחייבה שימוש קמ"ר) 1( ההתמרה בין הרשתות חושבה ליחידות שטח קטנות

 קבעהתחנות . בהמשך, נקשרו בקרה בשטחשתי הרשתות לעיל מעוגנות על נקודות 
ומיקומן ), CORS, Continuously Operating Reference Stations( יניםילוומדידות מל

על נתוני עצמה ננקב בקואורדינטות הרשת. לימים התברר, שעדיף לבסס את רשת הבקרה 
  במקום על המדידות הקרקעיות.  –נים יהלווי

 Israel Geodetic( IGD05למערכת מרחבית/גיאודטית  )1.10.2004אז (ישראל עברה ] 3[
Datum 2005,(  (כמעט) המבוססת על תחנות הקבע, בדאטום בי"לWGS’84וא , שה

(חלקן המדויק מסווג)  התמרה חישוביתבמקביל פורסמו הוראות  נים.יהדאטום המקובל ללווי
  .IG05למערכת מישורית ברשת ישראל 

ועברה , התחנות הקבועות רשתנתוני את  הפעלה במשך זמן מה, ישראל שיפרה ] אחרי4[ 
המישורית,  ת הוראות ההתמרה למערכתוויָ ; בלִ IGD05/12 ) למערכת המרחבית1.1.2012(

IG05/12. 90עמ' \ ,12בפרק  ; ראוהמודד חייב עתה לעבוד ברשת זו\.  

  

; הדרגות הגבוהות יבוצעו ע"י מפ"י בלבד, דרגות 7בישראל כוללת  הבקרה למיקום
  ניות.יבמדידות לווי
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, איזון ברומטרי, ומבוצעת ע"י הממוצעים פני היםקשורה (היסטורית) לגובה  בקרה לגובה
. מציאת פני הים הממוצעים אינה בעיה קלה (או גיאומטרי, או ריגונומטריט, הידרוסטטי

כלול ההשפעות עליהם (מליחות, לחצים, ערבול, ימכיוון שמ -תורה כהלכה, עולמית) פ
ובעיקר האפקטים  - זרמים, רוחות, סיבוב הארץ, גאות ושפל, המסת הקרחונים, ועוד 

נם מתכנסים לערך קבוע, או יציב. מצב זה הגרבימטריים) אינם קלים להערכה מדויקת, ואי
זוהה בעבר במדינות רבות, כאשר נתגלו הפרשים משמעותיים ביותר (בסדר גודל של 

-Tideהים, -מד מיפלס פניים (פִ רָ גְ יאֹורֵ המבוססים על מָ  ,מטרים) בין ערכי גובה של נקודות
Gauge, TG.מריאוגרף בודד.ללכן עברו כל המדינות, למעשה, לייחוס הגבהים  ) שונים  

ָ הפתרון העדיף, הוא לְ  שטח י, שהוא המGeoid, הגיאואידי נֵ פְ חס את מערכת הגבהים לִ י
שטח זה אינו קשור לפני הים י) של הארץ. מequi-potential surfaceהפוטנציאל (- שווה

), אחיד ושונים(המשתנים), מוגדר ברציפות בים וביבשה (ולא תלוי במריאוגרפים מקומיים 
(יותר מפני הים). מיפוי הגיאואיד לאורך זמן ויציב מגדיר גבולות ימיים מדויקים, ולם, לכל הע

 Hybridגישת ביניים (כיום ורוב המדינות מיישמות  –בהיקף עולמי  כובדמחייב מדידות 
Geoidנים (הקשורה י): רשת בקרה מאיזון (הקשורה לפני הים), ורשת בקרה מלווי

רק  .(בדיוק המתקרב לס"מ בודדים) ביניהןבמודל ובית עם התמרה חיש –לאליפסואיד) 
), לבסס את הבקרה האנכית שלה 2022 שנת שנים (עד 12ארה"ב נמצאת במאמץ גדול, של 

  ).GRAV-Dרק על הגיאואיד (פרויקט 

  

בארץ), המאופיינות ע"י היקף ודיוק שונה;  1-5בבקרה האנכית קיימות ג"כ דרגות שונות (
) מיישום באיזוןחת על קודמתה. אפשר גם ליצור בקרה אנכית (לא רק כית, האהיררוקשורות 

  מדויקת. אסטרונומיה, ואפילו מערכות אינרציאליות, פוטוגרמטריה, ניםילווי

ולכן אינה ממוקמת, היסטורית, קרוב לבקרה  – כ לצידי כבישיםהבקרה לגובה מוצבת בד"
, שמיקומה שרירותי ממדית-תלתה נים יוצרות בקריהקלאסית למיקום [כיום, מדידות ללווי

  נים)].יגבלות קליטת הלוויי(תלוי רק במ

אמורים להבטיח שלא תיפגע לאורך זמן. הנקודה עצמה מצוינת ע"י  מבנה הנקודה ועיגונה
  בולט (עדיף כדורי), המוגדר היטב מבחינה אנכית. חוד

סלע יציב או גם כאן משתדלים לקבוע את הנקודה במקום מוגן, כשהיא חצובה/מבוטנת ב
 ולעתים אפילו בעומק מסוים מתחת לפני האדמה; ואולי גם מוגנת בתוך שוחה, –בקרקע 

כרות, שוב מוצבת בתיקרה או בקירות]. כאשר ינהרות ומימגודרת, וכד'. [הבקרה האנכית במ
יש לבטן את הנקודה בבסיס בעומק קרקע יציבה, ורצוי להגיע לתוך מי  –אין סלע יציב באתר 

הנמוכים ביותר; משם ממקמים את הנקודה, ליד פני הקרקע, למשל על קצה צינור התהום 
  נור חיצוני, וכו').יאנכי המעוגן בבסיס (שהוא עצמו מוגן ע"י צ

אבל  –(לקשירה אליה)  1זערי של נקודות בקרה לגובה באזור הפרויקט הוא יהמספר המ
התאמות) [וכך מופיע - שוב איויותר (לפתיחה, לסגירה, לבדיקות וליי 2-3דרוש שתהיינה 

  .\132עמ' \, 16בפרק ראו בהמשך,  בתקנות המדידה, ובהנחיות הטכניות למדידות].

  

; הדרגות הגבוהות יבוצעו ע"י מפ"י בלבד, באיזון דרגות 5בישראל כוללת  הבקרה לגובה
  נמוכה.הר בדרגה תנים מויאיזון מתצפיות ללווי מדויק.
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  מיפוי והתוויה

, מוגדרת כתמונה מסומלת של mapוהצגת מידע על שטח. "מפה",  : איסוףmapping, מיפוי
  המציאות הגיאוגרפית.

מידע נושאי  –בתהליך המדידה נאסף מידע של מיקום וגובה (ותכסית); וממקורות אחרים 
ית גרפאחר, על גיאולוגיה, הידורולוגיה, תשתית, אוכלוסין, וכו'. הצגת המידע היא בצורה 

  ודפסות או אלקטרוניות, וכד').מנליטית/ספרתית (רשימות (מפה), או א

ית גרפיצירה בשטח של מידע ונתונים ממפה ( –: היפוך תהליך המיפוי setting-out, התוויה
  או אנליטית).

ליצירת הנקודות המותוות, ולביקורת (ושוב התוויה  –וה תמיד במיפוי תהליך ההתוויה מלּו
 היא שרטוט, ואינה קשורה להתוויה]. ,drafting, drawing, וויה. [תְ מתוקנת, מיפוי, וגו')

 

  מדידות פלנימטריות ואלטימטריות

במדידות ובגיאודזיה הקלאסית נהוג בהרבה מקרים להפריד בין מדידות מיקום (פלנימטריה, 
planimetry ,וגובה (אלטימטריה (altimetry הדבר נובע בעיקר מהמיקום השונה לנקודות .(

למיקום תהיה בד"כ במקומות גבוהים, השולטים על השטח; בקרה לגובה  הבקרה: בקרה
נים). סיבה נוספת: יתהיה בד"כ לאורך צירי דרכים (להוציא המצב העכשווי, במדידות מלווי

בהיקף מצומצם אפשר אכן להפריד בין מדידות וחישובים במישור האופקי (מיקום) ובמישור 
אפשר למדוד ולחשב אותו ללא  –גובה בלבד -האנכי (גובה); ואם הדרישה היא להפרש

חס להפרש המיקום בין הנקודות. לכן גם הרבה מכשירים עתיקים, ואף י(בהכרח) להתי
בין אם  –קלאסיים, היו מיועדים ספציפית למדידת מיקום או גובה (אף שבתיאודוליט, למשל 

  ך גם בפוטוגרמטריה).אפשר לקבוע מיקום וגובה ביחד; וכ –הוא אופטי, מכני, או אלקטרוני 

נית אפשר לקבוע מיקום וגובה יחדיו (אם כי השני נקבע בדיוק גרוע יגם בגיאודזיה הלווי
נים הוא ישטח הייחוס לחישוב (מיקום וגם גובה) מלוויישממהראשון). בעיה נוספת היא, 

[פני  ולא פיסי, כמקובל לגבהים –ין) ימתמטי (האליפסואיד, שביחס אליו מחושבים נתוני הלוו
הים הבינוניים, או הגיאואיד]. ההתמרה מגבהים אליפסואידליים לגבהים אורתומטריים 

 ָגִליּות[לאורך האנך, מהגיאואיד], דורשת ידיעת (מיפוי) הגיאואיד מעל לאליפסואיד [
]. זה נושא משמעותי, המחייב עבודה רבה במדידות geoid undulationsהגיאואיד, 

  .\13עמ' \, 2בפרק  4איור נית ופיסיקלית. ראו  יימדויקות, ובגיאודזיה לוו

  

  מידע ממפות

בערכים מוחלטים  –) ground coverית, סִ כְ על מיקום וגובה (וּתַ  מידע ישירמפות כוללות 
ה, גובה (במערכת מסוימת) או יחסיים (במערכת מקומית). המידע הוא נקודתי (מיקום נקוד

. המודד קובע את מיקום וכד')צורת מיבנה, קו גובה, ול, וי (קו גבונקודה, אופי נקודה) או ק
נקודת המדידה לפי תנאי השטח והפרטים (פסגה, שלוחה, פרט מתמשך מפותל או ישר, 

 פרתיתיס(מפה, חתך), או  גרפיתוכד'), ולפי קנה המידה, ותנאי ההזמנה. המידע מוצג 
  בהמשך). ופיון, ערך, וגו'; רא(מיקום, א

כמו  –נגזר, בין נקודות  מידע עקיףסיק (או גם להציג במפה) מהמידע הישיר אפשר לה
  מרחק, שיפוע, וכד'.

התואמים דרישות  – הפשטה והכללה של השטחיש לזכור שתהליך המדידה והמיפוי מייצג 
פירוט ודיוק מסוימות בלבד. התוצאה מוגבלת לפי הדרישות הללו (פרטים שונים אינם 
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הדיוק והפירוט במדידות בעי; ולא בגודלם הט –מן מוסכם ע"י סי מופיעים; אחרים מוצגים רק
וי גובה או ספרות ואסור, כעקרון, להגדיל מפות, או להוסיף קהגובה שונה; ועוד). לכן 

, 2. [תקנות המדידה מרשות, עם זאת, הגדלה עד פי מציינות לתוצאות המדידה והמיפוי
  תוך רישום הערה מתאימה במפה המוגדלת].

לות, חֹוהמוסווים ּכְ  מסווגיםכמו אתרים  –במפות  ידע מטעה המושתלממזהר י[יש לה
, המוטל גבוה מאדעיבודים, וכד'. התמונה השתולה לעתים אבסורדית (למשל, צל בנין כ

), או דווקא מושכת את העין לאתר (ריבועים , כביכולשמקורו בפרדס נמוך –מצפון לאתר 
אפשר  –במידע ). במקרה של ספק ות בתצ"א; מחיקבמפה צבעונית –גדולים, בגווני אפור 

 אם כי לא ברזולוציה גבוהה – זמינות, המגלות את הכלחינמיות  ןילתמונות לווילפנות 
  )].Google Earthלמשל, (

  

  סוגי מפות

), וגם את התשתית relief(והתבליט  )ground cover( מציגה את התכסית טופוגרפיתמפה 
וי גובה, וכו'. קנה ונקודות ועצמים ואופיים, גבהי נקודות, ק הגיאודטית בשטחה; דהיינו, מיקום

, נקבע בהתאם לדרוש (אך מסויג בתקנות): ממפות מקומיות בקנ"מ מפורט scaleהמידה, 
 1:1,000- ), דרך קנ"מ בינוני, המקובל לביצוע עבודות הנדסיות (מ1:625עד  1:100-וגדול (מ

וגו'). מידע  1:250,000עד  1:50,000-ן (מועד מפות ארציות בקנ"מ קט –) 1:10,000עד 
אלא כסימן מוסכם (למשל, רוחב דרך במפה  –יופיע במפה בקנ"מ הנקוב  אמסוים יתכן של

תאר מקומית, ימ- משמשת רקע לתכנית בינוי (תכניתבקנ"מ קטן, וכד'). מפה טופוגרפית ה
  . מפת רקעתכנית מפורטת, או תכנית שיכון ציבורי) נקראת 

ללא מידע  –היא מפה טופוגרפית ללא תבליט; כלומר, מציגה נקודות ועצמים  מפה מצבית
  על גבהים.

היא מפה מצבית לצורכי הסדר קרקעות ) cadaster/cadastre, land-registry( ֶהְסֵדרמפת 
. היא מבוצעת בפורמט תיקני קשיח, עם [תצ"ר], וכד') תכנית לצרכי רישום, גוש מפת(כמו 
חלקות קניים בלבד, הקשורים לבקרה, לפרטי היוכוללת עצמים ת ;רם מוסכמים להסדסימני

בנים ארעיים, שוחות בשטחים פרטיים, מדרכות צרות, וכד', יבנים הקבועים עליהן (מימול
  המותר במפת הסדר מוצג בהמשך. הקנ"מאינם מופיעים). 

 אורתופוטו) היא מפה טופוגרפית או מצבית, המופיעה על רקע של photo-map( מפתצלום
]orthophoto ,גבלות) של יפרנציאלית]. יש לה היתרונות (והמתצלום פוטוגרמטרי מיושר די

; נמצאת מפהביחד עם ההפשטה וההכללה של  –מיושר (בקנ"מ אחיד)  פוטוגרמטרי תצלום
בנים אינם יכזה, משום שמ בדיוקבישראל אינו  [המוצר המכונה "אורתופוטו" בשימוש נרחב.

  מיושרים].

י תכנון, וכד' ויפוך התהליך הזה הוא כאשר מעלים (בהתמרות מקומיות) גבולות חלקות, קוה
אבל אפשר  –. בתצ"א כזה יש עיוותים לא מיושר) aerial photograph( ויריותצלום אעל  –

  לנצלו כמפה מקורבת, זולה לביצוע.

-remote( מרחוק- ת חישהֹואמָ דְ ) מושגת מהַ satellite-image, -map( ןימפה מלווי
sensing באורכי גל שונים (הרגישים גם לחום ולרטיבות; חודרים ערפל ואבק; אינם (

  ולא רק בתחום האור הנראה. –מחייבים תאורה; וגו') 

  מציגה נתוני הסדר (גושים וחלקות) על רקע טופוגרפי. מפה טופוקדסטרית

נקודות בצורת חתך  ): מפה בה מופיע מידע על מרחק וגובה ביןcross-sections( חתכים
. חתכים רצוי לשרטט וי כמו כביש, תעלה, וכד')ואנכי לאורך או לרוחב (בד"כ של פרויקט ק

אך גם להתמצאות טובה) על ניר מילימטרי, כדי להקל על קביעת גבהים,  – יתגרפ(בעבודה 
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מבטיח  –וים ועליו מודפסת רשת הק –שטחים וכו'. [שרטוט על הצד "ההפוך" של הניר 
אין משמעות לזאת, כמובן]. הקנ"מ  חישובית זו לא תיפגע ע"י מחיקה בשרטוט. ביישום שרש

ואז אין צורך בציון מיוחד, אלא רושמים,  –בחתכים לרוחב בד"כ אחיד לאורך (לרוחב) ולגובה 
". בחתכים לאורך, הקנ"מ בד"כ שונה לגובה (גדול) לעומת לאורך 1:500למשל, "קנ"מ = 

ציין במפורש את הקנ"מ לגובה ואת הקנ"מ לאורך; או, בצורה המקובלת, ש יש לז י(קטן), וא

רושמים למשל 
1:100

1:1,000
  יחס לגובה, והתחתון לאורך.יואז ברור שהקנ"מ העליון מת –, וכד' 

 ּורסד סריג, ואז נקודות המדידה הבסיסיות מפוזרות בצורת ברשתלעתים מבוצעים חתכים 
והגבהים נמדדים בכל פינת רשת (ואולי גם בנקודות נוספות). שיטה זו  מ'), 20x20(למשל 

מקובלת לעבודות עפר בשטחים נרחבים, ובמידות דומות/שונות לאורך ולרוחב המשבצת. 
  [כיום אין צורך לסמן/למדוד דווקא ברשת סדורה; ואפשר ליצור חתכים מנקודות אקראיות]. 

  

רחובות בעיר, צפיפות דיור, מטאורולוגיה, וכד') על מציגות מידע מיוחד (כמו  מפות נושאים
  רקע מיקום.

  

 ממוחשבת מפה; מופיעה גם למפה טופוגרפיתקיים סיווג  1998[בתקנות המדידה 
, מערכת מידע גיאוגרפיקטוריים או רסטריים; וכן והנשמרת כקובץ מחשב, וכוללת פרטים ו

ל סוג שהוא, על רקע ), שהיא מערכת ממוחשבת אשר מכילה מידע מכGIS"ג (ממ
  קואורדינטות].

  

  וי גובהוק

אך המפה הטופוגרפית  –ין) יקובע מיקום וגובה של נקודות המדידה (ואופ המיפוי המלא
ין ע"י ילאלו שבתהליך המדידה, כך שהוא מאופ ֵמֶעֶבר מציגה את השטח בהפשטה והכללה,

  וי שלד.וקוי גובה וק

, מעל )ובה שווה (בד"כ מספר שלם של מטרים) מחבר נקודות בגcontour line( קו גובה
מכיוון שאין בד"כ  –פני הים). משמעותו הינה סטטיסטית (ולתצוגה) משטח הייחוס (למשל, 

יצגות בדיוק את כל יאפשרות להציג את הנקודות באותו הגובה (ואף אלו שנמדדו אינן מ
גם מוחלק ומשופץ.  והשטח בסביבתן, והמדידה אינה מדויקת, וכו'); ובהמשך התהליך הק

פשר היה וי גובה שונים אינם נחתכים (אף שבמפה, שהיא היטל מלמעלה, אוטופולוגית, ק
  ).2איור במערה וכד'; ראו  להראותם נחתכים, כביכול, 

  

  וי גובהו: מבנה השטח מק2איור 
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ָ  1/6-1/5בעולם מקובל לייחס לקו הגובה דיוק של בין  ל האנכי (הפרש בין הערכים ש חומהֶרו
שמשמעותו היא: ההפרש בין גובה נקודה ; )contour intervalוי גובה סמוכים, ושני ק

, לבין גובהה שנמדד (בשדה) לצרכי ביקורת, לא יעלה על חצי טופוגרפית אקראית במפה
מרשות  1998ת). [תקנות המדידה מהנקודות הנבדקולפחות  99%הרווח האנכי (לגבי 

עמ' \ ,14 פרק ; ראו(ומציבה תנאים נוספים) האנכיהרווח  1/3-, המתאים לדיוק כ90%
  .]\151עמ' \, 20פרק ; \112

  

  .2איור   ; ראוומגדירה את אופי השטח ושיפועי וי הגובה וצפיפותםוצורת ק

  יה.יוי הגובה רשומים בד"כ בכיוון העלוהגבהים של ק

ים במפה מופיע –נים יָ שאינם נמדדים ישירות, בד"כ, אלא מבּו –בנוסף לקוי הגובה 
, נקודות נבחרות, בהן מוצג הגובה המדוד), spot elevations( נקודות גובההטופוגרפית גם 

לו הנקודות הקיצוניות (בסביבתן), ). אֵ skeleton-lines, discontinuity-lines( קווי השלדוכן 
 ת, נקודוהמאפיינות את השטח: פסגת גבעה, תחתית ערוץ, נקודות עליונות ותחתונות במצוק

והן  –. נקודות אלו נמדדות, ונשמרות במפה הסופית ד'המגדירות אוכף, מכתש, עמק, וכ
  וי הגובה, ולחישובים שונים.וקריטיות להבנת צורת השטח, לביון ק

  

  קנה מידה וסימנים מוסכמים

ם במפורש בתקנות נימיות (ובייחוד במפות ההסדר) מצויהמותר לשימוש במפות רש קנ"מ
, וגו') 4, 2ותר להשתמש במפות בקנ"מ המהווה כפולה זוגית שלמה (פי הסדר מהמדידה. ּבַ 

(בשטח פתוח; בגולן ובנגב),  1:5,000-ו 1:10,000; כלומר: 1:10,000של הקנ"מ הבסיסי 
(בשטח עירוני צפוף; ושם  1:625(בשטח רגיל, כפרים וערים), ועד  1:1,250-ו 1:2,500 דרך

  ]. 1:100, ואפילו 1:500, 1:1,000, 1:2,000נ"מ ). [התקנות מרשות גם ק1:250מותר אף 

  .1:250-, ו1:500, 1:1,000במיפוי הנדסי מפורט מקובלים 

(טופוגרפיות);  1:100,000, 1:50,000 המרכז למיפוי ישראל מוציא מפות נוספות: בקנ"מ
(ניווט). כמו כן יש  1:1,000,000-ו 1:500.000(כבישים);  1:400,000(תיור);  1:250,000

 1:25,000; וגם מפות טופוגרפיות 1:12,500; מפות עיר 1:10,000מפות טופוקדסטריות 
  ].1:20,000[בזמנו היו מספר גושים בדרום, בקנ"מ  (ממיפוי סיפרתי).

. לכן נדרשת הצגת עיוותיםליון יכול לקבל ימכיוון שהג –במפה אינו מספיק  הקנ"מ הנקוב
המכסים  צלבי קואורדינטותליון), וגם ית הגמידה" בתחתי- (למשל "סרגל קנה יגרפקנ"מ 

אינו דווקא בכיוון הסרגל, ואינו אחיד ליון, או לפחות בשוליו (מכיוון שהעיוות יאת כל שטח הג
פינות  3מרחקים נקובים, בין  2בכל כיוון). [הבריטים נהגו להציג במפות גוש בארץ רק 

ית בה; ראו גרפתונים ממדידה אם רוצים ליישם נ –ליון]. יש להתחשב בעיוות המפה יבג
על רקע  –יחסות לקנ"מ במפות י[נדרשת זהירות רבה בהת .\157עמ' \, 21בפרק 

הגדלות/הקטנות שאינן מצוינות בפרוש בעותק המתקבל, או /עיוותים מכוונים או אקראיים 
י וצלבי גרפל הגהקורים בצילום. חובה לבדוק את הקנ"מ הנקוב, על רקע הסר

  הקואורדינטות].

  

משום שתהליך המדידה והמיפוי  –שנעשו בקנ"מ מסוים  שאין להגדיל מפותיש לזכור, 
, תקנות המדידה כאמּורנעשה בדרישות פירוט ודיוק המתאימות לאותו קנ"מ בלבד [עם זאת, 

, תוך רישום אזהרה 2עד פי  –מרשות הגדלה של מפות טופוגרפיות, מצביות, או רקע 
  מתאימה].
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ויים בקנ"מ, ומציגים עצמים ופרטים שאינם יכולים להיות מוצגים תל סימנים מוסכמים
מביא רשימת סימנים מוסכמים, במפות בקנ"מ מפורט. במקביל  3איור במידות האמיתיות.  
כנון במשרד של מינהל הת ,תארימ- קרקע וישויות לתכניות-ן סימון ייעודיקֶ קיימת גם הצעה לתֶ 

  ועוד. ";1959ת, הוראות למדידות קדסטריו"הפנים; וגם ב

  

  : סימנים מוסכמים3איור 

  

  תפקידי המרכז למיפוי ישראל

, , במשרד הבינוי והשיכון (לשעבר: אגף המדידותSOI/MAPI, מפ"י, המרכז למיפוי ישראל
על פיתוח,  האמּונה במשרד העבודה) הוא היחידה הממשלתית ולפני כן מחלקת המדידות
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(כולל  מיפוי ארצי; מדידות להסדר המקרקעין; הבקרה הארציתון, ותחזוקה של דכיע
פרטים, פיתוח, ואחזקת ימ; ומפות אספקת נתונים; מפותהכנת  קביעת חופי הימים);

 מחקר עיוני ומעשי; ארכיון לאומי למפות ותצ"א; פיתוח ואחזקת הממ"ג הלאומי
 ;תקנות והנחיות למדידותדכון יוח ועכשור, ושיטות מדידה; פיתימ בגיאודזיה, מדידות,

  .\275עמ' \, 31בפרק ראו  .יםורישוי המודד

; או גם ישירות לאתר מחקר במפ"י   http://www.mapi.gov.il אתר מפ"י הוא
http://www.soi.gov.il . המאפשרת הורדת קבצי תחנות  –ת קישוריּו האתרים נותניםGPS 

  הקבועות (של המרכז למיפוי ישראל), וגישה לנושאים נוספים.

  .  http://www.alsi.org.il  הוא[בעבר, "אגודת המודדים"] המודדים  לישכתאתר 

אינפורמציה, בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית - להנדסת מיפוי וגיאואתר המחלקה 
  הוא "]"הנדסה אזרחית, בפקולטה ל"הנדסה גיאודטית"ר, לשעבבטכניון [

http://www.geoinfo.technion.ac.il/home/main.htm .  

  

  תקנות המדידה

על רקע תקנות המדידה (הרלבנטיות מבחינת הנושא יש לבצע  את כל עבודות המדידה
   .והזמן)

 (והטקסט 1998התקנות הראשונות בארץ הן מזמן המנדט; התקנות העדכניות הן משנת 
הותאם להוראותיהן). התקנות מושלמות בעזרת הנחיות טכניות, המפורסמות לפי  בספר

  הצורך.

 – הסטנדרטיות שאספתי, נכללו כל התקנות 1998[במהדורה המודפסת בהוצאת אורט, 
לא נכללו  ד וזמין לכולם (ובזמנו מפ"י לא הציב אותן באתר).מכיוון שראוי שיהיה מקור אחי

תקנות הקשורות למדידה ומיפוי, היכולות להופיע בחוקים ובפקודות בנושאים אחרים: פקודת 
חוק הנפט; חוק חוק הבארות; כרות והמחצבות; רכישה לצרכי ציבור; חוק המ –הקרקעות 

ָ נְ הסדר זכויות קי ק המקרקעין; פקודתרישום שיכונים ציבוריים; חו ן; פקודת הדרכים ומסילות י
ת בבנינים: דיוק בעבודות בניה), ועוד. עתה לֹו, סבֹו789הברזל; תקן ישראלי (למשל: ת"י 
פרתית זו י. במהדורה ס(מעט מוצג) , ההוראות, וההנחיותמחובת מפ"י להציג את כל התקנות

  ].\284עמ' \, 35פרק ; ראו 1998כללתי רק את תקנות 

[התקנות  1998ושל  1987בין התקנות של  השינויים העיקרייםלגבי  ן הערות אחדותלהל
  והוא מוצג בהנחיות המפורסמות במקביל, ובהוראות לפי הצורך]. –רוט מלא יאינן נכנסות לפ

   ].1982: הגדרת "מדידה" [הדרושה לתקנות המודדים (מקצוע המדידה), הגדרות .1
 כשור בדוק ומכויל, לאבטחתורת, ולהשתמש בממדידות ביק: המודד חייב לבצע כללי .2

 האיכות; המנהל (של המרכז למיפוי) רשאי לדרוש ביצוע כיול בכל עת.  
  נית בלבד; דרישות הדיוקי: הדרגות הגבוהות יבוצעו בגיאודזיה לוויבקרה אופקית .3

 אום מדויק גם בצלעון י; נדרש ת7רבי של צלעון בדרגה יהוחמרו; הוקטן האורך המ  
 ); אין 7עזר, למדידת פרטים (שאינו עומד בתקנות לדרגה -; מוגדר גם צלעון7ה בדרג  
המנהל רשאי לדרוש  לבקרה (מותר לפרטים במשיחה). זכור מדידת מרחק בסרטיא  
 קבלת נתוני מדידה וחישוב, ולצרף נקודות למאגר הנתונים של המרכז למיפוי ישראל.  

 נית; יגונומטרי מדויק, ואיזון מגיאודזיה לווינוספו קטגוריות של איזון טרי: בקרה אנכית .4
הוחמרו. המנהל רשאי לדרוש קבלת נתוני מדידה וחישוב, 5דרישות הדיוק בדרגה   
        ולצרף נקודות למאגר הנתונים של המרכז למיפוי ישראל.  

 חדשות הקשורות למפה ממוחשבת; חובת קשירה : נוספו תקנותמפה טופוגרפית .5
 מנקודות 99%- והאנכית בכל מפה; ההפרש בגובה בלרשת הבקרה האופקית   
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 - הביקורת האקראיות במפה לא יעלה על רווח אנכי אחד (ועל רבע הרווח האנכי, ב  
  90%מ"מ לגבי  0.5מנקודות הגובה); ההפרש במיקום במפה לא יעלה על  90%  
 מ"מ בכל הפרטים; סיווג מצלמות פוטורמטריות  1- מהפרטים (החמרה), ולא יותר מ  
 פרתית; יטריים; דרישות לאורתופוטו; מפה סוסורקים; פירוט נוסף במכשירים פוטוגרמ  
            ; קליטת והתמרת מפות; דירוג מפות.EDM-תקנות ל  
 המודד חייב להודיע למנהל (המרכז למיפוי) על הכנת מפה (טופוגרפית, מצבית, או   
 יב למסור מפה, בשטח המודד היה חי 1987קמ"ר [בתקנות  1מפתצלום) בשטח מעל   
              ד']. 200מעל   

 : התאמות לחוקי התכנון והבניה; רישום נתונים על אמצעיםתכניות לצרכי רישום .6
 מגנטיים; סייגים להתאמות לתכניות קיימות; חובת קשירה לנקודות גבול ולרשת   
 ניות יהאופקית; חישוב ברשת ישראל החדשה; אישור למדידות לוויהבקרה   
                       ה מותרת של נקודות עזר מהקו; אישור מדידה ביחסיגרמטריות; ביטול ערך סטיופוטו  
 גבולות חלקה; החמרה בדיוק מדידה קוטבית, ובדרישות הסגירה למרחק ידוע; ל  
בין שטח רשום ומדוד; ביטול הגבלת נוסחה (החמרה) בבדיקת הפרש השטח, תוספת  
  י של גבולות (אך דרישה לקבלת נתונים גרפחידוש גודל עיוותי המפה, לצורך   
  , 1:2,000למיפוי); פטור מסימון גבולות מוגדרים היטב; הוספת קנ"מ   המרכז מ  
  יליון התכנית לואות בקנ"מ; הקטנת גודל ג; שרטוט מי1:100, 1:500 ,1:1,000  
 חישוב שטחים במקרקעין לא רשומים; ועוד. ;A3-זערי להמ  

  

ערך לקראת יישום מלא של ייש לה –ה בהוראות תקנות המדידה הישראליות במקביל לעמיד
ודומיהם, שיוכנו וישלטו על כל פעולות המדידה  ISO/9001-3מסדרת יים, התקנים האירופ

  ם בארץ., ואשר עדיין אינם מופעלים במלוא(והתכנון והביצוע)

  

  עקרונות המדידות

 רים במקום חישוב בנוסחאות: פיתוח בטוגישה מעשית ופתרון הנדסי לבעיות .1
  לא פחות,  –רוב; פתרון בדיוק הדרוש בלבד ימסובכות; פתרון ע"י התקרבויות או בק  
 גם לא יותר. אך   

 לפני ירידה לפרטים –: יצירת מסגרת רחבה ומדויקת פתרון מן הכלל אל הפרט .2
 שאין בו אף –נים יהמקומיים, הנמדדים בדיוק נמוך יותר. [תקף אפילו ביישומי הלווי  
 בבקרה, היררכיה מלאה של דרגות בקרה; ראה הערה לעיל דכוןצורך, ביצירת וע  
 ].למיקום  

 : העבודה כוללת ביקורות, ע"י תצפיותהערכת שגיאות מדידות עודפות וביקורות; .3
 עודפות (בתנאים שונים, ובשיטות שונות). התצפיות העודפות לא רק מגדילות את   
 ם מאפשרות חישוב הערכות שגיאות ודיוקים שהושגו אלא ג –האמינות והדיוק   
 ).adjustment computationsאום, י(באמצעות חשבון ת  

כלכליים טהורים; השני הולך ומאבד - הסעיף הראשון מאפיין למעשה שיקולים הנדסיים
נים; אך השלישי חשוב מאד, לכל תהליך ימשהו מחשיבותו, בגלל המדידות באמצעות לווי

  מדידה.

  

  

  אינן בדוקות. –ידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות מד

 אך לא בהכרח נכון. –בדיקות חישוביות בלבד יכולות להעיד רק על פתרון עיקבי 
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 שאלות

מ' שורטטה בקנ"מ  200x200רווח רשת קואורדינטות במ .1
בין קווי הרשת   ליון נמצא מרחק ממוצע י. על הג1:1,250

ומה הוא מקדם  –מ"מ. מה הוא קנה המידה  157.2  (המעוותת) של
 קנה המידה?

200הוא היחס בין האורך האמיתי לאורך במפה,  Mמקדם הקנ"מ  / 0.1572 1272.265 1272M m m    יש)
  נילקח כמדויק). 200רווח הרשת י. מ157.2, כדיוק המדידה ספרות מציינות 4להציג רק 

ולכן הוא ההופכי למקדם הקנ"מ (אבל יש לחשבו  –יתי הוא היחס בין האורך במפה לאורך האמ הקנ"מ 

4 מהנתונים המקוריים, או מהתוצאה המלאה לעיל),
1 / 7.86 *10M   יוצג, כמקובל, כשבר  , אשר

  .1:1,250במקום הקנ"מ הנומינלי  – 1,272-, או מילולית, אחד ל1/1,272
 Mנ"מ מתקבל ע"י הכפלת האורך במפה במקדם הק ]בהיטל[אורך  .2

 ]בהיטל[יהיה המרחק  –מ"מ, למשל  123אם נמדד באותה מפה אורך של 
123 *1272.265 156.489 157mm m   ספרות מציינות באורך).  3(כי נמדדו רק     

 יהיה המרחק שונה!]. ,או בשטח ,[באליפסואיד
         . 1:2,500הקנ"מ הנקוב במפה הוא  .3

   20x50הן  אם מידותיה במפה (מלבן] –מהו שטח חלקה [בהיטל] 
  מ"מ? 

2 9 2 2
20 50 2500 6.25 10 6250 6.2mm mm mm m dunam     .  

לפי  –שית תחילה במישור ראות בין נקודות נע-ובדיקת ק .4
בדרך, או לפי גובה המתקבל   שיפוע לנקודה רחוקה ולנקודה 

לנקודה הרחוקה, במיקום הנקודה הקרובה. אחר כך יש לתקן 
ובה למשל: בדוק ראות בין הנקודות א' (ג לעקמומיות ולרפרקציה.

 7  ג' = -המרחק ביניהן א'  מ'), כאשר  270ג' (-מ') ו 150
א' -ק"מ מ 2מ'), במרחק  180"מ, ובדרך ישנה נקודה ב' (ק

 (לכיוון ג').
 . 1.71%=0.0171=7000/(270-150)ג' הוא  - א' ל-השיפוע (הפרש אנכי להפרש אופקי) מ

ולכן יש ראות (בחישוב  –מהשיפוע הקודם , או קטן  1.5%=0.015=2000/(180-150)ב' הוא  - א' ל-השיפוע מ
מ', בעוד שהגובה  150+0.0171x2000=184.2ג' בנקודה ב' מתקבל  -מישורי). בבדיקה בעזרת הגובה בקו א'

  מ'; כלומר, יש ראות. 180ב' הוא רק - הנתון ב

  השפעת העקמומיות והרפרקציה היא בקירוב
2

0.067 ( )m km  כאשר ,     (בק"מ) והיא  –הוא המרחק

ק"מ, האפקטים הם  5-ו 2גובה גדול יותר בקצוות, כדי שהקו לא יפגע בקרקע. במרחקים בתרגיל זה, דורשת 
 הקיים בנקודה ב'. m 4.2=180‐184.2 מ', בהתאמה; ושניהם נבלעים בעודף הגובה של    1.56-מ' ו 0.27רק 

("בנצ'מרקים") מתבססת על  האם רשת נקודות הבקרה לגובה .5
 הבקרה למיקום ("טריגים")?  בדומה לרשת  –האליפסואיד 

 אלא על פני הים הבינוניים (רצוי: על הגיאואיד). –לא 
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  קואורדינטות  2

  

  צורת כדור הארץ וגופי ייחוס

 –עליו מוטלות המדידות, מחושבות ומוצגות הנקודות  –הארץ קרובה לכדור; אך גוף הייחוס 
  .\1עמ' \, 1פרק ביהיה שונה, בהתאם להיקף השטח ולדיוק העבודה. ראו 

ים הממוצעים הוא המייצג את צורת הארץ בגיאודזיה, ומוגדר ע"י פני ה –) geoid( גיאואיד
אך אינו קל להשגה.  –(והמשכם התיאורטי מתחת ליבשות). גוף זה הוא פיסי, ואינו מתמטי 

 –פה (בשיטות של גיאודזיה פיסיקלית) על גוף הייחוס הגיאודטי, האליפסואיד, להלן הוא ממּו
מצוינים מדידות בואיד. גבהים בהנדסה ופסביניים, לרדוקציות מהשטח לאלי- שטחיומהווה מ

(במקום מפני הגיאואיד). בגיאודזיה נקרא הגובה, לאורך האנך המקומיים ד"כ מפני הים ב
; \131עמ' \, 16רק פ); ראו orthometric height( גובה אורתומטריהעקום מהגיאואיד, 

ואז  –. [הפרש גובה מדוד באיזון אפשר לתקן בתיקון אורתומטרי \276עמ' \, 31 פרק
רק  ליחס ראוילאותו מהלך מדוד; אך גובה אורתומטרי מתקבל הפרש גובה אורתומטרי 
  ].לגיאואיד, ולא לפני הים המקומיים

הוא גוף הייחוס הקלאסי בחישובים גיאודטיים, הנוצר ע"י סיבוב  –) ellipsoid( אליפסואיד
  אליפסה סביב צירה הקטן (המתלכד עם ציר הסיבוב של הארץ).

6,378,137ma הוא הציר הגדול של המקובל לאליפסה -גודל חצי    חוס המקובל; והפי  

1

297.257

a b
f

a


     כאשר ,b   פרק; \188עמ' \, 12 בפרקהוא חצי הציר הקטן. ראו 

  .\272עמ' \, 30  פרק; \246עמ' \, 27

הוא הקירוב לאליפסואיד (למשל, המשיק) באזור מצומצם. הרדיוס הממוצע ) sphere( כדור
  -כולה הוא כלארץ    6,371.0kmR  במדידות (בהיקף מקומי, ובדיוק מוגבל) יש להתחשב .

ה מכדוריות אינן מושפעות למעש ויות,ובכדור בחישובי גובה בלבד; מדידות אורך, שטח, וז
  הארץ.

) הוא הקירוב לכדור (למשל, המשיק) באזור מצומצם. הוא משמש כגוף planeמישור (
  .4איור דידות מצביות. ראו  הייחוס במ

  

  : גופי ייחוס4איור 
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  מושגים בגיאודזיה

  :(ובאליפסואיד) משמשים מספר מושגים גיאוגרפיים שיש להגדיר מראשבכדור 

  ).SP   ;  בדרום אוNP   (בצפון  ע"י ציר הסיבוב נקודת דיקור גוף הייחוס –) pole( קוטב

חיתוך גוף הייחוס ע"י מישור הניצב לציר הסיבוב; מעגל קטן  –) parallel( , פרללקו רוחב
  בכדור.

  קו הרוחב שמישורו כולל את מרכז גוף הייחוס; מעגל גדול בכדור. –) equator( משווה

חיתוך גוף הייחוס ע"י מישור הכולל את ציר הסיבוב; מעגל  –) meridian( קו אורך, מרידיאן
  ).180 -וחס רק לחצי המעגל, באורך המסוים; החצי המשלים שונה ב(מי גדול בכדור

תופיע גם בנוסחאות [ נקודה (רוחב ה) (לצפון) מהמשווה עד ל  ית והזו –) latitude( רוחב
 ].  -כ

  לנקודה. )Greenwichץ', (למזרח) מקו אורך ייחוס (גריני  וית והז –) longitude( אורך

מהצפון (כיוון המרידיאן בנקודה) בכיוון השעון, עד לנקודה   וית  והז – )azimuth( אזימוט
  השניה; במישור המשיק (לגוף הייחוס בנקודה).

  על גוף הייחוס בין הנקודות; על מעגל גדול בכדור.  המרחק   –) distance( מרחק

וקטור -בניצב לפני גוף הייחוס, עד לנקודה (לאורך הרדיוס  hהמרחק   –) elevation( גובה
  Hשטח באליפסואיד [גובה גיאודטי]); או המרחק  ר [גובה מהכדור]; לאורך הניצב למבכדו

, 29 פרק; \131עמ' \, 16רק בפלאורך האנך העקום מהגיאואיד [גובה אורתומטרי]. ראו גם 
  .5 איורראו   ;\267עמ' \

  

  : מושגים גיאוגרפיים בכדור5איור 

  

  קואורדינטות ישרות 

X, Y. ()  או מישוריות  (X, Y, Zיכולות להיות מרחביות  (קואורדינטות ישרות 

מתלכד  Z-ממורכזות במרכז הכדור (האליפסואיד); כאשר ציר ה הקואורדינטות המרחביות
ערכי, בין - ך נוצר קשר חדכולל את גריניץ'. כ ZXעם ציר הסיבוב הארצי, ומישור 

  .6איור ) ;  z, y, x)  והישרות  (rהקואורדינטות המרחביות הקוטביות  (
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 –כלשהו  במישור היטל)  מקובל להציג X, Y(  הקואורדינטות המישוריות הישרותאת 
שטח הייחוס פית או אנליטית, של מגרהנוצר ע"י התמרה/פריסה מתאימה, 

-Cassiniסולדנר (-(הישן) של קסיני היטל ישראללמשל הוא מישור (אליפסואיד/כדור). כזה 
Soldner (– סואידיות הישרות, מפני שהוא למעשה פריסה ישרה של הקואורדינטות האליפ

  .6באיור האליפסואיד למישור, כמו  

רק בפ). ראו גם TM, Transverse-Mercatorרוחבי (-הוא מרקטור היטל ישראל החדש
  .\88עמ' \, 12

ראשון   y), משמאל לימין (y, xץ מקובל רישום הקואורדינטות בהיטל לפי הסדר (באר
  משמאל).

  

  : קואורדינטות גיאוגרפיות, ישרות, וקסיני6איור 

  

מהאליפסואיד  – עיוותיםיש היטלים רבים, בעלי תכונות שונות. בכולם יש לזכור שנוצרים 
  ויש להביאם בחשבון, כשמשווים נתונים (מהשטח ו) מהאליפסואיד להיטל. –למישור ההיטל 

  

  אזימוט ותכווין רשת

  קיימים אזימוטים שונים.

  ית  ו: הזו5ובאיור כפי שהוגדר לעיל,   –) azimuth [geographic]( אזימוט גיאוגרפי
, 11בפרק או גם (במישור המשיק לגוף הייחוס בנקודה), מהצפון (המרידיאן), בכיוון השעון. ר

  .\86עמ' \

האזימוט הגיאוגרפי נמדד באסטרונומיה, או בג'ירו (בתנאי שהאחרון מכויל על אזימוט ידוע). 
  .\261עמ' \, 29ובפרק ראו בהמשך, 

חס לצפון המגנטי, שאינו מתלכד עם הצפון הגיאוגרפי; גם הדרום אינו ימתי –אזימוט מגנטי 
המיקום השונה של הקטבים, מראה המחט המגנטית ואינו סימטרי לצפון. בגלל  –מתלכד 

. ) הסוטה מהאזימוט מהצפון הגיאוגרפי, לפי מיקום הנקודה  )declination  נטיה מגנטית
, עקב תנועה ממשית של הקוטב המגנטי עם הזמן (ואף יהישל הנט רציףשינוי בנוסף, יש 

  היפוך קטבים, בזמנים גיאולוגיים).



 Dan Sharni 2013© דן שרני   קואורדינטות .2  ומיפוי מדידה   16

 

 

; הצבא משתמש בו לעתים, מחוסר ברירה. רק לדיוק מוגבלאים יישום האזימוט המגנטי מת
, 1:25,000יה והשינוי השנתי (למועד מסוים) נתונים בשולי מפות טופוגרפיות ינתוני הנט
יה הרגעית עלולה להשתנות במשך היום, י(למרכז המפה). [הנט 1:100,000-, ו1:50,000

  קשת].- בסדר גודל של דקות

  

וית והוא הז –), הנקרא בטעות "אזימוט" מישורי בלשון הדיוטות   )Bearing  רשת-תכווין
הכל במישור ההיטל. התכווין  –, בכיוון השעון, אל הנקודה  Xהרשת   "צפון"(המקביל ל) מ

    התכנסות המרידיאניםסוטה מהאזימוט הגיאוגרפי בכל נקודה, במשתנה הנקרא 
גם ההתכנסות נתונה , בכיוון השעון, אל המרידיאן המקומי;  X(המקביל ל) צפון הרשת  מ

  .7איור בשולי מפות טופוגרפיות, למרכז המפה (וניתנת לחישוב מדויק בכל נקודה). ראו  

  

  : אזימוטים שונים7איור 



  –חישוב מקורב של ההתכנסות נותן 

  sin  tan /y R           ,  {1} 

של  0yהפרש הקואורדינטות מהנקודה הראשית (  yהרדיוס הממוצע באזור,   Rכאשר  

  ).\88עמ' \, 12בפרק ; ראו של נקודת החישוב  yהראשית, פחות  

   - עם ההתכנסות מתקבל התכווין  

          ,  {2} 

  כאשר באיור לעיל ההתכנסות (ממזרח למרידיאן הראשי) שלילית.

   , כמובן; אבל האזימוט הגיאוגרפי  180º-התכווין החוזר נבדל מהתכווין היוצא (במישור) ב
ויש להביא בחשבון את ההתכנסות, ואת השתנות  –(על גוף הייחוס) אינו מתנהג כך 

  תכנסות, בין הנקודות (ואת העודף הספרי במשולש; ראו בהמשך). הה

  לק"מ מרחק מזרחי (מהמרידיאן הראשי). 20"-גודל ההתכנסות בארץ הוא כ
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  תכונות הכדור

ה על הטלת מדידות תויש לבדוק השפע –לכדור (ולמעגל החיתוך הגדול שלו) יש עקמומיות 
  מהמישור ואליו.

): במשולש הנוצר בין שלוש נקודות על פני הכדור יש שלוש spherical excess( ירִ פֶ סְ  עודף
  –; כלומר   בגודל   180º -במישורים (משיקים) שונים, וסכומן גדול מ  ויות  וז

  180º        ,  {3} 

  –ברדיאנים, כמובן   כאשר  

  2/S R      ,  {4} 

  .\57עמ' \, 8פרק , 41איור . ראו   R, ורדיוס הכדור    Sעם שטח המשולש  

-ויתי של כוהעודף הספרי אינו משמעותי במדידות בהיקף קטן ובדיוק מוגבל; עודף בערך ז
65*10 200-קשת אחת; ראו בהמשך) מתקבל עבור שטח בגודל כ- תי(השווה לשני רדיאן 

 –ויות מדודות ושטח הייחוס על זיר להזניח את אפקט העקמומיות של מקמ"ר. לכן אפש
  .(במדידות רגילות) מבחינת העודף הספרי

על האזימוט/התכווין ברשת,  התכנסות המרידיאנים[יש צורך להביא בחשבון את אפקט 
  כאמור].

  c גדול מאורך המיתר      : אפשר להראות שאורך הקשתאורך מיתר, קשת, ומשיק
  –בגודל 

  
3

224 
c

R
 

     ,  {5} 

  –ודל בג  גדול מאורך הקשת    dואורך המשיק  

  
3

23 
d

R
 

     ,  {6}  

 .8איור ראו  

  

  : רדוקציה לאורך עבור הגובה9איור                : מיתר, קשת, משיק וגובה בכדור8איור  



 Dan Sharni 2013© דן שרני   קואורדינטות .2  ומיפוי מדידה   18

 

 

ק"מ; לכן אפשר  10במרחק של  –בסדר גודל של מילימטרים בלבד שני האפקטים יהיו 
דוקציה לשיפוע ולגובה, כמובן); ראו להלן, להזניח השפעות אלו על האורך המדוד (אחרי ר

  ובהמשך.

  –, ביחס  מייצג אורך קטן יותר על הכדור עצמו    h  אורך קשת מעל לכדור

  h h

h

R h
 


       ,  {7} 

במקום להיות משמעותית (יכולה  –עקב הגובה  –. רדוקציה זו לאורך המדוד 9איור 
  .\36עמ' \, 5בפרק גבוה/נמוך מאד), ויש להפעילה. ראו 

   –היא   hשקיעת הכדור מתחת לאופק  

  
2

2 
h

R



     ,  {8} 

 5-ס"מ; וב 8-מ'; בקילומטר הוא כבר כ 360- . ערכה מגיע לסנטימטר אחד במרחק כ8איור 
כלומר, יש צורך להביא בחשבון את אפקט העקמומיות על גבהים,  –מ', וגו'  1.96-ק"מ כ

בפרק על הגובה; ראו  הרפרקציהאפילו במרחקים קצרים יחסית [יש להתחשב גם בהשפעת 
  ].\139עמ' \, 16

[בנוסף יש להביא בחשבון, כאמור, את עיוות האורך עקב ההיטל (בהתאם להיטל המסוים). 
  ].\91עמ' \, 12 פרק; \36עמ' \, 5בפרק ראו 

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

 אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 

  

 שאלות

 ?צפון במפות טופוגרפיות-חיצי 3מדוע יש עד  .1
טי הצפוני; חץ הצפון הגיאוגרפי (וקווי המרידיאנים והפרללים לפיו) מכוון לכיוון הציר המגנ –חץ הצפון המגנטי 

מקביל  –של הרשת הישרה  X- בכיוון ציר הסיבוב הממשי של הארץ (כיוון המרידיאן המקומי); חץ ציר ה –
עזר בנתוני ההפרשים להתמרות בין יההיטל (אינו מקביל למרידיאן המקומי). אפשר לה למרידיאן הראשי של

  .הכיוונים
 הנמדד בשדה מתאים לאורך המחושב מקואורדינטות?אורך האם  .2

  להיטל (לפי תכונותיו). בגלל הרדוקציה (לאופק ו) לגובה מעל האליפסואיד; ומשם, הרדוקציה –לא 
כמה רשתות קואורדינטות יש במפות טופוגרפיות של המרכז  .3

 למיפוי ישראל?
סולדנר); והרשת -(קסיני ICSת ישראל הישנה ); רש: הגיאוגרפית (קוי אורך ורוחב למעשה 4יש 

המופיעה באותו  –) ITMהוכנסה לשימוש רשת ישראל החדשה ( 1997מראשית  ).UTMהצבאית/הבי"ל (
ז' אבל בציון קילומטרא –ספרי במטרים) ת; אך שונה, מעט, בערך המפיגר ,מיקום של קוי הרשת הישנה (זהה

 300-900(מזרחיות); וקואורדינטות בערכים שבין   yק"מ הן   100-300אחר [כך שקואורדינטות בערכים שבין 
שונות רק בערכים IGD05/12 -ו IG05/12(צפוניות). הווריאציות האחרונות על ההיטל הרוחבי,   xק"מ הן  

  ספריים].המ
  [בנוסף יש במפות המתאימות גם רשתות קואורדינטות של המדינות השכנות].

ורק  –ויות אופקיות למישור וזמדוע מייחסים מדידות אורך ו .4
 מדידות גובה לכדור?
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מכיוון שבהיקף מקומי (למשל, באורך קילומטר אחד) יהיה הפרש האורך בין המשיק והקשת רק מיקרון אחד; 
. לעומת זאת, שקיעת הכדור מתחת לאופק מקומי  0.000,5יהיה רק "קמ"ר  1והעודף הספרי במשולש בשטח 

  מ', בהשפעת הרפרקציה). 385( מ' 360 תהיה סנטימטר במרחק
] (ברשת ישראל 130 ;160בנקודה בתל אביב בקואורדינטות [ .5

012לנקודה סמוכה, של הישנה) נמדד אזימוט (גיאוגרפי)  34 . מה '
 הוא התכווין המתאים?

ק"מ. לכן  170מקורבת   yהנקודה הראשית (על המרידיאן הראשי) בארץ היא ברמת רחל, בקואורדינטה  

170) חישוב ההתכנסות בת"א יתן:  130) * tan 32 / 6371 0.00392 13'.48km km rad       מכאן .

12, הוא:  {2}שהתכווין המתאים, לפי ביטוי  34 ' 13 '.48 12 47 '      .  
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  וטּורים, ְסָפרֹותיחידות,   3

  

  יחידות אורך ושטח

המוגדר כיום כמרחק שהאור עובר בריקנות  ),m )meter, המטר הבי"ל היאיחידת האורך 
  .\273עמ' \, 30בפרק ה. ראו ישל שני 1/299,792,458-ב

יחידות קטנות יותר וגדולות יותר נוצרות ע"י הכפלה בחזקות של עשר, עם הסימנים 
  למיליונית.  לאלפית, mלמאית,  cלמיליון;  Mלאלף,  Kהמוסכמים: 

אינץ';  12) שהיא foot( הֶרֶגלס"מ;  2.54), שהוא בדיוק inch( האינץ'במספר ארצות משמש 
 הָפאתֹוםיארד [זהה לו  2שהוא ההיסטורי, ) bar( המֹוטרגל;  3) שהוא yard( היָאְרד

)fathom( הַמיילות עומקים]; ) המשמש במדידmile הפלסטיני  הִּפיקרגל; וגו'.  5,280) שהוא
ס"מ [היתה גם אמה של תל  75.80אינץ', או  29.84(אמה עותמנית רשמית) היה באורך 

-) בשרשרתlinkס"מ]; ובזמן המנדט בארץ יושמה החוליה הפלסטינית ( 75.00אביב, באורך 
  ס"מ. 20), שאורכה chainהמדידה (

; 2מ 1,000) מכיל dunam( הדּונָם, וגו'. 2ממתאימות ליחידות האורך; כלומר,  שטחיחידות ה
של המייל  1:640) האמריקאי מוגדר כשטח של acre( הֵאְקרדונם. [ 10) hectare( והֶהְקָטר

 1,600, וכולל 2מ 919.3-דונם). הדונם הפלסטיני/עותמני היה בשטח כ 4.047-המרובע (או כ
  , כ"א)].2מ 0.574,6- מרובע (בשטח כ- פיק

  

  יתויחידות זו

360-כאשר היקף המעגל מחולק ל –ית וסית לזואהיא היחידה הקל  )degree) ((מעלה   .
שניות  60-) ('); וכל דקה לminutes of arcקשת (-דקות 60-כל מעלה מתחלקת ל

)seconds.(") ( ֹוןגאו  ְגָראד )grad, gon) (gנוחה יותר לחישוב  ,וית מודרניתו) היא יחידת ז
 100- כל גראד מחולק עוד ל .g400 -בסיס עשרוני: היקף המעגל מחולק לבהיותה בעלת  –

) centi-centigradסנטיגראד (-סנטי 100-; וכל סנטיגראד ל)centigrad) (cgסנטיגראד (
)ccgמיליגון ( 10-), או לmilligon) (mg,(  'אך המינוח אינו נחוץ, בגלל החלוקה  –וכו

  העשרונית.

360הקשר בין המעלה והגראד הוא, לכן, לפי היקף המעגל:   מתאים ל - g400 או ;–0.9 
  (בדיוק). 3.24"- ; ומיליגון מתאים לg1 -מתאים ל

  .   ,  R וה לרדיוסה, ווית, בה אורך הקשת שוז ) היא יחידתradian) (rad( ַרִדיָאן

וית ווית בה משתמשים במחשבים, בגיאודזיה, ובמדידות; ואם אין הזוהרדיאן היא יחידת הז
י "וית ברדיאנים עוא ברדיאן. לכן אף לא מקובל לציין את הזימניחים שה –מצוינת אחרת 

  .radהאותיות  

360לה והרדיאן הוא לכן, שוב מהיקף המעגל: הקשר בין המע  2 -מתאים ל rad  או ;- 
57.3 180 /   מתאים ל- rad1.  
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/"הקבוע המציין את מספר המעלות/דקות/שניות ברדיאן נקרא   '/   ;בהתאמה ,
,206הם:  והערכים המתאימים 265"/ 3, 437 '.75 / 57 .295,8 רצוי לזכור את המספר .

  .200,000או בקירוב  – 206,265" –האחרון, מספר השניות ברדיאן 

//, וערכו כמובן  g - הקבוע לגראד מצוין כ 0.9 63 .662,0g g g     .  

הרדיאן; לנוחיות העבודה  ), שגודלה בקירוב אלפיתmill) (mill( האלפיתבצבא מיושמת 
"אלפיות" [אך  1,600וית ישרה היא בת וכך שז –"אלפיות" בהיקף המעגל  6,400מוגדרות 

2( 0.000,981,75 ערך יחידת ה"אלפית" הוא לכן רק  / 6, 400   של הרדיאן, ולא אלפית (
  שלו בדיוק].

  

  ספרות מציינות ומשמעותיות

) חשובות מאד במדידות. significant figures, -digits(עותיות מציינות ומשמ ְסָפרֹות
משום שבראשונה  –מ'  67.8מ' מדויקת יותר ממדידה של  12.345- מדידה הרשומה כ

קרה זה גם מיקום הנקודה העשרונית משמעותי . במ3יה רק י, ובשנספרות 5ם רשהמודד 
ספר הספרות אף שלגבי מ –יה רק לדצימטר) י(המדידה הראשונה מדויקת למילימטר; השנ

חשבים, כמובן). כך יהיה נ וני אינו משמעותי (אפסיםהמציינות המיקום העשר
. יש לכן 13הוא בעל  1,000.000,000,345ספרות מציינות, אך  3בעל  0.000,000,345

פרה ימניחים שדיוק המספר הוא כערך הס; ובד"כ 5.000, ושל 5 להבדל גדול בין תוצאה ש
  ).\203עמ' \, 24בפרק ה ביותר (או חלק ממנה; אך ראו המציינת הקטנ

דיוק התוצאה נקבע לפי זה  –כאשר מבצעים פעולות מתמטיות בגדלים בעלי דיוק שונה 
בחיבור/חיסור; ולפי מספר  –שבין המשתתפים (לפי הגודל המוחלט  הגרועשדיוקו הוא 

 x 4.567,8 1.23; אך  4.57=  4.00+0.567,89בכפל/חילוק). למשל:  –הספרות המציינות 
, מכיוון ששינוי קטן  5.618,394. בכפל הזה אין להציג את התוצאה החישובית   5.62= 

,  5.636,665,2ישנה את התוצאה לערך המחושב  )1.234בכופל הראשון (למשל, לערך 
  . 5.637-שיוצג עתה כ

ון שכל טעות ומכי –דווקא  החזית הצרהבמדידת חלקות צרות וארוכות, יש להקפיד במדידת 
קטנה בה תוכפל בחזית הארוכה (לקבלת השטח). לכן מבוצעת בדיקת חזיתות, בעבודות 

  , על החזיתות הצרות.ֶהְסֵדר

ברישום תוצאות ביניים של חישוב, אפשר לרשום מספר ספרות הגדול מהמשמעותי (כדי לא 
ספרות מציינות, , למספר המשמעותי של לעגלאך בתוצאה הסופית יש  –לאבד דיוק בדרך) 

  או לדיוק הדרוש בלבד. 

  

  כפל, חילוק, וקיבוץ יחידות

מכיוון שהיא  –); אין להרשות שימוש בנקודה (.) כסימן כפל xיש לציין ע"י (*) או ( כפל
אינו ברור; האם הכוונה היא להכפלה של  56.78.34.56שמורה לציון עשרוני. רישום כמו 

  , וכו'? 56.78כפול  34כפול  56, או 56.78-ב 34.56

  שבר.-מציינים ע"י סימן (/) או (:), או ע"י קו חילוק

כפל, שוב לוק (בקו שבר) רצוי לבצע בזיגזג: חילוק, אח"כ של כפל וחי פעולות מורכבות
  בני זוג לחילוק שהם בסדר גודל דומה. רחילוק, וגו'. רצוי לבחו



 Dan Sharni 2013© דן שרני  יחידות, ספרות, וטורים .3 ומיפוי מדידה  22

 

 

ות בגדלים שאינם שלמים נעשית לשלמים וחלקי שלמים ע"י נקודה עשרונית דקיבוץ יחי
העשרונית  לפני ואחרי הנקודה ,לקבץ בשלשות גנהובלבד. גדלים בעלי מספר רב של ספרות 

  .]זה הנוהל בו יוצגו מספרים כאן[ .1,234.567,89ולהפריד בפסיקים:  –

[בגרמניה מקובל דווקא להשתמש בפסיק לציון העשרוני (חלקים,שלמים), ובנקודה לקיבוץ 
  )].1.234,567.89- שלשות (מיליוניות.אלפיות,יחידות.אלפי יחידות; כך שהמספר לעיל יוצג כ

  

  מחיקה

רוד, או באמצעים כימיים), או כיסוי (בטיפקס, או טייפ), יקה (במחק, ע"י גאין להרשות מחי
ן); ומחיקה מצוינת ע"י קו על וכד', בפנקסי המדידה: כל הרישום נעשה בעט (לא בעפרו

  פרה הנכונה.יגויה (המאפשר קריאתה), ומעליה הספרה השיהס

  

  טורים

ת מדויקות, קשיחות, ובנוסחאות בשיטו םובים גיאודטיים רבים אינם מבוצעיפיתוחים וחיש
  אלא בהתקרבויות, או בפיתוחים לטורים. –סגורות 

), בו מפותח הערך של פונקציה מסוימת Taylor seriesטיילור (-הטור הבסיסי הוא טור
, במקום סמוך  fi(x), ונגזרותיה השונות   f(x)  לפי ערך הפונקציה –  )x+h(  מסוים ְּבָמקֹום
    ) :xוידוע  (

 
2

( ) ( )  '( ) ''( ) ...
2!

h
f x h f x h f x f x         .  {9} 

) ושינויים מתאימים ... ,a, b, cשל מספר משתנים  (  fבדומה לזה יפותח ערך פונקציה  
  –) , בביטוי ... ,ha, hb, hcבמיקום  (

  
1

( , , ,...) ( , , ,...) [ ...]
1!a b c a b c

f f f
f a h b h c h f a b c h h h

a b c

  
        

  
  

2 2 2 2 2 2
2 2 2

2 2 2

1
[( ...) 2( ...)]

2!    a b c a b a c b c

f f f f f f
h h h h h h h h h

a b c a b a c b c

     
        

        
  

3 3 3 3 3
3 3 3 2 2

3 3 3 2 2

1
[( ...) 3(

3!   a b c a b a c

f f f f f
h h h h h h h

a b c a b a c

    
      

      
          {10}  

3 3 3 3 3
2 2 2 2

2 2 2 2
...) 6 ]

      b a b c c a c b a b c

f f f f f
h h h h h h h h h h h

b a b c c a c b a b c

    
      
          

  

4
4

4

1
[ ...] ...

4! a

f
h

a


  


    ,      

  כאשר המקדמים הם לפי פיתוח חזקה של פונקציה בת מספר משתנים.
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ובתנאי שהאברים  –אברים שנלקחו הלעיל, ובמספר  הקירבהלוי במידת דיוק התוצאה ת
כך הולכים וקטנים (כך שאחרי מקום מסוים בטור, אפשר להזניח את האברים שאחריו). 

  :ךשחלקם ייושם בהמש מפותחים למשל הטורים הבאים,

  
2 3

(1 ) 1  ( 1) ( 1)( 2) ...
2! 3!

n x x
x n x n n n n n              ,  {11}  

  
3 5

sin ...
3! 5!

x x
x x        ,  {12} 

 
2 4

cos 1 ...
2! 4!

x x
x         ,  {13} 

 
3 5 72 17

tan ...
3 15 315

x x x
x x         , {14} 

 
3 5 71 1 3 1 3 5

arcsin ...
2 3 2 4 5 2 4 6 7

x x x
x x         , {15} 

 
3 5 7

arctan ...
3 5 7

x x x
x x          , {16} 

 2 31
1 ...

1
x x x

x
    


     . {17}  

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

 אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 

  

 שאלות

53וית  ומודד א' הביא תוצאת מדידת ז .1 27.'2 ומודד ב' הביא ,
53ית  ואותה זול 27 '12" מדויקת יותר? . מי הביא תוצאה 
, והיא 1ה הוא "יבעוד שבשני –) 6(השווה " 0.1וית זהה, מתמטית; אבל הדיוק בתוצאה הראשונה הוא 'והז

  מדויקת יותר.
ה ייל סטבגל –מ'  1,000ה שתקבל בניצב לקו באורך ימה הסטי .2

וגם בקצהו השני)? חשב במדויק מהקו (שנמדדה  1יתית של "וזו
 במקורב, ע"י המרה לרדיאנים.

tanhהיא    dבניצב לקו באורך    hה  יהסטי d     כאשר ,  ה תהיה, לכן,   יי. הסטהייית הסטוזו

1,000 tan1" 0.004,8m mh     החישוב המקורב הוא של  .כחמישה מ"מתה נציג בספרה אחת , או

dהקשת       כאשר ,   מ"מ  5עתה מוצגת ברדיאנים, והיא שוב-   

1,000 1"/ 206,265" 0.004,8m m   .  

 על פני כדור הארץ? –לכמה אקוויוולנטית דקה אחת של קשת  .3
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Rהקשת היא שוב      6,371  -; ובהצבה כאן 1'/ 3,438' 1.853km km   זהו . הערה :

  רגל]. 6,076מ', או  1,852-הבסיס לערכו של המייל הימי [מוגדר היום כ
למעלות עשרוניות,  – 123.4567gית של והמר זו .4

  לשניות/דקות/מעלות, לרדיאנים, ולאלפיות (של הצבא).

123.4567/  - ויות ו; לזפרותס 7-העיגול ייעשה ל 0.9 111. 111,0 111 06'40"g g     ; 

.111 -לרדיאנים  111,0 / 1.939,253rad    ; 

.111)  -ולאלפיות  111,0 / 360 ) 6,400 1,975.307mill mill    .  

א תוכל להציג את הערך שיתכן והיא ל מכיוון –) ) של (" ' invזהר ביישום הפונקציה ההופכית (יהערה: יש לה
וית במעלות (שלמות), ורק אז להפעיל את הפונקציה וגבלות הצג. יש לחסר תחילה את הזק, במהמדוי

לקבלת הדקות, שוב לחסר את הדקות (השלמות),  60- ההופכית; או לחסר את המעלות (השלמות), להכפיל ב
  לקבלת השניות. 60-ולהכפיל שוב ב

sinחשב את    .5 30  ספרות  5עד  –רדיאנים מהטור, עם הערך ב
  מציינות.

) נותן 0.023,925עצרת ( 3, חלקי 3; פחות הערך בחזקה  0.523,599ברדיאנים הוא   30הערך של  
. לכן די 0.500,00או  0.500,002) נותן 0.000,328עצרת ( 5, חלקי 5; ועוד הערך בחזקה  0.499,674

  רות.בשלושה אברים לדיוק חמש ספ
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  סימון קווים  4

  

  יצירת בקרה

  לפני כל מדידה יש בד"כ ליצור את הבקרה הדרושה לפרויקט; ולהביאה לסביבתו.

לפי העיקרון של מדידה "מהכלל אל הפרט", מבססים בקרה מקומית על בקרה מסדר גבוה 
, 3או  4) יתבסס על נקודות טריאנגולציה (בדרגה 7יותר; צלעון למדידה מקומית (בדרגה 

עד לכיסוי השטח בבקרה,  –וכד'. רשתות הבקרה תהיינה מעוגנות, אחת בקודמתה  למשל),
  .10איור או הבאתה לאתר הנדון. ראו  

  

  : יצירת וקשירת בקרה אופקית10איור 

 ,skeletal( או רק בכיסוי שלדי –) full(הבקרה יכולה לכסות את השטח במלואו, בכיסוי אחיד 
chains(  ;11איור , בשרשרות.  

  

  : כיסוי שטח בבקרה11איור 

תקנות המדידה מגדירות ומסדירות את נושא הבקרה למדידות. הבקרה למיקום היא בדרגות 
(לביצוע המרכז או מודד);  3-7(המדויקות ביותר, לביצוע המרכז למיפוי ישראל בלבד),  1-2

וסף (צלעון), תשמש למדידת פרטים בלבד, ולא לביסוס נ 7כאשר הדרגה הנמוכה ביותר, 
הוסיפו עוד הגדרה , \והלאה 284עמ'  \, 35פרק , 1998עליה כבקרה [התקנות החדשות, 

  ].7פרטים, שאינו עומד בדרישות צלעון מדידת של "צלעון עזר" ל

מכיוון  –[בעידן התצפיות מלוויינים, מאבדת הגישה "מהכלל אל הפרט" מעט מחשיבותה 
אך גם עתה יש צורך בהושבה על בקרה הוק בכל אתר; -אד-שאפשר, כביכול, ליצור בקרה

  היררכית, אם כי אולי בפחות דרגות מבעבר; ויש צורך, לרוב, לבצע לולאות בקרה].

. כאן נציין רק, שהדיוק היחסי \, ועוד76עמ' \, 10בפרק  חלק מההוראות המפורטות יוצג
  מ.ק" 1.2; ואורכו המירבי 1:3,000) הוא 1998(בתקנות  7המיזערי בצלעון בדרגה 
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  סימון נקודה על קו

כאשר המיקום נקבע במדידות אורך על קו, או  –נקודות מדידה מסומנות/נמדדות על קווים 
ָ בחיתוך קווים [לכך אין התייחסות מפורשת בתקנות]. הסימון הוא בסימן צבע, ּבְ  תד, י

בהתאם לסוג הנקודה וחשיבותה; פרטים שרק נמדדים, ואינם משמשים  –בחקיקה, וכד' 
 ך, יתכן שלא יסומנו כלל (אף שהנוהל הראוי הוא לסמן, ואפילו לַמְסֵפר כל פרט).בהמש

  לאפשר חידושן, במידה וייפגעו; ראו בהמשך. –נקודות חשובות במיוחד מקבלות אבטחות 

  

יש גם לבצע תצפיות עודפות, לביקורת המדידה (כמו השלמת האורך מהנקודה לסוף הקו 
  [הסגירה המותרת מוגדרת בתקנות], וכד').אחרי שנמדדה מתחילתו  –הנתון 

  

סימון נקודה על קו מבוצע בשיטות שונות, בהתאם לכ"א ולציוד הזמין: הכנסה לקו ע"י צופה 
(עם מיכשור טלסקופי, או בעין) מחוצה לו; כניסה עצמית לקו (עם מכשור למדידת/יצירת 

  , ימין.12איור זוויות, או בהתקרבויות); ראו  

  

  יסה לקו: כנ12איור 

להכנס   Cכשור טלסקופי, יכול לכוון את האיש בנקודה  יעם מ  Bצופה העומד בנקודה  
ואז  -  Bכשור טלסקופי יכול הצופה להתרחק מעט בהמשך הקו מהנקודה  יבדיוק לקו; ללא מ

) הנוצר בעין, parallax( ָּפָרלְקסלכוון את האיש לקו. במקרה האחרון עליו להיזהר בעניין ה
ולכוון משני צידיו, ולקחת ממוצע;   –) B-) הקרוב (בranging-poleס הכיוון ("ג'לון", בגלל נ

ס אינו קיים, כמובן, כאשר מסתכלים דרך מיכשור טלסקופי, המוצב על . הפרלק13איור 
  נקודה בקו.

  

  : הכנסה לקו בעין13איור 

ת; אך אפשר גם , אפשר להיכנס לקו בהתקרבויו Dכאשר מיושם מיכשור טלסקופי בנקודה  
  –הוא  המקורבלכניסה לקו, שגודלה   hלזרז את ההתקרבויות ע"י חישוב ההזזה הדרושה  

   / ( )h a b a b      ,  {18}  
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מוצבת ברדיאנים, והמרחקים ידועים (או מוערכים). תהליך   המדודה   זוויתכאשר ה
, ימין (ואז גם השפעת 12איור נמצאת אפס;      וויתזההתקרבויות מסתיים כאשר ה

  השגיאה בהערכת המרחקים מתאפסת).

  –(משפט סינוס) הוא  קולכניסה ל המדויקהביטוי 

  sin   /h a b      ;  {19}  

 ,aהמרחקים  בגלל אי הדיוק שבהערכת  –אך ביטוי זה אינו משמעותי יותר מהמקורב, לעיל 
b .  

,זוויות   2אם נמדדות  –גם ללא הערכת המרחקים  להתקרבאפשר   i j    בשתי נקודות

, שמאל) 12( איור מהנקודה המתאימה   iq; אז המרחק   Q, והמרחק ביניהן  קומשני צידי ה

  –הוא 

  / ( )i i i jq Q         .  {20} 

עמ' \, 15פרק ( פלנופרללכב עליו בתנאי שמור – ללא הזזת המכשיראף  קואפשר להכנס ל
 A-ס"מ). אם מכוונים ל 1הינה בתחום פעולתו (בד"כ   h) אופקי, וההזזה הדרושה  \122

(להקבלת המכשיר לקו    A  זוויתימין), יש לצודד את המכשיר ב, 12איור ,  D(בנקודה  

AB (  ואז לתקן בפלנופרלל; כנ"ל בכיוון לנקודה ,B .  

  

  סימון בהמשך

סימון נקודה בהמשך גם הוא מבוצע בשיטות שונות, בהתאם לכ"א ולציוד הזמין: הכנסה לקו 
ע"י צופה (עם מיכשור טלסקופי, או בעין) מחוצה לו; כניסה עצמית לקו (עם מיכשור 

אינן מתייחסות למדידה  1998. [תקנות 14איור ת/יצירת זוויות, או בהתקרבויות); ראו  למדיד
  בהמשך].

 

 : המשך קו14איור 

תקפות גם כאן, בהמשך קו (אבל, כמובן,  –כל ההערות והביטויים לעיל, בכניסה לקו 
b a  .(  

  

  ויםוצטלבות קיה

ראשית כניסה לקו אחד ואח"כ כניסה לקו  –תקרבויות צטלבות קווים נעשית בהיקביעת ה
  .15איור שני, וחזרה לראשון, וגו'; ראו  
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  : טיב החיתוך16איור                         יםוצטלבות קוי: ה15איור                 

; או לפחות 90בין הקווים הנחתכים צריכה להיות בגודל מתאים (רצוי בסביבות  זוויתה
30בתחום בין  150   -   יהיה החיתוך של הקו   16 באיוראחרת אין החיתוך מדויק. כךAB  

, כי כל סטייה קלה בכיוון תזיז את נקודת  ’DDמוצלח יותר מהחיתוך עם הקו   ’CCבקו  
  .\93עמ' \, 13בפרק , בהתאמה. ראו עוד  Fפחות מאשר את הנקודה    Eהחיתוך  

  גם כאן אפשר לזרז את תהליך ההתקרבות, ע"י מדידת זוויות וחישוב.

  

  כשוליסימון דרך מ

כשול למדידה או להתוויה, יש צורך בהתקרבויות, או בבניית קונסטרוקציות יכאשר יש מ
  (גיאודטיות).

אים . מוצ17איור בין נקודות הקצה, אפשר להכניס/להיכנס לקו בנוהל הבא,   ראות איןכאשר 
לנקודה  ֵמֶעֶבר, אשר מכל אחת מהן אפשר לראות את קצה הקו  D-ו Cשתי נקודות בקו  
לקו בכיוונו הוא,   Cלקו בכיוונו; ואז האחרון מכניס את    Dמכניס את   C-השנייה. הצופה ב

ָ עד התכנסות לַ  –וכו'    שר, לשני הכיוונים. י

  

  : כניסה לקו ללא ראות בין הקצוות17איור 

רגילה: עם מכשיר  קומנקודה עליו, תהיה הכניסה ל קושר לראות את קצות הכאשר אפ
 –ר טלסקופי יה הנמדדת מהישר; ללא מכשיהסטי זוויתבהתקרבויות, בהתאם ל –טלסקופי 

  .18איור  להתלכדות הניצבים; עד  ,יות ישרות מכיווני הקצוותובהתקרבויות ע"י הצבת שתי זו

יש צורך בבניית קונסטרוקציה כלשהי (של מדידות) כשול אינו מאפשר מעבר, יכאשר המ
  .19איור ויות ישרות או צלעון, וכד';  ולמשל ז –לעקפו 

  

  כשולי: עקיפת מ19איור               ויות ישרותזו: כניסה לקו ע"י 18איור           
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  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

 אך לא בהכרח נכון. –קבי יחישוביות בלבד יכולות להעיד רק על פתרון ע בדיקות

  

 שאלות

מ'  400מ'/ 200בעמדה שהיא בערך  1בת ' זוויתמודד מצא  .1
 מקצות קו. כמה עליו לזוז בניצב לקו, כדי להיכנס לקו?

200  -החישוב המדויק נותן  400 sin1'/ (200 400) 0.04m m m mh       .(ספרה אחת)  

200 -מידה זהה החישוב המקורב נותן  400 1'/ [ ' (200 400) ] 0.04m m m mh       .  

במרחק  –; ובעמדה מולה 35" זוויתבעמדה לאורך קו נמדדה  .2
. היכן נמצא הקו בין 25" זוויתה –מ' בערך בניצב לקו  1.23

 העמדות?

2 - המרחקים 1.23 25"/ (35" 25") 0.51m mq      ;1 1.23 35"/ (35" 25") 0.72m mq     ;  

1 -וביקורת  2 1.23mq q Q   . 
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  מדידה ישירה של מרחק  5

  

  מדידה ישירה ועקיפה

, או (היום, כמעט רק) )catenary, taping( בסרטשל מרחקים מבוצעת  ישירהמדידה 
). תקנות \232עמ' \, 26בפרק מגנטי; ראו -אופטי או אלקטרו-(אלקטרו כשור אלקטרונייבמ

התירו  1987 מרשות מדידה בסרט למדידת פרטים בלבד [תקנות ,1998, המדידה החדשות
אפשר גם לבצע  .\ועוד, 76עמ' \, 10רק בפבסרט]; ראו  7גם מדידת צלע בצלעון מדרגה 

ספר י, הסופר מ)measuring wheel( מדידה-בגלגל –מדידת מרחק ישירה, בדיוק מוגבל 
  סיבובים של גלגל, בהיקף ידוע.

אלמנטים,  3ם של מרחקים מבוצעת בצורה אופטית (פתרון משולש בו מדודי עקיפהמדידה 
בד"כ  –יות בלבד]) וזו 3- אחת, או מרחק אחד [אין פתרון מישורי ל זוויתובהם לפחות 

יות; הבסיס נמצא ליד הצופה, או ליד וזו 2כהגדלת בסיס ידוע במשולש, ע"י מדידת/הקמת 
  .\69עמ' \, 9בפרק המטרה, והוא אופקי או אנכי. ראו 

  ינים, ומפוטוגרמטריה (ומהבקרה).יות מלוואפשר גם לקבל מרחקים עקיפים מיישום תצפי

  

ראוי להעיר, שמדידה אלקטרונית של מרחק לא יכלה, בעבר, להבטיח מרחק מדויק (אפילו 
ד, ו/או כשור יקר יחסית, בעל יותר מגל נושא אחיאלא במ –בטווח קצר) בדיוק של מ"מ 

דרש מרחק בדיוק יאם נ –אלקטרוניקה משופרת. לכן, לא היה מנוס, בעבר, ממדידה בסרט 
כללים בתיאודוליטים) מסוגלים המרחק (המּו-ורוב מדי –של מ"מ. כיום המכשירים משופרים 

-יש מערכות לייזרלמדוד מרחק לדיוק מ"מ לטווחים קצרים ובינוניים, ואפילו ללא פריסמה. 
ענוח י, לאחר פ3Dממדים (-), המבצעות מיפוי עצמים אוטומטי בשלושהlaser-scanסורק (

) יש מיכשור optical alignmentאופטי (-, הנקלט); ולשיוור”point-cloud“הנקודות", - ן"ענ
), המאפשר קריאות מרחק HP5528A Laser Measurement Systemייחודי (למשל, 

 –כמו כיוון, מהירות, ועוד) בדיוק של מיקרון ופחות, בטווח של עשרות מ'  –(ונגזרות שלו 
-autoהעוקבים אחר הפריסמה (רבים יימים גם מכשירים מטר. קרֹופֶ רְ באמצעות אינטֶ 

followכשור האוטומטי י(הפעלה ללא צופה, מהפריסמה). המ כשור ללא עיניתי); ואף מ
הקריאה, ומאפשר תצפיות רבות ומדויקות וון וי) מקטין את שגיאות הכdigitalפרתי (יהס

  .\242עמ' \, 26בפרק ראו  ות.במהיר

  

  מדידה ישירה בסרט

  ת המדידה בסרט, והתיקונים הנעשים, משתנים לפי הדיוק הדרוש במדידה.שיטו

, סגסוגת invar( ורוָ ינְ אִ דיוק יחסי של עד אחד למיליון ויותר, אפשר להשיג במדידה בסרט 
יתוד, איזון, חצובות, משקלות, דורה מסורבלת של מדידת בסיס (עם ישל ברזל וניקל), בפרוצ

-, מגיע רק לפלדהיחסי במדידות שדה רגילות, בסרט  מדידת טמפרטורה, וכו'). דיוק
מוגבל מותר למדוד רק מרחקים קצרים מאד, ובדיוק  פלסטי; בסרט  1:1,000-1:2,000

  יחסות לסוג הסרט].יאינן מת 1998תקנות (בגלל התפשטותו במתיחה). [

יותר  אורכי המדידה הרגילים בסרט קצרים יחסית: לא יותר ממספר מטרים בסרט פלסטי; לא
ה, בתקנות דמדי קו; 1987, בתקנות 7מ' במדידה בסרט פלדה [בקרה בדרגה  150-מ

  ]; ולא יותר מקילומטרים מעטים בבסיס אינוור.1998
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של סרט המדידה  כיול שנתי[הערה: אגף המדידות בזמנו, והמרכז למיפוי אחריו, דרשו 
תקן, הַ - אל סרטים ע"י המודד, המכויל של כל מודד. סרטי העבודה היו צריכים להיות אז מכויל

לפני כל מדידה. מאחר שאיש למעשה אינו עוד מיישם סרטי פלדה ליצירת בקרה (כמו גם 
מצהיר שסרט הכיול שלו לא השתנה הוציא מפ"י הוראה, שאם המודד  –למדידת פרטים) 

  ].. ראו בהמשךהוא פטור מבדיקתו השנתית ע"י מפ"י –עבר ממצבו ב

  

בסרט הוא כדלקמן: הסרט מתוח אופקית מנקודת הקצה, ומוחזק ביד  נוהל המדידה הרגילה
; קוון את המודד לומכ קוימין של המודד; נס מדידה מוחזק ביד שמאל; הצופה בקצה הסרט/ה

, ומזיז את הנס עד למרחק קו, ואח"כ מצמיד את הסרט המתוח לקוהמודד מביא את הנס ל
  .20איור ; ראו  קוהדרוש, לאורך ה

  

  : מדידה בסרט20איור 

הרי שיש להחזיק את  –מכיוון שבמדידת מרחק נדרש בד"כ המרחק האופקי בין נקודות 
הסרט אופקי, מתוח, בדיוק מעל לנקודות. כשיש הפרשי גובה בין הנקודות (או בין קצות 

סי המדידה יואז חובה להקפיד על אנכיות נ –הסרט), מקובל למדוד במדרגות אופקיות 
 –. אנכיות זו מושגת ע"י החזקת הנס בעדינות, קרוב לקצהו העליון 21איור בקצוות;  

המאפשרת למשקלו העצמי לכוונו אנכית. לחילופין, אפשר למדוד את המרחק המשופע, 
  ואח"כ לתקנו לאופק. ראו בהמשך, בתיקונים למדידה בסרט.

  

  : מדידה במדרגות21איור 

המדוד בסרט ורך (גבול חלקה) מדידה כפולה של כל אמחייבות  1998תקנות המדידה 
רבי ימ']. האורך המ 30, ופעם בסרט של מ' 20היה פעם בסרט של  הביצוע 1987[ובתקנות 

  מ'. 15רבי יב ממ'; אורך ניצ 150: במדידה בסרט

  

  תיקונים למדידה בסרט

התיקונים הדרושים למדידה בסרט הם עבור כיול, טמפרטורה, מתיחה, שקיעה, יציאה מהקו, 
  וגובה, והיטל].שיפוע [

אלא לפי סדר הופעתם הפיסית: ראשית יש לתקן את  –התיקונים אינם רשומים לפי גודלם 
הכיול); אח"כ לתקן עבור השפעת  ִּבְתנֵאיבהתאם לאורכו המכויל ( –אורך הסרט הנקוב עליו 

השפעת המתיחה, וגו'.  לעומת טמפרטורת הכיול; אח"כ עבור –הטמפרטורה בעת המדידה 
'. חלק מהתיקונים משמעותי רק וגוכיול, יכול להיות גדול בהרבה מהתיקון ל ועלשיפ התיקון

  בדרישות דיוק גבוהות, כמו במדידת בסיס בסרט אינוור, או בהקמות הנדסיות מדויקות.
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, ומותר להפעיל כל תיקון בנפרד מהאחרים (ועל תיקוןלהזניח תיקון לקרים אפשר יברוב המ
מ"מ על סרט שאורכו  2למשל: נניח שהתיקון לכיול הוא בגודל האורך המדוד נומינלית). 

58מ'; ויש עתה לתת לסרט תיקון עבור טמפרטורה בגודל יחסי של  30הנקוב נומינלית  10 
בין אם יבוצע קודם התיקון לכיול, ובין אם לא  –מ"מ  2.4; התיקון הנכון יהיה למעשה מאורכו

של תיקון גדול (כמו בשקיעה ניכרת, או שיפוע תלול, וכד') יש צורך יבוצע. רק במקרה 
להקפיד על ביצוע התיקונים לפי סדר הופעתם; ולהפעיל תיקונים על אורך מתוקן (ולא 

  נומינלי).

יש לתקן עבור גובה  –המביאים את האורך המדוד לאופק המקומי  –[בנוסף לתיקונים אלו 
  ועבור העיוות בהיטל]. ,הקו מעל פני הים (והאליפסואיד)

  

: אם הסרט בעת המדידה מייצג מרחק אופקי ארוך מהנקוב (או, הסרט "ארוך") סימן התיקון
התיקון חיובי, ויש להוסיפו לאורך הנקוב המדוד, כדי לקבל את האורך האמיתי. מכיוון  –

 היחידות בו גדולות מהנקוב, והקריאה עליו קטנה –שהסרט ארוך למעשה מהנקוב עליו 
, כאשר נדרש להתוות בהתוויה. במדידהמהנכונה (בגלל המידות הגדולות). זה המצב 
ואם הסרט ארוך מהנקוב, יש להתוות  –מרחק אמיתי מסוים, מתהפך סימן התיקון 
  באמצעותו מרחק קצר מהמרחק הסופי הנדרש.

  

האורך ולא לחשב ישירות את  – כתיקון למרחק הנומינלי המדודאת התיקון רצוי לחשב אכן 
(התיקון קטן יחסית לאורך  מציינות מהראשון ְסָפרֹותהנוהל האחרון דורש יותר המתוקן. 

  המדוד).

  

סרטי העבודה אמורים להיות מכוילים תקופתית אל המטר הבי"ל; הכיול  ):calibration( כיול
נעשה בד"כ ע"י השוואת מרחק המדוד אלקטרונית, במיכשור אמין (המכויל למטר הבי"ל). 

) לפי מהירות התפשטות האור בריקנות, כמרחק שהאור 1983מטר הבי"ל מוגדר (מאז [ה
  ].\273עמ' \, 30בפרק יה. ראו ישנ 1/299,792,458-עובר ב

וצא לעבודות שאינו י –תקן אחד למשרד מדידה -הנוהל המקובל היה בזמנו, לכייל סרט
י שה במעבדה, בתנאֵ השדה, ומשמש רק לבדיקת וכיול סרטי העבודה. הכיול המדויק נע

. [מפ"י, כאמור, חייב רט בתנאים הללו ניתן בתעודת הכיולואורכו של הס –הכיול המיוחדים 
תקן אחד (למשרד) לכיול שנתי; אח"כ הסתפק בהצהרת -בזמנו את המודד להביא סרט

דרשו שהדיוק היחסי  1987המודד שהסרט לא השתנה מהכיול הקודם. תקנות המדידה של 
חסות כלל לסרטים או יאינן מתי 1998תקנות ; 1:5,000-יהיה לא גרוע מ ט התקןשל סר

  לכיולם].

), ע, שקיעה, שיפוקו(בתנאי הכיול של טמפרטורה, מתיחה, יציאה מה  cdהתיקון לכיול  

  –הוא 

  ( )c cal nomd          ,  {21} 

)א האורך האמיתי, המכויל, המתאים לאורך  הו  calכאשר   ) nom    .הנקוב על הסרט

L נומינלי שנמדד,    Lחס לסרט אחד. במרחק  יתיקון זה מתי n  )n   אינו שלם), התיקון
cהוא כמובן   cdLהכולל   cdL n d   .  
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  בכל מקום בו נמדד סרט שלם    calאפשר היה להציב את האורך המכויל של הסרט  

  calLאפשר היה לקבל את המרחק האמיתי     Lבשדה; ואז מהמרחק המדוד הנקוב  

/  -כפרופורציה   cal cal calL L n     אבל נוהל זה מחייב, כאמור, מספר ספרות מציינות ;

הנומינלי.  אורך, והוספתו הידנית לאורך המדודגדול בהרבה מזה הדרוש לחישוב התיקון ל
  שיקול זה תקף לגבי כל התיקונים (שאינם גדולים במיוחד).

  

ר התפשטות הסרט בטמפרטורת התיקון לטמפרטורה הוא עבּו ):temperature( טמפרטורה
  , calTלעומת טמפרטורת הכיול    Tמדידה  ה

   ( )t cald T T        ,  {22} 

 thermalהיחסית (למעלת צלסיוס,  הֶתְרמיתהוא מקדם ההתפשטות   כאשר  
expansion per Celsius degree) שגודלו עבור פלדה ,(steel  (6/º12*10 C

st    עבור ,

invar  (6/º1.0*10אינוור ( C
in     6(כיום אפילו/º0.7 *10 C  .() לאלומיניוםaluminum (

º23*10/6 -המקדם הוא כ C) לפלסטיק ;plastic6 - ) כ/º10*10 C) ולעץ ;wood בכיוון ,(
º6*10/6- , כ)with the grain( הסיבים C נתונים אלו משמעותיים בתיקונים לאיזון; ראו] .
  ].\138עמ' \, 16בפרק 

את התיקון לטמפרטורה ניתן להפעיל בבת אחת על המרחק המדוד כולו (כמו על הפרש 
 הגובה המאוזן), בהצבת   ( )L H   במקום( )dH   בתנאי שהטמפרטורה נשארה קבועה)

  במשך המדידה).

  

לעומת   Fהתיקון למתיחה הוא להתארכות הסרט במתיחת המדידה  ): tension( מתיחה

)   - calFמתיחת הכיול   )f cald F F
A E

  
     ,  {23} 

הוא כח המתיחה המופעל (למשל   F);  2הוא שטח החתך של הסרט (למשל במ"מ  Aכאשר  
), מקדם ההתארכות האלסטית (ביחידות Young’s modulus( יָאנְג מֹודּולהוא   E-ובק"ג); 

/2), שגודלו עבור פלדה  2המתאימות, כאן בק"ג למ"מ
21,000st kg mm

E    ובאינוור ,

2/
15,000in kg mm

E  רושו של המקדם  י. [פE אה להכפלת האורך (אם הגוף : המתיחה המבי

  לא יישבר, ולא יעבור למצב פלסטי)].

 במקום    Lאת התיקון למתיחה ניתן להפעיל בבת אחת על המרחק המדוד כולו, בהצבת  
  (בתנאי שהמתיחה נשארת קבועה במשך המדידה).

  

יוצרת "בטן",  –הסרט תלוי חופשי בין סמכי הקצה כאשר  –עקב משקלו  שקיעת הסרט
 קו; ומכאן גם המונח הזה למדידת מרחק בסרט). נוסחת catenaryשרשרת (-קוהנקראת 

     -השרשרת היא 

     cosh( / )y C x C     ,  {24} 
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   .22איור ; ראו  Cעם מקדם מתאים  

   -ניתן בביטוי המקורב הנוסחה קרובה לנוסחת פרבולה, וערך התיקון לשרשרת 

  
23 2

2 224 24p

Ww
d

F F
         ,  {25}  

; ומשקל הסרט (כולו, או חלקו  w; משקל יחידת אורך של הסרט   Fאשר בו המתיחה  
  , ביחידות המתאימות ליחידות המתיחה והאורך. Wשבשימוש)  

  

  שרשרת-: קו22איור 

זהר י, בחזקה השלישית של האורך (בין הסמכים). כאן יש לההשפעת השרשרת גדלה, לכן
עבורו מחושב התיקון;   בביטוי הימני, ולהציב רק את משקלו של אותו (חלק) סרט  מאד 

 –עדיף לכן להשתמש בביטוי המרכזי. אין גם אפשרות להציב את אורך הקו המדוד כולו 
הנתמך  –באורך הקו המלא אחד סרטים; דבר זה יבטא סרט במידה והוא מורכב ממספר 

  כביכול בשני סמכים, בקצותיו בלבד.

שרשרת, כמובן; במידה והסרט -לכל אורכו (על מישור המדידה) אינו שוקע בקו סרט הנתמך
מצבים של  4יתהפך סימן השרשרת במדידה כזו; וגו' (ייתכנו, לכן,  –כויל בשרשרת 

  כה).כיול/מדידה עם/בלי תמי

  

,  D  להיטלו האופקי  התיקון לשיפוע מביא את האורך המדוד במשופע   ):slope( שיפוע

. התיקון מבוטא בצורות רבות, כאשר  (במידה והאורך לא נמדד אופקית)   
  –הבסיסית היא כמובן 

  (1 cos )sd D            ,  {26}  

והוא מציין את  –. [לעתים מצוין השיפוע באחוזים, או כשבר עשרוני  השיפוע   זוויתעם 
  ברדיאנים)]. זוויתהשיפוע (או בקירוב, בשיפוע קטן, את ה זוויתטנגנס 

  –בה טריגונומטרית פשוטה נותנת הצ

  22  sin ( / 2)sd        ,  {27} 

  (ברדיאנים) במקום חצי הסינוס שלה]; זוויתי הקטנה אפשר להציב את חצ זווית[כאשר ב

)sinופיתוח הטור של   / 2)   נותן בקירוב–  
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  2 / 2sd        .  {28}  

  –במעלות (במקום ברדיאנים, לעיל), נותנת בקירוב  זוויתהצבת ה

  21.5  ( º ) /10,000sd        ,  {29}  

   –תן את התוצאה בס"מ, בקירוב יביחידות של מאה מטרים, ת  והצבת המרחק  

  2
1001.5 ( ) ( º )cm

s md        .  {30}  

):  Pythagoras, ממשפט פיתגורס ( hן מתקבל עם הפרש הגובה  יפיתוח מעני
2 2 2 ( )( )h D D D        וממנו ,–  

  
2

( )s

h
d D

D
    


 


     .  {31}  

) מוצב בפתרון הבא,  Dכאשר פתרון קודם (של   –הביטוי האחרון ניתן לפתרון בהתקרבויות 
   –עד להתכנסות; או בפיתוח המקורב בטור (שאינו מתכנס לערך המדויק) 

  

2
2

2 ( )
2 ...

2 2s

h
h

d    
 

     ;  {32}  

   -או בקירוב 
2

2s

h
d  


     .  {33}  

היות משמעותי ביותר, בשיפועים גדולים; אז יש צורך לחשבו במקומו התיקון לשיפוע יכול ל
  הנכון בסדר ההשפעות, ולהביאו בחשבון לפני הפעלת תיקונים גדולים אחריו.

 במקום    Lבהצבת  את התיקון לשיפוע ניתן להפעיל בבת אחת על המרחק המדוד כולו, 
אינן מתיחסות  1998[תקנות המדידה  המדידה). לאורך כל שהשיפוע נשאר קבוע(בתנאי 

) כאשר clinometer, inclinometerשיפוע (-התירו יישום מד 1987לתיקון לשיפוע. תקנות 
  ; אחרת נדרשה מדידה בתיאודוליט].15 -השיפוע קטן מ

cosD האופקי פשוט מתוך  גם כאן לא רצוי לחשב את האורך     או מתוך משפט ,

2פיתגורס   2D h   משום שזה ידרוש יותר ספרות מציינות, מאשר החסרת התיקון ,
  לשיפוע.

