
٤٤

فاصله يابي

فصل
سوم



٤٥

هدف های رفتاری  

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار می رود بتواند:
١ــ فعاليت عملی ٣ــ١ــ ( فاصله يابی به روِش مستقيم با استفاده از متر فلزی) را 

به درستی انجام دهد.
انجام  درستی  به  را  استاديمتری)  روِش  به  ٣ــ٢ــ (فاصله يابی  عملی  فعاليت  ٢ــ 

دهد.
انجام  درستی  به  را  الکترونيکی)  روِش  به  ـ   (فاصله يابی  ٣ــ٣ـ عملی  فعاليت  ٣ــ 

دهد.
.

مطالب پيش نياز

قبل از مطالعٔه اين فصل از فراگيرنده انتظار می رود با مطالب زير آشنا باشد:
١ــ آشنايی کامل با فصل دوم کتاب «مساحی» 

٢ــ آشنايی کامل با فصل سوم کتاب  «مساحی» 
٣ــ آشنايی کامل با فصل چهارم کتاب  «مساحی» 

٤ــ آشنايی کامل با فصل پنجم کتاب  «مساحی» 
٥ــ آشنايی کامل با فصل سوم کتاب  «نقشه برداری عمومی» 

نكته ها
چيزی به زبانتان نياوريد كه از ارزش شما بكاهد.

                                                                                         «امام حسني عليه السالم »



٤٦

فعاليت عملی٣ــ١ــ فاصله يابی به روش مستقيم با استفاده از متر فلزی
ــ يک فاصلٔه حدود ١٠٠ متر را در محوطٔه هنرستان و يا اطراف آن انتخاب کرده 
و پس از تثبيت نقاِط ابتدا و انتها، طول آن را با استفاده از يک متر فلزی و با رعايت 

اصول مترکشی، به دست آوريد.
ــ گزارش کاملی با رعايت اصول گزارش نويسی از فعاليت انجام شده به صورت 

کتبی به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمايی 
 ابتدا يک کروکی تهيه کرده و امتداِد مورد نظر را روی آن ترسيم کنيد.

و  کنيد  تقسيم  کوچک  دهنه های  به  ابتدا  را  نظر  مورِد  فاصلٔه  امتدادگذاری،  از  استفاده  با   
دهنه های کوچک را با استفاده از ميخ کوبی تثبيت نماييد.

را   نظر  مورِد  فاصلٔه  برگشت  و  رفت  صورت  به  و  مترکشی  اصول  کامل  رعايت  با  سپس   
اندازه گيری کرده و در جدولی يادداشت نماييد.

شکل ٣ــ١ــ امتدادگذاری و مترکشی دهنه ها



٤٧

فعاليت عملی٣ــ٢ــ فاصله يابی به روش استاديمتری
ــ فاصلٔه مورِد نظر در فعاليت قبل را به روش استاديمتری اندازه گيری نماييد.

ــ گزارش کاملی با رعايت اصول گزارش نويسی از فعاليت انجام شده به صورت 
کتبی به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمايی 
 ابتدا تئودوليت را در روی نقطٔه اول مستقر نماييد. سپس شاخصی را به طور کامالً قائم در 

نقطٔه انتهای فاصله قرار دهيد.
واضح   پس از نشانه روی به شاخِص مورِد نظر، تصوير دوربين را توسط پيچ فوکوس کامالً 
کرده همچنين تصوير تارهای رتيکول را برای چشِم خود تنظيم و واضح کنيد، برای اين کار می توان 
را  رتيکول  تارهای  صفحه  مربوطه،  پيِچ  از  استفاده  با  و  گرفته  دوربين  لنز  جلوی  را  سفيد  کاغذ  يک 

روشن کنيد.
 اکنون پيچ حرکِت تند دوربين و آليداد را قفل کرده و اعداد تار باال و پايين روی شاخص را 

قرائت و يادداشت نماييد.
 زاوئه شيب و يا سمت الرأسی را هم در اين حالت مشاهده و يادداشت نماييد. برای اين کار 

از معلم خود کمک بگيريد.
 اين بار دوربين را به نقطٔه آخر منتقل کرده و مراحل قبل را تکرار کنيد.

 با اين کار عمليات به پايان می رسد، فاصلٔه افقی مورِد نظر را برای دو حالت رفت و برگشت 
محاسبه نموده و از آن ميانگين بگيريد.

 نتيجٔه به دست آمده به روش استاديمتری را با نتيجٔه حاصل از مترکشی از نظر سرعت و دقت 
مقايسه کنيد.

