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برداشت جزئيات

فصل
ششم
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هدف های رفتاری  

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار می رود بتواند:
١ــ فعاليت عملی 6 ــ١ (برداشت به روش تاکئومتری) را به درستی انجام دهد.

٢ــ فعاليت عملی ٦ــ٢ (آشنايی با ساختار توتال استيشن و کاربرد کليدهای آن) 
را به درستی انجام دهد.

ـ فعاليت عملی ٦ــ٣   (برداشِت اتوماتيک با توتال استيشن    ) را به درستی انجام دهد. ٣ـ

مطالب پيش نياز

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

٢ــ آشنايی با فصل ششم کتاب  «نقشه برداری عمومی»

نكته ها
درفرصت های كارورزی وگذراندن طرح، قابليت های خود را نشان دهيد و از 

جان و دل كار كنيد. 
زيرا در محيط های كارورزی، امكان جذب نيروهای كاری و مهره های خالق و 

پرتالش وجود دارد.
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فعاليت عملی ٦  ــ١ــ برداشت به روش تاکئومتری
به  و  کرده  انتخاب  هنرستان  نزديکی  در  منطقه ای  هنرآموز     خود،  راهنمايی  با  ــ 

روش تاکئومتری آن را برداشت نماييد.
ــ گزارش کاملی با رعايت اصول گزارش نويسی از فعاليت انجام شده به صورت 

کتبی به معلم خود ارائه کنيد.
 

راهنمايی
محل  از  کروکی  يک  آن،  عوارض  شناسايی  از  پس  و  کرده  بررسی  کامالً  را  منطقه  ابتدا  ١ــ 

کنيد. ترسيم 
٢ــ با انجام يک عمليات پيمايش باز در منطقه، چند نقطٔه کنترل ايستگاهی ايجاد نماييد.

٣ــ پس از ايجاد اين نقاط و با توجه به مقياس نقشه، برداشت را از يکی از نقاط ايستگاهی 
شروع کنيد و اطّالعات برداشتی را در يک جدول استاندارد تاکئومتری يادداشت نماييد.

بهتر است که از منطقٔه اطراف هر ايستگاه که قرار است برداشت کنيد، يک کروکی در   
مقياس بزرگتر تهيه شود، به طوری که تمام عوارض و جزئيات در آن ترسيم شده باشد. اگر پيش از 
بماند و  کنيد، ممکن است هنگام عمليات نقطه ای جا  برداشت، گوشه های عوارض را شماره گذاری 
هنگام  بهترين حالت اين است که  بنابراين  اشتباه می شود.  بعدی  برداشت های  شمارٔه  در اين صورت 

عمليات برداشت، همزمان نقطه در کروکی شماره گذاری شود. 
 تهيه کروکی و برداشت عوارض با توجه به مقياس خواسته شده توسط کارفرما صورت 
عوارض  تمام  بايد  می شوند  تهيه  گازکشی  برای  معموالً  که  شهری   ١   ___

نقشه های 200 در  مثالً  می گيرد. 
____      ١ با توجه به مقياس عمالً عوارض 

کوچک تا حد ٤ سانتی متر برداشت شود. اما برای نقشه های  2000
زير ٤٠ سانتی متر قابل مشاهده وترسيم در نقشه نيستند بنابراين برداشت آنها ضرورتی نداشته و اگر اين 

کار انجام شود باعث اتالف وقت و هزينه خواهد شد.
٤ــ برای راحتی محاسبات ابتدا تار وسط زاويه ياب را روی عدد ارتفاع دستگاه قرار دهيد. 
سپس برای هر نقطه بايد اعداد تارهای باال و پايين و همچنين زاوئه افقی و زاوئه زنيتی(شيب) را مشاهده 

و يادداشت کنيد.
٥ــ برای برداشت پس از استقرار زاويه ياب روی نقطٔه کنترل ايستگاهی، شمارٔه نقطٔه استقرار 
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و ايستگاه صفر صفر را به همراه مختصات آن ها در فرم ياداشت نماييد. همچنين ارتفاع دستگاه را با 
متر قرائت کرده و درفرم برداشت در محل مربوطه يادداشت نماييد. سپس برداشت نقاط عوارض را 

شروع کنيد.