  

,  השיפוע   זוויתכאשר  –) משפיעה בדיוק כמו שיפוע mis-alignment( יציאה מהקו
  , נמצאים עתה במישור האופקי. hיה מהקו  יוהסט

מ', למשל) תהיה זניחה  30ס"מ, בסרט באורך  10יה קטנה (בסדר גודל של יהשפעת סט
אם  –מ"מ, בדוגמה זו). לכן אין צורך לדקדק בהכנסת הסרט לקו  1/6לחלוטין (ערכה בסה"כ 

המדידה נעשית לצורך  המטרה היא רק למדוד את האורך הכללי של הקו; רק במקרה בו
חובה, כמובן, לדקדק בהכנסת הסרט  –) למדידה ניצבת מהקו footpointsביסוס עקבים (

  כולו לקו.
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) מפני הים (או מהאליפסואיד) מביא בחשבון את elevation correction( התיקון לגובה
תקבל מ, \17עמ' \, 9איור קיצור האורך הנמדד בגובה, בהורדתו אל משטח הייחוס. לפי  

  h(באיור רשום הגובה    hבגובה    h, מהאורך המדוד  האורך בפני האליפסואיד 

  -  , הגובה מפני הים) Hמהאליפסואיד; בייחוס לפני הים, יש להציב  

  h

R

R h



      ,  {34}  

  רות מציינות.אשר ידרוש מספר גדול של ספ

  – \18עמ' \, {7}במקביל לתיקונים הקודמים, יחושב גם כאן תיקון לגובה, בדומה לביטוי 

  h h h

h
d

R h
   


        .  {35}  

2הוא בקירוב   בהיטל ישראל החדשהנקודתי היחסי  המידה-עיוות קנה 2( ) / (2 )y r  ;
(או קו  רש המרחק (המזרחי) מהמרידיאן המרכזי של ההיטל, אל הנקודההפ  yכאשר  

בכדור). לכן העיוות משמעותי כבר במרחק   Rרדיוס העקמומיות בנקודה (בערך      r;  קצר)
בפרק  ק"מ מזרחית/מערבית ממנו). ראו 50 ס"מ לק"מ, במרחק 3קצר מהמרידיאן הראשי (

  .\91עמ' \, 12

,  י העיוות (בנקודה, או באורך קו קצר) גם באזימוט שלו  תלו בהיטל ישראל (הישן)
2cos -והביטוי לעיל (הנכון בהיטל ישראל החדש) מוכפל עוד ב   כי היטל ישראל הישן אינו ,

  ).זוויתקונפורמי (שומר 

  

, אותו יש להביא בחשבון בהיטלעיוות הכיוון בפריסת הקו הגיאודטי [בנוסף קיים גם 
  וים ארוכים ומרוחקים מהמרידיאן הראשי].ובק

  

; אך גם השפעת השיפוע, והשרשרת (והגובה)ביותר הם בד"כ  התיקונים המשמעותיים
  .במדידה פשוטהיכולה להיות ניכרת. את אלו יש להביא בחשבון גם  הטמפרטורה

  

סיות מיוחדות) מקפידים מאד על תהליך במדידות מדויקות (בבסיס אינוור, או להקמות הנד
מדידה מתאים, ועל הפעלת כל התיקונים הנדרשים: הסרט מכויל בדיוק גבוה; מיקום קצות 

אים לאותו גובה, יתדות; ראשי היתדות מאוזנים (ומובהסרטים מותווה מראש, ומסומן ב
תיחה וים למדידת האורך על הסרט; המובמידת האפשר); על ראשי היתדות מסומנים ק

המדויקת מובטחת ע"י משקלות או דינמומטרים, המופעלים על הסרט התלוי בין חצובות 
עזר; כל אורך הסרט מוגן מרוחות (ע"י מחסום או מחיצת ברזנט, וכד'); הקריאה נעשית 

זמנית, בשני קצות הסרט, ותחת עדשות מגדילות; הטמפרטורה המדויקת - מספר פעמים, בו
  וכל התיקונים הדרושים מחושבים ומופעלים.(של הסרט) נמדדת, וגו'; 

  

  



 Dan Sharni 2013© דן שרני   . מדידה ישירה של מרחק5  ומיפוי מדידה  37

 

 

  שגיאות במדידה בסרט

ויש להשתדל להפחית את השפעתן. חלק ניכר  –שגיאות רבות מופיעות תוך המדידה בסרט 
), והוא מחולץ ע"י התיקונים לעיל (אם ידועה פונקצית systematic( שיטתימהשגיאות מקורו 

, אך קשור לאותם תיקונים; למשל, שינוי )random( מיקריההשפעה). חלק מהשגיאות הוא 
רגעי במתיחה, באופקיות, בקו, וכד'. אך יש גם להביא בחשבון שגיאות מקריות נוספות 

ליכוד הקצה, פרלקס בקריאת המרחק -רבות, שלא הוזכרו: חוסר אנכיות של ניסי המדידה, אי
  תאויוט ברישום, וכד'. ),gross( גסותאו בליכוד, וכו'. בנוסף עלולות להופיע גם שגיאות 

) מתאימות לדרישות המופיעות error/accuracy estimates( הערכות השגיאות/הדיוק
בתקנות המדידה, עבור דרגות הבקרה השונות. הן מוצגות כהפרש מותר בין תצפיות, או 

  כסגירה יחסית מותרת.

  

  מדידה ישירה במערכות אלקטרוניות

) ויותר ק"מ 100-ישירה של מרחקים גדולים (עד ככשור אלקטרוני מאפשר כיום מדידה ימ
בדיוק יחסי גבוה מאד; כמו גם מדידות מדויקות מאד לטווחים קצרים (אף ללא פריסמה); ראו 

  .\241עמ' \, 26בפרק בהמשך. ראו גם 

אופטית) - מגנטית או אלקטרו-המדידה מבוססת, למשל, על הקרנת קרן אלקטרונית (אלקטרו
בי (משדר) או פסיבי (פריסמה) משדר) ומוחזרת ממכשיר שני, אקטיהנשלחת ממכשיר אחד (

כשור שכיח היום, גם מפני השטח, ללא פריסמה]. הקרן המוחזרת נקלטת במכשיר [במ
 –בין הקרן היוצאת והחוזרת. הפרש המופע  –או הזמן  –) phaseהראשון, ונמדד המופע (

וקן לתנאי המדידה (המשתנים עם מתורגם למרחק (הכפול) בין המכשירים, המת –או הזמן 
  הטמפרטורה, הלחץ, הלחות, ותופעות אחרות).

 WILD) של חברת Distomatדרת הדיסטומט (הוא למשל מס אלקטרואופטיכשור ימ
; למיכשור זה שהפך לשם ג'נרישהיה הראשון מסוגו בזמנו, ו –) Leica (עתההשוויצרית 

 – )Tellurometer( אפריקאי-הדרום מטרהֶטלּורֹודרת הוא למשל מס אלקטרומגנטיכשור ימ
בשוק, והמודדים מיישמים המרחק הראשון בכלל. יש כיום מכשירים רבים - שהיה מד
ק"מ, שהם טווחי הפעולה  5-כשור אלקטרוני קומפקטי, לטווחים קצרים (עד כיבהצלחה מ

כמו המעשיים במדידות בדרגות הנמוכות). איש אינו מרבה למדוד בסרט, אם אינו מוכרח (
לעתים במדידת פרטים, או במדידות מדויקות); ולמעשה כל מדידות המרחק לבקרה ולמיפוי 

   נים).ימבוצעות אלקטרונית (או באמצעות לווי

, הקוראים מרחק בטווחים קצרים ללא מכשירים ידניים קטנים[בידי המודדים יש גם 
  פריסמה (ואף מבצעים חישובי שטח ונפח)].

, מבוצעת כיום למעשה רק (במדידה או לצרכי בקרה אופקיתמדידת מרחקים גדולים, 
  ; וכך מופיע בתקנות המדידה].יניםילוועקיפה) באמצעות 

  

 הְמאּוְפנָן), InfraRed carrier waveאדום (-הרנושא אינפ-בדיסטומט הראשון נשלח גל
)modulated () לתדירותfrequencyבערך מקורב כ (-15MHz  כך שאורך הגל המאופנן)

  מ' בין הנקודות, הלוך וחזור). 10המייצג מרחק  –מ'  20יוק בד

מ' האחרונים (עד ס"מ) נעשתה ע"י השוואת המופעים  10-קריאת המרחק בתחום ה
)phasesי  זוויתהקרן היוצאת והחוזרת (כאשר הפרש המופע ה ) של   מתורגם לאורך
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/ ; או,   2  זווית, וחלוקה ב ע"י הכפלה באורך הגל   (2 )     מ'  10. כפולות של
 9נמצאו ע"י שינוי התדירות המאופננת ביחס של  פע לעיל)(אשר אינן מתגלות בהפרש המו

מ' (עד  10), וקבלת הפרש מופע חדש, הנותן את האורך ביחידות של 13.5MHz-(לכ 10- ל
כשור הראשוני היה דרוש לדעת את המרחק יבדומה לנעשה בנוניוסים שונים. במקילומטר), 

ים מבוצעים תהליכים דומים בצורה אוטומטית, והמרחק יהמקורב, בק"מ. במכשירים המודרנ
מתקבל אחרי מיצוע מדידות חוזרות רבות; ואין גם צורך לדעת את המרחק המקורב (לכל 

  דיוק שהוא).

  

. רק במדידת אלקטרוניכשור ילבקרה בישראל חייבות להתבצע במ המרחקל מדידות כ
מותר היה למדוד  1987. [בתקנות בסרט), ולמדוד tapingישם משיחה (יפרטים מותר ל
אורך זה מוגבל רק לקו  1998מ'; בתקנות  150בסרט, עד אורך צלע  7צלעון מדרגה 

  מדידה].

  

כז שור האלקטרוני למדידת מרחקים, פעם בשנה, במרכיהמ כיולתקנות המדידה מחייבות 
מצון של ראשל"צ). הציוד מיושם למדידת קטעים שונים בין ילמיפוי ישראל (מבוצע באגני הח

עמודים בבסיס קצר (פחות מק"מ), שמיקומם ידוע בדיוק גבוה. תאום התצפיות נותן את 
  בו. קבועי המכשיר השונים (כולל הפריסמה), והערכת דיוק המדידה

  

  למדידת מרחק אלקטרונית הם לעקמומיות הקרן, ולשיפוע. התיקונים

  [בנוסף יש להפעיל גם את התיקון לגובה, ולהיטל, לעיל].

  

  מאריכה את מסלולה, לעומת הקו הישר בין הנקודות. עקמומיות הקרן האלקטרונית

/1כשור אלקטרומגנטי מקובל מקדם רפרקציה לקרן     יבמ 8emk       רדיוס עקמומיות פי)

  מזה של כדור הארץ); 4

1/14eokכשור אלקטרואופטי מקובל מקדם רפרקציה לקרן    יבמ      7(רדיוס עקמומיות פי 

  .מזה של כדור הארץ)

 Rעם רדיוס כדור הארץ   – \17עמ' \, {6}התיקון לאורך עקב עקמומיות הקרן, הוא לפי ביטוי 
–   

  
3 2

26
i

r

k
d

R
 
     .  {36}  

הם כמו במדידה בסרט, במרחק קצר; במרחק גדול מחושבים כל  התיקונים לשיפוע ולגובה
ואיד), בנוסחאות עקמומיות הקרן, וגם לפריסה לאליפסהתיקונים לעיל (כולל התיקון ל

  מאוחדות.

מיקום המרוחק מהמרידיאן ים ארוכים, ובומשמעותי יותר בקו לעיוות האורך בהיטלהתיקון 
  משמעותי ביותר. עיוות הכיוון בהיטלים כאלו גם והראשי. בקו
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ית היציבות של הגל הנושא המשוגר; יבמדידה האלקטרונית (בעיקר בע השגיאות הפנימיות
כ ני, והאופטי) מוצגות ע"י יצרן המכשור בד"והגדרת המרכז האלקטרוני ביחס למרכז המכ

) של המרחק המדוד]; למשל, ppmחסית למרחק [במיליוניות (כשגיאה קבועה, ושגיאה י
1 2cm ppm 2קטורי; כלומר:  ו. חיבור השגיאות הוא ו 6 2(1 ) (2*10 )cmcm L.  

רכוז ואנכיות הציוד, י(שיטתיות ומקריות; כמו מ של תהליך המדידה השגיאות החיצוניות
  ות הפנימיות של המכשיר.השתנות הרפרקציה, ועוד) נוספות לשגיא

 בדיוק של מ"מלכך, שאי אפשר היה לקבל מרחק אלקטרוני  בעברכל השגיאות ביחד הביאו 
קה כשור יקר יחסית, בעל יותר מגל נושא אחד, ו/או אלקטרונייאלא במ –אפילו בטווח קצר  –

ים המכשיר כיוםתה משמעותית, ומטעה. יאז לא הידר כשימשופרת; לכן הצגת המילימטר במ
מרחק מילימטרי; רובם מודדים אף ללא פריסמה;   לדיוקפרתיים המשופרים מגיעים יהס

 opticalוחלקם אוטומטים (לחיפושי הפריסמות, ולחזרה על תצפיות); ולשיוור אופטי (
alignmentכשור ייחודי (למשל, י) יש גם מHP5528A Laser Measurement System ,(

כמו כיוון, מהירות, וגו') בדיוק של מיקרון ופחות,  –לו המאפשר קריאות מרחק (ונגזרות ש
עמ' \, 26בפרק ראו  ).interferometerבאמצעות אינטרפרומטר ( –בטווח של עשרות מ' 

242\.  

מתאימות לדרישות המופיעות בתקנות המדידה, עבור דרגות הבקרה  הערכות הדיוק
  יחסית מותרת.השונות. הן מוצגות כהפרש מותר בין תצפיות, או כסגירה 

  

עמ' \, 27פרק ( יניםימלוויכולה להתבצע ביישום מדידות  עקיפה של מרחקים קביעה[
  ].מהבקרה); או \218עמ' \, 25פרק ( בפוטוגרמטריה), או \253

 

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

 אך לא בהכרח נכון. –פתרון עיקבי בדיקות חישוביות בלבד יכולות להעיד רק על 

  

 שאלות

מ' (במקום הנקוב,  29.98האורך המכויל של סרט מדידה הוא  .1
 מ'? 150.00כדי לקבל  –" מ'). איזה אורך יש להתוות 30.00"

  ." מ'150.10ס"מ, או " 10- סרטים; לכן יש להתוות יותר ב 5-ס"מ מהנקוב, ומדובר ב 2- כל סרט קצר ב
    -אורך "המותווה" יהיה : הבדיקה ביחס משולש

150 "30.00 "/ 29.98 "150.100,6 " "150.10 "m m m m m   .  

מ',  20ס"מ על סרט של  10מדוע יציאה מהקו, בגודל של  .2
 אינה משמעותית למרחק?

2  - כי שינוי המרחק יהיה רק 

210 / (2 2,000 ) 0.025cm cmcm
       

  [כמובן שאת שינוי הניצב יש להביא בחשבון].
רט כויל בשרשריה קרה שהסאלו תיקונים יש לתת למדידה, במ .3

ק"ג  6העבודה הוא בשרשריה של   ובזמן  –ק"ג מתיחה  5של 
 מתיחה?

  ק"ג, שתוצאתו חיובית (דרושה תוספת אורך למרחק המדוד); 5פחות  6ראשית קיים הפרש המתיחה, 
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ק"ג בכיול, תהפוך את הסרט לתמוך  5שנית, ישנו הפרש השרשריות, שגם הוא חיובי: תוספת השרשריה עקב 
(תיקון קטן בערך מוחלט מהקודם). סה"כ יש  ק"ג במדידה 6והורדת השרשריה עקב  –חיובי) תיקון אורכו (לכל 

  להוסיף מרחק, לזה המדוד.
 בתמיכה לכל האורך, בתנאים הבאים: מדדו מרחק משופע בסרט, .4

; המתיחה 5.0%השיפוע (אחיד) " מ'; 123.45האורך המדוד היה "
 30.001י הכיול היו: אורך מכויל . תנא400cק"ג; הטמפרטורה  6.0

בטמפרטורה ק"ג;  5.0יכה לכל האורך; במתיחה מ'; אופקי, בתמ
200c גר'.  300; במשקל (כל הסרט)2מ"מ 1.2. הסרט הוא פלדה, בחתך

 מהו האורך האמיתי (האופקי)?

123.45"תיקון לכיול:  " (30.001 "30.000") / "30.000 " 0.004m m m m    ;  

º/6לטמפרטורה: תיקון  º123.45 12 10 ("40" 20) 0.030C C
m m

      ;  

2תיקון למתיחה:  2/
123.45 ("6" 5) / (1.2 21,000 0.005m kg mmm kg mm

     ;  

  תיקון לשרשריה: אין.

2123.45תיקון לשיפוע:  0.05 / 2 0.154m m     חישוב לפי 0.05, או 5%[השיפוע הוא ;arctan שלו 

  ביטויים אחרים יתן תוצאה זהה].ברדיאן; כל חישוב  0.049,958,3זהה,  זוויתנותן למעשה 
  מ'; ומכאן שהאורך האופקי הנכון שנמדד הוא - 0.115סה"כ התיקונים: 

"123.45 " 0.115 123.335 123.33m m m m   .  

מ'  150.000חשב את האורך האופקי המתאים לאורך משופע  .5
 (לפי הפרש הגובה, ובהתקרבויות). 300.000שנמדד בשיפוע 

150הפרש הגובה הוא  sin 30 75m m    25,625; וההפרש בריבוע הוא
m

  . ההתקרבויות מתקדמות לפי: 

21( ) 5,625 / [300 ( ) ]i m im
D D      :והן ,  

18.75 20 20.089 20.096 20.096m m m m m     5(התיצבות לערך האחרון, אחרי   

150.000"; כלומר: האורך האופקי הוא  התקרבויות) " 20.096 129.904m m m   .  

150: ביקורת cos30 129.904m m   .  

בגולן (קואורדינטות מזרחיות שמס -בין שני טריגים במג'דל .6
הפרש מרחק אופקי (לפי מ') יש  1,900-ק"מ; גובה כ 220-כ

מ'. מה יהיה המרחק (האופקי)  1,500.00הקואורדינטות) של 
 שיימדד ביניהן בשדה?

1500תיקון לגובה: תוספת של  1.9 / (6,371 1.9) 0.447m km km m    .  
  , )12ק פרק"מ (ראו  50- הפרש הקואורדינטות המזרחיות לירושלים כ

2 ולכן התיקון לקנ"מ הוא (שלילי):  5(50 / 6,371 ) / 2 3.079,6 10km km
     ;  

51,500מ' התיקון הוא  1,500ובאורך של  3.079,6 10 0.046m m
      ;  

1,500.00"ומכאן האורך האופקי המתוקן הוא  " 0.447 0.046 1,500.40m m m m   .  

מדוע אי אפשר ליישם סטופר פשוט למדידת מרחק (בהחזר  .7
 מפריסמה, למשל)?

 -דיוק הזמן, הנדרש כדי שיתאים לדיוק של סנטימטר במרחק (למשל), צריך להיות כ כי
113.3 10  של

למדידת  אלקטרוניהכשור המנים; ימלווירק במדידות ה. דיוק כזה אי אפשר לקבל בסטופר פשוט (אלא ישני
  מרחק מיישם בעיקר הפרש פאזה בין הסיגנלים, ולא זמן מעבר).
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  ית ישרהוהקמת זו  6

  

  הקמה באמצעות סרט

) והניצב footpointב (קֵ ), בשיטת העָ tapingבמשיחה ( ית ישרה משמשת למדידת פרטיםוזו
)perpendicular, offset.מקו מדידה; ראו בהמשך (  

 a, b, באורכי הצלעות הניצבות  משפט פיתגורסהקמה באמצעות סרט יכולה להתבסס על 
2את התנאי   , הממלאים c  והיֶֶתר 2 2c a b  ספרים הטבעיים היחסים  י, כאשר בין המ
  ) נוחים ביותר.5:12:13-(ו 3:4:5

  .23באיור ישרה גם ללא מדידת מרחקים מסוימים, כמו   זוויתניתן ליצור 

  

  ישרה בסרט זווית: יצירת 23איור 

. מהן  B, Cהקו, לנקודות   על  aוים  ובה נדרש הניצב, מקצים מרחקים ש  A  מהנקודה
  D, E, משני צידי הקו. נקודות החיתוך המתאימות c - ו  bוים  וחותכים זוגות מרחקים ש

  , וכוללות ביקורת.   Aנמצאות על קו ניצב לראשון, דרך הנקודה   

ליצירת  –[הקדמונים יישמו מכשירים שונים, נישאים ביד או על מוט, המסתמכים על בניה זו 
  שרה].י זווית

  

  וֶּפְנָטפריסמהפריסמה 

). עיקרה הוא זוג optical square, prismישרה הוא הפריסמה ( זוויתכשור פשוט ליצירת ימ
ובתוכה מוחזרת  –בנויה מסוימת ביניהן  זוויתמראות (או פריסמה של זכוכית אופטית), ב

  ה.הקרן פעמיים (ונשברת פעמיים), עד שהיא יוצאת בדיוק בניצב לכיוון כניסת

  

פרק (או הרפרקציה;  למקדם השבירהיחס י), אשר מתSnell( ְסֶנלראוי להזכיר כאן את חוק 
), המוגדר כיחס בין מהירות ההתפשטות (כאן, של \236עמ' \, 26פרק  ;\139עמ' \, 16

  יות הפגיעה (היציאה)  ו(כאן, זכוכית), או בין סינוסי זו ובָתוֶוך[בריקנות]  וירוהאור) בא
  –, מהניצב  והכניסה  

  1

2

sin

sin

v
n

v




      ,  {37}  

  , שמאל.25איור ראו   .בתווך  2vויר [בריקנות],  והיא המהירות בא  1vכאשר  
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 בזכוכית, קריטית זווית; ולכן קיימת 1.45-1.55ב מקדם הרפרקציה של זכוכית הוא בקירו
40בגודל   44   90יר של  ויציאה לאו זווית, הנותנתגדולה (מהניצב) מזו  זווית. מכאן שב

, כמו ממראה, ולא שבירה [ברוב האנרגיה; חלק קטן ממנה החזרההקריטית, תהיה למעשה 
  בר].בכ"ז ייש

  

כאשר שתי מראות הותקנו  –ישרה  זוויתשימש בעבר ליצירת  מראותמכשיר ישן המנצל 
איור בין המראות (כאשר אלו הוחזקו אנכיות) הוא לפי   ביניהן. מהלך הקרן  45של   זוויתב

  , שמאל.24

 

  ישרה ע"י מראות זווית: יצירת 24איור 

(אם המראה  זוויתבמראה הראשונה, מוחזרת ממנה באותה     עהפגי זוויתבקרן הפוגעת 
ואחרי פגיעה במראה השניה והחזרה  רית, ומוכספת על פניה ולא מאחור);מלוטשת מישו

יוצאת בדיוק בניצב לכיוון כניסתה. [יכול גם להיות מקרה של החזרה אחת במראה,  –ממנה 
צירו האנכי, משתנה בסיבוב המכשיר סביב  זוויתבמקרה הזה האך  –ואז אין ניצבות 

וכך אפשר להבחין בבעיה ולמנעה (לעתים אי החזרה כלל, והתמונה  והתמונה השגויה תזוז;
  , ימין].24איור חסומה) ראו  

  

 זוויתוים (כך שוישרה, בעלת שני ניצבים ש זוויתהפריסמה המשולשת היא זכוכית מלוטשת ב
ר נעשות כאילו הן מראות תֶ יֶ ). ההחזרות מפאה ניצבת אחת ומפאת הַ 45הפריסמה שוב  
אך יש בפריסמה גם שתי שבירות,  –הקריטית)  זוויתהפגיעה גדולות מהיות ומוכספות (כי זו

, 25איור הסופית המתקבלת גם כאן היא ישרה;   זוויתמתקזזות, בכניסת וביציאת הקרן. ה
 שמאל.

  

  ישרה בפריסמה זווית: יצירת 25ור אי

והיא משתנה עם סיבוב הפריסמה  –התמונה השגויה נוצרת כאשר יש רק החזרה אחת 
  סביב צירה האנכי; וכך אפשר לגלותה ולמנעה.
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. 26איור ;   45היוצרת של   זוויתהיא בעלת חמש פאות, ובה שוב חוזרת ה ֶּפְנָטפריסמהה
מתקזזות, ולכן לא הוצגו. בפריסמה זו התמונה  –בכניסה וביציאה  –שתי השבירות כאן  גם

  השגויה מצומצמת מאד, לעומת זו שבפריסמה המשולשת.

  

  ישרה בפנטפריסמה זווית: יצירת 26איור 

העקב על הקו (בו עובר הניצב  על קו, או למציאת ֵמֲעֶקבית ניצב ייישום הפריסמה הוא לבנ
וי מדידה, בשיטת המשיחה;  והיא מיושמת בהרחבה למדידת פרטים מק. נתונה) לנקודה

  ובהמשך. 27איור 

  

  : יישומי פריסמה27איור 

  

אך בחלונות  –יה י, בה מותקנות שתי פנטפריסמות אחת מעל לשנפנטפריסמה כפולה
מאפשרת כניסה מהירה לקו ללא עזרת צופה מבחוץ (אפשר  –פתיחה אופקיים מנוגדים 

ישרה, מכיוון  זוויתאך זה מצריך תקיעת נס סימון ב –כמובן לעשות זאת גם בפריסמה בודדת 
  יות ישרות).ו, עד לקבלת שתי זוהאחד של הקו; בדיקה מהכיוון השני; תזוזה והזז

  

), משגיאות שיטתיות  5'- (כ דיוק המדידה בפריסמה מורכב מדיוק ייצור הפריסמה עצמה
החזקה אנכית של הפריסמה. כל הגורמים -אשר המשמעותית בהן היא אי –קריות רבות יומ

 - יחד מסתכמים להערכת דיוק מיקום נקודה במשיחה (כולל שגיאת העקב) של כ 10;ס"מ 
- ר במשיחה (בפריסמה) לתוזה הביא את אגף המדידות, בזמנו, להגביל את אורך הניצב המו

  מ' בלבד [המחבר תרם משהו לנושא]. 15

  

] כוללת הליכה לאורך catenary, tapingיה) בפריסמה [הנקראת "משיחה", וו(או הת מדידה
שהוא המקום על  –ב הנקודה הנמדדת (או הקמת הניצב בעקב הנתון) קֵ הקו עד למציאת עֲ 

ודה (אחד הכיוונים נראה בתוך הפריסמה; השני הקו, בו כיוון נס על הקו מתלכד עם כיוון הנק
בעין חופשית); מדידת העקב והניצב, וסגירת מרחק העקב (מהעקב האחרון אל קצה הקו 

  .28איור הידוע מראש);  
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  : משיחה בפריסמה28איור 

  

  יות במשיחהומדידת זו

ש. ע"י מדידת שלושה אורכים במשול – משיחהבעקיפין, באמצעות  זוויתאפשר למדוד 
מכיוון שמשפט הסינוס  –[ואחריו רצוי עוד משפט קוסינוס  במשפט הקוסינוסהפתרון הוא 

180המשלימה לישר   זווית, כמו גם ל   זוויתערכית לתוצאה (ל-אינו נותן תוצאה חד   ,
  יש אותו סינוס)].

  

היא ע"י הקצאת מד המחבר ממודדי חברת החשמל) (של ןלמדידה בעקיפי שיטה מקורבת
, ומדידת המרחק  זוויתמ' (למשל), על שתי הצלעות הכולאות את ה 10.00ים של וומרחקים ש

a  זוויתבין הנקודות הללו. ה     מתקבלת בקירוב בביטוי  /º 6º  m
ma    ,  והיא מדויקת

  .   מ') 10-וצאה, למרחק מדוד השונה מיש להתאים את התבזויות קטנות (

)2arcsinהמחושבת כך, לבין הערך הנכון שלה [לפי   זוויתהסתירה בין ה / 20 )m ma   [

0.0היא:    ב-  0  ;1.1  ב -  30  ;0.0  ב -  60  ;5.2  ב -  90  לצרכים מסוימים .
  פק.דיוק זה יכול להיות מס

  

  תיאודוליט

יות; עם וית זולשמש גם להתווויכול לכן  –ויות והוא מכשיר טלסקופי למדידת ז התיאודוליט
קרים מיוחדים לבד (למשל, ניעוץ רשת לאיזון; ייות ישרות מצומצם למוית זווזאת יישומו להתו

). פרטים הנמדדים בעזרת תיאודוליט יהיו בד"כ בשיטה קוטבית; \146עמ' \, 18פרק ראו 
  ראו בהמשך.

  

  

  אינן בדוקות. – מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות

 אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 
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 שאלות

מ' מקו  7-איך תמדוד את המרחק אל פרט, הנמצא במרחק כ .1
 ?אם יש לך סרט בלבד –המדידה 

בפרט     החיתוך זוויתכך ש –הגדול מהמרחק הניצב לפרט   aברדיוס  מהפרט,  ,ע"י חיתוך קו המדידה

אפשר גם על קו המדידה. שנוצר   bהקטע  - מחוצה  cב תהיה טובה (רצוי קרובה לישרה); ואז מדידת הניצ
  ; הנקודה צריכה להיות בהמשך הניצב. bמקצות הקטע    dוים  ולערוך ביקורת, מחיתוך מרחקים ש

  
אם יש לך סרט  –מ' מקו המדידה  20-פרט הנמצא כ איך תקשור .2

 ?בלבד
  מ' בפריסמה]. 15[התקנות אינן מרשות הקמת ניצב באורך מעל 

על קו המדידה   bקרובה לישרה), ע"י מדידת קטע    חיתוך   זוויתקשר מתאים (רצוי ב-אפשר ליצור משולש

  ). d, eים  ), ואז חיתוך הפרט מקצות הקטע (במרחק a, c(וקשירתו לשני קצותיו  
  

  
מתירות גם מדידה קוטבית מנקודת עזר (המבוססת על קו מדידה ראשי, בין נקודות בקרה). ראו  1998תקנות 

  .10בפרק גם 



 Dan Sharni 2013© דן שרני   מדידת פרטים .7  ומיפוי מדידה  46

 

  מדידת פרטים  7

  

  פרטים במשיחה

שמת מדידות פרטים בסרט ופריסמה; וביסוסה בעיקר על ניצבים לקוי ישיטת המשיחה מי
כמו חיתוכים, או  –מוצלחות וחזקות יותר  מדידה. עם זאת יש לעתים אפשרויות קשר

  המשכים.

  

, מקצות מרחקים 2כל נקודה למדידה נקבעת ע"י חיתוך ) intersection( החיתוכיםבשיטת 
החיתוך ואורכי  זווית. 29איור קטע אחד על קו המדידה (שמיקומו על הקו קשור ובדוק);  

ון שאין ומכי –וים קובעים את דיוק המיקום. [יש לבצע ביקורת, או תוספת צלע לחיתוך והק
 3]. השיטה נראית בזבזנית במידה מסוימת (כל נקודה דורשת בקביעה עדיין תצפיות עודפות

אך היא פשוטה לביצוע, ואין  –מרחקי חיתוך)  2- עקבים בדוקים ו 2או, למעשה,  מרחקים;
  גבלות מרחק מקו המדידה. הציוד הדרוש: ניסי מדידה וסרט בלבד. יבה מ

, במרחק בינוני מקו המדידה. [תקנות זו השיטה המומלצת למדידת מספר קטן של נקודות
  המדידה אינן פוסלות אותה].

  

  במשיחה: מדידות 29איור 

  

) "מושיבים" את הפרט המתאים על קו עזר, המתלכד עם קו ישר online( ההמשכיםבשיטת 
וי העזר וקו המדידה הוא וחיתוך בין ק. במידה וה29איור בפרט (רצוי הקו הארוך ביותר);  

וי והעזר על ק קואורך יהיה ביסוס הפרט מצוין. [כאן יש למעשה ביקורת, ע"י סגירת  –טוב 
  גבלות מרחק מקו המדידה. הציוד הדרוש: ניסי מדידה וסרט בלבד. יאין מגם כאן  המדידה].

 זוויתבנים ופרטים בעלי קו ישר ארוך, שאפשר לקשור בזו השיטה המומלצת למדידת מ
  חיתוך הולמת.

  

עקב (לאורך ) כל נקודה הנמדדת מוגדרת ע"י perpendicular, offset( הניצביםבשיטת 
ישמים רישום יואז מ –. לעתים נמדדת יותר מנקודה אחת על אותו ניצב 92איור הקו) וניצב;  

שני). במידה ואין שיפועים גדולים בשטח, והפרט קרוב ימתאים לאורך הניצב (כקו מדידה מ
יהיה ביסוס הפרט טוב ומהיר (תלוי במיומנות  –מ')  15-לקו המדידה (לפי התקנות: פחות מ
ון שאין תצפיות עודפות בקביעה]. הציוד הדרוש: ניסי וכיהמודד). [דרושה ביקורת למדידה, מ

  מדידה, סרט ופריסמה.
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  זו השיטה המומלצת ביותר למדידת פרטים רבים, ליד קו המדידה.

  

של חלקות; ודורשות  גבולותמתירות גם לבסס מדידת פרטים על  1998[תקנות המדידה 
  ביצוע ביקורות על נקודות הגבול המדודות].

בגלל חוסר מיומנות המודדים, מחד; וזמינות  –מצומצם ביותר כיום ה [יישום המשיח
, מאידך. אך יש ניםיכשור למדידות מלווייאלקטרוני), וממרחק -כוללים (מודדיתיאודוליטים 

  מקרים מסוימים בהם המשיחה הכרחית].

  

  העברת קו מדידה

תה צריך לצופף או –מדידת הפרטים מסתמכת על קוי מדידה, המבוססים על בקרה למיקום 
. \78עמ' \, 10בפרק ); ראו 7(מדרגה  ור הפרויקט. הבקרה היא בד"כ צלעוןולהביא אל אז

אך מותר לרדת עוד מספר דרגות  – ישירות לבקרהי המדידה עצמם ייקשרו ורצוי שקו
ן שנפל שיבוש בניסוח ההגדרות ל"קו מדידה" ומהבקרה [למעשה, כרגע, ללא הגבלה (מכיו

; משהו בנדון תוקן בהנחיות הטכניות)]; הכוונה היא 1998אשי" בתקנות ול"קו מדידה ר
וי מדידה ראשיים (צלעות הבקרה, או ומהבקרה. כך נוצרים ק דרגות 2לרדת רק להרשות 

י מדידה רגילים (בין נקודות עזר והמחברים בין נקודות בקרה ו/או נקודות עזר), או קו קווים
  . 30איור ; ראו  ו/או בקרה, או לאורך גבול החלקה)

האנגלי  picket- ", בעקבות הִּפיֶקטיםעזר, או "-וי המדידה נקראות נקודותושען לקי[נקודות המ
דורשות שאורך קו מדידה בסרט לא יעלה  1998תקנות נס מדידה]. (מוט מחודד) ששימש ּכְ 

  כקו מדידה. גבול חלקהמ'; אך הן מתירות גם  150על 

  

  ומדידת פרטים : העברת קוי מדידה,30איור 

לעיגון בבקרה או בנקודות עזר [אגף המדידות  ֵמֶעֶברי מדידה ולעתים ממשיכים מודדים קו
מ']. הדבר אסור  40-מ'), אך לא יותר מ 120הרשה בזמנו הארכת קו עד רבע מאורכו (שעד 

"צלעון  1998י המדידה לנקודות בקרה [ע"י מה שמוגדר בתקנות וויש לקשור את קו –עתה 
  (שאינו עומד בדרישות לרשת הבקרה)]. עזר"

  

  אבטחות

כך שאפשר יהיה למצוא אותה,  –) חייבת להיות מאובטחת 7כל נקודת בקרה (צלעון מדרגה 
אור המיקום ילוודא שזו אכן הנקודה הנדונה, ולחדשה (במידה ונפגעה). האבטחה כוללת ת

ודות בקרה יוון הצפון, כיווני נקבנקודה, כ אור מילולי מתאים), סוג הסימןי(רחוב, כתובת, או ת



 Dan Sharni 2013© דן שרני   מדידת פרטים .7  ומיפוי מדידה  48

 

ארבעה מרחקים לנקודות יציבות בסביבת הנקודה (פינת מבנה, עמוד, עץ, -ושלושהשכנות, 
 - , "סימניwitness-marksשישמשו לאיתור ולחידוש (ולכן הן נקראות באנגלית  –וכד') 
60יות חיתוך נוחות (ות אלו צריכות להיות בזו"). נקודוֵעדּות 120  במידה ואין נקודות ;

אפשר לסמן נקודות חדשות ביתדות או בצבע); יש לציין במידה והמרחק  –כאלו באתר 
  .31איור משופע, אחרת מניחים שהוא אופקי. ראו  

  

  : אבטחת נקודה31איור 

  

  רישום בפנקס שדה

רק למודד)  יה ומסודרת, ולאפשר לכל איש (לאיפנקס השדה צריך להיות מנוהל בצורה נק
להבין את כל המידע שנמדד. עמודיו יהיו ממוספרים; הכתיבה בעט; ללא מחיקות (מחיקה 

כך שאפשר לקרוא אותו); הוא צריך לכלול  –מבוצעת ע"י העברת קו נטוי על המספר השגוי 
י המדידה, ונים (ומספרי עמודים מתאימים), תרשים כללי (מוצפן) של הבקרה וקויתוכן עני

י המדידה (לא יותר מקו וטחות הבקרה (מוצפנים), ורישום המדידות לאורך קותרשימי אב
  בעמוד).

  

"; קו הקו הכפולי המדידה מנוהל במרכז למיפוי ישראל בשיטת "ורישום המדידות לאורך קו
ז' הנמוך אהמדידה מופיע כפס (בדף), כאשר כיוון ההליכה לאורכו הוא מהעקב בקילומטר

 -קבים (מלגבוה; והמרחק הרץ של הע 0.00  העזר שבתחילתו) נקודת בנקודת הבקרה או
המדידה גורם  פסרשום בתוך הפס. ניצבים ימינה ושמאלה מופיעים בצד המתאים. (עוביו של 

לפרטים שאינם נחתכים בניצב לו להופיע כשבורים). בצורה זו אי אפשר להתבלבל, ולהחליף 
 –קו המדידה רשום לאורך הקו  מרחק רץ בניצב (כי המרחק הרץ "מוגן" בתוך הפס). אורך

ת מדידה אחת מקבל דשל נקודת הסגירה. ניצב שלאורכו יש יותר מנקו וגם כעקב האחרון,
מה; המרחק הרץ (מהעקב) אל כל נקודה מופיע לפניה; כלומר: המרחק הרשום בין רישום דו

אלא המרחק מקו המדידה, אל הנקודה  –שתי נקודות על אותו ניצב אינו המרחק ביניהן 
כמו במדידה בקו  –ישם את שיטת קו העזר בניצב י, שמאל (עדיף ל32איור הנוספת. ראו  

  יחיד, להלן).

  

וון שהיא עלולה לגרום ינה מקובלת על המרכז למיפוי ישראל, מכי" אהקו היחידשיטת "
לבול בין עקב וניצב. בשיטה זו קו המדידה מופיע כקו יחיד; והעקבים רשומים בצד הנגדי ילב

לניצבים. ניצב שלאורכו יש יותר מנקודת מדידה אחת, מקבל רישום זהה, כאילו היה קו עזר 
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0.00למדידה, בניצב: תחילתו   אל כל נקודה לאורך הניצב בעקב, והמרחק הרץ (מהעקב( ,
  , ימין.32איור לקו (הניצב). ראו   מופיע בניצב

שהם  קוויםלקו המדידה; יש לציין במיוחד  ניצב הינובשתי השיטות מניחים שכל קו אל פרט 
  .32באיור ; ראו שוב  חיתוך-ויוק, או סתם המשכים

  

  כפול בקו יחה בקו יחיד, ו: רישום מש32איור 

פרט שהוא קו ישר יימדד : תצפיות עודפות וביקורותבמדידת הפרטים יש להקפיד על 
ביצוע דורשות תקנות הוי מדידה שונים; [וובים יימדדו מקנקודות; פרטים חש 3- לפחות ב

מת המרחק לקצה הקו), וי מדידה תמיד ייסגרו (השלואחוז מסוים של ביקורת בפרטים]. ק
לעיל; וגם להפרש המותר בין   A‐Bלב להפרש באורך המדוד והנתון בין   ' [אך שימווכד

  . \76עמ' \, {68}ובביטוי , מדידות אורך של גבול]; ראו בתקנות

  

  ת פרטיםיתווי

ִ תְ  ָ יוו  )plotterת הפרטים במשיחה מתבצעת בצורות שונות, לפי הציוד המיושם: בתווין (י
), או ידנית (עם לוח, או סרגל coordinatograph( באמצעות מחשב, בקואורדינטוגרף

  בלבד).

  

) plottingזה יכול להוציא הוראות לתוויה ( –אם נתוני הבקרה והמדידה מוזנים למחשב 
 קווים, אשר ישרטט את הבקרה והפרטים (על פי הקואורדינטות שלהם), ואף יחבר בתווין

) או flat-bed plotter( שטוחהיות התווין יכול ל כנדרש. דרושות תוכנות מתאימות לכך.
  ).-cylindrical-plotter, drum( צילינדרי

  

 קואורדינטוגרףשם ירצוי לי –ת ידנית וותְ במידה ויש לִ  –אחרי חישוב קואורדינטות הבקרה 
(שולחן שרטוט, עם קורה שיכולה לנוע בכיוון ציר אורך, ועליה עגלה שיכולה לנוע בציר 

 drafting(), ואביזרי שרטוט ודיקור magnifying lensית מגדלת (; העגלה כוללת זכוכ)רוחב
and pricking tools תֹו). ראשית ִ ים את רשת הקואורדינטות (דוקרים נקודות); ואח"כ את ו

נקודות הבקרה (ובודקים שאכן המרחקים והזויות הידועים בין נקודות הבקרה מופיעים 
שרויות: המשך תווית כל הנקודות בשרטוט, ובצורה נכונה). משלב זה יש שתי אפ

  בקואורדינטוגרף (אם הקואורדינטות חושבו), או תוויה ידנית (לפי הנתונים מקוי המדידה). 
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). אם coordinate linesלחלוטין יש ראשית ליצור את רשת הקואורדינטות ( ידניתבתוויה 
ישם לוח מתכת, ילכמו קואורדינטוגרף, לעיל (בזמנו היה אפשר  –ם לכך ם מכנייאין אמצעי

. משרטטים הצלבמיושמת שיטת  –רווחים קצובים בכל שיטחו, ליצירת הרשת) המחורר במ
מההצטלבות; נקודות הקצה יוצרות   aוים  וליון, ומודדים מרחקים שישני אלכסונים ארוכים בג

  .33איור וי קואורדינטות;  ומלבן, שלאורך צלעותיו אפשר לקבוע ק

  

  קואורדינטות: יצירת רשת 33איור 

"), ממנה מועתק וָוְטָמן(נקראה " על קרטון טיוטהבכל השיטות לעיל, ראשית משורטטת 
("מקור"). יכול להיות שחומר המדידה יישאר זמן רב בצורה  ליון שקוףילגהחומר הנקי 

  ולא יוצג מיד (או בכלל) במפה. –במחשב (וכך גם יימסר למזמין)  פרתיתיס

  

  פרטים במערכת קוטבית

יות, ולקביעת זו תיאודוליטהכוללת  – קוטביתידת פרטים אפשרית (ונפוצה) במערכת מד
מערכות הזמינות בשוק . הסרטב], או [עדיין, כמו בארה"ב] אופטי-[ אלקטרוני-ומדמרחק

פרתיות, ורושמות יודוליט; והן סהמרחק האלקטרוני בתוך התיא- היום, רובן משלבות את מד
אף ללא פריסמה), מחזירה, או - וון למטרה (שהיא פריסמהועל המודד רק לכ –אוטומטית 

ספור לנקודה (אם אינו רציף). מכשירים אחדים מחפשים את הפריסמה ולקדד איפיון ומ
בעצמם, ויכולים לחזור על סדרת מדידות בצורה אוטומטית (כאשר השליטה עליהם היא 

ה למחשב, לעיבוד שנקלט בשד מרחוק, ולא ליד המכשיר). במשרד "שופכים" את החומר
  ראו גם בהמשך. מוחשב;

  

; אז יש לדאוג לביסוס טוב של במשיחה –את המדידות הקוטביות  להשליםלעתים יש צורך 
י המדידה (ולא לעגנם על נקודות קוטביות סתמיות). ההנחיות הטכניות למדידה וקו

  חסות לכך.ימתי

ת פחות כמו אלו שבשיטהפרטים המדודים בשיטה הקוטבית האלקטרונית יהיו מדויקים ל
מדודה  זוויתבתנאי שמרחקי נקודות לא יעלו על מאות בודדות של מטרים, ושה –המשיחה 

  בדיוק מתאים.

; וכן גם (משיחה וקוטבית) מרשות למדוד פרטים וגבולות בשתי השיטות 1998תקנות [
  ].ובפוטוגרמטריה יניםימלוו

 

 

  אינן בדוקות. –יות עודפות מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפ

  אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 
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  תיאודוליט  8

  

  מבנה התיאודוליט

יות); ו) הוא מכשיר טלסקופי, באמצעותו אפשר למדוד כיוונים (זוtheodoliteהתיאודוליט (
), distance-linesמרחק (- ) גם נימותcross-hairsבתיאודוליט אופטי מותקנות (על הצלב, 

ת זויות אופקיות ), למדידcirclesלקביעת מרחק בצורה אופטית. בכל תיאודוליט יש מעגלים (
) או עם direct(במכשיר עתיק), ישירה ( nonius, בנֹונִיּוסואנכיות; הקריאה יכולה להיות 

במכשיר חדיש). , digitalאוטומטית (-סיפרתיתל), או (במכשיר רגי  micrometerמיקרומטר, 
ויכול רכוז על התחנה; י(או אנך מכני) למ optical plummetהמכשיר כולל בד"כ אנך אופטי, 

פנימי בו. "תחנה בהרכבה חיצונית (בעבר), או כחלק  –מרחק אלקטרוני - גם לכלול מד
וכל  –המרחק בצורה צירית בטלסקופ -, מאחדת בד"כ גם את מדtotal stationכוללת", 

  הקריאות נעשות אוטומטית. ראו בהמשך.

  

איור מוחלט; ראו  יחסי או  –בתיאודוליט קיימים מספר צירים החייבים להיות במצב מסוים 
34.  

  

  : צירים וחלקים עיקריים בתיאודוליט34איור 

המשך. להלן הסבר קצר על חלקים על מצב הצירים השונים, בדיקות וכיוונונים, יפורט ב
  כשור, האופייניים לכל מכשירי המדידה הטלסקופיים.יבמ

  

בקשת  ) מורכב משפופרת זכוכית, מלוטשתtubular-level, -bubble( פלס שפופרת
הפנימיות העליונות בחתך לאורך); השפופרת מלאה בנוזל כמו אלכוהול או  ַּבָּפניםמעגלית (

 הִעיּון) לסימון מצב air-bubble), הקופא בטמפרטורה נמוכה, ובו בועת אויר (etherר (תֶ אֶ 
)level, horizontality (של השפופרת) פני השפופרת מסומנים בשנתות ;graduation-

linesשמאל.35איור ; ראו  לֶשנֶתמ"מ  2ריווח מקובל של ), ב ,  

); וזה level-axis, -line( ציר הפלסהמשיק לקשת באמצע החלוקה לשנתות מגדיר את 
כאשר הבועה מעוינת (והשפופרת סימטרית). ציר הפלס (או בקיצור, הפלס) צריך  אופקי

 main-bubble(הרוחבי,  להיות בכיוונון הדרוש למכשיר: למשל, בתיאודוליט, הפלס הראשי
transverse-  (B   אמור להיות ניצב לציר הסיבוב האנכי(vertical) turning axis  S  -  ואז

 ,main-bubble), הפלס הראשי, האורכי (levelהפלס יראה את מצב הציר האנכי; במאזנת (
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longitudinal-) צריך להיות מקביל לקו הראיה (sight-line (–  את מצב קו ואז הפלס יראה
) מושג בנוהל מתאים, ובו מובא הפלס למצב הדרוש adjustmentהראיה; וגו'. הכיוונון (

  בעזרת ברגי כיוונון המקבעים אותו לגוף המכשיר.

  

  : פלס כדורי, ופלס שפופרת35איור 

רכב מגליל זכוכית אנכי, ובראשו מו )spherical-level, -bubble; circular( פלס כדורי
, ימין. דיוקו נמוך מזה של פלס השפופרת, והוא משמש לפילוס גס 35איור   ;ישטח כדורימ

  טי; ועוד).אנכית של אמה; פילוס מכשיר אוטומבלבד (פילוס ראשוני במכשיר מדידה; החזקה 

  

) נמדדת במספר השניות בהן סוטה ציר הפלס, כאשר bubble-sensitivity( רגישות הפלס
   -הוא  36איור מ"מ). גודלה לפי   2הבועה סוטה בשנת אחת (בד"כ 

     " 2 "/mm mmR      .  {38}  

  

  : רגישות הפלס, ורדיוסו36איור 

מ"מ); באחדים יש  2(לשנת של  20רגישות רגילה לפלס שפופרת בתיאודוליט גיאודטי היא "
עד  –הבועה . הערכת עיון 8'-; רגישות פלס כדורי היא כ1; בתיאודוליט אסטרונומי עד "10"
  החלקה. 1/5-כ

) הקוראים חלקי שניה; ותיאודוליטים inclinometersשיפוע, -מדילינומטרים ([כיום ישנם אינקְ 
  ].1אחדים מתפלסים לדיוק "

 –אצבע לצד אחד של הפלס  ֵקרּובאפילו סימטרי של הבועה: -לא בחימוםזהר מאד ייש לה
מור על טמפרטורה אחידה של מכשיר מריץ את הבועה אל האצבע/החום. לכן יש להגיע ולש

המדידה, לפני תחילת העבודה (כחצי שעה) ולכל אורכה; ויש למנוע קרינה בלתי סימטרית 
  עליו (יישום שמשיה).
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ליד  המציגה את דמויות קצות הבועה אחת מיושמת פריסמה (כפולה) בפלס הפריסמטי
מהחלקה.  1/40כלומר עד קודם; מה 8וכך מאפשרת דיוק מוגבר עד פי  –, בהגדלה ההשני

  .37איור הבועה בפריסמה; ראו  -עיון הבועה נעשה ע"י ליכוד דמויות חצאי

  

  : פלס פריסמטי37איור 

) להגדלת התמונה, וגם lensesכשור למדידה כולל מספר (מערכות) עדשות (יבמ הטלסקופ
יים בטלסקופ, ) להגדרת הכיוון הנמדד. סכמת מהלך הקרנcross-hairs, reticleנימות (- צלב

  .38באיור ופעולת העדשות השונות, נתונה  

  

  : מהלך קרניים בטלסקופ38איור 

(על פי חוק העדשה,   Bיוצר דמות ממשית    A), היה העצם  objectiveבעזרת העצמית (
וה למרחק ההופכי של אורך המוקד והקובע שסכום המרחקים ההופכיים לעצם ולתמונה ש

1של העדשה),   11/ 1/ 1/f a b  . המיקוד (-הכנסת עדשתfocusing-lens והזזתה (

 –) diaphragm[דיאפרגמה ( הָסריג- , אל לוח C-בפעולת המיקוד, מביאה להזזת הדמות ל
לנטי  וושם אפשר למדוד ולכוון, ביחס לצלב הנימות]. לעדשת המיקוד ולעצמית יש מוקד אקווי

f  ל עצם במרחק משתנה  ; וכך חוק העדשה הקשיח ירשה הבאת כa    לדמות במיקום קבוע
b   של הסריג–  

  1/ 1/ 1 /f a b      .  {39}  

.  D), ומתקבלת הדמות המדומה, המוגדלת,  ocularדמות ממשית זו נצפית ע"י העינית (
[הדמות כאן הפוכה; תוספת עדשות תציג דמות ישרה. בעבר זו היוותה בעיה, של עיוותים 

  אך לא עוד]. –ואיבוד בהירות  נוספים,
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, העשויות מזכוכיות בעלות רוב העדשות הן מיכללים הכוללים עדשות אחדות, צמודות  
  ).Crown, Flintת ותכונות אופטיות שונות, כנדרש (למשל זכוכי

  

צפה. במידה ומיקוד העצם יהוא משטח זכוכית, עליו מתקבלת תמונת העצם הנ לוח הסריג
שבו הזזה קטנה של העין מזיזה את הדמות  ,parallax ,סקְ לָ רָ ּפָ לוח, נוצר אינו בדיוק על ה

ביחס לצלב הנימות. יש צורך למקד את הדמות (על לוח הסריג) ואת העינית (אל הלוח) 
, מספר למעלה/לצד (ולכן מודדים מזיזים את העין עד לקבלת דמות ברורה ויציבה –לסרוגין 

   פעמים, לוודא שהדמות אינה זזה).

המשמש למדידת הכיוון אל הנקודה  ,cross-hairs ,צלב הנימותהסריג טבוע  לוחבמישור 
וי ובהם אין ק –הנצפית (ובכך שונה טלסקופ מדידה מטלסקופ פיראטים, וממשקפת אופרה 

וים ניצבים (ואלכסוניים) שונים, עם או וייחוס למדידה). צלב הנימות בא בצורות שונות, בק
ורך/לרוחב, בהתאם למכשיר המיוחד ויישומיו:  בלי נימות מרחק לא

שהם  שנמצא –. [בתחילה היה הצלב מורכב מקורי עכביש 
  כיום הצלב חרוט או מודפס על הזכוכית].חזקים ויציבים מאד; לא עוד; 

  

מאפשרות קבלת מרחק המדוד אופטית,  )-distance-lines, rangefinding( נימות המרחק
בין הנימות הנוספות בלוח הסריג, ועל הקטע הכלוא ביניהן  ית הנתונהובהתבסס על הזו

  [בתיאודוליטים אלקטרוניים אין עוד נימות מרחק]. \71עמ' \, 9ופרק , 39איור במטרה; ראו  

  . 40; והמרחק בין נימות כפולות בד"כ  " 6בשדה הראיה בד"כ  " עובי הנימות

    

  

  : נימות מרחק39איור 

  

ז צלב הנימות דרך המרכז האופטי של העצמית (ומעין הצופה ממרכ מוגדר  R  קו הראיה
  למטרה).

  

; בגלל הרפרקציה אין טעם  x28של טלסקופ מדידה רגיל היא בסביבות   M  ההגדלה
לשיוור אופטי, בטווחים קצרים במיוחד. אסטרונומי, או כשור י(אלא במ  x40להגדיל מעל  

  ).\264עמ' \, 29בפרק ראו 

/"70ופ מדידה בערך  בטלסק דיוק הקליעה M   כאשר ,M  .שיעור ההגדלה לעיל  

1) בד"כ בין  field-of-vision( שדה הראיה 2   .  
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-ויות (במכשירים עתיקים); קולות גלאהם שונים: נוניוסים של סק אמצעי הקריאה במעגלים
ד חלקות (בקריאה קוטרית כפולה); עם/בלי ס לקריאה ישירה; תמונה כפולה לליכואינדק

  גם ראו; יתד" מוזזת- כדורי מסתובב, או "פריסמת-ֶהְתֵקןאו  ,מיקרומטר אופטי ("פלנופרלל"
 – ); וקריאה אוטומטית ישרה (אופטית/אלקטרונית\123עמ' \, 84ואיור  ,\65עמ' \, 50 ראיו

בינאריים הנקראים ונאגרים הקורא מחשב את מיקומו לפי מספר ואורך קודים -כאשר הראש
  .40איור במעבר על חלקות שונות ב"מעגל" האופקי;  

  

  : אמצעי קריאה שונים40איור 

  

  טיפוסים שונים

  ):Leica(כיום   WILDקיימים תיאודוליטים מטיפוסים ודיוקים שונים; למשל סידרת  

  ;2יאה בו היא 'שיחידת הקר – T0 בממדים קטנים ובדיוק נמוך, מצפן- בתיאודוליטהמתחילה 

  ;1בקריאה ' – T1/T16בממדים בינוניים ובדיוק בינוני,  טופוגרפי בתיאודוליטנמשכת 

) בממדים בינוניים ובדיוק second-theodoliteשניה, - (תיאודוליט אוניברסליובתיאודוליט 
  ; 1בקריאה " – T2המתאים לכל עבודות המדידה, 

  ד"כ בדיוק דומה;) הן בtotal-stations", (התחנות הכוללות["

מתקדם יכול אף למצוא ולעקוב אחר הפריסמה, לאגור את  סיפרתי כוללתיאודוליט 
. אחרים מציעים ֵעינִיתהמדידות, ולבצע מחזורי מדידות לבד; וקיימים מכשירים אף ללא 

חשוביות משמעותיות ביותר: טעינת קבצים; חישובי קשתות; חתכים לרוחב פונקציות מי
שיפועים  2ת מדידות לגובה מפני הים ולהיטל; איזון רשת (לפי והבאה לחתך; המר

בהתוויה (נתונים חוזרים בקבוצות); ביקורת,  template; מוכתבים); גבהים אקסצנטריים
ישיר מהמכשיר; ציון שכבות במידע  plotאום, ומיון חריגים בפתיחת תחנה וחיתוכים; ית

ואף קליטת/העברת נתונים למכשיר  –ועוד  (לממ"ג בסיסי), רץ וניצב, והטלת נקודה על קו;
GPS צמוד;[  

  ;0.2בקריאה " – T3בממדים גדולים ובדיוק גיאודטי,  לטריאנגולציהדרך תיאודוליט 

 0.1בקריאה " – T4בממדים גדולים מאד ובדיוק גבוה מאד,  אסטרונומיוכלה בתיאודוליט 
  ופחות.
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לים והולכים [כולל הפלס; באחרונים גדֵ לכל תיאודוליט ההגדלה המתאימה לו, וממדים ודיוק ה
דיוקי התיאודוליטים מתאימים ליחידות הקריאה  )].striding-levelרוכב חיצוני (- יש גם פלס

  שלהם.

  ליצרנים שונים יש מכשירים דומים.

/"70בטלסקופ מדידה בערך   דיוק הקליעה M   כאשר ,M  .שיעור ההגדלה לעיל  

  

אפשרית רק ע"י הקפדה בתצפיות, וביצוע תצפיות עודפות רבות,  ק המדידותדיוהגדלת 
אומן [ריבוי תצפיות יעיל, עם זאת, רק במידה מוגבלת; אחרי גבול מסוים יבתנאים שונים, ות

  )].\204עמ' \, 24בפרק אין שיפור הדיוק שווה במאמץ (הראשון גדל לפי שורש האחרון; ראו 

  

  כיוונונים-שגיאות ואי

מצב תקין ומכוונן, ב ויות) אופקיים ואנכיים. עליו להיותואודוליט משמש למדידת כיוונים (וזהתי
חסים למצב הצירים, הפלסים, קו ייה משגיאות. תנאי הכיוונון מתייכדי לאפשר מדידה נק

  הראיה, ואביזרי העזר השונים; ומחייבים מצבים הדדיים מסוימים ביניהם. ראו בהמשך.

); בנוסף נכנסות systematic-error( שיטתירם לשגיאה במדידה, באופן כיוונון גו- כל אי
 גסות); ולעתים מופיעות גם שגיאות -random( קריימלמדידה שגיאות קטנות רבות, באופן 

)gross- את האחרונות יש לסלק, ע"י תצפיות עודפות וביקורות; את השפעת הראשונות יש .(
אוריה המתאימה לאותו ימדידה מתאים, או ביישום תלהקטין (או לחלץ לגמרי), ע"י תהליך 

קריות מקוזזות ע"י י, אחרי תאום התצפיות העודפות); השגיאות המתהליך (ובחינת השאריות
  אום (בהנחות מסוימות על אופיין הנורמלי, וגו').יהת

  

  טריגונומטריה ספרית

על פני כדור, המורכב ) עוסקת במשולש spherical trigonometry( ְסֶפִריתהטריגונומטריה ה
, הנוצרים בחיתוך הכדור במישור הכולל את מרכזו). יש great circleמחלקי מעגלים גדולים (

יות מגדירות משולש ספרי; ובה משפטים שונים, בקשר לנתוני המשולש; בה שלוש זו
ומוגדרות בה גם פונקציות טריגונומטריות של צלעות (על פי הזויות המרכזיות המתאימות 

  ). להלן אחדים מהמשפטים העיקריים:לעות, ברדיוס הכדורלצ

  

cos  -  משפט הקוסינוס cos  cos sin  sin  cosa b c b c A      ,  {40}  

 זוויתמידת הצלע בדיוק כמידת ה –רדיוס יחידה  עבּורכאשר צלע מצוינת באות קטנה (כאן, 
  .41איור וית באות גדולה; ראו  והמרכזית), וז

  –ט המישורי דומה יותר למשפ משפט הסינוס

  sin / sin sin / sina A b B     .  {41}  

  –קושר  משפט ארבעת האלמנטים

  cos  cos sin  cot sin  cota C a b C B      ,  {42}  
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  : משולש ספרי41איור 

  ), בנתונים מסוימים.b), או צלע אחת (Bאחת ( זוויתוכך מאפשר פתרון 

  

  –נותן  משפט חמשת האלמנטים

  sin  cos cos  sin sin  cos  cosb A a c a C B      .  {43}  

  

S/2   , \17עמ' \, {4}), ביטוי spherical excess( העודף הספרי R     , מאפשר חישוב
במשולש מוקטנת  זוויתאחרי שכל  –משולש קטן (במדידות מקומיות) כמשולש מישורי 

  בשליש העודף הספרי (הצלעות נותרות באורכים המקוריים).

  

  .42באיור /צלע ישרה, המוצגים  זווית) עוסקים במשולשים בהם יש apierN( ייראּפמשפטי נָ 

  

  : משפטי נאפייר42איור 

  המשפטים מוצגים מילולית:

  {44}  סינוס אלמנט = מכפלת הטנגנסים של הסמוכים = מכפלת הקוסינוסים של הנגדיים.  

, בכל 180º-ולהפך, ע"י הצבת המשלים ל זוויתהמשפט הקוטבי מאפשר להמיר צלע ב
  –הנוסחאות 
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  180ºa A      .  {45}  

  יות, ועוד.ומשפטים נוספים עוסקים בחצאי זו

  – זוויתה- משפטי חצילמשל, 

  
sin( ) sin( )

sin( )
2 sin  sin

A s b s c

b c

 
     ,  

  
sin  sin( )

cos( )
2 sin  sin

A s s a

b c


     ,  {46} 

 
sin( ) sin( )

tan( )
2 sin  sin( )

A s b s c

s s a

 



     ,  

)י ההיקף   עם חצ ) / 2s a b c    ;  

  – והאנלוגיות של נאפייר

  
cos( )

2tan( ) tan( )
2 2cos( )

2

A B
a b c

A B







     ,  {47}  

  
sin( )

2tan( ) tan( )
2 2sin( )

2

A B
a b c

A B







     ,  

  –והקוטביות להן 

  
cos( )

2tan( ) cot( )
2 2cos( )

2

a b
A B C

a b







     ,  {48}  

  
sin( )

2tan( ) cot( )
2 2sin( )

2

a b
A B C

a b







     .  

ויות, ו, כמובן; וניתן להצמיד אותיות לצלעות וז)cyclicת, סיבוביו( ציקליותכל הנוסחאות הן 
יה, יבתנאי שאותיות מתאימות מופיעות אחת מול השנ –בצורה ההולמת את נתוני הבעיה 

  למשל. 41באיור כמו  

 –, ולאסטרונומיה הכדורהטריגונומטריה הספרית מיושמת, כמובן, לחישובים שונים על פני 
  כיוונונים בתיאודוליט, להלן; ועוד.-יאך היא מתאימה גם לבחינת א
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  בדיקות וכיוונונים

 ) צריך להבטיח מצב תקין בין הצירים והעזרים השונים בתיאודוליט,adjustmentהכיוונון (
  כדלקמן: ,\51עמ' \ ,34איור 

   ; Sניצב לציר צידוד (אנכי)    Bפלס ראשי   .1
 ; Hניצב לציר הגבהה (אופקי)    Rקו ראיה   .2
   0מבטיח קריאה   bאנכית נכונה (פלס מעגל אנכי   זוויתמראה   V מעגל אנכי  .3

 בזניט, וכו');  
 ; S, ניצב לציר צידוד (אנכי)   Hציר הגבהה (אופקי)   .4
 נחתכים בנקודה;  R, וקו ראיה   S, ציר צידוד (אנכי)   Hציר הגבהה (אופקי)   .5
 קבוע בשינוי מיקוד;  Rקו ראיה   .6
 ; Sניצב לציר צידוד (אנכי)    Aמעגל אופקי   .7
 ; Hניצב לציר הגבהה (אופקי)    Vמעגל אנכי   .8
 , וחלוקת המעגל שווה בהיקפו; Aבמרכז מעגל אופקי    Sציר צידוד (אנכי)   .9

 , וחלוקת המעגל שווה בהיקפו. Vבמרכז מעגל אנכי    Hציר הגבהה (אופקי)   .10
  

אים לעיל מתקיימים (או השפעתם מקוזזת בתהליך מצב עבודה נכון הוא כאשר כל התנ
רכוז מדויק מעל י). דרוש כמובן גם מ0והפלסים המתאימים מעוינים (תנאי  –המדידה) 

  לתחנה.
  

,  (מהאנך)   ית הפילוסיבסט(עקב חוסר פילוס) תלויה   יה בכיוון האופקי  יהסט  .א'

  -  ה מהאנך  י, ובכיוון הקו הנמדד ביחס לכיוון הסטי Vהגובה (מהאופק)   זוויתב

 tan  sinV       .  {49}  

ית הפילוס י), נראית סטtransverseכשור המדידה הרגיל, בעל פלס ראשי רוחבי (יבמ
  –ישרה, והביטוי המתאים הוא     זווית, ולכן ה wהרוחבי בלבד  

  tan
w w V      ,  {50}  

  (בפיתוח כמו בסעיף ד' להלן).

אלא בצורה חישובית, ע"י  – הפילוס בתהליך המדידה- אין אפשרות לחלץ את השפעת אי
הרוכב, הנוסף, במיכשור ב השפעתה. [למטרה זו נועד הפלס יה וחישוימדידת גודל הסט

מדידת מצב בתיאודוליט סיפרתי החישוב יכול להיות מבוצע אוטומטית, על רקע  אסטרונומי].
הפילוס, -השפעת איניטרול פילוס המכשיר, או  –כשור מתקדם יבמהפלס בכמה כיוונים; 

ת, ולתקן את הבועה בכל תצפי כשור רגיל יש לרשום את מצביבמ וטומטית).מבוצעים א
  הכיוון לפיו, בחישוב.

לציר הצידוד (האנכי)    Bהדורש ניצבות הפלס הראשי   – לעיל 1לעומת זאת, אי מילוי תנאי 
S –  :בבדיקה ניתן לקיזוז בתהליך הבדיקה לפני המדידה, או תוך כדי המדידה, כדלקמן

וס אחד למשל; מסובבים את מפלסים את המכשיר, כשהטלסקופ בכיוון בורג פיל מראש
סביב ציר הצידוד, כך שהוא שוב בכיוון אותו הבורג (בכיוון ההפוך). ללא  180-המכשיר ב

ית הניצבות בין קו הפלס וציר הצידוד; ייה בפלס, שהיא כפולה מסטימגלים סטחדש מפילוס 
  .43איור ראו  
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  צידוד: בדיקת ניצבות הפלס לציר ה43איור 

 זווית; במצב השני (ימין), אחרי הסיבוב, בגלל  B’‐Bבמצב הראשון (שמאל) מפולס הפלס  
ר קו צֵ מהאופק. בכל מצב יֹו  2  זוויתב  B’‐B  תסטה בועת הפלס -  יה מהניצבות  יהסט

  י.במקום מישור אנכ –לאנך  מישור נטויהראיה 

יה שנתגלתה), בברגים יבלבד (כלומר, חצי הסט    זוויתלניצבות לציר הוא ב כיוונון הפלס
  הנותרת, ע"י פילוס מחדש.    זוויתהמחברים אותו לגוף המכשיר; ו

ר המעגל האנכי (כאש face leftאפשר לבצע מדידה אחת בפנים משמאל,  ללא הכיוונון
, יה בפנים מימיןיומדידה שנ –נמצא משמאל לטלסקופ; בדומה למצב הפלס הראשון, למשל) 

face rightהניצבות; כלומר: מדידה בהיפוך פנים מחלצת - . ממוצע הכיוונים נקי מהשפעת אי
הניצבות בין הפלס וציר הצידוד. בדיקה וכיוונון כזה יש לערוך לכל פלס, בכל -את שגיאת אי

  מכשיר (אפילו ב"פלס בנאים").

  

שאינו ניצב לציר   Rלעיל) נובעת מקו ראיה   2(תנאי  collimation, ת הקולימציהיסטי  .ב'
יה בכיוון יוגודל הסט ; Vהגובה מהאופק   זווית; גם היא תלויה ב Hההגבהה (אופקי)  

 זווית, וב האופקית (מניצבות לציר ההגבהה)   ית הקולימציהיתלוי בסט  cהאופקי  

  – Vהגובה (מהאופק)  

  / cosc V     .  {51}  

  .44מאיור הפיתוח נובע  

  

  : השפעת הקולימציה44איור 

במקום מישור  – )cone( הקולימציה מביאה לכך שקו הראיה יוצר (בשינוי הגבהה) חרוט
  ), במרחק  small circleנראה כמעגל קטן ( היחידה- י. חיתוך החרוט עם כדוראנכ

  –מהמישור האנכי. ממשפט הסינוס מתקבל 
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sin

sin sin
cos cx

V

       ,  {52}  

  לעיל.  {51}וממנו הקירוב  

  

למטרה (אופקית) בפנים נעשית ע"י קריאת כיוון אופקי  חישוביתבצורה  בדיקת הקולימציה
מראה את ) 180התאמה (להפרש הדרוש של - משמאל וגם מימין, והשוואת הקריאות; אי

: מכוונים אל מכניתה; והממוצע נכון. אפשר גם לחלץ את הקולימציה בצורה יכפל הסטי
ג"כ באופק,   (בפנים משמאל, למשל), ומסמנים אותה מאחרי המכשיר, ַּבאופק  A מטרה 

1A (ע"י היפוך הטלסקופ, סביב ציר ההגבהה; פנים מימין); אח"כ מכוונים שוב לאותה מטרה

(פנים משמאל). ההפרש בין הסימנים  2Aאך בפנים מימין, ושוב מסמנים אותה מאחור,   –

 הנימות); הכיוונון נעשה ע"י הבאת צלב פעמים השפעת הקולימציה (האופקית 4מבטא 
2  לרבע המרחק בין הסימנים 1A A ;   45איור.  

  

 איור 45: בדיקת וכיוונון קולימציה אופקית

  

כאשר פלס המעגל האנכי    Vאנכית נכונה   זוויתכך שייקרא  – כיוונון המעגל האנכי  .ג'
b   0 מעוין (קריאה   (או  חישוביתאו  מכניתנעשית  –לעיל)  3בזניט, וגו'; תנאי

יה" של יהחישובי מתצפיות בפנים שמאל וימין נקי משגיאת "התל הממוצע). אוטומטית
    .46איור המעגל האנכי;  

  

  ית" מעגל אנכיי: בדיקת "תל46איור 
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קטנה  LZ ניטליתז זוויתהמעגל האנכי מראה  נניח שבמצב הראשון, בפנים משמאל,

LZ); כלומר,  יה לא נכונה של המעגל האנכי, בשיעור  י(בגלל תל  מהאמיתית      .

גדולה מהאמיתית; כלומר,   RZהזניטלית  זוויתבמצב השני, בפנים מימין, תהיה אז ה

RZ    ספור עליו). יעקב המ –ספרי הדרוש (אבל הקריאה במעגל קטנה מערכה המ

, 360יהיה נקי מהטעות; או, לחילופין, סכום הקריאות במעגל לא יהיה בדיוק   זוויתממוצע ה
  שלילית).    זוויתש; ה(במקרה לעיל, הסכום קטן מהדרו   זוויתאלא שונה ממנו בכפל ה

האחרון מבוצע בהתאם  .מכניתאו  חישובית,  שנמצאה   זוויתמכל פנים, יש לתקן עבור ה
ה להציב את הקריאה הנכונה יש תחיל  T2-לסוג בורג הכיוונון הקיים במכשיר; למשל, ב

במיקרומטר האופטי, אח"כ ללכד את החלקות בו, ורק בסוף לעיין את הפלס ע"י בורג הכיוונון 
  שלו (ביחס לגוף המכשיר). 

קיים מיתקן פיצוי כלשהו (קומפנסטור, המנצל את כיוון  אוטומטי[בתיאודוליט בעל מעגל אנכי 
כל עוד המכשיר  –או קריאה נכונה עליו  –ל הכובד), אשר מבטיח את מצבו הנכון של המעג

  אינו חורג מתחום פילוס מסוים].

  

, לציר הצידוד  H[או ניצבות ציר ההגבהה (צ"ל אופקי)   אופקיות ציר ההגבהה-אי  ד'.
; וגודל  {50}לעיל, גם היא משפיעה על כיוון אופקי בדיוק כמו ביטוי   4], תנאי  S(אנכי)  

  – Vהגובה (מהאופק)   זווית, וב ה מהאופקיות  יתלוי בנטי  Hיה בכיוון האופקי  יהסט

  tanH V      .  {53}  

  .47מאיור הפיתוח נובע  

  

  : השפעת נטית ציר ההגבהה47איור 

  במשולש העליון מתקבל 
sin

sin
cos

x
V


   בתחתון   ; ו

sin
sin

sin
Hx

V


    ומשניהם ;–  

  sin sin  tanH V      ,  {54}  

  לעיל.  {53}וממנו הקירוב  

ר (בשינוי הגבהה) מביאה לכך שקו הראיה יוצ    זוויתיה) ביאופקיות ציר ההגבהה (נט-אי
  במקום מישור אנכי. – מישור נטוי
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נעשית (לאחר חילוץ השפעת הקולימציה) ע"י קריאת  חישוביתבצורה  האופקיות- ת איבדיק
התאמה -כיוון אופקי למטרה מוגבהת בפנים משמאל וגם מימין, והשוואת הקריאות; אי

גובה); והממוצע נכון.  זוויתה (באותה ימראה את כפל הסטי 180(להפרש הדרוש של 
: מכוונים אל מטרה כניתמהאופקיות בצורה - ים אפשר היה גם לחלץ את איבמכשירים עתיק

; אח"כ מכוונים שוב לאותה  1A(בפנים משמאל, למשל), ומסמנים אותה באופק,    Aגבוהה  

הסימנים מבטא . ההפרש בין   2Aאך בפנים מימין, ושוב מסמנים אותה באופק,   –מטרה 

שינוי מצב ציר ההגבהה (ביחס לגוף  ופקיות ציר ההגבהה. הכיוונון: ע"יא- את כפל השפעת אי
1תיפול בחצי המרחק בין הסימנים    Aהמכשיר), עד שתמונת הנקודה   2A A   ;בשני הפנים ,

פיסית קלה לציר; כשור חדיש אינו מאפשר גישה יהבעיה היא כמובן בכך, שמ .48איור 
  ומכנית ניתן לתקן במעבדה בלבד.

  

  אופקיות ציר ההגבהה-בדיקת אי :48איור 

  

, לפתרון חישובי משותףניתנים  –ההגבהה  רלקולימציה ולאופקיות צי – שני התיקונים
כאשר נרשמים הכיוונים האופקיים לשתי מטרות בהגבהות שונות, בשני הפנים. נוצרות אז 

  –ג שתי משוואות מהסו

  / cos  tani i iV V        ,  {55}  

;  iVהיא חצי הסתירה בכיוון האופקי (בין פנים משמאל ומימין) למטרה בהגבהה   iכאשר  

,והנעלמים       .נפתרים משתי המשוואות   

  

בשינוי מיקוד (תנאי  ויציבות קו הראיהלעיל),  5(תנאי  הצירים חיתוךיש להבטיח את   ה'.
6.(  

  

לעיל)  7-10(תנאים  רכוזם, וחלוקה שווה בהיקפםיניצבות מעגלי הקריאה, מ  ו'.
בכל אזור של המעגל. מכיוון שתנאים אלו אינם  –תימדד כגודל זהה  זוויתמבטיחים שכל 

ת (של פנים משמאל ומימין), שביניהן ) תצפיוsets( מערכותמבצעים  –מתקיימים בדיוק 
משנים את מצב המעגל (האופקי; את האנכי אי אפשר להזיז). מספר המערכות נקבע לפי 

  הדיוק הדרוש; ראו בתקנות המדידה.

כלומר, מדידה בפנים  –מערכת -[המרכז למיפוי ישראל הרשה, בזמנו, ביצוע שני חצאי
  כאשר אין צורך ביותר ממערכת  –ל האופקי משמאל, והשלמת פנים מימין אחרי סיבוב המעג
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כשור סיפרתי אוטומטי כיום, אין כל בעיה בביצוע מערכות יבמ). 7אחת (כמו בצלעון מדרגה 
  רבות].

  

  רכוז (אקסצנטריות) של המעגלים.יהמ-במעגלים מקזזות את השפעת אי קריאות קוטריות

  

לפני המדידה. עם זאת נראה  וננוולכואת המכשיר,  לבדוקלסיכום הבדיקות והכיוונונים: יש 
להוציא  –הכיוונונים נחלצים במדידה בפנים משמאל ומימין, ובריבוי מערכות - אישכל 

  ; זו אינה נחלצת, ויש לפצות עבורה בצורה חישובית. הפילוס- שגיאת אי

ץ אך גם הוא אינו נחל –מהווה בעיה של מדידה, ולא של כיוונון  מעל לנקודה המירכוז- אי[
  רכוז מדוקדק, ובמספר הצבות].ימשמאל ומימין, אלא רק במ בפנים

  

  יותושיטות למדידת זו

, כאשר כל מערכת כוללת מדידות כיוונים בפנים משמאל במערכותיות מבוצעת ומדידת זו
  כשור; ראו בתקנות המדידה.ירכות נקבע לפי דרישות הדיוק, והמומימין. מספר המע

; בעבר היה 49איור יות בין מטרות,  וולא זו –ל פנים בכ אלומת כיווניםכיום מקובל למדוד 
, ואף אגירה זוויתיות, שהיה מיועד לחזרות על כל וחד למדידת זוכשור שהתאים במיוימ

(ע"י גרירת המעגל האופקי אל המטרה החדשה,  הסכומית זוויתמכנית אוטומטית של ה
  , וכד'.ושיחרורו שם)

  

  יםויות ואלומת כיוונו: מדידת ז49איור 

; 5עד כיוון  –וכו'  2דרך כיוון  1כך למשל תימדד אלומת הכיוונים בפנים משמאל, מכיוון 
סגירת (לעתים אף עם  10-חזרה ל 6-יבוצע היפוך פנים, והאלומה תימדד בסדר הפוך, מ

 –ני הפנים). לפי מספר המערכות הדרוש, וסוג המכשיר אופק, על המטרה הראשונה, בש
, הקורא קריאה קוטרית, יש צורך  T2ה (למשל עבור  ילמערכת השני המעגל האופקי ביסּובָ 

180לשנות את המעגל רק בשיעור  / n   עבור ,n  ה תתחיל אולי ימערכות); המערכת השני
  בכיוון השני; וגו'.
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שניה,  זוויתבין שתי מטרות (אולי מספר פעמים), ואחריה  זוויתתימדד ה ֲהָחזרותבשיטת 
  , וכד'.C-ל  Aבין   זוויתלמשל, ה –יות ווגו'. לעתים מדדו גם קומבינציות של זו

; וכך תהיה הקריאה שהכיוונים האופקיים גדלים עם כיוון השעוןבכל התיאודוליטים מקובל  
  (להוציא כאשר האפס עובר ביניהן). A-גדולה מזו ל  B-ל

  

צפה אל המטרה יי לכיוון הנרמוטל חלק המעגל הקוט תמונה כפולהבתיאודוליטים עם 
רה אופטית (וכך מחלץ את שגיאת בכיוון הפוך), על חלק המעגל בכיוון המטרה, בצו (כלומר,

, 40באיור רכוז של המעגל). המצב היחסי בין חלקי המעגל מעיד על הכיוון למטרה, כמו  יהמ
ת באיור) כאשר כל חלקה בין שנתות מתאימות (בפנים משמאל ומימין, הנראו – \55עמ' \

, שהוא לרוב מיקרומטר אופטילהגדלת דיוק המדידה מוסיפים נחשבת כחצי ערכה הנקוב. 
) המסיט תמונה, שבעזרתו מלכדים את יתד-פריסמת, או כדורי-התקן(לעתים  פלנופרלל

ית) מופיעה בחלון המיקרומטר, זוויתתמונות השנתות במעגלים הנגדיים; מידת ההסטה (ה
  ת הראשיות.ונוספת לערך של השנתו

כאשר מיישמים מיקרומטר אופטי אין צורך לחלק את המעגל כולו בצפיפות רבה, אלא רק 
בלבד. מיקרומטר והמידה בין השנתות נמדדת בחלוקת המיקרומטר  –לשנתות ראשיות 
  .50איור כשור ללא תמונה כפולה;  יאופטי נהוג גם במ

  

  : קריאה במיקרומטר אופטי50איור 

  רכוזימ 

צפה הוא למרחק נקודה נעשה קריטי כאשר הכיוון הנ) המכשיר על הcentering( רכוזימ
  קצר.

; באחרון יש פריסמה אנך אופטי(חוט עם משקולת), או  אנך מכנירכוז נעשה ע"י יהמ
ביחס  –הנראה כעיגול קטן, צלב, וכד' בעינית  –המראה את מצב ציר הצידוד (האנכי) 

: תחילה מביאים את בשיטה השבדיתופטי מזורז רכוז בעזרת אנך אילנקודה בקרקע. המ
גי הפילוס (וכך המכשיר יוצא מפילוס, כמובן); את עיון הפלס ע"י בר –ציר הצידוד אל הנקודה 

ק ) (ללא הזזתן מנקודות הניעוץ בקרקע). רtripodמבצעים ע"י שינוי אורכי רגלי החצובה (
ים לשיטה הטבעית (אך לא מהירה) עובר –רכוז מקורבים יאחרי שמגיעים למצב של פילוס ומ

רכוז המדויק. פעולה אחרונה זו מבוצעת ידויק של הפלסים; והזזת המכשיר למשל עיון מ
שטח ראש החצובה (כך שלא ישתנה מצב הפילוס), יכהזזה מקבילה של המכשיר על גבי מ

  ללא שינוי אורכי רגלים, או הזזת רגלים מנקודות הניעוץ שלהן.

  

רכוז. יש בשוק אנכים אופטיים י, במידה ונדרש דיוק גבוה במכיול האנך האופטי דורש
כשור ימאפשרים ראות למעלה או למעלה. במוה –לסימון  לייזרייחודיים, הכוללים גם 
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התיקון , כמו גם אוטומטיתהפילוס יכול להתבצע לציון האנך; ו לייזריש אחדים עם מתקדם, 
  .10"-כ –ופטי רגיל דיוק אנך א ).פילוס- (לאי לכיוונים המדודים

הנשאר צמוד לראש החצובה, ומאפשר הכנסת  –רוב המכשירים ניתנים להפרדה מבסיסם 
רכוז, בין ינעות שגיאות המ). כך נמforced-centering( כפוי-רכוזיבממכשיר אחר לבסיס, 

  שונים באותה נקודה.מכשירים הצבות 

  

למשל, אם הנקודה על הנקודה (שלא) להציב את המכשיר לעתים אין אפשרות (או מעדיפים 
; או ששני מכשירים שונים אמורים מקום בלתי נגיש או לא נוח לעבודה)היא בראש תורן, או ב

רכוז יהנמדדים בנפרד). במקרה כזה אין מ יםומרחק תוזווילמדוד באותה נקודה (למשל, 
), -eccentric-station, satelliteמכשיר בתחנה, אלא מבוצעת מדידה מתחנה אקסצנטרית (

   .\101עמ' \, 13בפרק נית (לכיוון או למרחק); ראו לווייאו 

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

 אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 

  

 שאלות

את הקריאה על  מהי רגישות הפלס, אם הזזתו בשנת אחת שינתה .1
 מ"מ? 3-מ' ב 60אמה במרחק 

0.003היא   זוויתה / 60 0.000,05 10"m m rad       וזו נקראת רגישות הפלס (לשנת אחת, בד"כ ;

  מ"מ). 2 באורך
אם הרמת קצה אחד  –ס"מ  40מהי רגישות "פלס בנאים" באורך  .2

 הבועה בשנת אחת?  מ"מ הביאה להסטת  7-שלו ב

1רדיאן, או  0.017,5של  זוויתל מ"מ מתאימים 400מ"מ במרחק  7 .00 ](7 / 400 )mm mm     .[  

מהו עומק החריטה באמצע פלס שפופרת (לעומת קצותיו), אם  .3
 ?20מ"מ ורגישותו " 50אורכו 

  במעגל הוא בערך   fגודל חץ הקשת  
2 / (8 )f c R   כאשר המיתר הוא ,c  הרדיוס . R   מחושב מתוך

2מ"מ,   2, ואורך השנת  הרגישות   "/ " 2 206,265"/ 20" 20,626mm mm mmR        מכאן .

50)2חישוב עומק החריטה   ) / (8 20,626 ) 0.015mm mm mmf     23בפרק . ראו גם.  

מדוע חובה לפלס את הפלס הרוחבי בתיאודוליט בדיוק גבוה,  .4
 )?ויות אופקיותולפני ביצוע מדידות (ז

  הפילוס משפיעה על הכיוון האופקי, ואינה נחלצת (בקריאה בפנים משמאל ומימין).-כי שגיאת אי
ויות (אופקיות מדויקות) ביותר ומדוע יש לבצע מדידת ז .5

 ממערכת אחת?
  מעגל האופקי. (היקף ה) כדי למזער את שגיאת החלוקה ב

נתונות שתי נקודות על כדור הארץ, באוהיו ובישראל,   .6
(32 ,  35 ),  (40 ,  80 )A N E B N E     . מבקשים את המרחק והאזימוטים

, בעלת הרוחב הגבוה ביותר  Cביניהן; וכן את נתוני הנקודה  
 .על הקו ביניהן

35(קראו הכל משמאל לימין):    B-NP-Aפתרון המשולש   ( 80) 115ºA B         ,  

cos cos50cos58 sin50sin 58cos115 0.066074AB      ,  
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86º.211,4י זוויתהמרחק ה 1.504,67AB rad   ק"מ מתקבל המרחק  6,371, ובכדור ברדיוס 

9,586.3AB km  .  

sin sin115 sin 50 / sin 0.695,792ABA      44, ומכאן .090, 4A   ,  

360ולכן   315 .909,6AB A      .  

sin sin115 sin 58 / sin 0.770,276ABB      50, ומכאן .378,7B   .  

  
  

B‐NP‐C :  cosון המשולש  פתר sin sin 50 0.590,066C B     53,  ומכאן .838,3C    ,  

cos 1/ (tan50 tan ) 0.613,266 ;  52º.173,9 ;  27º.826,1BC C BC C          ,  

sin sin sin 50 0.605,080 ;  37º.234,6 0.649,867 4,140.3BC BC BC rad km        .  

cos זהה   : C‐NP‐Aפתרון המשולש    - ביקורת  sin sin 58 0.590,065 ;  53 .838,3C CA     .  

cos 1/ (tan 58 tan ) 0.456,693 ;  62º .826,1 ;  115º .000,0AC C AC AC BC            
    -שוב זהה. וכן 

sin sin sin58 0.754,444 ;  48º.976,8 0.854,807 5,446.0AC AC AC rad km       ;  

9,586.3ACוהאורך הכללי שוב זהה:   BC km    .  

 זוויתנורות. נמדדה ימסגר צריך לתמוך ברך בין שני צ .7
 -ו  30ויות הגבהה מהברך  ו; וז 120אופקית  401ר נוי, לצ  

 המרחבית בברך?  זווית, בהתאמה. מהי ה2-ו

התמיכה  זווית יות הרוחב הגיאודטי.וויות ההגבהה מחליפות את זווכאשר זהאיור לבעיה זו דומה לקודם, 
cos -המרחבית היא  sin 30sin 40 cos30 cos 40 cos120 0.010,313 ;  90º .590,9     .  

   בוצעו התצפיות הבאות:  Aבתיאודוליט בתחנה   .8
          
            to                        H             Z               

         ( )            23 .452   101 .728g gB faceLeft 

       ( )  223 .466   298 .260g gB faceRIGHTT 

   
 מה תוכל למצוא מנתונים אלו, על מצב התיאודוליט?

101)סכום פנים שמאל וימין במעגל האנכי הוא  .728 298 .260 ) 399 .988g g g   ולכן כפל שגיאת ,

399)ית) המעגל האנכי היא  י(תל .988 400 ) 0.012g g g   אן שיש להוסיף לקריאה הזניטלית בכל . מכ

  , שהיא חצי השגיאה שנצברה, בסימן הפוך. 0.006gפנים  

223)הקריאות הן כמעט באופק, ולכן ההפרש   .466 200 23 .452 ) 0.014g g g g     בין הקריאה

לתקן בחצי השגיאה, מכאן שיש  האופקית בימין ובשמאל (אחרי היפוך הפנים) מעיד על כפל שגיאת הקולימציה.
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0.007g  בסימן ההפוך: להוסיף בפנים משמאל, להוריד בפנים מימין (מכיוון שהקריאה בפנים ימין היתה ,
  גדולה מזו שבפנים שמאל). 

23הן (הממוצעות; מוצגות לפנים משמאל): אופקי   Bהקריאות הסופיות אל   .459g  101 , זניטלי .734g .  
  על מצב ציר ההגבהה אין נתונים.

,  A, B, אל נקודות   Cבוצעו מדידות בתיאודוליט בתחנה   .9
 כדלקמן:

      to               H                  Z        

 ( )    123 45'02"    58 36 '21"

A ( )    157 50 '22"  100 25'17"

B FL

FL

 
 

 

          to               H                  Z          

    
A ( )    337 50 '58"  259 35'03"

 ( )    303 45'14"  301 24 '05"

FR

B FR

 
 

  

  פתור מה שתוכל, על נתוני הכיוונון.

360הוא  B - יטליות לסכום הקריאות הזנ 00'26" ול ,-A   360הוא 00'20"  ,מכאן שהתיקון הממוצע .
. בקריאות הנוכחיות שולטים הממוצעים 12בכל כיוון שקוראים רק פנים אחת) הוא " –לכל כיוון זניטלי (להבא 

58ל)  השונים, כמובן; וכך יש קריאה זניטלית (מיוחסת לפנים שמא 36'08"BZ    הגבהה   זווית, או

31 23'52"BV     100; ובדומה לכך 25'07"AZ     10, או 25'07"AV    .  

  . A לכיוון  B " ,36לכיוון   12), הוא "180ההפרש בקריאות האופקיות, ימין פחות שמאל (פחות 

, ופתרון שתי משוואות בשני {55}ה בצירים ושל ההגבהות, ביטוי יהשוואת חצי ההפרש לפונקציות של הסטי
"14נעלמים נותן: הקולימציה היא     18אופקיות ציר ההגבהה היא  -, ואי"   .  
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  מדידה אופטית של מרחק  9

  

  אמה אופקית או אנכית

ויות וצלע ואופטית של מרחק מסתמכת על פתרון משולש, בו נמדדות בד"כ שתי ז מדידה
  .51איור אחת ושתי צלעות);   זווית –אחת (ולעתים רחוקות 

  

  : פתרון משולש51איור 

בהרבה מהצלע  . הבסיס בד"כ קטן bהצלע המדודה (או הידועה מראש) נקראת הבסיס  
הדרושה (כלומר, מבוצעת הגדלת הבסיס); והבסיס יכול להיות ליד הצופה, או ליד המטרה. 

ישרה), ניתן  זווית(הגדולה; לעתים מותווית כ    זווית(הקטנה), וה    זוויתע"י מדידת ה
  – Dהמרחק  את   bלחשב מאורך הבסיס הידוע  

  
sin( )

 
sin

D b
 



     .  {56}  

, בבסיס ניצב לכיוון המטרה, בו )teletop(למשל   הבסיס בצופהבו (היסטורי) כשור יקיים מ
; אך  Dמתורגמת ישירות למרחק   –בעזרת פריסמות   B-הנמדדת למעשה ב  C  זוויתה

קבוע או משתנה, אופקי או  – בסיס במטרהעיקר השימוש (ההיסטורי) הוא במכשירים עם 
  אנכי.

  

מ'),  2.000,0היא בסיס באורך מדויק וידוע (בד"כ ) subtense-bar( האמה האופקית
, האופקית   זווית. ה52איור ), סימטרית לכיוון המכשיר,  tripodהמוצב אופקית על חצובה (

נמדדת מספק פעמים; והמרחק האופקי אל ,  bהכלואה בין סימני קצות האמה האופקית  
   –מרכז האמה מתקבל (ללא תלות בפרש הגובה בין המכשיר והאמה) בחישוב המישורי 

  cot
2 2

b
D


   .  {57}  

  

  : אמה אופקית52איור 
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נוור (המתוח בקפיץ); במשולשים, הקבועים בקצות סרט אי אורך הבסיס על האמה מסומן
ת קטנה, מ'), להעברה והסעה; ויש במרכזה משקפ 1פול לחצי (אורך האמה ניתנת לקי

  המטרה, לעבודת לילה).-לכיוונה בניצב לקו הנמדד (ונורות תאורה במשולשי

אבל אז דרושה  –) יכולה גם היא לשמש למדידת מרחק אופטי vertical staff( אמה אנכית
  .53איור יות אנכיות,  וזו 2מדידת 

  

  ת: אמה אנכי53איור 

הוא   D; והקשר למרחק האופקי   iVאנכית   זוויתמתאימה   iSלכל קריאה על האמה  

  -(של תחתית האמה מהמכשיר)   hבאמצעות הפרש הגובה  

   tan i iD V h S      ,  {58}  

  –ומחיסור שני ביטויים כאלו מתקבל 

  2 1

2 1tan tan

S S
D

V V





     .  {59}  

ניהן (שלילי לירידה מתחת לאופק); ועם המרחק וויות האנכיות יש להציב על סימאת הז
, עם ביקורת.  {58}, מביטוי  hהאופקי אפשר כמובן לחשב גם את הפרש הגובה מהמכשיר  

ללא קשר להפרש הגובה בין  –האמה האופקית והאנכית נותנות את המרחק האופקי 
  כשולים, וכד'.למ ֵמֶעֶברשיר והאמה; כך הן מאפשרות מדידת מרחק בין גגות, המכ

  

  בסיס עזר

שם כל מרחק יאפשר לי –במקום אמה אופקית באורך קבוע, המוצבת סימטרית בניצב לקו 
בתנאי שזו נמדדת); ראו באיור  –לקו  זוויתאופקי שהוא (בניצב לקו, או בכל 

   –הנמדד, יהיה המרחק האופקי  כאשר בסיס העזר ניצב לקו.   הבא

  cotD b      .  {60}  

ניצבות בסיס העזר מושגת בקלות בפריסמה, שדיוקה מספיק בד"כ למטרה זו; האורך 
 זווית(האופקי) של בסיס העזר נמדד בסרט; קצותיו מסומנים בניסי מדידה, דגלים, וכד'; רק ה

בשיטה זו אפשר להגדיל בסיס עזר של עשרות בודדים  הכלואה נמדדת בדיוק, בתיאודוליט. 
- למרחק מדוד אופטית של יותר מקילומטר, בדיוק סביר (ואפילו טוב מ –של מטרים 

1:2,000.(  
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  נימות המרחק

במיקום אופקי  –מותקנות נימות מרחק, במישור הסריג אופטית ברוב הטלסקופים למדידה 
ת למדידת מרחק אופקי, הנמצא מיידית לפי או אנכי על צלב הנימות. נימות אלו משמשו

. [בתיאודוליטים 54באיור (הסימטרית) הכלואה ביניהן משני צידי הצלב, כמו      זוויתה
  אלקטרוניים אין עתה נימות מרחק].

  

  : נימות מרחק54איור 

  -מתוך משולשים דומים נקבל 
f d

i S



מהמוקד לאמה הוא    dו, המרחק האופקי  ; א  

f d

i S



 של נימות המרחק הוא    K, כאשר מקדם ההגדלה    
f

K
i

  .  

אל   O(ממרכז המכשיר    Dמכאן שבטלסקופ אופקי ואמה אנכית יתקבל המרחק האופקי  
  –, בביטוי  Sהאמה) מהקטע הכלוא על האמה  

  ( )D K S f c        ,  {61}  

)כאשר הסוגריים מבטאים את מקדם התוספת  )f c ע"י בניה מתאימה של הטלסקופ .
 מותקנת כך    זוויתבדיוק (כלומר: ה 100ה של מקבלים במכשירים המודרניים מקדם הגדל

  - ש
1

tan
2 200


 39איור ; ראו  בדיוק (כלומר: אין תוספת מרחק)  0  ), ומקדם תוספת של ,

מכאן שכל ס"מ כלוא על האמה (האנכית) הופך למרחק אופקי של מטר מהמכשיר . \54עמ' \
  –(בטלסקופ אופקי). 

  100 D S      .  {62}  

וחייב אופקיות הטלסקופ (קו הראיה), או  –הפיתוח לעיל היה לנימות הגובה (האופקיות) 
וגם הוא דורש טלסקופ אופקי  –תיקון מתאים. יישום נימות הרוחב (האנכיות) זהה לזה 

  (ואמה אופקית, וניצבת לקו הראיה), או תיקון מתאים.

מחייבת תיקון לשיפוע. מדידת מרחק בנימות הגובה (או הרוחב) בהגבהת הטלסקופ, 
); השני דורש הכפלת \107עמ' \, 14פרק הראשון יוצג בפרק על טכימטריה בהמשך (

  ההגבהה בלבד. זוויתהמרחק המשופע בקוסינוס 
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  כשור מיוחדימ

עם שכיחות  –ל מרחק; אך כיום מיוחדים נוספים למדידה אופטית ש מכשירים ּיּוצרובזמנו 
  נפוצים. הם אינם –כשור האלקטרוני יהמ

  .):   double-image( הכפולה-התמונהמכשיר אחד, למשל, יישם את שיטת 

  אופקית נתונה   זוויתיתד, שפיצלו את קו הראיה ב-לפני העצמית הותקנו שתי פריסמות
חדת, שעליה סרגל ראשי היתה אל אמה אופקית מיו (בדומה לנימות המרחק). המדידה

יתד אחת) הוטלה על תמונת הסרגל -ס (מפריסמתהאינדק-אינדקס. תמונת סרגל-וסרגל
ואחרי ליכוד חלקה מסוימת (שבוצע ע"י מיקרומטר אופטי,  – )היהפריסמה השניהראשי (מ

  ס"מ. 1-פלנופרלל) נמצא המרחק (המשופע)., בדיוק של כ

  

, 14 בפרקראו  ;נימות מרחק שאינן קבועותכשור אחר למדידה אופטית של מרחק יישם ימ
כשור אופטי למדידות מרחק; וכאמור, אין אף נימות י[כיום כמעט ואין יישום של מ .\114עמ' \

 מרחק בתיאודוליטים האלקטרוניים].