شکل ٣ــ٢ــ فاصله يابی به روش استاديمتری



٤٨

فعاليت عملی ٣ــ٣ ــ فاصله يابی به روش الکترونيکی
استيشن  توتال  يک  از  استفاده  با  را  قبل  فعاليت  در  شده  گفته  افقی  فاصلٔه  ــ 
چندين بار و از دو طرف اندازه گيری کرده و نتايج را در جدولی ياداشت نماييد و سپس 

آن را با هم مقايسه کنيد.
ــ گزارش کاملی با رعايت اصول گزارش نويسی از فعاليت انجام شده به صورت 

کتبی به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمايی: منوی طول يابی
به منظور قرار گرفتن در اين حالت می بايست کليد  را زد که بعد از اين عمل صفحٔه 

نمايش به صورت زير در خواهد آمد: 

در سطِر نخسِت اين منو، مقدار زاوئه افق و در سطر دوم فاصلٔه افقی و در سطر سوم، اختالف 
ارتفاع نمايش داده می شود .

هم گفته شد، برای انتخاب گزينه های سطِر آخر از کليد های اجرايی متناظر  همان طور که قبالً 
استفاده می شود که در ادامه به شرح عملکرد هر يک از آنها خواهيم پرداخت. 

جدول ١ــ٣ــ گزينه های موجود در صفحه اول منوی طول يابی

عملکردگزينه متناظر کليد 
F1MEAS.جهت اندازه گيری طول است
F2MODEFINE و TRACK و COARSE جهت تعيين نوع اندازه گيری طول است
F3 S/A.جهت نمايش مقدار موج خروجی و ثابت منشور است
F4 Pجهت ورود به صفحه بعدی منوی طول يابی است.١

شکل ٣ــ٣ــ صفحۀ اول منوی طول يابی در توتال استيشن Topcon سری GTS ــ ٢٢٠



٤٩

بعد از زدن کليد F٤  صفحٔه دوم به صورت زير ظاهر می گردد:

شکل ٣ــ٤ــ توتال استيشن Topcon سری GTS ــ ٢٢٠

شکل ٣ــ٥ــ صفحۀ دوم منوی طول يابی در توتال استيشن Topcon سری GTS ــ ٢٢٠



٥٠

جدول ٢ــ٣ــ گزينه های موجود در صفحۀ دوِم منوی طول يابی

عملکردگزينه متناظر کليد 
F1OFSET.جهت ايجاد يک اندازه گيری انحرافی است
F2S.O.جهت پياده سازی يک طول مشخص است
F3 M/f/i .جهت تغيير واحد طول است
F4 P2.جهت ورود به صفحه بعدی منوی طول يايی است

بعد از زدن کليد F٤  به صفحٔه اول باز می گردد.

 چهار فرآيند سازماندهی يک کار گروهی
١ــ ارزيابی وضع موجود

٢ــ برنامه ريزی
٣ــ اجرا

٤ــ ارزش يابی

شکل ٣ــ٦ــ توتال استيشن Topcon سری GTS ــ ٢٣٠

بيشتر بدانيم

ارزيابی وضع موجود

برنامه ريزی

اجرا

ارزش يابی



٥١

فصل
چهارم

تعيين موقعيت 
و 

امتدادهاى مبنا



٥٢

هدف های رفتاری  

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار می رود بتواند:
١ــ فعاليت عملی ٤ــ١  (اندازه گيری آزيموت مغناطيسی امتداد ها با قطب نما) را 

به درستی انجام دهد.
٢ــ فعاليت عملی ٤ــ٢ (محاسبٔه ژيزمان اضالع يک چند ضلعی، با اندازه گيری 
درستی  به  را  اول)  ضلع  ژيزمان  اندازه گيری  و  کوپل  روش  به  ضلعی  چند  اين  زوايای 

انجام دهد.
.

مطالب پيش نياز

قبل از مطالعٔه اين فصل از فراگيرنده انتظار می رود با مطالب زير آشنا باشد:
١ــ آشنايی کامل با فصل ششم کتاب   «مّساحی»

٢ــ آشنايی کامل با فصل دوم کتاب   «نقشه برداری عمومی» 
٣ــ آشنايی کامل با فصل چهارم کتاب   «نقشه برداری عمومی»

نكته ها
خواهند  او  محتاج  مردم  بداند،  بی نياز  خداوند  وسيلۀ  به  را  خود  كه  هر 
شد و هر كه تقوای الهی را پيشۀ خود كند خواه ناخواه، مورد محبّت مردم قرار 

می گيرد؛ گرچه مردم خودشان اهل تقوا نباشند. 
«امام جواد عليه السالم »



٥٣

فعاليت عملی ٤ــ١ــ اندازه گيری آزيموت مغناطيسی امتدادها با قطب نما
ــ مطابق شکل زير، يک پنج ضلعی به اضالع حدود ٥٠ متری در محوطٔه هنرستان 
و يا اطراف آن انتخاب کرده و پس از ميخ کوبی نقاِط رأس آن، با استفاده از قطب نما، 

آزيموت مغناطيسی کلئه اضالع اين پنج ضلعی را اندازه گيری کنيد. 