جدول ٦  ــ١ــ جدول قرائت تاکئومتری

برگ قرائت های تاکئومتری

نام ايستگاه:
ارتفاع دستگاه:

صفر صفربه:

منطقه و نوع عمليات:
نوع و شماره دستگاه:

عامل:
نويسنده:

تاريخ:

زاويه افقیزاويه قائمفاصله افقیاختالف ارتفاعارتفاعکروکی و    مالحظات
تارهای استاديمتری

نقاط
تار باالتار وسطتار پايين

شکل ٦  ــ١ــ برداشت به روش تاکئومتری با دوربين ترازياب ديجيتال
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فعاليت عملی ٦  ــ٢ــ آشنايی با ساختار توتال استيشن و کاربرد کليدهای آن
ــ با راهنمايی هنرآموز خود، دوربين توتال استيشن را روی سه پايه نصب کرده و 

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

کتبی به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمايی
ابتدا با راهنمايی معلم، دوربين و سه پايه را از انبار تحويل گرفته و بعد از اطمينان حاصل کردن 

از سالم بودن دوربين و سه پايه، آن را بر روی سه پايه نصب کنيد.
از آنجا که در اکثر هنرستان ها از اين مدل توتال استيشن موجود است، در اين قسمت کاربرد 

کليد های اجرايی و همچنين نحؤه برداشت با اين دستگاه را شرح می دهيم.

   ٢٢٠ شکل ٦  ــ٢ــ آشنايی با اجزای توتال استيشن تاپکن  GTSـ 



٧٦

آشنايی با توتال استيشن تاپکن سری GTS ــ ٢٢٠
١٤ــ اهرم چرخش تلسکوپ١ــ پيچ های نگه دارنده دسته

١٥ــ عدسی چشمی٢ــ هدايت گر رفلکتور
١٦ــ پيچ حرکت کند لمب قائم٣ــ عدسی شيئی
١٧ــ قفل لمب قائم٤ــ صفحه نمايش
١٨ــ تراز لوبيايی٥ــ تراز کروی
١٩ــ صفحه نمايش٦ــ ترابراک

٢٠ــ فيش انتقال اطالعات٧ــ قفل ترابراک
٢١ــ فيش ورودی باتری صحرايی٨ــ صفحه زيرين ترابراک
٢٢ــ پيچ حرکت کند لمب افقی٩ــ پيچ های تنظيم تراز
٢٣ــ قفل لمب افقی١٠ــ شاقول اپتيکی

٢٤ــ نشانه ارتفاع دستگاه١١ــ نشانه ارتفاع دستگاه
٢٥ــ باتری سيستم مدل١٢٥٢QA-BTــ مگسک نشانه روی آسان

٢٦ــ قفل باتری١٣ــ پيچ تنظيم تصوير(فوکوس)

شکل ٦  ــ٣ــ اجزای توتال استيشن تاپکن سری   GTS ـ٢٢٠
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در جدول زير برای آشنايی با عملکرد کليدها به شرح عمل آنها می پردازيم:

عملکردعنوان کليدتصوير کليد
دستگاه را در حالت اندازه گيری مختصات قرار می دهد.کليد اندازه گيری مختصات

دستگاه را در حالت اندازه گيری طول قرار می دهد.کليد اندازه گيری طول

دستگاه را در حالت اندازه گيری زاويه قرار می دهد.کليد اندازه گيری زاويه

بازگشت به حالت اندازه گيریکليد برگشت به حالت قبل
به منظور قراردادن دستگاه به صورت مستقيم در حالت جمع آوری 

داده از حالت اندازه گيری
کليد خاموش و روشن 

سيستم
دستگاه را روشن و يا خاموش می کند.

پاسخ برای پيام نمايش داده شده.کليدهای اجرايی
به منظور وارد شدن به حالت برنامه هاکليد ورود به برنامه ها

١ــ منوی زاويه: به منظور قرار گرفتن در اين حالت بايد کليد ANG را بزنيد:

آشنايی با صفحه کليد سيستم

٢٢٠ شکل ٦  ــ٤ــ  کليدها و صفحۀ نمايش توتال استيشن تاپکن سری GTSـ 

ـ  ٥  ــ صفحۀ اول منوی زاويه در توتال استيشن تاپکن سری GTS ـ٢٢٠ شکل ٦  ـ

جدول ٦  ــ٢ــ عملکرد کليدها
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همان طور  می شود .  داده  نمايش  افق  زاوئه  دوم  سطر  در  و  قائم  زاوئه  مقدار  نخست  سطر  در 
که از شکِل فوق هم پيدا است در زير هر يک از گزينه های پايين صفحه، يک کليد قرار گرفته که به 
منظور انتخاب، گزينٔه متناظرش زده می شود. عمل مربوط به هر يک از گزينه ها در جدول زير آورده 