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

 אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 

  

 שאלות

חשב את המרחק האופקי מהתחנה אל האמה האופקית, לפי  .1
 התצפיות הבאות:

    

  Left   (H)    Right  

56 .783        59 .365

56 .787        59 .366

56 .786        59 .364

56 .783        59 .366

g g

g g

g g

g g

 

2הכלואות (קריאה לסימן ימני פחות לשמאלי) הן:  ת והזוי .583,  2 .578,  2 .579,  2 .582g g g g
 זווית; וה 

2הממוצעת   .580,5g   1.000,0הוא  . המרחק האופקי cot(2 .580,5 / 2) 49.33g
m mD    )4 

  ספרות מציינות).
הקימו   Bנמדד בצורה אופטית כדלקמן: בנקודה    ABהמרחק   .2

 20.00אופקי של   BCעליו מרחק  בפריסמה, ומדדו  ABניצב לקו  
, והן  C -ו  Bמדדו אז את הקריאות לנקודות    Aמ'. בנקודה  

 .בהמשך בטבלה
ימינה או  – Cנמצאת הנקודה  B -ל A -ביחס לקו מ באיזה כיוון

 שמאלה?
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; ומה הם המרחקים האופקי  ABמה הם המרחקים האופקי והמשופע  
 ? ACוהמשופע  

    

   to                H               Z    

( )       23 .452    101 .728

( )     223 .460    298 .260

( )     227 .523    298 .325

( )        23 .513    101 .661

g g

g g

g g

g g

B FL

B FR

C FR

C FL

 

  
  . B-ל A-נמצאת ימינה לקו מ  Cהנקודה  

23(מבוטא בפנים שמאל) הוא    B ממוצע הכיוון לנקודה  .456g ;  ממוצע הכיוון לנקודה  וC   מבוטא בפנים)

27שמאל) הוא   .518g האופקית הכלואה בנקודה   זווית;  מכאן שהA    4היא .062g .  

399 -מסתכמות ב  Bהקריאות האנכיות לנקודה   .988g  0, או בתיקון דרוש של .006g  לכל קריאה; בכיוון

399 -הן מסתכמות ב  Cלנקודה   .986g  0, או בתיקון דרוש של .007g  לכל קריאה [לכל נקודה יש תיקון

101מעט שונה]. הקריאות המתוקנות הן   .734g  101 -ו .668g ;או, הזויות האנכיות הן  , בהתאמה

1 .734g 1 - ו .668g .בהתאמה ,  

20.00:  הוא  AB המרחק האופקי  cot 4 .062 313.03 313.0g
hor m m mAB    ;  

313.03המרחק המשופע הוא:   sec( 1 .734) 313.14 313.1g
slp m m mAB     .  

20.00:  הוא  ACהמרחק האופקי   cos 4 .062 313.66 313.7g
hor m m mAC ec   ; 

313.66ע הוא:  והמרחק המשופ sec( 1 .668) 313.77 313.8g
slp m m mAC     .  

ראו כיוונים אופקיים אל קצות נק  ABCעל הקו  B  בנקודה .3
 ? ACמהו המרחק . D -, ואל שני צידי אמה אופקית בהקו

    

station     to            H        

    B         A     123 45'36"

                   212 44 '36"

                   214 46 '40"

               C      303 45'37"

    A        D        27 52 '13"

          

L

R

D

D







    B        36 27 '37"

    C         B      181 29 '41"

                D     192 14 '32"





 

  
180היא    ABC  זווית[הקו כמעט ישר; ה 00'01"לשבר בנקודה   , ולכן אין צורך בתיקון האורךB .[  

214לאמה היא:    Bהכלואה מנקודה   זוויתה 46'40" 212 44'36" 2 02'04"D       ;  

36לאמה היא:    Aהכלואה מהקצה   זוויתה 27'37" 27 52'13" 8 35'24"A       ; 

192לאמה היא:    Cהכלואה מהקצה   זוויתוה 14'32" 181 29'41" 10 44'51"C       ;  

:  , אורך הקווביחד
1.000,0 cot(2 02 '04"/ 2) (cot 8 35 '24" cot10 44 '51") 669.553 669.55m m mAC          

;  1.43בוצעו קריאות על אמה אנכית בשלוש נימות המרחק:  .4
 מ'. מהו המרחק האופקי? 3.02;  2.22

מ'. בהנחה שהקריאה האמצעית היתה אופקית, ועם מקדם  3.02 – 1.43=  1.59הקטע הכלוא על האמה הוא  
  מ'. 159, יהיה המרחק האופקי 100הגדלה של 

) , אך זה המצב 3.02+  1.43/ ( 2=  2.225בדיוק לממוצעת   מ', אינה מתאימה 2.22[הקריאה האמצעית, 
 הסימטריה בקריאות אף גדולה יותר].-היתה אי –השכיח. אם היה קו הראיה בשיפוע תלול 
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  קואורדינטות וצלעון  10

  

  קואורדינטות ישרות וקוטביות

יות. כמבוא לצלעון יוצגו תחילה וצלעון הוא אמצעי ליצירת בקרה, ע"י מדידת צלעות וזו
  הקשרים שבין המדידות (הקוטביות או הקרטזיות/הישרות) לקואורדינטות בהיטל.

  

הרשת (ה"אזימוט"  וויןַתכְ במדידה קוטבית (במישור ההיטל) קיימים הקשרים הבאים בין 
, והפרשי הקואורדינטות הישרות  ), המרחק  \16עמ' \, 7איור (ראו גם    בהיטל)  

,בהיטל    y x    (לצפון, למזרח)–   

  siny        ,  {63}  

  cosx        ,    

 .55איור ראו  

  

  : מדידה קוטבית וקואורדינטות ישרות55איור 

)arctan   -החישוב ההפוך נותן  )AB

AB

y

y
 



     ,  {64} 

 2 2
AB ABy x        .  

  חישוב זה כולל בעיות מסוימות: 

ויש להחליט על  – ) בלבדfirst quadrantהראשון (נפתרת ברביע   וית  וראשית, הז
הרביע הנכון של התכווין. הפתרון המלא מחייב בחינה של סימני הפרשי הקואורדינטות 

. בנוסף, רצוי לחשב את 56איור ברביע השני והשלישי;   180במונה ובמכנה, ותוספת 
x/יילקח היחס ההפוך בין ההיטלים  ( 45מעל  זווית; כך ב 45-וית הקטנה מוהז y  ,(
     , וגו'. 90- וית המשלימה לווהז

ישי. , ברביע השני והשל 180-וית המתקבלת בפתרון יש להוסיף (על סימנה) לואת הז
שלילית, כמובן; וכך ברביע השני התכווין מתקבל     זוויתברביע השני והרביעי מתקבלת 

180למעשה כביטוי  (  ) 360), וברביע הרביעי  .(  
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  : סימני הפרשי הקואורדינטות ברביעים השונים56איור 

 –קשורה לחישוב הווקטורי של הפרשי הקואורדינטות  {64} השניה בחישוב בביטויהבעיה 
המחייב מספר ספרות מציינות ניכר, לעומת חישוב בצורה אחרת, כדלקמן: מחשבים תחילה 

  –), עם ביקורת  {63}פוך  לפי היטליו (מהי  , ובעזרתו את המרחק   את התכווין הנכון  

  
sin cos

y x

 
 

      .  {65}  

  חישוב זה נותן תוצאה מדויקת יותר, מזו שבביטוי הקודם.

  

נחלצות ביישום הפונקציות הבנויות במחשבונים   {64}שתי הבעיות שבביטוי 
,  R P P R   (משמאל) מתמירה מקואורדינטות ישרות (. הראשונהR, rectangular  (

להיפך. התכווין נמצא באחרון על רביעו הנכון;  –); השניה P, polarלקואורדינטות קוטביות (
  והמרחק מחושב בדיוק.

  ר הבא (משמאל לימין):דהכנסת הנתונים ברוב המחשבונים היא בס

}           -  להמרה מקואורדינטות קוטביות לישרות }  [ ]  { } P R x x y y      ,  

}           - רה מקואורדינטות ישרות לקוטביותלהמ  }  [ ]  { } x R P y x y       .  

תוכנות אלו למערכת צירים כלשהי, שאינה דווקא מוצפנת; ואז שם יאפשר לי [הערה:
טלת נקודה על קו, . ראו, למשל, פתרון ה xנמדד (בכיוון השעון) מהפרמטר    הפרמטר 
  בהמשך].

  

    קואורדינטות עקב וניצב

משיחה מתבססת על מרחקי עקבים (לאורך קו המדידה) וניצבים (לקו המדידה); אבל קו 
חיובי (  bוהניצב    a; ולכן יותמרו מידות העקב  57איור אינו דווקא בכיוון הצירים,  המדידה 

   –דרך תכווין הקו והניצב לו  – P ) לקואורדינטות הישרות של הנקודה הנמדדת ימינה

  sin  cosP AY Y a b        ,  {66}  

  cos  sinP AX X a b        .  
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(על סימנה) מתוך    זוויתוה  cבאמצעות חישוב השקול   – ישירות[פתרון דומה אפשרי 
 י חיבור (ע"  P-ל  A- ; קבלת התכווין מ b, aהעקב והניצב,    וחישוב קוטבי מ ;(-A  ל -

P .[  

 

  : מדידה במשיחה, וקואורדינטות ישרות57איור 

  –קציות הטריגונומטריות, מתקבל ת קואורדינטות הנקודות, עבור הפונבהצב

  B A B A
P A

Y Y X X
Y Y a b

 
  

 
     ,  {67}  

     B A B A
P A

X X Y Y
X X a b

 
  

 
     .  

" את אורך הקו המדוד (משווים לערכו המדוד בעת יצירת סוגריםהמשיחה " בביצוע
מהמצוין ר") אינו גדול גֹו. אם ההפרש (ה"סְ  במקום    'וי המדידה), ומקבלים  והבקרה/ק
ס"מ, באורך מעל  10ס"מ];  8: 1987מ' [בתקנות  50עד   ס"מ, באורך   6( 1998בתקנות 

0.001,6m:  1987מ' [בתקנות  50  מתוקנים הניצבים והעקבים המדודים   –]) במטרים

a’, b’    [ראה הערה בהמשך], ביחס הדרוש לסגירה, פשוט ע"י חלוקה בארך הקו המדוד' 
-  

    ' '
' '

B A B A
P A

Y Y X X
Y Y a b

 
  

 
     ,  {68}  

  ' '
' '

B A B A
P A

X X Y Y
X X a b

 
  

 
     .  

הנתון מראש (ממדידות   היה צריך לחלק באורך    ’b[הערה: למעשה, עבור הניצב המדוד  
) אינו גדול, וחישוב זה 'מ 15- ך הניצב (המוגבל לאך ההבדל באור –בקרה או מקואורדינטות) 

  מטרי].נוח וסי

  

 bוהניצב    aהעקב   ת, למציא ABעל קו המדידה    P  הטלת נקודהשל  –הבעיה ההפוכה 
  ניתנת לפתרון בצורות שונות. –

  ; {67}אפשר כמובן לפתור את שתי המשוואות  

  P- וקו ניצב לו מ  ABע"י חיתוך קו המדידה   – 57איור ,  Qאפשר למצוא את נקודת העקב  
  ), וממנה את העקב והניצב;ך(ראו חיתוכים, בהמש
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(מקואורדינטות; ראה בהמשך), וממנו את הניצב   ABPSאפשר לחשב את שטח המשולש  

  –ע"י 

  2 /ABPb S      ,  {69}  

  , וכו'); AP(ביישום האורך    aוממנו את העקב  

חשב את האורכים  , בראש הסעיף]:הישירהסימטרי לפתרון אפשר בפתרון קל יותר [
  זווית) מתקבלת הABפחות    AP; מהפרש הכיוונים ( AP, AB ים ווהתכווינים של הקו

  bוהניצב    aנותנים את העקב   זוויתבאותה   APוהיטלי האורך  ; 57באיור (על סימנה)  
  (על סימניהם);

  ABשל תכווין הרשת   זוויתוסחאות פשוטות (המבטאות סיבוב מערכת צירים בואפשר בנ

   –) 57שבאיור 

  ( ) sin ( ) cosP A AB P A ABa Y Y X X         ,  {70}  

  ( ) cos ( ) sinP A AB P A ABb Y Y X X         .  

    , כאשר מערכת קואורדינטות כללית עוברת הזזה וסיבוב.58באיור ראו גם  

  

  הזזה וסיבוב בין מערכות קואורדינטות :58איור 

1, (1במערכת המקורית   Aקואורדינטות הנקודה   1,  y x 2), מועתקות למערכת המוזזת      ,

)2 2,  y x)  0), לפי שיעורי ההזזה המקבילה 0,  y x (–   

  2 0 1y y y         ,  {71}  

    2 0 1x x x      .  

  –, נותן עתה 3, למערכת המסובבת    זוויתהסיבוב ב

  3 2 2sin cosy x y        ,      {72}  
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  3 2 2cos sinx x y       ,  

3  , כאשר לוקחים {70} שהן התוצאות בביטוי 3,  a x b y    .  

השינויים בקואורדינטות מוצגים בקיצור באמצעות הסמלים והפעולות במטריצות  כל
)matrices (  הזזה וסיבובR, T  בהתאמה ,–   

  2 1z T z      ,  {73}  

  3 2z R z     ,  

  - iבמערכת  ) location matrix(היא מטריצת המיקום   izכאשר  

  i
i

i

x
z

y

 
  
 

     ,  {74}  

T   מטריצת ההזזה המקבילה)translation (–  

  0T z     ,  {75}  

  –) rotationמטריצת הסיבוב ( R  -ו

  
cos      sin

sin   cos
R

 
 

 
   

     ,  {76}  

  עם כיוון השעון.  כאשר  

  הפעולות במטריצות נעשות על הרכיבים השונים:

  בכפל.בחיבור/חיסור הרכיבים; או  

  כפל הרכיבים העליונים נותן את הרכיב העליון בתוצאה; ובדומה לכך ברכיבים התחתונים.

 –אלי במטריצה הריבועית, ברכיב העליון במטריצה המלבנית כפל הרכיב העליון השמ
 –, ברכיב התחתון במטריצה המלבנית ותוספת כפל הרכיב העליון הימני במטריצה הריבועית

מסתכמים לרכיב העליון במטריצת התוצאה (המלבנית); ובדומה לכך ברכיבי השורה 
  התחתונה.

  .\101עמ' \, 13בפרק פעולות דומות במטריצות יובאו 
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  קשירת צלעון

לשתי נקודות בקרה בדרגה גבוהה מדרגתו (נקודות ניקשר (לפחות)  7צלעון מדידה מדרגה 
אינן מתיחסות לנושא]  1998תקנות ; 1987ובה [לפי תקנות המדידה של מוצא). קשירה ט

ויות ושתהיה ביקורת על הז כך –מחייבת עוד (לפחות) שתי נקודות בקרה לאוריינטציה 
הזזת נקודות, או קנ"מ שגוי בצלעון, בצלעון; ותתגלנה בעיות של זיהוי,  המדודים והמרחקים

  .59איור   ראו

  

  : צלעון בעייתי, וצלעון טוב59איור 

כך למשל, יהיה הצלעון הימני גרוע משני טעמים: ראשית, קנה המידה שלו אינו ניתן 
ריינטציה שלו אינם מבוקרים, לביקורת, משום היותו סגור על נקודה אחת. שנית, מיקומו והאו

לכיוון). טעות בזיהוי או במדידה   Fלמיקום,    Eאלא נקבעים עפ"י נקודה אחת בלבד ( 
  בלא שתזוהה. –בנקודות אלו תשבש את הצלעון 

, אך מחוזק ע"י כיוון  C-ו  Bלעומת זאת, הצלעון השמאלי טוב: הוא קשור בין נקודות המוצא  
ויות ו; כך יש ביקורת גם על אורכי הצלעות וגם על ז Dוון אל  , ושוב נבדק ע"י כי Aאל  

  הצלעון.

המאפשרות  –תצפיות עודפות  3, יש תמיד (לפחות) 60איור [בכל צלעון סטנדרטי כזה,  
  אום].ית

  

כך שיהווה בקרה קרובה אליו; נקודותיו מוצבות  –הצלעון מותווה ונמדד ליד הפרויקט לביצוע 
  צעות להן אבטחות.במקומות מוגנים, ומבו

  

 של תקנותהגבלות והסייגים לצלעון (לעומת יצומצם פירוט המ 1998בתקנות המדידה 
); והן מושלמות ע"י ההנחיות הטכניות. התקנות החדשות שינו את אורכי הצלעות 1987

ק"מ בלבד) ומספר  1.2ל הצלעון (), את האורך הכללי ש7מ', בדרגה  40המותרים (מעל 
מהמרחק בין  1:3,000); את הדיוק המיזערי בסגירה לקואורדינטות (15( רבי לצלעותיוימ

הנקודות; ולאחר תיאום); ואת יחס האורך בצלעון לעומת המרחק בין נקודות המוצא, או 
יחסות לסוגי המכשירים המותרים; יהיתה גם הת 1987בתקנות ). [3.0מידת זיגזוג הצלעון (

  לנוהלי המדידה ודיוקיהם; ועוד].

  

  ום מקורב של צלעוןתיא

 1987צלעון מחושב ומתואם בין נקודות בקרה מסדר גבוה יותר ("נקודות מוצא"). [תקנות 
 –הרשו גם פתיחת וסגירת כיווני אוריינטציה על בקרה מדרגת הצלעון (ואף נמוכה יותר) 
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בתנאי שהיא מרוחקת דיה מנקודת האוריינטציה (כך שדיוקה המופחת לא יהיה משמעותי 
  ן)].לכיוו

אם  –ויתרו על הקשירה לרשת  1987לבקרה הארצית [תקנות  קשורצלעון חייב תמיד להיות 
ק"מ  2דונם), ואין בקרה בתחום  200-הצלעון משמש למיפוי טופוגרפי בהיקף קטן (פחות מ

ממנו; במקרה זה היתה דרישה למדידת שני אזימוטים מגנטיים לאוריינטציה, וחישוב 
  ].בקואורדינטות מקומיות

  

לפי ההוראות (עם מיצוע מערכות, כנדרש). מקובל  בצלעון נמדדותויות והצלעות וזה
כלומר, בצד שמאל לפי כיוון ההתקדמות בצלעון; או,  –"שמאליות"   יות  ולמדוד/לרשום זו

"קדימה פחות אחורה", כאשר  
1 1i ii P PK K
 

     עם הקריאות ,iK      לנקודות המתאימות

iP  , 60איור.  

  

  : מדידת צלעון60איור 

להתמצאות כללית, לברור רביעים  –אותו, בקנ"מ מקורב  לשרטטלפני חישוב הצלעון רצוי 
  ימני היטליהם., וסיםושל קו

  

  של הצלעון (בתוכנה מתאימה). תיאום מדויקיש לבצע  1998תקנות לפי 

, כפי בתיאום מקורב) 7] בוצע חישוב ותיאום הצלעון (מדרגה 1987ר [לפי תקנות בבע
  . 1טבלה שמוצג בדוגמה,  

  נתוני המדידה והקואורדינטות המקוריות מודגשים; אורכים וקואורדינטות במטרים.

בין נקודות הבקרה,  (וכן המרחקים )1(ראשית, מחושבים התכווינים לפתיחה ולסגירה 
לביקורת), מתוך הפרשי הקואורדינטות בקצוות. [התוצאות מוצגות על רבבית מעלה; ואין 

  צורך להתמיר לדקות ושניות].

. התכווין הראשון ועוד סכום הזוויות, )2(שנית, מחושב סכום הזוויות (השמאליות) המדודות 
180ºפחות   n    כאשר)n   ויות המדודות; אפשר כמובן לחסר/לחבר כפולות של  והזמספר

360º 1(לתכווין הידוע  ; והשוואתו)3(, כנדרש), נותן את תכווין הסגירה, מדוד בצלעון (
, 7. אם תיקון זה עומד בתקנות המדידה [לצלעון מדרגה )4(נותנת את התיקון הדרוש לזוויות 

"45 -מ ערכו (המוחלט) צ"ל קטן n " התיקון מחולק  –המותר]  110לעומת " 32; בדוגמה
החדשות לא החמירו בטולרנס זה, לעומת תקנות שווה בין כל הזוויות המדודות. [ההוראות 

  של שגיאות המירכוז והכיוון, בטווחים קצרים]. יתזוויתבגלל המשמעות ה – 1987

  –) 6(, כל אחד מקודמו  עתה מחושבים תכוויני הרשת  
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  1 1 180ºi i i          ,  {77}  

0כאשר הסימן באבר האחרון נקבע כך שהתכווין הבא יהיה בין  360º .  

  יש לחסרה בביטוי לעיל]. –, לפי כיוון ההתקדמות היא "ימנית" זווית[כאשר ה

  

  ]1987[תקנות  7: תיאום מקורב של צלעון מדרגה 1טבלה 

  

ויות הצלעון (המתואמות) והמחושב דרך ז תכווין הרשת האחרון, ויות:ובדיקת הסגירה בז
רבביות  2. (כאן נמצאה סתירה של )(זהה לתכווין הרשת הידוע מהקואורדינטות הנתונות 

  ). *המעלה, שנוצרה בגלל עיגולי התוצאות

ויות והתכווינים לחלקי מעלה (בדיוק המתאים לאורך ו[לנוחיות החישוב רצוי להתמיר את הז
מ'). יש לזכור  200- הצלע הממוצעת: למשל רבבית/אלפית מעלה, עבור צלע מעל/מתחת לכ

מ';  200מ"מ במרחק  5-10-, המתבטא ב5"- 10שדיוק הקריאה/הכיוון בתיאודוליט מצוי הוא "
  ].) 3.6היא "(ושאלפית מעלה 

. האחרון מושווה )8(; וסכומם )7(בהמשך מחושבים הפרשי הקואורדינטות לאורך הצלעון 
; וכך נמצאים התיקונים הנדרשים )9(הפתיחה והסגירה  להפרשי הקואורדינטות בין נקודת

,לקואורדינטות    y x   )10( התיקון) .)ירה המתקבלים נמצא גם ע"י השוואת ערכי הסג )10

2דרך הצלעון, לערכים הידועים). אם ווקטור התיקון הכללי   2
y x      שערכו כאן)

: 7), עומד בתקנות המדידה [לצלעון מדרגה  1:5,215מ', ויחסית לאורך הצלעון הוא   0.185
; (בתקנות  1:3,000-) היחס בין השגיאה לאחר התיאום ואורך הצלעון, קטן מ1998(בתקנות 

התיקונים מחולקים יחסית לאורכי  –]  1:2,000-) התיקון היחסי (לאורך הצלעון) קטן מ1987
   –הוא   i. התיקון לכל צלע  )11(הצלעות המדודות בצלעון 
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y
i idy


 


     ,  {77}  

    
 

x
i idx


 


     ,  

  .סיכוםהמסמנות , [ ] ם הישריםעם הסוגריי

אף שהגיוני, אולי, לתקן יחסית להיטליהם; מאידך ראוי,  –וים ו[מקובל לתקן יחסית לאורכי הק
ים ובקומכיוון שדיוקם,  –ים ואולי, שהתיקון במדידה במדמרחק אלקטרוני יהיה שווה לכל הקו

 -התיקונים למ"מ בסכום  1קצרים, זהה למעשה]. (בחישוב לעיל פוזרה סתירה של  X ,
  ).*שנוצרה בגלל עיגולי התוצאות

, ומעגלים לס"מ (בגלל דיוק )12(עכשיו מחשבים את הקואורדינטות הסופיות לאורך הצלעון 
ת נקודת הסגירה והמרחקים הנתונים); ומבצעים בדיקת הסגירה באורכים: קואורדינט

  .)(ב) זהות לקואורדינטות הנתונות המחושבות דרך הצלעון המתואם (במקור

  

אך היה מותר לצלעון מדרגה  –בלבד  מקורב) הוא Bowditchתיאום צלעון בשיטה זו (שיטת 
, המבוצע תיאום מדויקדורשות  ,1998, . התקנות החדשות1987, לפי תקנות המדידה 7

סופית,  ואחריהן, –ויות וויות והאורכים המדודים (ולא תחילה על הזוביחד על כל הז
  לקואורדינטות), בתוכנה מתאימה.

 7) אמורה להיות מתואמת במדויק (מכיוון שבה צלעון מדרגה 7(מדרגה  רשת צלעונים
, בשיטת בהתקרבויות( מקורב"יושב" בצומת על צלעון מדרגתו). היא ניתנת לחישוב 

ל הפוך ע"י שיקלול בצמתים, של תוצאות מצלעונים שונים, במשק –החישוב שהוצגה לעיל) 
  למספר הזויות (ולתכווינים), או הפוך לאורך (לקואורדינטות).

  

, טריאנגולציהלתיאום מדויק של רשת צלעונים,  תוכנות מסחריותבשוק מצויות מספר 
לקואורדינטות המתואמות,  הערכות דיוקאשר מספקות גם  – חיתוכים מעורבים, וגו'

  לתוכנות תיב"ם, לממ"ג, ועוד. משקיםיומ

  

  ותקנות לבקרה אופקית דיוקים

ואף מפרטות  –תקנות המדידה קובעות באלו דיוקים יש לבצע מדידת רשתות בקרה אופקיות 
] סוגי מכשירים, מספר מערכות מדידה, וכו'. 1998, ; הנחיות לתקנות החדשות1987[תקנות 

רה ) מחייב סגי(שהוא הצלעון הרגיל ליצירת בקרה מקומית למיפוי והתוויה 7צלעון מדרגה 

"45 - ית הקטנה מזווית n   כאשר)n  יות בצלעון); ושגיאה יחסית הקטנה מומספר הזו -
היתה הסגירה היחסית  1987(ביחס למרחק בין הנקודות, לאחר תיאום). [בתקנות  1:3,000
  ].1:2,000המותרת 

ית), ליישומי יחסות מורחבת לבקרה האופקית (והאנכיבהנחיות והוראות המנהל יש הת
   נים, ועוד.ילווייה

, כך שלכל ממדים 3-כוללת בארצית לרשת בקרה [כוונת המרכז למיפוי ישראל היא להגיע 
 בפרקנקודת בקרה אופקית יהיה גם גובה טוב (תלוי באמצעי המדידה, ובהתמרה). ראו גם 

    ]. \277עמ' \, 31ופרק ; \131עמ' \, 16פרק  ;\118עמ' \ ,15
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  או בצלע זוויתגסה ב איתור שגיאה

  (אחת), או בצלע (אחת). זוויתאו ב –אפשר לאתר שגיאה גסה שנפלה 

מאותרת ע"י חישוב/שרטוט הצלעון משני הכיוונים (או העלאת  זוויתשגיאה גסה (אחת) ב
ניצב אמצעי על המרחק בין נקודת מוצא נכונה ושגויה); הנקודה שקיבלה ערכי קואורדינטות 

איור . ראו  זוויתבה נפלה השגיאה הגסה ב –ם (או שהניצב עבר לידה) קרובים משני המהלכי
61.  

  

  אחת זווית: איתור שגיאה גסה ב61איור 

פי בכיוון אמאותרת ע"י חישוב הצלעון בכיוון אחד (או שרטוטו הגר שגיאה גסה (אחת) בצלע
 - ממנו בהסגירה במיקום (או נבדל -אחד); הצלע שתכווין הרשת שלה קרוב לתכווין של אי

180º( - יה יהיא הצלע השגויה. בשרטוט משני הכיוונים תהיה חפ)overlap ( מקורבת לאורך
  .62איור צלע זו). ראו 

  

  : איתור שגיאה גסה בצלע אחת62איור 

ים והמדידות בה; ובמידה שאכן נבדקים הפנקס –או הצלע החשודה  זוויתלאחר איתור ה
קרה מתקנים אותה. במ –הגסה (למשל טעות סופר, או במדידה בשדה) נמצאה השגיאה 

אין אפשרות לאתרן; ויש לחזור על  –או בצלע)  זוויתשנפלה יותר משגיאה גסה אחת (ב
  מדידת הצלעון כולו, עד לאיתור כל השגיאות.

  

  צלעון באזימוטים מדודים

כמו  –רה ישירה לעתים מיושמים לצלעון מכשירים ושיטות הקובעים אזימוטים בצו
ויות המדודות ותיאודוליט. במצב זה נחסך חישוב תכווינים מתוך הז-אסטרונומיה או ג'ירו

טווח לייזר - תיאודוליט ומט"ל (מד- ויות). יישום ג'ירוו(ולעומת זאת אין ביקורת על סגירת הז
 ,26בפרק ; ראו ranger, reflectorless edm-device, ללא פריסמה אלקטרואופטי פסיבי

כאשר איכון נקודת התצפית נעשה ע"י מדידות  –) מתאים במיוחד לצרכים צבאיים \239עמ' \
  אל נקודה/נקודות בקואורדינטות ידועות; וממנה מודדים אל המטרות.

 ל) ובין האזימוט(המשמש בהיט  , שבין התכווין   יש לזכור את התכנסות המרידיאנים  
ולהתמיר בין התצפיות והחישובים כנדרש (התמרה מדויקת תחייב  -    הגיאוגרפי
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בנקודות הצלעון, שמיקומן אינו ידוע לפני החישוב). ראו   התקרבויות, לחישוב מדויק של  
  .\16עמ' \ ,2 בפרק

  לפני שמדידה בו תקבע אזימוט גיאוגרפי]. –יול לאזימוט אסטרונומי ידוע [הג'ירו דורש גם כ

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

 אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 

 

 שאלות

המדוד להלן. ,  Dמצא את הקואורדינטות של נקודת הפרט  .1
 והקואורדינטות במטרים.  כל המידות  אינו מוצפן. האיור

 . A-ל  B-, בחישוב מ Dערוך ביקורת על נקודת הפרט  

 
  ים):(כאשר תוצאות ביניים נתונות בסוגריים מרובע  ABחישוב אורך הקו  

(241,178.94-241,255.27)[-76.33]R P(123,362.35-123,456.78)[-94.43]=121.42 ;  

231]והתכווין, בהמשך:   .050,6]x y   . מ'  0.13סגירה -מ', נותנת אי 121.55השוואה למרחק המדוד

0.001,6כאשר מותר   – 121.42 0.19m m  לא עומד בתקנות 1987 ; כלומר, עומד בתקנות הישנות של ;

1998 .  

  :{68}חישוב הקואורדינטות, לפי 

123,456.78 [(55.29 ( 94.43) ( 12.35) ( 76.33)] /121.55 123,421.58Dy           ,  

241,255.27 [(55.29 ( 76.33) ( 12.35) ( 94.43)] /121.55 241,210.95Dx           .  

  ילי, כי הוא פונה שמאלה מהקו.הערה: הניצב של

121.55)  (עם מרחק העקב המשלים  BAוביקורת בכיוון הפוך,   55.29  ) 66.26  :  

123,362.35 [66.26 94.43 12.35 76.33] /121.55 123,421.58Dy        ,  

241,178.94 [66.26 76.33 12.35 94.43] /121.55 241,210.95Dx        .כלומר, זהה ;  

1מצא את העקב והניצב ( .2 1,  b a  ( של נקודת הפרט  , בהתאמהD  ,
 אינו מוצפן.  . האיור  B-ל  A-ל הקו מע

2(  ערוך ביקורת על החישוב, ע"י מציאת העקב והניצב 2,b a   ,
 . A-ל   B-על הקו מ בהתאמה )
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  והתכווין:  ABאורך הקו  

(2,500 2,000) [500]  (2,000 1,000) [1000.00] 1,118.03  [63º .434,9]R P x y      

  :{66} ביטוי  , לפי  ABחישוב בכיוון 

1 (1,500 1, 000)[500] sin 63 .434,9 (1,800 2, 000)[ 200] cos 63 .434,9 357.77a        
  

1 500 cos63 .434,9 ( 200) sin63 .434,9 402.49b        .  

 : BAביקורת בכיוון  

2 (1,500 2,000)[ 500] sin 243 .434,9 (1,800 2,500)[ 700] cos 243 .434,9 760.26a          

2 500 cos243 .434,9 ( 700) sin 243 .434,9 402.49b          .  

357.77)מסתכמים לאורך הקו:   הערות: העקבים 760.26  ) 1,118.03   והניצב השני בגודל ;
מ',  15- ל להיות גדול מיכו ); ניצב מחושב BAהניצב הראשון, אבל בסימן שלילי (פונה שמאלה מהקו  

מ' (שהן ההגבלות במשיחה) [כך שתקנות המדידה אינן רלבנטיות  150- כמובן; ואורך מחושב יכול להיות גדול מ
  כאן].

, נמדד צלעון באזימוטים   A, B, Cלקביעת הנקודות החדשות   .3
(במדמרחק בהיטל) ובמרחקים גיאודטיים (בג'ירו; לא בתכווינים 

 ור. הסבר איך תחשב.אלקטרוני), כמו באי

  

,  iלתכווינים     i; ובעזרתם להתמיר מהאזימוטים   A, Cבנקודות    iיש למצוא את ערכי ההתכנסות  

מדודים (אלא שאין ביקורת על סגירת . החישוב בהמשך יבוצע כצלעון רגיל, בתכווינים ומרחקים  {2} לפי ביטוי  
  כיוון שההתכנסות תלויה במיקום.ינים). התהליך ידרוש התקרבויות, מהתכוו

ע"י הכנסת טעות גסה, תחילה  – 1בטבלה שבש את הצלעון   .4
בחישוב וגלה את השיבוש  –(אחד) (אחת), ואח"כ במרחק  זוויתב

 .מתאים
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  אזימוט  11

  

  אזימוט גיאוגרפי, אזימוט מגנטי, ותכווין רשת

בפרק יושם וחושב  התכווין .\15עמ' \ ,2בפרק ותכווין רשת הוצגו והוגדרו  אזימוט גיאורפי
  ; והוא ה"אזימוט" שבשימוש במדידות והנדסה.\74עמ' \ ,10

מדויק, או קבוע אך אינו  –; הוא מיושם בצבא \16עמ' \ ,2בפרק הוצג  האזימוט המגנטיגם 
  במקום ובזמן.

(חדשות), מופיע  1:25,000- ות), ו(ישנ 1:50,000-ו 1:100,000בשולי מפות טופוגרפיות 
. 63איור פי, על ההפרשים בין שלושת המשתנים הללו; ראו  ראמידע מסוים, סיפרתי וג

,)  ולרשת הגיאוגרפית  (Y, Xהמידע כולל [בנוסף לרשת ההיטל  (    המופיעות במסגרת (
בין צפון הרשת והצפון   ליון ועל פניו] גם ערכים מקורבים של התכנסות המרידיאנים  יהג

; וגם את ]3[בין צפון הרשת והצפון המגנטי   יה המגנטית  י; ושל הנט]2[האמיתי 
  .]1[זה כל ליום עריכת המפה, ולנקודה במרכה –] 4השתנותה השנתית [

  

  : מידע בשולי מפות טופוגרפיות63איור 

  

  יישום אסטרונומיה וג'ירו

(המנצלת מידע על מיקום כוכבים ותנועות  במדידה אסטרונומית אזימוטאפשר לקבוע 
באמצעים פשוטים ביותר (תיאודוליט,  –קשת (ואף פחות, היום) -תייבדיוק של שנ –הארץ) 

זמן בודדות), ביום ובלילה. עם זאת, עריכת -עון, טבלאות), במהירות רבה (עד דקותש
  ולעתים אינה אפשרית. –תצפיות אסטרונומיות מחייבת תנאי ראות נאותים אל כיפת השמים 

[הערה: מיפוי להסדר מקרקעין בארה"ב מתיר, עד היום, קביעת אזימוט (של קו גבול או קו 
  מיות; והמודדים שם מבכרים למדוד אזימוט מתצפיות לשמש].מדידה) מתצפיות אסטרונו
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מאחר שהג'ירו "חש" את כיוון הצפון  –פותר את בעית הראות לשמים  תיאודוליט- ג'ירויישום 
, של ווקטור המומנט העצמי שלו (דיסקית אנכית מסתובבת) כתוצאה מהשקול[הגיאוגרפי 

והוא מתנדנד סביב כיוון הצפון, ללא  – ווקטור מומנט הסיבוב של כדור הארץ סביב צירו]ו
תלות בתצפיות לגרמי השמים. הוא מהווה כלי חיוני למדידות והתוויות בתנאי ראות 

כרות, עבודה ימוגבלים/חסרים (למשל, הקבלת צירים ללא ראות הדדית, בקרה במינהרות ומ
  בלילה, וכד').

לפני שמדידה בו תקבע אזימוט  –לאזימוט אסטרונומי ידוע  כיולהג'ירו דורש, עם זאת, 
  .\261עמ' \ ,29בפרק גיאוגרפי. ראו 

  ].\16עמ' \ ,{2}לתכווין, לפי ביטוי  המרההאזימוט (מאסטרונומיה/מג'ירו) דורש 

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

 אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 

  

 שאלות

12נמדד, בעזרת ג'ירו, אזימוט גיאוגרפי    Aבנקודה   .1 34'.5  
.  A (194,473.14; 252,344.89)התחנה הן  .  הקואורדינטות של  Bלנקודה  

לכייל)   הנדון כאן (לכל ג'ירו סטיה שונה, שיש ידוע שהג'ירו 
  . מהו התכווין המתאים? 7.'2בגודל   נותן אזימוט גדול מהנכון,

 J ) הן: 12, 2הקואורדינטות של הנקודה הראשית (ראו פרקים 

32נמצאת ברוחב     A, והנקודה   (126,867.909 ;170,251.555) 52 ' .   
  מהנקודה הראשית לתחנה הוא:    y  הקואורדינטותהפרש 

(194,473.14 170,251.555 ) 24,221.58m   .  

   מתקבלת ההתכנסות:   {1} לפי ביטוי 

24.2 tan32 52'/ 6,371 0.002,45 8'.4km km rad       , 

12  - ולכן התכווין  34 '.5 2 '.7 8 '.4 12 23'.4        .   
נתונה הנטיה המגנטית (במרכז המפה) בגודל  1987במפה משנת  .2

2 52'  לשנה 3של ' הרשת), עם שינוי שנתי(בכיוון השעון מצפון +
אם המצפן מראה אזימוט מגנטי   –(מזרחה). מה יהיה התכווין 

315 27 ' 1997, בשנת? 
315התכווין יהיה:  27 ' (2 52 ' 10 3') 318 49 '       גבלות הדיוק של המצפן, הנטיה, (במ

 וההשתנות).
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  היטלים  12

  

  היטלים בישראל

,(קוי   הרשת הגיאוגרפיתבמפות הטופוגרפיות בישראל נהוג להראות את     והן ;(
  ). Y; Xסולדנר  -(בהיטל קסיני ברשת ישראלהקואורדינטות  חתוכות בד"כ לפי

ס, ליד יָאלִ אֶ -ר(מעל מָ   M’82משמש הטריג   ICSברשת ישראל (הישנה) כנקודה הראשית 
31רמת רחל/ירושלים), בקואורדינטות גיאוגרפיות  44 '02".749 ; 35 12 '43".490     

הציר הגדול בגודל  -חצימשופר, שעבורו  Clarke 1880(על אליפסואיד קלרק 
6,378,300.789ma  6,356,566.435 הציר הקטן-, וחציmb   חוס הפי[ואתם מתקבל

1 / 293.466,315,5f  [( 273עמ' \ ,30בפרק ו ,\13עמ' \ ,2בפרק . ראו\.  

ר טָ נְ מֹו-ילִ , עֲ  5Mdבהיטל ניתנו לנקודה הראשית קואורדינטות מוזזות (כך שנקודת המוצא  
ק"מ בדיוק; ולא יהיו ערכים שליליים בפלסטינה  100;100ליד עזה, תקבל קואורדינטות 

0הצפונית של המנדט), בערכים של  0170,251.555  ; 126,867.909m my x   קו)

0xהקואורדינטה      ק"מ, לשימוש בנגב ובערבה, אשר קיבלו לפני  1,000קיבל אח"כ ערך
  שלילי).  xכן  

,  -ויות (כך שנוסף לסיבוב בו: היא אינה שומרת על זאינה קונפורמית[רשת ישראל הישנה 
 יש גם לתקן כל כיוון בנפרד); ובה הקנ"מ הנקודתי –הנדרש למעבר מאזימוט לתכווין 

  ].\36עמ' \ ,5פרק משתנה גם לפי התכווין מהנקודה; ראו 

  

ברשת ישראל ) 1997ומחייב שימוש (משנת  )1996המרכז למיפוי ישראל עבר (בשנת 
). [רשת זו היא Transverse-Mercatorרוחבי, -(מרקטור TM, בהיטל מ"ר/ITMהחדשה 

ויות; והקנ"מ משתנה רק לפי מיקום הנקודה, ולא לפי כיוון ממנה. ו: שומרת על זקונפורמית
  ].ועל תיאום קשיח כולל, (ִלְזָמָנה) מדידות רבות וטובותבנוסף, הרשת מבוססת על 

ת הקואורדינטות ברשת זו שונות רק במעט מקואורדינטות רשת ישראל הישנה (בעקבו
רטט את קווי ולכן אין צורך לש –אום הקשיח המלא; ושינוי ההיטל) יתוספת התצפיות; הת

וי הרשת הישנה). עם זאת, ומ בינוני וקטן (אפשר לנצל את קהרשת החדשה במפות בקנ"
ק"מ מצפון  500: הוספת x  -בהרשת [של הקילומטרים של  הערכים השלמיםשונו 

ק"מ (בקו העובר במצפה  1,000ק"מ מדרום לקואורדינטה  500; והפחתת 000ינטה לקואורד
ובה אין עוד ערכים שליליים בתחומי  –] ק"מ לכל הקואורדינטות 50: הוספת  y - וב  רמון);

  גם באתר מפ"י.ו; 65, 64איורים  . ראו  y-ו xלבול אפשרי בין קואורדינטות יישראל, או ב

  

מ'  700-(כ  M’882היא נקודה פיקטיבית  ( ITM, ברשת ישראל החדשההנקודה הראשית 
, בקואורדינטות גיאוגרפיות  )M’82  אליאס,- מר מערבה מהנקודה הראשית ברשת הישנה,

31 44 '03".817 ; 35 12 '16".261       על אליפסואיד)GRS’80 הציר - עבורו חצי, ש

6,378,137.00maהגדול     1  , והפיחוס/ 298.257, 222,101f  (.  עמ' \ ,1בפרק ראו גם

3\.  

בהיטל ניתנו לנקודה הראשית קואורדינטות מוזזות (בהתאם לנתונים ברשת ישראל הישנה), 
0בערכים של   0219,529.584  ; 626,907.390m my x  "מ (וההיטל הוא בעל מקדם קנ
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0במרידיאן הראשי של   1.000,006,7   אשר נדרש להתאמה לנתוני המדידות ,

[הזזת הנקודה הראשית, למיקומה הפיקטיבי, מערבה לנקודה  .)המודרניות הכלולים בו
מביאה לסיבוב הקל שנדרש במערכת החדשה, לעומת  הראשית בהיטל ישראל הישן,

  ].פפו פרופ'; "פטנט" של הישנה

                                               

  רשת ישראל ישנה וחדשה (סכמטי): 64איור 

  

  : רשת ישראל ישנה וחדשה65איור 
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המרכז למיפוי ישראל הפיץ בזמנו חוברת, המתארת את המעבר בין ההיטלים לעיל [רק 
,והכוללת טבלאות ודיסקט, הנותנים את ערכי ההזזה העדינה   –מהישן לחדש]   y x  

אך מגיעים לערכים גדולים לאורך הגבול עם מצרים, ועד  מ' בצפון הארץ; 1(בד"כ בתחומי 
אך לא להתמרת  –הנתונים ישימים להתמרת פרטים במפות מפורטות  מ' באילת). 10מעל 

(ערכי הקואורדינטות של) נקודות בקרה, מכיוון ששגיאות ההתמרה יכולות להיות 
  מ' ברמת הנגב). 2-עותיות (עד כמשמ

מערבית -[שימו לב לכך, שהכניסה להתמרה היא בערכי ק"מ שלמים (של הפינה הדרומית
;50) ברשת החדשה (אחרי התוספת של הדרושות הקרובה לערכי הקואורדינטות  500  

  מהרשת הישנה לחדשה). בטקסט בחוברת נפלו מספר שגיאות משמעותיות]. ק"מ,

כז למיפוי ישראל נוהלים להתמרת קואורדינטות של נקודות המופיעות בשתי בנוסף הכין המר
) 1998( 8רשתות שונות (כולל נתונים ממפות). הנוהלים מוצגים בקובץ הנחיות טכניות מס' 

  , "התמרת קואורדינטות"].5ם סיפרתיים", בהנחיה של המנהל, "מפרטים ופורמטים לקבצי

  

רוחבי -(רשת מרקטור UTMמר"ב/נהוג  גם  לציין את רשת   צבאיות  במפות
). היטל זה הוא קונפורמי, ומחולק לפלחים עולמיים Universal Transverse Mercatorבי"ל/

במרידיאן המרכזי;  0.999,6יש מקדם קנ"מ , על האליפסואיד הבי"ל. להיטל זה 6ברוחב 
0קואורדינטה מוזזת למרידיאן הראשי  500kmy   והקואורדינטה ;x  .נמדדת מהמשווה

  # (המורחב לכיוון מזרח)].36[ישראל מופיעה בפלח 

  

 Israel( IGD05למערכת מרחבית/גיאודטית  )1.10.2004בהמשך (ישראל עברה 
Geodetic Datum 2005,(  (כמעט) המבוססת על תחנות הקבע, בדאטום בי"לWGS’84 ,

(חלקן המדויק  התמרה חישוביתבמקביל פורסמו הוראות  נים.ישהוא הדאטום המקובל ללווי
  .IG05מסווג) למערכת מישורית ברשת ישראל 

ועברה , הקבועותהתחנות  רשתנתוני את  אחרי הפעלה במשך זמן מה, ישראל שיפרה
; בלווית הוראות ההתמרה למערכת המישורית, IGD05/12 ) למערכת המרחבית1.1.2012(

IG05/123עמ' \ ,1בפרק  ראו ;. המודד חייב עתה לעבוד ברשת זו\.  

  

[יש להזכיר עוד, שבמעבר בין רשתות שונות והיטלים שונים, יש להביא בחשבון גם את בעית 
. כך, למשל, הדאטוםבעית  –ים, של האליפסואידים השונים המיקום והאוריינטציה היחסי

+) למעבר מערכי 1.6+ ; "2.7מציע המרכז למיפוי ישראל הזזות ארציות מקורבות של ("
לערכים המתאימים בדאטום  – IND(אורך גיאודטי ; רוחב גיאודטי) בדאטום ישראל הישן, 

+ מ' לגובה 20מוצעת) של ; וגם תוספת (בגודל הגליות המGI96בארץ,  GPSני לוויי
לקבלת הגובה (האליפסואידלי) בדאטום  –(ה"אורתומטרי", כביכול) בדאטום ישראל הישן 

  ].\254עמ' \ ,27ופרק  ,\131עמ' \ ,16 פרק; \13עמ' \ ,4איור נים בארץ. ראו  לווייה

  

  עיוותי ההיטל

אשר  –בהיטל וזכרו מספר עיוותים שנוצרו ה \36עמ' \ ,5ובפרק  ;\18עמ' \ ,2 בפרק
מחייבים תיקונים למדידות המותמרות מהשטח (ומהאליפסואיד) להיטל; ולהיפך, 

  מהקואורדינטות המותמרות (לאליפסואיד ו) לשטח.
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2הנקודתי היחסי הוא בקירוב  עיוות קנה המידה 2[( ) / (2 )]y r  36עמ' \ ,5בפרק ; ראו\. 
ק"מ  50ס"מ לק"מ, במרחק  3הראשי ( העיוות משמעותי כבר במרחק קצר מהמרידיאן

, והביטוי לעיל  ממנו). [בהיטל ישראל הישן תלוי העיוות באורך קו קצר גם באזימוט שלו  

2cos - (הנכון בהיטל ישראל החדש) מוכפל עוד ב    2, והוא 2 2[( ) cos / (2 )]y r .[  

  

(באליפסואיד) לעומת ההיטל הוא בקירוב  מדוד ב) כיווןעיוות (סיבו
[  sin    tan /  ]y R      עותי מאד (גודלו בארץ כ; והוא משמ\16עמ' \ ,{1}, ביטוי-

  לק"מ מהמרידיאן הראשי). 20"

  

וים ארוכים ומרוחקים ו, משמעותי רק בקעיוות הכיוון בפריסת הקו הגיאודטי בהיטל[
  במדידות בהיקף מצומצם, בהן אנו עוסקים].ולא  –מהמרידיאן הראשי 

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

 אך לא בהכרח נכון. –בדיקות חישוביות בלבד יכולות להעיד רק על פתרון עיקבי 

  

 שאלה

 מרשת –) 123,456.78; 150,764.41(  במפה, בקואורדינטותנקודה התמר  .1
   החדשה.ל לרשת ישרא

+) מ', עבור מיקום 0.07+ ;0.47התיקונים העדינים לקואורדינטות נתונים בחוברת המרכז למיפוי, כערכים (
) ק"מ. [הערה: הכניסה לטבלאות היא דווקא בערכי הרשת החדשה; כלומר, יש תחילה 123; 150השטח בתא (

 650בלה הם עבור קואורדינטות חדשות (והערכים בט –+) ק"מ לקואורדינטות הישנות 50+ ;500להוסיף (
) מ' [במיגבלות 173,456.85;  650,764.88) ק"מ]. מכאן שהקואורדינטות המותמרות לרשת החדשה הן (173;

  ].הדיוק של ההתמרה; ולפרטים בלבד. ראו את הפרשי הערכים במשבצות סמוכות

 



 Dan Sharni 2013© דן שרני   חישוב נקודה בודדת .13  ומיפוי מדידה  92

 

  חישוב נקודה בודדת  13

  

  נקודה במדידה קוטבית ובמשיחה

 74עמ' \ ,{68}, {63}בר על נקודות במדידה קוטבית ובמשיחה. הביטויים  דּו 10בפרק 
ב וניצב (מתואמות לאורך עקֵ הציגו את (הפרשי) הקואורדינטות ממדידה קוטבית, ומֵ , \ואילך

  הקו הידוע מראש).

  

  ויםוצטלבות קיה

וים) ו(הק משוואותוים ישרים אפשר לפתור משתי וצטלבות קית של נקודת האת הקואורדינטו
). משואת הקו העובר דרך שתי נקודות   y, xעם שני נעלמים (קואורדינטות נקודת החיתוך,  

A, B   74עמ' \ ,{64}מתקבלת מן הביטוי\ –  

  tan /AB AB ABy x        ,  {79}  

  –)  AEעל הקו (בקטע   E(y;x)ה  כל נקוד עבּור וממנו מתקבל הקשר

  
( )

( )
( )

B A
A A

B A

y y
y y yx x

x x


  


     .  {80}  

תן שתי משוואות עם י) ת CE(בקטע   C, Dהקו בין הנקודות   עבּורהצבת משוואה דומה 
  . 66איור . ראו   Eצטלבות  ירון; ומכאן קואורדינטות נקודת ההשני נעלמים לפת

זוג משוואות דומות, הנוצרות לקטעים המשלימים חישובית גם מפתרון  ביקורתרצוי לערוך 
)EB  ו-ED .(  

  

  צטלבות קויםי: ה66איור 

  

  בין שתי נקודות ידועות ונקודת החיתוך. המשולשפתרון אחר מסתמך על 

של  ; אח"כ את תכוויני הרשת C   ,AC- ו  Aתחילה מחשבים את אורך הקו בין הנקודות  

);  A(בנקודה   C  :CB-ו  Aומהם את הפרשי התכווינים בנקודות  –ים באיור וושלושת הק

; CE-ו  ACE  :AEפותרים את אורכי הצלעות החסרות במשולש   ) . C(בנקודה    DA -ו
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(בתכווין ומרחק ידועים); ולביקורת פותרים גם בעיה  E-ל A-מ (קוטבית) רהופותרים בעיה יש
  ; ויובא בהמשך. C-ומ  A-מ כחיתוך תכווינים. פתרון זה מוצג גם  E-ל  C -מישרה 

  חיתוך קדימה ואחורה: מרחקים או תכווינים

 יות) נקרא המצב בו נקבעת נקודה לא ידועה ע"י חיתוך תצפintersection( חיתוך קדימה
) התצפיות נעשות בנקודה שיש לקבוע. resection( בחיתוך אחורהמנקודות ידועות;  אליה

או בקומבינציות  –ויות, או (באזימוטים או) בתכווינים והחיתוך יכול להיות במרחקים, בז
  שלהם (הפותרות את החיתוך).

  

שתי  (כדי לפתור את לפחות שנייםהמדודים הדרושים בחיתוך הוא  הפרמטריםמספר 
-הקואורדינטות הדרושות); חיתוך במרחקים או בתכווינים זהה בשני המצבים, של "קדימה" ו

ויות, או שלוש קריאות במעגל האופקי; וויות נדרשות שתי זו"אחורה"; בחיתוך אחורה בז
  חיתוך מעורב של מרחק ותכווין הופך למעשה לקביעה קוטבית; וגו'. ראו גם בהמשך.

  

תצפיות עודפות חיוניות . תיאוםזערי הדרוש מחייב יהעולה על המ חיתוך במספר תצפיות
מכיוון שאין ביקורת על תהליך המדידה בלעדיהן;  –(כמו בכל מדידה)  בתהליך החיתוך

ובמקרים קריטיים יכולה שגיאה קטנה "להעיף" את הפתרון למרחק רב מהנכון. התיאום 
כל התוצאות (המשוקללות)  ועמיצאך אפשר להתקרב אליו ע"י  – מדויקאמור להיות 

  האפשריות.

במספר תצפיות  –ויות) ו(מרחקים וז חיתוך קוטבי מלאביותר כיום הוא  החיתוך השכיח
אף אם הוא ממוקם בנקודה  –העולה בהרבה על הנדרש. וכך מתחיל מודד ראוי את עבודתו 

בתצפיות  בה הקואורדינטות הנומינליות ידועות: הוא בודק את המיקום והאוריינטציה,
  לנקודות בקרה שונות בסביבה.

ית ויה, צריך להיות בזויוית מנקודה שנושל מרחק מנקודה אחת, וז חיתוך מעורב[הערה: 
  ].67איור וית חיתוך ישרה אינה מבצעת חיתוך ברור. ראו  וחיתוך קטנה (רצוי קרוב לאפס; ז

  

  : חיתוך מעורב67איור 

  

ית ו, לעיל); כאשר זו sinC בנקודה הנחתכת ( יתוךוית החוסינוס זנקבע ע"י  חוזק החיתוך
או בין מעגל המרחק, והכיוון,  -החיתוך היא בין המרחקים או הכיוונים, בחיתוך המתאים 

וית היא ישרה, בהגדרתה; וגם בחיתוך מעורב, ובחיתוך מעורב. כך במדידה קוטבית הז
  פס). משתי נקודות שונות, היא צריכה להיות קטנה ככל האפשר (עד א
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; ויש  ’C(או את    Cנותן את הנקודה    A, Bמהנקודות הידועות    a, b  חיתוך המרחקים
להחליט ביניהן לפי הכיוונים היחסיים שבין הנקודות). יש לזכור שהפתרון אינו כולל ביקורת 

באיור וזו אפשרית רק בתוספת תצפיות. הפתרון יכול להסתמך על הגדלים   –על המדידות 
a תוך ב(שני) מרחקים אפשרי רק כאשר . החי68 b c     (יש משולש); אך דרוש גם לקיים

  ;   b a c a b c      .(אין קו ישר)  

 

  : חיתוך במרחקים68איור 

  –זוית - ניתן לבטא בשני משולשים ישרי  hאת הגובה  

  2 2 2 2 2h b p a q        ,  {81}  

2ומהם:   2 2 2 ( ) ( ) ( ) b a p q p q p q p q c           והאורך ;c  קואורדינטות.המ  

  -  p, q מכאן שתי משוואות לקביעת 

  
2 2

2

b a
p q

c


      ,  {82}  

  p q c      ,  

  –שפתרונן הוא 

  
2 2 2

2 

b a c
p

c

 
     ,  {83}  

  
2 2 2

2 

a b c
q

c

 
     .  

, מחושבת  hוהניצב    q(עם ביקורת); ועם אורך העקב   {81} מחושב עתה מביטוי  hהניצב  
 – \75עמ' \ ,{66}לפי הביטוי הכללי,   Cהנקודה  

 B A B A
c A

y y x x
y y p h

c c

 
       ,  {84}  

  B A B A
c A

x x y y
x x p h

c c

 
       .  

הוא שלילי :  h היא לפי סימנו של הניצב   ’C, C ההבחנה בין שני הפתרונות הסימטריים 
)  נמצאת  ’C; חיובי כאשר הנקודה  (  B-ל  A-)  נמצאת שמאלה לקו מ Cכאשר הנקודה  ( 

  .{66} ביטוי עבּורימינה לקו; כמו 
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לאורכים המדודים, על רקע הפרשי הקואורדינטות אינו נוח, כי הוא  פיתגורספתרון משפטי 
    ריבועיות של הנעלמים.-מערב שתי משוואות דו

  a, b, על בסיס שלושת האורכים:  ABC  המשולשן, הפשוט ביותר הוא לפתור את גם כא
[ממשפטי קוסינוס;   A, Bויות הקודקוד  ו(מחושב מקואורדינטות). אחרי מציאת ז c(מדודים), 

,  B-[ומ A-משמעי], אפשר לחשב בעיה קוטבית מ- , שאינו חדזהר במשפט הסינוסילהיש 
  .  C- לביקורת] ל

  אין הבחנה בין חיתוך אחורה וקדימה. חקיםבמרבחיתוך 

  

בחיתוך באזימוטים נמדדים (בג'ירו, או באסטרונומיה) האזימוטים, המיוחסים למרידיאנים 
,  AC BC    מהנקודות הידועות  ,A, B   , ההתמרה מאזימוט   .\16עמ' \ ,7איור    לתכווין

    התמרה זו תחייב התקרבויות בחיתוך אחורה (מכיוון  .\16עמ' \ ,{2}נתונה בביטוי
לא תחושב בדיוק, ללא מיקום לנקודה). המשך החישוב הוא בחיתוך בתכווינים,  וית  ושהז

  להלן.

  

,תכוויני הרשת   AC BC    התקבל ישירות מיישום ג'ירו או אסטרונומיה, לעיל; או יכולים ל

  C, ואל מטרה   D, E, אל נקודות בקרה ידועות נוספות   B-ו  A-בעקיפין, ממדידת כיוונים ב
  ). AB(במקרה בו אין ראות בקו  

  וזו אפשרית רק בתוספת תצפיות. – אינו כולל ביקורת על המדידותיש לזכור שהפתרון 

  

,  םחיתוך התכוויני  AC BC    מהנקודות הידועותA, B   ניתן לפתרון באמצעות רישום

  – Cוים העוברים דרך  ושני הק משוואות

  ( ) tanC A C A ACy y x x        ,  {85}  

  ( ) tanC B C B BCy y x x        ,  

  , ימין.69איור 

  

  ת (קדימה)יוו: חיתוך תכווינים (קדימה או אחורה), או זו69איור 

  ברור וקל. ספרייהמהפתרון 
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  –מבוצע ע"י חיסור המשוואה השניה מהראשונה  המתמטיהפתרון 

  
( ) tan tan

tan tan
B A B BC A AC

C
AC BC

y y x x
x

 
 

  



     ,  

  -משני האגפים   Ax וחיסור 

  
( ) ( ) tan

tan tan
B A B A BC

C A
AC BC

y y x x
x x


 

  
 


     ,  {86}  

  
( ) tan ( ) tan tan

tan tan
B A BC B A AC BC

C A
AC BC

y y x x
y y

  
 

  
 


     .  

  – Bמתקבלת ביקורת לחישוב, מנקודה  ה באופן דומ

  
( ) ( ) tan

tan tan
B A B A AC

C B
AC BC

y y x x
x x


 

  
 


     ,  {87}  

  . yוכדומה עבור  

  

כי הטנגנס   –הפתרון המוצג בצורה זו נותן תוצאה נכונה גם בהצבת תכווין/תכווינים חוזרים 
(או  90- ינים קרוב ל). לעומת זאת, כאשר אחד התכוו180אינו משתנה (בתוספת/גריעת 

270(  כי הטנגנס אינו מדויק (או בורח לאינסוף). במקרה כזה  –בפתרון  מצב קריטייהיה
; ואתם לפתור בעיות ישרות (עם ביקורת). הפתרון  a, b  הצלעותעדיף לחשב את אורכי 

   –מסתמך על הצגת המכנה לעיל בצורה 

  
sin( ) sin

tan tan
cos cos cos cos

AC BC BA
AC BC

AC BC AC BC

   
   


       ,  

  –, שמאל) מתקבל 69מאיור ובהצבתו ביטויים לעיל (או ישירות  

  
( )cos ( )sin

sin
B A AC B A AC

BA

y y x x
a

 


  
     ,  {88}  

  
( )cos ( )sin

sin
B A BC B A BC

BA

y y x x
b

 


  
     .  

R, בעזרת חישוב המשולשגם כאן עדיף לפתור את  P   בהמשך יוצג לעתים){ }RP  ,(

, שממנו  AB; ואת התכווין  c: חישוב זה נותן את אורך הצלע  A, Bבין הנקודות הידועות  

) . עם שלושת הפרמטרים במשולש B-(ב AC -) וA-(ב  CBויות החיתוך ומתקבלות ז

  . C, ונפתרות בעיות קוטביות ישרות (עם ביקורת) לנקודה   a, bם אורכי הצלעות  מתקבלי
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  יותוחיתוך קדימה: זו

מצא מהקואורדינטות את ניתן לפתרון מתמטי כדלקמן:  CB  ,ACהחיתוך קדימה בזויות 

עמ' \ ,{63}; הצבתם בביטוי  ACואת התכווין   a; ואתם את הצלע   cוהאורך    ABהתכווין 

  –נותנת   cוהשוואת ההיטלים בבסיס  , \74

  
( ) ( )cot

cot cot
B A B A CB

C A
CB AC

x x y y
y y


 

  
 


     ,    {89}   

  
( )cot ( )

cot cot
B A CB B A

C A
CB AC

x x y y
x x


 

  
 


      ,  

  – B-ולביקורת, ביטויים דומים מ

  
( ) ( )cot

cot cot
B A B A AC

C B
CB AC

x x y y
y y


 

  
 


     ,  {90}   

  
( )cot ( )

cot cot
B A AC B A

C B
CB AC

x x y y
x x


 

  
 


     .  

  וזו אפשרית רק בתוספת תצפיות. – אינו כולל ביקורת על המדידותיש לזכור שהפתרון 

חשב בעיה ,  C-ל  A-פשוט ונוח יותר: אחרי פתרון התכווין והצלע מ המשולשגם כאן פתרון 
  . B-מה ע"י חישוב דומ –; וביקורת  A-מקוטבית ישרה 

  

  נוופות בעייתחישוב אחורה: 

יות בנקודה שאינה וושתי ז ) דרושות (לפחות) Pothonot, פֹותֹונֹו בעייתבחיתוך אחורה (
. נמדדות שלוש קריאות על מעגל אופקי 70איור ולכן דרושות שלוש נקודות ידועות,   –ידועה 

iK ויות  ו, אל הנקודות הידועות, או שתי ז  ו -   אינו כולל ביקורת על . גם כאן, הפתרון

  וזו אפשרית רק בתוספת תצפיות. – המדידות

  

  נוופות בעיית: 70איור 
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,בזוית    a, bהוא בחיתוך שני המעגלים, הרואים את הקטעים    Dמיקום הנקודה       ,

 –ית המתאימה מהניצב בקצה ותצפית על בסיס, נמצא בחיתוך הזו-[מרכז מעגל בהתאמה.
עם הניצב באמצע הבסיס. הערה: הניצב משורטט לכיוון נקודת החיתוך. כך יהיה מרכז 

  בזוית כהה].  –כאשר זוית התצפית חדה; ובצד ההפוך  –המעגל בצד הנקודה 

1ימין למטה: ממרכזי המעגלים  בצד ,נראית באיור פיתגרהבניתם  2,  M M   מחושבים

1הרדיוסים  2,  RR   ואתם נחתכת נקודת התצפית ;D  .לפתח פתרון חישובי זו אפשר  ִלְבנִיָה

(הנקרא  Besselפית באיור, בצד ימין למעלה, מציגה את הפתרון של גר(בהמשך). הבניה ה
,, בזויות  AB): החיתוך מהקו Collins’ point", נְסקֹולי"נקודת       בהתאמה, יוצר את

נמצאות על מעגל  A, K, C, D , כי הנקודות  Bעובר בנקודה    KD; והקו   Kנקודת העזר  
. גם על יסוד בניה D ית נותן את נקודת התצפ  C מהנקודה   חיתוכו עם הקו בזוית   אחד.

  זו אפשר לפתח פתרון חישובי (בהמשך).

  

משותפת לשני   2מנצל את העובדה שהצלע האמצעית   סיאהפתרון החישובי הקל

,הנעלמים   עבּורהמשולשים; ומכאן הקשר   u v  –  

  2

sin sin

sin sin

u v
a b

 
     ,  

  –וממנו 

  
sin sin

sin sin

u b
k

v a




     ,  {91}   

  –אותו נתמיר לצורה 

  
sin sin 1

sin sin 1

u v k

u v k

 


 
     ,  

  –אשר אחרי הצבת הפרש וסכום סינוסים, תהיה 

  
1

tan tan
2 1 2

u v k u v

k

  



     ,  

  {92}  -בעוד ש(חצי) סכום הנעלמים הוא כמובן 

  
1

180º ( )
2 2

u v   
        .  

, מיםפתרון הנעל  u v   מאפשר חישוב כל האורכים החסרים; ופתרון הקואורדינטות שלD  
  ע"י בעיות ישרות (עם שתי ביקורות).

180uיותר, המתקבל ע"י הצבת הערך    פשוטיש פתרון  v    ב- k  {98}; והוא ביטוי 
yלהלן, כאשר   v    ,1C k    ,2C u v   ברור שהפתרון אינו  {92}-ב . מהביטוי העליון

180uמוגדר כאשר סכום הנעלמים הוא  v    במצב זה גם סכום ערכי הזויות הידועות]
)הוא, כמובן,     ) 180º      לאמיתו של דבר, הבעיה היא בערך אינסוף לטנגנס .
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1k(סכום) הנעלמים, המוכפל בערך אפס למקדם  ( .[כך גם  ) ; והתוצאה אינה מוגדרת
"), ואין חיתוך שני מעגלים, המעגל המסוכןבאיור יהיו ארבע הנקודות על מעגל אחד ("

ורצוי להימנע ממנו  –מצב זה, הפתרון רגיש לשגיאות . גם בקרבת  Dלקביעת הנקודה  
  ). Kקרובה לנקודת קולינס,    B(נקודת הבקרה  

  

פית  גרלפי הבניה ה –, כמו במקרים הקודמים אלמנטרינו נפתרת גם בפתרון וית פותיבע
1, בצד ימין למטה. כאן מוצאים תחילה את מרכזי המעגלים 70שבאיור  2,  M M  ואת

1 הרדיוסים 2,  RR  דרושות). החיתוך וויות הים בזוועם הק(ע"י חיתוכי הניצבים האמצעיים

, מבוצע ) Bהנקודה   עבּור(הסימטרי בדיוק לחיתוך   D  נקודת התצפיתלממרכזי המעגלים 
1יות במשולש  ובקלות אחרי פתרון הזו 2M M D שהוא עתיר  –תרון זה . החסרון בפ

  חישובים.

  

,  K, ימין למעלה. אחרי מציאת נקודת העזר  70איור   הוא של קולינס, אלמנטרי שניפתרון 
. K - וית הקודקוד בו; ומכאן את ז KB(D), פותרים את תכווין הקו   ACבחיתוך מהקו  

;  KCD-ו  KAD, במשולשים   C-ו  A, ואת הזויות   CD-ו  ADמוצאים את הצלעות  
  , עם ביקורות. Dומחשבים קוטבית לנקודה  

  

צפו. ימתאימים לקריאות המעגל האופקי שנה תכוויני הרשתפתרון אחר, המבוסס על ישנו 
  -   zהאוריינטציה  - בעזרת נעלם  iמותמרת לתכווין    iKכל קריאה כזו  

  i iK z       ,  {93}   

  –, מהסוג  A, B, Cאל הבקרה    D-וים, מוונרשמות שלוש משוואות לק

  ( ) tan( )i D i D iy y x x K z        .  {94}   

אחרי מניפולציות שונות, וחיסור הקריאה הראשונה מכל הקריאות (כך שהתכווין הראשון 
Aהופך להיות נעלם האוריינטציה,   z    התכווין השני ;B z     והשלישי ;

C z      מתקבל הנעלם ,(-  

  
( )cot ( )cot( ) ( )

tan
( )cot ( )cot( ) ( )

B A C A C B

B A C A C B

y y y y x x
z

x x x x y y

  
  

     


     
     .   {95}  

הטנגנסים של הרביע הנכון אינו מוגדר עדיין, אך אפשר להתעלם מהבעיה ע"י חישוב 
  –רגישים לרביע) התכווינים (שאינם 

  tan tanA z      ,  

  
tan tan

tan tan( )
1 tan  tanB

z
z

z

 



  


     ,  {96}  
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tan tan( )

tan tan( )
1 tan  tan( )C

z
z

z

   
 

 
   

 
     .  

; או בפתרון {86}ע"י הצבות הטנגנסים בחיתוך קדימה ע"י תכווינים, ביטוי  –סיום הפתרון 
  משולש, ובעיות ישרות (קל יותר).

  

  הנסן בעייתחיתוך אחורה: 

; נקודות ידועות מהנקודה החדשה 3מופיעה כאשר אין רואים ) Hansen( ַהנְֶסן בעיית
  .71איור ,   A, Bמתצפיות אל שתים ידועות   - C, Dנקודות חדשות   2ונקבעות בה 

  וזו אפשרית רק בתוספת תצפיות. – אינו כולל ביקורת על המדידותגם כאן, הפתרון 

  

  הנסן בעיית: 71איור 

,דומה לקודם: קשר אחד בין הזויות הנעלמות   סיאון הקלהפתר  x y   נקבע שוב לפי היחס
[רצוי שהיחס לא יהיה גדול מדי], במהלכים שונים לאורך   והחדשה    Lבין הצלע הידועה  

   –המדידות 

  1

sin sin  sin  sin( )

sin sin  sin  sin( )

x
C

y

    
    

 
 

 
     ,    

  {97}  -והקשר השני, הליניארי 

  2x y C         .  

  -נותן   y  עבּורפתרון שתי המשוואות 

  2

1 2

sin
tan

cos

C
y

C C



     ,  {98}  

מטרים הדרושים, ולחשב בעיות . עכשיו אפשר לפתור את יתר הפר xמתקבל   {97}ומביטוי 
, ביטוי נוופות בעייתלעיל טוב גם ל {98}, עם ביקורות. [הפתרון של ביטוי  C, Dישרות עבור  

1C   ; ( 360במקום    y   ;kבמקום    vעם הצבת   – {92} )u v             במקום

2C .[  
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,  מערכת צירים מקומיתפתרון אחר מיישם   u v    נבחר אורך בסיס    .71כבאיור הממוקמת
ע"י חיתוכים   A, B (לא ידוע) שרירותי, כלשהו; ונחשב את קואורדינטות הנקודות הידועות 

  –) במערכת המקומית  {86}ווינים, לפי ביטוי (בתכ

  
' '

  ,   
cot cot( ) cot( ) cotB Au u

     
 

   
 

     ,  {99}   

  cot   ,   cot( )B B A Av u v u         .  

,יש עתה ערכים במערכת הארצית    A, B לנקודות הידועות   Y X    ובמקומית,  u v  מכאן ;
, תמרות ביניהן, עם המקדמים שאפשר לפתור את הה  a b   (הכוללים סיבוב וקנ"מ)
  –) \78עמ' \, {73}-{76}, ביטויים 10פרק במערכת מטריצות (ראו 

  
  

.
      

B A B A

B A B A

x x u ua b

y y b a v v

     
         

     ,  {100}   

  –שפתרונה הוא 

  2 2

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
B A B A B A B A

B A B A

x x u u y y v v
a

u u v v

    


  
     ,  {101}   

  2 2

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
B A B A B A B A

B A B A

y y u u x x v v
b

u u v v

    


  
     .  

, ונמצאות הקואורדינטות המפורשות של {100}עם המקדמים הפתורים מבוצעת ההתמרה 
  –הנקודות הדרושות 

  ( )  ( )C A C A C Ax x a u u b v v        ,  {102}   

  ( )  ( )C A C A C Ay y a v v b u u         ,  

וגו', לקומבינציות אחרות של נקודות ידועות ונעלמות. כאן מצטמצם הקנ"מ שנקבע שרירותית 
), והתוצאות נכונות במערכת הארצית.  במקום האמיתי    '(בהצבת הגודל השרירותי  

,[הפתרון הקוטבי, מתוך הרכיבים    a b  )  נותן את הקנ"מ ,'/  ית הסיבוב שבין ו) ואת ז
  כות (ארצית פחות מקומית)].המער

  נו והנסן).ולחיתוכים (כולל פות פייםגרפתרונות קיימים 

  

  תחנה אקסצנטרית למרחקים ולכיוונים

למשל  תחנת מדידה בדיוק מעל נקודת בקרה:למקם  –רצון או  –במקרים רבים אין אפשרות 
); או שאין ים, וכד' (שאי אפשר לעמוד עליהםבמקרה שנקודת הבקרה היא אנטנה, מגדל מ

זמנית (למשל - או במקרה שרוצים למדוד מאותה נקודה בשני מכשירים בו ממנה ראות;
  מרחקים וכיוונים).
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(הקצר; בסרט)   bנמדד המרחק    C  למרחקים) eccentric stationבתחנה אקסצנטרית (
;   Bמרחק אלקטרוני) לנקודה הנקבעת  - (הארוך; במד  a; והמרחק   Aלנקודת הבקרה  

  , שמאל.72יור א

  

  : תחנות אקסצנטריות לכיוונים ולמרחקים72איור 

אפשר לפתור את מיקום התחנה האקסצנטרית, ולהמשיך  –ידועה   Bכאשר הנקודה  
דרוש עוד פרמטר  –אינה ידועה   Bבחישובים כאילו היתה נקודת בקרה נתונה. אם הנקודה  

-(ויעבוד במקביל למד  Aהבקרה  . לעתים יוצב תיאודוליט בנקודת  cלמציאת המרחק  
(משלושה אלמנטים ידועים   c; וכך יחושב במרחק   Aוית  ו), ותימדד הז C-מרחק ב

  במשולש).

  

;  A(הקצר; בסרט) לנקודת הבקרה    bנמדד המרחק    C  לכיווניםבתחנה אקסצנטרית 
). אם נקרא לכיוון  וית ביניהן היא  ו(הז  B  ולנקודה הנקבעת Aוהכיוונים לנקודת הבקרה  

  - הנכון בנקודת הבקרה,   נקבל את הכיוון –, ימין 72איור ,  'האחרון  

  '         ,  {103}   

  –כאשר את הפרש הכיוונים נחשב מתוך 

  sin( ) sin
b

c
       ,  {104}   

  –או אף מתוך הקירוב (ברדיאנים) 

     sin
b

c
       ,  {105}   

  אם הקירוב מדויק דיו.

  Bת  יצפ: הוא חיובי כאשר הנקודה הנ המתאים של התיקון   לסימןיש לשים לב 
  נקודה שמאלה לקו.; והוא שלילי כאשר ה A-ל C-נמצאת ימינה לקו מ

ידוע במדויק (ושוב אפשר לחשב את מיקום    cיהיה המרחק   –ידועה   Bכאשר הנקודה  
C  אם .(B   יקומה המקורב. קביעת יש להעריך את המרחק, ממ –היא הנקודה הנעלמת

  B, בו ישופר בהדרגה מיקומה של הנקודה  התקרבויותדרוש תהליך של נקודה כזו ת
התקרבויות, בד"כ). [תהליך זה  3-4ד לקבלת קביעה מדויקת (אחרי ע –)  c(והמרחק  

ובעיקר אם יש  –מיושם גם במקרים בהם אפשר לחשב את מיקום התחנה האקסצנטרית 
בים (או בשטח) קואורדינטות (או סימן פיסי) לנקודה עודף תצפיות. כך אין משאירים בכתּו

  יד כנקודה הראשית].משום שהיא עלולה להיות מזוהה  בעת –האקסצנטרית 
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  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

 אך לא בהכרח נכון. –בדיקות חישוביות בלבד יכולות להעיד רק על פתרון עיקבי 

  

 שאלות

;  500.00 ;1,000.00(A(, B)2,000.00; 1,000.00(  פתור את החיתוך באורכים .1
800.00AC b   ;700.00BC a    והנקודה ;C   ,נגד כיוון השעון

   . B-ל A-כשמסתכלים מ
AB : (1,000הקו   500){ }(2,000 1,000) 1,118.03{ }63 .434,9RP xy    .  

ית ראשונה ממשפט קוסינוס:  וזעכשיו פותרים 
2 2 2cos ( ) / 2B a c b ac      ומתקבלת ,

45 .351,1B    .  

180כי התוצאה (בסינוס) יכולה להיות ( –ור שוב ממשפט קוסינוס, ולא מסינוס ית שניה רצוי לפתוז x  ולא (

x.   אם, למשל, ניקח את הזויתC   :לפני סינוסsin" " sin /C B c b    נקבל ,
" "  0.994, 244C InvSin    83שהוא או .849,8    96או .150, 2  התוצאה הנכונה (המתקבלת .

  במשפט קוסינוס) היא דווקא השניה.
38ית השלישית במשולש היא  ולכן הז .498,7A   .  

  בשתי בעיות קוטביות, לביקורת.  Cכעת יש לחשב את קואורדינטות הנקודה  
}A  :800-מ }(63 .434,9 38 .498,7) 725.42{ }337.29PR xy     (500.00;1,000), ובתוספתA  

,1;1,337.29)מתקבלת  225.42)C  .  

}B  :700-ולביקורת מ }(63 .434,9 180 45 .351,1) 225.42{ }( 662.91)PR xy       ובתוספת ,  

(2,000.00;1,000.00)B  1;1,337.29)  מתקבלת שוב, 225.42)C  .זהה ,  

.  Cפתור את החיתוך הקודם באזימוטים/בתכווינים מהנקודה   .2
, שהקואורדינטות   A, Bאזימוטים לנקודות   2נמדדו   Cמהנקודה  

109 האזימוטים הם:  מו בתרגיל הקודם. שלהן כ 12'27"CB     ,

205 21'27"CA   ידוע שההתכנסות ב .-C    17'25היא"C .   

205יהיו לכן:    C-התכווינים מ 21'27" 25'17" 204 56'10"CA        ,

109 12'27" 25'17" 108 47'10"CB         ומכאן שהתכווינים החוזרים, אל ;C    :יהיו

24 56'10"AC     ,288 47'10"BC    .  

63הוא   B-ל  A-מהתרגיל הקודם, התכווין מ .434,9    :ולכן הזויות ;

288 .786,1 (63 .434,9 180 ) 45 .351, 2B         ,

63 .434,9 24 .936,1 38 .498,8A        .דומה מאד לנתונים בתרגיל הקודם. ההמשך כמו שם ;  

, על סמך תצפיות  Pפתור את קואורדינטות הנקודה   .3
 הידועות. ערוך ביקורות.,  A, B, C הכיוונים ממנה אל הנקודות

   

              

   to          Horizontal              

                FL                 FR

  A     245 32 '51"     65 32'45"

  C     286 34 '24"   106 34'16"

  B     318 46 '44"   138 46'40"

 
 
 

           

    pt.          Coordinates             

                Y                 X

   A     1,021.56      4,533.85

   C     3,542.08      4,820.88

   B     2,105.95      4,232.47

 

   
  בשרטוט המדידה רואים את המיקום הנכון של נקודות הבקרה.

106ויות המדודות הן:  והז 34'16" 65 32'45" 41 .025,6          ,

138 46'40" 106 34'16" 32 .206,1        .  
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 : ACהקו  
(4, 232.47 4,533.85){ }(2,105.95 1,021.56) 1,125.49 [ ]{ }105 .532,0RP a xy    ;  

  : CBהקו  
(4,820.88 4, 232.47){ }(3,542.08 2,105.95) 1,552.00 [ ]{ }67 .720,1RP b xy    ;  

217ומכאן הזוית   .811,9      68הנעלמים  סכום . לכן .956, 4u v     ;  

)וחצי הערך  ) / 2 34 .478, 2u v    .  

1.698,307,5k, הוא  {91}, לפי ביטוי   k  הגודל    24הוא:   {98}; והפתרון לפי ביטוי .400,8v     ,

44 .555,6u     יוצא זהה). {92}(גם הפתרון לפי ביטוי  

1עכשיו המרחקים:  1,125.49sin(41 .025,6 44 .555,6) / sin 41 .025,6 1,709.55        ;

2 1,125.49sin 44 .555,6 / sin 41 .025,6 1,203.00       2; (ואפשר שוב לחשב את    וגם את

3 ;(  

:  AP  ולבסוף בעיות ישרות; בקו
1,709.55{ }(105 .532,0 44 .555,6) 1, 481.82 [ ]852.51 [ ]PR x y        ;   

;1,874.07), מתקבלת הנקודה   Aובתוספת קואורדינטות הנקודה    3,052.03)P  בסדר המקובל ,  

 );  y x. (   

  : CPלביקורת, בקו  
1, 203.00{ }(105 .532,0 44 .555,6) 1,180.44 [ ]{ } 231.88 [ ]PR x xy y          ובתוספת ;

;1,874.07), מתקבלת שוב הנקודה   Cקואורדינטות הנקודה    3,052.03)P .בערכים זהים ,  

 דרג את חוזק החיתוכים: .4

 
  הכי טוב: מרחקים נחתכים בזוית קרובה לישרה; 2חיתוך 
  קרוב אחריו: כיוונים בזוית קרובה לישרה; 3חיתוך 
  גרוע מאד: מעגל המרחק קרוב להשקה לכיוון. 1חיתוך 

מנקודות הבקרה   B2דרוש למצוא את מיקום הנקודה   .5
אם  –אלו נקודות בקרה שיטה תבחר לביצוע, ומבאיזו בתה. בסבי

   ברשותך כל הציוד הנדרש?

 
  . B1, A2, B3משלוש נקודות קרובות (לפחות); למשל,   –הכי טוב יהיה חיתוך במרחקים 

כי הוא ידרוש יותר עבודה, ויהיה עוד  –יות קשה יותר למדידה; ואין טעם לבצע חיתוך בתכווינים ו(חיתוך בזו
  פחות מדויק).

   מאלו נקודות בקרה תבצע חיתוך אחורה? .6
  . A1, D1, A3, D3מארבע (לפחות) נקודות רחוקות; למשל,  
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   , מהנתונים הבאים. 5ור, לנקודה חשב את החיתוך לאח .7
נסה גם לפתור בכל מקרה תוך בחירת פתור את כל הקומבינציות; 

 נעלמים שונים (סביב לאופק).
 

   pt.        Y                 X                    H             

   1       1, 285.30      4,250.69          0 00'00"

   2       3,757.70      5,111.20     128 25'18"   

   3       3,497.30       2,93




7.60     196 05'17"   

   4       1,456.30      2,088.70     266 35'52"




 

  
 (4,000.517 ;2,000.222)5  :1-2-3ן עם נקודות הבקרה הפתרו

  (4,000.534 ;2,000.257)5  :1-2-4עם נקודות הבקרה 
  (4,000.339 ;2,000.114)5 :2-3-4עם נקודות הבקרה 
  (4,000.464 ;2,000.342)5 :1-2-4עם נקודות הבקרה 

  (4,000.464 ;2,000.234)5 ממוצע לכל הקומבינציות לעיל:
  (4,000.502 ;2,000.275)5 :1-2-3-4ם כל נקודות הבקרה תיאום מדויק, ע

) ):24פרק עם הערכת שגיאות (ראו  0.039;  0.022  )  

  .  (0.042 ;0.041) הפרש (מגיע עד יותר מהערכת השגיאה):
מה אפשר לעשות במקרה של המעגל המסוכן (או בקרבתו),  .8

   בחיתוך אחורה?
  א דרושות, לביקורת התצפיות.לבצע תצפיות נוספות ((אשר במיל

ישירות  –חשב את החיתוך קדימה, הכולל תחנה אקסצנטרית  .9
 ובהתקרבויות.

 

 
; אבל אי  Pלכיוון    A-ית מונמדדה תחילה זו  Bבנקודה    

יות בתחנה אקסצנטרית  וזו 2, ולכן נמדדו  A-אפשר היה לעמוד ב
A’ . 

AB   :(3,300הקו   3,000){ }(3,000 2,000) 1.044.03{ }73 .300,8RP xy     .  

sin:  ישירוב חיש 5.00 sin60 /1,044.03Bd     ;0 .237,6Bd   .  

A  :180ית בנקודה  והזו 60 0 .237,6 119 .762, 4A          .  

'  המרחק האקסצנטרי: sin119 .762, 4 1,044.03 / sin 60 1,046.52A B      .  

P   :180וית בנקודה  והז (90 0 .237,6) 50 40 .237,6P           .  

1,046.52 ומכאן  sin 50 / sin 40 .237,6 1, 241.07BP       .  

:  B-בעיה ישרה מ ופתרון
1, 241.07{ }(73 .300,8 180 90 ) 1,188.73 [ ]{ }356.62 [ ]PR x xy y         ;  

;P   :(3,356.62, מתקבלת הנקודה   Bובתוספת ערכי הקואורדינטות של    2,111.27)P .  

   –, מתוך  P-וית הפרלקטית בו; אתו מתקבלת הז כלשהו,    AP נבחר מרחק  : בהתקרבויותב חישו

sin 5.00 sin110 / 4.698,5 /Pd      .  

ולכן   - A’Pג"כ גדול מהכיוון    AP, והכיוון   A’Bגדול מהכיוון    AB: הכיוון   BPבמשולשים היושבים על הצלע  
), בהפרש התיקונים הפרלקטיים: A’ )50-גדולה מזו המדודה ב  A-וית המחושבת בוהז

' 50 0 .237,6 49 .762,4P P PA A d d d           .  
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; ואתו ממשיכים בהתקרבויות, המתכנסות במהירות.    ופותרים את המרחק    ABPוזרים למשולש  ועכשיו ח
התקרבויות. יתרון  4(משמאל); ונתכנס לערך הנכון תוך   50 בדוגמה זו נתחיל אפילו באורך אבסורדי 

, אשר עלולה להופיע  ’Aדינטות של נקודת העזר האקסצנטרית (הזמנית)  שיטה זו הוא, שאין מחשבים קואור
  (סדר הפעולות בטבלה הוא משמאל לימין). . Aבעתיד, בטעות,  כנקודת הבקרה  

  
  

        arcsin(4.698,5 / )    A=49 .762,4+    1,044.03 / sin(90 )

     50.00          5 .392,0                        55 .154,4                   1,827.25

 1,827.25         0 .147,3            

P Pd d A    

 


  

            49 .909,7                   1,621.18

 1,621.18         0 .166,1                        49 .928,5                   1,621.81

 1,621.81         0 .166,0                        49 .928,4       


 
              1,621.81

  

  
:  A-ולבסוף פתרון בעיה ישרה מ

1,621.81{ }(76 .300,8 49 .928, 4) 888.74 [ ]{ }1,356.62 [ ]PR x xy y         ;  

;P   :(3,356.62, מתקבלת שוב הנקודה   Aובתוספת ערכי הקואורדינטות של    2,111.26)P .  
, בעזרת  Hרווח מהקרקע עד לתחתית הגשר  איך תיקבע את המ .10

   כוללת ופריסמה?-תחנה

  

    . Sמדוד מרחק משופע והגבהה לפריסמה; הגבהה לתחתית הגשר; וגובה הפריסמה  

שב הפרש גובה לתחתית הגשר; מצא ; חחשב מרחק אופקי לפריסמה, והפרש גובה אליה ואל הקרקע תחתה
  רווח.מ
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  טכימטריה  14

  

  חישוב מרחק וגובה

) היא שיטה קוטבית לקביעת מיקום וגובה של נקודות, tacheometry( אופטית היָ רִ טְ ימֶ כִ טַ 
מרחק -), או במד\54\, 8פרק הנעזרת בנימות המרחק שעל צלב הנימות (בלוח הסריג; 

ונית הוא אלקטרוני (בתיאודוליטים אלקטרוניים אין עתה נימות מרחק). [פרוש המילה ביו
"מדידה מהירה"]. טכימטריה היא השיטה הפשוטה שהיתה נפוצה בזמנו, למיפוי טופוגרפי 

). כיום מבוצעת בעיקר טכימטריה אלקטרונית, 1:2,500-1:1,000-1:500מידה בינוני (-בקנה
). ראו בסיום total station( מּוכללמרחק אלקטרוני חיצוני (בעבר) או -בתיאודוליטים עם מד

  . \148\, 19בפרק וגם הפרק, 

  

ואינו מוגבל לכיוון אופקי  –הגבהה כלשהי  זוויתהטלסקופ מוצב בבטכימטריה האופטית 
. \71\, {62}, וביטוי 54איור בלבד, כפי שהיה בניתוח המרחק האופטי מנימות המרחק,  

  .73איור המדידה בטכימטריה אינה עוד סימטרית לאופק;  

  

  : טכימטריה אופטית73איור 

  - נותן   Vההגבהה   זוויתכפונקציה של   Dיתוח מדויק של המרחק  פ

  2 2 cos sin
4

S
D K S V V

K


       ,  {106}   

  הוא מקדם ההגדלה של נימות המרחק. Kכאשר  

100Kבמכשירים המודרניים    זניח את ; ובזויות הגבהה רגילות בעבודת השדה, אפשר לה
מ"מ); כך  2.5מ', יהיה ערכו רק  2, ובקטע כלוא של  45האבר השני (אפילו בהגבהה של  

  –בטכימטריה   Dמתקבל המרחק האופקי  

  2 cosD K S V      .  {107}   

, מוטל בניצב לקרן  Sביטוי זה אפשר לראות ישירות באיור: האורך הכלוא באמה  
cosSהאמצעית, לגודל המודגש באיור (שערכו בקירוב)   V   הגדלתו ביחס ההגדלה ;K  

  –נותנת   למרחק המשופע  
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   cosK S V      ,  {108}   

  . Dלעיל, למרחק האופקי   {107}פק נותנת את הביטוי והיטלו של זה לאו

התיאודוליט עד מאופק   hבכיוון אנכי נותנת את הפרש הגובה    היטל המרחק המשופע  
  - 0Sהקריאה האמצעית  

   cos sinh K S V V      ,     

(יתד/קרקע   B-(יתד/קרקע במכשיר) ו  Aבין הנקודות    ABhואתו מתקבל הפרש הגובה  

  –באמה) 

  0  cos sinAB B Ah H H i K S V V S           ,  {109}   

;  i גובה המכשיר (מעל ליתד/קרקע) הואמסמן רום נקודה (מעל פני הים, בד"כ);   iH כאשר

2; הקטע הכלוא על האמה הוא  100הוא   Kמקדם ההגדלה   1S S S    ;ההגבהה  זווית

90V, ע"י   zמתקבלת מהזניטלית (בפנים שמאל)    Vמהאופק   z   והקריאה ;
  . 0Sמצעית היא  הא

    - הביטוי הסופי הוא, לכן 

  050  sin 2AB B Ah H H S V i S           .  {110}   

הקריאה האמצעית נבחרת לרוב מראש (ונשמרת במהלך העבודה), כמספר נוח על האמה 
מ'). כיוון  4מ', אשר מאפשר קריאות סימטריות מירביות על האמה באורך  2.00(למשל 

לסקופ מבוצע אל אותה קריאה; נימות המרחק חותכות אז את האמה בקריאה העליונה הט
  אותן יש להעריך. –והתחתונה 

  

ל האמה הוא חלקי בלבד, מאחר ותחתיתה מוסתרת לרוב בצמחיה (וליד הקרקע יש גם וניצ
מ' ינוצלו  4), וראשה עשוי להתנדנד. כך באמה של \140\, 16בפרק רפרקציה חמורה; ראו 

מ'. דיוק הקריאה על  200-300מ', המתאימים למרחק אופקי מהמכשיר עד  2-3רוב רק ל
האמה הוא פונקציה של ההגדלה והמרחק. במכשירים רגילים אפשר להעריך מ"מ על האמה 

כלומר, דיוק המרחק יהיה בסדר גודל  –מ'; ורק כס"מ במרחק גדול יותר  100- בטווח עד כ
מ'); ובסדר גודל של מטר ויותר, בטווח הארוך  100- מכשל דצימטר, בטווח הקצר (פחות 

  מ'). 300-יותר (עד כ

  

; אולי גם עד 1:2,500מיקום נקודה בדיוק של כמטר מותר רק בקנ"מ בינוני (למשל 
גובה בשטח שאינו -ר פרטים בהם אין צורך לדקדק במיקום (כמו נקודות), ועבּו1:1,000

כמו  -ויש צורך לדייק במיקום הנקודה הנמדדת משופע מאד; גבול חורשה; וכד'). במקרה 
לכוון  ִּבְמקוםרצוי לישם את הנוהל הבא:  –, או עבור נקודות חשובות 1:500במיפוי בקנ"מ 

מ'); בנימה העליונה  1.00נה עגולה (למשל מכוונים לקריאה תחתו –לקריאה אמצעית עגולה 
עם אחת, כי הנימה התחתונה מ (אך הערכה זו נעשית רק פיש להעריך את הקריאה עד למ"

מכיוון שהיא משמשת  –כוונה בדיוק אל שנת באמה); את הנימה האמצעית די לקרוא לס"מ 
  .74איור הגובה בלבד (שבו די בס"מ). ראו   לקביעת
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  : טכימטריה אופטית רגילה ומדויקת74איור 

 –בין הקריאות מ' (ואין סימטריה מוחלטת  0.83כך יהיה בטכימטריה הרגילה, הקטע הכלוא 
מ'  0.827וים]); ובטכימטריה המדויקת ובגלל העיגול לס"מ המוערכים [ובגלל התכנסות הק

מכיוון שהקריאה האמצעית נתונה רק לס"מ [ובגלל התכנסות  –(ושוב אין סימטריה בקריאות 
  וים]).והק

יהיה  –מבוצע ביעילות בטכימטריה; בקנ"מ קטן יותר  1:1,000מידה - בקנהמיפוי טופוגרפי 
 –תחרותי (ככל שהשטח גדול יותר); ובקנ"מ מפורט יותר  מפוטוגרמטריההמיפוי האוירי 

  .מרחק אלקטרוני- במדהמדידה הקוטבית 

  

  ניהול המדידות בשטח

ניהול המדידות בשטח כולל: מדידות בקרה; הכנות בתחנה; טכימטריה בתחנה; הצגה 
  (חישוב ושרטוט); ביקורת.

וב צלעון, שיעבור במקומות שולטים (מהם אפשר למפות את לר ייכללו הבקרהמדידות 
עם חפיה באזורי הכיסוי מהתחנות השכנות). נקודות  –השטח בטווחי העבודה המקובלים 

  ].GPSהצלעון יאובטחו. [כיום העבודה תבוצע לעתים באמצעות מיכשור 

(תוך מדידת ויות אנכיות לאורך הצלעון וממדידת ז –לנקודות הצלעון יוצמדו גם גבהים 
(בתנאי שמשך המדידה  GPSויות והמרחקים), או מאיזון (ראו בהמשך) [או במיכשור והז

  )].\245\, 27בפרק יבטיח גובה טוב לס"מ; ראו 

  

  בתחנה תהיינה על רקע הצלעון המדוד, כדלקמן: ההכנהפעולות 

  בתחנה; ויירשם גובהו מעל לנקודה (יתד/קרקע). יוצבהתיאודוליט 

 –ונים אל שתי (לפחות) נקודות הצלעון השכנות (אופקיים ואנכיים, מערכת מלאה יימדדו הכיו
הצלעון הידועה; הגובה המחושב  זוויתהאופקית צריכה להתאים ל זוויתפנים שמאל וימין). ה

), משתי הנקודות השכנות, צריך להתאים לגובה \148\, 19בפרק טריגונומטרית (ראו גם 
  הידוע.

שישמשו כנקודות ייחוס,  –ם אופקיים לנקודה בולטת אחת או שתיים בנוסף יימדדו כיווני
R.O. (reference object)  לאוריינטציה בהמשך. במהלך מדידות הטכימטריה (כל מספר

נקודות שנמדדו, או פרק זמן מסוים) ייבדקו הכיוונים הללו. אם הם מתאימים לקריאות 
 –המשיך בעבודה; אם אינם מתאימים סימן שהמעגל האופקי יציב, ואפשר ל –הראשוניות 
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למעגל האופקי (או שהמכשיר זז), ויש לתקן כיוונים אופקיים בהתאם  סימן שקרה משהו
  לסתירה (או לפסול אותם).

הוא יכוונן, או שיירשם  –ייבדק מצב המעגל האנכי (תוך ביקורת הגבהים לעיל). אם אינו תקין 
מכיוון שהמדידה בה מבוצעת  –ריטית בטכימטריה התיקון הדרוש לכל כיוון אנכי. פעולה זו ק

בפנים שמאל בלבד (ולכן אין קיזוז השגיאה במעגל האנכי, ע"י המדידה בפנים מימין). 
  כוללת, בוצעה לרוב בפנים ימין].- מרחק אלקטרוני, בתחנה- [מדידה במד

עצמה תבוצע כך: המודד מוליך בד"כ את האמות בעצמו, ומשרטט את  הטכימטריה
יהיו גם רשם בתחנה (אם נפח המדידה דורש  ות; העוזר מודד בתיאודוליט; בנוסףהסקיצ

  ). אמות 3-4; מפעיל טוב יכול להשתלט על rod-men, -bearerזאת), ומחזיקי אמות (

הובלת האמות היא לאורך פרטים (למשל, אמה אחת הולכת לאורך ציר הכביש; שניה לאורך 
או בכיסוי אחיד של  –יים; הרביעית בתעלה; וכד') שפת הכביש; השלישית לאורך קצה השול

מסוים בין האמות, ובין נקודות המדידה של כל אמה); ובקומבינציה שלהם,  רחקהשטח (במ
  .לפי הצורך

ההובלה קריטית ליעילות ולדיוק העבודה: יש למדוד רק את הנקודות המאפיינות ומגדירות 
וים וין הנקודות הנמדדות מניחים שיש קלא יותר ולא פחות. ב –את השטח, בקנ"מ הדרוש 

  ישרים בכל כיוון (ומבצעים ביון בהתאם; ראו בהמשך), וכך הן אכן נבחרות בשדה.

  

רק אחת מפנה את לוח הספרות אל התיאודוליט; היתר  –אם יש יותר מאמה אחת בצוות 
מה יודעים יודע המפעיל על איזו אמה למדוד; ומחזיקי הא נות אליו את גב האמה. כךכולן מפ

  תור מי לנוע, אחרי המדידה אליו.

מ' בנימה האמצעית, למשל); וקוראי את שלוש הנימות.  2.00המפעיל מכוון לאמה (ליכוד על 
רחק, לפי אות יהיו בערך שווים (ומתאימים למהרשם רושם, ובודק שההפרשים בין הקרי

הספרות למפעיל. הערכתו). הוא מאשר לשחרר את האמה; זו זזה, ואמה אחרת מפנה את 
בינתיים זה מפלס את פלס המעגל האנכי (אם אינו אוטומטי), וקורא כיוון אופקי ואנכי לאמה 

  שכבר עזבה.