ــ گزارش کاملی با رعايت اصول گزارش نويسی از فعاليت انجام شده به صورت 
کتبی به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمايی
با قطب نما و نحؤه کار آن در کتاب «عمليات مّساحی» آشنا شده ايد. برای اندازه گيری آزيموت 
امتدادها کافی است که بر روی نقاِط رأس چند ضلعی مستقر شده و با استفاده از قطب نما به سمت نقطٔه 

بعدی نشانه روی کنيد. سپس عددی را که قطب نما نشان می دهد يادداشت نماييد.

شکل ٤ــ١ــ اندازه گيری آزيموت مغناطيسی اضالع

شکل ٤ــ٢ــ اندازه گيری آزيموت رئوس چندضلعی به کمک قطب نما



٥٤

فعاليت عملی ٤ــ٢ــ محاسبۀ ژيزمان اضالعِ يک چند ضلعی با اندازه گيری زوايای 
اين چند ضلعی به روش کوپل و اندازه گيری ژيزمان ضلع اول

به وسيلٔه  که  را   AB ضلع  مغناطيسی  آزيموت  قبل،  فعاليِت  ضلعی  پنج  در  ــ 
قطب نما  اندازه گيری شده، به عنوان ژيزمان اين ضلع در نظر بگيريد. سپس زاوئه کلئه 
رئوس اين پنج ضلعی را به وسيلٔه تئودوليت و به تعداد يک کوپل مشاهده کنيد. حال با 
داشتن ژيزمان AB و زاوئه رئوس اين پنج ضلعی، ژيزمان کلئه اضالع را محاسبه کنيد 

و نتايج به دست آمده را با نتايج فعاليِت قبلی مقايسه نماييد.
ــ گزارش کاملی با رعايت اصول گزارش نويسی از فعاليت انجام شده به صورت 

کتبی به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمايی
ابتدا نقاِط رئوس پنج ضلعی را بر روی زمين ميخ کوبی می کنيم.

شکل ٤ــ٣ــ برداشت زاويه و ژيزمان يک امتداد

 سپس مانند فعاليت قبل به کمک يک قطب نما، ژيزمان ورودی را قرائت می کنيم. با استقرار 
محاسبه  و  کرده  قرائت  کوپل  صورت  به  را  زاويه  آن  شبکه،  رئوس  از  کدام  هر  روی  بر  زاويه ياب 

می کنيم.



٥٥

نحؤه اندازه گيری زاويه به روش کوپل را در فصل زاويه يابی (دوم) فرا گرفتيد. سپس با داشتن 
زوايا و ژيزمان معلوِم امتداد اول، می توانيد، ساير ژيزمان ها را محاسبه کنيد.

برای سهولت کار می توان اطالعات را در جدولی مانند جدول زير يادداشت کرد:

جدول ٤ــ١ــ جدول محاسبۀ ژيزمان امتدادها

ژيزمان امتداد ها
زوايای نقاط
رئوس شبکه

نقاط

 هنگام عمليات بايد تا حد امکان به ميخ ها نشانه روی کرده و در صورت نداشتن ديد، ژالنی 
را روی ميخ به حالت قائم قرار داده و آن را قرائت کنيد.

در صورتی که هنگام قرائت کوپل، تراز دوربين به هم بخورد، بايد مجددًا دوربين را سانتراژ و 
تراز کنيد و عمليات را تکرار نماييد. 

شکل ٤ــ٤ــ محاسبۀ ژيزمان کليۀ اضالع با استفاده از ژيزمان معلوم ضلع اول و اندازه گيری زوايا



٥٦

فصل
پنجم

تعيين مختصات 
ايستگاهى



٥٧

هدف های رفتاری  

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار می رود بتواند:
١ــ فعاليت عملی ٥ ــ١ (مشاهدٔه خطا در پليگون) را به درستی انجام دهد.

٢ــ فعاليت عملی ٥ ــ٢ (پيمايش بسته (پليگون)) را به درستی انجام دهد.
٣ــ فـعـاليـت عملی ٥ ــ٣  (محـاسبٔه مـختـصاِت رئـوس پيمـايش بـا استفـاده از 

توتال استيشن) را به درستی انجام دهد.

مطالب پيش نياز

قبل از مطالعٔه اين فصل از فراگيرنده انتظار می رود با مطالب زير آشنا باشد:
١ــ آشنايی کامل با فصل پنجم کتاب  «مّساحی»

٢ــ آشنايی کامل با فصل دوم کتاب  «نقشه برداری عمومی» 
٣ــ آشنايی کامل با فصل سوم کتاب  «نقشه برداری عمومی» 
٤ــ آشنايی کامل با فصل پنجم کتاب  «نقشه برداری عمومی» 

نكته ها
سه چيز، سبب رسيدن به رضوان خدای متعال می باشد:

1 ــ نسبت به گناهان و خطاها، زياد استغفار و اظهار ندامت كردن؛
2 ــ اهل تواضع و فروتن بودن؛

3 ــ صدقه و كارهای خير بسيار اجنام دادن . 
«امام جواد عليه السالم »