شده است.
جدول ٦  ــ٣ــ گزينه های موجود در صفحۀ اول منوی زاويه

عملکردگزينه متناظرکليد
F1OSET.جهت صفر صفر  نمودن است 
F2HOLD.جهت نگه داری لمب افق با قراردادن يک زاويه مشخص روی يک امتداد است 
F3HSET.جهت قراردادن يک زاويه خاص روی يک امتداد اين مقدار را با عدد ايجاد می نماييم 
F4P1.جهت ورود به صفحه بعدی منوی زاويه است 

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

جدول ٦  ــ٤ــ گزينه های موجود در صفحۀ دوم منوی زاويه

عملکردگزينه متناظرکليد
F1TILT.جهت روشن  نمودن خط گير يا کمپانزاتور در هردو محور و شاغول ليزری است 
F2REP.(همان حالت کوپل) جهت محاسبه يک زاويه به صورت تکرار است 
F3 V%.جهت تبديل زاويه قائم به شيب درصد 
F4P2.جهت ورود به صفحه بعدی منوی زاويه است 

شکل ٦  ــ٦  ــ صفحۀ دوم منوی زاويه در توتال استيشن تاپکن سری GTS ـ٢٢٠
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بعد از زدن کليد F٤  به صفحٔه دوم به صورت زير ظاهر می گردد:

جدول ٦  ــ٥ ــ گزينه های موجود در صفحۀ سوم منوی زاويه

عملکردگزينه متناظرکليد
F1H-BZ.جهت روشن  نمودن بوقی است که در زوايای قائمه صدا می دهد 
F2R/L.جهت تعويض سمت افزايش زاويه افق است 
F3CMPS.تعويض محل صفر زاويه قائم 
F4P3.جهت ورود به صفحه بعدی منوی زاويه است 

بعد از زدن کليد F٤  به صفحٔه اول باز می گردد:
٢ــ 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: 

٢٢٠ شکل ٦  ــ٧ــ صفحۀ سوم منوی زاويه در توتال استيشن تاپکن سری GTSـ 

٢٢٠ ـ  ٨  ــ صفحۀ اول منوی طول يايی در توتال استيشن تاپکن سری GTSـ  شکل ٦  ـ
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در سطر نخسِت اين منو مقدار زاوئه افق و در سطر دوم فاصلٔه افقی و در سطر سوم اختالف 
ارتفاع نمايش داده می شود.

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

ـ  ٦ ــ گزينه های موجود در صفحۀ اول منوی طول يايی جدول ٦  ـ

عملکردگزينه متناظرکليد
F1MEAS.جهت اندازه گيری طول است 
F2MODEFINE, TRACK, COARES جهت تعيين نوع اندازه گيری طول است 
F3S/A.جهت نمايش مقدار موج خروجی و ثابت منشور است 
F4P1.جهت ورود به صفحه بعدی منوی طول يايی است 

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

جدول ٦  ــ٧ــ گزينه های موجود در صفحۀ دوم منوی طول يايی

عملکردگزينه متناظرکليد
F1OFSET.جهت ايجاد يک اندازه گيری انحرافی است 
F2S.O.جهت پياده سازی يک طول مشخص است 
F3M/f/i.جهت تغيير واحد طول است 
F4P2.جهت ورود به صفحه بعدی منوی طول يايی است 

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

٢٢٠ شکل ٦  ــ٩ــ صفحۀ دوم منوی طول يايی در توتال استيشن تاپکن سری GTSـ 
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٣ــ منوی نمايش مختصات: به منظور قرار گرفتن در اين حالت می بايست کليد
را زد که بعد از  اين عمل صفحه نمايش به صورت زير در خواهد آمد:

در سه سطر نخست اين منو مقدار مختصات نمايش داده می شود.
متناظر  اجرايی  کليد های  از  آخر  سطر  گزينه های  انتخاب  برای  شد  گفته  هم  قبالً  که  همان طور 

استفاده می شود که در ادامه به شرح عملکرد هر يک از آن ها خواهيم پرداخت.