) משווים את מיספור הנקודה, בין המפעיל והמודד המנהל את 10כל מספר קריאות (למשל 
העבודה  נקודות, ובסיום 100הסקיצות של פרטי העבודה; וכל זמן מה (למשל שעה, או כל 

ע"י קריאות אל נקודות הייחוס. כך  –בתחנה, וכד') נבדקת האוריינטציה של המעגל האופקי 
  אין צורך לשלוח עוזרים אל נקודות הצלעון, לביקורת האוריינטציה.

) את גבולות המיפוי שבוצע חט[המודד ומפעיל המכשיר צריכים לזכור (ואולי גם לסמן בש
  ת יש לבצע חפיה מסוימת אתם].מהתחנה; ובמדידות מתחנות שכנו

  

כוללות כיום יש אפשרות לחישוב ולהצגת -מבוצעים במשרד. [בתחנות החישוב והשרטוט
  המדידות באתר. הדבר מבטיח בקרה וביקורת בשדה].

מסוימת מבוצעת בעת השרטוט, במשרד, בעזרת החפיות במדידות (בעיקר על  ביקורת
  עותק (שמש) של האוריגינל. נערכת בשדה, עם הביקורת הסופיתפרטים). 
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  חישוב ותוויה

חישוב הטכימטריה נעשה תחילה לקבלת מרחק אופקי והפרש גובה לנקודות הנמדדות; 
ָ תוִוהואח"כ לקבלת קואורדינטות וגובה שלהן.  נעשית בהתאם לאמצעים: בצורה קוטבית  הי

נות המיושמות, בהתאם לתוכ –מהתחנה, או ישירות בקואורדינטות; וגם אז בצורות שונות 
  ולאמצעי השרטוט והתוויה.

; חישוב הקואורדינטות (אחרי \107\, {110}, {107}חישוב המרחק והגובה הוא מביטויים 
  .\74\, {63}אוריינטציה) מביטוי 

  

המוצמד לתחנה ) compassמעלות רגיל (-באמצעות מד ידנית אפשרית תוויה קוטבית
) הכולל protractor( פרֹוְטָרְקטֹורות מיוחד, מעל- או באמצעות מד באוריינטציה הדרושה;

  . 75איור   מידה;-סרגל קנה

  

  : תוויה בפרוטרקטור75איור 

הייחוס לכיוונים, לפי הקריאה לנקודה ידועה: למשל, כיוון   קוויזו מסמנים תחילה את  יהתווב
B    מהתחנהA    330הוא 180 ס; בכיוון זה מסומן קו הייחו 210-(שיופעל מ  30עד ;(

ל, , למש27). תווית נקודה 210עד  30-(שיופעל מ 0קו הייחוס  –ובכיוון קוטרי לו 
מ'). לתוויה קוטבית מדויקת  53), במרחק הדרוש (311(כיוון  180ו הייחוס מבוצעת על ק

מעלות גדול מפלדה, עם מעגל מסתובב, נוניוסים, - הכולל מד –יותר, קיים גם ציוד מיוחד 
  סרגלים בקנ"מ שונים, זכוכיות מגדילות, ועוד.

  

), המופעל ע"י plotter( תוויןמבוצעת בקלות ובדיוק מתאים ביישום  תוויה בקואורדינטות
יר השרטוט בהם נ – )-drum-plotter, cylindrical( /תופייםגלילייםמחשב. קיימים תווינים 

ביל לציר הסיבוב; או תווינים מוצמד על פני הגליל המסתובב, כאשר עט השרטוט נעה במק
בהם ניר השרטוט מוצמד למישור, ועט השרטוט נעה בשני  –) flatbed-plotter( רייםמישו

  .76איור כיוונים ניצבים במישור זה;  

אך מופעל ידנית,  –) הוא מכשיר תוויה הדומה לתווין coordinatograph( קואורדינטוגרף
כך שהעט מוצב בקואורדינטות הדרושות (ולכן אי אפשר לשרטט בעזרתו עקומות; אפשר 
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וי הקואורדינטות ולים לצירי המכשיר). נוח במיוחד ליצור בעזרתו את קוים המקביולשרטט ק
  .) ידניdigitization( סיְפרּותלהדרושים לתווית משיחה; והוא מתאים גם 

  

  : תווינים76איור 

וי הקואורדינטות, שישורטטו על הגליון מראש (באמצעות ותוויה ידנית לחלוטין דורשת את ק
  ).\50\, 7פרק , 33איור צלב הידנית,  קואורדינטוגרף; או בשיטת ה

  

  גובה קוויביון 

ליון מסומנת ע"י נקודת מיקום, מספר, וגובה (הממוקם בד"כ כך יכל נקודה המשורטטת בג
אחרי שניתוו  ).בעגת המתכננים r ,\54\ec; שנקודת המיקום היא הנקודה העשרונית בגובה

כך שרוב השטח יאופיין ע"י  –נקודות הגובה  ) ביןinterpolationן (יּוכל הנקודות, יש לבצע ּבִ 
 discontinuity-points, skeletal- ;dis( נקודות שלד); ורק elevation lines( י גובהוקו

בעגת המתכננים) חיוניות (פסגות, מקומות נמוכים, שברים, מצוקים, וכד') יופיעו בערכן 
  המדוד.

  

ה שווה (בד"כ מספר עגול של מטרים, הוא קו דמיוני, המחבר נקודות בעלות גוב קו גובה
בהתאם לדיוק  –מעל פני הים). הקו מהווה הפשטה והכללה סטטיסטית של פני השטח 

הנדרש (דיוק המדידה והייצוג בקנ"מ), לשיפוע השטח (מתון/חריף), ולאופי התכסית (סלעים 
; הפרש vertical separation( הרווח האנכיגדולים, חול, וכו'). תקנות המדידה קובעות מהו 

גובה סמוכים) המותר למיפוי טופוגרפי בקנ"מ הנתון; למשל, בקנ"מ  קוויהגובה בין שני 
 –מ'. המודד יבחר ברווח האנכי הגדול ביותר  0.50או  1.00מותר רווח אנכי של  1:1,000

משום שהוא  -כמו לקנ"מ המדידה  –לשטח משופע יותר. [לרווח האנכי משמעות כספית 
  יוק המדידה ופירוטה].מכתיב את ד

  

בהנחה שפני השטח  – ליניאריתגובה) בין נקודות הגובה המדודות מבוצע  קוויגבהים (ו ִּביּון
בסביבה , ורק י השלדובקומתוארים כקו ישר בין כל זוג נקודות גובה שנמדדו (אך בהתחשב 

חרת שלו; הפוך לריבוע המרחק (או לחזקה א מישקוללנקודת הביון [לעתים מבוצע  הקרובה
  בנקודה]. האופק, ועוד) סביב collocation, krigingאו בשיטות סטטיסטיות שונות, כמו 

תמיד , אינה )ונגזרותיה השונות( ArcGis[בהקשר זה, יש לציין שהתוכנה הנפוצה לממ"ג, 
  ].יישומים הדרושים למודד ולמתכנןחלק מהמתאימה ל

בין נקודות הגובה (ידנית/במחשב); או על על סמך מדידת/חישוב המרחק ע הביון יכול להתבצ
איור משולש בין מרחקים והפרשי הגבהים הדרושים; או על ביון מקורב הנעשה "בעין";  - ערך
77 .  
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  גובה קווי: ביון 77איור 

יהיה קו הגובה  –מ'  2.05מ', והפרש הגובה  41.7הוא  30- ו 27אם המרחק בין הנקודות 
  מ',  13.00בגובה  27הראשון מנקודה 

  ]; וכו'. = x (13.00-12.34) / (14.39-12.34) 41.7 מ' ממנה [ 13.4ובמרחק 

  

הנדרש; כך יהיה קל  מהרווח האנכי 2-5פי גובה ברווח אנכי הגדול  קווירצוי לביין תחילה 
  ם הנ"ל).קוויהגובה הסופיים (בין ה קווייותר, בהמשך, להעביר את 

  

. החלקה זו 78איור ,  וי הגובהולהחליק את קמקובל וים ישרים) ואחרי הביון (הנעשה כך בק
נכון, לכאורה, של נקודות גובה (כפי שקרה באיור, -בצד הלאוי גובה ועלולה להעביר ק

אם נזכור את המשמעות  –). אין בכך אסון 11.91בנקודה השמאלית ביותר, בגובה 
וי גובה וצוג בקנ"מ. קבגלל אופי התכסית, דיוק המדידה, והיי –הסטטיסטית שיש לקו הגובה 

ויש להם למעשה "רוחב" ייצוג, מבחינה סטטיסטית  –מציגים רק קירוב של אופי השטח 
(במובן זה, שמשני צידי כל קו קיימת רצועה בה עשויות להימצא נקודות רבות בגובה קרוב 

  וי הגובה; ראו בהמשך.ולגובהו). תקנות המדידה אכן מתיחסות למשמעות הסטטיסטית של ק

  

  גובה קווי: החלקת 78איור 
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  דיוק גבהים במפה

וי הגובה במדידה ובשרטוט, מציבות תקנות המדידה סייג ושל ק הסטטיסטיבגלל האופי 
התלוי ברווח האנכי  –סטטיסטי להפרש הגובה (בין גובה נקודה במפה ובמדידה לביקורת) 

  של המפה.

מנקודות  90%ח האנכי, לגבי ות שההפרש לא יעלה על חצי הרוודורש 1998תקנות המדידה 
לא היה הסייג האחרון].  1987מהנקודות [בתקנות של  99%הביקורת; ורווח אנכי אחד, לגבי 

  הרווח האנכי. 1/3-וי הגובה) תבוצע בדיוק של כומשמעותו: מדידת הגבהים (ותווית ק

דות מנקו 90%[בנקודת גובה (בגובה נקוב) ההפרש לא יעלה על רבע הרווח האנכי, לגבי 
  הביקורת].

 99%התקנות בארצות אחרות דורשות שההפרש לא יעלה על חצי הרווח האנכי לגבי עד 
 1/5-וי הגובה) בדיוק של כומנקודות הביקורת, שמשמעותו מדידת נקודות הגובה (ותווית ק

  .\151\, 20בפרק מהרווח האנכי. ראו גם  1/6עד 

  

  טכימטרים עם רדוקציה עצמית

 זוויתימטרים (אופטיים) בהם נימות המרחק אינן ישרות וקבועות (בבעבר היה שימוש בטכ
  . Vההגבהה   זוויתאלא עקומות ומשתנות ברציפות, לפי  –) 1:100בגודל 

2cosאם העקומות יבטאו בדיוק את הפונקציות   ,  cos sinV V V -  הרי שקטעי האמה

,  0Sק המכשיר עד לקריאה (מאופ  hההכלואים ביניהן יתאימו בדיוק להפרש הגובה  

, {107}, {109}(מהמכשיר לאמה), ביטויים   D), ולאורך האפקי   Vהמתאימה להגבהה  
  .79איור   עצמית; ראו-, בהתאמה. טכימטר כזה יהיה בעל רדוקציה\107\

  

  עצמית-: טכימטר עם רדוקציה79איור 

) כך שהנימה Leica(דאז; כיום  WILDשל  RDSהנימות מסודרות, למשל בטכימטר 
אמצעית;  –(האנכית) היא קיצונית (תחתונה באיור); נימת הפרש הגובה  זוויתהקובעת ל

+ באיור), בו יש 0.1(קיצונית שניה (עליונה). על נימת הגובה מופיע מקדם  –ונימת המרחק 
  לכפול את הקטע הכלוא, כדי לקבל את הפרש הגובה.

 0Sבעלת רגל באורך משתנה, שאפשר לקבוע כך שגובה קו הייחוס  האמה המיוחדת היא

(מעל ליתד); כך מתקזזים הגדלים הללו, והפרש   i(מהקרקע) יהיה בדיוק כגובה המכשיר  
  הגובה הנמדד בנימה (עם המקדם) הוא הפרש הגובה בין (נקודות) המכשיר והאמה.
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 עצמית (כמו גם כל התיאודוליטים האופטיים, למעשה)-קציהטכימטרים אופטיים בעלי רדו
עצמית (ומציגות מבחר -הכוללות הסיפרתיות, כולן ברדוקציה- אינם נפוצים כיום. התחנות

חישובים, בנוסף למדידות: מרחק אופקי, הפרש גובה, גובה, קואורדינטות, נתוני התוויה, 
, חוזרות לבד על )roboticטיות, (רובו ועוד. רבות מהן סורקות לבד למציאת הפריסמה

  מרחוק, ועוד). -מערכות, מופעלות

  

  שולחנית

  ).plane-tableהשולחנית ( תהמערכת מיוחדת למדידת ולשרטוט טכימטריה (בשדה) הי

רטוט המוצב אופקית יאלא אפשר להזיזו על פני לוח ש –על החצובה  הטכימטר אינו מוברג
), המאפשר parallelographשרטוט (- אלא מקבילון –על החצובה; לטכימטר אין מעגל אופקי 
  .80איור רטוט. ראו  יתווית קו מקביל לקו הראיה על גליון הש

  

  : טכימטריה בשולחנית80איור 

  

  P; הכיוון לנקודת המדידה   Bאל התחנה    Aהאופקית מבוצעת מהתחנה   האוריינטציה
, המחושב מוקצה המרחק האופקי השרטוט; על קו זה-מותווה על הגליון, בעזרת מקבילון

  טריה לנקודה; ונרשם גם גובהה, מהטכימטריה.מהטכימ

, ולעומת הנקודה בגליון   Aלעומת הנקודה בשטח   –הקטנה של הטכימטר  האקסצנטריות
A - .ניתנת בד"כ להזנחה, במרחקים גדולים או בדיוקים מוגבלים  

  

  .חיתוכיםע"י לעתים נקבעים מיקום תחנת המיפוי ונקודות המדידה 

  ך קדימה או אחורה (פותונו, הנסן);נקבעת בפתרונות גיאומטריים של חיתו התחנה

  ע"י חיתוך קדימה משתי תחנות. – הנקודה הנמדדת
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השולחנית היתה נפוצה במיפוי, לפני עידן המחשבונים (ועוד אפשר לפגוש אותה לעתים, 
עבודות המחייבות מהירות ביצירת באירופה ובארה"ב). יישום השולחנית כיום הוא בעיקר ב

וכאשר אחרי המיפוי נעשים שינויים בשטח (כמו, למשל, בחפירות  –המפה המושלמת 
  ארכיאולוגיות, במיפוי ארכיטקטוני, וכד').

  

  טכימטריה אלקטרונית

מדידת מרחקים (וכמעט בכל עת כיום בעיקר במיכשור אלקטרוני למבוצ טכימטריה
  המכשירים אין נימות מרחק).

ואפשר להציג ישירות את היטליו, אופקי ואנכי (וברוב  –המרחק המשופע נמדד אל הפריסמה 
(כך  המכשירים, גם גובה וקואורדינטות). המכשירים המודרניים קולטים ואוגרים את המדידות

  שונים.חישובים  וגם מבצעים שאין התערבות ידנית בדרך לחישוב ולתוויה במחשב), 

ואז חשוב מאד להציג  –) כיום מסוגלות לעקוב אחר הפריסמה total stationכוללות (- תחנות
בחצי  –, המאפשרות קריאה מכל כיוון) 360חוד בפריסמות ילמכשיר רק פריסמה אחת (ובי

   המערכה הראשונה הנמדדת (בהמשך המכשיר יזוז בעצמו אל הפריסמה הנכונה).

במדידה אלקטרונית  –, וקישור הפרטים הנמדדים GPSט [במיכשור מתקדם נכלל גם מקל
  ישירות לממ"ג]. –נים לווייומ

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

 אך לא בהכרח נכון. –בדיקות חישוביות בלבד יכולות להעיד רק על פתרון עיקבי 

  

 שאלות

ופטית) בתחנה, במדידה מדוע פותחים ביצוע טכימטריה (א .1
ושל (אופקיות ואנכיות) יות ובפנים שמאל וימין, של הזו

   המרחקים (לשתי נקודות בקרה שכנות לפחות)?

ובדיקת (ותיקון) מצב  ו הנקודות הנכונות; לאפשר אוריינטציה אופקית (וביקורת גובה);כדי לוודא שאכן זוה
  המעגל האנכי.

 טרונית?האם יש לעשות כך גם בטכימטריה אלק .2
  כן, כמובן.

, נמדדו  Cאל הנקודה    Bלצורך קביעת השיפוע מהנקודה   .3
 הנתונים הבאים:

   

2 0 1face                           H             S       S       S        to      i      pt      elv    

       91 42'25"   185 27'10"             0.00               A    1.47    D   123.45

    268 17

Z

FL

FR

 
 '55"       5 27'20"              0.00                          

      88 33'10"      35 40'50"    2.80  2.00  1.20      B  

      91 14'20"    103 31'20"     2.51  2.00  1.50      C  

FR

FL


 
 

 

   חשב את השיפוע, באחוזים.  
A  :91-התיקון לתליית המעגל האנכי נקבע בתצפיות ל 42'25"+268 17'55"=360 00'20"    כלומר, יש ;

מכיוון שכל התצפיות בערך  –כיוונון האופקי אינו מענין, בתרגיל זה [מצב ה מכל קריאה אנכית 10לחסר "
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הן, בהתאמה:   B, Cבאופק, ולכן השפעתן שווה למעשה, ומתקזזת]. הזויות האנכיות אל
+1 27'00", -1 14'15"  .  

103היא:   C-ל  Bהאופקית הכלואה בין   זוויתה 31'20"-35 40'50"=67 50'30"   תתקבל,  זוויתותה (א
   נתקן עבור קולימציה אופקית בכל כיוון). מור, גם אם כא

2h 160 cos1 27 '00" sin1 27'00" 4.047  ;  160 cos 1 27'00" 159.90DB DB            
2h 101 cos( 1 14 '15") sin( 1 14 '15") 2.181  ;  101 cos ( 1 14 '15") 100.95DC DC             

  

hהפרש הגובה הכולל:  מכאן  2.181 ( 4.047) 6.228BC        ;  

2והמרחק:  2159.90 100.95 2 159.90 100.95 cos67 50'30" 153.57BC          ;  
6.228  ולבסוף השיפוע: /153.57 0.040,55 4.06%inc        )3 יות; מעשית, ספרות משמעות

  ). -4.1%ספרות; כלומר,  2- די ב
כוללת, בעלת -בוצעה מדידת פרטים בשיטה קוטבית, בתחנה .4

מרחקי המדידה ל במדידת כיוון.  5"-ס"מ במדידת מרחק, ו 1דיוק 
   מ'.  100עלו על 

האם לדעתך יש התאמה בין נתוני הדיוק של המדידה לאורך 
 ? מה היית מציע?זוויתול

"5' נותנות (בניצב) כרבע ס"מ:  מ 100במרחק  5" 100 / 200,000 0.002,5m m   לעומת דיוק המרחק ,

(אם דיוק האורך נותר בעינו), או לחילופין, לשפר  10"- לפחות ל זוויתכלומר: אפשר להקטין את דיוק ה ס"מ. 1
 את דיוק המרחק (אם אפשר). 
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  מדידות גובה  15

  

  גובה והפרש גובה

עד  –(העקום) מהגיאואיד (פני הים, או אף מהכדור)  האנךמוגדר כאורך   Hנקודה   גובה
נמדד לאורך   hנית, הגובה  לוויילנקודה. כך במדידות ובהנדסה; בגיאודזיה גיאומטרית ו

  -  Nיד  הקשר בין שני הגבהים הוא באמצעות גליות הגיאוא(מהאליפסואיד).  הניצב

  h N H      .  {111}  

אלא רק עקיפה (הפרש גובה), באמצעים שונים.  –מדידה ישירה של הגובה אינה אפשרית 
  .\265\, 165 ואיור ;\13\, 4 איורראו גם  

שינויים בזמן  סי לגובה. מכיוון שיש בהםאהבינוניים משמשים כמשטח הייחוס הקל פני הים
(גאות/שפל, כתוצאה ממשיכת הירח והשמש; השפעת רוחות, זרמים, מליחות, לחץ, 
טמפרטורה, ועוד), מבוצעות מדידות פני הים הרגעיים במקומות מוגנים לאורך החוף, 

ומהם מועברים הגבהים לרשתות הבקרה  – )mareograph, tide-gauge( ָמֵריאֹוגרפיםב
- : פני הים (אפילו "הבינוניים") אינם מייצגים משטח שווההאנכית הארציות. דא עקא

), אלא ; ראו בהמשך, שלאורכו אין נעשית עבודהequi-potential surfaceפוטנציאל (
), הדורשות sea-surface topography, SSTמאופיינים ב"טופוגרפיה" של סטיות קבועות (

סית) שכל או (בגיאודזיה הקלמים. מדינות שבזמנו הניחלּוחישוב ומיפוי מסובכים ועֲ 
 :בארה"בהתבדו במשך הזמן [ –המריאוגרפים לחוף אותו גוף של נוזל, נמצאים בגובה זהה 

המערבי (הצפון גבוה החוף לאורך , ד"מ 4-המזרחי; כ, לאורך החוף ד"מ 3 - הפרש כ
לכן עוברים לאחרונה  .(המערב גבוה מהמזרח)]בין החופים מ'  1-כו מהדרום, בשניהם);

  יישום הגיאואיד כגוף הייחוס לגבהים. ל

והוא  – SST-פני הים הבינוניים הנקיים מתופעת ההקרוב להוא הגוף המחושב,  הגיאואיד
(בגודל פוטנציאל  ומוגדר בכל מקוםרציף, משמעי, יציב, - פוטנציאל אמיתי, חד-משטח שווה

מדידות גיאודטיות קביעת הגיאואיד מחייבת תצפיות כובד בהיקף עולמי, בנוסף ל. מסוים)
נים; ודורשת מאמץ רב לקביעתו. לוויימקומיות; נעזרת בפיתוחים מתצפיות גלובליות של 

; \131\, 16 בפרקראו גם  .\13\, 4איור ;   N, עם הגליות  ממופה על האליפסואיד הגיאואיד
  .\277\, 31 ופרק

  

אל", כאשר הפרש - (בדומה לחישוב תכווין) "מןבין שתי נקודות מוגדר   ijH  הפרש הגובה

  –הגובה  הוא הגובה  "אל" פחות הגובה "מן" 

  ij j iH H H       ,  {112}  

  והוא הגודל הנמדד בד"כ.

אחדות מהן מדורגות להלן,  יכולה להתבצע באמצעים ושיטות שונות. העברת (הפרש) גובה
ון אינרציאלי, פוטוגרמטריה, טכימטריה, איזון בסדר דיוק עולה: איזון ברומטרי, איז

  גיאודטי].- איזון הידרוסטטי, איזון גיאומטרי, [איזון אסטרונים, לווייטריגונומטרי, מדידות מ



 Dan Sharni 2013© שרני דן   מדידות גובה .15  ומיפוי מדידה  119

 

ויר הנמדד קשור בצורה ולחץ שונים; ומניחים שלחץ הא- מישמים מדי באיזון הברומטרי
ל את גובהה ישירות מהלחץ כלשהי (בעיקר) לגובה הנקודה. מכאן שאפשר, כביכול, לקב

  ).altimeter) הופך להיות אלטימטר (barometerהנמדד; והברומטר (

(עם השתנות התנאים האטמוספריים:  וַבָמקוםיר משתנה בזמן ומכיוון שלחץ האו
הרי שהלחץ בלבד אינו מאפשר קביעת  –טמפרטורה, רטיבות, רוחות, אופי השטח, ועוד) 

 –ך מכיילים את האלטימטר בתחנת מוצא שגובהה ידוע גובה, אלא רק הפרש גובה; וכ
וממנה עוברים לנקודות שגבהיהן אינם ידועים. לסיום תהליך האיזון, חייב האלטימטר לחזור 
לנקודת המוצא, ולסגור על הגובה הידוע. הסגירה תאפשר הכנסת תיקונים להפרשי הגבהים 

  שנמדדו, ביחס ישר להפרשי זמני המדידה.

האיזון הברומטרי אפשר להשיג ע"י השארת אלטימטר שני בנקודת המוצא שיפור בדיוק 
-leapצפרדע (-ם. נוהל אחר מציע קפיצותיכך שיוכל לנטרל שינויים אזוריים בלחצ –הידועה 

frogging בין שני האלטימטרים, כך שגם שינויים מקומיים בלחצים יובאו בחשבון. נוהל נוסף (
  בנקודת המוצא.מחייב גם השארת אלטימטר שלישי 

מ'; האיזון הברומטרי  10-האיזון הברומטרי הפשוט קובע גובה נקודה בדיוק המתקרב לכ
   מ', ואף טוב יותר. 1- המדויק ביותר יכול להגיע ל

במרחק,  יכול לשמש גם להעברת גבהים, בדיוקים התלויים במכשיר, האינרציאליהמיכשור 
), ועליה gyro-stabilizedג'ירו (-ובנוהל המדידה. השיטה מבוססת על פלטפורמה מיוצבת

). אינטגרציה כפולה של התאוצה בזמן נותנת (הפרשי) accelerometersתאוצה (-מדי
  אך מיכשור אזרחי אינו נפוץ. –מיקום וגובה. קיים מיכשור צבאי 

- מייצב, מדי-אמצעים ממוזערים שונים (כולל ג'ירו[לאחרונה הוצגו מספר פיתוחים, המכלילים 
לביצוע ניווט ומיפוי  –) smartphoneחכם (-לחץ; ותוכנות חישוב), בתוך טלפון- תאוצה, מד

  בתוך מיבנים].

  

ויריים) באמצעות שיחזור מצב התצלום והיא שיטה למיפוי מצילומים (בד"כ א הפוטוגרמטריה
על רקע בקרה אופקית  –החשיפה. שיחזור זה  (בודד או בזוגות סטריאוסקופיים) ברגע

מאפשר מיפוי; כלומר,  –נים) לווייואנכית המצטלמת (או אף תוך יישום בקרה מתצפיות 
מדידת מיקום וגובה. השיטה מחייבת, כמובן, הכנת בקרה, (טיסת) צילום, פיתוח, מדידה 

  .\215\, 25בפרק במיכשור ייחודי, חישוב, עריכה, שרטוט, וגו'. ראו 

דיוק הפוטוגרמטריה תלוי בגובה הטיסה, בטיב המצלמה ומיכשור העיבוד, בבקרה, בתוכנות, 
ועוד. דיוק הגובה יכול להגיע לס"מ בודדים, בנקודות מוגדרות היטב, בפוטוגרמטריה מדויקת. 

  ].1:250קנ"מ עד ל[תקנות המדידה מתירות מיפוי טופוגרפי 

  

. דיוק הגבהים בה תלוי בעיקר בטווח ובמכשיר; \107\, 14בפרק הוזכרה כבר,  הטכימטריה
  והוא יכול להגיע לס"מ בודדים.

  

מתבסס על מרחק ידוע במדויק (מקואורדינטות, או ממדידה אלקטרונית).  איזון טריגונומטרי
ובמכשיר; והוא יכול  ,. דיוקו תלוי שוב בעיקר בטווח\148\, 19בפרק הוא יוצג בהמשך, 

  להגיע אך למ"מ בודדים.
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מהמרחק  יליוןלמדידות מביא לדיוקים יחסיים מפליגים: עד חלקי מ ניםלוויייישום 
1 0.1 ppm   מכאן שבמרחק ק"מ בודדים וגרוע מכך, בגובה). 2-5, במיקום (אך בערך פי 

  לכאורה, מ"מ בודדים בהפרש הגובה; אך ראו בהמשך. אפשר לקבל, מהבקרה האנכית

  בלבד. 5, 4בדרגה  יני"לווייחיות למדידות מתירות "איזון תקנות המדידה וההנ

תצפית ארוך, ודורש - י משך זמןמתקבל רק אחרנים לווייבמדידות מ[הפרש הגובה הטוב 
נים, שהוא אליפסואיד, לוויי; והוא מתייחס לדאטום העל תחנות, סגירת לולאות, ועוד חזרות

ואיד. כך נראה, שההנחה הרווחת, ומחייב טרנספורמציה למערכת הגובה מפני הים/הגיא
נכונה רק לדיוק נמוך יחסית של  –נים לוויישאפשר לקבל גובה במהירות ובזול מתצפיות 

הקביעה; דיוק גבוה לא יהיה מהיר או זול. בנוסף, ההתמרה מהמערכת הגיאודטית 
חייבת מ - N מיפוי גליות הגיאואיד ,או –(מאליפסואיד) לאורתומטרית (מפני הים/הגיאואיד) 

. המצב המדויקת לקביעת הטרנספורמציהוחישובים מסובכים, מדידות נרחבות ומדויקות, 
, של )ILUM2  )Israel Undulation Modelבארץ הוא שיש מודל גליות סטטוטורי, כיום 

דוחף לשיפור רשת הבקרה האנכית מנתוני  והמחברהסתייגויות לגביו;  עדייןאך יש  –מפ"י 
יק של הגיאואיד בישראל, ולביסוס רשת האיזון על הגיאואיד. רק אז האיזון, לחישוב מדו

  אורתומטריים].יהיו תהיה הטרנספורמציה נכונה; והגבהים בארץ אכן 

  

לחץ - קרבּומיושם חוק הכלים השלובים בצינור ארוך מלא בנוזל (מְ  יזון ההידרוסטטיאב
יוק האיזון הגיאומטרי; והוא ) להעברת גובה בין קצותיו. דיוקו מתקרב לדוטמפרטורה לאורכו

יושם בארה"ב אף לאיזון המדויק לאורך דרכים, ובארצות אחרות (בעיקר בהולנד) להעברת 
גבהים מעבר למיכשולי מים. האיזון ההידרוסטטי משמש עד היום כבקרה פשוטה בבניה 

במכונות  מידה), ואף- ", שהם ביטויים בגרמנית לצנור [מים], ואמתְשִטיְכמּוס", "ְשָלאּוְך("
  מודרניות לכריית מנהרות. 

פתוחות לאיזון  תעלות מיםמו ׂשבג'נבה (מאיץ החלקיקים הגדול), יּו CERN[בקומפלקס 
  לים שונים, לקביעת פני הנוזל].ּבָ מדויק (בעזרת חיישנים וקָ -סופר

  

  הוא המדויק מכל השיטות; והוא נושא הפרקים הבאים. האיזון הגיאומטרי

  

המשיגות תוצאות אף  -ממוחשבות  גיאודטיות- אסטרוערכות לתצפיות [לאחרונה, פותחו מ
. טלסקופ או )zenith-cameraזניט (-, ביישום מצלמתמדויקות מאלו של איזון מדויק

ָ תיאודוליט סיפרתי, עם מצלמה/צג סיפרתי, מזּו ני לווייזמן מ-שיפוע מדויקים, תיזמון- ד עם מדיו
GPSית האנך בנקודה, ימאפשרים מדידת סט -אימות , קטלוג כוכבים מדויק, ותוכנות מת

יה י. אינטגרציה של הסט 0.05"-בצורה אוטומטית מהירה (פחות מחצי שעה), בדיוק המגיע ל
, למשל, בוצעו מדידות כאלו CERN-לאורכו. בהמדויק לאורך קו, נותנת את הפרש הגליות 

מ' בדיוק של  850מרחק לקבלת הפרש הגליות ב - מ' ביניהן  10תחנות, במירווח של  80-ב
, קבע את סטיות האנך, וחתך גיאואיד מדויק NGS, עבור . פרויקט גדול בטקססמ"מ יחלק

  ].\265\, 29בפרק . ראו גם ק"מ 330לאורך  תחנות, 238- למספר מ"מ, ממדידות ב

  

גובה בין שתי נקודות קרובות, במדידה ישירה המסתמכת קובע הפרש  האיזון הגיאומטרי
והאנך). העקרון הוא של יצירת האופק (בניצב לאנך המקומי; בד"כ במאזנת), על האופק (

  .") אנכיותָלטֹותוחיתוכו על אמות ("
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מ' בד"כ; והן מסומנות בס"מ; ומוחזקות על הנקודות  4האמות למדידה הנדסית הן באורך 
על  הנדרשות (עם האפס על הנקודה). [ראו סוגי אמות שונות, בהמשך]. קריאה גדולה יותר

מציינת נקודה נמוכה יותר (מנקודה אחרת, בה הקריאה קטנה יותר). כך, למשל,  –אמה 
  ).1.53- מ 2.75מ' (מתקבל מחיסור  1.22-ב  Bנמוכה מנקודה  , 80באיור   Aתהיה נקודה  

  וים במישור הניר].וית את היטלי הקוהאיור מתאר סכמט –[תהליך האיזון מתרחש במרחב 

  

  יזון הגיאומטרי: עקרון הא80איור 

בשטח מצומצם (ובדיוק מוגבל) אפשר אמנם להניח שהאנכים (באמות) מקבילים, ושהאופק 
וכך מתקבל הפרש הגובה הנכון בין הנקודות, מהפרש הקריאות על  –(במכשיר) ניצב להם 

האמות. במהלכי איזון ארוכים (ובדרישות דיוק גבוהות יותר) יש להביא בחשבון את 
(לפחות ככדור), את השפעות הכובד באזור (תיקון אורתומטרי), ואת עקמומיות הארץ 

; \131\, 16 בפרקיר (רפרקציה) . נושאים אלו יפורטו בהמשך, והתעקמות קו הראיה באו
  .\148\, 19ובפרק 

  

  מאזנת

  היא מכשיר המיועד ליצירת מישור אופקי (וקריאות עליו).) levelהמאזנת (

 פלסים(לכיוון ולקריאה),  נימות- צלב(להגדלה),  לסקופטבדומה לתיאודוליט יש במאזנת 
אך שלא כתיאודוליט, המאזנת מיועדת ליצור קו ראיה אופקי  –(לפילוס ולכיוונון)  וברגים

בלבד (ואין לה, כמובן, מעגל אנכי; למאזנות רבות יש מעגל אופקי, המאפשר טכימטריה 
  אופקית).

אך  –בכל מאזנת קיימים כל הברגים שבאיור . לא 82באיור מבנה סכמטי של מאזנת מוצג  
  בד"כ יש שניים מהם.

  

  : מבנה מאזנת82איור 
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הכיוונון משתנים ; ותנאי יה בעת העבודה יהיה אופקיכיוונון המאזנת חייב להבטיח שקו הרא
  לפי סוג המאזנת, והברגים בה. ראו בהמשך. 

  קומפנסטור

ה; ועם קריאה אופטית, אלקטרונית, או המאזנת יכולה להיות אוטומטית, אדוקה, או הפיכ
  סיפרתית; ועם או בלי לייזר לסימון.

  

חזרת קו ), המבטיח את compensator, רטֹוסָ נְ קומפֶ פיצוי (-קיים מיתקן אוטומטיתבמאזנת 
אחרי הסטתו ממנו. במידה וקו הראיה היה אופקי לפני  –במרחב  הראיה לכיוונו הקודם

יחזור לאותו מצב משופע  –אחרי הפיצוי; ואם היה משופע הוא יחזור למצב אופקי  –ההסטה 
 –שונות, עם פריסמה תלויה, או מטוטלת, וכד'  כמקודם. הקומפנסטור בנוי בצורות

אל מרכז צלב הנימות (הנטוי),   Rהמושפעות מכיוון הכובד, ומחזירות את קו הראיה הקודם  
  .83באיור כמו  

  

  : קומפנסטור83איור 

במצבו המקורי (אופקי). באיור האמצעי, הטלסקופ מוטה בזוית    Rקו הראיה  באיור העליון, 
 ובצלב נקלטת תמונת קו הראיה הנטוי (ולא תמונת הקו האופקי, כמקודם). באיור ,

שתמונת האופק  כך -  , ושובר את הקו האופקי בזוית   Cהתחתון, מתערב הקומפנסטור  
ויש בכ"ז  –קשת -שוב נוצרת בצלב הנימות. פעולת הקומפנסטור מוגבלת למספר דקות

  לדאוג לפילוס גס של המאזנת האוטומטית, ע"י פלס כדורי.

  

[יש שוב להזכיר, שהמאזנת האוטומטית רק מחזירה את קו הראיה הנטוי למצבו לפני 
  כמו כל מאזנת אחרת. ראו בהמשך]. הטייתו; ויש לוודא כיוונון המאזנת האוטומטית,

  

  מיקרומטר אופטי

המדידה הרגילה באיזון (ובטכימטריה) מבוצעת על אמה המחולקת לס"מ. במידה ונדרש דיוק 
יש להעריך את חלקי הס"מ בצורה כלשהי. העין אינה טובה בהערכת  –גבוה יותר במדידה 

תכונה זו מנוצלת  ד קווים.אך רגישה מאד לסימטריה ולליכו –חלק מחלקה (בין שנתות) 
, 40איור ,  8בפרק יתד, שהוזכרו - כדורי, או פריסמת-במיקרומטר האופטי (פלנופרלל, התקן

  .\65\, 50 ואיור; \55\
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) הוא זכוכית בעלת פאות מקבילות, עם עובי ותכונות שבירה plane-parallel( הפלנופרלל
לקרן,   אך כשהוא מוטה בזוית  –מסוימות. הקרן אינה מוסטת כאשר הפלנופרלל ניצב לה 

יה ומקדם השבירה שלה). הזוית מכוילת י(לפי עוב  היא מוסטת (במקביל לעצמה) במרחק 
וכך נימדד חלק החלקה שיש להעריך, בצורה מדויקת ביותר, פשוט  –לפי ההסטה המקבילה 
. [פעולה דומה מתבצעת 84איור נימות על השנת המתאימה; ראו  ע"י ליכוד תמונת צלב ה

]. דיוק המדידה במיקרומטר אופטי מגיע  a, בגודל יתד- פריסמת, או בהזזת כדורי- בהתקן
עד מספר מאיות מ"מ. [במאזת ואמה סיפרתית, הקריאה הישירה יכולה להיות במאיות 

  המ"מ].

  

  : פעולת מיקרומטרים אופטיים84איור 

מיתקן  .\65\, 8, פרק ומטר האופטי משמש, כאמור, גם לקריאת מעגלים בתיאודוליט[המיקר
בכיוון אנכי ואופקי, מבלי להזיז את המכשיר,  –דומה משמש גם לכניסה מדויקת לקו 

  ].\264\, 29בפרק ), ראו גם optical alignmentבמדידות לשיוור אופטי (

  

  מאזנות שונות

אדוקה, או הפיכה; ועם קריאה אופטית, -אדוקה, בלתי המאזנת יכולה להיות אוטומטית,
  אלקטרונית, או סיפרתית; ועם או בלי לייזר לסימון.

  

פיצוי, המבטיח את חזרת קו הראיה לכיוונו הקודם במרחב -קיים מיתקן אוטומטית במאזנת
  . B2אחרי הטייתו ממנו. בה יש בד"כ רק בורג נימות   –

- בלתיזוג ברגים (מתוך השלושה האפשריים); במאזנת ) יש dumpy level( אדוקהבמאזנת 
  אינה נפוצה) קיימים שלושת הברגים., tilting level( אדוקה

  

צדדי, וניתן -) מצטיינת בכך שהפלס הראשי בה הוא דוreversing level( הפיכה מאזנת
  . B1,  ובורג פלס   B3להפכה סביב צירה האורכי. בה מותקנים בורג הרכנה  

  

: המודד פשוט קורא ורושם את הקריאה בה חותך קו אופטיתרגילה במאזנת היא הקריאה ה
  הראיה את האמה.

אדום), הניתנים להזזה אנכית על - קרינה (אור או אינפרה-יש אמות עליהן מותקנים גלאי
את עוצמת הקרינה הנקלטת ממקרן/פנס המותקן במאזנת;  אלקטרוניתהאמה, והחשים 
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יאה באופק המכשיר (מבוצע מכנית/אופטית על ידי מחזיק בעזרתם אפשר למצוא את הקר
  אם הקרינה מסתובבת). –האמה; ללא מפעיל ליד המאזנת 

, דקֹו-רי ּבָ ווים המקודדים (בדומה לקוות את תמונות הק, המפענחתסיפרתית קיימת גם מאזנ
barcode על האמה המיוחדת, שהיא קולטת; ומחשבת את הקריאה האופקית (ואת המרחק (

  אופקי לאמה).ה

), המאפשר לראות את ית, או מקור קרינה בלתי נראlaser( לייזרבמאזנות מסוימות יש גם 
להקלת הסימון (או למדידה מדויקת).  –קו הראיה (או לקבוע אותו בחיישן, בהתאמה) 

(צירית על קו הראיה האופקי; או אף בניצב לו, ומשמשת כאנך אופטי), או  קבועההקרינה 
וצרת מישור, אופקי או נטוי). האחרון מתאים במיוחד לעבודות עפר, ללא מודד (י מסתובבת

  ליד המכשיר.  

  

דיוקי המאזנות מבוטאים בשגיאה (ריבועית) של קו הראיה, או בשגיאה המירבית המצטברת 
במהלך ק"מ איזון. יצרני המאזנות נותנים בד"כ את שניהם; תקנות המדידה החדשות קובעות 

  בצורה השניה.

מאזנות שונות מאפשרות קריאות על האמה בגודל מס"מ (איזון הנדסי) עד עשירית ומאית 
  המ"מ (איזון מדויק, ואיזון בשיוור אופטי).

  

  כיוונונים-שגיאות ואי

(ושיטתיות) קטנות רבות מצטברות בתהליך האיזון. למשל: האמה אינה  מיקריותשגיאות 
מוחזקת אנכית; המכשיר יוצא מפילוס מדויק; האמה והמכשיר שוקעים (בצורה אחידה או לא 

  [קו הראיה מתעקם באטמוספרה], ועוד.אחידה); 

איזון השפעות השגיאות המיקריות מוקטנת ע"י עבודה קפדנית, ותצפיות עודפות (סגירות, 
  הלוך וחזור). ראו בהמשך.

  

כיוונונים, או מיישום מודל לא נכון של תהליך האיזון. למשל: -נגרמות מאי שיטתיותשגיאות 
קו ראיה הנוטה מהאופק יתן סטיות הולכות וגדלות, עם המרחק מהמאזנת; קו ראיה אופקי 

ש הגובה; מתרחק והולך מהכדור (פני הים); שקיעת אמה (במעבר) גורמת להגדלת הפר
  .\135\, 16פרק ראו בנוהל האיזון,  וכד'.

השפעות השגיאות השיטתיות מוקטנות ע"י כיוונוני הציוד, וע"י נוהל עבודה המתאים למודל 
  האיזון. ראו בהמשך.

  

  בדיקות וכיוונונים

) צריך להבטיח שקו הראיה הוא אופקי. לשם כך דרוש שקו adjustmentכיוונון המאזנת (
);   Sיהיה ניצב לציר האנכי    P(ורצוי גם שקו הפלס   Pיה מקביל לקו הפלס  יה  Rהראיה  

  . הפלס חייב להיות מעוין, כמובן.82איור 



 Dan Sharni 2013© שרני דן   מדידות גובה .15  ומיפוי מדידה  125

 

, peg test-2" (שתי היתדותבדיקת וכיוונון קו הראיה (להקבלה לקו הפלס) נעשית בשיטת "
  .85איור מהאמצע ומצד אחד, או משני הצדדים),  

  

  היתדות"שיטת "שתי : 85איור 

, באיור) אינו מכוונן, והוא סוטה מעל האופק בזוית  .line-of-sight, l.o.sנניח שקו הראיה (
(במרחק שווה לשתי האמות, איור עליון) מתקבל  איזון מהאמצע. כאשר מבצעים  קטנה 

מוסטות למעלה, בגלל אף ששתי הקריאות אינן נכונות ( –הפרש הגובה האמיתי בין הנקודות 
גם ; אך  בגודל      ’a1גדולה מהערך האופקי  a1נטיית קו הראיה למעלה). כאן הקריאה  

באותו גודל; הסטיות מתקזזות, והפרש הגובה   ’b1גדולה מהערך האופקי    b1הקריאה  
  המדוד נכון.

איור אמצעי), מתקבלת סטיה כפולה, ( ליד אחת האמות  Bכאשר קוראים אח"כ מעמדה  
2    על האמה ,A   אך סטיה זניחה על האמה הקרובה; כך מתקבל הפרש  –הרחוקה

) לקריאה הדרושה על האמה  B2מביאים את צלב הנימות (בבורג   כיוונוןבגובה שגוי. 
  דיקה מהצד השני (איור תחתון).. לביקורת, מבוצעת ב ’a2  ( = a1 ‐ b1 + b2 )הרחוקה,    

[המרכז למיפוי ישראל מציע בדיקה וכיוונון המאזנת בשיטה שהוצגה לעיל; כלומר: איזון 
(איור אמצעי  צדדית- דוע"י בדיקה  להכפיל את דיוק הכיוונוןמהאמצע ומצד אחד. אפשר 

  ].. יצרני מאזנות שונות מציעים נוהלי כיוונון שוניםותחתון)

  

וכד'  נפילה, העבודה, ואחרי כל טילטול המכשיר בנסיעה,יום  בתחילת/כיוונון יש לבצע בדיקה
הבדיקה והכיוונון יבוצעו על הפרש הגובה הראשון, כאשר שני  (ורצוי גם בסיום יום העבודה).

משני הצדדים) ייקבעו את הפרש  –עדיף  –המעברים הראשונים עליו (מהאמצע ומהצד, או 
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הראיה; אחרי הכיוונון רצוי לבצע מעבר שלישי לבדיקה, בצורה  הגובה הנכון, ואת סטית קו
  סימטרית לאחרון.

  יה  יון הסטים, משתי עמדות מכשיר, מאפשרת פתר[הערות: כל בדיקה במרחקים שונ
מטר, רדיאנים (או - רהמשוואה אחת. הסטיה מבוטאת ביחידות שונות: מ"מ לעשמתוך 

קשת. מאזנת ברקוד מסוימת, למשל, מתוכנתת לכיוונון ביחסי - ), או שניותרבביות, וכד'
, בין המכשיר והאמות. המרחק בין האמות צריך להיות כמרחק הממוצע  2:1-ו 1:2מרחקים 
  בעבודה].

דרוש לשמור על  –או שמצבו השתנה במשך העבודה  –מכיוון שיתכן והכיוונון לא בוצע בדיוק 
אף  –. נוהל עבודה זה יבטיח קבלת הפרש גובה נכון ה) שוויםמרחקי קריאה (מאזנת/אמ

אם קוי הראיה סוטה מהאופק; אחרת, יידרש תיקון לנטית קו הראיה, לפי מרחק הקריאה 
  (שאינו נמדד בד"כ; להוציא במאזנת סיפרתית).

  

מיצוע  כשול (כמו ואדי עמוק, בין גגות בתים, וכד'), ע"ייר למבֶ עֶ אפשר לאזן מֵ  צדדי-באיזון דו
כשול; בדומה לכיוונון לעיל); ישני זוגות תצפיות מעמדות ליד שתי האמות (משני צידי המ

, 17בפרק אף שכל אחת העמדות מודדת הפרש שגוי. ראו  –מתקבל הפרש הגובה האמיתי 
\142\.  

  

חשוב כאשר יש לבצע קריאות רבות בעמדה   Sלציר האנכי   P  ניצבות קו הפלסכיוונון 
פילוס מחדש בכל כיוון,  בגללון שבלעדיו ישתנה אופק המכשיר במשך העבודה (מכיו -אחת 

  .\264\, 29בפרק ברגי פילוס. ראו  4ת הפלס בצידוד), אלא אם יש למאזנת יעקב סטי

), בו יש פלס \60\, 43איור בדיקת וכיוונון הניצבות נעשית בדומה לבדיקה בתיאודוליט ( 
) אחד; פילוס בכיוון שני הברגים האחרים (בניצב לראשון); (פילוס וון בורגרוחבי: פילוס בכי

היא   הניצבות  -אי – P2. אם הבועה יצאה מעיון,   180; צידוד  P1חזרה לאחד, ופילוס  
חצי השני ; ואת ה B1. יש לכוונן את חצי הסטיה בבורג הפלס  86איור יה בבועה, יחצי הסט

  ע"י פילוס מחדש, בבורג הפילוס (ולחזור על התהליך). 

  

  : כיוונון פלס (אורכי)86איור 

  

  משתנה בהתאם לסוג המאזנת, וסוגי הברגים בה. סדר כיוונון המאזנת

  ):(אדוקה רגילהבמאזנת 

 והקבלת ; B1בבורג   ,הסדר אינו משנה: ניצבות ציר הצידוד –) B2, B1ברגי פלס וקו ראיה (
  . B2בבורג   ,קו הראיה
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; ניצבות, בבורג   B2הסדר אינו משנה: הקבלה, בבורג   –) B3, B2ברגי קו ראיה והרכנה (
B3 .  

  . B3; אח"כ ניצבות, בבורג   B1ראשית הקבלה, בבורג   –) B3, B1ברגי פלס והרכנה (

  :בלתי אדוקהבמאזנת 

ימון נקודה; היפוך סביב הציר ע"י ס –ליכוד קו הראיה עם הציר הגיאומטרי של הטלסקופ 
  . B2האורכי וסימון; הבאה לאמצע המרחק, בבורג  

פילוס וקריאה; החלפת קצות הטלסקופ בשכבים  –הקבלת קו הראיה לקו הפלס 
  . B1(קדימה/אחורה) וקריאה; הבאה לאמצע הסטיה, בבורג  

  . B3בורג   –ניצבות 

  

; ומתקנים את  B3נים, בבורג  : מביאים לקריאה אמצעית של שתי הפהפיכהבמאזנת 
  . B1הפלס, בבורג  

  

  ומכוונים רק את ההקבלה. – B2: יש רק בורג  אוטומטיתבמאזנת 

  

אלא רק  –[יש לזכור, שוב, שמאזנת אוטומטית אינה מביאה אוטומטית לאופקיות קו הראיה 
ר יוצא מבטיחה, באמצעות מיתקן הפיצוי, שקו הראיה יחזור למצבו הראשוני, אחרי שהמכשי

כמו ע"י שינוי כיוון אופקי); מכאן שיש לבדוק ולכוונן מאזנת אוטומטית, מפילוס במידה קטנה (
  בשיטת שתי היתדות, כאילו היתה מאזנת רגילה].

  

  אמות איזון

מ'; מורכבת מחלקים (עם צירים, תפסים, או  4אמת האיזון ההנדסי הרגילה היא באורך 
, פלסטיק, אלומיניום. אמות לאיזון מדויק הן קשיחות, הברגות מתאימות); ומחומרים כמו עץ

מסגרת (גוף האמה). מחלק אחד; ובחלקן נעשית הקריאה על סרט אינוור המתוח בתוך 
י משתמשים בסרגלי מדידה באורך שונה; ומיישמים אף סרגלים מאותו חומר בשיוור אופט

  שינויי טמפרטורה).הגוף הנמדד (כך שאין צורך לתקן בגין  של

  , ימין.87איור , ראו  Eבסרגל לוקת האמה היא בד"כ לס"מ, ח

  

  : אמות איזון שונות87איור 
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מאפשר ליכוד הנימה  פלנופרללה. יישום קָ לְ חֶ רגיל יש להעריך את מיקום הנימה ּבַ  Eבסרגל 
  ומגדיל את הדיוק (כי העין רגישה לליכוד); איור שני מימין.  –על קו החלקה 

, נטיה אישית של הצופה, לראות ליכוד כאשר הנימה נמצאת כפול-Eעם סרגל יש גם אמות 
  ; איור שלישי מימין.כפול-Eמנוטרלת במבנה  –מעט מחוץ לחלקה, או חודרת מעט 

זוגות של קוים בעובי ובמירווח שונה, במקום חלקות.  3-4מיושמים  בסרגל לשיוור אופטי
העובי והמירווח; איור שלישי  הכיוון נעשה בפלנופרלל, סימטרית לזוג המתאים מבחינת

  משמאל.

קוראת בצורה אופטית קטע מהברקוד על האמה שמולה; ובהשוואה לדגם  מאזנת סיפרתית
ואת  ריאה האופקית (לעשירית/מאית מ"מ)מחשבת את הק –המלא שלו, השמור בזכרון 

איור שני  נת זו מגיעה לרמה של איזון מדויק;ס"מ). העבודה במאז 1-המרחק לאמה (ל
  משמאל.

 WILD, של חברת צרהעל פעולת המאזנת הסיפרתית (הראשונה שיּו פרטים[להלן מספר 
רי, שחור/לבן, בקטעים א, קוד בינbarcode): אמת האיזון מחולקת לקטעים בברקוד (דאז

מ"מ בדיוק (במכשירים חדישים יש  2.025בעובי שונה) בכפולות של החלקה הבסיסית בעובי 
-BARמ"מ, במערכת הנקראת  3- , ו4, 7, 8, 11, 12ל העוביים גם יישום של כפולות ש

Codeונתונים אחרים ;.(  

אדום של הספקטרום (אך קורא למעשה רק את -הגלאי רגיש בעיקר בתחום האינפרה
פוטודיאודות רגישות  256-מ"מ, ומורכב מ 65-הקו הוא באורך כ- הקטעים הלבנים); גלאי

מיקרון);  8ם (במיכשור חדיש, יחידת החישה היא מיקרון ביניה 25לאור, במירווחים של 
מ', זה יוצר  1.8; במרחק המיקוד המיזערי של  2וית פתיחה של ולמערכת האופטית יש ז

מ', הדמות מכסה אורך  100בי של מ"מ מאמת האיזון; במרחק המיר 61דמות על הגלאי של 
ת מיקום עדשת המיקוד, וכך מספק מידע מקורב על מיקוד קובע א-מ' באמה; מקדד 3.5 של

מצב אלקטרוני עוקב אחר נטיית הקומפנסטור במשך -המרחק ליישום בקורלציה; גלאי
מדידה של - קוראת מגבירה ומספרתת את אות הווידיאו, ליצירת אות-אלקטרוניקה המדידה;

- ) ערכי סולם512( 256ביט), המייצגים - 16ביט (היום אף -8פיקסל, עם דינמיקה של  256
והוא מחפש תחילה, ברשת המרחק/גובה,  –גוונים אפור; אות המדידה מועבר למיקרומעבד 

לבין  –את הקואורדינטות המקורבות של שיא הקורלציה המקורבת (בין דמות האמה בזכרון 
הדמות החלקית שנקלטה, בקנ"מ שונה); הקירוב הראשון של המרחק נמצא מתוך מיקום 

את האזור הנסרק עבור קורלציה מקורבת); מאמץ החישוב  80%מקטין בכעדשת המיקוד (
 סף המחושב-מוקטן עוד, ע"י הגבלת הדינמיקה של אות המדידה לביט אחד (למטרה זו, ערך

); הקורלציה המדויקת קובעת 1או  0-מתוך האות מיושם להקטנת עוצמת האות בכל פיקסל ל
נ"מ הניקלט של הברקוד וי, ואת הקוגלאי הקבמדויק את המיקום היחסי של דמות הברקוד ב

-ובאזור החיפוש המדוקדק לקורלציה, היא מתבצעת על אות המדידה ואות הייחוס במלוא ה[
קציית אות המדידה והייחוס הן שונות, פונ) ביט שלהם. מכיוון שהאמפליטודות של 16( 8

שוב . זה מאפשר חי1.0-מבטיח גם שמקדם הקורלציה קטן מ ניְרמּול. המנּוְרֶמלתהקורלציה 
. החישוב גם מביא בחשבון חלקים חסרים בברקוד בגלל תוצאות המדידה לאחר הקורלציה]

מהאמה יכולים להיות  20%הסתרה של חלק מהאמה, ומשמיט חלקים אלו מהקורלציה (עד 
על האמה גם הוא אינו  ֶחֶסרהמוסתרים, בלי שיהיה איבוד דיוק או אמינות לתוצאה. מיקום 

שהוא ממש בקצות האמה). דרך אגב: אפשר גם  ֶחֶסרתי, אבל לאיזון מדויק יש למנוע משמעו
  להחזיק את האמה הפוכה (בהודעה למכשיר).

המאזנת הסיפרתית מהווה את הסטנדרט בארץ כיום, לביצוע איזון מדויק. יתרונה הוא 
רישום ידני,  , ובאוטומציה מוחלטת של הרישום לקלטת (אין בעיותבמהירות ואמינות האיזון

וכן של חישובי עזר שונים (כיוונון בשיטת שתי היתדות, בווריאציות  –פענוחו, והקלדתו) 
פילוס המכשיר; התראה על סטיה מהמותר במעבר כפול, ובהשוואת - אי על שונות; התראה

  סיכום אורכים וגבהים; ועוד)].התראה על קירבה לקרקע; מרחקי מבטים אחורה/קדימה; 
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, עליו צבועות החלקות. בחלק מהסרטים יכולות סרט אינוורלאיזון מדויק יש  סיתאבאמה קל
, בהזזה קבועה ביניהן (עם מספרים הרשומים על המסגרת); ראו  ויםומערכות ק 2להיות 

ס"מ; והמאזנת תיישם פלנופרלל בעל טווח  1ים יהיו למשל ו, שמאל. הרווחים בין הקו87איור 
-ים עיקביים בכל מערכת (ההזזה בדוגמה לעיל היא כוומתאים. המספרים הצמודים לק

בשמאל). המדידה תיעשה על  443.3בימין מתאים בערך למיקום  123ס"מ, כי הקו  320.3
בתנאי שההזזה  –וים והמערכות בנפרד; ואין חשיבות להזזה הקבועה בין מערכות הק 2

  ך.והסיפרור זהים בכל האמות, או שמיישמים אמה אחת בלבד; ראו בהמש

, כמו שבאיור. זו מאפשרת הכנסה נימה אופקית מיוחדתתה מאזנת יתכן שתהיה ובא
וים (בחלקה הימני), תוך שימוש וסימטרית במזלג (בחלקה השמאלי), או חפיה של ק

  בפלנופרלל.

  

מפ"י כולל השפעת הטמפרטורה. [ –אמות (סרגלים, וכד') לאיזון מדויק  לכיילמזמן לזמן יש 
  ספורות עוסקות בכך (הקרובה ביותר היא במינכן)].מעבדות יים; רק דורש כיול כל שנת

  

ל עיוות או ונקיה. כ ֲחָלָקהחייבת להיות ממתכת, או מחומר קשיח אחר;  תחתית האמה
קרי ישנה את הקריאה על האמה. בהקשר זה יש להזכיר את "שגיאת האפס" של יליכלוך מ

לבין האורך הממשי מתחתית האמה. אמה: ההפרש בין המידה הנקובה במיספור החלקה, 
שגיאה זו מתקזזת רק אם משתמשים באמה אחת; בכל מקרה אחר יש לקבוע אותה, 

 באמה הפותחתקטע איזון  לסגור נוהל המדידה באיזון מדויק מחייבולהביאה בחשבון. 
אותו; או, מספר המעברים צריך להיות זוגי. כך מתקזזת שגיאת האפס בקצות הקטע; וכל 

המדודים באמה זו יהיו נכונים. (כל הגבהים המדודים באמה השניה יהיו תואמים  הגבהים
אבל מוסטים מהנכונים, לפי הפרש שגיאות האפס בין האמות). [באמות אינוור  –ביניהם 

  כך שאפשר, למעשה, לסגור בכל אמה]. –לאיזון מדויק אין, בד"כ, שגיאת אפס 

  

(מראש  רגל- בתלתמתאים; ומיוצבת  ספלהאמה חייבת להיות מוצבת אנכית בעזרת 
רגל באיזון מדויק; נסיון מעשי -תלת חייב בזמנו[מפ"י הולמת.  /תמיכהאו חצובההאמה), 

  ].ונראה שגם מודדי מפ"י ירדו מהדרישה – מראה, שאפשר להסתדר גם בלעדיו

  

 ,16פרק : בליטה בסלע, אדן, יתד; נקודה יציבה ומוגדרת אנכיתהעמדת האמה היא רק על 
, לאורך קטע האיזון (כל מספר נקודות מעבר קבועות. רצוי לבחור או ליצור מספר \132\

סגירה חריגה, הזזת -יאפשרו לבדוק היכן קרתה תקלה, במקרה של אי ֵאלומאות מטרים). 
  מכשיר או אדן, וכד'.

, או משקולת על חוט. באיזון הנדסי אנך פיסיאפשר להציב אמה בעזרת  –בהיעדר פלס 
ר תוך מעבָ  –" את האמה במהירות, במישור אנכי הפונה למאזנת לנדנדגם " מקובל רגיל,

כיוון האנך; כלומר: להטות את ראשה אל המאזנת, ואח"כ ממנה. הקריאה המיזערית היא 
  [כמובן ששיטה זו אינה ישימה במאזנת סיפרתית]. הנכונההאנכית, 
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  אינן בדוקות. –ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות מדידות המבוצעות 

 אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 

  

  

 שאלות

   האם לנקודת טריאנגולציה יש גובה מדויק? .1

מ',  151.3כמציין הטריג, שגובהו    למעשה לא, אף שהן מצוינות לפי הגובה שלהן (למשל, –היסטורית 
  , וכד').  M’51ומיספרו אולי  

כך שגם הגובה יהיה מדויק (תלוי בשיטת הקשר לפני  –ממדים -3כיום מפ"י מכוון לכך, שכל הטריגים יהיו בעלי 
  ויישום המודל הסטוטורי). GPS-הים, באיזון, או ב

 מאזנת אוטומטית אין צורך לבדוק ולכוונן. הערות? .2
אך זה אינו בהכרח אופקי.  –הראיה חוזר למצבו הקודם (שלפני הרכנה קלה)  לא נכון! במאזנת אוטומטית קו

  .יצירת האופק מחייבת בדיקה וכיוונון, כמו כל מאזנת אחרת.
 היתדות, בנתונים הבאים.-2בוצעה בדיקת  .3
 

dist       level at B               dist       level at A 

42           1.517                    3           1.628          <readings on A

 4            1.634                  45            1.741   



       <readings on B

  

 
; ומהי סטית קו הראיה  B-ל A-מהו הפרש הגובה הנכון מ  

   יוון?מהאופק, ולאיזה כ
  ; ונרשום את הקריאות המתוקנות (להבאה לאופק):   נניח שקו הראיה סוטה מעל לאופק, בזוית  

(1.628 - 3 ) - (1.741 - 45 ) = (1.517 - 42 ) - (1.634 - 4 )     80- = 0.004+  , ומכאן :או ,  

0.004 / 80 1 / 20 0.000,05 10"mm m rad         .כלומר: קו הראיה סטה מתחת לאופק ;  

  (חושבו לחלקי מ"מ, רק להדגמה):  iם יהיו, לכן, בתוספת  התיקוני

  
 dist       level at B                       dist        level at A          

42        1.517+0.002,1                    3        1.628+0.000,15         <readings on A

  4        1.634+0.000,2        




          45        1.741+0.002,25        <readings on B

           -0.115,1                                          -0.115,1


  

  
  אם היינו מחשבים ממוצע פשוט של שני הפרשי הגבהים המדודים, היה מתקבל בערך אותו הפרש גובה: 

מ'). אבל  - 0.115,1מ' (במקום המדויק,   - 0.115; והממוצע   Bבעמדה ליד    -A  ;0.117בעמדה ליד    - 0.113
 A  ;38-מ' ב 42בשתי העמדות שונים ( טֹואף שהמרחקים נֶ  –ית קו הראיה היה נותן אותה תוצאה יחישוב סט

  מ'. 40אם היינו לוקחים בחשבון מרחק נטו ממוצע  –)  B-מ' ב
בוצע איזון תקרה מנקודות בקרה על הקרקע. ראש האמה  .4

לתקרה, או שתחתית האמה הועמדה על נקודת  מ') הוצמד 4(באורך 
 בקרה, בהתאם. אין יחושבו הגבהים?

מ' לגובה המחושב (המתיחס לתחתית האמה,  4אך בנקודות התקרה יש להוסיף  –כל הגבהים יחושבו כרגיל 
  שהוא למעשה באויר).
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  איזון  16

  

  אורתומטרי ואליפסואידיגובה 

, לאורך האנך (העקום) מעל הגיאואיד;  H  אורתומטריפרק זה עוסק בקביעת (הפרש) גובה 
הדרוש (להמרת הפרש קריאות  התיקון האורתומטריהרחבה בנושא  .\13\, 2פרק ראו 

  בהמשך. עיף מיוחד, נמצאת בס)באיזון, להפרש גובה אורתומטרי

בפרק , (אך ראו הערות בקלות ובמהירות  h  אליפסואידינים אפשר לקבוע גובה לווייבעידן ה
רק בנקודות הדרושות (ולא בשום נקודות מעבר ביניהן). הבעיה  –); ובעיקר \118\, 15

) היא, שהוא מיוחס למישטח ייחוס הגיאודטיביישום הגובה האליפסואידלי (יש לקרוא: 
  וכיווני זרימה בין נקודות.  ,על שיפועים אמיתייםולכן אינו מעיד  –מתמטי, ולא פיסי 

, מפני  N  גליות הגיאואידמגובה גיאודטי לאורתומטרי מחייבת מיפוי מדויק של  ההתמרה
נית, לוויי. מיפוי זה נערך בשיטות של גיאודזיה גיאומטרית ו\13\, 4איור האליפסואיד;  

ראו גם  ם.ימו גם נתונים גלובליו(בעיקר) פיסיקלית, ומחייב עבודה רבה בהיקף ארצי, כ
  .\276\, 31 ובפרק ;\267\ ,29 בפרק

"תכנון, מדידה, חישוב  – 2רסם בזמנו, בהנחיות הטכניות, קובץ [המרכז למיפוי ישראל פ
וביקורת של רשת הבקרה האנכית", נוהל לביצוע התמרת גבהים ממערכת 

ל), במידה ונתוני הגיאואיד (כהגדרת המנה אורתומטרית"") לGPS( /גיאודטיתאליפסואידית
  נקודות משותפות. 4אינם זמינים. ההתמרה תתבצע לפי 

), המבצעים ILUM2ים של הגליות לישראל (האחרון הוא יבינתיים פותחו מודלים סטטוטור
  (שוב, על רקע הגדרות המנהל)].בכל הארץ את ההתמרה 

הגיע (גם באליפסואיד ית האנך הממשי, מהניצב לאליפסואיד, יכולה לי[הערה: אף כי סט
יש לזכור שרוב הפרויקטים בהנדסה  –מתאים) לערכים מקומיים של עשרות שניות קשת 

 זעיריםבנה בשיפועים ; ורק במוביל מים ארצי, למשל, הנאזרחית אינם מאד רגישים לשיפוע
וכן חשוב  ים המלח, שם יש זרימות בגרביטציה;או, לדוגמה, במערכת הגבהים של מפעלי (

יש לדקדק בגבהים ובשיפועים.  – המדויק ליד המלונות בחוף) העֹוֶמד לדעת אתמאד 
שדי בחיסור הגליות הסטטוטורית סוברים המצדדים בגבהים אליפסואידליים לצרכי הנדסה, 

מנהל  המחברלכל צרכי ההנדסה. , לקבלת "גובה מפני הים", GPS-מהמתקבל מהגובה 
מדויקת של הגיאואיד בישראל, וביסוס הרשת  נגד סברה זו; ובעד קביעה שכתממתמערכה 

רק אז תהיה ההתמרה בין הגבהים משמעותית, האנכית (המתוקנת, ומתואמת כהלכה) עליו. 
  .\276עמ' \, 31 ובפרק ;\120\, 15 בפרקראו גם ואמינה. 

  

  מטרות האיזון

ת לפי האיזון קובע הפרש גובה בין נקודות בדיוק שונה, כנדרש; אך מטרות האיזון משתנו
  כיסוי הנקודות בשטח: העברת גובה, חתך לאורך, חתכים לרוחב, איזון שטח.

מערבת נקודות בודדות בלבד; ואין קשר של מיקום (חיוני) ביניהן. הפרש  העברת גובה
  הגובה נקבע בין כל זוג נקודות עוקבות (או בין קבוצות נקודות) מעמדת מכשיר.

  כי מוגדר.מערב נקודות לאורך ציר אור חתך לאורך
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ומבצעים למעשה כיסוי שטח,  –מרחיבים את החתך לאורך לממד הרוחב  חתכים לרוחב
  ברוחב יחסי קטן לעומת האורך.

  מיועד מראש לכיסוי שטח, בממדים דומים לאורך ולרוחב. איזון שטח

  ולא עמדה אחת בלבד. –בכל סוגי העבודות יהיו לרוב מספר עמדות מכשיר 

  

  נקודות קבע ומעבר

ואליהן נקשר הפרויקט  –ה אנכית היא רשת נקודות בהן ידוע הגובה (בדיוק גבוה) בקר
  (בדיוק נמוך יותר).

[זהירות: בארה"ב המילה  בעגת המודדים "ָמְרִקים'ֶּבנְצְ , "benchmarksנקודות קבע לגובה (
) ממוקמות במקומות מוגנים, והן למיקום או לגובה] –משמשת לציון נקודת קבע כלשהי 

למשל מסמרה בסלע או בקיר יציב, או קצה צינור אנכי המבוטן בקרקע  –ות בצורה יציבה בנוי
, clayיציבה, וכד'. נקודות קבע בדיוק גבוה מחייבות עיגון יציב במיוחד; ובקרקע חרסיתית (

ר (או התהום הנמוכים ביות-התופחת ומתכווצת עם שינויי רטיבות) יש לבטן בעומק מי
ינור הנושא את הנקודה מסביבתו, ע"י צינור קונצנטרי חיצוני לו ד את הצבקרקע יציבה); ולבוד

  (ורצוי גם לאבטח בתוך שוחה נעולה, וכד').

  

 2("איזון גיאומטרי מדויק"), דרגה  1בארץ קיימת בקרה אנכית בדרגות שונות: מדרגה 
("איזון  5 ודרגה 4, ועד דרגה ("איזון גיאומטרי או טריגונומטרי מדויק") 3(כנ"ל), דרגה 

נים). בניות והגנות הנקודות צריכות לווייהנדסי", המבוצע גיאומטרית, טריגונומטרית, או מ
  להיות תואמות לדרגתן.

, כך שלכל נקודת ממדים 3-לרשת בקרה כוללת ב[כוונת המרכז למיפוי ישראל היא להגיע 
, 10 בפרקגם בקרה אופקית יהיה גם גובה טוב (תלוי באמצעי המדידה, ובהתמרה). ראו 

  .\277\,  ]31 ופרק ;\120\, 15פרק ; \82\

  

(לפחות) לשתי נקודות קבע, בתחילתו ובסופו. ברוב מהלכי  קשורכל איזון אמור להיות 
האמה (עליה האיזון יהיו יותר מעמדת מכשיר אחת; והמכשיר מועתק לעמדה חדשה, כאשר 

 turning( לכן "נקודת סיבוב"בוצעה הקריאה האחרונה) נשארת במקומה. נקודה זו נקראת 
point, T.P.ר. נקודות אלו צריכות להיות מוגדרות היטב אנכית (אחרת בָ עֲ מַ  ), או נקודת

  תוצב תחתית האמה בגובה שונה עם סיבובה).

בנקודת המעבר: פיסת מתכת קשיחה, הננעצת זמנית (אך היטב) בקרקע,  אדןשם ייש לי
  ועליה נקודה מוגבהת עבור תחתית האמה.

  

, אם אפשר) את נקודות המעבר; כך אפשר יהיה לאתר את השגיאה דתֵ ליָ (ואפילו  לסמןרצוי 
סגירה חריגה, או הזזת המכשיר/האדן (במקום לאזן -בקטע האיזון בו נפלה, במקרה של אי

  את כל המהלך).
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  קשירת מהלך האיזון

-שגובהה ידוע) ו, לנקודה back( "אחורהמתבצעת כאוסף של זוגות קריאות " העברת גובה
, לנקודה שגובהה אינו ידוע), מעמדות מאזנת שונות. ראשית קוראים אחורה fore" (קדימה"

וקדימה מעמדה ראשונה; המאזנת והאמה הראשונה מדלגות להמשך קו האיזון; נקודה 
ש עתה לקריאה אחורה; האמה השניה מֵ שַ שנקראה קדימה מקבלת כך גובה, ומסתובבת לְ 

אחרי שנקראה אחורה מהעמדה הבאה; וגו'. נקודות אשר שימשו  משוחררת לנוע רק
או ) .turning points, t.p" (סיבוב, נקראות לכן נקודות "לקריאה קדימה ואח"כ אחורה

  צבן ע"י יתד, או לפחות אדן מתכת.י"; ורצוי לימעברנקודות "

ות למעבר ), שאינן משמשintermediate( בינייםבנוסף להן, יכולות להיות גם נקודות 
. נקודות 88איור );  \142\, 17פרק (לעתים הן רוב הנקודות במהלך האיזון, כמו בחתכים; 

  נוספות עבורן. וביקורותיה יויש לבצע מדידות חפ –אלו אינן נבדקות בתהליך סגירת האיזון 

  

  : העברת גובה88איור 

, ידוע) A  )AHקודה  לגובה נ  a1נקבעו ע"י הוספת הקריאה אחורה    C, Dגבהי הנקודות  

לקבלת גובה נקודה    k1לקבלת האופק לעמדה הראשונה, ואח"כ הורדת הקריאה קדימה  
C   וגו'. הגובה הסופי לנקודה ,B  שי הקריאות בתהליך זה מתקבל ע"י הוספת סכום הפר

  ל עמדת מכשיר) לגובה הפתיחה:(אחורה פחות קדימה, בכ

  ( )
B

B A i i
A

H H a k       .  {113}  

); closure" (סגירההרי שמתקבלת אפשרות " –וע גם היא בעלת גובה יד  Bאם הנקודה  
  C, Dתן עכשיו את גבהי הנקודות  יכלומר, ביקורת ואפשרות תיקון מהלך האיזון, אשר י

מהאופק   b1מתקבל ע"י חיסור הקריאה עליה   –באיור  1כמו  – בינייםשבדרך. גובה נקודת 
  המתאים (השני); ואינו בדוק בתהליך הסגירה.

לעיל) אינן מתאימות להפרש   a1-k1(למשל,   z[הערה חוזרת: הפרשי הקריאות באיזון  
. כל החישובים המציינים ללא התיקון האורתומטרי -  Hהגובה האורתומטרי האמיתי  

  ].התיקון. ראו בהמשךביצוע קדמיים בלבד, עד לאחר יהינם מ,   Hבאות   גבהים

  

 הלוך וחזור(ובדרגות הגבוהות, לפי תקנות המדידה, באיזון  סגורכל מהלך איזון צריך להיות 
 נקודות קבעמעברים בין כל זוג אמות]), בין  2; כלומר, ביצוע כפול[ובהנחיות נדרש: אף 

 ה יותר מהמהלך הנמדד). התקדמות באיזון לאזור לא ידוע,דרגה גבוהידועות מראש (מִ 
איור עד לקשירה וסגירה על נקודות ידועות;   –סגורות  לולאותצריכה להתבצע ע"י יצירת 

89.  
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  : לולאות איזון89איור 

[הערה: יצרני המאזנות (הספרתיות) מציעים מספר אפשרויות לנוהל האיזון: איזון רגיל  
), ואיזון כפול BFFB, 2אחורה- 2קדימה-1קדימה- 1, איזון כפול (אחורה)BFקדימה, -(אחורה

); וכן מדידת נקודות ביניים, התוויה, ועוד. BFBF, 2קדימה- 2אחורה- 1קדימה-1נוסף (אחורה
  ].BFFBהנוהל המקובל לאיזון המדויק הוא 

דות ]; בעבו3-5[כך בתקנות, לדרגות  2של נקודות קבע לקשר צריך להיות  זערייהמהמספר 
  התאמות בזוג (לא מפורט בתקנות).-לפשר בין אי –ויותר  3מדויקות דרושות 

  

על התיאום,  הערכהבמדוקדק; אך אפשר לקבל  מתואמתרשת איזון אמורה להיות 
שקל הפוך יקלול בצמתים במי), בש\82עמ' \, 10פרק (בדומה לרשת צלעונים,  בהתקרבויות

  לאורך.

עמ' \, 31בפרק ) מתואמת כהלכה. ראו וגם לאבת, [הרשת האנכית בישראל אינה (מחוש
276\.[  

  

  תיאום מהלך איזון

הסגירה (הפרש - ) מבוסס על פיזור אי4של האיזון הגיאומטרי (מדרגה  החישוב המקורב
גובה מדוד, לעומת ידוע מראש), במידה שווה לכל הקריאות (במעברים); ונעשה ביעילות 

של המעברים)  ההֹופִכי(למספר  מיצוע ממושקללבעזרת טבלה, כלהלן. החישוב קרוב גם 
שקול י[באיזון בדרגות הגבוהות נעשה המ של הגבהים המתקבלים משתי נקודות הקשר.

בד"כ לפי האורך (ההופכי של) המהלך; או לפי מספר (ההופכי של) המעברים, כנ"ל. תקנות 
  מדויק].  בתיאוםמחייבות לתאם את מהלכי האיזון,  1998המדידה 

  

של מהלך איזון. הנתונים והקריאות ) 1987(לפי תקנות  מקורבחישוב  מוצג 2 הטבלב
  וכו'. ]1[סדר הפעולות מצוין במספרים  ; הכל במטרים.מודגשיםהמקוריות 

. לעומתו יש ]3[נותן את הפרש הגובה המדוד ] 2[פחות קדימה  ]1[סכום הקריאות אחורה 
  . ]5[, ומכאן התיקון הכולל הדרוש ]4[ההפרש הידוע 

4) עד 1987מותר היה לתקן (בתקנות  4באיזון מדרגה  2mm N   כאשר ,N   מספר

30mmסגירה של -מתירות אי 1998מ"מ. [תקנות  8המעברים; כלומר, כאן עד  kmL    עם ,

L   1998תקנות מ'; כלומר:  18- ה ממוצע כבמרחק קריא 1987בק"מ, אשר מתאים לתקנות  
(במרחקים המתאימים מעשית לקריאת מ"מ על האמה,  1987מקלות משהו, לעומת תקנות 

  ].24בפרק מ'). ראו גם  40-50
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  ]1987[תקנות  4: תיאום מקורב של איזון מדרגה 2טבלה 

אחורה מקבלת  בצורה שווה בין הקריאות, כדלקמן: כל קריאה ]6[מכל פנים, התיקון מחולק 
רבע התיקון הכולל, על סימנו (שלילי); וכל קריאה קדימה מקבלת רבע התיקון הכולל, בסימן 

  יאות הביניים אינן מושפעות (כפי שאינן נבדקות).רהפוך (חיובי); ק

שקריאה אחורה כך  –[במרכז למיפוי ישראל היה מקובל לחלק את התיקון ישירות לאופקים 
קון הדרוש (בדוגמה: חצי התיקון הכולל). מכאן שנקודות הביניים מהתי  N/1תקבל למעשה  

של התיקון הכולל (כאן: רבע התיקון הדרוש); מאידך,   1/2Nיהיו בגובה לא נכון, בגודל  
ולכן אין בכך אסון.  –ס"מ)  דיוק גבוה כמו נקודות המעבר (כאן:בד"כ נקודות אלו אינן דורשות 

אז הן צריכות להימדד כנקודות  –ושות בדיוק גבוה יותר אם נקודות הביניים חשובות, ודר
  מעבר. 

 –הנימות, וביקורת הקריאה (האמצעית) על האמה  3חייב גם יישום  1987הנוהל בתקנות 
). הכוונה היתה 4מ"מ (לדרגה  5רבי מותר עד צע הקריאות הקיצוניות; עם הפרש מע"י ממו

  לאיזון אופטי].

  

; ונבדקת הסגירה ]8[, ומהם הגבהים ]7[, מחושבים עתה האופקים ]6[חרי מציאת התיקון א
, מכיוון שזה דיוק , למשל) ( ). נקודות הביניים מעוגלות לדיוק ס"מ בלבדבסיום (

   כמו נקודות הסיבוב). –המדידה בהן כאן (וגם הן אינן, בד"כ, מוגדרות למ"מ 

  

  תקנות לאיזון

בלעדיות  2- ו 1קובעות חמש דרגות לבקרה האנכית, כאשר דרגה  1998תקנות המדידה 
"איזון גיאומטרי או  – 3-ו 2"איזון גיאומטרי מדויק"; דרגה  – 1למרכז למיפוי ישראל: דרגה 
איזון הנדסי, המבוצע גיאומטרית, טריגונומטרית, או  – 5- ו 4טריגונומטרי מדויק"; דרגה 

  נים.לווייבאמצעות 

שונים.  נוהליםטו רְ ו גם דיוקי מכשירים לשימוש, מרחקי קריאה, וכד'; ופֵ קבע 1987[תקנות 
: מרחק 3. למשל, בדרגה ההנחיותישם עד אשר יופנמו יאחדים מאלו ראוי לאזכר כאן, ול

מ' בלבד,  2חקי הקריאה בכל מעבר עד רית הרפרקציה); הפרש במימ' (בע 50רבי יקריאה מ
מ' (אופקיות קו הראיה); בכל הצבת  20 –ה בקטע והפרש סכום כל המרחקים אחורה וקדימ
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ת, וכל אמה תשמש קודמהראשונה לאמה שנקראה שניה בהצבה מאזנת תהיה הקריאה 
לסירוגין, קדימה ואחורה (להקטין השפעת שקיעות שונות); קטע איזון יכלול מספר זוגי של 

מ' מהקרקע  0.4 מעברים (למנוע "שגיאת אפס" של תחתית האמות); קו הראיה יהיה לפחות
(להשוות ולהקטין את השפעת הרפרקציה); הקריאות יבוצעו בשלוש הנימות (לביקורת); 

ופטי יה; עם מיקרומטר אישנ 1המאזנת תהיה בעלת בורג הרכנה, או אוטומטית, בדיוק 
ותכויל לפני המדידה; האמות אינן מתקפלות; האמות  מ"מ; המאזנת תיבדק 0.1הקורא 

  מאינוור; ועוד.

  ].1987רסום התקנות של לביצוע האיזון פורסמו במקביל לפ חיות טכניותהנ

  

Hmמבוטאת בצורה   באיזון הגיאומטרי התפשטות השגיאה m n    כאשר ,m   היא

מספר הקריאות (כפליים ממספר המעברים     nהשגיאה בקריאה הבודדת (אחורה, קדימה),  
N  ,( Hm  .שגיאת הפרש הגובה במהלך האיזון  

  

15mm  -  3: דרגה 1998, בתקנות רביתיסגירה מ-אי kmL  30 - 4מ"מ; דרגהmm kmL ;מ"מ 

60mm  -  5דרגה  kmL  בן   (לקו איזוןמ"מL   ;(יהיו המספרים קטנים  בלולאות איזוןק"מ

  מ"מ, לפני השורש, בהתאמה). 40מ"מ;  20מ"מ;  10, יותר

,  Nמוגדרת לפי מספר המעברים   4היתה הסגירה המותרת בדרגה  1987[בתקנות 

4 2N .[מ"מ  

וביניהם  –באיזון מדויק יש להביא בחשבון תיקונים שונים לתצפיות (בדומה למדידה בסרט) 
הקבלת - פוטנציאל; ולכן אי- הקבלת הגיאופים (משטחים שווי-, עבור איתיקון אורתומטריגם 

תאוצת האנכים) לאורך מהלך האיזון. חישוב התיקון האורתומטרי דורש נתונים גרבימטריים (
שאינם זמינים לכל אחד; וגודלו יכול להיות משמעותי מאד (גדול  –) בנקודות האיזון הכובד

  , של רשת האיזון. 3, ואף 1-2את התיקון הזה, בדרגות לבצע  חובהבהרבה מדיוק האיזון). 

  

  התיקון האורתומטרי באיזון

אינה מקבילים ההנחה שכל האנכים בתהליך האיזון?  כובדיות מעורבות תצפ ואיך מדוע
מסתבר שלא רק כיוון הכובד ים באיזון מדויק, או במהלך ארוך; וכאשר עוסק - מתקיימת

  מדוע? כי הגיאופים אינם מקבילים; למה? ככה.). (התאוצהאלא גם גודלו  –(האנך) מעורב 

W   פוטנציאל-הוא משטח שווה גיאופ const    הכובד, בשדה )gravity של הארץ (כולל (
 -  geoidהגיאואיד,  –). בין הגיאופים ישנו אחד מיוחד rotation, וסיבוב gravitationמשיכה 

 0W  הגדרתו היא ע"י פוטנציאל מסוים, אך ב לפני הים הבינונייםקרֹושהוא  )שמקווים(זה 

2  [למשל 2m s  63,636,855.69   יחידות הנקראות)geo-potential units ,gpu .[(
י בהיקף עולמי, ומאמץ חישוב תצפיות יםעל האליפסואיד מחייבשל הגיאואיד חישובו/מיפויו 

  .ניכר

g/בכיוון הגובה   , היא הנגזרת של הפוטנציאלgravity, g, הכובד(תאוצת)  W H      
רווח בין ימקומי; וגודלה עומד ביחס הפוך למ[ולכן כיוונה (כיוון האנך המקומי) ניצב לגיאופ ה

  הגיאופים הסמוכים (בנוסף להשתנות עם הרוחב הגיאודטי)].
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מקבילות האנכים בתהליך האיזון - מטרי לאיזון המדויק מביא בחשבון את איהתיקון האורתו
 (לאורך האנך העקום) הגובה האורתומטרי (הפרש) . 90איור   ו(בין האמות והמאזנת); רא

PdH – בקצוות  (המניח אנכים מקבילים) איזוןב ים המצטבריםאינו מתאים להפרש ,

,  A Bdz dz  באיור נראה   הפרש הגובה המאוזן בין נקודות, תלוי בדרך .או בדרך)

  dH   A P Bdz dz   ( ,הדבר היחיד שהוא קבוע בין נקודות, הוא הפרש הפוטנציאל .  

dW  ת ה) ב(תאוצ מדודגובה . הפרש זה מתקבל בעזרת תהליך האיזון, אם נכפול כל הפרש
   -קום מָ כובד ּבַ 

  

        dW g dz       .  {114}  

בכובד הממוצע הגובה האורתומטרי, ע" חלוקה הפרש מהפרש הפוטנציאל אפשר לקבל את 
  -  g(לאורך האנך העקום)   

        /dH dW g     .  {115}  

 

 איור 90: הפרש מאוזן והפרש גובה אורתומטרי

 

מחייב התחשבות בגודל (ווקטור תאוצת) הכובד לאורך נתיב האורתומטרי, לכן, תיקון ה
  ).האיזון (או לפחות בנקודות הקבע בקצות כל קטע איזון, במרחק של קילומטרים ספורים

רש גודל התיקון האורתומטרי יכול להגיע למילימטרים רבים, לקטע איזון (תלוי בגובה, בהפ
הרבה מעל לדיוק המקובל בדרגות האיזון המדויק, שהוא  –הגובה, ובערכי הכובד בקטע) 

לפני תאום הלולאות והרשת.  -. לכן חובה לחשב אותו )3(ולעתים אף דרגה  2ודרגה  1דרגה 
  .Helmert/Prey  החישוב המקובל מתבצע בנוהל של

  

 , B  לנקודה  A מנקודה   ABzו יש להסיף להפרש האיזון , אות ABOCהתיקון האורתומטרי 

  - , הוא  ABH ,לקבלת הפרש הגובה האורתומטרי בין הנקודות

       AB AB ABH z OC       ,  {116}  

    מחושב בביטוי הבא:ו

  0 0 0

0 0 0

 
B

A B
AB A B

A

g g g
OC dz H H

  
  
  

       ,  {117}  

או ממוצע הכובד בין קצות  הכובד המדוד (לאורך קטע האיזון בין הנקודות;  g  אשרכ
ערך כובד נורמלי כלשהו באליפסואיד (הביטוי אינו רגיש לערך הנבחר, ואפשר  0;הקטע)
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00לקחת  45
 ;  ,00ו אפיללישראל או כל ערך המתאים לרוחב קטע האיזון 32

   ; או ערך

045; אנו מיישמים  מיליגל וכד' 980,000, למשל עגול כלשהו
 (. dz  אלמנט הפרש  הוא

הגובה מפני  Hערך הכובד הממוצע לאורך האנך בנקודה,   g הגובה המאוזן לאורך הקטע,
לאורך האנך (מהשטח עד לפני הגיאואיד) מקובל   g  הים. את הערכת הכובד הממוצע

  ):Prey-(המתאים ל Helmertלחשב בביטוי של 

  0.0424 0.0424 Hg g H g Z        ,     {118}  

מתווך   0.0424  . המקדם Hקרוב דיו לגובה האורתומטרי הדרוש  Z  שבו הגובה המאוזן 
 .קרקע, לחצי הגובה)תוך ה(רדוקציה ב בין יחידת הכובד במיליגל, והגובה במטר

  

  טמפרטורה

  יה.יויש להצל עליו בשמש –פרטורה ממושפע מהט המכשיר

 –ית הטמפרטורה יהמדידה). עם על מושפעות מהטמפרטורה (של האמות, בעת האמות 
והקריאה נעשית ביחידות נומינליות שהן למעשה גדולות מהנקוב. כך  –מתארכת האמה 

(קראת פחות מדי,  חיובי(מעל טמפרטורת הכיול) הוא  לתוספת טמפרטורהשהתיקון 
, {22} ולכן עליך להוסיף). הביטוי יהיה כמו בתיקון לאורך הסרט, ביטוי –ביחידות גדולות מדי 

(בתנאי   Hיוצב הפרש הגובה המאוזן    כאשר במקום האורך   – \33עמ' \
  – כל המדידה) במשךשהטמפרטורה היתה יציבה, 

   ( )t cald H H T T        .  {119}  

כחצי שעה. אמות מודרניות בד"כ מספיק כל  –יש לכן למדוד את טמפרטורת (פני) האמה 
מצופות בצבע מגן, המבודד היטב את גוף האמה (וכך מקטין את אפקט הטמפרטורה); 

להוציא  –ובאמות אינוור אין למעשה צורך למדוד את הטמפרטורה, או לחשב את התיקון 
  בהפרשי גובה ניכרים מאד. 

  

זון מדויק יש להשתמש ; ובאי\33עמ' \, 5בפרק מקדמי ההתפשטות בחומרים שונים רשומים 
  באמות אינוור (מכוילות לאורך ולטמפרטורה).

  

  עקמומיות ורפרקציה

באיזון מדויק (ובמרחקים גדולים) יש להביא בחשבון את עקמומיות (כדור) הארץ, ואת 
  .עקב הרפרקציה התעקמות קו הראיה באטמוספרה

   .\17עמ' \, 8איור ,  2בפרק כדור הארץ הוצגה  עקמומיות

  –נעשה כך: בקשר המדויק  \18עמ' \, {8}ביטוי  פיתוח

  (1 / cos 1)h R       ,  {120}  
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2cos(די בשני אברים),    \23עמ' \, {13}מציבים את הקוסינוס בטור  1 / 2     ;
/1 הופכי (רציפרוק), ע"י היפוך סימן השבר [כי - ערך מחשבים (1 ) (1 )x x   {17} וי, ביט ,

21], כלומר: \23עמ' \ / cos 1 / 2    יתו; ואחרי הצבת ערך הזו  / R     מתקבל ,
  , עבור כדור ובדיוק מוגבל.{8} ביטוי

, יתקבל ערכה המספרי של שקיעת הכדור מתחת   R = 6,371km   בהצבת רדיוס כדור הארץ
  –לאופק בביטוי 

  20.078, 48 ( )m kmh       ,  {121}  

ס"מ  8-בהמשך) במטר; או כ  e(הנקראת    hבק"מ, והתוצאה    שבו מוצב אורך הקו  
מ'  360-בקילומטר הראשון (ואח"כ כפול בריבוע המרחק). כך יופיע הס"מ הראשון בכ

לפי מעלה לס"מ). מכאן שאין מ' יופיע כבר למעלה מחצי ס"מ, אשר יעוגל כ 250-(למעשה בכ
אך באיזון יש, לכאורה, להביאה בחשבון. עם  –לנושא העקמומיות משמעות בטכימטריה 

שווים (או קרובים במידת זאת יש לזכור, שהכלל באיזון הוא לבצע תצפיות במרחקי קריאה 
וכך לא תהיה השפעת העקמומיות  –יה אפשרית מכיוונון קו הראיה) יהאפשר, בגלל סט

מעותית. מכאן שרק באיזון מדויק יש להביאה בחשבון; וגם אז רק במקרה של מרחקי מש
קריאה שונים במידה ניכרת (ושם יש להביא בחשבון גם את השפעת הרפרקציה; ראו 

  בהמשך).

  

, הקשורה הרפרקציהים אפקט יק –לעומת אפקט העקמומיות, הניתן לחישוב בכל דיוק רצוי 
והשפעתה אינה פתירה מראש בצורה מוחלטת. הבעיה היא,  למהלך קרן האור באטמוספרה,

שהקרן מתעקמת במעברה באטמוספרה, בין שכבות אויר בעלות תכונות אופטיות שונות 
בגלל טמפרטורה, לחץ, כמות אדים;  – \41עמ' \, {37}, ביטוי ְסנֶל(בשבירה רציפה, לפי חוק 

קריאה שאינם מתאימים למצב בעיקר במישור האנכי). התעקמות הקרן גורמת לכיוון ול
מכיוון שהקריאה מיוחסת למשיק לקרן במכשיר, ולא לקרן  –המטרה לעומת המכשיר 

  .91איור הממשית, המתעקמת אל המטרה;  

  

  רפרקציה: 91איור 

. השפעת  a, cוים הישרים  ושגויות, לעומת הקריאות הדרושות בק  b, dכך יהיו הקריאות  
  . ab, cdהרפרקציה היא הקטעים   

עם השתנות התנאים  – ובְזָמן ,ּבָמקוםכיוון ההתעקמות של קרן האור משתנה לאורך הקו, 
, שכיוון העקמומיות הממוצעת הוא קספֵ מְ האטמוספריים. עם זאת אפשר להניח, בדיוק 

 1.7- בדומה לעקמומיות הארץ; ושגודלה של השפעת הרפרקציה (במישור האנכי) הוא כ
כי  –, אם כך, את השפעת עקמומיות הכדור מקטינההרפרקציה  מאפקט עקמומיות הכדור.

  .92איור שתיהן פועלות באותו כיוון; 
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  : עקמומיות ורפרקציה92איור 

האפקט , כך שנותר  rמתקזזת בחלקה ע"י השפעת הרפרקציה    eהשפעת העקמומיות  
  –; גודלו הממוצע הוא, לכן  ( e – r )   המשולב

  2( ) 0.067, 27 ( )m kme r       ,  {122}  

ס"מ בקילומטר הראשון  7- במטר; או כ  ( e – r )בק"מ, והתוצאה    שבו שוב אורך הקו  
מ' יופיע  270- מ' (למעשה בכ 390-(ואח"כ כפול בריבוע המרחק). כך יופיע הס"מ הראשון בכ

ית המ"מ מתקבלת במרחק של כבר למעלה מחצי ס"מ, אשר יעוגל כלפי מעלה לס"מ). עשיר
מ'  50-ו 30בקריאות לאמות במרחקים של  –מ' מהמכשיר; והפרש של עשירית מ"מ  39

  מהמכשיר.

  

בדיוק , או בעבודות במרחקים גדוליםניכרות בעיקר  העקמומיות והרפרקציההשפעות 
ו וחיוני לתקן עבורן (או לקזז השפעתן) בקביעת גבהים טריגונומטריים, מחד; א – גבוה

 זעריתיקריאה מ. באיזון מדויק נקבעת \148עמ' \, 19בפרק באיזון מדויק, מאידך. ראו גם 
 המדידהשעות מותרת מהקרקע (קרוב לפני הקרקע הרפרקציה אינה אחידה); ומוגבלות 

, מיד אחרי עבודה מהירה /התקררות מהירה, או חום גבוה).ת(איסור מדידה בעת התחממו
ת התנאים האטמוספריים, והעדר שקיעות של המכשיר תבטיח יציבו –הצבת האמות 

  והאמות.

  ].לעיל אר, כמתובמכשיר יםנִ בְ פרתיות) מציעים תיקונים מּו[יצרני המאזנות (הס 

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  לא בהכרח נכון.אך  –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 

 שאלות

ים המשמשים באיזון המדויק מהם המכשירים והאביזרים המיוחד .1
 ואיך הם מגדילים את הדיוק? –

או  –פלנופרלל (ליכוד במקום הערכת חלק מהחלקה); פלס רגיש ומיתקן ליכוד פריסמטי (ליכוד במקום הערכה) 
או מחומר האלמנט המאוזן (ביטול  –) קונפנסטור אוטומטי; אמת אינוור (השפעה קטנה לשינוי טמפרטורה

השפעת הטמפרטורה); אמה קשיחה, לא מתקפלת (אין בעיות גובה בין החלקים); שמשיה (למנוע השפעות 
ברגי פילוס (מונע שינוי גובה בפילוס המכשיר); אדנים או יתדות  4חום על המכשיר והפלס); בורג הרכנה או 
אמות (אנכיות ויציבות נקודת המשען בתחתית); חצובות תמיכה ל למעברים (יציבות האמות, והגדרה טובה של

  .]כשור סיפרתי (מהירות ודיוק, רישום הקריאות, חישוב, והעברה קלה למחשב)יהאמות). [מ
ומדוע  –מהם הנוהלים המיוחדים המיושמים באיזון המדויק  .2

 הם מיושמים?
ק קריאה קצר (רואים היטב; השפעת שגיאת וים בכל מעבר (קיזוז שגיאת הכיוונון); מרחומרחקי קריאות ש

; רפרקציה קטנה); האמה הפותחת היא הסוגרת (קיזוז שגיאת האפס); קריאה מעל גובה מסוים הפילוס קטנה
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מפני הקרקע, והגבלת שעות העבודה (הקטנת הרפרקציה); איזון כפול (שתי עמדות בכל מעבר, לביקורת 
וגם הקטנת שפעת שקיעות ותזוזות נקודות המעבר); כיול האמות,  והגדלת הדיוק); איזון הלוך וחזור (כנ"ל,

אחידה על המכשיר -כולל השפעת הטמפרטורה (קנ"מ נכון); הצלת המאזנת (מניעת אפקטים של התחממות לא
); עבודה מהירה (הקטנת שקיעות, תנאים אטמוספריים 1987נימות (ביקורת; תקנות  3-והפלס); קריאה ב

  קבועים).
 של המרכז למיפוי ישראל, 1987לך האיזון (בנוהל חשב את מה .3

 יד). כל הנתונים במטרים.), על פי התצפיות (בכתב 4לדרגה 
  החישוב נערך בטבלה עצמה, ולמטה.

  

 
  

 5מ"מ בלבד, כאשר מותר  1ראשית נבדקות הקריאות האמצעיות לעומת הממוצעות; ונמצאים הפרשים עד 
  מ"מ.

4מותר   1987מ"מ. לפי תקנות  4ונמצאת  –בהמשך נבדקת הסגירה  4 8mm mm 1998; לפי תקנות 

30מ'. לפיו מותר   214.7מחושב אורך האיזון מקריאות הנימות, ומצא  0.214,7 14mm km mm  התיקון .