٥٨

فعاليت عملی٥ــ١ــ مشاهدۀ خطا در پليگون
اصول  رعايت  و  دقت  با  را  متر   ٥ اضالع  با  مربع  يک  خود  معلم  راهنمايی  با  ــ 
برگشت  و  رفت  به صورت  را  آن  و  کرده  پياده  زمين  روی  روش «٥ــ٤ــ٣»  به  مترکشی 

کنترل کنيد. دقت کنيد زوايا دقيقاً با متر٩٠ درجه پياده شوند. 
ــ حال با استفاده از يک تئودليت ديجيتالی، زوايای پياده شده به روش «٥ــ٤ــ٣» 

را به طريقٔه کوپل با دقت اندازه گيری کرده و نتايج را در جدول کوپل يادداشت کنيد.
ــ آيا بين اندازه گيری با متر و اندازه گيری با دوربين اختالفی وجود دارد؟ کدام 
پليگون دقيق تر است؟ اگر به جای اين چهار ضلعی بخواهيد يک پليگون اطراِف هنرستان 

خود ببنديد چه بايد کرد؟
ــ گزارش کاملی با رعايت اصول گزارش نويسی از فعاليت انجام شده به صورت 

کتبی به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمايی
کتاب  پنجم  فصل  در  را  «٥ــ٤ــ٣»  روش  به  متر  از  استفاده  با  زاويه  کردن  پياده  و  متر  با  کار 

«مساحی» سال قبل آموختيد. 

نحؤه اندازه گيری زاويه به روش کوپل را نيز در فصل زاويه يابی در کتاب «نقشه برداری عمومی» 
فراگرفتيد.

شکل ٥ــ١ــ مترکشی به صورت رفت و برگشت 



٥٩

فعاليت عملی٥ــ٢ــ  پيمايش بسته (پليگون)
ــ در حياط هنرستان، پنج نقطه را به عنوان ايستگاه انتخاب کرده و هر رأس را دو 
کوپل قرائت کنيد. سپس امتداد بين ايستگاه ها را با امتدادگذاری، دقيق مترکشی کنيد. 
با کمک يک قطب نما ژيزمان يک امتداد را اندازه گيری کرده و مختصات نقطٔه شروع 
را به طور فرضی(١٠٠٠ و١٠٠٠) در نظر بگيريد. با تشکيل جدول پيمايش، مختصات 

تصحيح شدٔه نقاِط رئوس پيمايش را محاسبه کنيد.
ــ گزارش کاملی با رعايت اصول گزارش نويسی از فعاليت انجام شده به صورت 

کتبی به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمايی
 برای انتخاب ايستگاه ها نکات زير را بايد رعايت کرد:

١ ــ هر ايستگاه به ايستگاه قبلی و بعدی خود ديد داشته باشد.

٢ ــ تا حد امکان، ميخ ايستگاه با دوربين قابل رؤيت باشد و مانعی بين ايستگاه وجود نداشته 
باشد. (در اين صورت روی ايستگاه ژالن قرار داده و آن را قرائت می کنيم.) 

٣ ــ فاصلٔه بين ايستگاه ها نبايد خيلی زياد باشد. 

شکل ٥ــ٢ــ ديد ايستگاه ها به ايستگاه قبل و بعد از خود
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٤ ــ ايستگاه ها بايد در جای مستحکم قرار داشته باشد. 
٥ ــ برای هر ايستگاه يک يا دو رفرانس در نظر گرفته شود.

 در هنگام عمليات برای سادگی کار بهتر است نکات زير را مد نظر داشت:
ــ به نقطٔه قبلی صفرصفر کرده و نقطٔه بعدی را قرائت کنيم.

ــ لمِب افقی دوربين در حالت راست گرد باشد، يعنی در جهت عقربه های ساعت افزايش پيدا 
کند.

ــ دوربين در حالت دايره به چپ باشد، يعنی لمب قائم، سمت چپ قرار داشته باشد.

با قطب نما ونحؤه کار آن در کتاب «عمليات مساحی» آشنا شده ايد. نحؤه اندازه گيری زاويه به 
روش کوپل را نيز در فصل زاويه يابی فراگرفتيد. 

يادداشت  مربوطه  جدول  در  و  خوانده  کوپل  به صورت  را  زوايا  ايستگاه ها،  انتخاب  از  پس 
می کنيم. سپس طول ها را به صورت رفت و برگشت برداشت کرده و در جدول ياداشت می کنيم. حال 
با داشتن مختصات معلوم نقطٔه اول و ژيزمان ورودی که يا به کمک قطب نما و يا با استفاده از دوربين 
را  پليگون  رئوس  ساير  مختصات  و  داده  تشکيل  را  پيمايش  جدول  می توانيم  آورده ايم  به دست  را  آن 

محاسبه نماييم.