 או ישירות לאופקים (אם חושב הטור של –מבוצע בנוהל הישן של המרכז למיפוי, רק על הקריאות אחורה 
  האופקים והגבהים לפני התיקון). 

  הגבהים לס"מ בנקודות הביניים. בהמשך מבוצע החישוב, עם ביקורת הסגירה הסופית, ועיגול
מ"מ), בעוד שהקריאות קדימה היו  - 1בנוהל החישוב המקובל, היו הקריאות אחורה מקבלות רק חצי התיקון (

מ"מ גבוהות יותר; נקודות המעבר והסגירה  1ו יוצאות + מ"מ). נקודות הביניים הי1ג"כ מקבלות חצי התיקון (
  היו יוצאות בגובה זהה.

בוצע איזון בין גגות בתים, כמשורטט. נתוני המדידה  .4
 נמצאים מעל לקו התחתון; הכל במטרים.

 . Cלנקודה    Aחשב את הפרש הגובה מנקודה  

 

  . Cלנקודה    Aנקודה  מ' מ+ 6.06החישוב מבוצע בתחתית הטבלה; ומראה על הפרש גובה של 
מהי השפעת העקמומיות והרפרקציה במעבר איזון, בו מרחק  .5

 מ'? 30מ', וקדימה  40הקריאה אחורה היה 
+ 0.047+ מ"מ; והפרשם, אחורה פחות קדימה, 0.061+ מ"מ, וקדימה 0.107: אחורה {119}נחשב לפי ביטוי 

 .מ"מ 0.05- מ"מ; כלומר:להפרש הגובה הנמדד יש להוסיף עוד כ
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  ויםוק איזון  17

  

  גובה העברת 

הוסבר כבר לעיל. מאיזון זה מקבלים הפרשי גובה  העברת גובהתהליך האיזון הפשוט של 
אך ממד האורך אינו רלבנטי (להוציא היקף העבודה, וקריטריון הדיוק לפי  –בין נקודות 

  התקנות).

קי קריאה מתאימים נקודות חשובות במיוחד (כולל נקודות המעבר) נקראות בדיוק רב, ובמרח
ים; נקודות פחות חשובות (שיתכן והן רוב העבודה) נצפות גם כמבטי ביניים (ללא וושו

  וים.וביקורת), ואולי אף לא במרחקי קריאה ש

  בהתאם לתקנות. והה יותר מהפרויקט הנדון) מבוצעקשר לסגירה לנקודות קבע (בדרגה גב

  

בה דומה יש לעבור הפרש גובה גדול, יחסית, בין שתי נקודות בגו מבוצע כאשר צדדי-דואיזון 
או שקשה בכלל למדוד  –לערוץ)  ֵמֶעֶברבירידה ואח"כ בעליה (כמו מגג מבנה אחד לשני, או 

אותו (מצוקים בערוץ). היישום הוא כמו בשיטת שתי היתדות (הסימטרית), אך מנסים לדייק 
דים [בעבר היו גם מצמי .93איור ; יותר בקריאה הרחוקה, ע"י ביצוע תצפיות רבות בה

ומחזיק האמה היה מכניס אותה בדיוק לאופק המאזנת;  –על האמה הרחוקה  ְגָרָרה - מטרת
מאזנות כ"א  2ואח"כ קורא את הקריאה על האמה. היה גם יישום של שני מיתקנים שהחזיקו 

  וביצעו מדידה הדדית כפולה]. –

 )reciprocal, simultaneous( ניתזמ- הדדית ובוצדדי יש לבצע את המדידה - בכל איזון דו
  כדי למזער את השפעת הרפרקציה.

  

  צדדי- איזון דו: 93 איור

  חתך לאורך

כך שדרוש גם מיקום הנקודות המאוזנות על ציר  –כאשר הפרויקט מקבל ממד של אורך 
 ,longitudinal-section( חתך לאורךמבוצע איזון  –כלשהו (למשל, כביש, תעלה, וכד') 

cross-.(  

  

) נעשים מראש: בקו ישר או בעקומות, בד"כ staking, סימונו, וייתודו ()( התווית הציר
מ'). המודד נדרש בד"כ לאזן את ראשי  20ז' קצוב לאורך הציר (למשל כל אבקילומטר

היתדות (כעזר לסימון, ולעבודות העפר), ואת הקרקע לאורך הציר (לתכנון, ולחישוב כמויות). 
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בגלל שינוי שיפועים לאורך שאינם  הציר מחייב צפיפות גדולה מהייתוד, איזון הקרקע לאורך
מופיעים דווקא ליד היתדות. על המודד להשתדל לתפוס את כל קפלי הקרקע ושינויי השיפוע 

כי החתך לאורך אמור לייצג את  –אשר להם גודל וממד רוחבי (בניצב לציר) משמעותי 
שני צידי הציר. הנחת המודד והמתכנן אחריו, הפרופיל הנאמן של השטח, ברוחב מסוים מ

היא שלקרקע שיפוע אחיד, בין כל זוג נקודות גובה עוקבות. יש לאתר נקודות גובה אלו 
  .94איור לאורך הציר, ולמדוד את מרחקיהן עליו; ראו  

  

  : חתך לאורך94איור 

: שהציר חבבמרמישורית באיור, מבוצע למעשה יש לזכור שתהליך האיזון, המוצג בצורה 
  אינו בהכרח קו ישר; והמאזנת אינה על הציר.

  

למשל שולי כביש בנוסף לציר; תחתית  –" לאורך מקביליםלעתים יכלול הציר גם חתכים "
  אלמנטים העוזרים להבנת השטח, ולתכנון יעיל. –תעלה, וכד' 

  

החתך לאורך חייב לכלול את המידע המרחבי על תנוחת הציר (האופקית). לכן יופיעו  שרטוט
התווית  ,\179עמ' \, 23בפרק וית פניה; ראו ובו גם נתוני עקומות אופקיות (רדיוס, ז

ז' ראעקומות). כבסיס יופיע כמובן כל המידע האנכי לאורך הציר: מספר הנקודה, קילומט
ודות, גובה יתד וקרקע בנקודה, גובה קרקע בנקודות גובה הנקודה, מרחק אופקי בין נק

  .95איור פית בחתך). ראו  אז' נקודות הגובה בד"כ אינו מצוין, אלא רק מותווה גרא(קילומטר

  

  : שרטוט חתך לאורך95איור 
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 הצד שאינו מקווקוועל  – נייר מילימטרי שקוףאת החתך לאורך מקובל היה לשרטט על 
יש להציג רשת גובה בסיסית בחתך,  וי המ"מ).ועו ברשת ק(כך שמחיקות לא יפג

, שמים עוד ניר מ"מ שקוףי[בשרטוט המבוצע באמצעות מחשב ותווין אין מי להתמצאות.
  וי הרשת על הניר].וז' בחתך לקאי הגובה והקילומטרובגלל הבעיה בהתאמת קו

  

לשרטוט בד"כ אינו אחיד, עם הגדלה לגובה; כמו, למשל   קנה המידה
1:100

1:1000
רושו  י, שפ  

לאורך. סידור זה נוח במיוחד לחתך לאורך, בו ממד האורך   1:1,000לגובה, על    1:100
  גדול בד"כ מממד הגובה.

  

וי מטר עגול של גובה (בהתאם לקנ"מ). נהוג לשרטט גם ווים קועל הניר מה וי הס"מוק
  פית.אורה גר" גבהים, המראה את הגבהים העגולים בצסולם"

  

), שהוא קו red line" (הקו האדוםעל רקע החתך המדוד והמשורטט מחושב ומשורטט "
לאורך) מתוכנן בהתחשב הציר המתוכנן (לאחר עבודות העפר). קו אורכי זה (בחתך 

מום הסעות; שיפועים אורכיים; נון שונות (השוואת נפחי חפירה ומילוי, תוך מיניכיבדרישות ת
ראות; ועוד). נתוני "הקו האדום" מופיעים גם הם בחתך: גבהי הציר  ות אנכיות;עקומ

  .המתוכנן, מרחקים ושיפועים אנכיים, עקומות אנכיות

  

גם הם יופיעו  –וים "מקבילים" לציר (כמו שוליים, תעלות, וכד') ובמידה ונמדדו ותוכננו גם ק
לפי כיוון  –(הסימן  . כן מופיעים באיור שיפועים מתוכננים לאורך95איור בחתך; ראו  

ההתקדמות, משמאל לימין); ועקומה אופקית אחת (ברדיוס הנתון; עם פניה לימין, מהמשך 
  בזוית הנתונה). –הכיוון הקודם 

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

 לא בהכרח נכון. אך –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 

  

  

 שאלה

 מדוע משרטטים חתך לאורך בקני מידה שונים לגובה ולאורך? .1

  ולכן רצוי לתת פרוט גדול יותר בגבהים. –מכיוון שמשרעת הגובה בד"כ יותר מוגבלת ממשרעת האורך 
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  שטח איזון  18

  

  חתכים לרוחב

אך אופיו עדיין אורכי מעיקרו (כמו כביש,  –כאשר הפרויקט דורש מידע מסוים של רוחב 
  ).cross section( חתכים לרוחבמבוצע איזון  –תעלה, וכד') 

, סימונו, וייתודו נעשים מראש, כמו עבור החתך לאורך, כמובן. גם כאן יש )( התווית הציר
כנון, העפר), ואת הקרקע לאורך הציר (לתיתדות (כעזר לסימון, ולעבודות לאזן את ראשי ה

ולחישוב כמויות). אך בנוסף יש לאזן חתכים לרוחב, בכל יתד, ובכל נקודה המחייבת זאת 
(למשל, בגלל שינוי שיפוע אורכי, או בכניסה/יציאה מעקומה אופקית, וכד'). גם כאן על 

מד אורכי ירקע ושינויי השיפוע אשר להם גודל ומהמודד להשתדל לתפוס את כל קפלי הק
דות ורוחבי משמעותי. הנחת המודד והמתכנן היא, שוב, שלקרקע שיפוע אחיד בין כל זוג נקו

יש לאתר נקודות גובה אלו לאורך הציר, ובחתכים לרוחב;  גובה, בשני הכיוונים בתנוחה.
ר. מחזיק האמה מודרך לניצב ולמדוד את מרחקיהן על הציר וממנו (עד המרחק הדרוש מהצי

המקומי לציר, על ידי מחזיק פריסמה בציר; והמרחק ביניהם נמדד בסרט; כיוון ההתקדמות 
  .96איור ); ראו  L/R' קובע את הצדדים בחתכים, ימין/שמאל,  זאבקילומטר

  

  חתכים לרוחב: 96איור

יה היא בד"כ ימ' ביניהם; והנט 20משל, גילים מופיעים במרחק קצוב של, להחתכים הר
לשמור את ההפרש קבוע, גם לאורך עקומות. חתכים מיוחדים נוספים במקומות 

ת העקומה ילעיל), או כפי שנדרש להתווי 1,191.76שהטופוגרפיה דורשת (למשל, חתך 
  , עבור קצות העקומה ואמצעיתה). 1,205.27 – 1,268.44 – 1,331.61(

 inflectionעקומה) נקראים נקודות מפנה (השברים בקו הישר של התנוחה (בין המשיקים ל
points, I.P. מכיוון  –יש לאבטח את הציר ואת נקודות המפנה  .\179עמ' \, 23בפרק ); ראו

שהם הראשונים אשר ייפגעו בעבודות העפר בחתכים; לעתים (ובעיקר בהסדרת נחלים) 
עד סיום הביצוע, מקביל (אחד או שניים). האבטחות חייבות להישמר - מבוצעת העבודה מציר

 –) ”as made“מכיוון שהתשלום עבור העבודה והכמויות נעשה בד"כ לפי מדידת הביצוע (
  כנון בלבד.יולא על פי הת

  

רטוט החתכים לרוחב רצוי לערוך בדומה לחתך לאורך, על ניר מילימטרי שקוף (בצידו ישאת 
מים את נייר המ"מ רטוט המבוצע באמצעות מחשב ותווין אין מיישיההפוך. גם כאן, בש
. החתכים מסודרים לגובה  1:100רטוט הוא בד"כ בקנ"מ אחיד, למשל יהשקוף); אלא שהש

) מופיע כקו ישר (אף אם יש בו עקומות אופקיות). החתך (  , כך שהציר ביניהםליוןיהג
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פרספקטיבה, של -כך שמתקבלת מעין –ליון יז' הנמוך מופיע בד"כ בתחתית הגאבקילומטר
לאורך ציר הפרויקט; כאשר צד שמאל של החתך לרוחב הוא אכן לשמאל, וימין "נסיעה" 

  לימין. כל חתך מקבל גם "סולם" גבהים משלו.

  

ספרי המופיע בחתך הוא בד"כ רק הגובה בנקודות המדידה; המרחק מהציר בד"כ יהמידע המ
כנון);  יי תם גם פרטי החתך המתוכנן, וגבהפית אם הוא נדרש (ניתניאאינו נרשם, ונלקח גר

  .97איור 

  

  רטוט חתכים לרוחבי: ש97איור 

החתכים לרוחב מיושמים לביצוע עבודות העפר: מיקום נקודות החיתוך של הקרקע הטבעית 
והחתך המתוכנן נמדד מהציר (בחתך לרוחב); הנקודות מותוות בשדה (בד"כ בתוספת חצי 

עבודה); היתדות (והקרקע) מטר, או היסט קבוע אחר, כדי שהיתדות לא ייפגעו במהלך ה
  .גובה הדרושים בהן, משמשות לעבודות העפר- מאוזנות; ורשימות הפרשי

  

  איזון רשת

ונדרש סימון קצוב בשני הממדים,  –כאשר הפרויקט מתרחב לממדים דומים באורך וברוחב 
וים, סימונם, ו). התווית הקstaking, או "ניעוץ" (איזון רשתמבוצע  –לביצוע עבודות העפר 

באמצעים שונים, לפי היקף הפרויקט ודרישות הדיוק. כך יתכן,  –וייתודם נעשים מראש 
מרחק אלקטרוני; ואף מילוי -למשל, שתותווה מסגרת מלבנית קשיחה, בתיאודוליט ובמד

וים ניצבים למסגרת יהיה בשיטה דומה. לעומת זאת יתכן שמילוי הקווים יהיה והשטח בק
בתנאי שנקודות הייחוס תהיינה  –וסרט, או שרשרת ארוכה; או אף בעין  באמצעות פריסמה

בהמשכי  -   iאפשרית כניסה עצמית לנקודה   98באיור מסומנות, ונראות היטב. כך תהיה  
(במקרה האחרון אפשר   A-ו  D; או הכנסה לנקודה ע"י צופים בנקודות   FE-ו  CBים  והקו

  וי המסגרת הפנימיים).ולוותר על ק

יש לבצע על רקע הרשת, המסומנת באותיות וספרות. רצוי לשרטט את  הפרטיםאת מדידת 
כך קל  –הפרטים לפני האיזון; ולרשום את קריאות האיזון על המפה, ולא בפנקס הרגיל 

) על  A. כך תשלוט כל עמדת איזון ( 99איור לזהות בדיוק את הפרטים המאוזנים; ראו  
אות האיזון יירשמו ליד ירייה בין התחומים. קל השטח, תוך חפעד כיסוי כ –)  A-Aתחומה ( 

בכל תחום בצבע אחר; כך יהיה הזיהוי מוחלט, והאיזון  –הנקודות המאוזנות, על המפה 
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כנון, מוכנות רשימות לביצוע, ומחושבות זה מחושבים הגבהים, מבוצע התברור. על רקע 
  כמויות.

  

  : איזון פרטים ברשת99איור                      ת לאיזון: רש98איור                          

מ' (לעבודות עפר רגילות);  20בשתי וערב ברשת יכולים להיות שווים, למשל  רווחיםיהמ
מ' (ערוגות בננות, וכד'). לעתים מבוצע  5x20לצרכים מיוחדים יהיו ממדים לא שווים, למשל 

מ'  20x20מ' ברשת מיותדת  10x10כל המיותדות, למשל  בין נקודות הרשתאיזון גם 
  (בנוסף לנקודות גובה שאינן בפינות הרשת, המאוזנות לפי דרישות השטח).

  

כיום אין עוד צורך למדוד, ליתד, ולאזן "ניעוץ" כלעיל, לביצוע ישיר של רוב עבודות העפר 
 rotating-laser, לייזר מסתובבאלא אפשר ליישם מאזנת עם  –(למישור אופקי או נטוי) 

ח אדם, מכיוון שקבוצת ו). עבודה זו חוסכת כ\256עמ' \, 29ופרק  ;\124עמ' \, 15 פרק(
הרואה את קריאת הלייזר (הקרן על האמה), או משנה את  –המדידה מצטמצמת לאדם אחד 

גובה החיישן לגובה הדרוש [אף אדם זה מיותר, אם החיישן מותקן על הכלי המבצע, ומדריך 
(בעזרת  אקוסטיון כולו הוא למעשה עם "אפס מודדים"]. במקביל, איזון והאיז –את המפעיל 

צד), לפי חוטי הדרכה -סונאר) יכול להדריך כלים לביצוע עבודות עפר וכבישים (כולל שיפועי
  שהותוו ואוזנו מראש.

  

לשלוט על איזון שטח, כולל יכולה להיות מיושמת למיפוי שטח; ופרתית, י, סכוללת- תחנה
  ר.עבודות העפ

חיפויים במיבנים, למיפוי עצמים מסובכים (קונסטרוקציות למיניהן, מיושם כיום  סורק-לייזר
  גם למיפוי שטח.וכד'); ו

של המכשירים הללו מתאים לביצוע עבודות עפר ממוכנות (בעלי אמצעים  פרתייהסהרקע 
  מקוונים מתאימים). 

  

  

  אינן בדוקות. –פות מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עוד

 אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 
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    גובה טריגונומטרי  19

  

  איזון טכימטרי

, {107} מהקריאות על נימות המרחק, ביטויבטכימטריה מתקבלים המרחק (אל) וגובה נקודה 
  .\108עמ' \, {110} ; וביטוי\107עמ' \, 73ואיור 

וית האנכית, וית האנכית; וגם בגודל הזודיוק הגובה תלוי בעיקר במרחק הקריאה, ובדיוק הזו
האמצעית, וגובה המכשיר. בתנאים טובים אפשר להגיע לדיוק של ס"מ  בדיוק הקריאה
  בודדים בגובה.

  

  איזון טריגונומטרי

  Dלקבל הפרשי גובה ע"י איזון טריגונומטרי, עם מרחק מדוד   אפשרבמרחקים גדולים 
  .100איור (אופקי),    L(משופע) או מקואורדינטות  

  

  : איזון טריגונומטרי100איור 

  – \140עמ' \, 92 ; ואיור100איור מתקבל, לפי    B -ל  A - בה מהפרש הגו

  0ABH i e dh r S          ,  

)0  -או  ) ( )ABH i S dh e r          ,  {123}  

רקציה  , האפקט המשולב של העקמומיות והרפ  0S, הקריאה במטרה   iעם גובה המכשיר  

( )e r והפרש הגובה המחושב מישורית {119}, לפי ביטוי ,–  

  sin tandh D V L V      ,  {124}  

  וית ההגבהה.וז  Vעם  

רבי של השפעת הרפרקציה (שאינה ידועה בדיוק) יהיה כאשר יבוצעו תצפיות יקיזוז מ
). במקרה כזה אפשר \142עמ' \, 17פרק צדדי, -(כמו באיזון הדו ותזמני- הדדיות, בו

להתעלם (בחישוב) מהשפעת העקמומיות (והרפרקציה), ולחשב כל הפרש גובה בלעדיהם; 
(המוחלטים) תצביע על (כפל) האפקט האמיתי של העקמומיות הסתירה בין הפרשי הגובה 

(המוחלט) יהיה נקי מהשפעת  ; הממוצע)כולל השגיאות בתצפיות( והרפרקציה הרגעית
  העקמומיות והרפרקציה (בתנאי שזו אכן היתה זהה בשתי התצפיות ההדדיות).
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הסתירה בין אז ו –לחילופין, רצוי לחשב את אפקט העקמומיות והרפרקציה הממוצעת 
) תצביע על (כפל) האפקט האמיתי של הרפרקציה הרגעית םהפרשי הגובה (המוחלטי

  ).שגיאות בתצפיותוה(

זמניות (ובכל מקרה בו הרפרקציה אינה - , כאשר אין תצפיות הדדיות ובובמרחקים גדולים
יש לזכור שהפרש הגובה אינו אמין, באותה מידה  –זהה בשתי התחנות, או אינה ידועה) 

  שהרפרקציה האמיתית אינה ידועה (ובמידה שיש שגיאות בתצפיות, כמובן).

  

יע לדיוק שווה לזה של האיזון הגיאומטרי המדויק, אפשר להג באיזון הטריגונומטרי המדויק
תח ע"י פרופ' פפו והמחבר, ואומץ ע"י לאחר שהנושא פּו – סיון בארץי[נ 2-3בין הדרגות 

15mm]; כלומר, לסגירה של  מפ"י kmK  ווחים קצרים בין וטובה יותר. איזון כזה מחייב ט

מ']; פריסמה על חצובה; מדידה בפנים שמאל  80-המכשיר לפריסמה [מצאנו שעדיף עד כ
וימין; מדידת גובה פריסמה למ"מ (בקצות קטע האיזון בלבד. ביתר עמדות המכשיר 

והאיזון מתנהל שם כמו באיזון טריגונומטרי רגיל);  –והפריסמות אין צורך למדוד גובה, כמובן 
בדיוק אל המכשיר, באמצעות כוונת (אחרת יהיה ההחזר מתאים  והעיקר: כיוון הפריסמה

[המודדים בארץ אינם מיישמים  אבל הגובה לא ייוחס למרכז הפריסמה). –למדידת המרחק 
האמות הקשיחות  ,בגלל משקל המכשיר; אך גם באיזון המדויק –את האיזון הטריגונומטרי 

  בתיפעול]. כבדות ומסורבלות

  

  

  אינן בדוקות. –א ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות מדידות המבוצעות לל

  אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 

  

  

 שאלות

ות הבאות נעשו התצפי  Aלצורך קביעת הגובה של נקודה   .1
 התצפיות הן:מ'.  1.55גובה המכשיר   ממנה אל נקודות ידועות.

0to                             Z             D (slant)         S          H      

B       88 41'17"     271 18'21"      2,647.23       2.00     542.66

C       91 08'26"     268 51'10"      3,104.88  

L RZ

 
      3.00     419.47

  

(כל כיוון יתוקן לפי הממוצע שלו; רק בתצפיות  12הוא "  C; ולכיוון   11הוא "  Bממוצע התיקון האנכי בכיוון  
  יילקח ממוצע הממוצעים). –שיבוצעו אח"כ בפנים אחת בלבד 

to            V             D sin         (e-r)          H        - H         H    

B      +1 18'32"      +60.47         +0.47      +60.49    -60.49    482.17

C       -1 08'38"       -61.98         +0.

L AV  


 65      +62.78    +62.78    482.25

                                                                                              482.21

  

  מ'. 482.21ממוצע הגובה המדוד הוא 
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הצופה בספינה אחת  ינות בים, יוכלבאיזה מרחק בין ספ .2
מ', וגובה  10גובה העין אם  –יה ילראות את קצה התורן של השנ

 מ' מעל פני הים? 20התורן 

2:   {119}נחשב עם ביטוי  (20 / 0.0673) 17.24km      ;1 (10 / 0.0673) 12.19km    ,
 ק"מ (בתנאי השאלה). 29ק"מ, או  29.43מרחק הראיה:   ,וביחד

  

ודל וסימן), על פי (ג B -ל  A -הגובה מחשב את הפרש  .3
 התצפיות הבאות:

0pt.    to        i             Z                 D            S   

A      B      1.35    88 27 '.9      1,234.56     2.00    

B      A      1.30    91 22 '.3      1,234.52     4.50 




  

בקשר  –בעקבות תוצאות התצפיות והחישוב  –תן גם הסבר   
 במקרה הזה, ובקשר לטיב התצפיות.  לגודל הרפרקציה הממשית 

  : (e-r), עבור  {119} נשלים את הטבלה, לפי ביטוי

pt.    to           V              dH          (e-r)        H   

A      B     +1 32 '.1      +33.07      +0.10     +32.52    

B      A      -1 22 '.3       -29.55      +0.10     -32.65   

               






                                                     32.58 

  

  מ'. 32.58) הוא B-ל A-ממוצע הפרש הגובה (עליה מ

יה של עשירית דקה במרחק יכי סט – נובע כנראה בעיקר מדיוק הזויות האנכיות ס"מ, 13ההפרש בין התוצאות, 
ס"מ; ולא  1.7-היא כ ןהרפרקציה הממוצעת שהובאה כאן בחשבו ס"מ. 3.6- מ נותנת שינוי גובה של כק" 1.23

  ס"מ. 6.5ול להגיע לכדי נראה שהשינוי בה יכ

עם זאת, אפשר לחשב את הרפרקציה הממשית (בהנחה שהתצפיות האנכיות מדויקות). החישוב ללא 
מ'; או הפרש בתוצאות  -32.63-+  ו32.54תן הפרשי גובה  י), י{118} הרפרקציה (אבל כולל עקמומיות, ביטוי

עית של המרחק) נותן מקדם ממשי של  ס"מ. חישוב אפקט הרפרקציה (מחצי ההפרש; והשפעה ריבו 9של 
 ; נראה מוגזם.0.011,21 ( = 4 / 0.078,48 ), במקום הממוצע המקובל של   0.029,5
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  י גובהוקו  20
  

  וי הגובהומשמעות ק

ם בעלי משמעות ולכן ה –מסוימות  בהפשטה והכללהמתארים את פני השטח  י הגובהוקו
גבלות הפירוט והדיוק הנדרשים; לא כל נקודות השטח יסטטיסטית מסוימת בלבד, במ

מוצגות, והדיוק מוגבל (בהתאם לפני השטח ואופיו, קנה המידה, הציוד, ושיטות המדידה 
  וי גובה).ווהעיבוד, כולל ביון והחלקת ק

וי גובה סמוכים) ו(הפרש הגובה בין שני ק הרווח האנכיתקנות המדידה קובעות גם מהו 
או  1.00מותר רווח אנכי של  1:1,000המותר למיפוי טופוגרפי בקנ"מ הנתון; למשל, בקנ"מ 

. הנושא הוצג כבר לשטח משופע יותר –מ'. המודד יבחר ברווח האנכי הגדול יותר  0.50
. [כמובן שמחיר המיפוי ברווח אנכי קטן יותר מעלה \112עמ' \, 14 ובפרק ;\8עמ' \, 1 בפרק

  את העלות].

  

. הנחת המודד, המתכנן,  גובההי ווקו – ונקודות גובה, וי השלדוקהשטח מיוצג באמצעות 
י הגובה ווק צורתוי גובה. ווהמשתמש היא על שיפועים אחידים בין נקודות גובה, וק

בין  הפרשי גובההגובה מתקבלים גם ערכי  ֵמֶעְרֵכימגדירה את אופי השטח;  וצפיפותם
סתור (דרוש לשרטט על הכדור, ולא יומ וי ראיהווק ֲעִבירּות, נתוני שיפועיםנקודות, 
  במישור).

  

וי הגובה במדידה ובשרטוט, מציבות תקנות המדידה סייג ובגלל האופי הסטטיסטי של ק
התלוי ברווח האנכי  –ובמדידה לביקורת)  ,סטטיסטי להפרש הגובה (בין גובה נקודה במפה

  של המפה.

דורשות שההפרש (בנקודה אקראית) לא יעלה על חצי הרווח האנכי,  1998תקנות המדידה 
לא  1987מהנקודות [בתקנות של  99%לגבי מנקודות הביקורת; ורווח אנכי אחד,  90%לגבי 

הרווח  1/3-וי הגובה) בדיוק של כוהיה הסייג האחרון]. משמעותו, מדידת הגבהים (ותווית ק
  האנכי.

מנקודות  90%[בנקודת גובה (בגובה רשום) ההפרש לא יעלה על רבע הרווח האנכי, לגבי 
  הביקורת].

 99%על חצי הרווח האנכי, לגבי [התקנות בארצות אחרות דורשות שההפרש לא יעלה 
-1/5- וי הגובה) בדיוק של כודידת נקודות הגובה (ותווית קמנקודות הביקורת; שמשמעותו, מ

  ].מהרווח האנכי 1/6

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  ך לא בהכרח נכון.א –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 
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  שטח חישוב  21

  חישוב שטח יכול להיות מנתוני שדה, ממפה, או מקואורדינטות.

  

  שטח מנתוני שדה

  רטוטם.ילשמש לחישוב שטחים מדודים, ללא שיכולים  –קוטביים וממשיחה  –נתוני שדה 

  

; או  i  תכווינים(או   iKבמדידה קוטבית (מוצפנת או לא) השטח מוגבל ע"י כיוונים  

באיור מתחנה מסוימת לפינות החלקה. במערכת המקומית,    ir), ומרחקים   iאזימוטים  

  –, ימין, יהיה שטח החלקה 101

  
1

 sin( )
2ijA i j j iS r r K K      .  {125}  

יהיה השטח חיובי (הקריאות בתיאודוליט גדלות  iKגדולה מהקריאה   jKכאשר הקריאה 

משנה דבר,  ה שהמערכת אינה בכיוון הרשת (או מוצפנת) אינה. העובדעם כיוון השעון)
) שווה להפרש הקריאות  (הפרש האזימוטים     מכיוון שהפרש תכוויני הרשת  

  . Kבמעגל האופקי  

  

  : מדידה קוטבית של שטח101איור 

, שמאל, מוכלל הביטוי לעיל לגבי יותר משלוש נקודות (תחנה ושתי נקודות 101באיור 
  –מורכב משטחי המשולשים המדודים    (1)1234מדידה), וכך שטח הצורה 

  1234 12 23 34 41A A A AS S S S S        ,  

1  - והביטוי העליון הופך ל 1

1
[   sin( )]

2 i i i iS r r K K       ,  {126}  

  משתנה ברציפות עם כיוון השעון (נגד השעון יהיה השטח שלילי);  iכאשר  

  ;    i–1 = n (=4)יהיה        i=1   -ועבור הנקודה הראשונה 
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  .    i+1 = 1היה    י     i = n (=4)   -ועבור הנקודה האחרונה 

, מכיוון שהשטח {125}מתקבלת גם היא מיישום הביטוי   (5)567ה משמאל  יהצורה השני
56ר מסכום השטחים החיוביים  סָ מחּו  75ASהשלילי   67A AS S  ,ומתקבל השטח נטו ;

  המודגש.

  

  או על עקבים וניצבים. משולשים, מתבססת על יצירת במשיחההמדידה 

  –) Heron( ןירֹוהֵ מדוד מחושב לפי נוסחת  משולששטח כל 

  ( ) ( ) ( )  S p p a p b p c        ,  {127}  

     -הוא חצי ההיקף המדוד   pכאשר  
1

p= ( )
2

a b c      .  

צלעות תו את הזויות מול הי[ביטויי הירון האחרים פותרים גם את רדיוס המעגל החסום, וא
  – הידועות

  /r S p     ,  {128}  

  tan( / 2) / ( )A r p a      ,  

  , וגו'.קוסינוסויות ממשפט ווכו']. אפשר גם לחשב/לבדוק ז

  

מחושב במדידות ובהנדסה בנוסחת הטרפז, או בנוסחאות  עקבים וניצביםשטח המוגבל ע"י 
גבלות מסוימות, ישר לקו המחבר ניצבים (ובמהנחה בקבהתאם ל –סימפסון (פרבולות) 

ביניהם). [במדידות לצרכי רישום אסור לחשב בפרבולות,  וְלֶרווחבאשר למספר הניצבים 
; לכן השטחים מחושבים במעגליםאו  וים ישריםובקמכיוון שהגדרת גבול חלקה היא רק 

  מניח חישוב בטרפזים]. החוזה הממשלתי הסטנדרטיבהתאם. 

  

  , ימין.102איור וים ישרים בין כל הניצבים,  ומניחה ק הטרפזנוסחת 

  

  : טרפזים וסימפסון102איור 

  –שטח כל טרפז הוא 

  1= ( )
2 i i

d
S h h      ,  {129}  

  הניצב המתאים.  hהוא הפרש העקבים;    dכאשר  
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  –קבוע, הוא   d שסכום השטחים, כאשר הפרש העקבים  מכאן

  1 2 3 1= ( 2 2 ... 2 )
2 n n

d
S h h h h h         ,  {130}  

  בפנים הקו. 2בקצוות,  1שקל בהתאם למיקומו בקו: יאו, כל ניצב מקבל מ

  

ת נקודות, כמו באיור השמאלי. שטח הטרפז בין קו שֹולָ מניחה פרבולה בין שְ  סימפסוןנוסחת 

1הוא    1-3המדידה והמיתר בין הנקודות   3

1
(2 ) ( )

2
d h h  ן ; שטח הפרבולה (החסרה) בי

1הוא    1-2-3המיתר והנקודות   3
2

( )2
(2 ) ( )

3 2

h h
d h


   וחיסורה מהטרפז נותן את השטח ;

  –נטו, בין קוי המדידה והפרבולה 

  1 2 3= ( 4 )
3

d
S h h h      .  {131}  

  –שוב קבוע, יהיה סכום השטחים בין קו המדידה והפרבולות   dכאשר הפרש העקבים  

  1 2 3 4 5 2 1= ( 4 2 4 2 ... 2 4 )
3 n n n

d
S h h h h h h h h             ,  {132}  

 4ת בפנים הקו, יזוג-בנקודה אי 2בקצוות,  1ו בקו: שקל בהתאם למיקומיאו, כל ניצב מקבל מ
  בנקודה זוגית.

  

 ְשָלשתאו מספר הקטעים לאורך קו המדידה זוגי; כל  – ֶּפֶרטמספר הנקודות חייב להיות 
  נקודות קובעת פרבולה עצמאית; ואין בהכרח רציפות בין הפרבולות.

וים ישרים [או מעגלים, ו, האם החלקה מוגדרת ע"י קבעת המדידהמודד צריך להחליט ה
  נקודות בדיוק). לּוובין אֵ  –לצרכי רישום], או ע"י פרבולות (בין שלשות נקודות 

  

  פיגרשטח מחישוב 

ה לצורות פית, ע"י חלוקגר-במפה (או בחתכים) אפשר למצוא בצורה סמי שטח המוצג
 (החתוכה מחומר במשקל סגולי ידוע);שקילת הצורה  בצות;פשוטות או ספירת מש

 ְפרּותסִ או ביישום פלנימטר; או באמצעות  רוחב;-פית) של גבהי פסים שוויגראינטגרציה (
  (ושימוש בקואורדינטות).

  

וסיכום  –ריבוע, מלבן, משולש (חלק מעגל, פרבולה, וכד')  – לצורות פשוטותחלוקת השטח 
וע), מאפשר מציאת השטח הכללי בדיוק  הדרוש. החישוב ח יד(או ספירת משבצות בשט

. השטח ר מילימטרייני , או י קואורדינטותונעשה קל יותר, אם החלוקה נעשית על רקע קו
כך שרקע המילימטרים לא  –ר מילימטרי (שקוף, אך על הצד ה"הפוך" שלו ימשורטט על ני

  וב.ייפגע תוך מחיקות בשרטוט), בקנ"מ נוח להצגה ולחיש
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שקל סגולי ידוע ילהדביק) על חומר בעובי אחיד, ובמאפשר להתוות (או  צורות מסובכות
שקל הסגולי (ליחידת יבמשקל הכללי י. חלוקת המלחתוך ולשקולואז  –(ליחידת השטח) 

  ת את שטח הצורה.שטח) נותנ

  

י של רוחב היא שיטה נוחה מאד, והיא המקובלת לחישוב ידנ- בפסים שווי פיתגראינטגרציה 
עוקצים, או ע"י סימון רצוף -שטחים (בעיקר בחתכים לרוחב). האינטגרציה מבוצעת במחוגת

רוחב (למשל פסי המטר בשדה, שהם -ע"י צבירת הגובה בפסים שווי –ר ארוכה יעל רצועת ני
  .103איור , וכד'), והכפלה ברוחב הפס הסטנדרטי;  1:100ס"מ בקנ"מ  1

  יינות; גרוע יותר בחתכים בעלי שטח קטן.ספרות מצ 2-3הדיוק המתקבל הוא 

  

  פית של שטחגר: אינטגרציה 103איור 

  

. השטח פית מכנית של שטח במפהגר) הוא מכשיר לאינטגרציה planimeter( רטֶ ימֶ נִ לָ הּפְ 
ספרות מציינות. יש כיום אף פלנימטר סיפרתי,  3-נקבע ע"י הקפת גבול החלקה, בדיוק של כ

  (מכשיר זה גם קורא קואורדינטות ואורך קו).ספרות מציינות  4הנותן 

  

בקצה אחת הזרועות   Pביניהן, קוטב    Cהפלנימטר מורכב משתי זרועות עם פרק נייד  
  F(הנקבע במקום קבוע על המפה, בתוכה או מחוצה לה), חוד או סימן (עם זכוכית מגדלת)  

) בקצה השני של  rיוס  (ברד  Rיה (למעקב אחר הגבול), וגלגל מונה  יבקצה הזרוע השנ
  .104איור  ,  a(CF), b(PC), e(CR)אורכי הזרועות הם:  לפרק).  ֵמֶעֶברהזרוע העוקבת (

  

  : פלנימטר104איור 

. כאשר עוקבים אחר גבול החלקה, למשל מנקודה  105איור נעשה בעזרת  ניתוח התנועה 

1F  2 לנקודהF  -   הזרועa  וי (ניצב לעצמה)  ועוברת מרחק קd  יתי  ו, וסיבוב זוd   ;

; כלומר, אלמנט השטח  שכוסה ע"י שתי הזרועות הוא   d ויתיועוברת סיבוב ז  bהזרוע  ו
–  
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2 2

 
2 2

b d a d
ds a d

 
       .    

  

  : אלמנט שטח בפלנימטר105איור 

1באותו זמן תהיה הדרך שעובר הגלגל (בניצב למצבו ההתחלתי בהמשך הזרוע   1C F  (– 

2של סיבוב הגלגל (סביב צירו    dהמתבטאת בזוית   2R C  בקשר (–   

   r d d e d       .  

  - מהביטוי השני בראשון מתקבל   dבהצבת  

  
2 2

 
2 2

b d a d
ds a d

 
       .  {133}  

  

  –מתקבל השטח, בהקפת החלקה כולה  כשהקוטב מחוץ לחלקה

  
2 2

º º

º º º
(  )  

2 2

b a
s ds d a e d a r d



              ,  {134} 

s       -מר כאשר שני האינטגרלים הראשונים מתאפסים; כלו a r     .  

r     - , נקבל  n, ומספר סיבוביו הוא   hאם היקף הגלגל הוא   n h     או ,–  

  a s n h     ,  {135}  

  כלומר: השטח יחסי למספר סיבובי הגלגל, הנאגרים במכשיר.

  

, והאינטגרלים אינם   2עוברות סיבוב שלם של    a, bהזרועות   כשהקוטב בתוך החלקה
  –מתאפסים 

  
2 2

2 2
2 2

º º º
(  )   ( 2  )  a 

2 2

b a
s ds d a e d a r d b a a e n h

  

                   ,  
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a s  או, k n h      ,  {136}  

2   -ש להוסיף הוא כאשר הקבוע שי 2( 2  )k b a a e       .  

  

,   k, ותוספת     ahקבועים (מקדם הכפלה  את ה לקבועלפני הפעלת הפלנימטר יש 
על שטחים  לבדוקכשהקוטב בתוך החלקה), ע"י מדידת הזרועות או מנתוני היצרן; ויש 

  ידועים מראש.

  

בעבודה עצמה קובעים נקודת התחלה, וקוראים את הקריאה ההתחלתית במונה הגלגל (לא 
ן, וקוראים את קריאת הסיום מאפסים); עוברים על גבולות החלקה ברציפות, בכיוון השעו

בנקודת ההתחלה; וממשיכים בתהליך הצובר מספר פעמים; הממוצע נותן את השטח (אם 
,   k; יש עוד להוסיף את הקבוע     ah  -יש להכפיל ב –; אם לא  1מקדם ההכפלה הוא 

  ).כשהקוטב בתוך החלקה

  ות וקטנות במונה הגלגל).(הקריאות הולכ ישלילנותן גם כאן שטח  כיוון השעוןנגד  ַמעָקב

  

בלשון העם) של החלקה מאפשרת חישוב שטח המוצג  "דיגיטציה", digitization( יְפרּותסִ 
). digitizer( ְמָסְפֵרתבשל נקודות הגבול שלו, הנקלטות  באמצעות הקואורדינטות –במפה 

ליטת הגבולות (ונקודות בקרה למיקום) נעשית תחילה בקנ"מ של המספרת; אח"כ ק
ותמרות הנקודות לרקע הקואורדינטות הארציות (מהבקרה); והשטח מחושב אז מנתוני מ

), המופעל על כל שטח המפה scannerהקואורדינטות. [פעולה דומה ניתן לבצע גם בסורק (
  אך מחייב התמרה מהצגה של רסטר לווקטור]. –

 יוות הקנ"מעפואנליטית) יש להביא בחשבון את גרפית (או גר[הערה: בכל מדידת שטח 
י ועיוותי הגדלה/הקטנה בצילום, וכד'). לכך יש צורך להיעזר בקור, י(בגלל עיוותי הני במפה

פי, או באורך נקוב גר, או לפחות בסרגל (ביקורת בשני כיוונים ניצבים) הקואורדינטות
ר יוי המ"מ בניוהבעיה אינה קיימת, רק כאשר מנצלים את ק (האחרונים רק בכיוון אחד).

רוחב, כאשר גובה -פית בפסים שוויגרטרי, לקביעת שטח במשבצות; או באינטגרציה מהמילי
  הפס הנצבר נמדד על המפה עצמה, בכיוון הגובה (והעיוות אינו רלבנטי). ראו בהמשך].

  

  עיוותי המפה

במקרה וקנה המידה של המפה  –אורכים ושטחים הנמדדים במפה מתקבלים מעוותים 
מסתמכים על הקנ"מ הנקוב (לקבלת האורך או השטח האמיתי, מעוות לעומת הנקוב, ואם 

  מהמדידה במכשיר כלשהו במפה).

  

פי או מרחק גרמידה -פית במפה (קנהגרניתן למצוא מנתוני בקרה  העיוות באורךאת מידת 
וי קואורדינטות בכל שטח המפה); או בחישוב (ממרחק ידוע בין ונקוב, במקום אחד; או ק

לעיל, מחושב בהתמרה בד"כ גם  סיְפרּותבנטות ידועות). כך למשל, נקודות, או מקואורדי
  ).  y, xאולי  –לעתים אף בשני כיוונים ניצבים קנה המידה האמיתי של המפה (
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רק  –פי במפה, לצורך חידוש גבול לצרכי רישום גרהתירו שימוש  1987[תקנות המדידה של 
אין  1998. בתקנות 1%ש ביניהם עד בשני הצירים; והפר 2%בעיוותי מפה קטנים מאד: עד 

  יחסות].יהת

  

) מוגדר כיחס בין אורך במפה לאורך בשטח; והוא מוצג כמספר   )scale  קנה המידה
 –) scale-number(  M  למקדם קנה המידה) reciprocalההופכי (רציפרוק, 

 
1 1  

  

map length
scale

M scale factor field length
           .  {137}  

1:1,000, מציין קנ"מ     M=1,000ם נבחר בד"כ מספר שלם ונוח: למשל   למקד  .'וגו ,  

  

ס"מ עבור אורך המופיע בקנ"מ  9.9נמדד מרחק של    1:1,000אם במפה בקנ"מ נקוב   
במפה קטן   'הרי שהקנ"מ הממשי   –מ' (האורך במפה קצר מהדרוש)  100- פי כגרה

גדול ; או המקדם הממשי    = 9.9/10,000 = 1:1,010.101,0' -מהנקוב, וגודלו הוא 
  . =’M  1,010.101,0מהנקוב,  

  –הוא  יחס הקנ"מ הממשי לנקוב

  
'


     ,  {138}  

9.9)[   0.99ובמקרה לעיל הוא בדיוק   /10,000) /10 /10,000)     [.  

  

  –, ונמצא אותו בביטוי    עיוות קנ"מ יחסינגדיר 

  
'

1
  



       ,  {139}  

0.99[  - 1%שערכו כאן יהיה בדיוק    1     :לעומת  אורך קצר מדי במפה]. כלומר)
  .ועיוות שלילי(ומקדם קנ"מ גדול מהנקוב),  קנ"מ קטן מהנקובייתן  –הדרוש בקנ"מ הנקוב) 

  

(בהתאמה), הרי שקני המידה  y, xבכיוון    %q%, +p+אם עיוותי המפה היחסיים הם  
מוכפלים בקנ"מ הנקוב. עיוות   (%q+1)  -ו  (%p+1)הממשיים במפה, בהתאמה, יהיו   

  –הוא לכן    a x b  שטח מלבני במידות 

   (1 )  (1 )    ( )ds a p b q a b a b p q          ,  

  –כלשהם)  (ניצבים סכום העיוותים בציריםבקירוב גדול,  הוא ומכאן שהעיוות היחסי בשטח

  
ds

p q
s
      .  {140}  
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עיוות יחסי בשטח שאינו מלבני, ולא בכיווני הצירים, יהיה גם הוא שווה לסכום העיוותים 
  היחסיים בשני הצירים.

  סימנו) מהשטח המחושב נומינלית, ללא העיוות.(על  לחסריש  עיוות השטחאת 

  

מקדמי הקנ"מ עדיף פשוט לחשב את  – ממפה מעוותתממשי  שטח[הערה: בחישוב 
x ,במפה, בכיווני הצירים   המעוותים yM M   ובעזרתם את השטח הממשי ;S   מהשטח

  –, ע"י  sהמדוד במפה  

   x yS s M M     .[  {141}  

  

ניתן לחישוב ממשפט פיתגורס, וערכו   x-לגבי ציר ה    ויתובקו בז  r  עיוות האורך היחסי
  –(בקירוב גדול) 

  2 2cos  sinr p q       .  {142}  

  (על סימנו) מהאורך המחושב נומינלית, ללא העיוות. לחסריש  עיוות האורךגם את 

  

), \30עמ' \, 5פרק (בשדה,  לגלגל מדידהבמפה, עם מכשיר הדומה  מרחק ישירהמדידת ב
  לכל אורך המדידה (בקו ישר, או בעקום). –יש גם להביא בחשבון את עיוותי המפה 

  

  שטח מקואורדינטות

   - שטח החלקה, המדוד קוטבית הוצג לעיל,  {125}בביטוי 
1

  sin( )
2ijA i j j iS r r K K   .  

1   -וית הכלואה וס הזבהצבת ערך סינו 1 1sin( ) sin cos cos sini i i i i iK K K K K K        ,  

1       –מתקבל  1 1 1

1
[  cos  sin  sin  cos ]

2 i i i i i i i iS r K r K r K r K      ,  

ובהצבת נקודת המדידה בראשית המערכת, והצפנת המעגל האופקי, כך שהקריאות הופכות 
iלתכווינים,   iK    (השטח אינו משתנה), מתקבל–  

  1 1

1
[   ]

2 i i i iS x y y x       ,  {143}  

1 -או  1

1
[  ( )]

2 i i iS x y y       , {144}  
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1 - או גם  1

1
[  (x )]

2 i i iS y x       . {145}  

  ; ומשמשים ביחד, לביקורת.ביותר י הביטויים האחרונים הם המקובליםשנ

  ; nעד    1-משתנה מ   iר הציקלי הנדרש, שעבורו   דֶ סֵ יש לזכור את הֲ 

  .  i+1=1יהיה    i=n; וכאשר    i-1=nיהיה    i=1אבל עבור  

  אחרת מתקבל שטח שלילי. -  בכיוון השעוןכיוון המעקב הוא 

  

החישוב נערך בקלות, אם רושמים את נתוני הנקודה האחרונה לפני הראשונה; ואת נתוני 
  .106איור הראשונה אחרי האחרונה; ואז מבצעים את החיסורים וההכפלות הנדרשות;  

  

  : סכמה לחישוב שטח מקואורדינטות106 איור

דיוקים הקיימים במדידות שונות (וברשתות בקרה שונות), -[תקנות המדידה מכירות באי
הידוע (רשום בפנקס המקרקעין) לבין השטח   Aבין שטח   -  A  הפרשומרשות לכן 

0.005בגודל עד   – ממדידההמתקבל  0.3A A A     0.002, או 0.8A A A    
היה בתוקף רק הביטוי האחרון.  1987(הקטן ביניהם); כאשר השטחים במ"ר. בתקנות 

ר (אם אינו מ" 3בלבד, למשל, בחישוב חלוקה של חלקות, לא יעלה על  החישוביההפרש 
יטות יש למדוד ולחשב פעמיים (רצוי בש לא מוסדריםחורג מהמותר לעיל). במקרקעין 

0.15שונות), וההפרש המותר הוא    A .[  

  

  שטח מחתך סטנדרטי

קיימים ביטויים רבים לחישוב שטח (ובהמשך, גם נפח) של חתכים סטנדרטיים (וביניהם), 
  –רומי (כלומר, בשיפוע קרקע אחיד) הוא - רומיים. למשל, שטח חתך דו-ותלת - דו -חד

   
2 2

2 2 2

 
( ) ( )

n m b b m b
S h h

n m m n m
   


     .  {146}  
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בודות , ואינו משמעותי בעחישוב שטח חתך סטנדרטי טוב רק להערכות שטח (ונפח) כלליות
  ולכן לא נרחיב בו. –מעשיות 

קודות חיתוך הקרקע הטבעית בחתך (המתוכנן) לרוחב מציינות את התחלת נ
מרחקי החיתוך  החפירה/המילוי, ומשמשות לחישובי כמויות (אחרי הביצוע). בחתך לעיל יהיו

  –לימין ולשמאל הציר (קצות החתך), בהתאמה 

  
/

1 / 1/

h b m
R

m n





     ,  {147}  

  
/

1 / 1/

h b m
L

m n





     .  

  

  דיוק השטח

רטוט מפה, מדידה ימדידת שדה, ש –תלוי בדיוק מרכיביו; למשל  דיוק השטח המחושב
  במפה, שיטת חישוב.

  

הדיוק: בחלקה מלבנית (או קרובה לכזו) חשוב במיוחד  גם לצורת השטח יש השפעה על
כי הדיוק בה משפיע מאד על דיוק השטח, בגלל ההכפלה  –לדייק באורך החזית הקצרה 

   בחזית הארוכה.    

  

, כך שהשינוי בשטח  aמוכפל באורך החזית הארוכה    dbהשינוי באורך החזית הקצרה  
  daינוי בשטח עקב השינוי באורך החזית הארוכה  ; ערכו גדול מהש   a x dbבגללו הוא   

  .  b  x da), השווה    db  ,(אם הוא שווה לקודם

של חלקות צרות וארוכות  החזיתות הצרותהמרכז למיפוי ישראל מדגיש, לכן, את ביקורת 
  בעבודות קדסטר.

  

את חישוב השטח יש לערוך בשיטה מתאימה, ובמספר ספרות מציינות המתאים להערכת 
מ', כאשר שתי המידות נמדדות  100מ' ובאורך  20הדיוק. למשל, בחלקה מלבנית ברוחב 

100]מ"ר  1ס"מ. תהיה השפעת הדיוק בחזית הקצרה על השטח  1בדיוק של  0.01 ]  . 
ספרות מציינות בתוצאה (לפי  4- תר ממ"ר, ואין משמעות ליו 2,000כלומר: השטח הוא 

מספר הספרות המציינות הנמוך ביותר שבמרכיבי השטח, בחזית הצרה). לכן נקובות חלקות 
  במפות גוש (ובספרי המקרקעין) ביחידות של מטר רבוע.

  

לבין , ןרשום בפנקס המקרקעי  Aבין שטח   - A[תזכורת: תקנות המדידה מרשות הפרש 
השטח המחושב ממדידה (הכוונה היא למדידה שאינה משחזרת בדיוק את עבודת המדידה 
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0.005שלא יעלה על    –המקורית)  0.3A A A     0.002, או 0.8A A A     הקטן)
היה בשימוש הביטוי השני בלבד). מכל  1987ביניהם); כאשר השטחים במ"ר. (בתקנות 

כך ששטחיהן יסתכמו לשטח  –יש לחלק בין החלקות המדודות  הָקִבילרש פנים, את ההפ
  הרשום.

  יחסות לחישובים שונים (ללא מדידה נוספת), ולמקרקעין לא מוסדרים].יכן יש בתקנות הת

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  אך לא בהכרח נכון. –קבי יק על פתרון עבלבד יכולות להעיד רבדיקות חישוביות 

  

 שאלות

 חשב את שטח החלקה, לפי נתוני המדידה להלן.  . 1

 

56.23)המשולש נפתר בעזרת משפט הירון:   61.84 75.43) / 2 96.75mp      ,  

21 (96.75)(96.75 56.23)(96.75 61.84)(96.75 75.43) 1708
m

S      )4 .(ספרות מציינות  

  השטח החיצוני יחושב כשתי פרבולות (כי שורטט כך):

22 15.00 (0 4 2.71 3.54) / 3 15.92 (3.54 4 2.03 0) / 3 133.8
m

S              .  

21,842ויחד:  
m

S    .  

מודד חזר מהשדה עם עקבים וניצבים, המגדירים (יחד עם קו   . 2
 המדידה) חלקה, כדלקמן:

 30.25  25.12  20.00  15.00  10.00  5.00  0.00עקב, מ'   

 0.00   2.07   3.10   3.63   3.25  2.12   0.00 ניצב, מ' 

טח בטרפזים, או בפרבולות? מהן לחשב את השהאם יש 
בכמה ספרות  השטח בפרבולות?גבלות/הדרישות למדידת/חישוב המ

 מציינות יש להציג את השטח? חשב את השטח בטרפזים ובפרבולות.

תכנית לצרכי רישום: בטרפזים בטרפזים; או לפי המפורט בחוזה (בטנדרטי: יש לחשב לפי החוזה הממשלתי הס
  . כל שלשת ניצבים (רצופים) קובעת פרבולה (אחרת).או במעגלים)

  ספרות מציינות, לפי המדידות בעלות מינימום הספרות. 3- הצגת השטח תהיה ב



 Dan Sharni 2013© דן שרני   חישוב שטח .21  ומיפוי מדידה  163

 

25.00 [0 3.10 2 (2.12 3.25 3.63)] / 2 5.12 [3.10 2 2.07 0] / 2 71.3trapeze m
S               

25.00 [0 3.10 4 (2.12 3.63)] / 3 5.12 [3.10 4 2.07 0] / 3 73.8parabola m
S              

 מתי ואיך יש להתחשב בעיוותי המפה?. 3

  (או בפלנימטר, שטחים) מעוותים. קנ"מ נכון) מרחקים- כאשר המפה מעוותת; ומודדים (בסרגל

  ובייחוד לבדוק קנ"מ נקוב. –יש לוודא שהמפה אינה מעוותת 

בשני כיוונים ניצבים); ולתקן בהתאם את המרחק  - מידת העיוות (או עדיף, את הקנ"מ המעוות  יש למצוא את
  (או השטח).

ך להתחשב בעיוותים (באותם אין צור –כאשר משתמשים במשבצות מקוריות ששורטטו בנייר, לחישוב השטח 
  כיוונים שנמנו במשבצות).

בין עיוותי  1%, או הפרש מעל 2%לא התירו שימוש במפה בה יש עיוותים מעל  1987[תקנות המדידה של 
  הצירים].

 . קואורדינטות הנקודות הן:  ABCDEAנתונה חלקה    .4

A(100.00; 200.00), B(170.00; 190.00), C(160.00; 130.00); D(120.00; 90.00), E(80.00; 140.00)  

יהיה   BCFGB, כך ששטח החלק    FGיש לחלק אותה ע"י הקו  
, לכיוון   Cמ' מנקודה   40.00נמצאת   F  מ"ר. הנקודה  1,500

D   מצא את המרחק הדרוש .BG . ערוך ביקורת מלאה כלשהי (למשל
. להלן שחישבת)ע"י חישוב השטח המתקבל, במשולשים אחרים מאלו 

 רטוט מקורב של החלקה:יש

 

CD   :(90קו   130) { } (120 160) 56.57 [ ] { } 225º  [ ]RP xy       ;  

CB   :(190קו   130) { } (170 160) 60.83 [ ] { } 9º .462 [ ]RP xy      ;  

C   :369º.462וית  וומכאן הז 225 144 .462      .  

BCF   :240שטח המשולש    60.83 sin144 .462 / 2 707.1
m

       כלומר, דרוש שטח ;BFG    של

2792.9
m

 .  

BA   :(200קו   190){ }(100 170) 70.71 [ ] { } 278º .130 [ ]RP xy       ;  

B   :278º.130וית  וומכאן הז 189º.462 88º.668    .  

BF   :2אורך הקו   2(40 60.83 2 40 60.83 cos144 .462) 96.23m         .  

    :sinית  והזו (40 sin144 .462) / 96.23         13; וממנו .981     ;  
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88ולכן:     .668 13 .981 74 .687        .  

792.9ולבסוף:    96.23 sin 74 .687BG       17.08; וממנוmBG    .  

  ביקורת, למשל ע"י קואורדינטות.

} BG    :17.08לקו   } 278º .130 2.42 [ ] { } ( 16.91) [ ]PR x xy y       בתוספת ערכי הנקודה ;B  ,

  .  G(153.09; 19.42)הנקודה:   נותן את 

} CF    :40.00דומה לזה, לקו  וב } 275º 28.28 [ ] { } ( 28.28) [ ]PR x xy y      ובתוספת ערכי ;

  .  F(131.72; 101.72)  , נותן את הנקודה:  Bהנקודה  

,21   - ) {143} ,{144}  מקואורדינטות, בשתי הצורות (ביטויים   BCFG(B)השטח  חישוב  499.7
m

S   ,או  

21,500
m

   ע ספרות מציינות), כנדרש.(לארב 

 –האם יכול להיות מקרה במדידת שטח המשורטט במפה מעוותת   .5
 עבור העיוות?ובכל זאת אין צורך לתקן 

, שאפשר לפיה לקבוע מידות ביחידות רק אם יש על המפה רשת (ששורטטה במקור, והיא צפופה דיה) –כן 
ערכים הנומינליים של כל משבצת (אף שהיא מעוותת) הרשת. כך, ספירת משבצות בנייר מ"מ מעוות, והכפלה ב

ס"מ, יהיה  1x1, כאשר המידות באיור נקודות במשבצות של 1:100תן שטח נכון. למשל, בקנ"מ נקוב ית –
   –השטח, במשבצות 

  

3.0 3.5 / 2 [3.5 2 (3.0 2.0) 0] 2 / 2 18.75S             ;כאשר כל משבצת משבצות ריבועיות

  ספרות מציינות בלבד). 2מ"ר ( 19וא מ"ר, ולכן השטח ה 1(אפילו מעוותת) מייצגת 

  יש כמובן להביא בחשבון את הקנ"מ המעוות. –אם נדרשת מדידה בסרגל 

מודגשים ' (מ 49.51-51.13-72.26שגבולותיה ,  ABC(A) מחלקה   .6
 ברדיוסמעגל המוגדר ע"י  5 באיור), מפקיעים את החלק

2 80.00mR  1 מהמעגל ברדיוסמ'  10.00, העובר בהזזה של 80.00mR  

 3 ( . מהו השטח שהופקע, ומהו השטח שנותר BCהיושב על הגבול  
+ 4 ?( 

86.45mp)  יחושב לפי הירון:   ABC   )1שטח המשולש       21; ואתו 1, 265.1
m

S    4(סופית יהיו רק 

  ספרות).

14.634mrהרדיוס החסום   , ונחשב את{127} ננצל גם את הביטויים     45, והזויות .011A     ,

91 .766B     ,71 .364C    12וית  ו. הז  ) 1של המעגל החיצוניRיושבת על הגבול (   )BC ולכן ; (

1 , ומכאן   מ' 51.13  - ) 23בפרק גודלה יחושב מתוך הביטוי (ראו  1sin / (2 ) 0.319,56BC R    , 

1  - וכך  18 .636      ,12 37 .273    .  
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ח ). השטO1CB), פחות שטח המשולש המתאים (O1CBזרה של המעגל (לפי שטח ג ניתן לחשב  2[שטח  

22הוא:    1 1 1[2  / 360 sin(2 ) / 2] ... 143.8
m

S R       .[  

  

90)1שוות    B, Cשוקיים, כמובן; והזויות בקודקודים  -) הוא שווהO1CBהמשולש ( ) 71 .364     .

20היא   B-וית הנותרת בושהז מכאן .402 וית החסרה בו; והז-C   28היא .141 ים הקטנים . במשולש
אשר  -מ'  10.00מ'), בגודל  80.00ישנה ההזזה המקבילה (של המעגלים ברדיוס השווה   B, Cהנוצרים ליד  

  ית המתאימה:  ווס הזו, ע"י חלוקה בקוסינ BD, CEמוטלת ומוגדלת בכיוון הגבולות, לקטעים  

10.00 / cos 20 .402 10.67mBD       ;10.00 / cos28 .141 11.34mCE     הצלע  . מכאן ש

AD    מ' ; והצלע   38.84היא רקAE    מ'  . הצלע   60.92היאDE  וית בומחושבת מהשתים הללו והז-A  ,
  מ'. 43.29ונמצאת  

ך ) ; ולכן גודלה יחושב, כמו למעלה, מתו2Rשל המעגל הפנימי  (  22וית  ועל הצלע הזו יושבת עתה הז

2הביטוי המתאים:   2sin / (2 ) 0.270,56DE R     2, ומכאן 15 .698      ,22 31 .395    .  

), פחות שטח המשולש O2EDזרת המעגל (לעיל, לפי שטח ג  2לחשב, בדומה לשטח   ניתן  3שטח  

23). השטח הוא:  O2EDהמתאים ( 2 2 2[2  / 360 sin(2 ) / 2] ... 86.4
m

S R        .  

AED   )4   :(24ה מחושב שטח המשולש  עת 60.92 38.84 sin 45 .011/ 2 836.7
m

S        ,

  הירון. טונבדק באמצעות משפ

) ,  5מ"ר . לעומתו השטח שהופקע  (  923.1=  836.7+86.4) ,   3  +4 השטח הנותר בחלקה הוא  (

  מ"ר. 342.0 = 1,265.1-923.1) , או,    3  +4 )  פחות השטח הנותר  ( 1הוא השטח המקורי  (  

 1,265מ"ר, מהשטח הכולל של  923מהשטח המקורי); נותרו  27%מ"ר ( 342לסיכום (מעוגל למ"ר): הופקעו 
  .מ"ר

יש לבצע עוד ביקורות על החישובים. חשובה מאד, למשל, גם ביקורת אפשרות יציאת הקשת המעגלית 

) בביטוי  23בפרק ניתן לחישוב (ראו שוב   3בקטע    3fהפנימית מתוך החלקה: חץ הקשת  

3 2 2f (1/ cos 1) ... 3.10mR      .חץ זה אינו גדול מספיק, כדי שהקשת תצא מגבול החלקה .  
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  נפח חישוב  22

  

  נפח מחתכי רוחב

: מחשבים את השטח בכל הממוצעאפשר לחשב נפח בין חתכי רוחב מקבילים עוקבים, ע"י 
   חתך, ממצעים בין חתכים עוקבים, ומכפילים במרחק ביניהם. כך למשל בחתכים בשטחים

1 2 3,  ,  ...S S S     ובמרחקים    ביניהם, יהיה הנפח הכללי  קצוביםN  המחושב ,

  מהממוצעים:  

,   1,  1i n   1

1
[ ]

2 i iN S S       ,  {148}  

לחישוב שטח במשיחה ברווח שווה , \154עמ' \, {130}שביטויו המפורש דומה מאד לביטוי 
   –בין עקבים 

  1 2 3 1

1
(S +2S +2S +...+2S +S )

2 n nN       .  {149}  

המחייבת בחוזים ממשלתיים בעבודות עפר (והיא גם  המקובלתישוב זו שיטת הח
אך אינה מדויקת. אם ניבחן גוף הקרוב לפירמידה  –פרט אחר) י, במידה ואין מסטנדרטיים

, ובו חתך אחד, הקודקוד, מתקרב לשטח אפס (לנקודה; לא לקו): נקבל (על בסיס כלשהו)
במקום הנפח הנכון,  –ס כפול הגובה שהנפח מחישוב הממוצע לעיל יהיה חצי שטח הבסי

המתקרב לשליש הבסיס כפול הגובה (במידה והקודקוד מתקרב לשטח אפס, בנקודה). 
ממוצע מ  Nהנפח; ובכל מקרה, חישוב הנפח   1/6-כלומר: במקרה הגרוע יהיה הבדל ב

  תן את הנפח הנכון ביניהם.יהשטחים לא י

  

לת שהוא תיבה בע –) prismoid( ריסמואידבפחישוב הנפח הנכון בין חתכים נעשה תחילה 
אידיאלית שכל נקודות דפנות מישוריות, ובהן שתיים מקבילות (החתכים לרוחב). בהנחה ה

ווצרו אכן מישורים בין כל הנקודות בגוף בין החתכים; יוי, יוות לביון קהמדידה (והתכנון) ניתנ
  .107איור וטון,  או, הגוף יהיה אכן פריסמואיד. פיתוח הנוסחה נעשה לפי ני

  

  : פריסמואיד107איור 
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אך לא בהכרח באותו מספר נקודות בחתכים   –הפריסמואיד מוגבל ע"י מקצועות מישוריים 
)1המקבילים. למשל, באיור לעיל שני החתכים (האנכיים) היוצרים הם   )S ABCD  ו- 

2( )S EFGH   האמצעי   נקודות; ובחתך 4, עם( )mS KLMNP    (האופקי) באמצע המרחק ,

   נקודות. נבחר נקודה כלשהי בחתך האמצעי,   5ביניהם, ישO  ונחשב נפחים. הנפח ,
 –הוא   Vהכללי הנכון  

           V = OABCD+OEFGH+OBCGF+OCGH+OCDH+OADHE+OABFE   ,  

1   -כאשר 

1
 S

6
OABCD      ,2

1
S

6
OEFGH    ,  

DC(בהנחה   HG  (  1 1

1 1 1 2
( )    

2 3 3 3
OBCGF BC GF h MN h OMN        ,  

2 2

1 1 1 2
   

2 3 3 3
OCGH GH h NP h ONP       ,  

 3 3

1 1 1 2
   

2 3 3 3
OCDH GD h PK h ONK      ,  

4 4

1 1 1 2
( )    

2 3 3 3
OADHE AD HE h KL h OKL        ,  

AB (בהנחה   (  EF    (5 5

1 1 1 2
( )    

2 3 3 3
OABFE AB FE h LM h OLM       ,  

  –וביחד 

  1 2

1 1 2

6 6 3 mV S S S          ,    

1  -או  2

1
( 4 )

6 mV S S S       .  {150}  

אותה תוצאה מתקבלת גם ללא ההנחות לעיל; ובמספר נקודות שונה בכל חתך. התנאי: 
  .וכל הדפנות מישוריות; שלושת החתכים מקבילים

ם מופיעים ברווחים קצובים לאורך הציר, אפשר לחברם יחד לביטוי כאשר מספר חתכי
  –(לשטחי פרבולות בעקבים ברווחים קצובים)   ,\154עמ' \, {132}  הדומה לנוסחת סימפסון

  1 2 3 4 2 1

1
 ( 4 2 4 ... 2 4 )

3 n n nV S S S S S S S             ,  {151}  

  בים כפריסמואיד אחד.חתכים נחש 3; וכל  כאשר המרחק בין כל חתך וחתך הוא  

  

חתכים רצופים מוגבלים במישורים, או  3בעיקר אם לא כל  – בנפח שאינו בדיוק פריסמואיד
שהרווחים בין החתכים אינם שווים, או שיש הרבה נקודות בכל חתך, או שהחתכים הם 
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יהיה הנפח המחושב כפריסמואיד רק קירוב, או הערכה  –באופי שונה לאורך הציר, וכד' 
האמיתי. רצוי, עם זאת, לחשב את הנפח כפריסמואיד, כדי לקבל הערכה של האפקט  לנפח

  בעיקר כאשר שטח קיצוני אחד שונה באופיו או בשטחו משמעותית מהשני. –הפריסמואידלי 

  

1של הנפח הפריסמואידלי, לפי שטחי הקצה   להערכה מקורבתקיימת נוסחה  2, S S  -  

  1 1 2 2

1
(  )

3
V S S S S       ,  {152}  

  –בביטוי   mSאשר מסתמכת על הערכת השטח האמצעי  

  1 1 2 2

1
( 2  )

4mS S S S S       .  {153}  

  [הנוסחאות לעיל אינן נותנות פתרון מהימן כאשר שטח קצה (מתקרב ל) אפס (נקודתי)].

  

נקרא   Vלבין הנפח הנכון    Nוניים  ההפרש בין הנפח המחושב מממוצע השטחים הקיצ
  –; כלומר  PE  הפרש פריסמואידי

  PE N V      ,  {154}  

  PE, הנפח הפריסמואידלי; אבל   Vכדי לקבל את   –, הנפח מהממוצע  N-ואותו יש לחסר מ
  יכול, תיאורטית, להיות חיובי או שלילי.

  

 המשולשההפרש הפריסמואידלי. למשל בפריסמואיד  בגופים פשוטים קל למצוא ישירות את
, בעלי בסיסים    S1S ,2 , שמאל, המבוסס על שני חתכים משולשים מקבילים 108באיור 
B1, B2     מקבילים, גבהיםh1, h2  ומרחק , :ביניהם ,  

2   -שטחי החתכים הצדדיים הם  2 2

1

2
S B h    , 1 1 1

1

2
S B h  ;  

1     -ושטח החתך האמצעי הוא  2 1 2

1 1
( ) ( )

2 4mS B B h h     ;  

  –ואתם ההפרש הפריסמואידלי 

  1 2 1 2

1
( ) ( )

12
PE B B h h       .  {155}  

ת ההפרש הפריסמואידלי לפי הרוחבים סטנדרטיים, אפשר למצוא א טרפזייםבחתכים 
2, מרכז. אם הרוחב התחתון הוא  108איור   העליון והתחתון; ראו –האופקיים  ib   הרוחב ,

Dהעליון יהיה   =2(  )i i ib h m   וההפרש הפריסמואידלי ;–  
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  1 2 1 2 1 2

1
(  2 2 ) ( )

12
PE D D b b h h         ,  {156} 

1  -או  2 1 2 1 2

1
[m ( ) 2( )] ( )

6
PE h h b b h h         .  {157}  

  

  ם: פריסמואידים סטנדרטיי108איור 

פריסמואידים מורכבים יותר אפשר לפרק למשולשים; וכך למשל מתקבל ההפרש 
, 108איור מקביל ביניהם,    2b, בעלי בסיס  כלליים רומיים- תלתהפריסמואידלי לחתכים 

  –ימין 

  1 2
1 2 1 2 1 2

1 2

1
[( ) ( )] [( ) +( )

12

b b
PE h h c c d d

m m
          .  {158} 

1בשני החתכים ( השיפועים קבועיםבמקרה הנפוץ יותר, כאשר  2m m m  (–  

  1 2 1 2 1 2

1
( ) [( ) 2( )]

12
PE h h D D b b         ,  {159}  

1( הבסיס התחתון שווהוממנו למקרה בו גם  22 2 2b b b  (–   

  1 2 1 2

1
( ) ( )

12
PE h h D D       .  {160}  

. כאשר יש לאורך הציר עקומה אופקית, לא יהיו מקביליםעד כה היו החתכים לרוחב 
. את הנפח יש להעריך לפי הדרך שעובר מרכז הכובד רדיאלייםאלא  –החתכים מקבילים 

  .תיקון לנפח בעקום; ויש לתת   ז' בציר  אולא לפי הפרש הקילומטר  -  cשל החתך  

ולחשב  בכל חתך; –מהציר   eאו את האקסצנטריות שלו   –דרוש למצוא את מרכז הכובד 
(על סימנה)   e(לעומת החישוב בקו ישר), לפי יחס האקסצנטריות    Vאת תיקון הנפח  

  .109איור ,   Rלרדיוס העקמומיות של הקשת בציר  

  

  : תיקון לנפח בעקום109איור 
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  –הביטוי הדיפרנציאלי הוא 

    ( )  
e

dV S d R e R S d
R

          .  {161}  

משתנה בין החתכים, יש לקחת ממוצע ביניהם עבור כל זוג   eחק מרכז הכובד  כאשר מר
  –חתכים 

  1 1 2 2

1
(   )

2
V S e S e

R
        ,  {162}  

כאשר כל אחת מהאקסצנטריות נלקחת על סימנה, ביחס למרכז העקום. באיור יהיה הפרש 
על הציר (ולכן יש ז' אהנפח חיובי, כי מרכז הכובד עושה דרך ארוכה יותר מהפרש הקילומטר

  להוסיף נפח, לחישוב בקו ישר).

  

לעומת הציר יש לחשב ע"י ) .center of gravity, c.g( מרכז הכובדאת אקסצנטריות 
מומנטים סטטיים ביחס לציר [מספיק לחשב בכיוון ניצב לציר בלבד, כמובן (לרוחב הדרך). 

ם על הציר; ולנצל את היושבי –חיוביים ושליליים  –רצוי לחלק את הצורה למשולשים 
, 110איור העובדה שמרכז הכובד של משולש נמצא בשליש הגובה מהבסיס על הציר; ראו  

פית: תולים את החתך הגזור מחומר בעל אימין]. בחתכים מסובכים אפשר למצוא אותו גר
צפיפות שטח שווה, מנקודה כלשהי עליו; מסמנים את הקו האנכי מהנקודה; וחוזרים על 

  וים היא מרכז הכובד.ונקודות נוספות. נקודת החיתוך של הקהתהליך מ

  

  : אקסצנטריות מרכז הכובד110איור 

- , שמאל, החתך התלת110באיור לחתכים פשוטים אפשר לפתח נוסחאות מראש. למשל 
אפשר להזניח במומנטים  הָחֵסרכאשר את המשולש התחתון  –רומי מתחלק לשני משולשים 

  –בחישוב השטח). המומנט הכללי הוא לשני הצדדים (בלבד; לא 

  
2 2 2 2( )

 ( ) ( ) ( )
6 6 6

b d b c b d c
S e h h h

m m m


          ,  

  –כלומר, אקסצנטריות מרכז הכובד היא 

  
2 2( )

( )
6 

b d c
e h

m S


       ,  {163}  

  –ושטח החתך הוא 

  
2( )

( )
2

b d c b
S h

m m


       .  {164}  
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  –(לא טרפז) יהיה כמובן  במשולש כפול

  
( )

3

d c
e


     .  {165}  

  

  נפח מרשת איזון 

אפשר גם לחשב  –כלומר על רקע רשת איזון מסומנת  –נפח עבודות עפר המבוצעות בניעוץ 
 ,ע"י הפרש הרום הדרוש, מהקרקע על אותה הרשת. גובה המילוי/החפירה בכל נקודה נקבע

חפירה או  בכל הנקודות, סימן זההכנון או לביצוע. החישוב להלן מתחיל בהנחה של לת
  מילוי.

 –(ריבוע) הרשת  מלבןהרומים בכל -הפרשי ממוצעחישוב הנפח הפשוט ביותר מסתמך על 
, שנפח הגוף שחתכו האופקי באינטגרציהכמייצג את אותו המלבן. אפשר להוכיח בקלות 

היפרבוליים - מלבן, ואשר מקצועותיו הצדדיים מישורים אנכיים, והבסיס והגג פרבולואידים
זהה לנפחו המחושב  –וי מסגרת המלבן) ווי במקביל לקויתנים לביון ק(כלומר, נ

  הגבהים בפינות (כפול בשטח המלבן). ממוצע, ומתקבל בפשטות גם מחישוב כפריסמואיד

מ' בכיוונים ניצבים,   a, bות הרשת, ברווחים קצובים של  נתהליך מיצוע הגבהים על כל פי
יופיע בנפח הכללי ממושקל במספר המשבצות יביא לכך שערך הגובה של כל פינה במלבן 

שקול הוא יהן הוא מופיע. המ) בפינותי S/4 = ab/4שליטה של רבע המשבצת,  - (בשטח
; ראו  3בשולי השטח; ולעתים גם  2בפינות השטח;  1(לפינה בתוך השטח); אך רק  4בד"כ 
  , שמאל.111איור 

  

  שקול גבהים ברשתי: מ111איור 

  –יהיה  ניםמלבהנפח הכללי ברשת 

  1 2 3 4( 2 3 4 )
4

S
V h h h h           ,  {166}  

  . S; ושטח המשבצת הבודדת הוא   iרום בפינה בעלת משקל  -מציין הפרש  ihכאשר  

  

ברשת. גם  משולשהרומים בכל - הפרשי ממוצעצורה אחרת של חישוב נפח מסתמכת על 
  .הפריסמואיד היא נותנת את הנפח הנכון, כמו מחישוב
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לפי הפרשי הגבהים  –חלוקת המלבן לשני משולשים צריכה להיעשות ע"י המודד בשדה 
 2-והשיפועים במלבן ובמשולשים האפשריים; שתי אפשרויות החלוקה (של מלבן ל

, 112איור . עם הגבהים הנקובים בפינות המלבן,  אינן נותנות את אותו הנפחמשולשים) 
מ'; ובמשולשים ב'  1.23 –מ'; במשולשים א'  1.33 – : במלבןאפשר לחשב שלושה ממוצעים

מ' (התוצאה במלבן תהיה תמיד ממוצע התוצאות במשולשים). מכאן שההפרש  1.42 –
ל עם ויש משמעות לצורת החלוקה למשולשים. [הפרש הנפח גדֵ  –בנפח יכול להיות ניכר 

  השוני בגבהים במרכז המלבן, המודגשים].

  

  למשולשים : חלוקה112איור 

שליטה של שישית - (בשטח 8ועד  1-שקול בפינות מיחלוקת המלבן למשולשים תביא למ
  , ימין.111איור ); ראו   S/6=ab/6המשבצת,  

  –הנפח הכללי במשולשים יהיה 

1 2 3 4 5 6 7 8( 2 3 4 5 6 7 8 )
6

S
V h h h h h h h h                   ,  {167}  

  . S; ושטח המשבצת השלמה במלבן הוא  iרום בפינה בעלת משקל  -מציין הפרש  ihכאשר 

  

חפירה בלבד, או מילוי  – בעבודות עפר באותו סימןתקפים רק  {166}, {165}הביטויים  
, יש למצוא חפירה ומילוי במשבצת אחתבלבד (במשבצות מלאות). בכל מקרה בו יש 

ת חישוב המשנה; ולהפריד א-וי גובה), ואת שטחי חלקותו(כמו בביון ק האפס- קותחילה את 
נקודות;  או  4קרים: שתי החלקות הן בעלות יהנפחים לחפירה ולמילוי לחוד. נציג שני מ

 –קרים משמאל י, ימין. [שני המ113איור  נקודות;  5יה בעלת י, והשנ3חלקה אחת בעלת 
, או וי גובהומקמסובכים יותר, ועדיף לפתרם  –נקודות  3/6/3נקודות ליד האלכסון;  5/3

  ].באינטגרציה נומרית

  

  אפס וחלקות במשבצת-: קו113איור 

(בעיקר כשיש  פריסמואידישם י(שני גבהים ושני אפסים) יש ל נקודות 4בחלקה בעלת 
שטח). הממוצע עלול להיות שונה משמעותית בשטחי הקצוות, או פיתול גדול במ הפרש ניכר

  אף שבמקרים רגילים לא יהיה רחוק ממנו. –מהנפח הנכון 

  (גובה אחד ושני אפסים) מחשבים מממוצע (זהה לפריסמואיד). נקודות 3בחלקה בעלת 
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הנפח (שלושה גבהים ושני אפסים) מתקבל הנפח בעקיפין:  נקודות 5בחלקה בעלת 
הנפחים המוחלטים של החלקה  כסכוםמחושב ,  V5של החלקה המחומשת   המוחלט

5:   מוצעים)מ(מ  V3והמשולשת    V4המלבנית   4 3V V V     ;לפי סימן   וסימנוV4 .  

  

אף  – הממוצעהוא לפי  חתכים סמוכיםהערות: הוזכר לעיל, שסטנדרט החישוב לנפח מתוך 
חפירה ומילוי שהחישוב בפריסמואיד (אם הוא מתאים) מדויק יותר. במקרה לעיל, בו יש 

(כביכול);  נטות הכמות לחשב את הנפח מתוך הממוצע. חישוב זה יתן א אסור, במלבן
סקה על מקדם י, בפחפירה למילוי (אך ראו בהמשךבין הכלומר, רק את העודף הנומינלי 

השונים;  המחיריםההידוק). חובה להפריד בכמויות בין החפירה והמילוי: ראשית, בגלל 
מ"ק  50מ"ק חפירה, למשל, במשבצת בה יש גם  100ביניהם. נפח של  הקיזוזשנית, בגלל 

מ"ק (עודף) חפירה. כמות זו אפשר אמנם להעביר כמילוי למקום  50תן (נומינלית) יי, ימילו
מ"ק (במחירים  150מ"ק מילוי, או  50 וגםמ"ק חפירה,  100 גםיש  לתשלום; אבל אחר

  שונים, כמובן; ובהתחשב במקדם ההידוק להלן).

  

  י גובהונפח מקו

וי ובין קנוכל לחשב גובה המוגבל  –אחיד  וי גובה הואואם נניח ששיפוע הקרקע בין כל שני ק
חפירה/מילוי, -וים שוויו, ע"י מציאת השטח המוגבל והרווח האנכי; דומה לזה החישוב בקגובה

סית ליישום הראשון הוא חישוב נפח מאגר מים, הנוצר במעלה הזרם אבהמשך. דוגמה קל
  .114איור ואדי;  ור בכֶ סֶ מִ 

  

  : נפח מקוי גובה114איור 

גובה השונים מגדירים שטחי פני מים באותם גבהים; ואינטגרציה של השטחים כפול י הוקו
ת את נפח המאגר, עד לגובה מסוים. באיור, למשל, נתון סכר מגובה נהפרשי הגבהים נות

מ' (כמובן). נמצא את  10.00מ' ועד  6.30מ'; ושטח האגירה מגיע מגובה  10.00מ' עד  6.80
את הנפח   ; ונחשב S6.5, S7, S7.5, ..., S9.5, S10ובה השונים,  השטחים הכלואים ע"י קוי הג

מ' רווח אנכי (או ע"י נוסחת הפריסמואיד)  0.5למשל ע"י ממוצעי השטחים הצמודים, לכל  –
  –כאשר עיקר הנפח יהיה בקירוב  –

  1 10 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5

0.5
( 2 2 2 2 2 2 )

2
V S S S S S S S S          ,  



 Dan Sharni 2013© דן שרני   . חישוב נפח22  ומיפוי מדידה  174

 

קבל מחתכים, או בקירוב מ') שנ 6.30מ' (עד  6.5ובתוספת הנפח מתחת לקו הגובה  

2   –כפירמידה  6.5

1
(6.50 6.30) 

3
V S     ,  

2    -מ')  10.00וכך מתקבלת הערכת הנפח הכללי (עד לגובה ראש הסכר,  2V V V    .  

וי גובה מקוריים של השטח, ומערכת ודוגמה ליישום השני היא חישוב כמויות בין מערכת ק
המתוכנן (או המבוצע). מוצאים את נקודות החיתוך בין שתי מערכות  גובה של השטח ויוק

  .חפירה/מילוי-וים שוויוקומהם יוצרים  –הגבהים, המאפיינות ערכי חפירה/מילוי שווים 

עד  8-" (עם גבהים מהפרויקטרכת בתחומי "ואלהפוך גבעה מ רוצים 115באיור למשל,  
מקורי  8חיתוך קו מ').  10.4עד  7.5-גבהים מ דרון מתון יותר, "מתוכנן" (עםימ'), למ 10.7

מ'; בדומה לזה, חיתוך  +1מתוכנן נותן שתי נקודות חיתוך, בהן עומק המילוי הדרוש  9עם קו 
מ'; וגו'.  - 1, נותן ארבע נקודות, עם חפירה של 9, 8וים מתוכננים ועם ק 10, 9וים מקוריים וק

חפירה/מילוי, בתחום -ים שוויוחיתוך יהיו קוים הנוצרים מחיבור (וביון בין) נקודות הוהקו
  העבודה המתוכננת.

  

  חפירה/מילוי-: נפח מקוים שווי115איור 

מחוץ לתחום הפרויקט עצמו, מכיוון  –ואת עבודות העפר  –וים וכמובן להמשיך את הקיש 
שבד"כ אי אפשר לסיים עבודות עפר בצורה אנכית (בקירות תומכים); ויש להביא בחשבון 

ולקו מילוי  -0 עים נוחים ומקובלים, להתחברות אל פני השטח המקורי, עד לקו חפירהשיפו
  ים מחוץ לפרויקט מוצגים במקווקוו.והפנימי ). הקו  o±(כאילו יש פיצול קו האפס   +0

מ');  -1.2 רבי בערךימ' (עומק חפירה מ -1חפירה של - יווצר קו שווהיכנון באיור בתחומי הת
רה החפי-וים שוויומ'). מרחקי הק +2.4רבי בערך ימ' (מילוי מ +2, +1מילוי של -וים שוויווק

רביים המותרים י) יהיו לפי השיפועים המ8ן (גובה כנו(כולל קו האפס) מחוץ לתחום הת
  ; כנ"ל למילוי.לחפירה
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; אך עקומיםשטחים מרחביים ימאלא  – החפירה/מילוי אינם מייצגים מישורים- שוויוים והק
מ' באיור). לכן אפשר לחשב ביניהם נפח, בדיוק  1הפרש החפירה/מילוי ביניהם הוא קבוע (

  וי גובה באותו רווח אנכי.וכאילו היו ק

  

  הערכת דיוק הנפח

ב גובה יש בעיות אך בחישוב המערֵ  -גם דיוק הנפח תלוי בדיוק מרכיביו כמו דיוק השטח, כך 
ובחישוב הנפח משווים לעתים גבהים  –וי גובה וקודתיים וקמיוחדות. במפה קיימים גבהים נ

  מדודים למתוכננים; או גבהים שהתקבלו מנקודות קבע שונות, בשיטות שונות.

  

, 14 בפרק, שהוזכרה וי הגובהודיוק קראשית יש לזכור את המשמעות הסטטיסטית של 
   .\151עמ' \, 20ובפרק  ;\114עמ' \

הקריטיים. למשל, אם האיזון  משגיאות האופקיםמאיזון, זהר, בחישוב נפח יבנוסף יש לה
המקורי היה קשור לנקודת קבע כלשהי במערכת גובה אחת, והאיזון החוזר קשור לנקודה 

הרי שהגבהים החוזרים יהיו כולם שונים, במידה קבועה;  –במערכת גובה שונה  - אחרת
דת הקבע השתנה בין קרה בו גובה נקויומכאן שהנפח יהיה שגוי. דומה לזה הוא המ

האיזונים. למעשה כל חישוב גובה מבוצע במערכת משלו; והאופקים (מהם מחושבים 
יהיה דיוק האופק הזה  –הגבהים) אינן מדויקים. אם כל הפרויקט מבוצע מאופק אחד, למשל 

גורם משמעותי בחישוב הנפח. לדוגמה: אם מחשבים נפח ציפוי אספלט על מגרש משחקים 
 2הרי שדיוק הנפח עקב דיוק האופק הוא  –מ"מ  2הוא "ר, ודיוק האופק מ 1,000בשטח 

  מ"ק; וזאת בנוסף ליתר השגיאות הצפויות.

  

  מקדם הידוק

)  looseningנפח חפור אינו מתאים בדיוק לאותו נפח נומינלי הדרוש במילוי. בגלל תחיחת (
החללים; -ר נוצר עודף חומר בחפירה (בחציבה ובחפירה מוגדלת בד"כ מנתהחומר החפו

בחומר למילוי  ֶחֶסרכלומר, אין מצליחים להדק במילוי למצב החומר הנחפר); או להיפך: נוצר 
  החללים, או עקב איבודים שונים בדרך).-(בגלל הקטנת מנת

 ,-compaction-factor, transport" (מקדם הידוקמקובל להשתמש ב"רגילה,  בקרקע
loss-  ( 1.1, למשל מעל יחידה בדרך)המילוי  להידוק, לדרישות המסוימות לקרקעהאופייני-

מהנפח למילוי  20%-10%; כלומר, נדרשת בד"כ תוספת חומר בחפירה, בהיקף של 1.2
; קטן מיחידההמצב בד"כ הפוך, והמקדם עשוי להיות  בסלע(מעל לזה הדרוש למילוי). 

  לחצוב/לפוצץ נפח נומינלי קטן מזה הדרוש למילוי (אם אין איבודים בדרך).כלומר, אפשר 

  

  חישוף

בין  –אינה מתאימה בד"כ לשימוש (בעומק דצימטר ויותר) השכבה העליונה בקרקע הטבעית 
אם כחומר נחפר המשמש למילוי במקום אחר, או כמצע עליו יוערם מילוי באתר. הסיבה היא, 

ורגניים בכמות משמעותית (צמחיה, שורשים, וכד'), ו/או חומרי שבשכבה זו ישנם חומרים א
פסולת שונים (זכוכית, לבנים, וכד'). הראשונים יכולים להירקב במשך הזמן, ולגרום לחללים; 
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רעור יציבות המבנה. לכן יבטיחותיים, ולעתברואתיים ופגעים גרום למהאחרונים יכולים ל
  שכבה זו, לפני ביצוע כל עבודה.) clearing( חישוף וסילוקמקובל לדרוש 

אלו בניהול הפרויקט ובחישוב העלויות (שטח/נפח החישוף;  בכמויותיש, כמובן, להתחשב 
  בהתאמה). סילוקו למקום המיועד לכך; והקטנת/הגדלת הנפח הנומינלי בחפירה/במילוי,

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 

  

 שאלות

הוא   A1ון בנקודה  להלן נתוני מיפוי ותכנון. גובה התכנ .1
- בכיוון מ 3%ירידה של מ'; שיפוע השטח המתוכנן אחיד:  123.65

D  ל-A  (ומקביל). 3-ל 1-בכיוון מ 2%(ומקביל), וירידה של 

 

 כנון בנקודות המדידה.הי התחשב את גב

 - חשב את הפרשי הגבהים בנקודות המדידה (+ עבור מילוי דרוש; 
    עבור חפירה).

וי האפס. חשב את הנפחים; הפרד בין נפח חיובי ומצא את ק
 לשלילי.

פח הסכומי, נטו; ואת הנפח הסכומי, בהתחשב באיבודים חשב את הנ
 ).1.15מחפירה למילוי (מקדם הידוק  15%של 

  חישוב הגבהים המתוכננים (משמאל לנקודה) והפרשי הגבהים (מימין לנקודה) נתונים באיור להלן; הכל במ'.

20.00 חישוב מקום קו האפס נותן:  0.33/ (0.33 0.31) 10.31mx        ;10.36my     ;

14.10mz    .  

  ) הוא: 1+2+3(נפח הריבועים 

  31 2 3 20.00 20.00 (0.20 0.58 0.41 0.27) 2 (0 / 34 0.47 0.31 0.40) / 4 450.00
m

V              
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34הוא:   4נפח המשולש  0.43 10.36 14.10 / 3 / 2 10.46
m

V         .  

  

34) הוא:  4+5נפח הריבוע ( 5 20.00 20.00 (0.27 0.40 0.43 0.18) / 4 42.00
m

V           ;  

35 :  5ומכאן נפח המחומש  42.00 10.47 52.47
m

V       .  

  , מחישוב מקורב:  6רפז נפח הט

36 ( 0.33 0.43) 20.00 (10.31 10.36) / 8 39.27
m

V           ;  

339.23ותן  (בעוד שחישוב הפריסמואיד נ
m

 .(  

  , מחישוב מקורב: 7נפח הטרפז 

37 (0.31 0.40) 20.00 (9.69 9.64) / 8 34.31
m

V         ;  

334.23 (בעוד שחישוב הפריסמואיד נותן
m

  ; בשני הטרפזים הממוצע נותן תוצאות קרובות לפריסמואיד). 

3536.70  ):1+2+3+5+7בסה"כ נפח מילוי (
m

34):   4+6( ; ובסה"כ נפח חפירה   6 49.70
m

V      :כלומר ;

34הנפח נטו, נומינלית, הוא מילוי דרוש   6 487
m

V     )3 .(ספרות  

350, וכך הנפח החפור באתר,  1.15אבל יש להתחשב במקדם ההידוק 
m

   ימלא רק ,

350 /1.15 43
m

     3537; ולכן יהיה צורך להביא למקום עוד 43 494
m

     אשר יחייב, לפי אותו)

3494  מקדם, לחפור  1.15 568
m

     .(  

  [בדוגמה זו לא הוכנס חישוף; כאילו השטח היה כבר אחרי חישוף].

 מ', להלן. 20חתכים במרחק  2חשב את הנפח, בין  .2

 
 

 רוחבים: / 2 2.00 / 5 6.67R mh R R R    ;  / 2 2.00 / 5  L 2.86L mh L L      .  
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 שטחים:  

2 2 22.86 6.67 9.53 ;  A 2.86 2.00 / 2 2.86 ;  6.67 2.00 / 2 6.67L Rm m m
A A         .  

3מומנטים:    32.86 2.86 / 3 2.73  ; M 6.67 6.67 / 3 14.83L Rm m
M         .  

14.83)זרוע האקסצנטריות של מרכז הכובד:   2.73) / 9.53 1.27R me      .  

39.53 נפח מחושב מתוך ממוצע רגיל (אין כאן תיקון לפריסמואיד):  20.00 190.6
m

N      .  

3190.6  תיקון לעקום: ( 1.27) /100 2.4
m

N          :3190.6; ונפח מתוקן 2.4 188.2
m

   .  

 חשב את נפח הגוף להלן. .3

  
/2שטח כל חתך הוא   2 / 4A b h b     כאשר ,b    4.615הוא הרוחב. הרוחב האמצעי הואm  .  

2  השטחים: 2 21 3.010 ; 12 5.325 ; 2 8.294
m m m

A A A    .  

310.00 הנפח בפריסמואיד:   (8.294 4 5.325 3.010) / 6 54.34
m

V         ;  

310.00:   {151} לפי ביטוי מקורב [8.294 3.010 (8.294 3.010)] / 3 54.33
m

V        ;זהה ,  

354.3כלומר: הנפח הוא  
m

V    .  

310.00לפי הממוצע היה יוצא    (8.294 3.010) / 2 56.52
m

N      .  
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  התווית עקומות  23

  

  מעגל

כנון (מפה) י), המבוצע מהתmapping) היא היפוך תהליך המיפוי (setting-outהתוויה (
ה (אשר באה אחרי לשטח. עם זאת, תהליך ההתוויה המלאה מחייב לא רק מדידה להתווי

תוויה ביצוע, לביקורת ביצוע הה-אחרי-אלא גם מדידה למיפוי –כנון) מדידה למיפוי לת
כנון; ושוב התוויה; וכך הלאה). ההתוויה כוללת קוים ישרים ייה עשוי לבוא שינוי ת(שאחר

 ֶהְחֵלף-), או לעתים עקומותcircular curvesועקומים; האחרונים הם בד"כ קשתות מעגלים (
)transition-curves.(  

  

זרת ציוד ם ארוכים יש לבצע בעויו. ק\26עמ' \, 4בפרק תו נידונו כבר יוהתווי לקו ישרכניסה 
מבוצעת  קשת מעגלית). התווית GPS-מרחק אלקטרוני (וב-תיאודוליט ומד –ה מדויק מדיד
אי הראות באתר, ולציוד כשור ונוהל המשתנים בהתאם לדיוק הדרוש, לממדים, לתניבמ

וית היוצרת  זו, וה R; בד"כ נבחרים הרדיוס  2פר הפרמטרים המגדירים מעגל הוא המצוי. מס
2 .ראו בהמשך ;  

  

וים הישרים ו(בהצטלבות הקיפנה : נקודת המהראשיותהנקודות המסומנות תחילה הן 
המשיקים לקשת), תחילת הקשת וסופה (נקודות ההשקה), ומרכז הקשת (אם אפשר). אלו 

, לאורך הקשת. אלו שנהיהמנקבעות מהגיאומטריה של המעגל. אחריהן מסומנות נקודות 
קבעים ימ'), או הנ 20הפרויקט (למשל  לברווחים הקבועים לכ –' עגול מטרזלויהיו בקי

מ'); או ברווחים שווים לאורך הקשת בלבד,  10במיוחד לקשת (צפופים יותר, למשל 
  ' לא עגול).מטרזבסימטריה למרכזה (ובדיעבד, בקילו

  

PI  )-inflection(קודקוד)   פנהיהמוים ישרים בנקודת ו, מרכז, מצטלבים שני ק116באיור 
point(2פנה , ובה נוצרת זווית המהמעגל ברדיוס  היוצרת-יתו, הזו .R   משיק לישר

   . tפנה הוא הטנגנטה  יהקשת ובסופה), שמרחקה מנקודת המ (בתחילת Tבנקודת ההשקה  

  

  קשת מעגל: 116איור 



 Dan Sharni 2013© דן שרני   התווית עקומות .23  ומיפוי מדידה  180

 

  –) הוא t  )tangent  אורך הטנגנטה

  tant R      ,  {168}  

  –) הוא bis  )bisectorוית  והז- ואורך חוצה

  
1

( 1)
cos

bis R


      ,  {169}  

  –הוא  maxfרבי)  ואורך הניצב האמצעי (המ

   
2

max
max

( / 2)
 (1 cos )

2

C
f R

R f
  


     .  {170}  

  הביטוי הימני מתכנס במהירות לפתרון הנכון.

  –הוא   Lרך הקשת המלאה  או

  2  L R    ,  {171}  

  ברדיאנים,  2וית המרכזית  וכאשר הז

  –הוא ) C  )prime chordואורך המיתר הראשי  

  2  sinC R      .  {172}  

  .הראשיותכך מותוות הנקודות 

  

.  2וית מרכזית  ו, הנשמר בד"כ כקבוע; וז Rל מניחים רדיוס  כנון לעיי[הערות: נתוני הת
כנון יולשנות את הת –כנון) יווית הת(לוודא, שהיא זהה לז במדידות בשדהזו יש למצוא  יתוזו

ויות ויש צורך במדידה עקיפה, של הז –פנה יה. באם אין גישה נוחה לנקודות המלפי
איור , וית היוצרתוהיושב על המשיקים ומיתר כלשהו; מהן מחושבת הזהפנימיות במשולש 

  ]. Tשימו לב: המיתר אינו קשור כלל לנקודות ההשקה  , ימין. 116

  

בהתאם לדיוק הדרוש,  –לאורך הקשת נעשית בשיטות שונות  שנהיהמהתווית נקודות 
קובע  הרציפותכשור המצוי. שיקול ילמספר הנקודות, לתנאי השטח, ולמ לרדיוס הקשת.

בד"כ את צפיפות הנקודות לאורך הקשת: ככל שהמרחק בין הנקודות קטן יותר, כך הצלעון 
 הקשת- חץבין הנקודות יתקרב יותר לתיאור הקשת הרצופה. הקריטריון המקובל הוא גודל 

sagitta, versine  (של מיתר בסיס בצלעון)– .116באיור כך   שלא יעלה על גודל מסוים ,
. אורכו  fקשת  - , יש חץ cשני באורך  היושבת על מיתר מ  שנית  ישת משמאל, לק

  –; או ע"י הטור  cשני  י, ימין, עבור מיתר מ{170}יפותח מהביטוי המדויק, בדומה לביטוי 

  
2 4

3
...

8 128

c c
f

R R
       .  {173}  

  -   cרבי  יקירוב לאורך המיתר הבסיסי המ, ייתן  fי לחץ הקשת  האבר הראשון בביטו
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  8  c R f   ,  {174}  

0.20fכאשר בד"כ לוקחים    m .  

  

) semi-polar( קוטבית-חציבמדידה נעשית מהמשיק או מהמיתר;  במשיחההתווית הקשת 
מהמשיק או מהקודקוד (או מנקודה ידועה כלשהי);  –) polar( קוטביתמדידה מהמשיק; ב –

(להוציא במקרים  ממרכז המעגל; אבל בד"כ אין מתווים בחיתוכיםלעתים יש גם התוויה 
תוות את המעגל אז אפשר לה –מיוחדים; או ברדיוסים קטנים מאד, וכשהגישה אפשרית 

  בצורה מכנית ישירה, ע"י הרדיוס מהמרכז). 

  

  התוויה במשיחה מהמשיק

, 117איור ) נמדדים ביחס לטנגנטה, לפי  y  (offsets  ) והניצביםx    )footpointsהעקבים
 ימין.

 

  : התווית מעגל במשיחה117איור 

  –היא   iהמתאימה לאורך קטע הקשת    iית המרכזית  והזו

  i
i R
 


     ,  {175}  

sini  –והעקב והניצב  ix R      ,  {176}  

  (1 cos )i iy R       .  

  iויות המרכזיות  והרי שהז –של קטעים שווים   nלמספר שלם   אם הקשת מחולקת

   וית ראשונה (בסיסית)ונקודה; ועבור זתגדלנה בטור אריתמטי, עם המספר הסידורי של ה
 , וית המרכזית המתאימה לנקודה  ותהיה הזi    בגודלi .  
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max[שימו לב לכך, שבמרכז הקשת    maxy f    משום שנקודת  - {176}, {170}(ביטויים

  וית בנקודת ההשקה (בין המשיק והמיתר הראשי)].ול חוצה הזנמצאת ע {169}הביסקטור 

  –ניתן לפיתוח בטור, וממנו מתקבל   xוהעקב    yהיחס בין הניצב  

    
2 4

3
...

2 8

x x
y

R R
       .  {177}  

  בו האבר הראשון מימין יכול לעתים להספיק.

מ' (בדומה  15- וגבל לרבי צריך להיות מיצעת משני המשיקים. אורך הניצב המההתוויה מבו
ולכן יש לעבור למשיק חדש, כאשר הניצב ארוך מדי, או שאין  –לדרישה במדידות להסדר) 

כזית וית המרוהמתאימה לז  ntמבוצע ע"י חישוב אורך הטנגנטה  מעבר המשיקראות. 

  – {168}שיושמה, מביטוי  האחרונה

  tan
2
n

nt R


     ,  {178}  

       .118איור תו בכיוון המשיק הישן. כך מתקבל כיוון המשיק החדש, עם ביקורת;  יוהתווי

         

  : התוויה מקורבת בין נקודות119איור                 : מעבר משיקים118איור                   

 

. כאן קו ותהתוויה במשיחה בין נקודבהקשר זה אפשר להזכיר שיטת התוויה מקורבת, 
העקבים לנקודה הבאה הוא הקו בין שתי הנקודות האחרונות; והניצב בקירוב כפול מערכו 

2  , מהמשיק הראשי; או  17}7{המחושב בביטוי 
12 /y y x R       ; 119איור.  

  

  התוויה במשיחה מהמיתר

ל; העקבים נמדדים , שמא117איור ) נמדדים ביחס למיתר, לפי  y) והניצבים (xהעקבים (
  –(מהמרכז) יהיו הקואורדינטות עתה   . עבור הזוית המרכזית   Oממרכזו  
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  sinx R      ,  {179}  

  (cos cos )y R        .  

 , אותו מחסרים{176} (מהמיתר) לפי הניצב מהמשיק מביטוי  y[אפשר גם לחשב את  
; או אף להתוות את כל הקשת ע"י ניצבים אמצעיים {170}, ביטוי  maxfרבי מהניצב המ

  ממיתרים שונים].

  

   –טור, שאברו הראשון נותן את הקירוב ן לפתח את היחס בין הניצב והעקב בגם כאן נית

  
2

a b
y

R
     ,  {180}  

. הקירוב תקף יותר, ככל שהרדיוס גדל  Cמסתכמים לאורך המיתר    a, bכאשר הקטעים  
ביחס למיתר (ואז הוא מתקרב למשפט הידוע, בקשר למכפלת הקטעים של קוים ניצבים 

  זהר מניצב באורך מוגזם.יהנחתכים במעגל). גם כאן יש לה

  

  טבית מהמשיקהתוויה קו

i       ,2וית המרכזית  ומבוטא דרך הז  iPלנקודה    iCאורך המיתר    sin
2

i
iC R


    ,

  .לעיל {172}ביטוי 

ית המרכזית, כלומר:   והיא חצי הזו מהמשיקוית המותווית והז
2 2

i iL

R


    ברדיאנים ,

  , שמאל.120איור ראו   ). 17}1{, בביטוי  iPעד    T - מ  iL(מחושבת מאורך הקשת  

  

  : התוויה בתיאודוליט מהקודקוד ומהמשיק120איור 



 Dan Sharni 2013© דן שרני   התווית עקומות .23  ומיפוי מדידה  184

 

בנקודה   התיאודוליט  הצבת  ע"י  בקלות  מבוצע . הדבר ר משיקלעבו  גם כאן נדרש לעתים
; הצבת כיוון אופקי   1T; כיוון התיאודוליט לטנגנטה הראשונה   nהאחרונה שהותוותה,  

180º)אליה  )
2
n  0; והיפוך פנים. הצבה בקריאהº  איור ת כיוון המשיק החדש;  נותנת א

118.  

כשור אלקטרוני למדידת מרחקים ובתיאודוליט (תחנה כוללת); ינוח לבצע התוויה קוטבית במ
אך הדבר דורש שטח נקי ממכשולים,  –ואפשר להגיע בה למרחקים גדולים מהתחנה 

אשר דורשת חישוב הזוית  –ואמצעי קשר. (לעתים מבצעים התוויה קוטבית מהקודקוד 
  משיק בקודקוד, והמרחק מהקודקוד; ראו בהמשך).מה

  

  קוטבית מהמשיק- התוויה חצי

יתה השכיחה ביותר, י) מהמשיק הsemi-polar( פֹוָלרית-ֶסמי, קוטבית-ההתוויה החצי
  היסטורית (במדידה בסרט). 

)בהתוויה זו מותווה הכיוון   / 2)   אבל אין מתווים כמו בהתוויה הקוטבית לעיל –מהמשיק ;

, 120איור ,  מהנקודה הקודמת  cלנקודה, אלא את המיתר    iCאת המרחק הקוטבי  

חיתוך קדימה, של כיוון מהמשיק ומרחק מהנקודה הקודמת. הוא תקף כל  מֵעיןשמאל. זהו 
  עוד זוית החיתוך (בנקודה המותווית) קטנה.

  . וית המרכזית המתאימה  ו, דרך הז המעגל   ִמֶקָטעמחושב   cהמיתר  

  

  התוויה קוטבית מהקודקוד

)בהתוויה זו מחושבים תחילה נתוני ההתוויה הניצבת מהמשיק   ;  )i ix y וית  ו, לפי הזi  ,

); ומהם נתוני ההתוויה מהקודקוד  {175}, {176}ביטויים  ;  )i id    באמצעות המרחק ,

( )it x     המשלים את אורך הטנגנטהt    (משמאל לימין) בטרנספורמציה]

 ( ) { }  [ ] { } i i i it x RP y d xy    .[   ימין.120איור ראו ,  

  

  התוויה קוטבית מנקודה ידועה

אשר יכולה אף להיקבע במהירות בשדה, לפי  –התוויה מנקודה ידועה כלשהי כיום שכיחה 
ויות מנקודות בקרה ותנאי השטח הרגעיים, באמצעות חיתוך אחורה מעורב של מרחקים וז

כוללת, מספקים מיקום טוב לנקודה החדשה, כולל - בסביבה. חישוב ותיאום התצפיות בתחנה
  ית המעגל על רקע קואורדינטות ארציות.יהערכות דיוק ונתוני פתיחה ממנה להתוו

  

  התוויה ע"י חיתוכים

  לפעמים מעדיפים לבצע התוויה (או מדידה) ע"י חיתוכים, משני (או יותר) תיאודוליטים.
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פנה (בד"כ בצלעון). החיתוכים ייטים נקבע מראש, ביחס לנקודות הממיקומם של התיאודול
עמ' \, 13בפרק בהתאם לשיטות שפורטו מחושבים (מראש, להתוויה; או בדיעבד, למדידה) 

; וההתוויה מבוצעת ע"י הצבת הקריאות המתאימות בשני התיאודוליטים, וסימון הנקודה \93
  בחיתוך הכיוונים מהם.

מתוחכם, ותוכנות לעיבוד ותיאום נתוני  מחשביש כיום המתקדמות הכוללות -בכל התחנות
  ימות להתוויות שונות.מדידה שונים, לחישובי קואורדינטות, וליצירת רש

  

ליטים ערכות מיוחדות (של תיאודו) מיישמים גם מoptical alignment( בשיוור אופטי
ממדיים מדויקים בטווח קצר. במערכות - פרתיים המחוברים למחשב) לביצוע חיתוכים תלתיס

המידה המתואם של המערכת) ע"י - נקבע המיקום היחסי של כל התיאודוליטים (וקנה ֵאלּו
ללא כל  –הדדיות בין תיאודוליטים -כים מרחביים אל סרגל באורך ידוע, וקולימציותחיתו

  .\263עמ' \, 29בפרק מדידה ישירה של מרחק; ועוד. ראו 

  

  עקומים מעגליים מורכבים

וים הישרים. כך וריך את העקום בין הקליצור עקום שאינו סימטרי, או להא לעתים דרוש
ממספר קשתות מעגל ברדיוסים  –) compound curves( נוצרים עקומים מעגליים מורכבים

  ים, עם או בלי קטעי מעבר ישרים (או אחרים) ביניהם.נוש

  

  קשת סל

, 121איור ),   curve circularcompoundהסל (-דוגמה לעקום מעגלי לא סימטרי היא קשת
  ימין.

  

  סל וקשתות הפוכות-: קשת121איור 

3; וקו מרכזי המעגלים הוא   3Tקודה  המשיק המשותף לשני המעגלים הוא בנ 2 1T O O   .  
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1שבעת המשתנים הדרושים הם: הרדיוסים   2,  R R   1; המשיקים מהקודקוד 2,  t t יות   ו; והזו

1 22 ,  2 ,  2  ויות וה קשרים: סכום הז. ביניהם קיימים שלוש–  

  1 22 2 2        ,  {181}  

1והטלת הצלעון    2 2O O T IP        1בכיוון המשיקt  -  

  1 2 1 2 1 2 2 1( ) sin 2 sin(2 2 ) cos(180 2 )R R R t t             ,  

  -  1Rובכיוון הרדיוס  

  1 2 1 2 1 2 2 1( ) cos2 cos(2 2 ) sin(180 2 )R R R t R             .  

  –בביטויים לעיל מתקבל  {180}בהצבת הקשר 

  1 2 1 2 1 2( ) sin 2 cos2 sin 2R R t t R          ,  {182}  

  1 2 1 2 1 2( ) cos2 sin 2 cos2R R t R R         .  

דורשים לכן ארבעה אלמנטים ידועים, לקביעת קשת הסל.  {182}, {181} שלושת הקשרים
1אלו הם בד"כ שני הרדיוסים   2,  R R  הזים בת(קבועי ;(2וית הראשית  וכנון   נמדדת)

בשדה); ומשיק אחד. בהקשר זה קיימים תנאים מגבילים בקשרים בין הפרמטרים; למשל, 
  ויות חייבות להיות חיוביות, ובעלות פונקציות טריגונומטריות הגיוניות; וכד'.וז

  

מהקשר האחרון; ואתה המשך   12וית  ו, פותרים ראשית את הז 2tכאשר נתון המשיק  

  הפתרון.

. הצבת {182}מהביטוי   2t  ,12  -, יש לפתור שני נעלמים  1tכאשר נתון המשיק  

  -   22וית  ומביאה לביטוי לז  2tהמשתנה  

  1 1 2
2

1 2

sin 2 cos 2
cos 2

t R R

R R

   



     ,  {183}  

  ואתה המשך הפתרון.

  

  עקלתון

בין  קטע המעגל וית הראשית גדולה (כלומר, השבר בקו חריף מאד) יהיהוכאשר הז

.   יקר בהרים  וייתכנו שיפועים ניכרים לאורך הציר, בע –המשיקים קצר מאד 
 –וים ו), ע"י הוצאת העקום מחוץ לבין הקserpentineהפתרון הוא בהארכת הציר בעקלתון (

וי חיבור ישרים ביניהם). ראו  והדורש הוספת קשתות בעיקום הפוך (לעתים מוסיפים גם ק
  .122איור 
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  : עקלתון122איור 

דל ובכיוון). הקשר המתקבל בגוק לשני המעגלים בעיקומים השונים (משי  mהקטע הישר  
  –הוא 

  2 2
2

1

2 tan
tan 2

tan 1 tan

R R

m t m R


 

  
  

     ,  

    - , המתקבלת מתוך  וית  וומכאן משוואה ריבועית לפתרון הז

  
2

2 2 1

2 1

( 2 )
tan

2

m m R R R

R R


   



   ,  {184}  

  ואתה המשך הפתרון.

במעגל     2וית המרכזית  וגם כאן יש תנאים מגבילים, בקשרים בין הפרמטרים. למשל, הז

2R     2נקבעת ע"י 180º 4 2       .והיא חייבת להיות חיובית, כמובן ;  

  

  עקומות החלף

) centrifugal accelerationנסיעת רכב בקשת מעגלית יוצרת תאוצה צנטריפוגלית (
ממרכז המעגל החוצה; גודלה יחסי לריבוע מהירות הנסיעה; והיא  הפועלת על הרכב. כיוונה

צד הכביש הרחוקה ממרכז המעגל  הגבהתעלולה לגרום להתהפכות הרכב. לקיזוזה נדרשת 
)super-elevationכובד (כמו הכוחות) יהיה ), כך ששקול התאוצה הצנטריפוגלית ותאוצת ה

  .123איור טוי (לרוחב). ראו  שטח הכביש הנבניצב למ

  

  : הגבהת צד הכביש בעקום123איור 
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); transition-curve( מֲעָבר, עקומת ֶהְחֵלף- את ההגבהה הזו יוצרים בהדרגה לאורך עקומת
ולאורכה גם משנים בהדרגה את רדיוס העיקום, מרדיוס אינסופי (בהשקה לישר) לרדיוס 

הציר; התאוצה הצנטריפוגלית נבנית בהדרגה, קבוע (במעגל). כך נוצר מעבר חלק לאורך 
עד לכניסה למעגל. ביציאה מהמעגל נהפך  –ומקוזזת ע"י השיפוע הרוחבי המתאים 

בכניסה וביציאה מהמעגל. לעתים מתנוון המעגל  שתי עקומות החלף, התהליך. כך יוצרים
  כליל, והנסיעה נעשית לאורך שתי עקומות החלף בלבד.

בהם נוסעים  –במיוחד בכבישים ראשיים ובמסילות ברזל עקומות ההחלף חשובות 
  במהירויות גבוהות.

  העקומות המקובלות בשימוש הן הקלותואיד, הספירלה, והפרבולה.

  

(או יחס ישר בין   ) קיים יחס הפוך בין רדיוס העקמומיות המקומי  clothoid( בקלותואיד

   עקמומיות העקום
1


   –(מהמשיק לישר)   לבין האורך מהתחלת העקום   –)  

  
2

1

A



     ,  {185}  

  .124איור . ראו   2Aעם הקבוע המייחד כל קלותואיד  

  

  : קלותואיד124איור 

R(בהשקה למעגל),   הקבוע מתקבל מהצבת תנאי הקצה        עבורL      כאשר ,
R  הוא רדיוס המעגל, ו- L   הוא אורך הקלותואיד. מתקבל–  

  2  A L R        .  {186}  

) נבחר משיקולי הנדסת תחבורה,  L(או אורך העקום    2A ספרי של הקבוע ערכו המ
  וקשור למהירות המתוכננת לרכב הנוסע בעקום.

, ובה ממוקמת מערכת הצירים; ההשקה למעגל  Tהיא   רנקודת ההשקה ליש 124באיור 
מהראשית; רדיוס העקמומיות בה   מרחקה  .  P; ונקודה על העקום היא   Nהיא בנקודה  

  (שתיהן מהמשיק).  וית המשיק בה היא  ו; וז וית הקוטבית אליה היא  ו; הז הוא  
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  –במערכת הצירים הזו יהיה 

  
2

1

A





 





     ,  {187}  

  –ובאינטגרציה 

  
2

22A
  

     .  {188}  

0, וגם    0האורך    Tקבוע האינטגרציה הוא אפס, כי בנקודה     .  

  –נותנת  {187}בתוך  {188}הצבת הביטוי 

  
2

A
d





     ,  {189}  

  –והצבתו בדיפרנציאלים של הקואורדינטות נותנת 

  
cos

cos  
2

A
dx d d

 


      ,  {190}  

  
sin

sin  
2

A
dy d d

 


      ,  

  –ומכאן 

  
cos

2

A
x d

 


      .  {191}  

  
sin

2

A
y d

 


      .  

  –מטריים, ואינטגרציה של האברים הפתרון מבוצע בפיתוח לטור של הביטויים הטריגונו

  
2 41 1

2  (1 ...)
5 2! 9 4!

x A
         ,  {192}  

  
3 51 1

2  ( ...)
3 7 3! 11 5!

y A
          .  

לפי אורך   Pמתקבלים ערכי הקואורדינטות של הנקודה   {188}מביטוי   בהצבת ערך  
  –מהמשיק   העקום  

  4 81 1
(1 ( ) ( ) ...)

40 3456
x

A A
    

      ,  {193}  
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3

4 8
2

1 1
(1 ( ) ( ) ...)

6 56 7040
y

A A A
   
  

     .  

  .במשיחה מהמשיקחישוב זה מתאים להתוויה 

  

מהמשיק (ואת אורך   וית ההטיה  וניתן לחשב את ז קוטבית (או קוטבית)-חצילהתוויה 
]). חלוקת הטורים בביטוי  ום  מהקואורדינטות [הקצר אך במעט מאורך העק  cהמיתר  

tanלקבלת     {193} /y x      נותנת–  

  
3 5

tan ...
3 105 5997

           ,  

)tan   אשר דומה מאד לטור החזקות של )
3


  :  

  
3 5

tan( ) ...
3 3 81 3645

   
        ,  

  –וכך מתקבל הקירוב 

  
2

23 6A

  


     .  {194}  

  –וית) מתקבל וביחידות של דקות קשת (בז

  
2 2

2
' 573 573

A L R
  

 
     .  {195}  

  

ית יוית (בהתוווהז-ת מעגל ביניהם) מוזז על חוצהילשני הישרים (בהתוויהמעגל שהיה משיק 
Tשי  נמדדת בניצב למשיק הרא  Sשתי עקומות החלף בסימטריה). ההזזה   IP   , איור

125.  

  

  : הזזת המעגל125איור 
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  –הוא   Sגודל ההזזה  

  (1 cos )N NS y R        ,  {196}  

  –מתקבל   tואורך המשיק הכללי  

  ( ) tan  sinN Nt R S x R         .  {197}  

רון דרוש כיוון גל. לאחהמע –; וממנה הקלותואיד; ובהמשכו  Tכך מותווית נקודת ההשקה  
  –הוא   IPפנה  , שמרחקה מנקודת המ Kמעגל). הוא נתון ע"י הנקודה  -המשיק (קלותואיד

   
cos cos( )N

R S R
K IP

  


 


     ,  {198}  

  –ית השבר במשיק, שערכה המקורב הוא ואו ע"י זו

   
2

180º
3 NTNK       .  {199}  

150Aלותואיד, למשל   הקירוב תקף עבור קבוע גדול לק m  ובמיוחד  –. במקרה כזה
אפשר גם להסתפק בקירובים עבור הגדלים  –היא קטנה (מספר מעלות)   Nוית  וכאשר הז

  השונים שנמצאו לעיל:

  
2

21
[1 ( ) ]

6 56N

L L
y

R R
      ,  {200} 

 21
[1 ( ) ]

40N

L
x L

R
      ,  

  –ועם 

  
2N

L

R
      , {201}  

    -מתקבל 

  2 41 1
cos 1 ( ) ( )

8 384N

L L

R R
        ,  {202}  

  
3

31
sin ( )

6 2 48
N

N N

L L

R R

         ,  

  –ואתם 

  
2

24

L
S

R
     ,  {203}  
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  ( ) tan
2

L
t R S        .  {204}  

)רו  וית שנותרה עבוו(חצי) המעגל מותווה בז )N   כך שהטנגנטה היא ,–  

  tan( )NNK R        .  {205}  

  

) roller-coasterשדים" (- למשל ב"רכבות –(ראו בהמשך)  בעקום אנכיהקלותואיד מיושם גם 
  ודומיהן.

  עקומות החלף נוספות הן קרובות משפחה של הקלותואיד.

  

  – y ) מושמטים האברים הקטנים עבור הקואורדינטה  cubic spiral( יתּבִ ּוהקבספירלה 

  
3

26
y

A



     ,  {206}  

  –נשאר כמו בקלותואיד   x -בעוד שה

  4 81 1
(1 ( ) ( ) ...)

40 3456
x

A A
    

      .    

  

  –, ומקבלים  x -) משמיטים גם את האברים הקטנים בcubic parabola( קּוִּביתהבפרבולה 

  x       ,  {207}  

  
3 3

26 6  

x
y

A R L
 


     .  

גדול (במסילות ברזל ובדרכים   Rמ'), וברדיוס   100-באורך המקובל לעקומות החלף (כ
  אין למעשה הבדל בין עקומות ההחלף השונות. –מהירות) 

  

  עקום אנכי

אלו מאופיינות בד"כ ע"י  אלא גם אנכיות. –מותוות לא רק עקומות אופקיות  לאורך כבישים
  כקירוב מספק למעגל. – כפרבולהרדיוסים גדולים יחסית, המאפשרים חישוב והתוויה 

  

) , המוצגים - ( 2i -(+) ו 1i, נפגשים שני כבישים בשיפועי אורך  126איור בחתך לאורך,  

(גדול),   Rויות השיפוע). אם נעביר עקום אנכי ברדיוס  ובד"כ באחוזים (הטנגנסים של ז
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1N(הקרוב מאד לאורך המשופע    tובאורך טנגנטה אופקית   N    2אוNN  נקבל ,(

  –במשוואת הפרבולה הכללית 

  2  y a x b x c       ,  {208}  

  

  : עקום אנכי126איור 

  י השוליים השונים:ובתנאֵ 

1N  :     0c מתאפס לראשית בנקודה   cשהאבר החופשי             ,  

  במערכת גבהים מעל פני הים); –מעל פני הים   1N(או שווה לגובה הנקודה         

1b                -השיפוע הראשון הוא   bשהאבר הליניארי     i
     ; {209} 

2                             - הוא   aושגודל האבר הריבועי     1

4

i i
a

t


    , 

    כאשר השיפועים מוצבים על סימניהם, בכיוון ההתקדמות        
  חיובי).  1i -, ובעצמו שלילי  2i(בדוגמה זו    

  הצבות שונות מגלות יחסים נוספים בין הפרמטרים:

   - לנטי) ויוורדיוס (מעגל אקו

  
1

2
R

a


     ,  {210} 

  –פגש הישרים יהפרש גובה במ

  
2

2 
2

t
d a t

R


     ,  {211}  

  –הה/הנמוכה ביותר בפרבולה, מהראשית , הגבו Mומרחק הנקודה  

  1MX R i      ,  {212}  

  שלילי.  1iיחס לשיפוע   יכאשר הסימן השלילי מת
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תלויה  –(שניהם בד"כ מספרים עגולים ונוחים)   Rאו הרדיוס   -   tבחירת אורך הטנגנטה  
), וסוג העקום drainage), בדרישות הניקוז (visibilityבנתוני הנסיעה, בראות (

כהערה כללית נאמר שרדיוסים  ננו כאן.יני), ואינה מע/convexאו קמור /concave(קעור
בעיר /  –) מ' 100( 250מ' /  1,000-2,500מ' /  5,000-מקובלים הם בסדרי גודל של כ

  / בהרים, בהתאמה.בכבישי שדה 

  

; אך בד"כ) כקלותואידיקטים מיוחדים, כאמור לעיל, העקום האנכי מחושב ומותווה (בפרו
  .מיתרים- כמצולע, או אף {208}, לפי ביטוי כפרבולה

; ומקובל שזה \180עמ' \, {173}הקשת, ביטוי - אורך המיתר הבודד נקבע לפי קריטריון חץ
רבי, מחלקים את אורך העקום האנכי  ימ אחד. אחרי מציאת אורך המיתר המלא יעלה על ס"

( 2t )  רבי המותר), וכל מיתר מקבל זוגי) של מיתרים (באורך קטן מהמ למספר שלם (ובד"כ
1שיפוע אורכי מתאים למיקומו בין שיפועי הכבישים היוצרים   2,  i i  .  

לכל מיתר, יהיו רק    %שיפוע  -, עם שינוי k%[שימו לב: בהפרש שיפועים כללי  
{ ( % / %) 1 }k   .בעקום  –מצולע המיתרים נמצא מתחת/מעל לפרבולה  מיתרים

  ]., בהתאמהsag/crest. העקומים נקראים קמור/קעור כלפי האופק

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  אך לא בהכרח נכון. –קבי ייכולות להעיד רק על פתרון עבלבד בדיקות חישוביות 

  

 שאלות

123ונמצאה    BCAוית  ונמדדה הז  Cבנקודה   .1 45'42"   .
 מ'. 65.43באורך עובר המיתר,   ABבין הנקודות  

 
מצא את רדיוס המעגל הדרוש. חשב את נתוני ההתוויה של הנקודות 

, 1חלקים שווים, ע"י הנקודות   4-את הקשת יש לחלק לאשיות.הר
 2, 1מהמשיק, של הנקודות  . חשב נתונים להתוויה קוטבית  3, 2
 . ערוך ביקורות. Bמנקודה   –

 – 3, 2חשב נתונים כנ"ל להתוויה במשיחה מהמשיק, של הנקודות  
  . Aמנקודה  

2וית היוצרת במעגל היא  והז =(180 -123 45'42")/2=28 .119,2     .  

/מאורך המיתר מתקבל   (2sin ) 69.41R C    .  

tanהמשיק   37.09t R      1) ; הביסקטור / cos 1) 9.29bis R     ;  

1)חץ הקשת   cos ) 8.19f R       2; אורך הקשת  / 68.13L R     .  
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B   :1-התוויה קוטבית מהמשיק ב / 4 7 .029,8       ;1 12  sin 16.99C R      ;

2 / 2 14 .059,6       ;2 22  sin 33.72C R    .  

A   :3-התוויה במשיחה מהמשיק ב [1 cos( / 2)] 2.08y R       ;3  sin( / 2) 16.86x R      ;

2 (1- cos ) 8.19y R      ;2 sin 32.71x R    .  

מכיוונים שונים (מהקודקוד; מאמצע המיתר הראשי; קוטבית;   2ביקורת על המדידה יש מהתווית נקודה  
  ובמשיחה).

2yהחישוב גם מאשר:   f  :ובדיקה מקורבת . 
2 / (2 )y x R   (2.08)/2.05  נותנת (צריך)/מחושב     ;

  , התאמה טובה רק בניצב הקטן.     (8.19)/7.71

 15.27לאורך מיתר של  –מ'  30יש להתוות אבן שפה ברדיוס  .2
 נקודות סימטריות בקשת. 3-חשב את הנתונים ל  מ'.

sinוית היוצרת מחושבת מתוך  ו(חצי) הז / (2 )C R     14; ונמצאת .744    .  

1)יצב האמצעי הוא  הנ cos ) 0.99f R       ביקורת מקורבת .
2 / (8 ) 0.97f C R   .  

ניצב ברבע המיתר  
2(1/ 4)(3 / 4) / (2 ) 0.72d C R   . 

 

 ;  -5% + , שיפוע שני3%נתונים: שיפוע ראשון  126באיור   .3
מ'; ונדרש  123.45שמאלית מ'; גובה נקודה  20טנגנטה  אורך

קודת השיא. חשב כפרבולה מ', ובנ 10קום אנכי כל להתוות ע
 מיתרים.-וכמצולע

)מקדמי הפרבולה:   0.05 0.03) / (4 20) 0.001a          ;0.03b     ;123.45c   .  

/1הרדיוס:   [2 ( 0.001)] 500.00R        ;  

20.001פגש הישרים:  הפרש הגובה במ 20.00 0.40d       .  

500.00מרחק נקודת השיא:   0.03 15.00MX     .  

123.45H 0.03 20.001חישוב בנוסחת הפרבולה:  ו x x     :נותן ,  
  

max

2

                              

10.00               123.65

15.00               123.675 = 

20.00               123.65   = 

30.00               123.45

40.00       123.05

S

x H

H

H

N

  

  
  . 15.00ביחס לנקודת השיא    20.00 - ו  10.00  שימו לב גם לסימטריה של הנקודות

123.65ביקורות נוספות:   124.05 0.40d        ;20.00 0.03 123.45 124.05NH        ;

2
124.05 20.00 0.05 123.05NH      .  

(משמאל לימין). שינוי שיפוע לכל  - 8%מיתרים, בהפרש שיפועים כולל   4מיתרים: כאן יש -חישוב כמצולע
8%מיתר יהיה לכן   / (4 1) 1.6%       וכל שיפוע למיתר מספר ;n  ,3%  יהיה, לכן  1.6%i n   

1; וכל גובה נקודה יהיה אז   10.00 n nH H i   .  

  



 Dan Sharni 2013© דן שרני   התווית עקומות .23  ומיפוי מדידה  196

 

                      c               i           d          H     

         10       10.00      +0.014     +0.14     123.59

         20       10.00       -0.002     -0.02     123.57

         30      

H

2

10.00       -0.018      -0.18     123.39

40       10.00       -0.034      -0.34    123.05

     .                       -0.05

N

cont



  

  
  .המיתרים יוצאים נמוכים יותר, מאשר בפרבולה-הגבהים במצולע

   
מ'; ושם  1,074.35' מטרזוים ישרים הוא בקילוופגש שני קמ .4

15וית חיצונית  ונמדדה ז 24'35"  .  יש להתוות קשת מעגלית
כאשר  –מ', בהתוויה קוטבית מהטנגנטה הראשונה  200ברדיוס 

 מ'. 20.00' מטרזהנקודות הן בהפרש קילו

27.06tהטנגנטה היא       חצי אורך הקשת ;/ 2 26.90L     חצי אורך המיתר הראשי ;

/ 2 26.81C   .  

1074.35הוא    1T'  מטרזמכאן שקילו 27.06 1047.29   1040מ' מנקודה  7.29יתו במרחק  י; והתוו.  

  

1047.29הוא    2T'  מטרזקילו 2 26.81 1101.08    תו באורך הטנגנטה מהקודקוד (וביקורת י; והתווי

  טבית).בהתוויה הקו

  ). החישוב הוא בטבלה:1101.08, (1100, 1080, 1060בדרך יש עוד להתוות את הנקודות 

       point                                                                       

       1060                 12.71       3 .641          1 .821        12.71

       1080                 32.71   

c 

 



2

    9 .371          4 .685        32.67

       1100                 52.71      15 .100          7 .550         52.56

1101.08       L=53.79      15 .410     =7 .705     C=53.63T 

 
 

  

  

 – 20.00  – 12.71להיות   ביקורות נוספות הן במרחקים בין הנקודות, אשר צריכים שימו לב לביקורות שצוינו.
מ' יוצא בחישוב כאן  20.00מיתר המתאים לקשת של מ' לאורך הקשת (מעט פחות, במיתר; ה 1.08 – 20.00
  מ'). 19.99

0ההתוויה היא בפתיחה בקריאה   00 '00"    אל כיווןIP    ואח"כ התוויה בקריאה הדרושה ; ,    ובמרחק
C .  
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  מבוא לתורת השגיאות  24

  

  סוגי שגיאות

ובתצפיות של משתנים שונים, הקשורים  –במדידות יש שגיאות. בחזרה על תצפיות 
יש אי התאמות וסתירות. גדלים אמיתיים של המשתנים אינם ידועים  –פונקציונלית ביניהם 

  ות.שונ) probabilities() שלהם, בהסתברויות estimates( הערכותאלא רק  –לעולם 

  

) עוסקת בתיאום התצפיות, בניתוח השגיאות, והערכות Theory of Errors( תורת השגיאות
  דיוק של משתנה אחד (המדוד ישירות, או מורכב מרכיבים מדודים).

  ) עוסק במשתנים רבים, הקשורים ביניהם.Adjustment Computations( חשבון תיאום

  

כמו טעויות רישום,  –שגיאות בהיסח הדעת ) הן gross errors, blunders( שגיאות גסות
  סרט שנשכח במדידת אורך, וכד'.

תורת השגיאות אינה עוסקת בהן, אלא רק עוזרת להבחין במציאותן. יש צורך לנפות אותן 
לפני הטיפול בתצפיות; אך הן בדרך כלל חריגות במידה כזו, שביקורת בסיסית מגלה אותן, 

  ומאפשרת ניפוי קל יחסית.

  

) הן שגיאות באופי וגודל קבוע, או משתנה כפונקציה systematic errors( שיטתיות שגיאות
כמו השפעת טמפרטורה על אורך סרט מדידה (הוא גדל ביחס ישר  –של הזמן 

לטמפרטורה), או ההפרש באיזון בין קריאה על אמה נטויה ואנכית (הראשונה תמיד גדולה 
  יה), וכד'.יומטרית של הנטיה, אך ההבדל תלוי בפונקציה טריגונימהשנ

גם בהשפעות אלו אין התיאום עוסק. יש להציב מודל מתמטי מתאים לתיאורן, וכך לחלצן 
מהתצפיות. התיאום פותר את נתוני המודל המוצע; ויכול לציין את אמינותו והתאמתו 

  לתצפיות.

  

כבות עצמן ) הן שגיאות באופי מיקרי, המורrandom errors, residuals( קריותישגיאות מ
י וללא קורלציה ביניהם. מגורמים רבים ושונים בעלי השפעה קטנה, המצטברים באורח מיקר

ה, יכמו החזקת האמה בנטי –למשל, הקריאה על אמה באיזון מכילה שגיאות קטנות רבות 
כיוונון -פילוס המאזנת, שקיעת המאזנת, אי- שקיעת האמה, שגיאות בחלוקה על האמה, אי

  ועוד.רפרקציה, בקריאה על האמה, המאזנת, שגיאה 

קריות בד"כ קטנות יחסית, ובעלת תדירות העומדת ביחס הפוך לגודל השגיאה. יהשגיאות המ
 –התיאום עוסק בעיקר בשגיאות אלו, במטרה לשנות את התצפיות המקוריות הכוללות אותן 

ת במסגרת המודל המתמטי המתאר א –למערכת תצפיות מתואמות, המתאימות ביניהן 
  התהליך או את המשתנה הנמדד.

  



 Dan Sharni 2013© שרני דן   מבוא לתורת השגיאות .24  ומיפוי מדידה  198

 

, מד תאוצת gravimeterימטר (של כל השגיאות. למשל: תצפיות בגרב רּוביעֵ לעתים נצפה 
כובד ארצית, יחסית) בנקודה אחת, אמורות להראות קו ישר מקביל לציר הזמן (ערך כובד 

 ,271באיור אחד בכל מועד). למעשה אפשר לראות תצפיות בערכים משתנים (הנקודות  
; שינוי שיטתי), "שברים" driftכשור (טרידה, ישהגורמים להם הם "זחילת" המ – )ימין
 ֵגאּותכשור (מתאימים לשגיאות גסות), השפעות ישירות ועקיפות בגלל הירח/השמש (יבמ

קריות קטנות, המזיזות את וגם שגיאות מ –; מתאימות לשגיאות שיטתיות) tides/שפל, 
י סילוק השגיאות הגסות, והצגת המודל המתאים, אפשר לתאם התצפיות מהמודל. רק אחר

את התצפיות המקוריות, ולקבל את הערך "הקבוע" של הכובד בנקודה (למעשה, הערך 
  "המסתבר ביותר").

  

  : שגיאות שונות במדידה בגרבימטר127איור 

  

ות ויושל גודל מדוד או מחושב ידוע רק לעתים רחוקות (למשל, סכום הז הערך האמיתי
במשולש); בד"כ אפשר רק להגיע להערכה שלו. לעתים ידוע גודל מסוים מתהליך ראשון, 

ולגבי האחרון יהיה אז הגודל הידוע מהראשון  –בדיוק העולה בהרבה על זה של תהליך שני 
  בערכו "האמיתי", יחסית.

 ביותר הגודל המסתבר, אי אפשר לקבל הערכה של וריבוי תצפיות, תצפיות חוזרותללא 
. קביעת הערך המסתבר ודיוקו נעשים בתורת מדד לדיוקושל המשתנה הנמדד; וגם אין 

  השגיאות, ובחשבון תיאום.

  

) משמשת ככלי בהגדרות ובחישוב. היא ההפרש בין הערך  )true error,  שגיאה אמיתית
  -  והערך הנצפה    xהאמיתי  

  x        .  {213}  

) משמשת ככלי העיקרי בחישוב. היא ההפרש בין הערך המסתבר V )residual, שארית
  - צפה  והנ  xביותר  

  xV        .  {214}  

  

  שגיאה ריבועית בינונית

ילוג השגיאות האמיתיות קריות (ביחס לממוצע), או את פיאם נשרטט את פילוג השגיאות המ
ויות במשולש; או יחסית, וקרים הבודדים הידועים אבסולוטית, כמו סכום זי(באותם המ

נקבל היסטוגרם  –ים בקבוצות בין ערכי גודל מסוימ –בהשוואה לערך הידוע בדיוק גבוה) 
)hystogram( רּוסיּפֵ -), או מצולעfrequency-polynomialקרים לעומת גודל י) של מספר המ

  .128איור (בקבוצה). ראו  
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  פירוס-: היסטוגרם ומצולע128איור 

ייקטנו ההפרשים בין ההיסטוגרם  – קֵטןל, וגודל הקבוצה קרים גדֵ יכאשר מספר המ
קריות מורכבות משגיאות קטנות, המצטרפות כך יף. השגיאות המע, ויתקבל עקום רציצולוהמ

הסתברות הגדולה היא השהפילוג הוא סביב הערך המסתבר ביותר, בסימטריה; כאשר 
  יה קטנה ממנו.ילסט

 2אך הם בעלי הסתברות מסוימת. לפילוג יש  –צפים אינם ידועים מראש יהערכים הנ
; או הערך populationיתי, בכל האוכלוסיה, (הערך האמ מרכז הפילוגפרמטרים מאפיינים: 

, פיזור התוצאות, או צורת הפילוג), ופרמטר המצביע על sampleדגם, תבר ביותר במהמס
  הדיוק.

  

) מרכז הפילוג הוא הערך המסתבר ביותר; normal distribution( בפילוג הנורמלי
  נו.והתוצאות הקרובות אליו מדויקות יותר, ורבות יותר מהמרוחקות ממ

  –הביטוי המתמטי לפילוג הנורמלי הוא 

  
2

2

1 ( )
exp[ ]

22

x
y


 

 
     ,  {215}  

הוא   x, בסיס הלוגריתמים הטבעיים; וכאן   e  מסמל העלאה בחזקה של  expכאשר  
ראו (השגיאה הריבועית הבינונית   הערך האמיתי (ציר הסימטריה);    הגודל הנמדד;  
  .129איור בהמשך). ראו  

  

  : פילוג נורמלי129איור 
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 למרכז הפילוג  Yבהעתקת ציר   מתקבלת הביטוי הסימטרי לציר , Y  עבורו) x  -x  (
–  

  
2

2

1 x
y  exp[ ]

22  


     .  {216}  

xוהערך  (  xשהתצפית תהיה בין הערך    dpההסתברות   xd היא  (-  

  y xdp d     .  {217}  

); והשגיאה universe populationמאפיין את האוכלוסיה הכללית (  ך האמיתי  הער
   –, והגדרתה היא מאפיינת את כלל האוכלוסיהגם היא   הריבועית הבינונית  

  
2

2
x y x

y x

d

d









 


     .  {218}  

  ל מועילות בהמשך.משהו לעי- ההגדרות המסובכות

  

  ת:בקלומתמטית תכונות הפילוג הנורמלי, שאפשר להוכיח 

 – השטח הכללי הוא בדיוק יחידה .1

    y x 1.0d dp
 

 
       ,  {219}  

 ) שהתצפית תהיה בגודל כלשהו.certaintyואכן יש וודאות (  

 .ממרכז הפילוג  הן במרחק   נקודות הפיתול .2

 שטוח יותר. יהיה הגרף –גדול יותר    -ככל ש  

 –)  היא a, bערכים  ( 2מצא בין ילה ההסתברות .3

    
2 2(x /2 )1

x
2

b

a b a
p e d

 


       ,  {220}  

  ומוצגת בטבלאות, לערכים מסוימים.

xעזר   -בהצבת משתנה 2)t    –מתקבל     )/

  
22

1

1
 

t t
a b t

p e dt



       ,  {221}  

  וגם הוא נמצא בטבלאות.
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סימטריים ייתקבלו -החישוב המקובל הוא מהערכים לגבולות סימטריים (כאשר גבולות לא
  –שי שטחים, כמובן), המפותחים בטור מהפר

2
3 5 7 9

0

2 2 1 1 1 1
  ( ...)

3 1! 5 2! 7 3! 9 4!

t t
a a

t t t t
p F Erf t e dt t

 


             ,  {222}  

. כך למשל  a /, או   יחסית לשגיאה הריבועית    aורשומים בטבלאות בד"כ לערכי  
ההסתברויות (השטחים) לגבולות סימטריים (לערכים מסוימים עד הגבול  3בטבלה מוצגות  

 ). 4.1המעשי במדידות,  

a /   0.5         1.0         1.5         2.0         2.5         3.0         3.5         4.0         4.1

     0.3839   0.6827   0.8664   0.9545   0.9876   0.9973   0.9995   0.9999   1.0000F


  

  : ערכי הסתברויות לגבולות סימטריים3טבלה 

  

, אינסוף תצפיות, ולכן לא ידועים הערכים  (אין  במדידות מעשיות   דגם קטן י); מבוצע מ
  -  כהערכה לערך האמיתי     x   ע (או הערך המסתבר ביותר)יחסית, וממנו נלקח הממוצ

  x [x] / n       ,  {223}  

  . ]  מסמנים פעולת סיכום,   שר סוגריים מרובעים  [כא

  - mבמצב זה תהיה הערכת הדיוק  

  2[(x x) / ( 1)m n         ,  {224}  

  ראו בהמשך.

  

2.5)גדול, יחסית, אפשר להסתפק בתחום של    nכאשר מספר התצפיות   3) m    כתחום
-99%-יפלו למעשה בתחום זה (ההסתברות התיאורטית היא כיכי כל התצפיות  –וודאות 
ובל לאבחנה בשגיאות מיקרים). זהו הקריטריון המק 81-370, או חריג אחד מתוך 100%

 –ובתקנות המדידה  –). בהנדסה tolerance( טולרנסקריות, הנקרא גסות לעומת מ
2)  -מסתפקים בד"כ ב 2.5) m    או חריג 99%-95%- כתחום הטולרנס (הסתברות כ ,

  מיקרים). 22-81אחד מתוך 

, ולא  כמאפיינת את שגיאת האוכלוסיה הכללית    mדגם  [בהמשך נתייחס לשגיאת המ
  נבחין ביניהן].

  

) mean square error, m.s.e., standard error(ש.ר.ב.,  ניתהשגיאה הריבועית הבינו[
  היא המדד המקובל לדיוק תצפיות ותוצרי מדידה.

2גם באמצעות   (המוגדרת  mבנוסף לשר"ב,   2[ ] /m n   ראו להלן), קיימים עוד מספר ,
  מדדים לדיוק (פילוג) תצפיות, כמו:
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 אמצעית מוחלטת שגיאה, ללא התחשבות בסימן); maximum( רבית מוחלטתימ השגיא
)middle ( ממוצעת מוחלטת, אמצע טור הערכים המוחלטים); שגיאהaverage ממוצע ,

]הערכים המוחלטים של השגיאות האמיתיות,   ] / n  ;(צפויהשגיאה ו  r )probable ,
r 0.6745,  50%עבורה יש הסתברות של  m   יש גם קריטריונים המבוססים על פילוג .(

  הסימן (של ההפרש מהממוצע), ועוד].- שינויי

  

(שאינו מושג)  היא ההפרש בין הערך האמיתי    iהשגיאה האמיתית הדיסקרטית  

  , iוהתצפית  

  i i        ,  {225}  

  –קום האמיתי מְ כערך המסתבר ביותר, ּבִ  הממוצעדגם נלקח כאשר במ

  x [ ] / n      .  {226}  

  –) iV )residual  השאריתה, או יכאן מוגדת הסטי

  xi iV        ,  {227}  

  –וסכום ריבועי הסטיות הוא 

  2[ ]  x [ ] 2  [ ]VV n x        .  {228}  

), מתקבלת התוצאה הסבירה ביותר במינימום (סכום) ריבועי Gauss( גאוסלפי העקרון של 
  –יות יהסט

  [ ] minVV      ,  {229}  

  –אשר יחייב איפוס הנגזרת הראשונה 

  
[ ]

2  x 2 [ ] 0
x

VV
n


  


     ,  {230}  

  –ואשר יהיה כאן 

  x [ ] / n      ,  {231}  

ביותר (לשיטת גאוס) של משתנה אחד במערכת  המסתברהוא אכן הערך  הממוצעכלומר: 
  שמו גם במקרים בהם אין בטוחים שהפילוג נורמלי.יתצפיות (בפילוג נורמלי); מקובל לי

  

  של השגיאה הריבועית הבינונית לפי הסטיות מהממוצע מבוצע בשלבים הבאים:ביטוי 

  – {226}, {224}מפותח סכום הריבועים מתוך  ,ראשית

  2[ ]  ( x) 2 ( x) [ ] [ ]n V VV           ,   {232}  
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  בו נופל האבר השני בימין (כי סכום הסטיות מהממוצע הוא אפס);

  –נרשם סכום הסטיות  ,שנית

  [ ]  ( x) [ ]n V        ,  

  –ואשר גם בו מתאפס האבר השני בימין; וריבועו נותן, לכן 

  2 2 2[ ]  ( x)n       ;  

  –אותו ריבוע מהסכום  בהמשך מפותח

  2[ ] [ ] 2 [ ]i i i j          ,  

  שבו ניתן להזניח את האבר האחרון בימין;

  –ומשני הביטויים האחרונים מתקבל 

  2 2[ ]  ( x)n       ;  

  –בעוד שלפי הגדרת השגיאה הריבועית 

  2 [ ]

n

      ,  {233}  

  –ומכאן 

  2 2( x) [ ] /n n         ;  {234}  

  –ובסופו של דבר מתקבל מכל הביטויים לעיל 

  2 [ ]

1

VV

n
 


     .  {235}  

קרה מעשי של מדידות מוגבלות ; במ  nת,  זה הפיתוח עבור מספר אינסופי של תצפיו
תצפית (שר"ב) של  השגיאה הריבועית הבינונית, המתקרב לערך   mמתקבל הגודל  

  – דגםבודדת במ

  
[ ]

1

VV
m

n
 


     .  {236}  

לחוד; משמעותו סטטיסטית, עם  דגם, וכל אחתגודל זה מאפיין את כל התצפיות במ
כי מערכת אחרת של תצפיות תתן  –הסתברות לפילוג תצפיות מאותו סוג; והוא גודל מיקרי 

מזכיר לנו שהשגיאה יכולה להיות חיובית או   יה מסוימת). הסימן  יתוצאות אחרות (בחפ
),  SDבמחשבונים (בעלי הפונקציה  שלילית, באותה הסתברות. [גודל זה נמצא ישירות 

1nבלחיצה על כפתור    .[  
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והמבוטאת בדיוק  –יש משמעות, התלויה במספר התצפיות ובפילוגן   mלשר"ב המחושב  
  –, בהמשך) בביטוי . זה ניתן לחישוב (לפי חוק התפשטות השגיאה  mmהשר"ב,  

  
2

m

m
m

n
      .  {237}  

, כי {233}הערכת הדיוק של הממוצע היא השר"ב של הממוצע. זה נתון למעשה בביטוי 
)בסוגריים   x)    נמצא ההפרש בין מרכז הפילוג (הערך האמיתי) והאומדן שלו (הערך

2  אומדן. כלומר, המסתבר), אשר מבטא את דיוק ה 2
x( x)     דגם ימהמ, או בהערכתו

–  

  
[ ]

 ( 1)x

m VV
m M

n nn
   


     .  {238}  

דגם. לכן אפשר לשפר את דיוק ין עם שורש מספר התצפיות במקטֵ  השר"ב של הממוצע
  .130איור   ראו אך עד גבול מסוים של יעילות; –הממוצע על ידי תוספת תצפיות 

; הוא ניתן לפיתוח נוסף, לפי חוק התפשטות השגיאות,  Mשל הממוצע נקרא גם   השר"ב
  להלן.

  

  : שיפור דיוק הממוצע בריבוי תצפיות130איור 

  

  חוק התפשטות השגיאות

  ניתן למצוא את השפעת השגיאות בגדלים מדודים, על פונקציה שלהם.

, וכל המשתנים המדודים   im, ולו שר"ב בגודל    ixאם המשתנה המדוד הבודד הוא  

  –כלשהי   Fמופיעים בפונקציה  

  1 2( ,  ,  ...,  ,  ...,  )i nF F x x x x     ,  {239}  

  – חוק התפשטות השגיאות הכללילפי   imאז מצטברות השפעות השגיאות הבסיסיות  

  2 2 2 2 2 2 2
1 2

1 2

( ) ( ) ... ( )F n
n

F F F
m m m m

x x x

  
    

  
  {240}  
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        1,2 1,3 1,
1 2 1 3 1

2 ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ... 2 ( ) ( ) n n
n n

F F F F F F
m m m

x x x x x x 


     
   

     
    

/כאשר הנגזרות החלקיות הן   iF x     הגודל ;,i jm   וָוִריָאְנס- קֹוההוא )co-variance ,(

] בסכום   המבטא את התלות בין המשתנים השונים ]i j    ואינו ריבועי (יכול להיות חיובי ,

2או שלילי); הגודל  
im   וָוִריָאְנסההוא )variance.(השר"ב בריבוע ,  

  

חוק התפשטות ווריאנסים, ויתקבל -אם אין תלות בין הפרמטרים במדידה יתאפסו הקו
  – השגיאות הבלתי תלויות

  2 2 2 2 2 2 2
1 2

1 2

( ) ( ) ... ( )F n
n

F F F
m m m m

x x x

  
   

  
     ,  {241}  

  קרים בהם התלות אינה ניכרת, או אינה ידועה.אותו מקובל ליישם גם במ

בתרגיל מעשי של הערכת שגיאת הפונקציה, יש לבחון את הגדלים המתקבלים באגף הימני; 
אי ורצוי שערכיהם יהיו בסדר גודל דומה. במקרה זה יתרמו התצפיות השפעות שקולות (בתנ

לעומת המקרה של תצפיות  –הדיוק והגיאומטריה הנתונים), והתוצאה תהיה האופטימלית 
התורמות רכיבים בגדלים שונים, גדולים או קטנים בהרבה מהאחרים (שמשמעותם דיוקים 

  גרועים מדי, או טובים מדי, יחסית לאחרים; מדידות לא מאוזנות).

  ברדיאנים. –ית ות זויש גם לזכור ולהציב את השר"ב למדידה ביחידו

  

שגיאת הממוצע שהוצגה לעיל מתקבלת בקלות מהפעלת חוק התפשטות השגיאות: הממוצע  
x   מהווה את הפונקציה-   [ ] /F x n       גזירתה לפי כל אחת מהמדידות .i     נותנת

1 / n   שגיאות זהות   ; ובהנחתm   (הממוצע) לכל המדידות, מתקבלת שגיאת הפונקציה -  

x

m
M m

n
      {238}, כפי שהוכח לעיל, ביטוי.  

  

  שקלימ

  קלולם.יומשמש בבתי הספר למתן ציונים וש ) ברור כעקרון,weightשקל (ימושג המ

דרת תצפיות (במספרים שלמים) המשמשות לחישוב הוא מודגם בפשטות במקרה של ס
תצפיות   1    ;2nתצפיות בגודל    1nהממוצע. אם נסדר אותן בקבוצות בגודל שווה:  

 –; נקבל בסה"כ   kתצפיות בגודל    kn; ועד    2בגודל  

 1 2 ... kn n n n        ,  

  –יהיה   xוהממוצע  
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  1 1 2 2

1 2

...

...
k k

k

n n n
x

n n n

  


  
  

     .    

והממוצא דגם; במ לפי מספר הפעמים שהופיעה  ip  שקלימכלומר: כל תוצאה קיבלה 

  –הוא   px  המשוקלל

  
[  ]

[ ]p

p
x

p



     .  {242}  

אם נניח שבוצעו וצריך להיות ביניהם קשר.  –שקל מבטאים דיוק יהשגיאה הריבועית והמ
,שתי מערכות של תצפיות    A Bn n  בדיוק   דיוק שווים (כל מדידה ִּבְתנֵאיm  ונוצרו ;(

,הממוצעים המתאימים    A B   והדיוקים התקבלו ;–  

  
2

2
B

B

m
m

n
          ,

2
2
A

A

m
m

n
     .  

  –שקל יפוך ליחס מספרי התצפיות, שהוא המיחס הדיוקים כאן ה

  
2

2
A B B

B A A

m n p

m n p
      ,  

  –חסים הפוך לריבועי השגיאות; או ישקלים מתייכלומר: המ

  2 2 2 2
0  1A A B B i im p m p m p m        .  {243}  

) לאחת התצפיות, יחידה-שקל רצוני (או מישקליון שעוסקים ביחסים, אפשר לקבוע ממכיו
יחידה -נקראת תצפית  1שקלה  ישקלי שאר התצפיות. התצפית שמיולחשב לפיו את מ

)unit-weight ;(0שקל, מצוינת  יהמ-והשגיאה המתאימה, שגיאת יחידתm .  

  

]שקלי רכיביו,  ישקל הממוצע (המשוקלל) הוא סכום מימ ]
pxp p   ,לכן תהיה שגיאתו .

  – {236}בדומה לביטוי 

  0

[ ]

( 1)

pVV
m

n



     ,  {244}  

  – {238}בדומה לביטוי ו

  0 [ ]

[ ] [ ] ( 1)px

pVVm
m

p p n
 


     .  {245}  

  

שקלים של גדלים מדודים שונים, מפותחים כפונקציה של תהליכי המדידה הנדונים ימ
  (בתנאים דומים):
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 ית (כיוון)וזו .1

הוג רק במקרים מיוחדים נללא התחשבות במרחק ( –שקל נלקח בד"כ כשווה לכל כיוון יהמ
 שקל, ביחס הפוך למרחק).ילשנות מ

 מרחק בסרט .2

  –סרטים יתקבל המרחק הכללי    n -; ב m; ושגיאת מדידה של סרט   עבור סרט באורך  

  ( ... )nL             ,  

  –ומכאן 

  2 2 2 L

L
m n m m 


     ,  

  –כלומר 

  
2

2

iL i

m
m L


     ,  

  –או 

  
2

2
 

.iL

i

m
m const

L
 


     .  

  –הוא   iLשקל המדידה באורך  ימכאן שמ

  
iL

i

p
L




     ,  

  –שקל כמספר ההופכי של המרחק יאת המ אפשר לתת  ובמדידות מרחקים באותו סרט  

  
1

itape L
i

p
L

     .  {246} 

 מרחק אלקטרוני- מרחק במד .3

(ראו   2Cומרכיב יחסי למרחק    1Cלפי נתוני היצרן, השגיאה מורכבת בד"כ מרכיב קבוע  

  –גם בהמשך) 

  2 2 2
1

2

1
( ) ( )

i i

i
edm L L

i

L
p m C

L C
       ,  {247}  

  שקלים.יולפי השגיאות ייקבעו המ

  במרחקים הקצרים והבינוניים שבמדידות רגילות, שגיאת המרחק בערך קבועה.
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הסגירה - , היה מקובל לתקן את אי1987[בתיאום המקורב של צלעון בתקנות המדידה 
  וים המדודים].ובקואורדינטות ביחס ישר לאורך הק

 איזון .4

); ובהפרש גובה במעבר    m; ועם שגיאת מדידה   במרחק תצפית   )H a k    וב ; - 
n    מעברים, יהיה–  

  2
i

i
H i

L
m m n m  


     ,  

  –שקל הפוך לאורך מהלך האיזון יומכאן שהמ

  
iH

i

p
L 


     ,  

  -    (או קרוב לזה) מרחק תצפית קבועוב

  
1

ilev H
i

p
L      ,  {248}  

  בדיוק כמו במדידת מרחק בסרט (שגם היא ליניארית בתצפיות).

שקל ביחס הפוך למספר המעברים, יבשיפוע גדול, אפשר אולי להציב מ [לעתים,

 1 /
isteep lev Hp n   .[   

 איזון טריגונומטרי .5

  –להערכת השגיאה היא  הפונקציה העיקרית

  tani i iH L V      ,  

  . Vוית גובה  ואופקי; וז  Lבמרחק תצפית  

  

  –יות גובה קטנות ווית (שהיא מרכיב השגיאה העיקרי), בזוובגזירה לפי הז

  2/ cos  i i i id H L dV V L dV       ,  

  2 2 2

i iH i Vm L m      ,  

  –ויות גובה קטנות) ושקל (בזיוממנו המ

  
2

1
itrig H

i

p
L      .  {249}  

  שקל כפול, כמובן.יצדדי המ-באיזון דו
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  דיוק מזוגות תצפיות

  לעתים מבוצעות מדידות בזוגות תצפיות (כמו באיזון, או במדידת מרחק).

1,עבור כל זוג תצפיות   ,2,  i i   תו ערך אמיתי   (לאוix  יהיה (–  

  ,1 ,1 ,2 ,2i i i i         ,  

  –וההפרש ביניהן 

  1 ,1 ,2 ,2 ,1i i i id           .  

  –מכאן מתקבלת הערכת הדיוק, באמצעות 

  2 2 1 1 2 1[  ] [  ] 2 [  ][  ]d d

n n n n

     
       ,  

מדידה; והאבר השלישי מתאפס. שבו שני האברים הראשונים בימין שווים ביניהם, ולדיוק ה
  –לכן 

  2[  ]
2 

d d
m

n
     ,  

  –או דיוק תצפית בודדת 

  
[  ]

2

d d
m

n
      .  {250}  

מכיוון שמכל זוג תצפיות חושב ונלקח הממוצע כערך המסתבר ביותר, יהיה דיוק הממוצע 
  –מכל זוג 

    
1 [  ]

22
x

m d d
m

n
     . {251}  

]שקלים  יואפשר גם להציב מ ]pdd .במידה והם שונים ,  

  

  קריות ושיטתיותירוף שגיאות מצי

  שגיאות יש לחבר ווקטורית, בין אם מקורן מיקרי או שיטתי.

קריות (כמו ייאות שיטתיות, והן מתחברות עם המכך יהיה במקרה בו נשארו במדידות שג
קרית המשתיירת מתהליך ראשון, יאו ששגיאה מ –ת) למשל במדידת מרחק אלקטרוני

  הופכת לשיטתית בתהליך שני (כמו למשל דיוק כיול סרט, המשמש למדידה בו אח"כ).

תצפיות בצורה ליניארית (שימו לב לכך, שהיא מופיעה   n-גדלה ב  cהשגיאה השיטתית  
  אין סימנה ידוע);  –ה קבוע י, מכיוון שאף שאופי  בסימן 
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  –; וסכומן הווקטורי הוא  nגדלה רק פי    mקרית  יהשגיאה המ

  2 2 2 M n c n m       . {252}  

וק תהליך קודם, כמו בכיול אורך סרט בודד) כך יתכן ששגיאה שיטתית קטנה לכאורה (או די
קריות, הנראות גדולות יותר (כמו ייכרת בתהליך בו מעורבות שגיאות מתן השפעה נית

  במדידת מרחק, למשל, אם נביא בחשבון את דיוק כיול סרט המדידה).

  

  חשבון תיאום

 Theory of( תורת השגיאותכפי שהוזכר בתחילת פרק זה,  Errorsום ) עוסקת בתיא
(המדוד ישירות, או מורכב  משתנה אחדתצפיות, בניתוח השגיאות והערכות הדיוק של 

  .מדודים) מרכיבים

  , הקשורים ביניהם.במשתנים רבים) עוסק Adjustment Computations( חשבון תיאום

מכיוון שבסופו  –, או ממושקל) של משתנה מדוד אחד, הוא תהליך של תיאום רגיל(גם מיצוע 
 –) \198עמ' \, {214}, ביטוי  Vם השונים המדודים משתנים ע"י תוספת השארית  כל הערכי

  לערך הממוצע. הממוצע נחשב לערך המסתבר ביותר, בתנאי פילוג נורמלי, לפי גאוס.

כאשר במדידות מעורבים יותר ממשתנה אחד (למשל, חיתוך או טריאנגולציה, של כיוונים 
ן של מינימום (סכום) ריבועי הסטיות על כל המשתנים ומרחקים), יש צורך להפעיל את העקרו

 –(הנקובים ביחידות שונות). תהליך זה מחייב בד"כ גם ליניאריזציה (באמצעות גזירות) 
מכיוון שהפונקציות (המדודות) של המשתנים אינן בהכרח ליניאריות. בספר זה אין אנו 

  ון תיאום.בעוסקים בחש

  

-(למשל, אי סגירה-לאיהנקובים לעתים ביחס  סיםטולרנמציבות  1998תקנות המדידה 
(למשל, דיוק יחסי  לתוצאות לאחר תיאוםרבית בצלעון), ולעתים ביחס יוויתית מסגירה ז

זערי בין נקודות בצלעון). האחרון דורש ביצוע תיאום מדויק, אשר אינו מוצג בפרק הנוכחי, ימ
, תוכנה מתאימהדרוש להפעיל (שם הוצג תיאום מקורב בלבד).  \80עמ' \, 10בפרק ולא 

  לתיאום התצפיות.

, המאפשרות חישוב מדויק תוכנות תיאוםכשור השדה) י[לכל המודדים יש (במשרד, וגם במ
  ומהיר של מדידות מסוגים מעורבים שונים].

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  אך לא בהכרח נכון. –קבי ית להעיד רק על פתרון עבלבד יכולובדיקות חישוביות 
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 שאלות

צלעות:   3וית ישרה באמצעות מדידה בסרט של ובונים ז .1
מ' (ב'). כל  5.00-12.00-13.00  );'מ' (א 3.00-4.00-5.00

וית ומ'. איזו מדידה נותנת את הז 0.01  מדידה היא בדיוק של
 יותר, ומדוע?  ה הישרה בדיוק גבו

ולא בביטוי  –וית במשולש ועזרו בביטוי הכללי לזי[הערה: ה
 הפרטי של משפט פיתגורס].

  
2מהביטוי הכללי     Cוית (הישרה)  ואם נחשב את הז 2 2cos ( ) / (2  )C a b c a b      ונציב  , ונגזור)

2  ית אכן ישרה; כלומר,ושהזו 2 2a b c   :נקבל ,(   sin  / /  / (  )C dC da b db a c dc a b       .

זה המקרה בדיפרנציאלים, בו החיבור ליניארי, ויש סימן לנגזרות ולדיפרנציאלים. [הערה: אין צורך לבטא את 
רק בדרך מסובכת  –של ביטוי הצלעות, ואז לגזור. מתקבלת אותה תוצאה לעיל   arcsinבאמצעות    Cוית  והז

  יותר].

2; ולכן:   ריתבתורת השגיאות יש לחבר ווקטו 2 2 2[( / ) ( / ) (  /  ) ] / sinC a b cm m b m a c m a b C     .  

0.005,89החישוב בתנאי מקרה א' נותן   20.3 'Cm rad       ולמקרה ב' נותן  ;

0.003, 06 10.5 'Cm rad      מ' נותנת זוית ישרה מדויקת יותר  5-12-13; כלומר, מדידת הצלעו

  מ' (במדידות בדיוק שווה).    3-4-5מאשר בבניה 
 –מ'  3.00גשר ע"י הרכבת אלמנטים טרומיים באורך  בונים .2

רווח (לגשר) בין שני יהמיר). ומשני הצדדים אל המרכז (באו
מ'. דיוק  0.001מ', בדיוק    45.00הסמכים בקצותיו הוא 

דיוק מ'; ו 0.005המשמשת להכנת כל האלמנטים הוא   התבנית 
 0.01לסמך בקצה) הוא   ההרכבה של כל אלמנט לקודמו (כולל 

כזי פתח המריחשב מה יהיו תחומי המ - 95%ת של בהסתברו  מ'.
 מכל צד.אלמנטים  7שנשאר אחרי הרכבת 

14Rמהחישוב   והוא מתקבל –מ'  3שנשאר הוא   Rפתח הנומינלי  יהמ L      כאשר ,L   המרחק
והחיבור   Lm אורך אלמנט. אבל בחישוב השגיאות יש להביא בחשבון לא רק את שגיאת המרחק   הכללי,  

, שהשפעתה שיטתית. לכן:    tm, אלא גם את דיוק התבנית    mבין האלמנטים  
2 2 2 2( ) 14 ( ) (14 )R L tm m m m      0.079; והתוצאה היאRm m    שרובה נובע משגיאת)

; וכך   0.159mפתח הוא  ; ולכן, גודל הטולרנס במ2הוא  95%התבנית). מקדם הטולרנס לרמת בטחון 

2.841  תח בתחום שביןפנותר מ 3.159  מ'). 3מ' (כאשר הנומינלי הוא 

" מ' כויל בשדה אל מרחק 20.000סרט באורך נומינלי  " .3
הבאות:  מ', ונמצאו התוצאות  19.995של   (הידוע במדויק)

   " מ'.19.997", 19.998", "19.997", "19.997", "19.998"
   מהו האורך המכויל של הסרט?

צים לקבל אם רו –ה אורך יש להתוות, במדידה באותם תנאים איז
 מ'?  100.000

 שייתקבל?מהו הדיוק 
 0.55מ'); השר"ב של כל מדידה הוא   19.995" מ' (למרחק הנכון של 19.997,4חישוב הממוצע נותן אורך  "

  . מ"מ 0.24; והשר"ב של הממוצע הוא   מ"מ
19.995 הוא כולו  " מ')20(הנקוב " לכן אורך הסרט "20"/ "19.997, 4" 19.997,6    'או, קצר מ ;

  . מ"מ  0.24 מ"מ מהערך הנקוב; ודיוקו  2.4- ב
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2.4  - יש למדוד, בסרט, מרחק גדול יותר ב מ' 100.000לקבלת מרחק של  5 12    ל ; או, מרחק כולמ"מ
  " מ'.100.012"  נקוב של

0.55  (לפי שר"ב של מדידה בודדת)  קטעים, יהיה 5-דיוק מדידת המרחק, ב 5 1.23    ודיוק מ"מ ;

0.24המרחק בגלל השר"ב בכיול הסרט (שגיאה שיטתית) הוא   5 1, 2    חיבור שניהם, ווקטורית, מ"מ .

" מ' על הסרט) יהיה באורך  100.012; או, המרחק שהותווה (נומינלית "מ"מ  1.7נותן  

100.000 0.002  'מ. 
2.000,0  נמדד מרחק באמה אופקית שאורכה  .4 0.000, 2  ,'מ

 : L, Rבאמצעות קריאות לקצותיה 
      L                                    

123 45'.6    125 21'.7    1 36'.1

123 45'.8    125 21'.7    1 35'.9

123 45'.7    125 21'.8    1 36'.1

                                       1 36'.067

R 

  
  
  



 

 מות הפרמטרים השונים בו.חשב את המרחק, ואת דיוקו; ותרו

חושבה מהפרש הקריאות, ימין פחות שמאל; מהממוצע מתקבלים ההפרשים לכל קריאה,    וית הכלואה  והז

0וית כלואה  וומהם השר"ב של (כל) ז 0.115 'm     האחרון ניתן לחישוב ישיר בפונקציה הבנויה (ברוב .

 mode-תחול בידים סטטיסטיים) אוטומטית, אחרי א. פונקציה זו מחשבת שר"ב (ועוד מד SD)  המחשבונים
ועם גמר  –כרון המתאים יכרונות). את ערכי הפרמטר מכניסים, אחד אחרי השני, לזיהדרוש (ואיפוס כל הז

1nהממוצע;    xמספר הערכים שהוכנסו;    nהטעינה, מקבלים ישירות את המדדים:      השר"ב של יחידת

  שקל (כל תצפית); ועוד.המ

עתה יש לחשב את השר"ב של הממוצע (אינו מחושב בפונקציות הבנויות במחשבון),  

0 / 0.067 'xm m n    .  

71.590mD,  {57}לפי ביטוי   Dוית הכלואה הממוצעת מתקבל המרחק  ועם הז   .  

     - (אורך האמה) ו  bלקבלת הערכת השגיאה במרחק, יש לגזור את הביטוי לפי הפרמטרים המדודים  

  וית הכלואה). החיבור הווקטורי של הנגזרות, המוכפלות בשר"ב המתאים, נותן ביטוי מקורב:ו(הז
2 2 2 2(  / ) (  / )D bm D m b D m b     כאשר את ,  m    יש להציב ברדיאנים. התוצאה היא

0.050D mm    וית הכלואה. [מהביטוי האחרון אפשר להוציא ו, ורובה נתרם ע"י האבר השני, השפעת הז

K/את יחס ההגדלה   D b    2כמכנה משותף, ואז יהיה הביטוי 2 2 2 [( ) (  ) ]D bm K m D m    ובו ,

  ברורה מאד השפעת כל פרמטר].

ח טולרנס לנקודות גובה, של חצי רוו תקנות המדידה קובעות .5
   ). 90%אנכי (ברמת בטחון 

 באיזה דיוק יש למדוד את הגבהים?
0.5; כלומר, הדיוק הדרוש בגבהים הוא  1.7-הוא כ 90%מקדם הטולרנס לרמת בטחון  /1.7 0.29   

 דות רווח אנכי).(ביחי
 150מדידת גובה נעשית בטכימטריה אופטית, בטווח ממוצע  .6

שגובה המכשיר נמדד . נניח   3וית שיפוע ממוצעת ומ', וז
   . '1 וית השיפוע הוא ובמדויק, ושדיוק ז

תהיה  וכדי שתרומת –מה צריך להיות דיוק כל קריאה על האמה 
 וית השיפוע?ובזשווה בדיוק לתרומת השגיאה 

2נגזור את נוסחת (הפרש) הגובה    1 050 ( ) sin 2H S S V i S         :ונקבל ,

1/ 50 sin 2H S V       ;2/ 50 sin 2H S V       ;0/ 1H S       ;
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2/ 100cos 2H V V     בתנאי השאלה מתקבל  ; ובהשוואת הרכיבים

2 2 /2(50sin 6º ) 1 1' 100cos 6º /3438' rad
sm         0.004, אוs mm     דיוק כזה לא ניתן .

 מ'. 150להשיג בטכימטריה אופטית במרחק של 

"45הוא    7ות בצלעון בדרגה  יוהטולרנס לסגירת זו .7 n  ,
   ות.מספר הזוי  nכאשר  

   מהו דיוק כל כיוון שנמדד?
 ? '1אם משתמשים במכשיר של   –כמה מערכות יש למדוד 

 100אם טווח ממוצע מהתחנה הוא  - xרכוז הנדרש  ימהו דיוק המ
 מ'?

וית, ום בזכיווני 2ית; ומכיוון שיש ולכל זו  22.5לכן השר"ב תהיה   " 2) הוא 95%מקדם הטולרנס המקובל (של 

/"22.5יהיה השר"ב של כל כיוון    2 15.9"     "  16(או בערך.(  

9."15מספר המערכות    יחושב מתוך   60"/ n    14.2; וממנוn    מערכות. 15, או  
בכיוון), נקבל  16עומת "להזניחה ל(כך שנוכל  2רכוז לא תעלה, למשל, על "יאם נדרוש ששגיאת הכיוון עקב המ

x = 100הוא    xרכוז  ישדיוק המ 2"/ 200, 000" 0.001m   רכוז מדויק מאד.י. זהו מ 

30mmהוא     4טולרנס הסגירה באיזון מדרגה  .8 kmL    כאשר ,

L   .הוא   בקריאה באמהנניח שהטולרנס אורך מהלך האיזון בק"מ
2mm   .(בטווח התצפית באיזון זה) מ"מ   

 מהו המרחק הממוצע של הקריאה?
, עבור 2מ"מ (במקדם טולרנס  15מ"מ, או שר"ב של  30ק"מ יש טולרנס מותר של  1במהלך איזון באורך 

15בביטוי   תצפיות  Nמ"מ מצטברים מתוך   15בטחון). אותם  95% 2mm mm N    מכאן .

56.25 57N    ריאה הנראה קצר מדי (או מ' בלבד. זהו מרחק ק 18- , וממנו טווח קריאה ממוצעת כ
אבל יש להביא בחשבון שיפועים במהלך האיזון, אשר מקצרים מאד את טווח  –טולרנס הנראה נדיב מדי) 

  הקריאה.

4mm, בביטוי    Nהיה הטולרנס נתון לפי מספר הקריאות   1987[בתקנות  N   בכדי לקבל טולרנס של .

56.25מ"מ בקילומטר איזון, יש לבצע שוב   30 57N    תצפיות; או, מרחק הקריאה הממוצעת שוב כ-
 מ']. 18
2.000,0ן אורכה  במדידה באמה אופקית נתו .9 0.000, 2   ,'מ

m"3  וית הכלואה  זוודיוק ה    . 

1וית הכלואה היא  ומה יהיה דיוק המרחק, אם הז 20 '   ו? רא 
   .\69עמ' \, 9פרק 

יות הכלואות (כל אחת)  ואבל המרחק חולק לשנים, והזו –כנ"ל 

2 40 '   4, 4-? המרחק חולק ל 80 ' ?   
ת (ביחס המרחק נמדד עם בסיס עזר בקצהו, מדוד באמה אופקי

 ובמרחק הכללי)?הגדלה שווה, בבסיס העזר 
1המרחק הוא   1  cot ( / 2) / 2 2.000, 0 cot10 '/ (2 ') 343.77mL b       ;  

ודיוקו במדידה כקטע אחד   
1

2 2 2( / ) (  / ) 0.739 0.118 0.93L b mm L m b L m b         ;  

  דומיננטית.  m  ויתואת הזכאשר שגי

-בחלוקה לשני קטעים  

2 2 2   [ cot ( / 2) cot ( / 2)] / 2 2 2.000, 0 cot 20 '/ (2 ') 343.77mL b          ;  

ית  וויש שתי שגיאות זו
2

m  - ,אבל השפעת שגיאת האמה זהה לקודמת  

 
2

2 2 22{( / 2) / )} (  / ) 0.092 0.118 0.46L b mm L m b L m b          וכאן שגיאת ;

  ת.קנ"מ האמה מתחילה להיות משמעותי
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 - בחלוקה לארבעה קטעים שוב 

4 4 4 4 4     [ cot ( / 2) cot ( / 2) cot ( / 2) cot ( / 2)] / 2 343.77mL b          ,  

וית  ואבל יש ארבע שגיאות ז
4

m  - ,והשפעת שגיאת האמה זהה לקודמת  

 
4

2 2 24{( / 4) / )} (  / ) 0.012 0.118 0.36L b mm L m b L m b         וכאן שגיאת קנ"מ ;

  האמה היא העיקרית.
זערית מתקבלת אפשר להראות שהשגיאה המאופקית), במדידה בעזרת בסיס עזר בקצה (המדוד באמה 

D 2. כלומר:  ויות שוות)ו(או הז  Lובמרחק הכללי    Dכאשר יחס ההגדלה זהה בבסיס   b L    ומכאן ,

26.22mD   4וית (בבסיס ובמרחק כולו) היא  ו. לכן הז .368,11    .  

cot  י  המרחק מחושב לפ ( / 2) cot ( / 2) / 4 343.77mL b     ;  

ודיוקו   2 2 22(  / ) (  / ) 0.008,6 0.118 0.36L b mm L m D L m b          כאשר שגיאת ;

  קנ"מ האמה היא שוב העיקרית.
 הגדילו את הדיוק. –לסיכום: הגדלת מספר הקטעים, כמו יישום בסיס עזר 
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  לפוטוגרמטריהמבוא   25

  

  הקדמה

 aerial(תצ"א,  וירומהאבעיקר  – במיפוי באמצעות צילומיםעוסקת  הפוטוגרמטריה
photographs הצילום יכול להיעשות באורכי גל שונים מהחלל(או אף  מהקרקע), אך גם ;(

 0.38), ויכולים להיות בתחום האור הנראה (film/sensorהתלויים בסוג הפילם/החיישן ( –
 X-ר יותר, קרינתמ"מ), קצ 1מיקרון עד  0.78אדום (- מיקרון); ארוך יותר, אינפרה 0.78עד 

מיקרון); וקרינות אחרות (החודרות ערפל ואבק, אינן מחייבות  0.000,1עד  0.000,006(
תאורה, ועוד). כל קרינה רגישה לתופעה פיסית שונה, ומציגה אותה בהבלטה (למשל, קרינה 

ולה וכך יכ –גישה לחום, ומציגה הפרשי טמפרטורה באובייקט המצולם אדומה ר-אינפרה
מחיה; רטיבות, נביעות והזרמת שפכים, ושאר תופעות לגלות מחלות בגוף האדם או בצ

  הגוררות הפרשי טמפרטורות באובייקט).

  

, החומר הוא חיישנים; ביישום זכוכית, או אף על לוח פילםנשמר על  האופטיחומר הצילום 
פרתיים. גם החומר מתצלום אופטי יכול לעבור יולא אופטי, ונאגר באמצעים ס סיפרתי כמובן

אפור של הקרינה - תמר לחומר סיפרתי (של רמותולהיות מו –) scanner( בסורקסריקה 
  הנקלטת).

מכניים; -כשור הפוטוגרמטרי השתנו במשך השנים: ממקרנים ייחודיים, אופטויאופי וסוג המ
פרתי יכשור הסידרך אוטוגרפים אנליטיים; ועד למ מכניים;-וגיים, אופטודרך אוטוגרפים אנל

(דו/תלת  מודלאת מצב הקרניים בעת הצילום; ליצור מהן  לשחזרכשור נועד ידהיום. כל המ
אלא רק נתונים  –פרתי אין כלל תצלומים יכשור הסימעליו. ב ולמדוד/למפותמימדי); 

המניפולציות והטרנספורמציות החישוביות פרתיים של הצילומים; והמחשב מבצע את יס
הדרושות, על כל תאי השטח של הצילום (וגם יכול להציג את התוצאות להקרנה לעיני 

  המפעיל).

  

ם הפיתוחים הראשונים של , ע1850היסטוריה של הפוטוגרמטריה התחילה בערך בשנת ה
היו  1858שנת אך כבר ב ). היישום בתחילה היה קרקעי;Laussedatה (דָ סֶ הצרפתי לֹו
ויר (ממקומות גבוהים, או מבלונים). בהקשר זה מענין לציין, שהיישום ון האיישומים מי

ירית היה בפלסטינה, כאשר הבריטים צילמו את והראשון של מיפוי עיר מפוטוגרמטריה או
הערים עזה, באר שבע, רמלה ושכם בשלהי מלחמת העולם הראשונה. הם יישמו את 

גם שטחים שהיו אז בידי התורכים.  ּויּפרית במרחבים גדולים בארץ, ומִ ויוהפוטוגרמטריה הא
עוד לפני הבריטים. [בארכיון המרכז למיפוי  –אף הגרמנים היו פעילים בנושא זה בפלסטינה 

  יריים מאותה תקופה].וישנם צילומים או

  

ובה , המספקות בקרת מיקום וגמדידות שדהסי הוא על אהמיפוי הפוטוגרמטרי הקל ביסוס
מגיאודזיה (נקודות הנראות בצילומים). במיפוי המודרני ישנו יישום מתפתח של בקרה 

אשר ממזער/מבטל את הצורך במדידה/איתור/צילום  –בכלי הטיס)  GPS(מדידות  ניתיוילו
   של בקרה קרקעית.
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סי מתאים מאד לשטחים גדולים; והוא אקונומי במיוחד למיפוי אהמיפוי הפוטוגרמטרי הקל
לביסוס בקרת הצילומים, ולהשלמות  רים. עבודת שדה דרושהתֵ סְ , וללא הֶ "מ בינוני וקטןבקנ

פרטים שאינם מופיעים בתצלום (בגלל אופיים, או עקב הסתרים). יישומים מיוחדים 
 המיפוי הארצי החדש. 1:250, עד קנ"מ מפורטוירי ומאפשרים גם מיפוי פוטוגרמטרי א
אשר מוגדל למפות בקנ"מ  -  1:40,000ום) נומינלי של בישראל הוא סיפרתי, בקנ"מ (ציל

  .1:10,000) ואפילו 1:20,000(מהדורה ניסויית  1:25,000

אשר אף מפיקות צילומי אויר מיושרים  –מיפוי דומה נערך ע"י חברות מסחריות בארץ 
כנון יובהמשך). להתמצאות כללית ולת; \6עמ' \, 1בפרק ; ראו ומפתצלום אורתופוטו(בצורת 

ות מקומיות) גבולות חלקות, המעלה (בהתמר –מוקדם (כמפה מקורבת), יש גם יישום הפוך 
  .ויר לא מיושרותצלום אכנון וכד', על קווי ת

  

  תצלום ומפה

למיפוי מיישמים בד"כ תצלומים  אך –ויריים יכולים להיות אנכיים או נטויים ותצלומים א
צילום (כמעט) אופקי. אם נניח שעדשת שטח הי, כך שציר המצלמה (כמעט) אנכי, ומאנכיים

דרך מרכז  –שטח הצילום יי שנוצר היטל מרכזי של השטח על מהמצלמה היא אידיאלית, הר
  שמו כפוזיטיב.יאך אפשר לי –. התצלום הנוצר הוא נגטיב 131איור העדשה,  

  

  ומפה אוירי : תצלום131איור 

של  היטל מקבילפה היא המ –של השטח  היטל מרכזילעומת תהליך הצילום, שהוא 
מסוימים, שיש להביא בחשבון, או לבטל; ראו  עיוותיםהשטח. בהיטל המרכזי נוצרים 

שות . היישור יכול להיעיישור התצלוםבהמשך. התמרת התצלום להיטל מקביל נקראת 
בהתאם לציוד הקיים. היתרון הגדול שיש לתצלום  –פרתית ימכנית/אופטית, אנליטית, או ס

אשר המפה מציגה בהכללה ובהפשטה. הבעיה  –א בעושר הפירוט של התכסית על מפה, הו
גבלות קליטה של פרטים עדינים (כמו גדרות, סתרים והצללות, ובמהיא כמובן בהֶ  בתצלום

 –וי חשמל, וכד'). תצלום עליו בוצע תהליך של יישור, יכול לשמש למדידה כמפה בסיסית וק
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תצלום מיושר  – האורתופוטוהוא למשל  עם כל היתרונות של תצלום. מקרה כזה
ידך, אפשר עוד להעלות על אותו תצלום גם פרטים מוכללים ומופשטים אדיפרנציאלית. מ

, לה יש היתרונות מפתצלוםוליצור  –וי גובה, גבולות, וכד') ומעיבוד פוטוגרמטרי נוסף (כמו ק
תופוטו ולמפתצלום חסות במפורש לאורימתי 1998של התצלום ושל המפה. [תקנות המדידה 

בנים אינם יופוטו" אינו למעשה כך, מכיוון שמ"אורת(אבל, שימו לב, שמה שמפ"י קורא 
ֵמֵעֶבר למה שראוי מנתוני  –. לעתים מגזימים המפיקים בהגדלת הקנ"מ של המפה מיושרים)

  ].הצילום המקורי

  

יוון ציר המצלמה); ו (ואת כהמסמנים את מרכז) fiducial-marks( יםגִ תָ על התצלום מופיעים 
קלטים נתוני עזר שונים: גובה הטיסה (מעל פני הים), אורך מוקד המצלמה, מצב פלס וכן נ

  המצלמה, תאריך ושעה, מספר גיחה ותצלום, ועוד.

  

אך מספקים פתרונות  – סייםאקל-לא[בפוטוגרמטריה המודרנית קיימים יישומים אחרים, 
שימוש מסחרי (ומקבלים הכרה רשמית ורישוי מתאימים לבעיות מיפוי שונות, ונכנסים ל

 LIDAR-, ו(קרקעי) laser-scanner, לייזר-סורקכשור והתהליך של יהמ :מתאים). למשל
 יישומי ;VisionMapכשור והתהליך של י); המLIght Detection And Rangingירי, וו(א

SAR (Synthetic Aperture Radar), SLAR (Side Looking Airborne Radar) יישום ;
; ועוד. ישנן גם פלטפורמות וצבאיות (חברת מדבא) פרתית קטנהמצלמה סייחודי של 

, Google Earth ביניהם אפשר לציין את – ניםיוימלוומסחריות המבצעות חישה ומיפוי 
Ikonos ,ואחרים.[  

  

  ראיה מונוסקופית וסטריאוסקופית

 –) למטרות המדידה overlappedהפוטוגרמטריה מיישמת צילום בודד, או צילומים חופים (
  אוסקופית.הנעשית מונוסקופית או סטרי

מתבצעת בעין בודדת. אורך המוקד (האחורי, בתוך הנוזל בעין) של  מונוסקופיתראיה 
שתית . מכיוון שהר)מ"מ 17- ויר, הוא כדמי, לאומ"מ (אורך המוקד הק 24- עדשת העין הוא כ

)retina במרחק קבוע מהעדשה, אך יש לראות עצמים , עליה נקלטת תמונת העצם) נמצאת
שתית ישנם לשנות מיקוד, לפי מרחק העצם. בר הרי שעל העדשה –במרחק שונה מהעין 

לו ; אֵ )rodsראיה (-) ומוטותcone-receptorsראיה (-חלקיקים קטנים, הנקראים חרוטי
ערביים -יןהרגישים לאור ולצבע (הראשונים), ואלו העוזרים לראיה חדה, ובמיוחד בשעות ב

הממוצע, קוטר החרוטים מידות וצפיפות החלקיקים משתנה בגוף העין; אך (האחרונים). 
מ"מ, והם קובעים את יכולת האבחנה של העין, בין שני  0.004-הוא כבאזור הראיה החדה, 

מגיעה יכולת  x30-ללא הגדלה; עם הגדלה ממוצעת של כ 1'-וים קרובים (שהיא כועצמים/ק
; בעוד מ"מ 0.08-תבטא בכס"מ זה מ 25איה נורמלית ברורה של . במרחק ר)2"-האבחנה לכ

מ"מ, בהתאמה. לכן יש צורך  0.01-0.02שהדיוק האפשרי בעדשות מצלמה ובנגטיב הוא 
  שם הגדלה בתהליך הפוטוגרמטרי.ילי

  

מ"מ. הדמויות השונות של עצם, הנקלטות בשתי העיניים  63-65רווח בין העיניים הוא יהמ
אשר מאחד אותן (אם אפשר) לתמונה מרחבית אחת  –ות הפוכות), מועברות למוח (כתמונ

; כלומר: הדמויות מופיעות  yאנכי, -פרלקס(ומיישר אותה). [התנאי לאיחוד הוא שאין 
בחנה מאפשרת ה הסטריאוסקופיתבמקביל לציר המרחק בין העיניים]. הראיה 
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. 10עד " 30ם) אינו קטן מאשר "צֶ עֶ ית החיתוך (ּבַ וכל עוד שינוי זו בגובה/במרחק, ואפשרית
וגבלת למדי, אך היא מ –בחנה המונוקולרית ית טובה יותר מההפחדות הראיה הסטריאוסקו

. [מידת שינוי הגובה/המרחק היא פונקציה 132איור רווח הקטן בין העיניים; ראו  יבגלל המ
  ]. xהאופקי, - פרלקסשל ה

  

  : חיתוך סטריאוסקופי132איור 

פרק בסוף  9ושאלה  ;\69עמ' \, 9פרק ומה לתצפית על אמה אופקית; ראו החיתוך בעין ד
  –מתקיים היחס המקורב   1חיתוך קטנה   זוויתב .\213עמ' \, 24

  1 /b a      .  {253} 

  –קבוע) נותנת   bר הבסיס  גזירתו (כאש

  2/d b da a       ,  

  –או 

  2 /da a d b      . {254} 

גובה/מרחק  ושר האבחנה בהפרשוכך כ –המרחק בריבוע לה עם דֵ שגיאת הגובה/המרחק גְ 
ן מתערער במהירות. הוא משמעותי, למעשה, רק בטווחים קצרים מהעין; ונעלם לחלוטין בי

). עם זאת, אפשר לקבל רושם משמעותי על 30מ' (עבור " 1,400- ) וכ10ר "מ' (עבּו 400-כ
בהסתמך על מספר תופעות: גודל יחסי של עצמים;  –גובה/מרחק גם בראיה מונוסקופית 

ת האטמוספרה (הרים רחוקים נראים שקיפּו-הסתרי עצמים ע"י אחרים; פרספקטיבה; חוסר
וש למרחק שונה; תזוזה יחסית של עצמים, בהזזת העין. אבל, כחלחלים); מיקוד שונה הדר

סית המדויקת של הפרשי גובה/מרחק היא כמובן בניצול ראיה סטריאוסקופית; אהמדידה הקל
  . xהאופקי,  -פרלקסומסתמכת על קביעת (שינוי) ה

  

  תצלום אנכי

(בדיוק) בקנ"מ קבוע. הקנ"מ נמצא ע"י  אנכי שטח מישורי אופקי (בדיוק) יצטלם בתצלום
  .133איור ;   Lבין נקודות בתצלום, למרחק המתאים על הקרקע    השוואת מרחק מדוד  

  - הוא המתקבל    mקנ"מ   ה

  1/ /m M L       ,  {255} 

  מקדם הקנ"מ.  Mכאשר  

  –; או  OP, וגובה הטיסה מעל לשטח   pOיחס מתקבל גם בהצבת המרחק הראשי  אותו ה

       1/ /m M f Z    .  {256}  
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  : תצלום אנכי של שטח אופקי133איור 

(ומכיוון שבממדי התצלום, המצלמה   fהמרחק הראשי שווה למעשה לאורך מוקד העדשה  
מעל לשטח מתקבל מגובה הטיסה   Zרחק אינסופי מהשטח); וגובה הטיסה  נמצאת במ

  גובה ומצטלם) פחות גובה השטח (מעל פני הים; ממפה מקורבת).-(מעל פני הים; נקלט במד

אם השטח אינו מישורי או אופקי; ואם הצילום אינו  –הקנ"מ לא יהיה אחיד בכל התצלום 
  אנכי.

  

  העתק בשל תבליט ובשל הרכנה

המתלכדות בהיטל   ’A, A) נוצר כאשר הנקודה  relief displacement( תבליטשל תק ּבְ עהֶ 
הוא מידת   dr. המרחק ביניהן  134איור ;  ’a, aאנכי, נפרדות בתצלום לשתי נקודות  

י התצלום) גֵ תָ ת מִ (הנמצא   pאנכי הוא בכיוון רדיאלי מהנקודה הראשית    בצילום ההעתק. 
). העתק זה מעוות תצלום אנכי nadirדיר (הוא רדיאלי מנקודת הנאאנכי -ובצילום כמעט

  לעומת מפה; אך חיוני לראיה מרחבית של השטח.

  

  : העתק בשל תבליט134איור 
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/'            - ההעתק היחסי הוא  ' / '/aa ap A B BP AA OP     ,  

  –ומכאן 

  /dr r dh Z     ,  {257}  

  ה מעל מישור הייחוס.גובה הנקוד  dhכאשר  

של המצלמה; אך גם לא עם גובה הטיסה (כי הגדלת  ההעתק אינו משתנה עם אורך המוקד 
Z   מאפשר, לכן, מדידת גובה מיבנה מתצלום בודד. {256}תקטין בהתאם את הקנ"מ). ביטוי  

  

) נוצר כאשר מישור התצלום אינו מקביל למישור tilt displacement( הרכנההעתק בשל 
קי) מצטלם כריבוע בתצלום האנכי, ופ. הריבוע על הקרקע (מישור א135איור ח;  השט

  (במקביל לצלע הריבוע) הוא מצטלם כטרפז, מימין.    זוויתמשמאל; אך בתצלום המורכן ב

  

  : העתק בשל הרכנה135איור 

  

  זווית. מידת העיוות, בהרכנה ב136איור ים מנקודת הנאדיר;  יהעיוותים הם בקירוב רדיאל
    2קטנה (במקביל לצלע הריבועd  היא בקירוב ,(–  

  2 /dx dy d f       .  {258}  

  –ק ממנו, יהיה ההעת    זוויתאינה בכיוון הטיסה, אלא ב  אם ההרכנה  

  2  sin /dr r f       , {259}  

  . rכאשר מרחק הנקודה ממרכז התצלום הוא  
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  : העתק בתצלום בשל הרכנה136איור 

ים ידיאלרמעוותים את התצלום בכיוונים  –בשל התבליט ובשל ההרכנה  –העתקים השני 
הקו הרדיאלי ישם את יאו אף מהנקודה הראשית). לכן אפשר לבקירוב מנקודת הנאדיר (

  ליישור תצלום בודד, ולמיפוי ממנו; ראו בהמשך.

  , שגם הן רדיאליות].רפרקציה ועקמומיות[בנוסף יש השפעת  

  

  עידכון מפות

מסתמך על הפרויקטיביות הקיימת בין אלומות קרניים שונות,  דכון מקורב של מפותיע
  בשטח ובתצלום; או על הקו הרדיאלי לעיל.

  

רקע והתצלום מבטיחה שבאלומות קרניים בין נקודות מתאימות בשטח בין הק הפרויקטיביות
  ובתצלום מתקיימים יחסים קבועים.

  

ידועות במפה  4-1. הנקודות 137איור ) מנצלת עובדה זו;  strips-paper( הנייר- פסישיטת 
, מהתצלום למפה. מסמנים על 5וזוהו בתצלום (והן אינן על קו ישר); ויש לעדכן את הנקודה 

; שמאל); וכן מנקודה 1נייר את הכיוונים בתצלום מנקודה אחת אל היתר (למשל, מנקודה -פס
, שמאל). אותם פסים מאפשרים חיתוך מתאים במפה, מקו הבסיס 2יה (למשל, מנקודה ישנ

  (ימין). יש רק להתאים ולסובב את פסי הנייר בהתאמה למצב השונה במפה. 1-2

  

  הנייר-: שיטת פסי137איור 
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  רת, אפשר לחזור על התהליך מקו בסיס שונה.לביקו

  

. אפשר אף לבחור הקו הרדיאלידכון בשיטת הראשית מיושמת כמרכז הרדיאלי לע הנקודה
מכיוון שזה יקל על זיהויו בתצלומים השכנים. את  –במקומה פרט בולט, שהצטלם לידה 

הבולט). מזוגות המרכז מאתרים בתצלום (לפי תגי התצלום), וגם בתצלום השכן (לפי הפרט 
יה בין זוג תצלומים יהמרכזים הרדיאליים מבוצעת אז טריאנגולציה רדיאלית (באזור החפ

ואל עוקבים): משרטטים את אלומת הקרניים בתצלומים, מכל מרכז אל המרכז הסמוך 
הפרטים אותם יש לעדכן. את שתי האלומות חותכים במפה, לאחר אוריינטציה מתאימה 

אלא שהאלומות משורטטות במלואן). אפשר גם לעדכן  –נייר לעיל ה- (בדומה לשיטת פסי
נקודות בתצלום  2וים, כאשר כל קו לחיתוך מוגדר ע"י וק 2של  חיתוכיםפרטים במקורב ע"י 

  ובמפה.

  

  .138איור , בתצלום אחד;  רשת פרספקטיביתדכון היא באמצעות ישיטה אחרת לע

רווחים שווים בכל קו; יים ביניהן לרשת במחלקים את המרחקנקודות במפה. מ 4בוחרים שוב 
את אופק  ואפשר להוסיף אלכסונים. מאתרים את תמונות הנקודות בתצלום. מוצאים

 –ונים הראשיים. ממשיכים בחלוקת הפרספקטיבית בתצלום פגש האלכסהתצלום; ואת מ
 מנקודות הפרספקטיבה השונות. כך נוצרת, על התצלום, התמונה הפרספקטיבית של הרשת

  מהמפה. עתה אפשר לעדכן נקודות ברשת.