شکل ٥ــ٣ــ هنگام شروع عمليات زاويه خوانی، دوربين در حالت دايره به چپ باشد. 
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فعاليت عملی٥ــ٣ــ   محاسبۀ مختصات رئوس پيمايش با استفاده از  توتال استيشن
ــ در حياط هنرستان ٦ نقطه را به عنوان ايستگاه در نظر گرفته و زوايا و طول ها 
را با استفاده از توتال استيشن برداشت کنيد. مختصات نقطٔه شروع را به طور فرضی 
(٢٠٠٠و٣٠٠٠) در نظر بگيريد. با تشکيل جدول پيمايش، مختصات تصحيح شدٔه نقاِط 

رئوس پيمايش را محاسبه کنيد.
ــ گزارش کاملی با رعايت اصول گزارش نويسی از فعاليت انجام شده به صورت 

کتبی به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمايی:خالصه ای از محاسبات
محاسبات مربوط به زاويه و کوپل را در فصل دوم آموختيد. با منوی طول يابی و نحؤه برداشت 
طول نيز در فصل سوم آشنا شديد. محاسبٔه ژيزمان اضالع را هم در فصل چهارم فرا گرفتيد. با تشکيل 

جدول پيمايش می توانيد X و Y تصحيح شده برای هر نقطه از رئوس پيمايش را محاسبه کنيد. 
جدول ٥ــ١ــ نمونه ای از يک جدول پيمايش



٦٢

ـ آشنايی با گيرنده GPS دستی و تعيين مختصات نقاط با آن فعاليت عملی٥ــ٤ـ
ــ با استفاده از گيرنده GPS  دستی مختصات چند نقطه روی زمين را در سيستم 

مختصات بيضوی جهانی به دست آورده و در جدولی يادداشت نماييد.
سپس با استفاده از گزينٔه ثبت نقاط موقعيت اين نقاط را در گيرندٔه خود ذخيره 
کنيد. حال از مکانی دورتر از محل نقاط با استفاده از گزينٔه راهبری موجود در گيرندٔه 

GPS موقعيت نقاط ثبت شده در گيرنده را پيدا کنيد.
ــ گزارش کاملی با رعايت اصول گزارش نويسی از فعاليت انجام شده به صورت 

کتبی به معلم خود ارائه کنيد.

  Garmin Etrex Vista دستی مدل  GPS راهنمايی: آشنايی با گيرنده
کليد های عملگر گيرنده

 :Click Stick به  موسوم  کليد 
دستگاه  نمايش  صفحٔه  باالی  در  کليد  اين 
واقع است، همان طور که در شکل مقابل نيز 
ديده می شود اين کليد در پنج وضعيت حرکت 
می کند که در هر کدام از اين وضعيت ها عمل 
خاصی برای آن تعريف شده است. اين کليد 

را اصطالحاً کليد پنج کاره می نامند. 
 با زدن اين کليد به سمت داخل (به 
داخل)  سمت  به  مدت  کوتاه  فشار  صورت 
قرار  آن  روی  فعال سازی  کادر  که  گزينه ای 

دارد انتخاب می شود.
 با فشار طوالنی اين کليد به سمت 
داخل عمل ثبت (ذخيره Waypoint) نقطه 

به صورت دستی انجام می شود.
باال  سمت  به  کليد  اين  فشار  با   
کادر  راست  و  چپ  سمت  يا  و  پايين  شکل ٥ــ٤   و 

آنتن داخلی

کليد ٥کاره

کليد تعويض صفحه

کليد روشن و خاموش کردن
(Power) گيرنده

صفحه نمايش
عالئم نشانگر قطب نمايی
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فعال سازی در فهرست گزينه ها به همان سمت حرکت می کند . همچنين با حرکت دادن به سمت های 
مذکور می توان نمادها، داده های عددی و حروف اسامی  نقاط را در صفحه ديد و ضبط کرد.

کليد صفحۀ Page : اين کليد در دو حالت در اختيار کاربر است :
 با فشار دادن  اين کليد به سمت داخل و کوتاه مدت به ترتيب صفحه های اصلی را روی صفحٔه 

نمايش مشاهده می کنيد.
و  خاموش  را  دستگاه  الکترونيکی  نمای  قطب  می توان  کليد  اين  نگه داشتن  و  دادن  فشار  با   

روشن کنيد.
کليد روشن و خاموش کردن دستگاه (Power): اين کليد نيز در دو حالت در اختيار کاربر 

است :
 با فشار دادن و نگه داشتن اين کليد می توانيد دستگاه را خاموش و روشن کنيد.

 با فشار کوتاه مدت اين کليد می توانيد از روشنايی صفحه جهت کار در شب و در جاهايی که 
به علت کمبود نور، توان ديد صفحه نمايش دستگاه نيست، استفاده کنيد. 

کليدهای تغيير مقياس صفحه (Zoom In/Zoom Out): اين کليدها در دو صفحٔه نقشه 
و ماهواره کاربرد دارند.