  

  : רשת פרספקטיבית138איור 

  

ממיפוי דכון יאפשר, כמובן, לערוך ע –[נוסף לשיטות הפוטוגרמטריות המקורבות הללו 
מ' (המתאים  1-2דכון, בדיוק של ימן אף ביצוע עמלא ומדויק. לאחרונה מסת פוטוגרמטרי

  ].GPS-כב או מכלי טייס, הנעזר במר ) מצילומי וידיאולממ"ג הלאומי בישראל
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  מדידת הפרש גובה

  Qמתבצעת סטריאוסקופית. דמות הנקודה בשטח   מדידה מקורבת של הפרש גובה
  .139איור ;   Bירי  ומצטלמת בשני התצלומים, בחיתוך הנוצר בבסיס האו

  

  : סטריאופוטוגרמטריה אוירית139איור 

למצוא את גובה הטיסה מעל  ו, מהן אפשרממרכז  y; xבכל תצלום יש קואורדינטות  
  –מתקבלת מדמיון המשולשים   Qשל הנקודה    Zהקואורדינטה   לנקודה:

    
L R

Z B

f X X



   ,  {260} 

,   p), או סתם    x(נרשם לעיל   xp  פרלקס  x-או, אם נקרא להפרש הקואורדינטות ב

  –נקבל 

      
f B

Z
p

    .  {261}  

  : Q[פתרון דומה ניתן למצוא לשתי הקואורדינטות האחרות של הנקודה  

  LX B
X

p
     ,  {262}  

  LY B
Y

p
     ,  {263}  
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  )]. y(נרשם לעיל   ypאנכי   פרלקסכאשר אין 

  

, מכשיר המציג לכל עין stereoscope( לסטריאוסקופשני התצלומים מתחת אם נציב את 
 באוטוגרף), או 140איור את התמונה המתאימה, באמצעות עדשות או מראות; 

)autograph כך  –יותר, המאפשר התאמת התצלומים, מדידה ושירטוט מפה) , מכשיר גדול
נראה את השטח  –שקו העיניים יהיה מקביל לקו הטיסה (או לקו מרכזי התצלומים) 

  בערך (בראשון; והרבה יותר בשני)]. 2-4סטריאוסקופית (עם הגזמה בגבהים, בד"כ פי 

  

  מראות- כיס וסטריאוסקופ-: סטריאוסקופ140איור 

) יש עדשות באורך מוקד המתאים למרחק pocket-stereoscope( כיס-פבסטריאוסקו
שלהם;  )מפריעה(ה יהתצלום מהעין. בסקירת תצלומים גדולים יש בהכרח, חפי

כך ) מאפשר הגדלת המרחק בין התצלומים (mirror-stereoscope( מראות-סטריאוסקופ
  הפרשי גבהים, להלן. שאין עוד חפיית הצילומים), גם הגדלה גדולה יותר, וגם מדידת

  

), אפשר parallax-bar( פרלקס-מדידבאמצעות אביזר פשוט מאד, הנקרא סטריאומטר, או 
למצוא הפרשי גבהים. המדיד הוא מוט הנושא שני סימני מדידה זהים (על לוחות זכוכית), 

קרומטרי). המדיד ם (ולקרוא את מידת ההזזה בבורג מיאשר אפשר להזיז יחסית ביניה
ס"מ; ותחום הפעולה שלו  20-הוא כ ֹוחתָ פְ ימִ מראות; -עבודה מתחת לסטריאוסקופלמיועד 

מ"מ. בתצפית בשתי העיניים על שני סימני המדידה נוצר חיתוך  40-) הוא כפתחימבר לעֶ (מֵ 
 ,floating-mark( מרחוףונראית תמונה מרחבית של הסימן, הנקרא  –אנכי)  פרלקס(אם אין 
–point.( ע"י שינוי המצר אפשר "לאת המרחוף הנו) רווח בין הלוחות) יהניח" על פני השטח

  .141איור   ;בין נקודות פרלקסוכך לקבל הפרשי  –

  

  Dבין סימני המדידה (שאינו ידוע). המרחק    Lבמיקרומטר משנה את המרחק    rהקריאה  
)         -בין הנקודות הראשיות הוא  )L RD x L r x        פרלקסן ה, ולכ   p   הוא–  

   ( )L Rp x x D L r        ,  {264}  
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נמצאים ע"י   p  פרלקסבגודל קבוע. הפרשי  פרלקסו, הקריאות על המדיד שונות מהא
  –הפרשי קריאות במדיד 

   0 0p p p r r        ,  {265}  

  מסמן נקודת ייחוס כלשהי.  0ס  כאשר האינדק

  

  פרלקס- : מדידה במדיד141איור 

,0  פרלקסערכים המתאימים ל {261}אם נציב בביטוי   p p      0, נקבל
0

 f B
Z

p
    ו-  

 f B
Z

p
   ;בהתאמה ,  

0אבל     0Z H Z H    0, ולכן
0 0

0

 
p p

H H H Z Z f B
p p


          או ,–  

  0 0
0

p p
H Z Z

p p p

 
  

 
     .  {266}  

  ].{257}תצלום בודד, ביטוי הערה: גובה מיבנה אפשר למצוא גם מ[

של  היס"מ, ובחפי 23x23מ"מ. בתצלום בגודל  0.02-במדיד מגיע לכ  pדיוק מדידת  
 B  (40%וירי  ו(כגודל הבסיס הא פרלקסבין תצלומים עוקבים (ראו בהמשך), יהיה ה 60%

  –יתקבל בקירוב  {265}בגזירת הביטוי מ"מ.  92מגודל התצלום, או 

  
d H d p

Z p

 
     ,  {267}  

ביעת יחסית לגובה הטיסה; או ק 1:4,600-אשר בנתוני התצלום הזה יתן דיוק הפרש גובה כ
  גובה מדויקת מאד (לנקודות סמוכות).

מ"מ  1-2; ודיוק של   0Z  - ו  0pגזירות דומות מראות שאין צורך בדיוק גבוה בקביעת  

L'הוא המרחק    0p  פרלקסבראשון, ועשרות מ' בשני, מספיק ברוב המקרים. ה Rp p    או

'R Lp p    ,(או הממוצע ביניהם) 0וגובה הטיסה  ; 141באיורZ  הגובה -מתקבל מקריאת מד

  (המצטלמת), פחות גובה השטח.
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[שיטה אחרת להצגת מודל מרחבי של השטח היא בהדפסת שני התצלומים העוקבים 
ם שונים (למשל: שמאלי בכחול, ימני באדום) על נייר אחד. אם נסתכל דרך משקפיים בצבעי

בעלות פילטרים בצבעים מתאימים לעיניים (כאן: ימני כחול, שמאלי אדום), כל פילטר יאפשר 
ק את התמונה המתאימה לה. הדפסה וכך כל עין תקבל ר –ראית הצבע הנוגד בלבד 

). היא anaglyph( יףלִ גְ אנָ צבעוניים פשוטים) נקראת  ואידמשקפי צלולבעונית כזו (ויישום צ
  אך לא למדידה עליו. –מתאימה להצגת מודל מרחבי 

תמונת את מודרניים מיושם עקרון דומה: מקרן מקרין  פרתייםיבמכשירים פוטוגרמטריים ס
ומשקפים  ), על מסך;polarized imageמסוימת ( ריותאבפול המאופנן, התצלום השמאלי

ריות, בעדשה השמאלית. כך רואה הצופה רק את אלקרוא את אותה פול ים מותאמיםדמיוח
ריות שונה אאלית, בעין שמאל. מיד אח"כ מוקרנת תמונת התצלום הימני, בפולהתמונה השמ

לעין ימין. התהליך חוזר בתדירות גבוהה, והצופה רואה תמונה מרחבית יציבה. מספר  –
  . המאופננים האלו, ולראות במקבילצופים יכולים לחבוש את המשקפים 

  ].ממדים 3- ב בהקרנת סרטתהליך דומה מבוצע 

  

  טיסת צילום

יה אורכית  י, עם חפ)block( בלוקהבונים ) strips( ברצפיםבטיסת צילום השטח מכוסה 
)length-overlapיה רוחבית (י; וחפ60%-, בכיוון הטיסה ברצף) של כside-overlap בניצב ,

. [האחוזים משתנים לעתים, לפי הצרכים, עד 25%-בין הרצפים בבלוק) של כלכיוון הטיסה, 
לרוחב]. חפיות אלו מבטיחות שהשטח יכוסה במודלים  40%-לאורך, ועד כ 80%-כ

יה קלה מקו ייה לאורך), ושגם במקרה של סטיסטריאוסקופיים, עליהם ניתן למדוד (החפ
  .142איור  וחב). ראו יה לריהטיסה או מכיוונו, לא ייווצרו חסרים (החפ

  

  : טיסת צילום142איור 

  

המצלמות הפוטוגרמטריות מסווגות לפי זווית הפתיחה שלהן, שהיא פונקציה של אורך 
  .4בטבלה ; ראו   וצלע התצלום    fהמוקד  
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side      focus f      angle   

      230             300            45-65       normal

      180             210        

      230             150            80-100     wide (w.a.)

      180      

grad
mm mm

       115            

      230               88          120-150     super-wide (s.w.a.)

      180               70

      180               55

  

  : מצלמות פוטוגרמטריות4טבלה 

  

  : Aיל, יחד עם גובה הטיסה, קובעים את השטח המכוסה  נתוני המצלמה לע

   2 2 2A L M      ,  {268}  

  .{246}, {245}נתון בביטויים    Mכאשר מקדם הקנ"מ  

 : B, יהיה הבסיס האווירי (בין מרכזי התצלומים)   %pעור החפייה האורכית הוא  יאם ש

 (1 )   (1 )B L p M p         .  {269}  

, מבטא את טיב החיתוך  Z  לבין גובה הטיסה מעל לשטח  Bהיחס בין הבסיס האווירי  
 –הוא   Kולכן רצוי שלא יהיה קטן. גודלו   –המרחבי של הקרניים המתאימות במודל 

 /  (1 ) /K B Z p f       . {270}  

  .5טבלה מתקבלת   %60בחפייה של 

side      focus f             K  

      180             210            1:3       normal

      230             150            2:3       wide

      230               90            3:3       super

mm mm

  

  : יחס גובה:בסיס5טבלה 

  

  - בין רצפים מתקבל   %qבין קווי הטיסה, בחפייה צידית    aהמרחק  

   (1 )a M q      .  {271}  

  

רבי מושג בקנ"מ קטן; אבל יש ישל התצלום מאפיין את הטיסה. ברור שכיסוי שטח מהקנ"מ 
ל נוהל מקורב לחישוב להתחשב בכושר האבחנה של פרטים, ובדיוק המושג. בעבר היה מקוב

    -הדרוש למפה  kM, לפי (מקדם) הקנ"מ  M(מקדם) הקנ"מ של התצלום  



 Dan Sharni 2013© דן שרני   מבוא לפוטוגרמטריה .25  ומיפוי מדידה  228

 

  200 kM M     .  {272}  

קובעות את היחס הדרוש, לפי סיווג המכשיר הפוטוגרמטרי; בדומה  1998[תקנות המדידה 
דם הקנ"מ להכנת מפות. התקנות גם מפרטות איך הצילום ומק- קרתילכך נקבעים מקדם ת

  יבוסס המודל הפוטוגרמטרי; אלו דו"חות יש לספק; איך לערוך את המפה; ועוד].

ויש לקחת בחשבון את זווית  –הקנ"מ המתאים בלבד אינו מבטיח מילוי דרישות הדיוק 
גיאות הפתיחה של המצלמה ויחס גובה/בסיס. הצגת המיפוי במפה מחייבת התייחסות לש

רטוט; ויש להגדיל את הדיוק יהמיקום והגובה. שגיאות בפרטים נבלעות בתהליך הש
ספרית; ושגיאות ירטוט. אבל גבהים מוצגים תמיד מיבמדידתם ביחס לפירוט האפשרי בש

הנבחר. מקובל להניח שדיוק קביעת גובה   Hבהם תלויות באופי השטח וברווח האנכי  
רווח  0.5מהרווח האנכי [בתקנות המדידה שלנו מותר טולרנס של  0.2-ה צריך להיות כבמפ

  רווח אנכי]. 0.3שמתאים לדיוק גובה של  - 90%אנכי, בהסתברות 

pM 0.2    -בתנאים לעיל מתקבל,  {266}, {265}מהביטויים  m
H

K
     או ;–  

   
0.2  

p

H K
M

m


    .  {273}  

מ"מ, ועבור רווח  0.015זווית, עם מדידת פרלקס בדיוק -כך יהיה, למשל, שבמצלמה רחבת
. [הערה: דיוק מדידת הפרלקס גבוה יותר; אך  1:8,000-מ', יתקבל קנ"מ התצלום כ 1אנכי 

  ולכן נלקח ערך זה כאן]. –יש להביא בחשבון שגיאות נוספות בתהליך 

מבחינה  –עדיפה על האחרות  זווית רחבה מכל הניתוחים לעיל, נראה שמצלמה בעלת
כלכלית (כיסוי שטח נרחב) וגם מבחינת דיוק החיתוך [וגם מבחינת האוריינטציה ההדדית בין 
התצלומים]. רק לעתים יש בכל זאת צורך ליישם מצלמה בעלת זווית נורמלית (למשל בעיר, 

  בה יש סכנה להסתרים בשולי התצלום).

  

  אוריינטציות

חזור מדויק של מצב התצלומים, בעת יהפוטוגרמטרי מחייבת תחילה ש מדידה במודל
שנה: אוריינטציה פנימית; יהצילום, במרחב. מחלקים את הפתרון למספר שלבים, או בעיות מ

  אוריינטציה חיצונית: הדדית, ומוחלטת.

  

משוחזרת אלומת הקרניים אשר יצרה את התצלום הבודד. לשם כך  באוריינטציה הפנימית
תצלום (המצטלמים) מאתרים את היטל כז ההטלה, ביחס לתצלום. תגי המצוא את מריש ל

במרחב (בניצב לתצלום). אורך המוקד  קובע את המוקד  fהמרכז (בתצלום); ואורך המוקד  
ן בתצלום. שתי הנקודות הללו (מרכז ומוקד) מגדירות את ציר תּונָ מכויל מראש; ומופיע כְ 

  המצלמה.

  

סיבובים לכל  3- קואורדינטות ו 3אלמנטים: למשל,  12דרוש לפתור  ניתבאוריינטציה החיצו
, אשר מביאה את שתי אלומות הקרניים אוריינטציה הדדיתתצלום. בשלב ראשון מבוצעת 

  למצבן ההדדי הנכון. כך נוצר מודל סטריאוסקופי; כלומר: כל הקרניים המתאימות נחתכות.
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קרניים מתאימות בשני התצלומים (מהן לא  5בהיטלים גיאומטריים אפשר להוכיח שחיתוך 
נקודות במודל לביטול  6במישור אחד), מבטיח חיתוך כל הקרניים. לכן בוחרים  3- יותר מ

הפרלקס, אשר מבטיח חיתוך מדויק (וכולל נקודה אחת לביקורת). הנקודות נבחרות בשולי 
  .143איור המודל,  

  

  : אוריינטציה חיצונית143איור 

  

בנקודות   ypרופים הבאים, כדי לחסל פרלקסות  יוחרים באחד משלושת הצבדרך כלל ב

  הנבחרות:

  ; 1bxכל האלמנטים של המצלמה/המטול השמאלי, להוציא   –א' 

  ; 2bxכל האלמנטים של המצלמה/המטול הימני, להוציא   –ב' 

  . 2אלמנטים של הסיבוב בלבד, להוציא   –ג' 

  

. שינוי  ypואנכי    xpאפשר לפרק לשני רכיביו, אופקי    pאת הפרלקס הכולל בנקודה  

  yp; חיסול הפרלקס האנכי   xpי  גובה מישור ההטלה מאפשר איפוס הפרלקס האופק

מביא אז לחיתוך הקרניים. יש רק לברר מה השפעת ההזזות והסיבובים השונים על הפרלקס 
ולפתח נוהל לחיסול פרלקסות בנקודות הראשיות, אשר יבטיח אוריינטציה הדדית  –האנכי 

  .414איור מדויקת; ראו  
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  : השפעת תזוזות וסיבובים על ההיטל144איור 

  

מראה, שכאשר נזיז ונסובב רק את המטול הימני, ייגרמו העיוותים בהיטל  144באיור עיון  
  בצורה הבאה:  ypלפרלקסות אנכיות   1-6בנקודות הראשיות 

1האלמנט היחיד הגורם לפרלקס     .1 2p p        2 הוא  ; 

4האלמנט היחיד הגורם לפרלקס     .2 6p p         2הואbz ; 

3   , האלמנט היחיד הגורם לפרלקס  2bzמלבד  .3 5p p   2הוא   2(אחרי סילוק (; 

2, האלמנט היחיד הגורם לפרלקס     2bzמלבד  .4 6p p   2הוא  .  

  יהיה, לכן: הנוהל

1   השווה פרלקסות  2בעזרת   .1 2p p   ; 

4     השווה פרלקסות  2bzבעזרת   .2 6p p   ; 

4       השווה פרלקסות  2בעזרת   .3 5p p   ; 

2   השווה פרלקסות  2בעזרת   .4 6p p   , 

 .   2by  להוציא – סּוּפְ ובזה הובאו כל הפרלקסות לשוויון, וכל האלמנטים אּו

1אם נאפס בעזרתו את הפרלקס   0p    .נסיים בכך את האוריינטציה ההדדית , 

  המועדף הוא לבטל פרלקסות, ולא להשוות אותן. המעשיהנוהל 

  

אותו, כך שאפשר יהיה  ומאזנתמתאים;  לקנ"ממביאה את המודל  טציה המוחלטתהאוריינ
הנכונה של  באוריינטציה גיליון השרטוטלמדוד גבהים במודל. בנוסף יש גם להציב את 

  המודל לרשת הקואורדינטות.

מכניס פרלקסות  , אשר אינו bxdמבוצעת ע"י שינוי הבסיס האווירי בעזרת   הקנ"מקביעת 

, ונשווה  dנקודות ברורות בתצלום   2בין  )אנכיות. נמצא את המרחק המדויק (בקנה מידה
  –הוא   ’b. השינוי הדרוש בבסיס האווירי   ’dלמרחק במודל  

    
  ' '  ( ') / 'db b b b d d d        .  {274}  

  Y- ו  Xלצירים  צירים ניצבים; ובד"כ מקבילים  2מבוצע ע"י סיבוב סביב  איזון המודל
נקודות ברורות (לא על קו ישר) בגבהים ידועים.  3במכשיר. לצורך זה דרושות לפחות 

,ההרכנות הדרושות הן          ההרכנה .    ,מוצבת בשני המטולים כאחד
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1 2         ההרכנה ;    2מבוצעת כהרכנת הבסיס, כאשר  bz b     ושני ,

1המטולים מורכנים באותה זווית,   2       .  

נקודות בולטות במודל (רצוי הנקודות  2מבוצעת על סמך  האוריינטציה של גיליון השרטוט
  ידועות. ששימשו לקביעת הקנ"מ), להן יש קואורדינטות

הרכנות,  2לסיכום האוריינטציה המוחלטת: הקנ"מ פתר אלמנט אחד; האיזון פתר שלושה (
 7הזזות, וסיבוב אחד); סה"כ  2שלושה (והזזה אחת); קביעת גיליון השרטוט פתרה עוד 

האלמנטים  12האלמנטים של האוריינטציה ההדדית, נפתרו כל  5אלמנטים. בתוספת 
  הדרושים.

המודרני הפעולות נעשות באורח סיפרתי,  פרתייהסכשור י. במאנלוגיכשור י[כל זה היה במ
  אוטומטי, והמפעיל בעיקר רק מפקח על התהליך].

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

 אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 

  

 לותשא

לפי נתוני  –קבע את הקנ"מ  בתצ"א באזור מסעדה בגולן  .1
מ"מ  11.5מסעדה עד לצומת השריון), האורך במפה ובתצ"א (מפינת

 מ"מ בתצלום, בהתאמה. 49.0-) ו1:50,000במפה (בקנ"מ 
  

0.011,5האורך במפה הוא   50,000 575mL       ולכן הקנ"מ בתצ"א הוא ;

0.049,0 / 575 1/11,735m      1:11; או מקדם הקנ"מ הוא בערך, 735M    אותו יש להציג)

     אלף). 11.7בערך   M -ספרות, כ 3-למעשה, ב
מ'  2,920קבע את הקנ"מ  גם לפי נתוני התצ"א: טיסה בגובה  .2
 מ"מ.  152אורך המוקד מ';  1,000פני הים; גובה השטח מ

0.152 הקנ"מ מתקבל  / (2,920 1,000) 1/12,632m mm       או מקדם הקנם ;M   12.6בערך 

 אלף.
מ' מעל לשטח, מופיעה  1,000בתצ"א בודד, בגובה טיסה  .3
התצלום, וראש הבנין במרחק מ"מ ממרכז   4.5חתית בנין במרחק ת

 מ"מ. מהו גובה הבנין? 5.0

1,000מתקבל גובה הבנין   {257}לפי ביטוי  (5.0 4.5) / 45 11m mm mm mdh      . 

מ"מ נמדד בין נקודה בוואדי ונקודה על  1.2 הפרש פרלקס של .4
מ'  2,000הטיסה היתה בגובה מעליו (בשני תצלומים חופים).  גשר

   מ"מ.  90מעל לשטח; והמרחק בין מרכזי התצלומים הוא 
 הגשר מעל לוואדי?מהו גובה 

2,000  - הגשר מתקבל גובה  {266}לפי ביטוי  1.2 / (90 1.2) 26m mm mm mh      . 

 מהו היתרון הגדול שיש לאורתופוטו על תצ"א רגיל? .5
 ולא מרכזי); וניתן למדוד בו אורכים כמו במפה. –שהוא מיושר (היטל מקביל 
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  מדידת מרחק אלקטרונית  26

  

  הקדמה

(גלי מיקרו) או  אלקטרומגנטיכשור יבאמצעים אלקטרוניים מיישמת מ מדידת מרחק
כשור יאדום; עם או בלי מחזיר). המ- או באינפרה –(באור נראה, רגיל או לייזר  אלקטרואופטי

של  האלקטרומגנטי כולל תמיד שני מכשירים אקטיביים זהים, אשר מתחלפים בפונקציות
master בתחנה (המשדר את הקרינה) ו- remote, slave ה (המחזיר את הקרינה). במטר

ומחשב את המרחק.  –דר מפענח את הקרינה החוזרת, בהשוואה ליוצאת המכשיר המש
במערכת האלקטרואופטית ישנו מכשיר אחד בלבד, בתחנה (המקרין את הקרן) והמפענח 

מחזיר), או אף -קוביה, או משטח- ה (פריסמתאת הקרינה המוחזרת ממיתקן פסיבי במטר
  מפני השטח (ללא מטרה).

בדרום  –גנטי '; ואלקטרומ50-דיה, בתחילת שנות היכשור אלקטרואופטי ראשון פותח בשוומ
יצא לשוק המכשיר המסחרי הראשון למדידת  1960. בשנת '50- אפריקה, בסוף שנות ה
-מדרום אפריקה. למכשיר היה גל Tellurometer, של חברת MRA2מרחק אלקטרומגנטית, 

ק"מ; והמדידה בוצעה  150מ' ועד  100-ס"מ; הטווח היה מ 10נושא (ראו בהמשך) באורך 
 –על מסך אוסצילוגרף  –שבר במעגל - תוך שינוי ידני של אורך הגל המאופנן, וקריאת נקודת

ולל המסמנת את המופע היחסי של הקרינה המוחזרת מהמטרה (ראו בהמשך). המרחק הכ
  חושב, ידנית, ע"י סיכום המרחקים המשמעותיים באורכי גל שונים.

 – Geodimeterנראה, -הופיע המכשיר המסחרי הראשון למדידה באור 1965בשנת 
Model6 של חברת ,AGA  5-15מיקרון; הטווח היה  0.56השוודית. אורך הגל הנושא היה 

אדום (המיושם -שון בגל אינפרהק"מ, ביום/בלילה. שנים אחדות אח"כ הופיע המכשיר הרא
השוויצרית (כיום  WILD, של חברת Distomat – DI10בכל המכשירים הרגילים כיום), 

Leicaשל , בעגת המודדים, נִֶרי'גֶ לשם  ", הפךִדיְסטֹוָמט, "ה). [השם המסחרי של מכשיר הז
 מספר ק"ממיקרון; הטווח  0.9-כשור האלקטרואופטי]. אורך הגל הנושא היה כיכל סדרת המ

 וודאות-אי  קריאת המרחק היתה אוטומטית, בטווח(תלוי במספר הפריסמות המחזירות). 
ק"מ לקריאה). מדידת מרחק  2 ק"מ היה צורך להוסיף 2-4ומר, בין ק"מ (כל 2של 

כשור אזרחי, בדיוק של מספר ס"מ יאלקטרואופטית מבוצעת עתה גם ללא פריסמה; במ
ים בציוד ידני קטן, לטווח עשרות מטרים); ובציוד צבאי, בטווח של מאות מטרים (מילימטר

  לייזר, מט"ל).-טווח-ק"מ (מד 10-20בדיוק של מספר מ', בטווח של 

 1כשור האלקטרואופטי הרגיל כיום מציג את המרחק הנכון, אוטומטית. הקריאה היא עד יהמ
  אך אינה בהכרח נכונה לדיוק זה; ראו בהמשך. –מ"מ 

  

  גלים

מד אחד, התכווצות השפעה/קרינה בגלים מוכרת לכל: במפשטות התופעה של הת
הפלת אבן); והתפשטות קפיץ המועמס במשקולת; בשני ממדים, גלים בבריכה (עם 

ים, התפשטות גלי קול וגלים אלקטרומגנטיים. [לקרינת האור יש למעשה אופי ובשלושה ממד
אך בתנאים מסוימים  –)wave( ), המאופיין כרגיל ע"י התפשטות בגלdual-nature( דּוָאִלי

הגלים הם אורכיים  )].photons( פֹוטֹוניםק) בחלקיקים, הנקראים פֶ , דֹוpulse( יםּפּוְלסִ גם ע"י 
)longitudinal (בקפיץ) או רוחביים ( –), בכיוון התווך הנושאtransverse, areal בניצב ,(

  לפני התווך (בבריכה או באוויר).
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ים להפיל אבנים באותו ה דועכת אחרי זמן מה, אם אין ממשיכתופעת הגל (הרוחבי) בבריכ
ים לב לכך, שהגל נראה לעין בכל רגע כמשנה את מיקומו מהמרכז (נקודת מקום. יש לש

הפלת האבן), כפונקציה של הזמן; אבל כל חלקיק בפני המים (ובעומק מסוים) בבריכה נע 
האנכיות הללו הוא שנותן את  ממקומו רק למעלה ולמטה. העיתוי, המושהה, של התנועות

  .145איור צורת הגל, ואת התקדמותו מהמרכז; ראו  

  

  גל בבריכה: 145איור

התופעה דומה גם בגלים אלקטרומגנטיים, בשלושה ממדים; וגם עבורם יש צורך להמשיך 
  ולספק אנרגיה וקרינה.

  

  , שמאל.146ר איוצורתו סינוסואידה; למשל, תנועת קפיץ המועמס במשקולת;   גל הרמוני

  

  : תנועה הרמונית146איור 

, המציינות את מיקום   phase-angles ( מופע (-לאורך הגל אפשר להצמיד זוויות
המשקולת ביחס למצב הממוצע (בתנוחה). הגל עצמו מאופיין ע"י שני פרמטרים: אורך הגל   

דות במופע זהה; והמשרעת (המירבית; , בין שתי נקוamplitude  (a   תמונה דומה .
, 147איור מתקבלת גם בהיטל תנועה קצובה של חלקיק במעגל, לפי סינוס זווית המופע;  

לקרינה לעבור , הזמן שלוקח להשפעה/  Tימין. פרמטר נוסף לתנועת הגל הוא זמן המחזור  
  - frequency  (fאורך גל אחד. זמן זה קשור הופכית לתדר הגל (מספר המחזורים בשנייה, 
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    1/T f     ,  {275}  

  קבועה.  vבתנאי שמהירות ההתקדמות  

x, לפי    xהגל מתקדם במרחק    tבמשך זמן   v t   אם הפונקציה הכללית של .
)המשרעת (הרגעית) היא   )y f x    הרי שהפונקציה אחרי הפרש זמן ,t     בשינוי מיקום)

 x v t   (  תהיה אז -  (  )y f x v t       או, אותו ביטוי מאפיין את הפונקציה בזמן ;
t  ובזמן( )t t    147איור . ראו.  

  

  : מחזוריות הפונקציה ההרמונית147איור 

Tv , יהיה    אם נסתכל על מחזור אחד, כאשר המרחק שהגל עובר הוא      או ,–  

    fv      ,  {276}  

  ביטוי אשר נקרא נוסחת הגלים. 

עמ' \, 30בפרק ; ראו  cתהיה מהירות ההתפשטות של כל הקרינות שווה; ונקראת   ַּבִריק[
273\.[  

  

  –לפי הביטוי   y; והמשרעת הרגעית    xיהיה מיקום הגל    tברגע נתון  

    
2  

sin[ ]
x

y a



     .  {277}  

הנוסף למרחק. גם הזזה בזווית מופע   פונקציה זו חוזרת על עצמה עם כל אורך גל  
  -    כלשהי 

    
2  

sin[ ]
x

y a
 


      ,  {278}  

  נותנת תוצאה החוזרת באותו מירווח.

  

  הספקטרום האלקטרומגנטי

הנוצרות  –ם האלקטרומגנטי מאופיין באורכי הגל השונים, לקרינות השונות רּוטְ קְ פֶ הסְ 
  .148באיור ממקורות שונים. החלוקה המקובלת מוצגת  



 Dan Sharni 2013 ©דן שרני   . מדידת מרחק אלקטרונית26 ומיפוי מדידה  235

 

  

  : הספקטרום האלקטרומגנטי148איור 

  מ'. 0.3אורך גל ממספר ק"מ עד  ):radio-waves( גלי רדיו

  משמשים בשידורי טלוויזיה ורדיו;     
  במעגלי תנודות).במכשירים אלקטרוניים (ובעיקר  מיוצרים    

  מ"מ. 1מ' עד  micro-waves:( 0.3( מיקרו גלי

  ; דידהמיקרו, ולמ-משמשים לרדאר, לשידור, לתנור    
  של הרדיו. UHF-נקראים גם תחום ה    

 מיקרון 0.78מ"מ עד  infra-red, IR:( 1אדום; - (א.א.; תת אדום-אינפרה    

     ). Å אנגסטרום,  7,800עד  10,000(     

 באסטרונומיה, ועוד, ובמדידה; פואה,שמשים בתעשיה, ברמ     
  מולקולות וגופים חמים.נווצרים ע"י 

  אנגסטרום בלבד. 3,800עד  visible light:(   7,800( אור נראה

יות, לרוב פנימ נוצר ע"י אטומים ומולקולות, כתוצאה מתנודות
     האלקטרונים.של 

), 5,770-5,970(צהוב ), 5,970-6,220), כתום (6,220-7,800הצבעים השונים הם: אדום (
  אנגסטרום). 3,800-4,550), סגול (4,550-4,920), כחול (4,920-5,770ירוק (

   אנגסטרום. 10עד   ultra-violet, UV :(3,800סגול; -(א.ס.; על סגול- אולטרה
      נוצר ע"י אטומים ומולקולות בהתפרקויות חשמליות (מקור      
     ר, בגלים הקצרים עיקרי בשמש); קרינה הגורמת לסרטן עו    
  שלה.    
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  אנגסטרום. 0.06עד  x )ray-x  :(  10-קרינת

   נוצרת ע"י האלקטרונים הפנימיים והקשורים ביותר באטום;     
  ברפואה לצילום עצמות ולטיפול בסרטן; מסוכנת לגוף.משמשת     

    ).x - פת מעט את קרינתאנגסטרום (חופ 0.000,1עד  0.1  ):  )gamma-rays -קרינת
  מקורה בגרעין האטום (הרדיואקטיבי).    

גדולה  x-ההבדלים בתכונות השונות של הגלים נובעים מאורכי הגל: יכולת החדירה של קרני
'. אבל כל וף מכשולים העוצרים אור נראה; וגומזו של אור נראה; גלי רדיו ארוכים יכולים לעק

ה וך כלשהו הביטוי למהירות ההתפשטות שונָ ות (בתוֶ באותה מהיר ַּבִריקהגלים מתפשטים 
  במקצת).

  

  מהירות התפשטות הקרינה

  היא הקבוע לכל הגלים האלקטרומגנטיים.  c  מהירות האור בריק

של צדק  Ioלירח  אסטרונומיות תצפיות) ע"י Ole Rømer( 1676היא נקבעה בשנת 
)Jupiter.( שנתיים של -ין ליקויים חציהמדידה התבססה על הפרש הזמן הניכר שנמצא בIo 

ארץ (בערך קוטר המסלול של הארץ סביב -הנובעים מהפרש במרחק צדק –ע"י צדק 
היתה עוד קביעה  1726ק"מ לשנייה. בשנת  214,000-השמש). התוצאה היתה כ

ָ צְ רָ ּבֶ ), באמצעות אַ James Bradleyאסטרונומית ( ה של כוכבים (הטיית כיוון לכוכב בגלל י
ק"מ  301,000ר שאינה אינסופית, ביחס למהירות הארץ בחלל). התוצאה: מהירות האו

  בשנייה.

) של מהירות האור Hippolyte Fizeauבוצעה המדידה הישירה הראשונה ( 1849בשנת 
ק"מ) אל מראה, ומוחזרת ממנה  8.6. קרן אור עוברת את המרחק (באמצעים קרקעיים

קרן) בריווח ידוע, המסתובב במהירות ידועה. למכשיר. בדרך נמצא גלגל עם שיניים (בניצב ל
כך שהזמן שנדרש לסיבוב הגלגל  –משנים את מהירות הסיבוב עד שרואים את החזר האור 

בשן אחת, מתאים לזמן שנדרש לאור לעבור את המרחק (הכפול). מכאן אפשר למצוא את 
השיניים;  ק"מ לשנייה. בניסויים אחרים סולק גלגל 313,000מהירות האור. התוצאה: 

 & Fizeau( והמראה בקצה הוחלפה בגלגל מסתובב מכוסה מראות Foucault( ניסויים .
  אחרים יישמו תופעות שונות.

  

היא:  ] International System of Units (SI), 1983מאז [התוצאה המוסכמת 

/sec299, 792.458 0.004kmc    ,30בפרק והיא משמשת כיום להגדרת המטר. ראו  ,ַּבִריק ,

  .\273עמ' \

  

כלשהו קטנה ממהירות  בתווךהקרינה האלקטרונית של   vההתפשטות   מהירות
  -   n, לפי מקדם הרפרקציה    cההתפשטות בריק  

     /v c n    . {279}  

בתווך (או גם בין אורכי הגל , המוגדר לכן כיחס בין מהירות ההתפשטות בריק ו nהמקדם  
המתאימים; מכיוון שהתדר נשאר קבוע), משתנה לפי התדר של הקרינה; ולפי הטמפרטורה, 
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]. \41עמ' \, {37}המים, והרכב הגזים (באטמוספרה). [ראו גם ביטוי -הלחץ, כמות אדי
  –, מהסוג Cauchyבמקרה של פיזור נורמלי של הקרינה, מתקבל קשר ניסויי של 

         
2 4

B C
n A

 
      ,  {280}  

   2COמ"מ כספית, ואחוז  760, בלחץ   0, באוויר יבש, בטמפרטורה  גלי אורועבור 

  –, מתקבל 0.03%

  6
0 0 2 4

0 0

1.628,8 0.013,6
( 1) 10 287.604N n

 
          ,  {281}  

  כאשר אורך הגל נקוב במיקרונים.

0הוא:   וצע באטמוספרההממהמקדם  1.000,320n     ,0; או 320N   .  

  

  -  Barrel & Searsמשתנים יש ליישם את הביטוי של  בתנאים אטמוספריים
    

  6
0

273 15.02 
( 1) ( 1) 10

27 760 273

p E
n n

t t
      

 
     ,  {282}  

לחץ אטמוספרי במ"מ כספית;     pם יבש);  הטמפרטורה במעלות צלסיוס (במדחו  tכאשר  
E  לחץ אדי המים באטמוספרה במ"מ כספית (מתקבל בעקיפין ממדידות טמפרטורה

  –במדחום יבש ורטוב); או בצורה 

  0  15.02 
0.359, 4

N p E
N

K K
       ,  {283}  

Kelvin )273tבמעלות קלווין,   Kעם   ;(  

p,או אף בצורה הבאה, המתאימה ללחצים   E   ,במיליברmillibar –  

  0( 1)
( 1) 0.269,6 ( 0.14 )

n
n p E

K


         .  {284}  

  

עד עתה הנחנו שהקרינה היא באורך גל אחיד. אל אין, למעשה, קרינה טהורה כזו (אף לא 
כתוצאה של  וצהר.מרבת התדר היהקרינה מערבת גלים בתדרים שונים, בקו –בלייזר) 

וצרים גל מאופנן (ראו הגלים מתחברים וי –רבוב הגלים השונים, ובהשפעת פיזורים שונים יע
מהירות נמוכה מהגל הנושא (המוצהר). מהירות זו נקראת "  gvבהמשך), שמהירותו  

  ).group velocity" (רהּוהחב

  

  –אפשר גם לפתח את מקדם הרפרקציה של החבורה  {279}במקביל לביטוי 



 Dan Sharni 2013 ©דן שרני   . מדידת מרחק אלקטרונית26 ומיפוי מדידה  238

 

    
0 2 4

3 5 
g

B C
N A

 
     .  {285}  

אטמוספריים משתנים, יש לחשב את המקדמים המתאימים עבור החבורה, בביטויים  בתנאים
{283}-{281}.  

אין הבדל בין המהירות התיאורטית   –ל באוויר) [הערה: אם אין פיזור (בריק, או עבור מיקרוג
v     ומהירות החבורהgv  .[  

במיכשור מודרני אפשר להכניס את התיקונים לעיל, אחרי שמבצעים מדידות עזר של 
ים המודדים דרך טבלת תיקון, או ישירות למכשיר; ויש אף מכשיר –טמפרטורה ולחצים 

טמפרטורה ולחץ בעצמם, ומיישמים את התיקון אוטומטית. [בעגה של המודדים, התיקונים 
  "].ppmלעיל נקראים "

  

  אלקטרומגנטיים מושפעים בצורה שונה מהתנאים האטמוספריים: גלי מיקרו

  (ולכן אין גם בעיית מהירות החבורה, כמו באור); אינה תלויה באורך הגלהמהירות   

  .מושפעת יותר מהלחות המהירות  

  –ללחץ במ"מ כספית הוא   Burnside  הביטוי המקורב של

  6 103.49 86.26 574,8
( 1) 10 ( ) (1 )HgN n p E E

K K K
              .  {286}  

אך ניתן  –מ"מ)  8גל של מ"מ (ושגיאתו קטנה מאד ב 12.5ביטוי זה מיועד לאורך גל של 
  ס"מ. 3-10ליישמו גם בתחום 

  –הביטוי המתאים ללחץ במיליבר הוא 

   
5

6
2

10
( 1) 10 77.6 13 3.7mb

p E E
N n

K K K


            .  {287}  

  

  יצירת הקרינה

הגל האלקטרומגנטי נוצר בפעולה הדדית ונמשכת של שדה חשמלי משתנה, ושדה 
ן מָ זְ ת ידועות: שדה מגנטי משתנה ּבַ שתי תופעו ישאלקטרומגנטי משתנה. באלקטרומגנטיות 

שרה. ּומו שדה מגנטי ; ושדה חשמלי משתנה בזמן יוצר סביבמּוְשֶרהיוצר סביבו שדה חשמלי 
השדה המגנטי -השדה החשמלי הנוצר הוא במישור ניצב לווקטור –במקרה הראשון 

המשתנה; וגודלו תלוי בקצב ההשתנות של השדה המגנטי. גם במקרה השני התופעה ניצבת 
השדה המגנטי המושרה הוא בכיוון מאונך לשדה החשמלי המשתנה; וגודלו תלוי בקצב  –

  י.שינוי השדה החשמל

 – 149איור ),  aבאנטנה של משדר רדיו, (  Zכך אם נניע מטען חשמלי הלוך וחזור בכיוון  
). שדה זה אינו קבוע, מכיוון b  )b, אשר יגיע לנקודה   aניצור שדה מגנטי סביב לנקודה 

נטי משתנה זה גורר יצירת שדה חשמלי שהשדה החשמלי שגרם ליצירתו משתנה. שדה מג
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). כך חוזרת ההשפעה ההדדית, בשדות ניצבים זה לזה, c  )cמשתנה, המגיע לנקודה  
  המתקדמים במרחב.

  

  : התפשטות גל אלקטרומגנטי149איור 

יכולים להיווצר ע"י מיטענים חשמליים  –ולא רק גלי הרדיו  –כל הגלים האלקטרומגנטיים 
בתאוצה. קצב תאוצת המיטענים קובע את תדר הגל הנוצר; ומספר המיטענים הנעים קובע 

  את עוצמת הגל.

  

מכשירי המדידה השונים מיישמים עקרונות אלקטרוניים/מכניים שונים ליצירת הגל המיוחד 
ורות זרם, התנגדויות, סלילי הכוללים מק –להם; ומפעילים מעגלים אלקטרוניים שונים 

  אופטיים, ועוד, בתצורות שונות.- , מדידים, תאים אלקטרוַמְּתנִֵדיםהשראה, קבלים, 

לא היה ידוע  שהמרכז האלקטרוניכשור מדידה אלקטרוני רגיל היתה, יהבעיה העיקרית במ
לא הבסיסי שנוצר  אורך הגלפטי, והמרכז המכני). גם (ולא הזדהה עם המרכז האו במדויק

בדיוק לאורך זמן. בנוסף יש, כמובן, להביא  קבועהיה מדויק (למ"מ בק"מ אחדים), או 
על מהירות ההתפשטות של הגל, באמצעות מודל של  התווךבחשבון את השפעת 

וגם כאן יש, בהתאמה, שגיאות של  –האטמוספרה, ובעזרת מדידות טמפרטורה ולחצים 
  המודל ושל מדידות העזר. 

וקבלת מרחק לדיוק מילימטרי  –, משמעות למילימטר המוצג במכשיר עברבלכן לא היתה, 
להגיע היה ), אפשר Mekometerכשור יקר מאד (למשל, ירק במחייבה מדידה בסרט. 

למרחק תיאורטי (בריק) מדויק למילימטר (או אף לחלק של מ"מ) במספר מאות מטרים; ורק 
 כיוםוב) השפעת הרפרקציה בתווך. [לנטרל את (רהיה ביישום יותר מגל נושא אחד אפשר 

המכשירים המשופרים מגיעים לדיוק מרחק מילימטרי; רוב המכשירים מודדים מרחק ללא 
, וחזרה על כולל סריקה למציאת הפריסמה –פריסמה; אחדים מבצעים מדידות אוטומטית 
ות , המבצעLaser-Scannerלייזר, -ת סורקימערכת מדידות למטרות שונות; קיימות מערכו

 HPממדים; ולשיוור אופטי יש מכשור ייחודי (למשל, - מיפוי עצמים אוטומטי, מדויק, בשלושה
5528A Laser Measurement System כמו  –), המאפשר קריאות מרחק (ונגזרות שלו

באמצעות  –כיוון, מהירות, וכד') בדיוק של מיקרון ופחות, בטווח של עשרות מטרים 
  ].CERN-ב ; יושם, כמובן,אינטרפרומטר

  

  מדידת מרחק

בגלל המהירת הגבוהה בה מתפשטת הקרינה (קרוב למהירות האור בריק), אין אפשרות 
שלוקח לקרינה להגיע ולחזור מהמשיב (רק ביישום לוויינים, בהם  משך הזמןזולה למדוד את 

כשור למדידה אלקטרונית של מרחק, ייש שעונים מדויקים, זה אפשרי). השיטה הנפוצה, במ
) של הגל היוצא והחוזר. המופע של הגל החוזר שונה מזה phases( יםעִ פָ השוואת מֹוא הי
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. [לקבלת הגל החוזר, יש להמשיך את 150איור לפי הטווח (הכפול) למטרה;   –של היוצא 
  הגל המתקבל; להפוך אותו; ואז להחזירו למשגר].

  

  : החזרים ממחזיר במרחקים שונים150איור 

 –(או בתוספת כפולות שלמות של אורך גל)   aחזיר) של אורך גל אחד, בטווח (מהמכשיר למ
כפולות  (או בתוספת  bאין הפרש מופע, בין הגל החוזר והיוצא; כנ"ל גם בטווח חצי גל,  

נוצר הפרש מופע של רבע גל (כפל הטווח);  -   cשמינית גל,   בטווחשלמות של אורך גל). 
  שלושת רבעי גל; וגו'. -   eוח שלוש שמיניות גל,  חצי גל; ובטו -   dבטווח רבע גל,  

וכל מה שצריך לעשות לקבלת הטווח  –את הטווח המדויק  אמצעי למדודעתה יש לנו 
) באורך הגל, ולחלק 360-למחזיר, הוא להכפיל את (הפרש) זווית המופע (יחסית ל

בלבד; תוספת  מוגבלת לאורך גל אחד בשתיים; אבל הבעיה היא, שיכולת האבחנה במרחק
טווח של כפולות שלמות של הגל אינה ניכרת או מפוענחת כתוספת מרחק. כלומר: אפשר 

אדום פחות ממיקרון) -כשור אינפרהי(שאורכו במ הגל הנושא(אורך) בתוך למדוד את הטווח 
אפשר אבל את המרחק כולו, באורך מאות ואלפי מטר (המורכב מגלים רבים מאד) אי  –

  למצוא.

  

  ).modulation( איְפנּוןפתרון הבעיה הוא בשינוי אורך הגל הנמדד, ע"י 
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אבל מבצעים בו פעולות, אשר יוצרות "מעטפת" באורך  –הגל הנושא, הבסיסי, אינו משתנה 
גל מאופנן גדול יותר. בגל זה מוצאים את חלק הגל, המתאים עתה למרחק הממשי, הכולל, 

  למחזיר.

תדר -), או איפנון.Amplitude-Modulation, A.Mמשרעת (-ע ע"י איפנוןהאיפנון מבוצ
)Frequency-Modulation, F.M.] .(האיפנונים הנהוגים גם בשידורי רדיו]. ֵאלּו  

ללא שינוי התדר. כך נוצרת מעטפת,  –של הגל  המשרעתת משנה את עָ רָ ׂשְ מִ -איפנון
 התדרר משנה את דֶ תֶ -, עליון. איפנון151איור שצורתה יכולה להיות גל באורך גדול כנדרש;  

במשך  החוזריםבחנה בתדרים זהים, י המשרעת. הגל המאופנן כאן דורש הללא שינו –
  , תחתון.151איור ;  הזמן

  

  : איפנון גל151איור 

  

, interference( ההתאבכותמיישמת את תופעת  Väisälä הבסיס של מערכת מיוחדת של 
לקביעת מרחק , באותו מופע, אחרי מעבר בדרכים שונות) הנראית כאשר גלים מופיעים

). כמטרמוט קווארץ באורך לביחס במרחק כקילומטר,  -למיקרונים בודדים מדויק מאד (
  המערכת מאד עדינה, ואינה נפוצה כיום.

כאשר  – באינטרפרומטריה) בלוויינים ובאסטרונומיה(פתרון אחר של המרחק מבוצע 
רוש לחזית גל להגיע למקלטים שונים, ומתרגמים אותו לווקטור הד הפרש הזמןמודדים את 

. גם כאן, כמו במדידה ישירה של מרחק מתוך זמן, נדרשת קביעת זמנים הפרש מרחקשל 
  ]. VLBI, GPS interferometric reflectometryמדויקת מאד. [מיושם במערכות 

  

, באורך גל אדום-אינפרהבשוק היום מיישמים ברובם קרינת  האלקטרואופטייםהמכשירים 
; האיפנון הוא )או חומר דומה  Gallium Arsenide(של מִדיֹוָדהמיקרון. הקרינה נובעת  0.9-כ

במשרעת; והטווחים הם למספר ק"מ (בעבר, לפי מספר וגודל הפריסמות המחזירות). 
אפשר גם למדוד  –קוביה; בטווח קצר, ובערך בניצב למשטח -הפריסמה הרגילה היא פינת

. הדיוק כיום הוא בתחום המ"מ, בטווח קצר רור מיוחד, או לסרט דביק רפלקטיבימחזיל
. [במיכשור מיוחד לשיוור אופטי, כאמור, אפשר לקרוא לחלקי ; ואף מפני השטחובינוני

  מיקרון].
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 Light Amplification by Stimulated Emission of( נראה ולייזר-אורמכשירי 
Radiation, LASERעד  כחולמיקרון ( 0.63עד  0.48נראה, באורכי גל בין - אור על ), פועלים

, xenon ַמְבֵזק, helium-neonליבון, לייזר - הקרינה נוצרת באלמנטים שונים (מנורת). אדום
"מ, במכשירים (בקריאה למ משרעת; והטווחים הם ממספר מאות מ'ועוד); האיפנון הוא ב

הנראה יש יתרון, למפעיל ולמציב - ור(כשהקריאה לס"מ). [לא ק"מ 60הטובים), ועד 
  הפריסמה, בכך שרואים את הקרן].

(אף שהטווח  ללא פריסמהכיום מסוגלים גם למדוד פסיבית,  האלקטרואופטייםהמכשירים 
לסים קצרים (כדי ּומחזיר מתאים). רובם עובדים בּפ-והדיוק משתפרים, עם הצבת משטח

ם האזרחי הוא בטווחים קצרים (ממספר לרכז אנרגיה, למדידה בהחזרים חלשים). היישו
, WILD/Leicaשל  Distoבמיכשור ידני קטן [כמו סדרת בדיוק מ"מ וס"מ, עשרות מ', 

למיפוי מצוקים, מנהרות  –]) Hiltiשירים של חברות כלי עבודה, כמו מכאף או  ואחרים;
צה"ל) מגיע  לייזר של-טווח-ופירים, ומבנים היסטוריים. היישום הצבאי (למשל, "מט"ל", מד

  ק"מ), בדיוק של מספר מ'. 10-20לטווחים ניכרים (

ללא על מערכות תצפיות, ואף  וחוזריםאחר הפריסמה,  העוקביםבנוסף ישנם מכשירים 
  -שהוזכר לעיל  הלייזר-רקיסוב שטח פעילות חשוב הוא המיפוי(וללא עינית), ועוד.  צופה

הפרטים והעצמים השונים עליו (כולל משטח ורים מפני החזֵ הקולטים הֶ  -קרקעיים ואוויריים 
הנקודות" - הבעיה שם היא בפענוח "ענןל, למשל), בפרוט רב ובדיוק גבוה (קוי חשמ
  . ), ומיפוי מתאיםייחוסו לעצמים שונים, 3D-ב הנמדדות

אווז), שהמפעיל -הפוכה, או ראש-קטן (הנראה כמטוטלת לייזר ידני-סורק[לאחרונה הוצג 
  בתוך מיבנים]. –ה, לביצוע ואגירת ענן הנקודות מנענע, תוך הליכ

 תאוצה,- מייצב, מדי-[במקביל הודגם פיתוח, המכליל אמצעים ממוזערים שונים (כולל ג'ירו
לביצוע ניווט ומיפוי בתוך  –) smartphoneחכם (-ותוכנות חישוב), בתוך טלפון לחץ;- מד

  ני ממוזער, לשיפור הדיוק)].מרחק אלקטרו- מיבנים (בדיוק בינוני; צריך עוד להוסיף מד

  

ס"מ. הקרינה  0.8-3, באורכי גל א.מ., אלקטרומגנטייםפועל בגלים  המיקרוגליכשור יהמ
); 2/, באורך dipole-antenna( ֹוליּפדִ -), ויוצאת מאנטנתklystron( ְקֵלייְסְטרֹוןבנוצרת 

ק"מ. המכשיר המשדר  80-150מ' ועד  האיפנון הוא בתדר; והטווחים הם ממספר עשרות
)master) והמחזיר (remote, slave ומתחלפים בפונקציות. ההחזר הוא אקטיבי,  –) זהים

  לאחר עיבוד.

, המיישמות מספר מכשירים מכשירים א.מ. למיפוי ימי ולניווטם מערכות קיימות בשוק ג
). הטווחים יכולים להיות (לביצוע חיתוכים של מרחקים, היפרבולות, ועוד, בשיטות שונות

   נים.יגם בעידן הלווי; ואחדות בשימוש גדולים מאד, עד גלובליים

יינים, במיקום משתנה אך ידוע כל הזמן (ממעקב מיישמת מערכות לוו הגיאודזיה הלוויינית
ושיטות למדידה אלקטרונית של מרחק שהוזכרו לעיל (זמן, הפרש  –רצוף מתחנות בקרה) 

אום תצפיות רבות. ראו יריה), יחד עם ביצוע חיתוכים מרחביים רבים ותמופע, אינטרפרומט
  .\248עמ' \, 27פרק 

והוא דורש הסתמכות על חיתוכים בגלים  – GPS-[מיפוי בתוך מיבנים קשיחים אינו אפשרי ב
  אלקטרומגנטיים, בין אם מתחנות מימסר של טלפון, או מרשתות ייעודיות כלעיל].
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  כיול

ספת (לזוג התו- ידה האלקטרואופטית כולל בעיקר את קביעת קבועכיול מערכת המד
. המרכז למיפוי ישראל מוכן לבצע כיול ]והשגיאה המחזוריתהקנ"מ [ופריסמה/מכשיר), 

כשור אלקטרוני למדידת מרחקים (והמודדים חייבים לבצעו פעם בשנה). המדידות כוללות ימ
יס ידוע (כיום באגני החימצון של ראשון על בסאורכים חלקיים שונים, בקומבינציות שונות, 

  ופותרת את קבוע התוספת ואת הקנ"מ. –לציון, באורך פחות מקילומטר) 

  

האפס של המערכת, הוא התיקון -(לזוג פריסמה/מכשיר), או חילוץ שגיאת c התוספת-קבוע
קיים, נובעת לעתים מיישום שיש לתת למדידה, כדי לקבל את המרחק הנכון. העובדה שהוא 

 שֹונֶהפריסמה שאינה מתאימה למכשיר (למשל של יצרן אחר), או שהורכבה במיקום 
של  ,. מציאת המקדם אפשרית ע"י מדידה במכשירהנּושמהנדרש, או שהקבוע במכשיר 

ללא (מדוד למשל בסרט, או באמצעים מדויקים יותר). אפשר גם לקבוע אותו  מרחק ידוע
המרחקים החלקיים, מקצות קו אל פריסמה על הקו; ומדידת  2, ע"י מדידת ידיעת המרחק

1המרחק הכולל. אם המרחקים החלקיים המדודים הם   2,       והמרחק המלא המדוד הוא ;

   ולכל אחת מהמדידות דרוש תיקון בקבוע התוספת ;c    :הרי שמתקבל מייד ;

1 2( ) ( ) ( )c c c          :1; או 2c       .  

  

יש להביא בחשבון את העובדה, שכל  .למרחק ידוע מראשדורשת השוואה  הקנ"ממציאת 
המכשירים המכוילים על בסיס אחד יאופיינו בקנ"מ הנקוב לאותו הבסיס; וכן שכיול על בסיס 

"כ יישום למרחקים ארוכים, מהווה אקסטרפולציה. מאידך, אפשר לקבל קנ"מ טוב קצר, ואח
כשור המיוחד שייקבע את יכולל למ –) לכל רשת הבקרה הארצית GPSמגיאודזיה לוויינית (

  בסיס הכיול [לא בוצע למעשה עדיין בארץ].

ביחד, בהשוואה   s, והקנ"מ    cהתוספת  - בארץ מקובל לקבוע את שני הפרמטרים, קבוע
  'באגני החימצון של ראשון לציון). כל מדידת מרחק  כאמור, בסיס (-למרחקים ידועים בקו

מתואמים הנעלמים בצורה    , ומההפרשים (לפחות שניים)    מושווית למרחק הידוע  
'  'a b           כאשר מרחק אחד קטן מאד, מתקבל קבוע התוספת .c   ישירות

  מאותה מדידה.

  

- (והיתה משמעותית בדורות הקודמים של מדי קיימת בכל מכשיר השגיאה המחזורית
ומתבטאת בערכים מדודים גדולים או קטנים מדי, וניות; נובעת מבעיות אלקטר המרחק). היא

 הפרש המרחק המדודכפונקציה מחזורית של המרחק. קביעתה אפשרית ע"י השוואת 
להפרש המדוד במדויק (למשל, בסרט). פעולה זו יש לבצע על  –נקודות  2במכשיר, בין 

הגרף המתקבל יחזור מ'.  0.5-1מ'), למשל במירווחים של  10אורך גל מאופנן שלם (בד"כ 
וייתן את הערך לתיקון המחזורי  –על עצמו (בערך) עם תוספת מרחק של גל (מאופנן) שלם 

  (קרוב לסינוסואידה).

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  כון.אך לא בהכרח נ –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 
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 שאלות

 של  כדי  לקבל  דיוק   –דיוק קביעת הזמן  מה צריך להיות  .1
  מרחק?דת כשור אלקטרוני למדייבמ ס"מ  1

103מהירות התפשטות הקרן קרובה למהירות האור, או בערך   10    ס"מ לשניה. לכן דיוק הזמן צ"ל בערך
113.33 10  ר שדיוק כזה אינו מושג במכשיר מדידה קומפקטי (אך אפשרי במכשור לווייני).של שנייה. ברו  

  מיקרון? 0.9באורך גל  –אדום -מהו התדר של גל אינפרה .2
  , או:    חלקי אורך הגל    cמחושב מהמהירות    fהתדר  

8 6 14
/sec/ 3 10 / 0.9 10 3.33 10m m Hzf c         . 

מ', המוחזר  20מה יהיה המופע של הגל המאופנן באורך  .3
 ?'מ 123.45מפריסמה במרחק (בכיוון אחד) 

מ'. ייתרה זו מהווה  6.90מ'; הייתרה מעל כפולה שלמה של אורך הגל היא  246.90המרחק הלוך וחזור הוא 
0.345 של אורך הגל, או מופע של  0.345 360 124 .2         360(מתוך .(    

 אם נחשב לפי מרחק לכיוון אחד, עם אורך חצי גל מאופנן]. –[אותה תוצאה תתקבל 
מכשיר מדידה אלקטרואופטי מיישם אורך גל א.א. נושא של  .4

בזמן המדידה הרץ.    -מגה 24.5ן מיקרון, ותדר איפנו 0.9
27.0נמצאה טמפרטורה   c מ"מ כספית.     755.1, ולחץ אטמוספרי

 מהו אורך הגל המאופנן הממשי?
, הוא  {281}, בהסתמך על הנתונים {285} מקדם הרפרקציה לחבורה, ביטוי

0
1.000,293,6gn    ;

1.000,265,47gn, הוא  {283}והמקדם בנתוני האטמוספרה, ביטוי     .  

/sec/, היא {278}טות הממשית, ביטוי  מהירות ההתפש 299,712.9g kmv c n     ,ואורך הגל הממשי ;

v/, הוא  {276}ביטוי   f    0.012,233,18  -, או 12.233,18km m    . 

הרץ.  -מגה  10מכשיר מדידה מיקרוגלי מיישם תדר איפנון  .5
15.4מן  המדידה  נמצאה  טמפרטורה בז c  מ"מ  745, לחץ אטמוספרי

 מ"מ כספית. 8.8מים -ת, ולחץ אידיכספי
 מהו אורך הגל הממשי?

1.000,319.27n:  {286}מקדם הרפרקציה נמצא מביטוי    .  

sec299,696.77kmv/:   , היא{279}המהירות הממשית, ביטוי    ואורך הגל המאופנן הממשי, ביטוי ; 

0.029,969,68, הוא:  {278} 29.969,68km m    . 
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  מבוא לגיאודזיה לוויינית  27

  

  הקדמה

  .1957, הרוסי בשנת Sputnik-המלאכותיים סביב הארץ נפתח בשיגור העידן הלוויינים 

יושם בלון  1960וזו לא חסכה במאמצים בכיוון זה. בשנת  –השיגור הפתיע את ארה"ב 
ות ) לתצפי1964, בשנת Echo2; ואחריו Echo1מ', בשם  30-מוכסף גדול (בקוטר של כ

כאשר מיקומו  –אופטיות, על רקע הכוכבים (ניתן היה לראות את הבלון אף בעין בלתי מזוינת 
  מ'. 10-20היה מול השמש). המדידות איפשרו קשר בין נקודות ללא ראות ביניהן, בדיוק של 

עבור חיל הים האמריקאי (הוכרזה  Transitהחלה בניית מערכת לווייני הניווט  1961בשנת 
נים, ועידכנו את נתוני המיקום י). תחנות בקרה עקבו אחרי הלווי1964שנת בצעית בימ

; Dopplerדופלר (-שידרו למקלטי המדידה אותות שפוענחו לפי אפקט לּווהתנועה שלהם; ואֵ 
תדר גל הנקלט ממשגר בתנועה משתנה בהתאם לקצב שינוי הטווח בין המשגר לקולט; 

אשר  –נים במסלולים שונים יפר לוויאפקט "הרכבת המתקרבת"). המערכת כללה מס
  מ'. 1-3איפשרו מדידות מיקום יחסי בדיוק של 

הראשון הלוויין ; GPS )Global Positioning System-החלה בניית מערכת ה 1974בשנת 
ניה הרבים פרוסים היום במסלולים י), אשר לווי1978בשנת ע"י חיל האוויר האמריקאי שוגר 

ף ואחיד של כל נקודה בעולם; ומאפשרים דיוקים יחסיים במיקום שונים; מבטיחים כיסוי רצי
כיום  ) כוללתGNSS )Global Navigation Satellite System-ופחות. מערכת ה 1ppmשל 
; בתוספת מערכת GLONASSומערכת רוסית פעילה דומה לה, האמריקאי,  GPS-האת 

, ומערכת Compass המתחילה פעילות, מערכת סינית; [Gallileoאירופאית בהקמה, 
מספר , המבוססת על OmniStarבנוסף ישנה גם מערכת אמריקאית פרטית, בשם  הודית;

וחישובים מדויקים ומספקת שרותי תיקונים  ),geo-stationaryיציב (- לוויינים במסלול גיאו
היא היום הכלי  GNSS]. מערכת דומה, ואחרות WAAS; ומערכת GNSSלמסלולי לוויני 
יווט, ליצירת בקרה, ולמדידה ומיפוי בכל העולם. יש לזכור, עם זאת, כי כל הסטנדרטי לנ

כיסוי העולם בלוויינים  ות המפעילים אותן.המערכות הללו עלולות להיות משותקות, בהורא
שדרשו בעבר מאמצים רבים  רבים מאפשר כיום קביעת מיקום (ונגזרותיו) במהירות ובדיוק,

ועתה אפשר לקבל מיקום מדויק בעצירה קצרה, או  –מאד וזמן רב. זמני המדידה התקצרו 
אף תוך כדי נסיעה (כולל מיקום, ואוריינטציה של מצלמות פוטוגרמטריות ומיכשור אחר בכלי 

, כשהמודד היה צריך לחזות מתי יהיה "חלון" GPS-טייס). [עברו הימים, בתחילת שרות ה
ואותו חלון נע במשך  –ת התצפית) מתאים לתצפיות (אז יהיו מספיק לווינים סביב לנקוד

, וגו'. כיום יש תמיד מחרתיים בלילהבערב, אחה"צ, מחר היממה, כך שאתמול הוא היה 
כך שאפילו בהחזקת הטלפון הסלולרי ביד, בנסיעה ברכב, המכשיר מוצא די  -ים מספיק לווינ

  נים לקביעת המיקום (ומהירות הנסיעה, ועוד)].ילווי

ד מדידות בקרה למיקום בדרגות הגבוהות, בטריאנגולציה [תקנות בישראל אין מבצעים עו
לגיאודזיה לוויינית בלבד]. גם בקרה  1-3מגבילות יצירת בקרה בדרגות  1998המדידה 

יש  . עם זאתGPSמבוצעות יותר ויותר בעזרת  –בדרגות נמוכות, ומדידת פרטים קרקעיים 
זה של קביעת מיקום; והיומרה להמיר גרוע בהרבה מ GPS-ב גבהיםלזכור, כי דיוק קביעת 

) ת", כביכול"מהירֹו GPS, המתקבלים מתצפיות  hגבהים אליפסואידיים (גיאודטיים, 
תלויה בדיוק מודל ההתמרה (גליות  –, לאורך האנך, מפני הגיאואיד)   Hלאורתומטריים (

תיים משמעוGPS -גם המאמצים הנדרשים לקביעת גובה גיאודטי טוב ב).  Nהגיאואיד, 
מועדים שונים), ואינם כלל זניחים מספר ביותר (יש למדוד בלולאות, במשך זמן ניכר, ב

   ;\131עמ' \, 16פרק  ;\13עמ' \, 2פרק  ;\5עמ' \, 1 בפרקראו (לעומת תהליך האיזון). 
  .\276עמ' \, 31ופרק 
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  GPSתנועת לווייני 

ק"מ  26,000דיוס של מעל ) ברמסתובבים במסלולים (בעלי נטייה למשווהGPS -לווייני ה
-כק"מ מפני השטח. הם מבצעים הקפה בכל  20,000-ממרכז הארץ, או בטווח מיזערי של כ

ק"מ בשניה. במהירות כזו יש צורך  3.8-שעות; ומהירות הטיסה שלהם היא, לכן, כ 12
  -ס"מ במיקום הלוויין דרוש תיזמון של כ 1במדידות זמן בדיוק גבוה: לקבלת  62.6 10 

כי מהירות האור,  –[קביעת הטווח למכשיר המדידה דורשת דיוק גבוה בהרבה, כמובן  שניה.
 -ק"מ בשניה, מחייבת תיזמון של כ 300,000-כ 113.3 10 ס"מ (אפשרי  1שניה, לדיוק של

  רק בשעון אטומי)].

, כך שהאחרון מהווה אחד המוקדים  Mמרכז הכובד של הארץ   מסתובב סביב  mהלוויין  
; והארוך  perigeeהמרחק הקצר ביותר בין הלוויין והארץ נקרא   .152איור של אליפסה;  

. המיקום של (מישור) מסלול הלוויין נתון ע"י נקודת החיתוך שלו במשווה   apogeeביותר 
N  (בה הלוויין עולה מעל למשווה), או בזוויתΩ )ֲהָטֶלה- מנקודת ,first point of Aries ,γ 

הנקודה הראשית באסטרונומיה, בה נחתך מישור התנועה של הארץ סביב השמש עם מישור 
כלפי המשווה. האוריינטציה של מסלול   iזווית  והאוריינטציה שלו נתונה ע"י ההמשווה); 

נקודה זו קובעת את  . perigee -המגדירה את נקודת ה  ωהלוויין (האליפטי) נתונה בזווית  
 - כיוון ציר ה x הזווית  של מערכת הלוויין. הקואורדינטות הקוטביות ,f   ,"אנומליה אמיתית")

true anomaly  והמרחק ,(r .משלימות את מיקום הלוויין במרחב ,  

  

  : תנועת לוויין152איור 

  

   i, Ωזויות   2 ) להגדרת מיקום הלוויין:Kepler( ֶקְּפֶלרהפרמטרים של  6-מקובל להשתמש ב
הציר הגדול של -להגדרת כיוון האליפסה; חצי  ωלהגדרת (מישור) המסלול; זווית נוספת  

או האנומליה (  f; והאנומליה האמיתית    e; האקסצנטריות שלה    aהאליפסה  
  .315איור );   Eהאקסצנטרית   

  e, בהתאמה. האקסצנטריות    a, bשני חצאי הצירים באליפסה, הקטן והגדול, נקראים  
  –מוגדרת כיחס 

  
2 2

2
2

a b
e

a


     ,       {288}  
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  : פרמטרים באליפסה של המסלול153 איור

  

- ; ושהמרחק ל  a eממרכז האליפסה הוא    Mואפשר להוכיח בקלות שמרחק המוקד  
perigee   הואa (1- e)  והמרחק ל] -apogee   הואa (1+ e)   13עמ' \, 2ק בפר]. ראו גם\.  

, אותה אפשר לפתור מהקשר לאנומליה האמיתית     Eאם ידועה האנומליה האקסצנטרית  
f  -  

   
21 sin E

tan f
cos E

e

e





    ,  {289}  

  –אפשר למצוא את קואורדינטות הלוויין 

  x a (cos E )e      ,  {290} 

 2y b sin E a sin E 1 e       .  

  –הקואורדינטות הישרות נותנות את המיקום הקוטבי של הלוויין 

   2 2r x y     ,  {291} 

   
y

f arctan( )
x

    .    

x ,yהמיקום  וידועות נגזרות  -   x, y (r)אם ידועים ערכי המיקום הקודם של הלוויין     

געי של ילחשב את המיקום הר אפשר -  rווקטור  -, וכן נגזרת הרדיוס  Eוהאנומליה  
מיקומה.  מתצפיות מתאימות בנקודה הנמדדת אפשר אז לחשב את . tהלוויין, אחרי זמן   

אלא  –אים בדיוק למסלול החזוי מהנתונים הקודמים הבעיה היא שהמסלול הממשי אינו מת
). ההפרעות נגרמות ממקורות שונים (בעיקר: כובד ארצי לא perturbations( הפרעותיש בו 

- כדורי, משיכה והשפעת גאות של הירח/השמש, לחץ קרינה, חיכוך אטמוספרי [זניח ב
GPSבכיוון רדיאלי לנקודת התצפית, בכיוון  –הלוויין  מיקום שגוי של]), ומתבטאות ב

המסלול, ובניצב למסלול. לכן יש צורך לעדכן בתדירות גבוהה את נתוני התנועה של הלוויין, 
) ניתן לתקן חישובית, ולהגיע post-processingמעשה (-אשר הוא משדר. בעיבוד לאחר
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בתנאי שיש גישה לפרמטרים  –ם המשודרים לדיוקים גבוהים יותר מאשר ביישום הנתוני
  האמיתיים.

  

  מיקום בעזרת לוויינים

) מבוצע בעזרת לוויינים ע"י חיתוך אחורה מרחבי, point positioning( נקודה בודדתמיקום 
  כאשר הלוויינים משמשים כמטרות במיקום ידוע.

  

  – 154באיור וצג  בין מרכז הכובד של הארץ, הלוויין, ונקודת המדידה מ הווקטוריהקשר 

   j j
i iR = r - ρ    .  {292}  

  

  מיקום נקודה בודדת: 415איור 

מרחקים,  3נעלמי המיקום של הנקודה הבודדת דורש מדידת  3החיתוך המרחבי למציאת 
דיוק -, ימין. [בגלל אי155באיור לפחות, מהנקודה ללוויינים (שאינם במישור אחד), ומוצג  

  השעון, ולמדוד ללוויין רביעי, לפחות].- המדידה יש להוסיף את נעלם השעון בנקודת

  

  : חיתוך לנקודה ומיקום יחסי155איור 
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ינים קרובים; אך אלו אינן יללוו כיוונים אופטיים[הערות: במערכות היסטוריות יושמו מדידות 
בוצאות ללוויינים. הספקטרום בו מ הטווחמדויקות דיין, בגלל הרפרקציה. כיום מיושם 

); בתחומי laser-rangingלייזר (- במדידות טווח –הנראה - מדידות הטווח הוא בתחום האור
 ,150( VHF, UHF; ובתחומי הרדיו GPSבמערכת  –) GHz 1.2-1.5המיקרוגלי (  L-פס

400 MHz (–  במערכת הישנהTransit.[  

  

שמאל. שיטה זו יושמה , 155באיור ) בין נקודות מוצג  relative positioning( מיקום יחסי
, שהשתמשה באינטגרציה של האות הנקלט, המוסט באפקט Transit-לראשונה במערכת ה

  .translocationר (בגלל תנועת הלוויין/הארץ); ונקראה אז לֶ ּפְ דֹו

  –נמצא ע"י הביטוי   12ΔRבין הנקודות   הווקטור היחסי

    j j j
12 2 1 2 1 12ΔR = R - R = ρ - ρ  = Δρ   .  {293}  

ללוויין הן שונות (בעיקר: עיכוב אטמוספרי  דיוק מדידת הטווחהתופעות המקטינות את 
לקרינה, סחיפה בשעוני הלוויינים והתחנה, טעויות במסלול החזוי של הלוויין). אבל במדידת 

. מכיוון שההשפעות מקוזזות, או אף ממוזערותרוב ההשפעות  –בין נקודות  מיקום יחסי
הרי שהפרש מיקום  –הות בנקודות קרובות (ובעיקר יחסית לטווח הגדול ללוויינים) (כמעט) ז

בין נקודות סמוכות יתקבל בדיוק גבוה בהרבה מזה של קביעת מיקום נקודה בודדת. המצב 
  עוד משתפר, אם התצפיות מבוצעות באותו זמן.

 VLBI ]Very Long (למשל: לווייניות- לאארציים (כולל גם שיטות -מיקום בעזרת עצמים חוץ
Baseline Interferometry ,[על רקע כוכבים). השיטה הראשונה  צילום, אסטרונומיה

) ומביאה לתוצאות המדויקות ביותר, במרחקים pulsarsמיישמת מקורות רדיו רחוקים (
(שהיא  Transit[, GPSגדולים בין תחנות. השיטות הלווייניות השכיחות כיום כוללות [בעבר 

 -ו  GNSS ;[SLRלוויינית הסטנדרטית בכיסוי עולמי [כרכיב הראשי במערכת המערכת ה
LLR  )Satellite-Laser Ranging, Lunar- שתי האחרונות מודדות מרחק אל פריסמה .(

  ).VLBI-בלוויין או בירח, בהתאמה. דיוק הראשונה במרחקים גדולים מתקרב לדיוקי ה

  

 Satellite to Satellite( SST-)  וSA )Satellite Altimetry[שיטות לווייניות נוספות הן 
Tracking אבל מספקות מידע  –), אשר אינן פותרות קואורדינטות ארציות בצורה ישירה

  חשוב על פני הים והגיאואיד, ועל שדה הכובד החיצוני של הארץ, בהתאמה].

  

  GPS-מערכת ה

) NAVSTAR GPS )NAVigation System using Time And Ranging -מערכת ה
), משמשת לניווט ולמדידות גיאודטיות; מבוססת על לוויינים, מערכת בקרה קרקעית (קבועה

  , ועוד].GLONASSומכשירי מדידה (ניידים). [בדומה, הוזכרה המערכת הרוסית 

  

(הקרובים מאד ל) מעגליים;  מסלולים 6- פעילים כיום) סובבים ב 30(בסביבות  הלווייניםכל 
 -בנטייה למשווה כ 5563-(הבלוק הראשון של הלוויינים היה בנטיה כעם זמן מחזור כ ;( -

 20,200-שעות כוכביות (כלומר, כפול מקצב סיבוב הארץ); וטווח נומינלי מפני הארץ כ 12
  ק"מ.
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  בשני תדרי רדיו לקביעת מיקום: משדרכל לוויין  (1,575.42 MHz) L1ו -  
(1, 227.60 MHz) L226פרק ס"מ, בהתאמה. ראו גם  24- וכ 19-; כך שאורכי הגלים הם כ ,

 154-, ע"י הכפלה בMHz 10.32של   0f[שני התדרים נגזרים מהתדר הבסיסי   \242עמ' \

, ונוספת עליהם גם קודים משבשיםנים ע"י , בהתאמה]. התדרים הנושאים מאופנ120- וב
  . התדרים והאיפנון נשלטים ע"י שעונים אטומיים בלוויין.הודעת ניווט

  

 עוקבתהקרקעית כוללת מספר תחנות קבועות, בפריסה עולמית. המערכת  הבקרהמערכת 
, המסלוליםאחרי המיקום הממשי של הלוויינים, ומצב "הבריאות" שלהם; מחשבת את 

גם  קיימותאת הודעות הניווט ללוויינים. [במקביל  ומזינהבהם;  השעוניםאת  ומסנכרנת
מודרניים מעבדים יחדיו גם את מדידה , כפי שהוזכר; ומכשירים מערכות עוקבות מסחריות

  התצפיות ללוויינים הרוסיים והאירופאיים].

  

ב של האותות (או שניהם; וברו פעיםֹוהמהמאופננים, או  הקודיםאחר  מכשיר המדידה עוקב
  ).הודעות הניווטגם  המכשירים נקלטות

טווחים  4ללוויין.  הטווחאפשר לקבוע את  –, עם האות הנקלט עותק של הקודע"י השוואת 
(הרביעי נועד לקביעת שגיאת השעון במכשיר), בקונפיגורציה הולמת, יחד עם נתוני  ֵאלּוכ

. לקביעה מדויקת בעתיד, נשמר גם ל המכשירהמיקום המרחבי שהמסלול, פותרים את 
  של הגל הנושא או של הקוד. המופע

  

  –הקודים המאופננים הם 

C/A-code:  מיקרי - רעש- קוד דמויPRN )Pseudo-Random Noise ְ1+ או 1ת רֹופָ ); ס-   ,
0מילישניה, בתדר   1חוזר כל      /10f) 180-) מזיזה מופע ב-1. [סיפרה.[  

P-code:  מיקרי - רעש- קוד דמויPRN ; ימים, בתדר     267,   חוזר כל - 1+ או 1ספרות
    0fימים, ומוקצים ללוויינים השונים].    7קבוצות של  38-. [הימים מחולקים ל

  הקוד גלוי.    

Y-code:  דומה ל- P-codמתערער          –נוסחת הקוד  , אבל עם נוסחה סודית. ללא   
  הפתרון במידה משמעותית ביותר.

  ביט לשניה. הקוד גלוי. 50ביט, בקצב  1,500, באורך -1+ או 1: ספרות הניווט- הודעת

  ].קודים נוספים[בעתיד יופעלו 

  

  ; Y-codeאו   P-code -וגם בC/A-code  -ב מאופנן  L1הגל הנושא 

  ; Y-codeאו   P-code  - רק ב מאופנן  L2הגל הנושא 

  שני הגלים נושאים את הודעת הניווט.
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השידור  זמןולכן הוא מחייב סינכרּון מדויק של  –מהלוויין למכשיר נמדד במכשיר הטווח 
(שעון הלוויין) וזמן הקליטה (שעון המכשיר). המקרה האחרון קשה יותר מאשר המקרה של 

ת את המופע של הגל המשוגר והחוזר, בו אפשר להשוו –מדידה אלקטרונית על פני הארץ 
במכשיר המדידה. הסינכרון (המתמטי) בין שעוני הלוויינים מובטח ע"י מערכת הבקרה; 

  הקואורדינטות). 3- התאמת השעון במכשיר המדידה מחייבת תוספת נעלם לפתרון (נוסף ל

  

 גל מתמשך) או pulsed signals( אותות פעימהמדידות טווח מבוצעות בעזרת 
)continuous waveמערכת ה .(-GPS מדּומה -מאפשרת יישום שניהם: טווחpr  )pseudo-

rangeנושא (-גל-פעימות- ) באמצעות אחד הקודים, בראשון; מדידות מופעcarrier beat 
phase measurements( .בשני. החסרון בראשון הוא שהאות אינו מופיע ברציפות ,  

שנמצא בהשוואת האות המשודר והנקלט (כולל   tהוא הפרש הזמן    pr  המדומה-הטווח
מזמן המחזור של הקוד;  1%הבעיות שבין השעונים). הקורלציה נמצאת בדיוק של בערך 

שניה, המתאים נֹונָ  1הדיוק הוא בערך  –מיקרושניה  0.1, במחזור של  P-codeובמקרה של  
  .מ' 3, או 10הדיוק גרוע פי   C/A-code - . עבור הס"מ 30לדיוק מרחק 

): cycle-ambiguity( החסרים-המחזוריםהבעיות העיקריות במדידה זו קשורים לשאלת 
ראשית, יש לקבוע את מספר הגלים השלמים שעברו בין הלוויין למכשיר (הבעיה אשר 

, ). שנית\241עמ' \, 26פרק כשור אלקטרוני קרקעי ע"י שינוי אורך הגל המאופנן; ינפתרה במ
). התוכנה cycle-slipכל רעש באות, או הסתר רגעי, יגרום לאיבוד מספר (ענקי של) גלים (

  חייבת לפתור בעיות אלו.

  

כי  –[יש לדייק בו  שלה הגובהשל המכשיר הקולט ממורכזת מעל לתחנה, ונמדד  האנטנה
פונה  ; האנטנה מחוברת בכבל למכשיר, וזה אינו ממורכז. האנטנהאין עליו בדיקה ישירה]

יש  לזניט, מפולסת, ואין צורך לכוון אותה [באנטנות מיוחדות יש כיוון, המשפר את הפתרון].
מעצמים ליד התחנה,  ים) אפשריreflections, multi-path( קרינה- יהחזרצורך להזהר מפני 

  וישבש את המדידה. –או ליד מסלול הקרן. החזר כזה יתאבך עם הקרן הישירה 

  

לתצפית  המתאימיםחריות הסטנדרטיות מציגות את כל הלוויינים המס תוכנות ההפעלה
נאגרים  הקליטה, בגלל הרפרקציה). נתוני מהאופק 15(מקובל ליישם לוויינים מעל 

 –) post-processingמעשה (- ) או אחריreal-timeאמת, -קום (בזמןמָ במכשיר, ומחושבים ּבַ 
עשויות חשוב. [יש לציין, שתוכנות מסוימות יכשור/המימצעי המבהתאם לאופי המדידה ולא

, מאשר אחרות (הנושא הוצג ע"י מפעיל פרטי של רשת בגבהיםלדיוק טוב יותר  להגיע
תחנות קבע בישראל, הטוען לדיוק גבוה יותר בגובה, מזה המתקבל בתוכנת המרכז 

  למיפוי)].

  

: הגיאומטריה הרגעית של ורמיםתלוי בשני ג GPS-קביעת המיקום (והגובה) ב דיוק
  הלוויינים, ודיוק התצפיות.

, המבטא את היחס )DOP )Dilution Of Precisionבפרמטר הנקרא מבוטאת  הגיאומטריה
  -  0ודיוק המדידה    בין דיוק המיקום  

  0DOP      .  {294}  
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ממדים, למיקום -המתייחסות לגובה, למיקום בשני –יש מספר ווריאציות  DOPָמדד [לְ 
, בהתאמה)]. הוא מחושב   TDOP, PDOP, HDOP, VDOP(ממדים, לזמן, ועוד -בשלושה

מאליפסואיד השגיאות (במספר הממדים הרלוונטי) של התיאום. מצב יחסי בין לוויינים 
הטוב ביותר  DOP -הגדול. [ DOPהמדידה ייתן כמובן  שיהווה חיתוך גרוע ("רזה") בנקודת

(במצב תיאורטי של לוויין אחד בזניט, ושלושה בפיזור אחיד באופק); ערך  1האפשרי הוא 
  ].4- מקובל לשאוף למדד קטן מהינו חשוד;  6מעל 

  

), שגיאות Ephemerisתלוי בדיוק המסלול החזוי (הנקרא בקיצור "ֶאֶפֶמִריס",  דיוק התצפיות
  , ורעש במקלט.במהירות התפשטות הקרינה, שגיאות שעון ותיזמון

 והחזרההתצפיות  ולמשךהייחוס, -לתחנות הקטנת המרחק[בנוסף יש שיפור בדיוק, עם 
  עליהן במועדים שונים].

  

בתדר ). המכשירים L2 - ו  L1) או שני תדרים (L1מכשירי המדידה קולטים תדר אחד בלבד (
ע, ּוריּב- ), או תהליךC/A-code - (בד"כ על ה code-phaseקוד, - של-מפעילים קורלציה בודד

squaring  ,דיוק המדידה מתערער בגלל העיכוב ביונוספרה .ionosphere  אבל מיקום יחסי)
  פותר/ממזער את האפקט).

  אך חיוניים למדידות מדויקות. –מהאחרים יקרים  תדריים- הדוהמכשירים 

  

ראיה -גבוה, ומהירות בהפעלה; ביטול הדרישה לקו מתבטאים בדיוק GPS-הישגי מערכת ה
  תלות בתאורה ובמזג אוויר.-בין נקודות מדידה, ואי

  

  הדיוקים האפשריים כיום הם:

 SA באות, היה שיבוש מכוון ,2000ו, עד שנת מספר מטרים (בזמנ  - בודדת  במיקום נקודה
selective availability ,ש מכוון כזה ז אין שיבומ'; מא 100- בכוונה להוריד את הדיוק ל- 

  אבל רק הקוד ל"מיוחסים" מאפשר מדידות מדויקות יותר, במכשיר בודד);

  ;סטטיתבמדידה  –ופחות (של המרחק בין הנקודות)  1ppm  -  במיקום יחסי

  .קינמטיתבמדידה  – ס"מ ופחות 1    

  מדיוק המיקום. 2-10כ גרוע פי בד"  -  דיוק הגובה

 GPS-של ה ם מרחבי ביחס לאליפסואיד הייחוסמיקויש לזכור שהמערכת פותרת 
)WGS’84  אשר נתון בערכים של גובה ניצב לאליפסואיד/אורך גיאוגרפי/רוחב גיאוגרפי ,(

( ,  ,  )h  קואורדינטות גיאוצנטריותמותמר ל, או (X, Y, Z) -  ולא במערכת ההיטל בארץ
 .\13עמ' \, 2בפרק . ראו H, או גובה מפני הים/מהגיאואיד  (x, y) בקואורדינטות ְּפרּוסֹות 

      לדאטום ולהיטל המקומי, ולגובה מפני הים/הגיאואיד. ראו בהמשך. התמרותדרושות 

והוא דורש הסתמכות על חיתוכים  – GPS-אינו אפשרי ב מיפוי בתוך מיבנים קשיחים
  אם מתחנות מימסר של טלפון, או מרשתות ייעודיות כלעיל. בגלים אלקטרומגנטיים, בין
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  שיטות מיפוי

  ).kinematic) או קינמטי (static(יכולות להתבצע באופן סטטי  GPSמדידות 

 –אום יאפשר לקבל נתונים רבים ללוויינים שונים, ותצפיות עודפות רבות לת סטטיתבמדידה 
  או אחרי מעשה. –אמת -צע בזמןענוח יכול להתבי. הפתומכאן דיוק גבוה לתוצאו

ולכן דיוק  –זמנית) -(כמעט בו אפשר לקבל רק מספר מוגבל של "קביעות" קינמטיתבמדידה 
והוא מבוצע  –אמת (אף שייתכן ויבוצע גם עיבוד לאחר מעשה) -נמוך יותר. דרוש פתרון בזמן

  .ת. בעיבוד לאחר מעשה אפשר לשפר את הרצף)ועל נקודה בודדת (ורצף של נקוד

 ,Real-Time Kinematic( אמת-מדידה קינמטית בזמןרוב המכשירים כיום מאפשרים 
RTK (–  (בטווח מוגבל) למכשיר נייד.  וקשר אלחוטי, מכשיר אחד בנקודה ידועהעם

ולא מסתמכת על המידע המועבר  –המדידות מתבססות על מדידת המופע של הגל הנושא 
), Virtual Reference Station, VRS( דמיונית- תחנהתחנת הייחוס יכולה אף להיות באות. 

בקרבת אתר  – לאתר מסוים, ולמועד מסוים; מראש, או בדיעבד –תוכנה אמצעות הנוצרת ב
הקבועות -המדידה [המרכז למיפוי ישראל מספק שרות זה, על סמך נתוני התחנות

Continuously Operating Reference Station, CORS)24/7ם ), המודדות מהלווייני. 
המייחס תצפיות במכשיר נייד בודד  –(למנויים)  לשרות לווייני עולמיקיימת גם אפשרות 

, עם תחנה  קרובה OmniStarלתחנת ייחוס של החברה המספקת את השרות (למשל, 
- לישראל במצריים); והכולל גם תיקונים למסלולי הלוויינים, ומספק קואורדינטות סופיות בזמן

  אמת.

  אפשר ביצוע מדידות במכשיר (נייד) אחד בלבד.מ RTKיישום 

ויותר (תלוי  5-2, במקדם של המיקוםגרועה מקביעת  GPS-ב הגובהיש לזכור, כי קביעת 
  במשך המדידה, ובחזרות עליה במועדים ובתנאים שונים).

משלים  –לזווית אנכית  )encoderמקודד ([חיבור מכשיר קטן, הכולל מצפן ומדמרחק עם 
  ]. (הדיוק תלוי במרחק מתחנת הייחוס למיפוי קוטבי מערכת מלאה

  או יחסי, בין נקודות. –בודדת  לנקודהעצמו יכול להיות  המיקום

) מדויק יותר ממיקום נקודה בודדת. relative-, differential-GPS, DGPS( מיקום יחסי
ים מאד) הסיבה: מקורות רבים של שגיאות בטווחים הניצפים זהים (או מקבלים ערכים קרוב

  ולכן נחלצים (או השפעתם ממוזערת), בהפרש המיקום בין הנקודות. –

  

שבוצעו; ויש  למיכשור ולמדידותמעשה) יהיה שונה, בהתאם - (במכשיר, או לאחר החישוב
) ionospheric delay( יונוספרי בלוויין ובמקלט, עיכוב בזמןלהביא בחשבון שגיאות 

  ).tropospheric refraction( טרופוספרית ורפרקציה

- נושא, מופע-גל-פעימות- מדומה, מופע-בהתאם למדידות: טווח מסוים למודליהיה  התיאום
של תצפיות:  קומבינציות ליניאריותנושא. אפשר לקזז/להקטין שגיאות ע"י יישום -גל-רציף
  ).inter-epochsזמנים (-ביןו), inter-receiversמקלטים (-), ביןinter-satellitesלוויינים (-בין

-מחלץ את בעיית המחזוריםר) לֶ דֹוּפְ -זמנים (אפקט-במופע בתצפיות בין ראשון-הפרש
  החסרים;
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ראשון טווח/במופע בין מקלטים מחלץ את רוב השפעת היונוספרה והטרופוספרה, -הפרש
ראשון בין לוויינים מחלץ את שגיאת שעון - ואת השגיאות במסלול, ובזמן הלוויין; הפרש

  המקלט.

שני של מקלט/תחנה -: כאן מוצלח במיוחד הפרששניים-הפרשיםליצור  בהמשך אפשר
יין מחלצים את החסרים. בקומבינציות של מקלט/לוו-פעימות, המחלץ את המחזורים-במופע

  השגיאה היחסית בזמני המקלטים ובזמני הלוויינים.

, מקלט/לוויין/זמן. זה מסלק את כל האפקטים שטופלו שלישי-הפרשאפשר גם ליצור 
  שניים.- הפרשיםב

), פילטרים וחיזויאמת (ע"י - לאחר מעשה אפשר להפעיל תיקונים שונים: לקביעות בזמן
  ), ועוד.קשת קצרה, או רשת של נקודותלמסלולי הלוויינים (ע"י יישום 

  

מפני הים/גיאואיד,  ולגובה, לדאטום ולהיטל המקומי GPS-של ה ההתמרות מהאליפסואיד
ת (במספר הדרוש) בהן יש ערכים בשתי המערכות הנדונות, מבוצעות ע"י מדידות בנקודו

נקודות  3(לפחות) על  GPS" מדידות להושיבמיקום או גובה. המרכז למיפוי ישראל ממליץ "
ותוחמת  נקודות לגובה (בתנאי שהבקרה פרוסה בצורה גיאומטרית הולמת, 4-למיקום, ו

וע מדידות, ובהוראות המנהל. ראו בהנחיות הטכניות לביצ[. )היטב את הנקודות להתמרה
בתקנות המדידה יש מיגבלות על הטווחים המותרים לאיזון לווייני, בווקטור בודד או ברשת. 

), להתמרה ממדידות ILUM2של הגליות (עתה  המודל הסטטוטורימפ"י מעודד את יישום 
  ;\131עמ' \, 16 בפרקגבהים אליפסואידיים ל"אורתומטריים" (כהגדרת המנהל). ראו 

  ].\276עמ' \, 31ובפרק 

  

GPS בישראל  

  בישראל מפותחים מאד, ומתקדמים בקצב המהיר הקיים בחזית העולמית. GPSיישומי 

 -העליונות, המדודות ב רשתות הבקרה האופקיתהמרכז למיפוי ישראל משפר ומרחיב את 
GPS המודל הסטטוטורי. לרשת הבקרה האנכית; ואף קושר אותן ILUM2  של מפ"י
  מגובה גיאודטי ל"אורתומטרי", כהגדרת המנהל. מתמיר

) פועלות Gps Israeli Active Network, GIAN; רשת במספר 20כיום ( התחנות הקבועות
המיקום בתחנות אלו מדויק למ"מ, ומאפשר מעקב אחר תזוזות  ., באמינות גבוהה24/7

מפ"י מספק בקרום הארץ, מחד; ושרות מתקדם למודדים, מאידך. על בסיס הרשת הזו, 
(לאתר מסוים, ולמועד מסוים; מראש, או בדיעבד). התחנות הקבועות גם מהוות  VRSשרות 

  .\90עמ' \, 12פרק ; IGD05/12 -, ולאחרונה IG05/12 לרשת ישראלאת הבסיס 

מיקום מאפשרים למודד לבצע מדידות במכשיר (נייד) אחד בלבד; ולחשב  שרותי מפ"י
ת נתוני תחנות הקבע, או המדומות, מאתר מפ"י; והכללתם דיפרנציאלי מדויק (לאחר הורד

  .\277עמ' \, 31בפרק ראו  בעיבוד התצפיות שלו). [השרות אינו זול].

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 
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  בים בד"כ רכיבי מדידה רבים, משטחים שונים.ערְ מְ  פרויקטים של פיתוח

  בנוסף נדרשים המודדים למצוא פתרונות ייחודיים, לתנאים ולבעיות מיוחדות.

  

  נזכיר כאן רק אחדות מהמדידות המעשיות והמורכבות:

  מדידות ערים, נחלים, כבישים, ושדות תעופה;  

  ית ואנכית בהיקף בינוני וגדול;בקרה אופק  

  מיקרוטריאנגולציה וצלעונים בשטח עירוני;  

  מדידות קדסטרליות לרישום ולהסדר;  

  קומות;- בנים רביימינהרות, מיכרות, גשרים, מ  

  מדידות הידרוגרפיות;  

  טרי וטריגונומטרי);(גיאומאיזון מדויק   

  פוטוגרמטריה בטווח קצר;  

  ממדי מהיר;- מיפוי תלת  

  ם מיכשור מיוחד: אנך אופטי, לייזר, ג'ירו, מאזנת סיפרתית, ועוד;יישו  

  שיוור אופטי;  

  מעקבי תזוזות ושקיעות.  

  

המודד חייב לדעת לנתח ולתכנן את העבודה, באינטגרציה של רכיבי המיכשור הקיים ושיטות 
המדידה האפשריות. הוא גם חייב להגיע לתוצאות ולדיוקים הנדרשים, באופטימום 

  וגם ירוויח... –המשאבים והזמן. רצוי שהמודד יצליח לעשות כל זאת 

בגלל מיגבלות הציוד; כיום המכשירים  –[בעבר היו המודדים חייבים להיות יצירתיים מאד 
פותחים פתח לכניסת הדיוטות לשּוק, אך גם  –והאביזרים המשוכללים מקלים על המודד 

  ואיבוד פרנסה למודד הקפדן].

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 
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והם חייבים מדידות  –מודרניים יכולים להיות בעלי קומות רבות, ובשטח ניכר  מיבנים
וצירים יכולים לחייב מדידות בדיוקים גיאודטיים בטווחים  חלקי מכונותמדויקות להקמתם. 

  ולכן יש לעקוב אחריהן. –בנים עלולות לסכנם יבמ תזוזות ושקיעותקצרים מאד. 

  

  יוחדותהקמות מ

 –", גדר/מסגרת בזוויות ישרות ְשנּוְרֶגִריְסטה" על רקע בעברבנים קטנים בוצעו ימדידות במ
בנה וחלקיו ביחס ית המבנה, ושימשה כבקרה למיקום ולגובה. מיקום המאשר תחמה א

(לאורך אלמנטים שונים  חוטיםלמסגרת נקבע ע"י מדידה לאורכה, נעיצת מסמרים וחיבור 
); וגובה הועבר ממנו ע"י מאיזוןהגדר היה אופקי, בגובה ידוע (של המבנה). ראש 

אנכי. הקמות  דּומטר" ("ְשָלאּוְך"), צנור מלא במים, באיזון הידרוסטטי ובעזרת ְשִטיְכמּוסה"
  , שמאל.156איור מכני, משקולת תלויה על חוט. ראו   אנךלגובה בוצעו בעזרת 

  

  (תנוחה) בניםיהקמות במ: 561איור 

  מחייבות מדידות מדויקות יותר, ומיכשור ייחודי. בנים גדולים וגבוהיםימהקמות 

צריכה לעתים לכסות שטח נרחב, ויש להקימה ולאבטחה במקומות נגישים  למיקוםהבקרה 
בנה. הבקרה תמוקם על חביות או יאך יציבים ומוגנים, אשר מהם יש ראות ושליטה של המ

סוס, הגנות, ואבטחות מתאימות. רצוי ליצור בממדים, בי –בטונים, בתוך שוחות, וכד' 
כך שהרס נקודות, או  –ולתחזק רשת בקרה המונה מספר משמעותי של נקודות עודפות 

ראות, לא יסרבלו את המשך ההתוויות והמדידות בעתיד. מנקודות הבקרה יותוו גישה ובעיות 
), או אף באמצעות םבחיתוכי(או אולי  קוטביתבד"כ ע"י מדידה  –ויימדדו הפרטים למיבנה 

  הדרושות. הביקורותעם  – לוויינים

דין דומה, וחשובה מאד היציבות לגובה. רצוי גם למקם נקודות קבע לגובה  לגובהלבקרה 
שאינם מושפעים מהעבודות צידי הפרויקט (ובאזורים  2-3-נקודות, ב 2-3במיקבצים של 

  , באמצעות המיקבצים הללו. הפרשי) הגובה ייקשרו ויבוקרו באיזון( מדידות בפרויקט).