از  هرکدام  زدن  با  نقشه  صفحه  در   
کليدها و نگاه داشتن اين کليدها مقياس نقشه 

تغيير می کند.
زدن  با  ماهواره  صفحٔه  در   
کليدها   اين  داشتن  نگاه  و  کليدها  از  هرکدام 
نمايش  صفحٔه  تاريکی  و  روشنايی  ميزان 

(Contrast) تغيير می کند.

شکل ٥ــ٥

انتقال  کابل  اتصال  پوشش 
داده و منبع انرژی

کليدهای تغيير مقياس
سنسور فشار محيط

اتصاالت کابل انتقال داده 
و منبع انرژی

کليد يافتن

پوشش نگه داری باتری
نگهدارنده  پايه 

روی براکت



٦٤

 (Find) کليد يافتن
 با زدن اين کليد به منوی، يافتن فهرست نقاط دسترسی می يابيم.

 بايد توجه داشت اين دستگاه برای دست چپ طراحی شده است ولی کار با دست راست نيز 
اشکالی در استفاده ايجاد نمی کند.

شروع به کار گيرنده 
داده  فشار  را   Power کليد و  برده  سقف  بدون  و  باز  محلی  به  را  دستگاه  کار،  به  شروع  برای 
ديده  خوش آمد گويی  پيام  نمايش  صفحه  در  اول  قدم  در  شود.  روشن  دستگاه  تا  داريد  نگاه  آن قدر  و 
پيام های  و  کپی رايت  مورد  در  دانسته هايی   (Page) صفحه  تعويض  کليد  زدن  صورت  در  می شود. 
هشدار دهنده و سپس صفحٔه گزارش ماهواره ها نمايان می شود. بايد توجه داشت که برای اولين بار 
که گيرنده را روشن می کنيد در حدود پنج دقيقه زمان برای يافتن موقعيت گيرنده و به عبارت ديگر برای 

توجيه دستگاه با محيط نياز است. اما اين زمان در مرتبه های بعدی به ١٥ تا ٤٥ ثانيه کاهش می يابد. 
هنگامی که تعداد ماهواره ها و امواج رسيده از هر کدام به حد قابل قبول رسيد در باالی همين 

صفحه پيغامی مبنی بر اينکه گيرنده آمادگی کار را دارد(Ready to Navigation) ديده می شود. 

شکل ٥ــ٦

گزارش کيفيت کار و دقت تعيين موقعيت قدرت امواج ارسالی از ماهواره ها
نمودار ماهواره ها      
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گردش و انتقال به صفحه های اصلی 
شما  است.   شده  خالصه  اصلی  صفحٔه  شش  در  گيرنده  اين  با  کار  جهت  الزم  اطالعات  تمام 

می توانيد با فشار دادن کليد Page از هر صفحه به صفحٔه ديگر وارد شويد.
صفحات اصلی عبارت اند از : صفحٔه آمار و اطالعات درباره ماهواره ها، صفحٔه نقشه، صفحٔه 

راهبری، صفحٔه ارتفاع سنجی، صفحٔه محاسبه ميزان سفر و صفحٔه اصلی. 

در هرکدام از اين شش صفحٔه اصلی عالوه بر راهنمايی هايی که در زمينٔه راهبری مشهود است 
اين  در  مندرج  گزينه های  به  دسترسی  برای  که  می شود  ديده  افزاری  نرم  دکمٔه  دو  کدام  هر  باالی  در 
دکمه ها می توانيد از کليد پنج کاره استفاده نموده و کادر فعال سازی را به روی اين دکمه ها برده و با 

فشار همان کليد به سمت داخل آنها را انتخاب کنيد. 
شکل زير مثالی از فعال سازی دکمه های مذکور در صفحه نقشه می باشد.

شکل ٥ــ٧  

شکل ٥ــ ٨    

صفحۀ اطالعات 
ماهواره ها      

صفحۀ نقشه  صفحۀ راهبری  صفحۀ 
ارتفاع سنجی 

صفحۀ فهرست 
اصلی 

صفحۀ محاسبات 
ميزان صفر 
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 (Main Page)صفحه فهرست اصلی
با استفاده از کليد Page صفحٔه اصلی را ظاهر کنيد. صفحٔه فهرست اصلی يک سری گزينه های 
متفاوت طبقه بندی شده در اختيارتان قرار می دهد. از طريق اين صفحه است که می توان موقعيت نقاط 
نشانی،  يک  شهر،  يک  موقعيت  مثال  طور  به  نقشه  زمينٔه  در  اطالعاتی  همچنين  نمود  ثبت  را  دلخواه 
شده  پيموده  مسير  رد  ثبت  مسير،  جدول  ساختن  امکان  صفحه  اين  در  يافت.  را  و ...  ديدنی  اماکن 

توسط شخص، تنظيم سيستم کاربری دستگاه مانند واحدها و ... وجود دارد .  
چند  شامل  خود  اصلی  فهرست  زير  صفحٔه  شکل  مطابق  اصلی:  فهرست  شاخه های  زير 

زير   صفحه می باشد که در ادامه به شرح موارد مهم آن می پردازيم:

کاربر  به  را  استقرار  نقطه  مختصات  ثبت  امکان  دستی:  روش  به  نقاط  ثبت  صفحۀ   
می دهد.