או  אופטי אנךמבוצעת בקלות רבה היום, באמצעות  קווים ומישורים אופקיים/אנכייםיצירת 
היוצרת מישור אנכי/אופקי, או  פריסמה, ימין. מאזנת כזו כוללת 156איור ;  מאזנת ייחודית

מדידת מסתובבת, הניתנת לקביעה אופקית (לאיזון) או אנכית (ל לייזר/אינפרה-קרן
הראיה והמישור  יציב (לקביעת אנכיות קווים). קו מישוריות ואנכיות קירות), או ליצירת אנך

לחיישן הרגיש  יםע"י מחזיק האמה או הסרגל (בלייזר), או שמתגל יםהנוצר בסיבוב, נרא
מ'. [גם  150ס"מ בגובה  1-2של יכול להבטיח דיוק האופטי אדום). האנך - (אינפרה
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רניים יכולים עתה למדוד/לסמן נקודה בזניט (בזמנו היתה בעיה חמורה תיאודוליטים מוד
  )].\62עמ' \, {54}אופקיות ציר ההגבהה, ביטוי -בזוויות סביב הזניט, בגלל השפעת אי

כאשר  –[מיכשור דומה מיושם כיום גם בעבודות עפר, ליצירת מישורים (אפילו נטויים) 
  צע, ומנחה את המפעיל לביצוע מדויק.החיישן מוחזק ביד, או מותקן על הכלי המב

, ועם חיישנים השולטים על מיפרקים רבים בכלי GPS-כלים מכניים אחדים אפילו מונחים
המפעיל, כך שעבודות עפר מסובכות יכולות להתבצע ללא התערבות  –) מתוחכם(כמו מחפר 

  ].בתוך מים, וכד'

  

 –מלאה לתהליך האיזון)  הצבת המכשיר לבדיקת אנכיות מבוצעת ליד הקו (בסימטריה
על אמה קצרה או סרגל, המוחזק אופקית. בדיקת מישוריות  והמדידה כוללת רישום הקריאה

אחרי הצבת המכשיר במקביל לקו האופקי הדרוש,  –ואנכיות קיר מבוצעת בדומה לכך 
  ישור הנוצר במכשיר).ך מרחקים זהים מהמהמוגדר ע"י נקודות הבקרה (ע"י חיתו

: המכשיר הוצב בתיאודוליטסיות בוצעו מדידות אנכיּות קווים ומישורים במדידות הקלא
אל נקודות הבדיקה,  הזוויות האופקיותבהמשך הקוו האופקי, או מעט מחוץ למיבנה; ונמדדו 

סרגל ו הבקרה (כאשר המרחקים ידועים מראש, או מדודים), או הקריאות על ביחס לק
הבקרה (גם כאשר המרחקים אינם  ודוליט בקוהמישור האנכי של התיא , שנחתך ע"יאופקי

  .156באיור ידועים); או שבוצעו חתוכים. ראו שוב  

לתיקרות מבוצעים כאשר המישור השולט הוא לקירות/לרצפות/ איזון והצבת תבניות
  .  /אופקיאופקיאנכי/

  

  החלקת רצפות

מים מחסנים , כאשר קיי) היא נושא חשוב מאד בימינוsuper-flat floors(החלקת רצפות 
גדולים מאד (בשטח של דונמים), עם פריטים במישטחים, על מדפים ב"כונניות" בגבהים 

) הדורשים פילוס הרצפה forkliftsמ'), ואמצעי שינוע (מלגזות למיניהן,  10גדולים (מעל 
(כל  לא המוחלטתהחשובה היא  הפילוס מידתברמה גבוהה (מספר מ"מ למספר מ'). 

; כלומר: אסור שיהיה שינוי שיפוע מעל גודל היחסיתישטח), אלא הגבהים זהים בכל המ
מסוים, במרחק מסוים (כמובן, במיגבלות השיפוע עצמו; אחרת המלגזה תתהפך, אפילו 

) בין כונניות. transport-alleyבנסיעה במהירות נמוכה), ולעתים רק במסגרת "רחוב שינוע" (
 ושבגלל תהליכי הייב –בלתי אפשרית  יציקת רצפה לגובה מוחלט אינה קלה (ולמעשה,

וההתכווצות בעת התקשות הבטון). לכן מעדיפים לעתים לצקת את הרצפה לגובה מקורב, 
ואז ללטש את הרצפה. קיימות מכונות ייעודיות  –להוסיף את השכבה הקשה למניעת שחיקה 

מטית, למטרה זו, המיישמות גם מיצוע מכני של גבהים לאורך סרגל ארוך; קריאה אוטו
ורישום של חתך לאורך המישטח; ליטוש בשני פסים מקבילים בגובה זהה; חיבור אח"כ בין 

  הפסים; ועוד.

  

  רהּוינְ מִ 

. אין בעיה, הכיוון האופקיעבודות במיכרות ובמינהרות מחייבות הקפדה מיוחדת בנושא 
מצד אחד, כיום, לקבל מרחק אופקי או הפרש גובה מדויק; אך שמירת הכיוון היא בעייתית. 

מפיר אנכי בקוטר קטן. מצד שני, יש  –יש לעתים להתחיל בחפירת מינהרה בכיוון מסוים 
לעתים להמשיך בחפירת מינהרה לאורך גדול. למקרה הראשון, פותחו שיטות ונוהלים 
להעברת כיוון אופקי מהשטח אל המינהרה, באמצעות מערך מדידות מדויקות בפיר האנכי. 
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 מזוגזגים ק במדידת הזוויות בצלעון במינהרה; לבצע מהלכי צלעוניםבמקרה השני, יש לדיי
חופים; וחיזוקים ב"תיבות" של צלעונים, בכל מקום בו יש רוחב מספיק במינהרה (או קשר ו

  בין מינהרות מקבילות); ועוד.

ת (בגלל עקומות אופקיות ואנכיות); אובך, חלקיקי יות ראּועבמינהרות ובמיכרות יש גם ב
טיבות רבה באוויר; עירבול שכבות אוויר (בגלל האיוורור); רפרקציה צידית (בגלל עפר, ור

קירות קרובים לקווי הראיה); ולכלוך ורטיבות על הרצפה. כל אלו מחייבים: הקטנת המרחקים 
קרה או בדפנות (ופיתוח אמצעים ושיטות יבין נקודות הבקרה; התקנת נקודות הבקרה בת

ות בקרה מדופן לדופן (כדי להקטין רפרקציה צידית); התקנת למדידה מהן); זיגזוג נקוד
  צלעונים חופים רבים; ועוד.

ראו , gyro-theodolite( ג'ירותיאודוליטשליטה טובה על הכיוון האופקי מושגת באמצעות 
מכני ישן. - ר אופטודֹומִ הם בארץ מצוי מספר קטן של מכשירים אזרחיים כאלו, ובהמשך). 

והפרויקטים של  –אוטומטיים מהירים, הינם יקרים מאד - ו הנדסיים, א-מכשירים צבאיים
מחזקים את מערכי הצלעונים  המודדיםמינהור בארץ בינתיים אינם מיישמים אותם [

נורות (בהם יש לחזור ולשרשר צלעונים יאפילו במקרים של דחיקת צ –המדויקים במינהור 
  לפני המשך חפירה)].נור, בכל מועד של עצירה אחרי דחיקה, ילכל אורך הצ

  

  עצמן במינהור מבוצעות כיום בשיטות שונות. עבודות החפירה/חציבה

). המחפר/מקדח pipe jacking( לדחוק צינורותבקטרי מינהרה עד מספר מטרים, אפשר 
(ואולי מיכשור אינרציאלי), והגובה נבדק כל הזמן  לייזר לכיווןמתקדם, כשהוא מודרך ע"י 

לחץ -המים המשתנה בגובה מאוזן ע"י מד-, בהם עֹוֶמדסטטייםצנורות הידרובאמצעות 
מדויק (עם תרמומטרים), ומכויל להפרשי גובה. דיוק הגובה המתקבל הוא מספר מילימטרים 

  שדי בו לעבודות החפירה. –

החומר הנחפר מוסע אחורה מהמחפר, ומוצא מהמינהרה. בעקבות המחפר מתקדם צינור 
קילומטר  אורךמצעות ג'קים ענקיים. הצינור מגיע לעתים להמינהרה, אשר נדחף מאחור בא

בצינור  הבקרהויותר (כמובן שהוא נע על גלגלים/מסילות, וללא חיכוך גדול עם פני הקרקע). 
יש  –, וזזה עם הצינור: בכל עת שרוצים לקבוע את מצב הבקרה בצינור אינה קבועהלכן 

מ',  500ון) לכל אורך הצינור מתחילתו; היום לחזור על המדידות (צלעונים, נקודות ג'ירו, איז
  מ', וגו', לפי קצב התקדמות החפירה והדחיקה. 520מחר 

), כאשר mole( חפרפרתכבלים, יש לעתים יישום של - בקטרים קטנים יותר, ובעיקר בצנרת
המחפר בעומק גורר אחריו את הצינור (עם או בלי הכבלים); מיקומו, גובהו, וכיווניו נמדדים 

כמו צינור הידרוסטטי (למדידת עומק) וסרט (למדידת  –י השטח באמצעים ישירים מפנ
, מכשיר Ground-Penetrating-Radar, GPR( קרקע- מכ"מ חודרכמו  –אורך); או עקיפים 

 מתכות-מכשיר לגילויהשולח גלי רדאר לתוך הקרקע, ומפענח החזרים למיקום ועומק), או 
קרינה מגנטית המשודרת מהצינור, או אף מוחזרת (המאכן מתכות ושדות מגנטיים לפי 

  מהמכשיר).

. טווח העומק מוגבל למספר מטרים; דיוק העומק למיפוי חלליםהמכ"מ מיושם בעיקר 
מהעומק; והוא פונקציה של דיוק מהירות התפשטות הקרן בתווך  10%הנמדד לא עולה על 

יון רב בפענוח אמין של (משתנה לפי סוג הקרקע, צפיפותה, רטיבותה, ועוד). דרוש נס
ויש  –ההחזרים, לקביעת עומק. מיקום עצמים (בעיקר בקוטר קטן) יכול להיות בעייתי 

  זהר מאד בחפירות ליד עצמים שעומקיהם נקבעו בשיטות העקיפות לעיל.ילה

; מכונה Tunnel-Boring Machine, TBM( מכונת קידוח מיוחדתבקטרים גדולים, מיושמת 
מ', הקודחת את מלוא הקוטר הנדרש למינהרה). כמובן ששינוע  100ענקית, באורך מעל 
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וכדאיים רק  –המכונה, הרכבתה, והכנסתה למינהרה, הם אלמנטים יקרים ומסובכים 
  .קידוחים ופיצוצים ידנייםבפרויקטים מיוחדים. לכן לעתים, עדיין מבצעים 

  

  ג'ירותיאודוליט

ודוליט, לייחוס כיוונים לנקודות שונות), הוא מכשיר (המורכב על גבי תיא )gyro( הג'ירו
הסובב במהירות זוויתית גבוהה, ושואף לשמור על כיוונו במרחב  )top( סביבוןהמבוסס על 

כל עוד אינו מושפע מכוחות חיצוניים.  –החופש המאּופשרות לו) -במספר דרגות(תלוי 
ן ציר הסיבוב שלו. על ) הוא בכיווangular momentum, spin-vectorהזוויתי (-התנע- ווקטור

זה של סיבוב כדור  –תנע חיצוני משמעותי ביותר -ג'ירו המחובר לארץ פועל עוד ווקטור
הארץ, המכוון בכיוון ציר הסיבוב הארצי. הווקטור הארצי גדול בהרבה מזה של הסביבון 

את צירו של האחרון להכנס למישור הכולל את ציר הסיבוב (אם אפשר) ומחייב  –בג'ירו 
רצי ואת הנקודה בה נמצא הג'ירו; כלומר, למרידיאן המקומי. הג'ירו יבצע תנודות מרוסנות הא

במשרעת הולכת וקטנה,  –גרפי דיאן; כלומר, לכיוון הצפון הגיאובמישור האופקי, סביב המרי
הג'ירו מתבצעת גם במקומות  פעולתו של. 157איור ראו  תלוי באמצעי התליה והריסון שלו. 

  .ודות חיצוניות כלשהןנה דורשת ראות לנקגורים, ואיס

  

  : תנועת ג'ירו סביב למרידיאן157איור 

אפשר לייחס את כיוון הצפון הנמדד, לכיוונים לנקודות  – לתיאודוליטכאשר הג'ירו מחובר 
  חיצוניות, וכך לקבל את האזימוטים שלהן, מנקודת המדידה.

  

בו  –) GAK1הג'ירותיאודוליט ( ) היתה הראשונה שפיתחה אתLeica(כיום  WILDחברת 
על כתפיים בגוף המכשיר, עד ). הג'ירו תמוך T2או  T1/T16הג'ירו מורכב מעל לתיאודוליט (

-ואז הוא משוחרר מהכתפיים להיות תלוי על סרט –אשר הוא מגיע לתנע הדרוש לפעולתו 
  התיאודוליט. הינו אופקי ופונה לכיוון הראיה של) אנכי, כך שצירו torsion-tapeפיתול (

לקבלת  –) followup method( בשיטת המעקבהמדידות במכשיר זה מבוצעות תחילה 
הצופה עוקב עם התיאודוליט אחר הסימן במשקפת  בשיטה זו .הכיוון המקורב של הצפון
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הצופה רואה את קוו הג'ירו במשקפת, על רקע  הג'ירו, כך שלא נוצר פיתול בסרט האנכי.
   .158איור המשרעת מערבה/מזרחה;  

  

  במשקפת(החופשי) : קו הג'ירו 158איור 

  

הג'ירו מבצע תנועות במשרעת גדולה (תלויה בכיוון השחרור, לעומת הצפון), אך זמן המחזור 
קשור   uTזמן המחזור של הג'ירו  של הרוחב הגיאוגרפי של המקום. שלו קבוע, כפונקציה 

  - לרוחב, בביטוי 

  0

cos

u
u

T
T

 
          ,  {295}  

כאשר  
0uT  זמן המחזור של הג'ירו המסוים, ו -  uT


. ראו,  זמן המחזור ברוחב הנקוב    

  (לג'ירו מסוים). 6בטבלה למשל, 

                        ( ) /1'

   0           6 46.4     0.00

 30           7 16.7     0.04

 47 25'      8 14.0     0.08

 60           9 34.7     0.14

 75         13 18.8     0.43

u u

m s s

m s s

m s s

m s s

m s s

T T 











  

  : זמני מחזור לג'ירו מסוים6טבלה 

  

לעיל), מקסימום ומינימום מזרחי  157באיור בכל נקודת היפוך של תנועת הג'ירו (כמו  
ומערבי, נקראת הזווית האופקית בתיאודוליט. אחרי מספר מחזורים, אפשר לחשב ממוצע 

  וזהו בערך כיוון הצפון. –(ממושקל כלשהו) של הקריאות הקיצוניות 

  

ים את הזמנים אכאשר קור –) quick method( בשיטה המהירה""מדידה אפשר גם לבצע 
,0,  המתאימים לקריאות כיוון זהות  t  המחזור, לקבלת - ; ממצעים; ומוסיפים את רבע זמן

/המועד   2 / 4ut T   לזמן ועוצרים בכיוון המתאים  –. עתה עוקבים עוד אחרי תנועת הג'ירו

  .159איור הזה;  
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  : השיטה המהירה לכיוון גס לצפון159איור 

  

). התיאודוליט transit method( שיטת המעברלקביעה מדויקת של הצפון, מיישמים את 
. משחררים את הג'ירו 160איור ;  'Nמכוון בערך לכיוון הצפון, ונעול לקריאה אופקית כלשהי  

מחזיר בסרט האנכי. יש להקפיד על כך, - כך שהוא נע אופקית, ומפעיל מומנט –מהכתפיים 
 150שנתות, או ' 15שמשרעת התנועה לא תצא מגבולות שדה הראיה של משקפת הג'ירו (

אחרת  הסרט  עלול  להיקרע. רושמים את המשרעת המירבית   –לכל צד ממרכז  הנידנוד) 
, ואת זמני המעבר במרכז (נמדדים בשעון   W, Eבמשקפת הג'ירו, למזרח ולמערב,בשנתות 
אם כיוון התיאודוליט אינו  –וכו'. המשרעות ימינה ושמאלה לא יהיו שוות   t1, t2, t3עצר)    

אך לא באופן משמעותי; ובהמשך תילקח  –בדיוק לצפון; המשרעת גם תיקטן במשך הזמן 
תצפיות  9או  7. הפרשי זמני המעבר (רצוי לבצע  a  (W + E) / 2 המשרעת הממוצעת 

וזה הגורם הרגיש  –מעבר) גם כן לא יהיו שווים, אם כיוון התיאודוליט אינו בדיוק לצפון 
  בשיטה זו.

וגו'; ואת ההפרשים בין   , dt12 = t2 - t1, dt23 = t3 - t2מחשבים את הפרשי הזמנים,  
  Δdt13, וגו' (שהם בעלי סימן; למשל, באיור לעיל     Δdt13 = dt23 - dt12ההפרשים,  

שלילי, כי הזמן בצד מערב גדול מהזמן בצד מזרח); ואת ההפרש הממוצע מכל ההפרשים,   
T .  

, על סימנו, בביטוי    'Nיוון הראשוני שהוצב,  לכ  מנתונים אלו מחושב התיקון  
C  ΔTa     כאשר ,T    ,נתון בשניות זמןa  בשנתות, ו- C   הוא מקדם המכשיר

נמצא בקריאה    N); ולבסוף, הכיוון הנכון לצפון  GAK1לֶשנֶת, במכשיר  0.05('
N N'    )  (של זמן, -. כך יוצא, שהפרשעל סימנו) הפרשים של שניה אחת

  (קשת). שנתות, ייתן תיקון כיוון של חצי דקה 10המחזור), במשרעת ממוצעת של - בחצאי

  

ו באזימוט ידוע (או תכווין, ממנו אפשר לקבל אזימוט לפי על ק לכייל את הג'ירוהערה: יש 
ו הג'ירו יתול אינו מבטיח בהכרח מקבילות קמכיוון שעיגון סרט הפ –) \16עמ' \, {2}ביטוי 

  למישור האנכי של התיאודוליט.
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  : שיטת המעבר160איור 

  

  תואופקי ותמערכות מלאות, בכיוון התיאודוליט לקריא במדידת אזימוט מומלץ לבצע מספר
N' כך מגיע זמן המדידה למספר שעות. במקרה של רעידות במהלך הג'ירו (עקב שונות .

משך  –חרור ג'ירו לא מוצלח, וכד') יכלי רכב, או אנשים מסתובבים באזור, שתנועת רוח, 
  הזמן ייגדל.

פעמים:  3תתבצע העבודה  –מהשטח, לתוך המינהרה  העברת מקביל לקובמידה ויש לבצע 
למעלה, למטה, ובדיקה חוזרת למעלה. כך יתכן שביצוע הקבלה כזה יידרוש יום עבודה 

  ארוך.

  ).T1/T16-(עשירית דקה, ב מספר שניות קשתאפשרי במכשיר זה הוא  דיוק

  

בהם המדידות נעשות אוטומטית. במשך השנים פותחו מכשירים מהירים, צבאיים ואזרחיים, 
והאחרון עשוי להיות אף מתחת לראש החצובה,  –וצב מעל לג'ירו מברובם התיאודוליט 

דקות. עם זאת,  10- להגדלת היציבות. במכשירים אלו אפשר לקבל את התוצאה הסופית בכ
 1), אינו עולה על Gyromat DMTהדיוק במכשיר המקובל למדידות מדויקות במינהרות (

mgon (או שמא ויותר $ 100,000-וזאת במחיר כ –שניות קשת)  3.2- (אלפית הגראד, או כ
והמודדים מיישמים מערכות צלעונים  –?...). לכן לא יושם מכשיר זה עדיין בארץ Euroזה 

  לבקרת הכיוון האופקי. ,חופיםמזוגזגים ו ,מדויקים

  

  שיוור אופטי

מקורו מלשון "שורה" או "יישור". משמעותו  –) optical-alignment, -toolingשיוּור אופטי (
 –הדרוש  , מישטחים, וכד') לקוהיא הכנסת אלמנטים במיבנה (בד"כ חלקי מכונות, צירים

במיקום  1:200,000[למשל,  ובדיוק גבוה(לעתים עד טווח אפס ממש; נגיעה)  בטווח קצר
 ונוהליםמיוחד,  מיכשורובכיוון (כשניה אחת)]. טווחים קצרים ודיוקים גבוהים מחייבים יישום 
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כחלק אינטגרלי של המיבנה או  תיכנון וביצוע הבקרה ונקודות המעקבוגם  –מתאימים 
  נדון.האלמנט ה

, מקבילה לקווי המיבנה. שיוור אופטי מבוצע בדרך כלל מקווי בקרה המהווים מסגרת ישרה
בקרה טובה לשיוור אופטי מחייבת הברגת המיכשור בנקודה  –שלא כמו במדידות רגילות 

  (מירכוז כפוי קבוע).

 micrometric( במוטות מיקרומטרייםאלא  –אינה מבוצעת בד"כ בסרט  מרחקמדידת 
rods ( ביסוס-במסגרת) אוbase frame רך ידוע (עם באו מוט) מכוילים. ייתכן אף יישום

מטרות), הנחתך מתחנות חיתוך אחדות, והמספק את הקנ"מ לרשת הבקרה והמדידה, 
התיקון  דאז). WILDשל TMS (למשל, במערכת  ממדיים- בחיתוכים תלתהמבוצעת 

ולכן מיישמים לעתים מוטות מיקרומטריים  –יכול להיות משמעותי מאד  לטמפרטורה
  , אלומיניום, וכד').מהחומר ממנו מורכב המיבנה (למשל פלדה

הנעשים במערכת המיוחדת  חיתוכיםלהוציא  –אינה מבוצעת בדרך כלל  זוויתמדידת 
שהוזכרה לעיל (בה מקושרים התיאודוליטים החותכים ישירות למחשב, המבצע את החישוב, 
ואף משווה לנתוני הייצור והמיקום של האלמנט הנדון, המתקבל ממערכות תיב"ם), או 

 טרנזיטליצירת הבקרה האופקית הוא וליטים רגילים. מכשיר המדידה במערכת תיאוד
)transit (–  למניעת שינוי גובה  4, עם חסר מעגל אופקי ואנכיתיאודוליט) ברגי פילוס

) של צלב הנימות, auto-collimation( באוטוקולימציהבפילוס). זווית אופקית ישרה נוצרת 
זווית ישרה לקוו הראיה שלו. עם קיום ב, המוחזר ממראה הצמודה לצד מכשיר שני

ו הראיה של המכשיר השני ניצב לק יהיה מישור קו –האוטוקולימציה במכשיר הראשון 
נוהל דומה מבוצע לקביעת ניצבות למישטח  .161איור הראיה של המכשיר הראשון; ראו  

חזר כאשר מראה מוצמדת אליו (או שהוא מלוטש, עד לקבלת ה –כלשהו (באלמנט הנדון) 
  ממנו).

  

  : אוטוקולימציה161איור 

  

בעזרת פלס צמוד לטלסקופ; אך יצירת מישור אופקי מבוצעת  –דרש יאם נ –האופק נוצר 
דיוק גבוה במיוחד , לקבלת מיקרומטר אופטי אופקי ואנכיכולל  הטלסקופבד"כ במאזנת. 

  ).\122עמ' \, 15בפרק ו (ראו בכניסה לק

פשוטה, המציגה מעגלים  מצוירתסוגים: מטרה  לכיוון הן משני המשמשות המטרות
אליה מכוונים את המכשיר; ומטרה מתוחכמת יותר,  –קונצנטריים, או זוגות קווים, וכד' 

הנותנת בנוסף למטרה המצוירת גם את כיוון הניצב למישטח שלה (למשל, ע"י ציור המטרה 
 קולימטור) או ביישום semi-transparent( חלקית-מראה אטומה או שקופהעל 

)collimator (–  כזהועם מטרה). במקרה  –שהוא טלסקופ עם צלב נימות המותקן לאינסוף ,
ו למרכז המטרה. ראו  פה לניצבות למישטח המראה, וגם לקאפשר להביא את הטרנזיט הצו

  .162איור 
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  : מטרות162איור 

  

תוחכמות כנ"ל, , מושגות באמצעות קולימטורים או מטרות מומקביליות לקאו  וכניסה לק
חצובות עם הגבהה מיקרומטרית, גררות עם הזזות מיקרומטריות לשני כיוונים אופקיים, 

תוך מיקום לאינסוף או במיקוד קצר, בין המכשירים, כנדרש. [ליכוד  –ומיקרומטרים אופטיים 
במיקוד קצר מבטיח רק ; בעוד שליכוד לאינסוף מבטיח רק הקבלהצלבי הנימות במיקום 

, דורשת ביצוע ליכוד הקווים כניסה לקואו  ),co-linearity( ליניאריות-. קבלת קֹוקוויםחיתוך ה
  .163איור ו)]. ראו  ר יחדיו (לסרוגין, עד התכנסות לקבמיקוד לאינסוף, ובמיקוד קצ

  

  : כניסה לקו163איור 

  

של  המוחזר אופקית. הסרגל כולל זוגות צנטריים בסרגלנעזרת  מישור אנכיאו  אנךיצירת 
). לעתים 87איור מטרה, בגודל ובמירווח המתאימים לתצפיות במרחקים שונים (ראו  - קווי

  הסרגל בנוי מחומר המיבנה, למניעת בעיית ההתפשטות בטמפרטורה.

  

(כאן חשוב במיוחד לא לשנות גובה בעת  ברגי פילוס 4) כוללת גם היא level( המאזנת
  סרגל מוחזק אנכית (כמו האמה באיזון הרגיל)., ומיקרומטר אופטי. הפילוס במשך העבודה)

  

). הוא בנוי alignment telescope( טלסקופ השיוורמיכשור מיוחד לשיוור אופטי הוא 
ו; קכשפופרת צילינדרית; כולל מיקרומטרים אופטיים אופקי ואנכי; מטרה מצוירת לכניסה ל

יה אנכית. המכשיר מוכנס לתוך ציר יר אופקי), או לתלבמישו 180בים (כָ שְ וניתן להיפוך ּבַ 
טלסקופ בקצה האחד, ולתוך סוגר מיוחד המאפשר הגבהה והרכנה, בקצה השני. ההגדלות ב

שור גיאודטי (מכיוון שההפרעות באוויר בטווחים הקצרים אינן שיוור גדולות מהמקובל במיכ
המיקוד  במכשיר רגיל).   x28-ת כויותר (לעומ  x60ואפילו    x40ניכרות), ומגיעות עד  

ויכול להגיע עד ממש אפס (נגיעת עצמית  האפשרי קרוב מהמקובל במדידות רגילות,
  מטרה).הטלסקופ ב
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45( למעלה למכשיר יש גם אביזרים שונים: פריסמה בזווית קבועה ,  60 ,  90   או ,(
  ועוד.וית ישרה לצד, ואו בז, באפשרות הרכנה רצויה

  

, אם כי בסיסיים: למשל, במדידות אמצעים אזוטרייםרויקטים מיוחדים מיושמים בפ
, ליישום האולטימטיבי(ג'נבה; שהוא ללא ספק המקום  CERN -המדויקות למאיצים השונים ב

(עם  מדויק בתעלות מים לאיזוןגיאודזיה גבוהה ומדידות מדויקות ביותר) היה שימוש 
(בשדה של ָקָּבִלים  תיל מתוחכיוון מכני בוצע בעזרת  ;שישים אופטיים/אלקטרואופטיים)גְ 

איזון ); ולאחרונה בוצע שם מנתוני קיבול/השראה/מיגנוט הקולטים את מיקומו וחיישנים,
מדידות  [כמו גם בטקסס; ראו בהמשך].) Astro-Geodetic leveling( גיאודטי-אסטרו
  ).\239עמ' \, 26בפרק בתיאודוליט סיפרתי מדויק (הוזכר  CERN-בוצעו ב כיוונים

  ; והם דרושים בעיקר במאיצים.למיקרוןבשלושת הממדים יכולים להתקרב  הדיוקים

  

  גיאודטי-איזון אסטרו

) עוסק במציאת סטיית האנך מתצפיות astro-geodetic levelingגיאודטי (-האיזון האסטרֹו
ית האנך לאורך יאסטרונומיות וגיאודטיות. הוא נקרא "איזון" משום שבאינטגרציה של סט

דרך, מתקבל הפרש הגליות, בדומה להפרש גובה באיזון. הנושא דורש הרחבה, להלן. ראו 
ומוצגים   – \13עמ' \, 4באיור נעמיק בפרטים הרלוונטים, החסרים   .\120עמ' \, 15בפרק גם 

  .164באיור 

  

  גבהים וסטיית האנך: 164איור 

  

deflection of the vertical,  הקלאסית ( סטיית האנך ) מוגדרת כזווית בין האנך  
הזווית הינה מרחבית, ויש לה רכיב לכיוון הצפון (הרוחב  גיאואיד), לניצב (לאליפסואיד).(ב

  ,     , ולכיוון המזרח (האורך הגיאוגרפי)    הגיאוגרפי)  

          ,  {296}  

      cos       ,  
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,עם        ;הרוחב הגיאודטי והאסטרונומי, בהתאמה,     האורך הגיאודטי
  –והאסטרונומי, בהתאמה; וביחד 

  2 2        .  {297}  

  –, ניתן לבצע דרך הרכיבים   לכיוון אזימוט כלשהו    הטלת הסטייה   את

  1

2

sin    -cos

cos    sin

   
   
     

      
    

      ,  {298}  

   ערך הסטייה בכיוון המטרה;  2ערך הסטייה בניצב לכיוון המטרה באזימוט,    1כאשר  

  –מתוך הרכיבים האחרונים   כמובן שניתן ליצור בחזרה את  ו

  2 2
1 2   

     .  
{299}  

   –באותו מהלך הוא   dN, ושינוי הגליות   בכיוון מסוים    הקשר בין הסטייה  

  dN dS      .  {300}  

  –נבחרת בכיוון הצפון, מתקבל   dxכאשר הדרך  

  /dN dx       ,  {301}

    

dN/  -נותן   dyובכיוון מזרח,    dy       .  

 .165איור ראו  

  

  : הקשר בין (שינוי) הגליות וסטיית האנך (לצפון)165איור 
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מהביטוי האחרון נראה, כי אינטגרציה של סטיית האנך לאורך דרך, תתן את (שינוי) הגליות 
, לבקרת האיזון;   Hטרי,  מאפשר כך לקבל הפרש גובה אורתו (בסימן שלילי); כלומר:

   –, בצורה \118עמ' \, {111}מביטוי 

  H h N     .  {302}  

ניות; אבל הבעיה היתה, יבמדידות לווי  h  בימינו קל למדי לקבל את הנתונים הגיאודטיים,
שו זמן רב, ולא הגיעו עד לשנים האחרונות, בקביעות האסטרונומיות. אלו היו מסורבלות, דר

בעיקר בגלל השפעת הרפרקציה (וגם עקב דיוק קביעת הזמן, והתיקונים  –הולם לדיוק 
(באמצעי הגיאודזיה   Nכך שנותרה הבעיה בקבלת הפרש הגליות  הנובעים ממנו). 

-zenith( זניט- טלסקופלאחרונה פותחו מספר מערכות, המסתמכות על הפיסית). 
telescope.(תיאורטית אפס) עם אביזרים  ), שבתצפיות בו השפעת הרפרקציה מיזערית

ן לזמן מתאימים (תיאודוליט/טלסקופ מתאים; חיישני שיפוע מדויקים לחלק של שניה; סינכרּו
GPS  מדויק, לחישוב מדויק של מיקום כוכבים ברגע התצפית; מצלמה סיפרתית ליצירת

כוכבים מדויק,  ּךְנָ מָ לְ מדויקים; ַא CCDחיישני , בעת החשיפה; דמות כיפת השמיים בזניט
תוכנה לעיבוד הנתונים: זיהוי הכוכבים שהצטלמו, ומציאת ומעודכן לתנועת הקוטב, וכו'; 

וקבלת נתוני  –, למועד החשיפה GPS-מיקום הזניט מנתוניהם; השוואה לנתוני המדידות מה
; ומגיעות מחצי שעהות בתחנה מבוצעות בפחות כל התצפי. {296}סטיית האנך, לפי ביטוי 

  ברכיבי הסטייה. 0.05"- כשל  לדיוק

  

 ,ETH Zurichשל  DIADEM :ת מכולןו(הנודע מתקדמותבתנאים אלו, יושמו כמה מערכות 
Switzerland; ו -  TZK2-D שלUniversity of Hanover, Germany(במקומות שונים ,. 

מ'. באיזון  850ת, לאורך תחנו 80-מדויק, ב- סופרי בג'נבה, בוצע חתך גיאודט CERNבאתר 
; ובוצע כך חתך גיאואיד בדיוק 0.08"-טוב מו סטיות האנך בכל התחנות, בדיוק זה נמצא

(מדובר בחלק של מילימטר, במרחק  העולה בכמה מונים על הדיוק האפשרי באיזון המדויק
 330ק"מ (בסה"כ  1.5-תחנות, במרחק ממוצע כ 238עם  ו, נמדד קובטקססגם הכולל). 

 דומה.יחסי ), בדיוק Corpus Christi  ועד  Austin -, מק"מ
לביצוע חתכי גיאואיד, לאישוש/שיפור  –המדויקת, והמהירה  –ללא ספק, זו השיטה הנכונה 

  .\120עמ' \, 15 בפרקראו גם  על של רשת האיזון.-הגליות, ולבקרת
  

כאשר שדה הכובד של  –) בגיאואידלא (ו בשטח[כיום נהוג גם לחשב את סטיית האנך 
רד לגיאואיד). ּוקום שהכובד הממשי בשטח ימְ עלה לסביבת הטופוגרפיה (ּבִ האליפסואיד מּו

  יש בכך יתרון מסוים, לעומת הגישה הקלאסית לעיל].

  

  מדידות בתוך מיבנים

 –אינו אפשרי  GPS-: המבחוץ-שידורשה לבסס על אמצעי בתוך מיבנים קשיחים קמדידות 
, ומוחזרים שהם משנים מהירותנים חלשים מאד, ואינם חודרים (או ימכיוון שהאותות מהלווי

ת ייעודיים ייסבלו מתופעות דומות אלקטרומגנטי מכשיריםבנתיבים שונים מהקו הישר); ואף 
  השידור. תחנות טלפונים סלולריים, המנוטרים מכמו גם  -

אווז), שהמפעיל - הפוכה, או ראש-מטוטלתקטן (הנראה כ לייזר ידני-סורקלאחרונה הוצג 
  בתוך מיבנים. –מנענע, תוך הליכה, לביצוע ואגירת ענן הנקודות 

, תאוצה-מייצב, מדי- (כולל ג'ירו אמצעים ממוזערים שוניםבמקביל הודגם פיתוח, המכליל 
לביצוע ניווט ומיפוי בתוך  –) smartphone( חכם-טלפוןלחץ; ותוכנות חישוב), בתוך - מד
  .אלקטרוני ממוזער, לשיפור הדיוק) מרחק- נים (בדיוק בינוני; צריך עוד להוסיף מדבמי
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  מעקבי תזוזות ושקיעות

 –כמו גם במיבנים ההולכים ומזדקנים  –במיבנים ההולכים ומוקמים, ובסביבתם הקרובה 
  חלות תזוזות (אופקיות) ושקיעות (אנכיות), אשר עלולות לסכנם.

ולבצע מדידות  –עקב חוס, ונקודות על המיבנה הנדון, למ, ליייש לקבוע רשת בקרה חיצונית
מדויקות במשך הבניה ואחריה, בתנאים שונים ובעונות שונות, עד להגיע המיבנה ליציבות 

ומתייחס רק  –במיבנים  תזוזותמלאה. התקן הישראלי אינו קובע דבר, למעשה, בנושא 
, סבֹולֹות בבנינים: 789ן (ראו "ת"י ות גדולות מאד בהיבהקמת מיבנים, ומתיר סט ותילסט

דיוק בעבודות בניה"). רצוי להחמיר בהרבה בעת ביצוע המעקבים; ואכן מהנדסי הביסוס 
ושקיעות בדיוקים של כמ"מ וכעשירית המ"מ,  תזוזותהמצויים בנושא דורשים מעקבי 

זות בהתאמה. [הבעיה היא, שמהנדס הביסוס אינו תמיד מצליח לדרוש ולקבל מעקבי תזו
  ואין חוק המיושם בנושא]. –ושקיעות; היזם/הקבלן מצליח להתחמק מהביצוע 

ל אלמנטים יציבים וקשיחים של המיבנה (כמו עמודים נקודות המעקב צריך להיות ע מיקום
ונוח (מספר מירבי של נקודות  מעקב קלבאיתור שיאפשר  –נושאים, קורות ראשיות) 

 במספר גבוהוד). רצוי לקבוע נקודות מעקב הנראות מעמדת מכשיר, בגובה דומה, וע
  בהרבה מהמינימום הנדרש; בעתיד תמיד יימצאו נקודות הרוסות, חסרות גישה או ראות.

המותקן אופקית או  –עצמה יכולה להיות מסמרה ירויה, בורג מבוטן, וכד'  נקודת המעקב
 גישהיח אנכית, וראשו מהווה מטרה מתאימה למיקום או לגובה, בהתאמה. יש להבט

 –אל הנקודות, לאורך זמן. [מיקום הנקודות במיבנה יכול להוות בעיה רצינית  וראותחופשית 
אם יש בו חיפוי (שיש, אלומיניום, וכד'). גם מיקום נקודות הייחוס לעתים מסובך, ומערב 

  בתים שונים, וכד'].-וועדי

 ערוכותהמעקב תהיינה  בעבר (שבוצעו במדידת זוויות), היה רצוי שנקודות תזוזותבמעקבי 
, 156איור בערך בקו אחד, ושעמדת המכשיר תשלוט על כל אורכו (כך שתהיה מעט מצידו;  

 100כיום אפשר לבצע מדידות תזוזות (וגם שקיעות) בדיוק מילימטרי, בטווחים מעל ימין). 
ת נקודורצוי ש, שקיעותבמעקבי כוללות סיפריות, ואוטומטיות; ראו בהמשך. - מ', בתחנות

 ,וגובהו צריך להתאים לאורך הסרגל המיושם –המעקב תהיינה בערך באותו מישור אופקי 
ס"מ מעל  15אופק המכשיר למשל  –מ ס" 30ולאופק המתוכנן למכשיר באתר (לסרגל של 

הודבק/סומרר –קשה לגישה, או שאין אפשרות להציב בו סרגל  םקֹומָ ּבְ למישור הנקודות). 
טון, והוא שימש כסרגל איזון קבוע בנקודה (שנמדדה אופטית). קטע קצר של דּומטר אל הב

כל עוד ההתיחסות  –העובדה שה"אפס" של הקטע אינו קבוע לכל הקטעים, אינה משנה דבר 
היא לקריאת המעקב הקודמת באותו הקטע. במיקרים מיוחדים, ובעיקר כאשר אי אפשר 

ו אופקי קצר כנקודת ושם אפילו קי –לסמוך על קנ"מ אחיד לאורך הסרגל, או האמה האנכית 
בטווח  –ו ובה הקדרש, כמובן, התאמת אופק המכשיר לגהמעקב (ללא סרגל גבהים). הדבר 

כיום, יש  סיפרתיבמיכשור ; בתצפיות אופטיותפעולת המיקרומטר האופטי. כל זה היה 
או להדביק קטע של סרגל סיפרתי (יש גם רצועות  –להשתמש באמה הרגילה, או בסרגל 
  ).לא זולאך ; מוטבעות על סרט מחומר פלסטי גמיש

כוללות - , בעזרת תחנותיחדיויכולים להתבצע כיום  מעקבי תזוזות ושקיעות
סרט), -כאשר המדידה מבוצעת אל פריסמה קטנה (או אף רפלקטור – /רובוטיותסיפרתיות

ב) ע"י חייב מציאת כל הפריסמות (ייחוס ומעקבעת בנקודת המעקב. נוהל המדידות מהמקו
ואח"כ המדידות יכולות להתבצע  –החיפוש, במכשירים מתקדמים) -הצופה (או בעזרת מנוע

  אוטומטית, במספר המערכות הדרוש, ללא התערבות המפעיל.

). את מיקום forced-centeringהיטב, בהברגה לבסיס יציב ( מקובעצריך להיות  המיכשור
ורבים (מרחקים וכיוונים) אחורה, מנקודות לייחוס יש לבדוק ע"י חיתוכים מע נקודות הבקרה

בבקרה, יש לקבוע ביחס לנקודות  ו הייחוסקמוגדרות ויציבות קרובות. את האוריינטציה של 
  מוגדרות רחוקות.
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בתנאי  -  מלווייניםמטווח קצר, או  בפוטוגרמטריה מיקום אופקיאפשר גם לבצע מעקבי 
  שהתצפיות מבוצעות במשך זמן ארוך דיו.

במיבנה קלה הרבה יותר  יחסיות. קביעת שקיעות איזון מדויקמדדות בד"כ בנוהל נ שקיעות
מכיוון שבראשון אין צורך לקבוע גובה מוחלט, בקשר לנקודות  – מוחלטותמקביעת שקיעות 

קבע. [מאידך, הבעיה של שקיעת האתר כולו אינה בד"כ קריטית למיבנה עצמו]. קביעת 
יק, לאבחנה מדויקת של התנהגות נקודות הייחוס; מחייבת ניתוח מעמ מוחלטותשקיעות 

(אבל דורשות  יכולות בהחלט לתרום בנושא תצפיות מלווייניםנושא מסובך מאד, לעתים. 
  .זמני תצפית ארוכים, במועדים רבים ושונים)

מכיוון שנקודות ביניים אינן  –במהלך האיזון  רבָ מעֲ תהיינה נקודות  המעקברצוי שנקודות 
  ופין, יש לבצע איזונים חוזרים באותו מעקב, לביקורת נקודות הביניים.נבדקות; לחיל

, עודפותבמדידות, ולבצע תצפיות  הסגירותיש לבדוק את  – מעקביםבכל מקרה של ביצוע 
) 1-2במדידה ובחישוב. [למשל, נוהל האיזון בדרגות הגבוהות ( וביקורות, חוזרותמדידות 

  ].וכו' ;מחייב מעבר כפול, ומהלך הלוך וחזור

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 
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  צורת הארץ וקביעת המטר  30

 

ק"מ,  6,371- שרדיוסו כ ) קרובה מאד לכדורThe Figure of the Earthצורת הארץ (
מהרדיוס. במהלך ההיסטוריה, ועם התפתחות  1/720-וההרים בולטים ממנו עד כ

הטכנולוגיה והמחשבה, צורת הארץ עברה גילגולים משמעותיים בראיה האנושית: ממישור 
)plane כדור (), דרךsphere) ואליפסואיד (ellipsoid עד לגופים מסובכים יותר, ובעלי ,(

) [וגם geoid), וגיאואיד (spheroidמשמעות פיסית (ולא רק גיאומטרית), כמו ספרואיד (
  ), המשמש בגיאודזיה הפיסיקלית המודרנית].telluroidטלורואיד (

  

צורת הארץ המקובלת (עדשה  ), במאה התשיעית לפני הספירה, היתהHomer( הומרבימי 
). לגבי הבסיס, עליו הוצב אותו דיסק, היו Oceanusבצורת) דיסק, המוקף בזרם האוקיאנוס (

פילים, שעמדו על צב, שעמד על נחש, שהחזיק  4היו  לּואֵ  –: לפי אחת מהן השערות שונות
  את זנבו בפיו. על הדיסק ניצבו עמודים, עליהם נשענה כיפת השמים.

קדמונים ידעו שהארץ מוחזקת בידיו של השטן; והראיה ברעידות האדמה, הקורות ה הערבים
  כאשר הוא מעבירה מיד ליד.

  

) היה כנראה הראשון שהסיק, במאה השישית לפני הספירה, Pythagoras( פיתגורס
; וגם בהתייחסות אותגם בהשמטת המרכ –שהארץ היא כדור. מאז נהוג לקרוא לארץ "כדור" 

  ות יותר, המייצגות את הארץ כגוף.לצורות מסובכ

) הסכים, במאה הרביעית לפני Aristotle( אריסטוהתמזל מזלה של הגיאודזיה בכך שגם 
מבוססות הפכו לדֹוְגמֹות - הספירה, לכך שצורת הארץ היא כדור. רבות מדעותיו הלא

מי כנסייתיות, וגרמו עיכובים בהתפתחות המדעים, וצרות אישיות חמורות למדענים של י
  הביניים, שכפרו בהן.

  

היה הראשון, במאה השלישית לפני  )Aristarchos of Samos( ֲאריְסָטְרכֹוס ִמָסמֹוס
; שהשמש היא מרכז היקום; Helio-centricהספירה, לקדם את התיאוריה הֶהִליֹוֶצנְְטרית (

(הארץ לעומת התיאוריה הֵגיאֹוצנטרית שרווחה אז  –והארץ, הקטנה יחסית, סובבת סביבה) 
אשר מצידה סובבת  –היא המרכז). [הכוכבים והפלנטות קבועים, אך סובבים סביב הארץ 

והוכחה רק בימי קופרניקוס  –שעות]. אחריו לא היתה תיאוריה זו נפוצה  24-סביב צירה ב
)Copernicus(שנה מאוחר יותר. 1,800-, כ  

  

לפני הספירה, למדוד את  230-) היה הראשון שניסה, בערך בEratosthenes( ֶאָרטֹוְסֶתֶנס
בשיטה שכעיקרון משמשת עד היום. עובדה ידועה בזמנו היתה, שביום  –רדיוס כדול הארץ 

) השמש משתקפת בצהריים בתוך באר אנכית Summer Solsticeהארוך ביותר בקיץ (
אל השמש באותה שעה   ) שבמצרים. ע"י מדידת הזווית הזניטלית  Aswanבָאסּוָאן (

איור בין הנקודות, אפשר לחשב את רדיוס הארץ לפי    באלכסנדריה, וידיעת המרחק  

166 –  

  /R        .  {303}  
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  : מציאת רדיוס הארץ166איור 

יום של  50הלך של היקף המעגל; והמרחק נמדד כמ 1/50מדידת הזווית הזניטלית העלתה 
); כך התקבלת היקף stadium, רבים של stadiaְסָטִדיָה ( 100-אורחת גמלים, בקצב של כ

  סטדיה. 250,000-כדור הארץ כ

  בעיות במדידה ובחישוב:

 Tropic of( חוג הסרטןאחד; ואסואן אינה בדיוק על  מרידיאןהנקודות אינן על 
Cancer     .כפי שהונח בחישוב ,( 
      מ', מתקבל היקף  185? בהנחה שאורכו (של האיצטדיון) בערך הסטדיוםבנוסף: מהו 

            רבע ההיקף  – quadrantק"מ; או אורך הרביע ( 46,250-ץ כהארכדור      
 יותר מהנכון). 16%ק"מ ( 7,361- ק"מ; והרדיוס כ 11,562-במרידיאן) כ     

  

לפני הספירה. כוכב מסוים  90בערך בשנת  ),Poseidonius( פֹוֵסידֹוִניּוסעבודה דומה עשה 
)Canopus  נראה באופק ברודוס, בזמן שהיה בזווית גובה (   של המעגל  1/48של

-סטדיה; כך שההיקף הוא כ 5,000-(בים) הוערך גם כן כ  באלכסנדריה. המרחק ביניהן  

  .166באיור ק"מ. ראו שוב   11,100-רך הרביע כסטדיה; ואו 240,000

  

), קשת Al-Ma’amunן (מּואֲ מָ -ל, במיצוות הכליף ָא827מדדו, בערך בשנת  הערבים
כאשר  – miles 170/3במרידיאן מצפון לבגדד, ומצאו שאורך מעלת קשת היה  

1mile=4,000ells  ושוב בעיה: מהו אורך ה .-ell?  

 bb  )breadth of,שעורה- גרגירי 6ובאינץ' אחד היו  ; 1ell=24inch  -היה ידוע ש
barleycorn (–  ?ְסֶנלאך מהי מידת הגרגיר )Snell שחקר את הנושא (בהסתמך על (
; וכך קיבל שאורך   1bb=1/89 Rhineland Foot  ), הניח:Abelfadeas 1322ֲאֶּבְלָפִדיָאס, 
; וממנו אורך  1ell=54cmהיה   )Nilometer( הִנילֹוֶמֶטרק"מ. [לפי  10,359הרביע הוא 

  ק"מ]. 11,106- הרביע כ

  

 –ורת הארץ לי התפתחות משמעותית בחקר גודל וצשנה, ב 700- שוב היתה הפסקה של כ
  .16- עד למאה ה
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), בעזרת ְקוָואְדָרנְט Amiensז ובָאִמיֵין (רוחב גיאוגרפי בפרי 1525-) מדד בFernel( ֶפְרֶנל
)quadrantומצא שאורך  –בנסיעה  לת), ואת המרחק ביניהן ע"י גלג, מכשיר למדידת זוויו

 10,011; מכאן שאורך הרביע הוא  m 111,232  , או toise 57,070המעלה במרידיאן הוא  
  ק"מ.

) ביצע לראשונה טריאנגולציה \41עמ' \, {37}, שנזכר לעיל (וגם ממקדם השבירה, ביטוי לנֶ סְ 
, אורך 1617, וקיבל בשנת 1מדודות בדיוק של ' משולשים בהולנד, עם זוויות 33מסודרת בת 

  ק"מ. 10,004-, והגיע ל)Muschenbroch( מּוֶשְנְּברֹוְךק"מ. אחריו המשיך  9,660רביע 

ק"מ לרביע. ֵאלּו נמשכו  10,057.8, העלו 1672) בצרפת, בשנת Picard( ִפיָקרמדידות של 
. הם השתמשו 1683-1716) בשנים Lahire, D. & J. Cassini( ָקִסיִני, והאחים ָלֵהרעל ידי 

בפעם הראשונה בבסיס מדוד, בטלסקופ, ובלוחות לוגריתמים; ופרסו רשת מפריז דרומה עד 
). חישוביהם העלו שהארץ אינה בדיוק Dunkirk), ובצפון עד ָדנְֶקְרק (Collioureקֹולּוָאר (

בקטע הדרומי  כי מדידותיהם הראו שאורך המעלה במרידיאן –כדור, אלא פחוסה במקצת 
היה ארוך מזה שבקטע הצפוני. מסקנה מכך היתה, שצורת הארץ היא אליפסואיד "עומד" 

)prolate ellipsoid (–   שבו (חצי) הציר הקטןb    ;שמאל. 167איור נמצא במישור המשווה ,
[ראו   f = -1/66  ק"מ; ופיחוס (שלילי)  10,042.650ספריות היו: אורך רביע יהתוצאות המ

  ].\13עמ' \, 2בפרק 

  

  : אליפסואידים של סיבוב167איור 

  

), Huygens, Newton( ְניּוטֹון והּויְֶגְנסלו היו בניגוד מוחלט לתיאוריות של תוצאות א
), שהצביעו על צורת הארץ כאליפסואיד "שוכב" Richer( ִריֶשרולתצפיות במטוטלת של 

)oblate ellipsoid (–   שבו (חצי) הציר הקטןb    ;נמצא על ציר הסיבוב, ולא במישור המשווה
  , ימין.167איור 

ִ " של סְ מסעות גוליבראשר משתקף גם ב" –החל וויכוח נוקב בין הצרפתים והאנגלים  ט ויפְ ו
)Gulliver’s Travels, J. Swift, 1726, amended 1735 האקדמיה ). לבירור הענין, שיגרה

, משלחות לֶּפרּו Académie des Sciences( 1735( המלכותית הצרפתית למדעים
בשני  –ולַלְפָלנְד, למדוד אורכי קשתות מרידיאן וזוויות אסטרונומיות המתאימות להן 

גֹוֶדן, ּבּוֵגי, ) כללה את 1735-1744( לפרוהמקומות הנפרדים כל כך ברוחבם. המשלחת 
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) 1736-1737) ואחרים; וזו ללפלנד (Godin, Bouguer, La Condamine( קֹוְנָדמין-לה
) ואחרים [כן, כל מי Maupertuis, Clairault, Celsius( מֹוֶּפְרטּוָאה, ְקֶלרֹו, ֶצְלִסיּוסכללה את 

העלו כי  1738- שהיה משהו במדעים נטל חלק בגיאודזיה; כמו ְסנֶל לעיל]. תוצאות הביניים ב
של   האנגלים צדקו (התצפיות הצרפתיות לא היו מדויקות דיין), ונמצא פיחוס חיובי

f=1/216.8   ואורך חצי הציר הגדול ,a=6,397,300 m .  

  

 1801-1803, ְסוָוְנֶּבְרגהמדידות בצפון נמשכו על ידי השוודים, ואחרי התצפיות של 
)Svanberg   התקבל .(f = 1/310.3   ו ,-   Q = 10,000,157 m   עתה חושב אורך הרביע)

  בזווית, כבכדור). ולא ככפל הרדיוס –מאינטגרציה על האליפסואיד 

  

) [שוב, שמות Delambre, Mechain( 1792-1808, ֶדָלְמֶּבר וֶמֶשןלאחר תצפיות נוספות של 
; 1895עוד בשנת , ע"י האקדמיה הצרפתית למדעים (בינלאומיההמטר מוכרים], נקבע 

 מיליון של אורך הרביע- עשרה-חלקי-כאחד), 1807אומץ בינלאומית, בשנת ואח"כ 
אך הכבוד ניתן לפריז]. הקביעה  –כמובן שאורך כל המרידיאנים זהה פריז" [ "במרידיאן של

, ועל הקשת בין דנקירק  f=1/334(עם הפיחוס שנמצא  רּומתבססת על התוצאות בּפֶ 
  .  modules 275,792.36), שנמדדה כאורך Montjouyומֹונְְטג'ֹוי (

; אז על ידי קביעה של מטר  toise = 864 Paris lines 1    ; ואם  mod = 2 toise 1אם 
  .  m 10,000.000בדיוק    Q, יהיה אורך הרביע    m = 443.296 Paris lines 1  - אחד כ

 ביציקת פלטינום, )Metre des Archivesהראשון, ( הוכן המטר הפיסי 1799בשנת 
)platinum bar standard( ;1889 ובשנת ) הכין המשרד למידות ומישקלותConférence 

Générale des Poids et Mesures, CGPM ביציקת פלטינוםהסטנדרט הבי"ל) את ,-
               עם כנפיים  H בצורת בחתך בהתאמה, ,platinum-iridium bar( 10%-90%אירידיום (

תק, עליו סומנו קווים במירווח הדרוש (בטמפרטורת ההמסה של קרח). מטר זה הוע -
  במדינות רבות.לייחוס הוצב, והיה בשימוש כסטנדרט 

  

-Kryptonספקטרום של - , של קוואורך גלהיתה במושגים של  1960המטר בשנת הגדרת 
861(ברמת אנרגיה מסוימת):   86 1,650,763.73 Krm   .  

של האור בריקנות; כך שהמטר דורש   המעבר- זמןמוגדר המטר לפי  1983משנת 
1/299,792,458 sec   20עמ' \, 3פרק למעבר; ראו\.  

), אורך הרביע הוא  International Ellipsoid( באליפסואיד הבי"ל[בנתוני העבר, 
10,002.288 m  443.295,936 , מכיוון שהמטר הבי"ל קצר מהגדרתו, ואורכו רק Paris 

lines  ; בנתוניWGS’84 )World Geodetic System 1984לי כיום, ), שהוא המודל הגלוב
  ].  m 10,001,967אורך הרביע הוא  

  

ממספר קשתות מדודות.  ) a, f(  ) תיאום אליפסואידLegendre( ֶלַג'ְנֶדרביצע  1806בשנת 
  אחריו התקבלו תוצאות רבות ושונות, בארצות שונות.

נעשית על פי עקרונות שונים: מסוים ביותר לתצפיות ולשטח  האליפסואיד המתאיםבחירת 
 –, וכדומה   N, או מינימום (סכום) ערכי גליות    מום (סכום) ריבועי סטיות אנך  של מיני
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ולכן התוצאות משתנות לפי העקרון המיושם, ועם פיזור התצפיות ודיוקן. כיום נקבעים 
נקבע בעיקר ממדידת   aאליפסואידים על סמך תצפיות מעורבות: (חצי) הציר הגדול  

  נקבע מקשתות, ומיישומי מדידות כובד, אסטרונומיה, ולוויינים.  fתות; והפיחוס  קש

  

 האליפסואיד הבינלאומינוסף לאליפסואידים לאומיים שבשימוש, ראוי שוב להזכיר את 
, UTMרוחבי, - מרקטור (אך המשמש עדיין כבסיס למערכת ההיטל הבי"ל ההיסטורי

Universal Transverse Mercator( 1910, ֵהייפֹוְרדעל סמך חישובי  ) שנקבעHayford ,(
/1של סטייות אנך בארה"ב, ובו הפיחוס הוא  297f    וחצי הציר הגדול , 

6,378,388 a m .  ביותר כיום הוא במערכת האליפסואיד הגלובלי המתאיםWGS’84 ,
/1שבה נתון   298.257, 22f   6,378,137   - , ו a m  .  

  

. כיום אפשר להתאים אליפסואיד 1873-) הוכנס לשימוש בgeoid" (גיאואידהמושג "
מ', וגם סטיות  150) לא יעלו על  N(גלובלי) לגיאואיד, כך שההפרשים ביניהם (הגליות  

   . 1לא יעלו על  ')  האנך ( 

מתקרב לס"מ בודדים. כך ו -נמצא בתחום הדצימטר ד (על האליפסואיד) דיוק מיפוי הגיאואי
(ממדידות לוויינים) ל(הפרש) גובה אורתומטרי    Δhההמרה מנתוני (הפרש) גובה גיאודטי  

ΔH  לאשש (הפרש) זניט יכולות -רק יישום מדידות במצלמת דיוק האיזון.מעדיין  רחוקה
  .29, 16, 15בפרקים בחתך גיאואיד. ראו גם   ΔNגליות  

  

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 
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  גיאודזיה ומדידות בישראל  31

 

  המרכז למיפוי ישראל

, הוקמה מחלקת המדידות 1920מייד עם תחילת השלטון הבריטי בפלסטינה, בשנת 
-1920נה הראשון (ּכָ שְ במטרה לבצע מיפוי ארצי, כבסיס להסדר מקרקעין. מִ  –הממשלתית 

מחלקת המדידות  .1ברחוב לינקולן  – 1931ת"א פינת ְשלּוש; ומאז -) היה בדרך יפו1930
רסמה י]; ופ21ל רשיון מס' הסמיכה מודדים [הבעל של דודתי, מרדכי (מקס) קרייתי, היה בע

 1920[לפניה היו גם הפקודה (באנגלית) של שנת  1929 את פקודת המדידות (בעברית)
  פקודת מודדים)].( 1925הצווים (בעברית) של ו(להסדר באזורי עזה ובאר שבע); 

), אחראי על הבקרה הגיאודטית, Survey Of Israel, SOIישראל, מפ"י (המרכז למיפוי 
המדידות להסדר המקרקעין, והמיפוי הארצי; הפקת מפות; ממונה על הממ"ג הלאומי; מפתח 
ומתחזק את ארכיון המפות ותצלומי האוויר; קובע את תקנות המדידה, הנחיות, והוראות; 

למודדים דזיה ומדידות; ומספק שרותים שונים מסמיך מודדים; תומך במחקר ופיתוח בגיאו
-יינים, כולל שרות יצירת תחנותקבועות למדידות מלווהתחנות נתוני המדידה ב[הרחב ולקהל 
נתונים סיפרתיים, כולל  אספקת; RTKאמת, -בזמן-; שרות מדידה קינמטיתVRS, מדומות
ערכת "תצפית"); , מקוונים (מאספקת מיסמכים קדסטריים; (מערכת "בנג"ל") מקוונים

   .בעתיד] , כולל מקווניםותצלומי אוויר מפות אספקתו

בעולם, ולבחון  ההתפתחויות הטכנולוגיותהמרכז למיפוי ישראל משתדל לעקוב אחר 
ולהתאים את התקנות וההנחיות בהתאם. כך פותחה, למשל, טיוטת הנחיות באשר ליישום 

אך מספר טכנולוגיות תיות; אישור הכנת אורתופוטו ממצלמות סיפרסורק; - לייזר
  פוטוגרמטריות ייחודיות עדיין לא נבחנו.

  

במשרד הבינוי והשיכון. מנהל  1977 ות היתה תחילה במשרד העבודה; ומאזמחלקת המדיד
  , הכפוף ישירות לשר הבינוי והשיכון. מעמד של מנכ"ל 2000שנת ממפ"י קיבל 

  

ת) היא בכך, שעליו לממן חלק ניכר הבעיה בשרותי מפ"י למודדים ולקהל (כמו גם למוסדו
  שאינם חינם, או זולים. –מתקציבו על ידי מכירת שרותים 

  

אין חלופה הולמת לפקודת המדידות המנדטורית, ולאוסף התקנות, ההנחיות, עד עתה, 
בענף (מודד  לעוסקים וייחוד פעולותמודרני,  חוק מדידותוההוראות הישראליות; דרוש 

 רשיונותהאת וכינון מועצת מודדים, שתעניק  –דסאי, וטכנאי) מוסמך, מודד מעשי, הנ
מצד שני, אין כיסוי כל שטחי העיסוק במדידות ע"י התקנות (למשל, עבודות  מתאימים.ה

), אין שליטה מלאה בנעשה במדידות ברשויות ובנייה, מעקבי תזוזות ושקיעות פיתוח
 "4המצורפות לאישורי בניה, "טופס מקומיות (למשל, מערכות גבהים נפרדים לרשויות; מפות 

  ; וועדות שונות ללא מודדים).בגבהים מקומיים

  

  גיאודזיה מדידות והוראת 

הוקם  ,1949אחרי קום המדינה, בסוף היו קורסים ייעודיים של מחלקת המדידות; ובזמנו 
; אחריה תקופת אימון, ובחינות לתואר "מודד (שנה להכשרת מודדיםבית ספר  בחולון
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, שהופעל ע"י מחלקת (שנתיים) בית הספר הגבוה למדידותל שנים הפך 3), ואחרי "מוסמך
הפכו הלימודים  1965בשנת  המדידות (לימים, אגף המדידות, ואח"כ המרכז למיפוי ישראל).

אך הסטודנטים לא יכלו לקבל תואר אקדמי, ולבסוף נסגר בית הספר,  – שנתיים- להיות תלת
  .1974בשנת 

 ,יניק"ובמכון "ו מדידהלטכנאי החקלאי מקווה ישראל פתחה מסלול  הנהלת בית הספר
. לקראת סוף התקופה, הוכנה מערכת לימודים 2000, והכשירה טכנאי מדידה עד שנת 1976

י להכשרה תמה"ט, המכון הממשל עבורי יאיר גולדמן ודן שרני; "ע" (הנדסאי מדידותלתואר "
ולות מתאימות נמצאו סטודנטים (עקב חוסר ייחוד פע), אך לא , משרד העבודהטכנולוגית

   להנדסאים).

יק על המודדים, הזקוקים ר מעסֶ והחֶ  –המחנך טכנאי/הנדסאי מדידות  מוסדכיום אין כל 
קיימים מעט מאד קורסים לעוזרים [יש סימן להתעוררות בנדון, מטעם אגודת המודדים]. 

במיכללות, שעדיין מלמדות הנדסה אזרחית; ומועצת השמאים מלמדת קורס בסיסי אחד של 
) קורס במתכונת טכנאים, והבוגרים עברו 2005-2007מדידות. חברת החשמל קיימה בזמנו (

  את הבחינות לתואר.

האקדמית היוזמה , עברה 1974בשנת  סגירת בית הספר הגבוה למדידות עוד לפני
, 1971גיאוגרפיה, במחלקה ללגיאודזיה וכרטוגרפיה  מגמה, שפתחה לאוניברסיטת ת"א
(ואפשרות לגשת  בגיאודזיה .B.A , לתוארשנתיים- מודדים, בקורסים תלתוחינכה גיאודטים ו

   .1986לבחינות מודד מוסמך) עד שנת 

 שנתית-4 (לתוארי הסמכהמדידות וגיאודזיה , כמכון היחיד המלמד הטכניוןמאז נותר רק 
B.Sc, שנתית-תלתו B.A. ולתוארים גבוהים בלימודי מוסמכים ;M.Sc. ו-Ph.D./D.Sc..(  

אה בשטח המדידות/הגיאודזיה בטכניון (בהנדסה בנאית, לימים הנדסה אזרחית) ההור
, למדו כל הסטודנטים בהנדסה בנאית 1971עד שנת  .1924החלה מייד עם היווסדו, בשנת 

ורק בקורס ד' עברו להתמחות (גיאודזיה, קונסטרוקציות,  –שנים)  4מדידות בקורס ב' (מתוך 
שהגדיר את ההתמחות "הנדסה גיאודטית" מייד עם הכניסה קרקע, ועוד). המחזור הראשון 

לטכניון (לעומת כל היתר, שהתמחו ב"הנדסה אזרחית" ללא ציון מגמה), סיים לימודיו בשנת 
-בארוע מסעדת מצא בחיפה, בענת ועופר [אביאל רון, מנכ"ל מפ"י, שנרצח עם ילדיו  1974

  , היה במחזור זה].31.3.2002

  

  ת מיוחדותמדידוגיאודזיה, ובקרה ארצית, 

 התחנות הקבועותבישראל התפתחה לביסוס כיום על מערך  למיקוםהבקרה הארצית 
(למדידות מלוויינים; כולל התחנות המדומות, אותן אפשר ליצור מראש או בדיעבד, במיקום 

עד דיוק המתאים  –התלוי בנוהלי המדידות מיקום בדיוק  מאפשר קביעתהרצוי). מערך זה 
  (מ"מ). אפילו למעקבי תזוזות

  

בפרקי זמן  והתצפיות מהלוויינים בוצע לא כלאינה במצב זהה, או הולם:  לגובההבקרה 
כך שהגובה הגיאודטי  –(כמקובל, למשל, בארה"ב) מספיקים, ובמועדים שונים 

) אינו ברמת הס"מ. בנוסף, המודל הסטטוטורי של "הגליות" בישראל (כהגדרת (אליפסואידלי
ולכן ההמרה (מגובה גיאודטי) לגובה "אורתומטרי" (כהגדרת  –המנהל), אינו מדויק לס"מ 

): לא חושב ונוסף 1-2-3(דרגות  המנהל) אינה אמינה. הבעיה היא בעיקר ברשת האיזון
) [להוציא חישוב \131עמ' \, 16ופרק  ; \120מ' ע\, 15 פרקהתיקון האורתומטרי (ראו 

פרופ' פפו חושב תיקון נורמלי; שניהם ע"י  2; בדרגה 1מקורב, מערכי כובד מבוינים, לדרגה 
טור, לולאות ב 7: 1(בדרגה  המחבר]; הפריסה של הדרגות הגבוהות היתה רק בצפון הארץו

לולאות לגולן  3כנרת; - בלולאות מחיפה לסוב 5; לפרדס חנה בעשאר מב במישור החוף
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רכית; המדידות השתרעו על יותר מיובל אאלא היר –; הרשתות לא תואמו ביחד מזרחי)- וגליל
שנים; לא נערך מחקר על שקיעת נקודות; וחשוב ביותר: ביסוס הרשתות הוא (בהגדרת 

כל הנושאים לעיל חייבים תיקון ולא על הגיאואיד.  –המנהל) על גובה ממריאוגרף אחד 
  המחבר מנסה, זה שנים רבות, להתקדם בהם].[ו

) 1-2מגיע לערכים גדולים מאלו המותרים לסגירה בדרגות הגבוהות ( התיקון האורתומטרי
ולכן חובה לתקן עבורו [זאת הראה המחבר בדוגמאות רבות בארץ]. התיקון מחייב מדידת  –

האתר ). אנומליות כובדאלא מ –או לפחות חיזוי מתאים (לא מערכי כובד  –(תאוצת ה) כובד 
, הוא החוף הדרומי של ים המלח [שם יצר הממשי היחיד בו חושב התיקון האורתומטרי
", שאושר כדאטום גובה מקומי ע"י מפ"י, ומשמש 2008המחבר את "דאטום מפעלי ים המלח 

  לייחוס באזור]. 

  

דין, שריד, אל-מיקדמי לישראל חושב ב"פרויקט הגיאואיד" עבור מפ"י [בר, נסר גיאואיד
]. התוצאות לא UNBְּבָרנְְסוִויק, קנדה, -; בעזרת שת"פ עם אוניברסיטת ניּו2008-2010שרני, 

 נתוני כובדהתאימו למודל הסטטוטורי של מפ"י, ולא אומצו. נדרש שת"ף בי"ל, לקבלת 
 הגיאואידלשיפור מות מתאי נוהלים ותוכנותמתחומי ישראל; וליישום   7ביבשה, בטווח  

המדידות הדרושות (יציבות נקודות ברשת, ונושאים אחרים), ו החקירותכולל  - בישראל 
  ).GPS; מדידות זניט; מהלכי איזון-הנוספות (כובד, חתכי גיאואיד ממצלמת

(שתתוקן,  רשת הבקרה האנכיתנוכל לבסס עליו את  –לישראל  גיאואיד משופרכאשר נשיג 
); כך תתקבל ; ותקושר לגיאואיד בתחנות הקבועות ובנקודות נוספותלכהתחושב, ותתואם כה
  .לישראל ממשית אורתומטריתרשת בקרה אנכית 

  

הם  בישראל מפותחים מאד, ומתקדמים בקצב המהיר הקיים בחזית העולמית. GPSיישומי 
 [באחרון יש עדיין, RTK-, וVRS); עם שרות 20(כיום  התחנות הקבועותכוללים את מערך 

חדשים נכנסים לאחרונה פוטנציאלים עיה בקביעת הגובה בשרות של מפ"י. ספקים כנראה, ב
  רשת הבקרה הארצית בישראל מבוססת על מערך התחנות הקבועות. לענף].

  

, ומהווה כלי משמעותי לשרותים שונים (ניווט, יצירת נבנה ומשופר כל הזמן הממ"ג הלאומי
, אינה ArcGISנראה למחבר, שהמערכת הנפוצה,  אך[ , ניהול, ומחקרמפות ואורתופוטו

כל מספר שנים  אורתופוטובמקביל מופק  בדיוק מתאימה לצרכי המודד והגיאודט]).
תיכנון, ללא יישור מיבנים], שהוא כלי חיוני לכל פעולות ניווט,  –["אורתופוטו" כגדרת המנהל 

(בסיס  "בנג"ל" ,)GPSידות נתוני בתחנות הקבועות (למד (למשל, מערכות מקוונות ופיתוח.
(ארכיון ממוחשב, למסמכים קדסטריים ונתוני ארכיון  , "תצפית"נתונים גיאודטי לאומי)

 ), מפות ישראל (באתרwww/gov.il(באתר  של בית המפות), מציאת גוש/חלקה מכתובת
www.govmap.gov.il(שערמ, , שעדיין אינו יציב) אינטרנטי - ערכת "טופוקד" שבהקמה

לאומי למידע טופוגרפי וקדסטרי, שיאחד מערכות ובסיסי נתונים גיאוגרפיים וסביבתיים), 
  ועוד) מאפשרות למודדים (ולקהל הרחב) לעיין ולרכוש נתונים ומוצרים שונים, מרחוק.

  

ם של פיתוח בערים פרויקטיבעיקר ב -  תזוזות: הרָ ּובמׂשמבוצעים  מעקבי תזוזות ושקיעות
בתי קומות, חלקן במיבנים מיוחדים, כמו  – שקיעותרובוטיות); - יישום תחנות(ורובם תוך 

; וחלקם באזור מּוָעד לדבר, כמו חוף ים וכד'אתרים עם חפירות עמוקות, , וסוללות גשרים
המלח (וכולם באיזון סיפרתי מדויק). [הבעיה היא, שאין תחיקה המחייבת מעקבי 

והביצוע תלוי בהתעקשות מהנדס הביסוס, לעומת  - הדורשים זאתשקיעות במקרים תזוזות/
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. יש לציין לטובה במיוחד, את מפעלי ים המלח, את המועצה האזורית הסתייגות היזם/הקבלן
שקיעות משאבים רבים המ –"תמר", ואת החברה הממשלתית להגנות ים המלח, חל"י 

  ].ובמעקבי שקיעות באזורבאיזון מדויק 

  

או בגופים  ספורים (למשל, בתעשיה האווירית; מבוצע בארץ רק במקומות שיוור אופטי
יחידות מסוימות י מיכשור מיוחד, חֵ תְ פַ מְ ר, מודדי מינהּוכמו  -בודדים העוסקים בנושא 

  ).במערכת הביטחון

 וָסָמן לייזר לכיוון,(בנפרד מהמערכות שמפעיל הקבלן המבצע, כמו ג'ירו  רמינהּולמדידות 
במערכות צלעונים לכיוון (כי הג'ירותיאודוליט בארץ מבוצעות וצנרת הידרוסטטית לגובה) 

  ק לגובה.האוטומטי יקר מאד); ובאיזון מדוי

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  רח נכון.אך לא בהכ –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 
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  מקצועות גיאודטיים  32

 

ויישומו למדידות ולגיאודזיה,    –גיאומטריה של האליפסואיד  גיאודזיה גיאומטרית
  ולחישוביהם.    

  למיפוי הגיאואיד. –יישום מדידות (תאוצת) כובד   גיאודזיה פיסיקלית

  להיטלים גיאודטיים במישור. –פריסת מעטפת האליפסואיד  היטלים גיאודטיים

  יישום כוכבים לקביעת מיקום ואזימוט קרקעי.  יאודטיתאסטרונומיה ג

  יישום לוויינים לקביעת מיקום וגובה קרקעי.  גיאודזיה לוויינית

יישום נתוני חישה מרחוק (כולל מצילום, ומהדמאות לוויין)      מרחוק ופוטוגרמטריה חישה
  למיפוי ובקרה.    

  ר מקרקעין.חוקי מדידות וניהול מקרקעין; הסד  קדסטר ותחיקת המדידה

  יצירת היטלים בהיקף עולמי; רפרודוקציה של מפות.  כרטוגרפיה

קבלת הערכים המתואמים של תצפיות רבות ושונות; הערכות   תיאום תצפיות
  דיוק.    

  עיבודים גראפיים ממוחשבים למפות ותוכניות.  מיפוי ממוחשב

  ניהול מאגרי מידע בשכבות שונות, על רקע גיאוגרפי/גיאודטי.  מאגרי מידע, ממ"ג

  

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 



 Dan Sharni 2013 ©דן שרני   . גישה לבחינות33  ומיפוי מדידה  280

 

  גישה לבחינות  33

 

נהוג לערוך בחינות בכל שיטחי החיים, וגם בנושאי הוראה. זו אחת הדרכים לבדוק את הבנת 
ואינה בד"כ מחייבת התעמקות הבוחן.  –החומר, והתמצאות הסטודנט. היא גם מהירה 

בעוד  –הבחינה "האמריקאית" (בחירת אפשרויות) מאפשרת סיכום מיידי של התוצאות 
ת (ובמיוחד בע"פ), או הצגת נושאים ודיון ע"י הסטודנט, דורשת זמן רב יותר, שבחינה מפורט

  וניתוח מצד הבוחן. מכל פנים: הבחינות הן עובדת חיים, והן בד"כ ניתנות בלחץ זמן.

משמעית: הגישה הנפשית, וגם הֵהַעְרכּות המעשית -הכוונה במונח "גישה לבחינות" היא דו
   לבחינות.

  

רצוי  –או המרגישים שהם עלולים להיות כאלו  –או התבטאות  ויי למידהליקסטודנטים בעלי 
שיעברו את תהליך האבחנה המלא. הם יקבלו הנחיות לגישה לבחינות, ואת האישור להקלות 

  הניתנות (בדרך כלל: הארכת זמן; במקרים מסוימים רצוי לקבל גם אישור לבחינות בע"פ).

  

כך שיועלו בעיות  –קטנות בקבוצות עבודה י לבצע השוטף וההכנה לבחינות רצו הלימודאת 
  ופתרונות מגוונים.

מהעבר הקרוב, וגם לנסות ולהמציא ולפתור  רקע בחינותרצוי גם לתרגל ולהתכונן על 
  שאלות הולמות.

  

ומספיק  – רעננים לבחינהערב הבחינה רצוי לא להגזים בלימודים. יש לנוח היטב, ולבוא 
רגוע ושלוו  במצב נפשיחשוב מאד להיות  באתר הבחינה., להתארגנות מתאימה מוקדם

  כה. לבחינה ארוכה כדאי להביא שתיה ואוכל קל.שלקראת הבחינה ובמ

  

  אותן, להביןהשאלות, לנסות  כלהיטב את  לקרוא  : עם קבלת טופס הבחינה

  לפי רמת הקושי. ולדרג      

  לכותב הבחינה בהקדם האפשרי. שאלותלהפנות     

  לכל שאלה לפי משקלה, הקצאת הזמןת לחשב ולרשום א    

  הסופית. לבדיקה זמןולהשאיר       

  .להעתיקלנסות  לא  :תשובות לשאלות

  הבוחן (אם יש). הנחיותלענות בדיוק לפי     

  אל הכבד. מן הקל – רמת הקושילפתור לפי     

  : מה הבעיה, מה דרוש לעשות, איך, וכד'.מראשכל שאלה  לסכם    

  , נוסחאות, ביקורות, וכו'.נוהלים קצריםרצוי גם להציג       
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  לתשובה, ורק אח"כ  ראשי פרקים: לערוך תיאורטיתבשאלה     
  לענות.      

  לגבי חוזק הפתרון, הנתונים,  –הערות לבוחן (אם יש)  להעיר    
  וגו'.      

   –הדרושות  התצפיות העודפות והביקורותאת נושא  להדגיש    
  .במשרד, אך גם בשדהבעיקר       

  להעיר, להעביר שאלה לבוחן, להציב לפי  – נתוניםסרים אם ח    
  הבנה.      

  המתאימות. היחידות, עם ולפתורמספרים בביטויים  להציב    

  שאולי  הערה: לרשום בתקנות המדידהפתרון שאינו עומד     
  יותר; ומכיוון שזו  מֵקלֹותהנתונים עמדו בתקנות       
  בפתרון. להמשיך –בחינה       

  האפשרי. ובקיצור –בלבד  לענייןלכתוב     

  .ממדים ויחידותלהקפיד לרשום     

  טעות     לצייןאת התשובות משיקולי הגיון או ידע אחר;  לבדוק    
  גסה, וכד'.      

  כך שהתשובה תהיה קריאה ומובנת. –חשובים מאד  סדר ונקיון    

  ו אלכסוני (כך   : מחיקה מבוצעת ע"י העברת קבעטלהשתמש     
  נראות בבירור), ולא בטיפקס.  שהספרות הנמחקות      
  ולא ע"י נקודה. –או  *  בלבד   xמצויין ע"י סימן   כפל    

בקצרה מה דרוש עוד לעשות;   לסכםעל השאלה; לעבוד  להפסיק  : נגמר הזמן המוקצב
    ולהשליםלחזור לשאלה,  –זמן  בסיום יִיוָוֵתררק אם       
  פתרון.      

לצאת לשטוף את הפנים (אם    ; לשתות/לאכול; הפסקהלעשות   :לחּוץ?
והרפייה, לחיצה על     הרגעהאפשר); לבצע תרגילי       
     העצם מעל לעין, וכד'.      

  .סופית בדיקהלבצע  – התרעננותאחרי נוהל   :בסיום

  

  בהצלחה!

  

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  אך לא בהכרח נכון. –קבי יות להעיד רק על פתרון עבלבד יכולבדיקות חישוביות 
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  ספרות  34

 

  מדידה

  [אינו בדפוס]  .1955, כרך ב' (בנאות) א', מסדה, מדריך לאינג'ינראטינגן,   1

  , הטכניון.תרגילי חישוב – 1תורת המדידה פפו, אתרוג,   2

  , הטכניון.תרגילי מעבדה – 1תורת המדידה פפו, אתרוג, פלד,   3

  [אינו בדפוס]  , הטכניון.מבוא לתורת המדידהשטוך,   4

  [אינו בדפוס]  .1988, הטכניון, מגנטית-דידת מרחקים אלקטרומ, ךשטו  5

  [אינו בדפוס]  .1983, הטכניון, 3תורת המדידה שטוך,   6

  .1988, , הטכניון1תורת המדידה שמוטר,   7

  .1978, הטכניון, 2תורת המדידה שמוטר, אתרוג,   8

  .1998, אורט, מדידה ומיפוישרני,   9

  הנוכחי). המעודכן הסיפרתי (מהדורה מודפסת של הספר          

  [אינו בדפוס]  .1992(מהדורה שלישית), הטכניון,  מדידותשרני,   10

  [אינו בדפוס]  .1991, הטכניון, מדידות להנדסאים ולטכנאיםשרני,   11

  [אינו בדפוס]  .1992, אורט, מיפוי ומדידות הנדסיותשרני,   12

  ו בדפוס][אינ  .1991, התעשיה האווירית, יישור אופטישרני,   13

  [אינו בדפוס]    .1994, הטכניון, שיוור אופטישרני,   14

15     ,Surveying Theory and PracticeDavis, Foote, Anderson, Mikhail,        

          McGraw-Hill, 1981.        

16  ed., pdf), Elsevier, 2007. th(6Engineering Surveying Schofield, Breach,  

  

  תקנות מדידה וקדסטר

  לעיל. לחפש באתר מפ"י ואחרים). 9(נספחים בספר  תקנות מדינת ישראל ופלסטינה  1

  תקנות בחוקי הבניה ובחוקים אחרים (לחפש).  2

  [אינו בדפוס]  .1971, משרד העבודה, קדסטר וחוקת המדידהאלסטר,   3

  .1991צבי, -, יד בןקרקע ומפהגביש,   4

  .1998ות נמדידה, המכללה למינהל, שתרוג, לוי, קדסטר ותקנ  5
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 גיאודזיה

 .1992, מילון למונחי גיאודזיההאקדמיה ללשון העברית,  1

  [אינו בדפוס]  .1993, הטכניון, אסטרונומיה גיאודטיתשרני,   2

  [אינו בדפוס]  .1995, הטכניון, גיאודזיה גיאומטריתשרני,   3

  בדפוס][אינו   .1998, הטכניון, גיאודזיה פיסיקליתשרני,   4

  [אינו בדפוס]  .1981שרני, היטלים גיאודטיים, הטכניון,   5

6  ed.), Oxford, 1957. rd(3 GeodesyBomford,  

7  ed.), Constable, 1963. th(5Plane and Geodetic Surveying Clark,  

 

  מאמרים בעלונים

  .1999-2004, 11-22גליונות "עתמודד", עלון אגודת המודדים (עורך: שרני), מס'   1

  

  

  

  אינן בדוקות. –מדידות המבוצעות ללא ביקורת בשדה, באמצעות תצפיות עודפות 

  אך לא בהכרח נכון. –קבי יבלבד יכולות להעיד רק על פתרון עבדיקות חישוביות 
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         Short VITA, December 2012                  המחבר

       
 
GENERAL 
Born in Tel Aviv, Israel, 1935. 
Married. 
   
ACADEMIC DEGREES 
B.Sc. - 1959, Technion, Israel (C.E./Geodesy) - Cum Laude, 
M.Sc. - 1961, Technion, Israel (Geodesy),                                                          
Ph.D. - 1966, The Ohio State University (Geodetic Science). 
   
ACADEMIC APPOINTMENTS 
Senior Lecturer - Technion, 1972 (current; retired), 
Assistant - Technion, 1960, 
Instructor - Technion, 1961, 
Instructor - Ohio State, 1964, 
Research Associate - Ohio State, 1967. 
Lecturer - Technion, 1967, 
Adjunct Senior Lecturer - Tel Aviv University, 1976, 
Visiting Associate Professor - Purdue University, 1979, 
Visiting Assistant Professor - The Ohio State University, 1985, 1986. 
   
TEACHING EXPERIENCE 
Technion - Surveying: elementary and higher, optical tooling; 

Geodesy: geometric and physical, geodetic astronomy; map projections, 
projects, seminars; 1960-2003.   

The Ohio State University - Geodesy: adjustment computations, geodetic  
 astronomy; 1964. 
Tel Aviv University - Geodesy: geodetic astronomy; 1976.   
Purdue University - Surveying: elementary and higher; Geodesy:          
 geodetic astronomy, higher geodesy; 1979.  
The Ohio State University - Surveying: elementary and higher; 1985, 1986. 
 
PROFESSIONAL EXPERIENCE 
Registered Civil and Geodetic Engineer - 1962, Israel (#920)     
Registered Land Surveyor - 1971, Israel (#379)  
Surveyor and geodetic engineer - self-employed, Israel, 1957-62, 1968-72, 1974-79,               
      1980-85, 1987- to date (engineering and control surveys; geodetic control and        
 deformations; photo interpretation) 
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PROFESSIONAL EXPERIENCE (cont.) 
Geodetic engineer - Geodetic Station, Technion, 1962, 1968-72, 1974-79, 1980-85,       
 1987-93 (high-accuracy control; applied geodesy). 
Chief surveyor - Icefield Ranges Research Project, Yukon Terr., Canada, Summer 
 1963 (precise control; glacier flow). 
Geodesist - United Nations Development Programme, Burma, 1972/73, (big-scale   
 control and mapping; surveyors' training). 
Chief Geodetic Engineer - Survey of Israel, 1975/76 (supervising departments of  

computations, research, and roads; developing methods, programs and 
procedures, direction and training for compatible cadastre). 

Consultant - Ahwaz, Iran, Summer 1977 (precise control and surveys for oil         
         installations). 
Consultant - Tehran, Iran, Summer 1978 (precise controls for high-rise building          
         complex). 
Chief Land Surveyor - Mapcotec Nigeria Ltd., Nigeria, Summer 1981, (big-scale 
 photogrammetric control and mapping). 
Chief Investigator/Project Director - Israel Defense Ministry (thru Technion R&D),     

1981-85, 1990-92 (control and optical alignment; developing improved field    
instrumentations and procedures for accurate artillery fire).                                                                 

Expert Witness - Survey of Israel, Israel Land Authority, 1983-85, 1987- to date        
 (photo interpretation for court: Land use and registry).                
Consultant - Israel Aircraft Industries, 1984-85, 1989-1991 (control and optical     
 tooling and alignment).   
Chief Investigator/Project Director - Israel Defense Ministry (thru Technion R&D),      
 1985, 1987-1992 (Datum transformations).    
Consultant - Artillery Corps, Israel Defense Ministry, 1990-1992 (control and optical    
 tooling and alignment). 
Consultant - Survey of Israel, 1995-2003, 2012- to date (geodesy,    
 elevations). 
Consultant - Army Map Service, Israel Defense Ministry, 1995-1999, (datums, higher    
 geodesy, alignment). 
Consultant - Dead Sea Works, 2002- to date (surveying and geodesy). 
Consultant – Tamar Regional Council, 2009- to date (surveying). 
 
 
ADMINISTRATIVE POSTS 
Faculty Secretary - Civil Engineering, Technion, 1974-75, 
Area Head (Geodesy) - Technion, 1980-85, 1990-96, 
Academic Director - Vinnik Institute for Survey Technicians, 1999-2000. 
 
  
STUDIES ABROAD 
The Ohio State University (Geodetic Science), 1963-66, Ph.D. 
 
 
INTERNATIONAL CONGRESSES 
9 instances. 
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PUBLIC COMMITTEES    
Surveyors' Examiners Board - Israel, 1976-79, 1981-85, 1987-2000 (supervising    
 survey registration exams). 
Geodetic Engineering Licensing Committee - Israel, 1978-79 (initial registry of    
 geodetic engineers – procedures and examinations). 
Geodetic Advisory Committee - Survey of Israel, 1980-88, 1998-2000. 
Technicians' Examiners Board - Vinnik Institute, Israel, 1981-85, 1987-2000 (survey    
 technicians' exams). 
IAG Special Studies Group 1.104 - Stationary and Geodynamic Positioning with   
 GPS, 1987-89. 
Association of Licensed Surveyors - Israel, Board member, 1994-1996; 1998-2000. 
Special Committee for Study Program - Survey Technicians, Israel, 1998-1999. 
ISO9000 Standards Committee - Israel Standards Board, 1998-1999. 
IAG Section IV Study Group SSG/4.188: Mass Densities, 1999-2000. 
FIG, Commission 6, Engineering Surveys - Israel Representative, 1999-2004.  
IAG, Commission XIII (Geoid) - Israel Representative, 1999-2004. 
 
 
PUBLICATIONS  
 
A. THESES 
- "Differential Refraction" - M.Sc.; Technion, 1961, 54 p. 
- "Earth Gravity Models based on distinct 5x5 degrees values of   
 Topography and MOHO" - Ph.D.; OSU, 1966. 225 p. 
 
B. REFEREED 
9 papers. 
 
C. CONFERENCES 
26 presentations.          
 
D. PROJECT REPORTS 
36 reports. 
  
E. TEXTBOOKS 
- "Surveying 1", Technion, 1978. 111 p.          
- "Geodetic Map Projections", Technion, 1981. 115 p 
- "Optical Alignment", Israel Aircraft Industries, 1991. 78 p  
- "Geodesy", Israel Defense Forces, 1991 /Classified; Coauthors: Sharni,  
 Doytsher, Maor/. 
- "Surveying and Mapping", Ort Israel, 1998. 418 p. 
- "Optical Alignment", Technion, 1994. 85 p.    
- "Physical Geodesy", Technion, 1998. 106 p.   
 
F. ARTICLES 
31 articles. 

 
H. EDITOR 
23 Conference Proceedings and Publications. 
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J.  TRANSLATIONS  
- "Code of Ethics" (draft), Association of Licensed Surveyors in Israel, 1995. 
- "Leica NA2002/3000 Digital Level", /Manual, Instructions, related   
  papers – translated and edited/ Survey of Israel, 1995. 
 
MAJOR PROFESSIONAL PROJECTS    
- Micro-triangulation and setting-out of pressure-line and two inverted syphons -   
 Jordan/Negev Waterline, 1959-61. 
- Surveys for runways - mapping and extensions; various Airforce bases, Israel,  
 1957-62, 1969-72. 
- Surveys for waterways; various drainage authorities, Israel, 1969-72. 
- Positions and glacier flow; Yukon Terr., Canada, Summer 1963. 
- Borehole control; Tenasserim Tin/Tungsten Project, Burma, 1972-73. 
- Surveyors' training; Tenasserim Tin/Tungsten Project, Burma, 1972-73. 
- Compatible cadastre; Automated field-to-map system, Survey of Israel, 1975/76. 
- Precise control and mapping of oil installations; Ahwaz, Iran, Summer 1977. 
- Precise controls for skyscraper complex, Tehran, Iran, Summer 1978. 
- Specifications, design, setting-out, surveying and adjustment of the primary control   
 network, Matred airfield, Israel, 1979. 
- Large-scale control and photogrammetric mapping; Suntai River, Gongola State,   
 Nigeria, Summer 1981.  
 
CONFERENCE ORGANIZER 
10 conferences. 

  
 

MAJOR FUNDED RESEARCH  
"Improving Artillery Fire Accuracy" - Israel Defense Ministry, 1981-85, 1990-1992  
 (Director/Chief Investigator; about $180,000). 
"Datums" - Israel Defense Ministry, 1984-85,1987-92 (Director/Chief Investigator;    
 about $402,000). 
"Precise Geoid Undulations in Israel" - Survey of Israel, 1st-2nd stages, 1994-1996    
 (with Haim Papo; about $91,000). 
"Precise Geoid Undulations in Israel" - Survey of Israel, 3rd stage, 1997-1999 (with    
 Haim Papo; about $61,000). 
"Geoid for Israel" - Survey of Israel, 2008-10; about $12,000. 
"Geoid for Israel: Improving the Vertical Control Net, Stage 1" – Survey of Israel,     
 2013; about $19,000. 
 
GRADUATE STUDENTS 
- Steinberg, G.: "Electronic Distance Measurements in the Negev conditions", M.Sc.,    
  Technion, 1972. 
- Burkholder, E.: "The scale factor in State Plane Coordinates", M.Sc., Purdue   
  University, 1980. 
-  Zuabi, A.: "Prediction of Deflections of the Vertical", M.Sc., Technion, 1987 /with   
  Papo/. 
-  Adda, G.: "Geoid Computations over Limited Areas", M.Sc., Technion, 1997. 
-  Sarid, H.: "Geoid computations in Israel", M.Sc., Technion /with Papo/, 2000. 
-  Salus, T.: "Ellipsoidal Vertical Geodetic Control based on GPS", M.Sc., Technion    
  /with Papo/, 2000. 
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  ליומולדת השבעים שלי –סיכום  ֵמעין   

  

ִלים, טְ רחב ונקי, ערבים מכרו פירות ְברֹוכאשר לים היה חוף  - 10.5.1935-א ב‘‘נולדתי בת
  אנשים לא נעלו את דלתות הבתים, והיה מוסר ציבורי. היום הדברים שונים מאד.

תנועת נוער ‘), ני אנורדאו), תיכון (עירו-אחרי המסלול הרגיל של בית ספר עממי (פרישמן ותל
התחלתי את לימודי בטכניון. שם סיימתי תואר  - ) דאז (התנועה המאוחדת), וצבא (גבעתי

). את התואר השלישי 1961), ותואר שני (גיאודזיה, 1959ראשון (הנדסה בנאית/גיאודזיה, 
ומיד חזרתי לטכניון  -) Ohio State University )Geodetic Science ,1966-סיימתי ב

 .2003בר סגל. פרשתי לגימלאות מהטכניון באוקטובר כח

שגם יהיה במקום הספד, לכשיגיע הזמן.  - עתה חשבתי לכתוב משהו ליומולדת השבעים שלי 
איני רוצה שישבחו אותי אחרים (אם יהיו כאלו); ואני מעדיף למנות מספר נושאים בהם 

פשיים תהווה אולי מצבה עסקתי, ועליהם גאוותי. הצבת אחדים מספרי באתרי אינטרנט ח
  חיה הולמת; אני עובד על כך.

  

שנים  4כ ‘‘שנים כסטודנט בהנדסה בנאית/גיאודזיה; ואח 4: תחילה 1955אני בטכניון משנת 
כעוזר הוראה ומגיסטרנט בגיאודזיה. באותה תקופה ביצעתי פרויקט מדידות חשוב למוביל 

שבוצעו בשיא  - עמוד ונחל צלמון  קו הלחץ מטבחה, והסיפונים ההפוכים של נחל - הארצי 
טריאנגולציה. את עבודתי במדידות וגיאודזיה - הטכנולוגיות דאז: אמה אופקית, חיתוכים ומיני

יק ‘ובשותפות עם נסים ברדז ,בחסותו של - 1956בטכניון, בשנת ‘ התחלתי עוד בקורס ב
  ה.‘‘ע

וזכיתי גם  -  Ohio State University, Columbus, Ohio-יצאתי לעשות דוקטורט ב 1962-ב
בגיאודזיה פיסיקלית. אני   U. A. Uotila- , וW. A, Heiskanen‘ להיות אסיסטנט של פרופ
  היחיד בארץ בהתמחות זו.

, Ohio State- ; ואחרי השתלמות נוספת ב1966-הגעתי לטכניון כחבר סגל בגיאודזיה ב
ת ‘‘ביליתי שנה בחל  1972/3. בשנת1968- חזרתי לטכניון ב -  1967-ונישואים לפמלה ב

עשיתי באגף  1975/6. את שנת UNDPם, במסגרת  ‘‘בבורמה, כמומחה מטעם האו
 ,Purdue University-הייתי בשבתון ב1979/80  גיאודט ראשי. בשנת-המדידות, כמהנדס

West Lafayette, Indiana היינו בשבתון ב 1986/7-ו 1985/6. בשנים-Ohio State ;
  ., אוהיו, שוב בקולומבוס2001/2-ו 2000/1ושבתון אחרון בשנים 

 ,Kaskawulsh Glacier, Yukon Territoryבין לבין, היה קיץ של עבודה על קרחון יבשתי (
Canada, 1963 ;(2  באירןגיחות של קיץ לעבודה )1977 ,Ahwaz ;1978 ,Tehran וקיץ ,(

לתאילנד, רבים  2למקסיקו,  2לאלסקה,  5); ועוד טיולים רבים: Makurdi, 1981בניגריה (
  ב וקנדה, ועוד.‘‘באירופה, ארה
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מומחה במשפטי - י (בנושאי גבהים) וליחידת המיפוי (גיאודזיה), וכעד‘‘שימשתי כיועץ למפ
  ).1981מקרקעין, בעיקר לממ"י (משנת 

  

יים: אסטרונומיה גיאודטית, בטכניון לימדתי מקצועות שונים של מדידות ומקצועות גיאודט
גיאודזיה גיאומטרית, היטלים גיאודטיים, גיאודזיה פיסית, שיוור אופטי, ועוד. במקביל, 

ויניק ובאורט, בטכניון, במכון  - והנדסאים  ,לימדתי מדידות בקורסים לשמאים, טכנאים
  ועוד.במע"צ, החשמל, ‘ ט, בחב‘‘בחולון, במשהב

 1994הטכניון,  ‘‘,  שיוור אופטי; ’’1981הטכניון, ‘‘, גיאודטיים היטלים’’ספרי לימוד:  6כתבתי 
 1998הטכניון, ‘‘, גיאודזיה פיסיקלית’’(עדכון);  1998אורט,     ‘‘,מדידה ומיפוי’’(עדכון); 
הטכניון, ‘‘, גיאודזיה גיאומטרית’’(עדכון);  1999הטכניון, ‘‘, אסטרונומיה גיאודטית’’(עדכון); 

‘‘, גיאודזיה;  ’’1991התעשיה האווירית, ‘‘, יישור אופטי’’י ספרי הדרכה: (עדכון); ושנ 2003
  /מחברים: שרני, דויטשר, מאור/. 1991אמ"ן, 

  כינוסים מקצועיים בארץ, וערכתי את קבצי המאמרים. 10ריכזתי 

  גליונות). 12( 1999-2004בטאון אגודת המודדים, בשנים ‘‘, עתמודד’’ערכתי את 

  

‘‘, המדידות בחת"מ’’שניהלתי, במסגרת מוסד הטכניון למחקר ופיתוח: פרויקטים חשובים 
‘‘, איחוד הדאטומים; ’’1990-92, 1981-85מ (פרויקט ביוזמת אביאל רון, ז"ל), ‘‘חתתח"מ/

(יחד עם חיים פפו).  1994-99י, ‘‘מפ‘‘, גיאואיד מדויק לישראל; ’’1987-92, 1984-85ן, ‘‘אמ
לחיל הים, מכרות תמנע, ואחרים. כל  -ת של שיוור אופטי בנוסף היו מספר עבודות מענינו

  חות מפורטים רבים.‘‘אלו סוכמו בדו

  

 ֵֹ י כמרצה וחוקר בטכניון, ראש השטח לגיאודזיה (שתי תקופות), ּתִ תְ רָ בשנות הפעילות שלי ש
ויניק להכשרת טכנאי מדידה, וחבר וועד אגודת המודדים (שתי תקופות), מרכז ומרצה במכון 

תמיד במקביל  -מומחה במשפטי מקרקעין לממ"י ואחרים, ועוד -י ולאחרים, עד‘‘למפיועץ 
  בכמה פעילויות, ולעתים בכולן. 

יישומי בפרויקטים משמעותיים, או ביעוץ, או - תמיד העדפתי לעבוד בשדה, או במחקר
י הנדרשים לקידום אקדמי. אז לא פרשת‘‘ פרסומים‘‘ולא ללכת בתלם של ה -י פרָ בעידכון סְ 

אבל היה לי כיף... לעומת זאת, לאחרונה השתנו פני המקצוע  - מהטכניון כפרופסור 
והעוסקים בו בטכניון, במרכז למיפוי, באגודת המודדים, ובקרב המודדים (כמו שהשתנו 

ו הגיוני, אינו חברי, ואינו ולא לטובה. מצאתי גם שהיחס לגימלאים אינ - הדברים במדינה) 
  חבל. ;הולם

מעריכים אולי ו ,מחפשים , שלעתיםוטוב לי שיש עוד אנשים -עסוק עדיין ביעוץ  למזלי, אני
  את דעתי ותרומתי.

  

  דן שרני
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