 صفحۀ يافتن نقاط دلخواه: امکان يافتن نقاط ثبت شده قبلی و رسيدن به آن نقاط دلخواه 
را فراهم می کند.

 صفحۀ جداول مسير: امکان داشتن يک جدول شامل مجموعه ای از نقاط ثبت شده دستی 
را فراهم می کند از اين جدول می توانيد برای راهبری شخص بر روی مسيری که از اين نقاط ساخته 

می شود بهره بجوييد.
اندازه گيری،  واحدهای  رسمی کشور،  زمان  می توانيد  صفحه  اين  در  تنظيمات :  صفحۀ   
تنظيم  را  و...  بهتـر  هـدايت  برای  شمال  جهت  نـوع  انتـخاب  آن،  کنتـراست  و  روشنايـی  ميـزان 

کنيد.

شکل ٥ــ٩              
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روش های راهبری پايه
به  شما  راهبری  جهت  پايه  تکنيک های  از  برخی  است  نياز  موجود  دستگاه  با  بهينه  کار  جهت 
با  کوتاهی  مسير  طی  و  دستی،  به روش  فعلی  نقطه  (مختصات)  موقعيت  ثبت  نظير  نظر  مورد  موقعيت 

هدايت دستگاه و برگشت از همان مسير را آموخت.
جهت  قدم  اولين   :(Mark Way Point)دستی روش  به  استقرار  نقطه  موقعيت  ثبت 

به  موقعيت  به  آن  ثبت  نقطه  يک  به  رسيدن  برای  راهبری 
ثبت  جهت   (Way Point يک  (ثبت  است  دستی  روش 

مختصات يک نقطه به روش زير عمل می کنيم :
در  را  آن  موقعيت  است  قرار  که  نقطه ای  در  ١ــ 
گيرنده خود ذخيره کنيد مستقر شويد، سپس کليد پنج کاره 
را به سمت داخل فشار داده و آن قدر نگه داريد تا صفحٔه 
ثبت نقاط نمايان شود. در اين زمان موقعيت کاربر هرکجا 
که باشد تحت نام عددی سه رقمی  به صورت پيش فرض 
ديده می شود. قبل از ثبت نهايی نقطه می توان نامی دلخواه 
کنيد  انتخاب  نقطه  آن  برای  رقمی  سه  عدد  آن  جای  به 
را  نمادی  نقطه  بهتر  تشخيص  جهت  می توانيد  همچنين 
برای آن انتخاب کنيد. برای اين کار به وسيله کليد پنج کاره  
کادر فعال سازی را روی نام نقطه (که در حالت پيش فرض 
٠٠١ است) برده و برای وارد کردن نام جديد اين کليد را 

فشار دهيد.
اعداد  و  حروف  انتخاب  جدول  شکل  مطابق  ٢ــ 
ظاهر می شود، به وسيلٔه کليد پنج کاره حروف مختلف برای نام 

دلخواه را پيدا و با فشار آن به سمت داخل انتخاب کنيد.
٣ــ پس از اينکه نام مورد نظر را کامل وارد کرديد 
آن را  رفته   ok گزينٔه روی  به  کاره  پنج  کليد  از  استفاده  با 
انتخاب کنيد. با اين عمل نام مورد نظر برای نقطه تأييد و 

جدول انتخاب حروف و اعداد بسته می شود.

شکل ٥ــ١٠              

شکل ٥ــ١١
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نماد  روی  را  فعال سازی  کادر  کاره  پنج  کليد  به وسيلٔه  نقطه  برای  نماد  يک  انتخاب  برای  ٤ــ 
نقطه برده و فشار دهيد. تا فهرست نمادهای موجود در حافظه دستگاه ظاهر شود. با استفاده از کليد 
پنج کاره روی نماد مورد نظر رفته و با فشار اين کليد نماد را انتخاب کنيد. و در پايان برای تأييد اين 

عمل کليد  ok را  از پايين صفحه انتخاب کنيد.
٥ــ تا اينجا نقطه مورد نظر با نام دلخواه شما ثبت شد. حال با زدن چندين مرتبه کليد تعويض 
صفحه (Page) صفحٔه نقشه را ظاهر کنيد. در اين صفحه نقطه ثبت شده در دستگاه  در روی نقشه و 

در مرکز صفحه مشاهده می شود. برای ديد بهتر می توانيد از کليدهای بزرگ نمايی(Zoom) استفاده کنيد.
اين  وحوش  حول   ، می کنيد  مشاهده  صفحه  روی  در  را  نظر  مورد  نقطٔه  حالی که  در  حال  ٦ــ 
نقطه و در جهات مختلف شروع به حرکت و قدم زدن کنيد. همان طور که می بينيد يک مثلث پيکانی 
شکل جهت و مقدار حرکت شما را نشان می دهد، و همچنين رد مسير طی شده توسط يک خط چين 

به نمايش در می آيد. 
(GO TO)  بازگشت به نقطه شروع

١ــ برای انجام اين کار که به فرآيند GO TO  معروف است در همان صفحه نقشه با استفاده از 
کليد پنج کاره کادر فعال سازی را روی دکمٔه نرم افزاری دوم (باالی صفحه سمت راست) برده و آن 

را انتخاب کنيد.
انتخاب وجود  دکمه دو  اين  کردن  فعال  پس از  ٢ــ 

دارد: 
به  نقاط  نزديک ترين  معنای  به  که   Nearest الف) 

موقعيت فعلی می باشد
ب) By Name که به معنای يافتن نقاط از فهرست 

کامل نقاط موجود در حافظه است.
فهرستی  فوق  های  گزينه  از  کدام  هر  انتخاب  با  ٣ــ 
کليد  به وسيلٔه  می آيد.  در  نمايش  به  قبلی  شده  ثبت  نقاط  از 
عمل  اين  با  کنيد  انتخاب  را  نظر  مورد  نقطه  نام  پنج کاره 

اطالعاتی در زمينه نقطٔه انتخابی پديدار می شود.

شکل ٥ــ١٢



٦٩

٤ــ به وسيلٔه کليد پنج کاره کادر فعال سازی را بر روی دکمه نرم افزاری GOTO انتخاب و 
فعال کنيد.

٥ــ سپس به وسيله زدن کليد تعويض صفحه (Page) بر روی صفحٔه اصلی راهبری برويد. در 
به  نسبت  حرکت  صحيح  امتداد  ژيزمان  آن  در  که  است  شده  تعبيه  قطب نمايی  حقيقت  در  صفحه  اين 
شمال را مشاهده می کنيد. در اين صفحه مسير حرکت صحيح به سمت نقطه مورد نظر را به وسيله جهت 
پيکان مشاهده می کنيد. در باالی اين صفحه همچنين نام نقطٔه هدف و فاصلٔه افقی از موقعيت فعلی تا 
نقطٔه هدف و زمانی که الزم است تا با سرعت حرکت فعلی شما به اين نقطه برسيد نمايش داده می شود.

٦ــ پس از رسيدن به نقطٔه مورد نظر جهت اتمام کار به وسيلٔه دکمٔه نرم افزاری اول که در باالی 
صفحٔه نمايش وجود دارد، می توانيد اتمام فرآيند GOTO را اعالم نماييد. 

شکل ٥ــ١٣            

شکل ٥ــ١٤



٧٠

نكته ها:
طريق  از  متفاوت،  و  باارزش  چيزی  خلق  فرآيند  از  است  عبارت  كارآفرينی  ــ 
اختصاص زمان و تالش كافی، همراه با خطرمالی و رضايت شخص از نتايج حاصل شده.

آمادگی  كسب  و  خودارزيابی  از  كه  است  مراحلی  شامل  فرآيندكارآفرينی  ــ 
ارزيابی  مورد  را  خود  توانايی های  و  مهارت ها  بايد  فرد  مرحله  اين  در  می شود.  آغاز 
قراردهد. سپس شناسايی فرصت براساس يك ايده كه در اثر يك نياز شكل می گيرد 

و ايده انتخابی بايد با نوآوری و ابتكار عمل به ظهور برسد و منود عينی پيدا كند.
ــ فكر و ايده نو را خالقيت و اجرا و  پياده سازی آن را نوآوری می گويند. نوآوری 
زمانی صورت می گيرد كه ايده تبديل به يك محصول يا خدمت شود و برای صاحب 
و  تأسيس  جهت  نهايت  در  و  باشد.  داشته  همراه  بيشتر  سود  و  كند  درآمد  كسب  آن 
راه اندازی و اداره و تثبيت كسب و كار، تدوين طرح كسب و كار، تأمني منابع مورد 

نياز بايد مشخص شوند.
شش عامل كليدی درموردكارآفرينی عبارتنداز:

1ــ شناخت هدف.
2ــ داشنت افق فعاليت.

3ــ به كارگيری خالقيت های ذهنی.
4ــ جامعه گرا و جامعه پذيربودن.

5ــ داشنت شهامت، ابتكار، اميدواری و ريسك پذيربودن.
6ــ واقع بينانه برخوردكردن با تفاوت بني خالقيت ها و فرصت ها.

تأثيرات كارآفرينی عبارتنداز:
1ــ ايجاد ثروت
2ــ اشتغال زايی

3ــ ايجاد و توسعه فناوری
4ــ ترغيب و تشويق سرمايه گذاری

5ــ شناخت، ايجاد و گسترش بازارهای جديد
6ــ افزايش رفاه، ساماندهی و استفاده اثربخش از منابع.