ـ  ٨  ــ گزينه های موجود در صفحۀ اول منوی نمايش مختصات جدول ٦  ـ

عملکردگزينه متناظرکليد
F1MEAS.جهت اندازه گيری مختصات است 
F2MODEFINE, TRACK, COARES جهت تعيين نوع اندازه گيری طول است 
F3S/A.جهت نمايش مقدار موج خروجی و ثابت منشور است 
F4P1.جهت ورود به صفحه بعدی منوی نمايش است 

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

٢٢٠ شکل ٦  ــ١٠ــ صفحۀ اول منوی نمايش مختصات در توتال استيشن تاپکن سری GTSـ 

٢٢٠ شکل ٦  ــ١١ــ صفحۀ دوم منوی نمايش مختصات در توتال استيشن تاپکن سری GTSـ 
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ـ  ١٠ــ گزينه های موجود در صفحۀ سوم منوی نمايش مختصات جدول ٦  ـ

عملکردگزينه متناظرکليد
F1OFSET.جهت اندازه گيری مختصات به روش های انحرافی است 
F3M/f/i.جهت تغيير واحد اندازه گيری طول است 
F4P2.جهت ورود به صفحه بعدی منوی مختصات است 

بعد از زدن کليد F٤ صفحٔه اول باز می گردد.

ـ  ٩ــ گزينه های موجود در صفحۀ دوم منوی نمايش مختصات جدول ٦  ـ

عملکردگزينه متناظرکليد
F1R.HT.جهت وارد کردن ارتفاع منشور است 
F2INSHT.جهت وارد کردن ارتفاع دوربين است 
F3OCC.جهت وارد کردن مختصات نقطه استقرار است 
F4P2.جهت ورود به صفحه بعدی منوی نمايش مختصات است 

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

٢٢٠ شکل ٦  ــ١٢ــ صفحۀ سوم منوی نمايش مختصات در توتال استيشن تاپکن سری GTSـ 
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فعاليت عملی ٦  ــ٣ــ برداشت اتوماتيک با توتال استيشن
با  و  کرده  انتخاب  هنرستان  نزديکی  در  منطقه ای  خود،  هنرآموز  راهنمايی  با  ــ 

استفاده از يک توتال استيشن آن را برداشت کنيد.
ــ گزارش کاملی با رعايت اصول گزارش نويسی از فعاليت انجام شده به صورت 

کتبی به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمايی
١ــ ابتدا منطقه را کامالً بررسی کرده و پس از شناسايی عوارض آن، يک کروکی از آن ترسيم 

کنيد.
٢ــ با انجام يک عمليات پيمايش باز در منطقه چند نقطه کنترل ايستگاهی ايجاد نماييد.

کرده وآن را  مستقر  نقاط  يکی از  بر روی  دوربين را  ايستگاهی  کنترل  نقاط  ايجاد  پس از  ٣ــ 
مختصات  دادن  و  دوربين  کردن  تراز  و  سانتراژ  عمليات  انجام  کردن  توجيه  از  (منظور  کنيد.  توجيه 
می باشد.)   توتال استيشن  دستگاه  به  ورودی  ژيزمان  معرفی  يا  نشانه روی  ايستگاه  و  استقرار  ايستگاه 

سپس به ايستگاه بعدی نشانه روی کرده و آن را برداشت نماييد.
٤ــ حال دوربين آمادٔه برداشت می باشد. مطابق کروکی شروع به برداشت می کنيم.

 دقت شود هنگام برداشت، عوارض را ازيک طرف شروع کرده و به ترتيب و دنبال هم آنها را 
برداشت نماييم. در غير اين صورت چنانچه به صورت پراکنده اقدام به برداشت نماييم ممکن است يک 

سری از عوارض جا مانده و برداشت نشوند.

                     برداشت عارضه مسطحاتی: ساختمان          برداشت عارضه ارتفاعی: ترانشه                                           
٢٢٠ شکل ٦  ــ١٣ــ برداشت با توتال استيشن تاپکن سری GTSـ 
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برداشت اتوماتيک  با توتال استيشن  شامل چند مرحله می باشد که به شرح آنها خواهيم پرداخت.
مراحل برداشت اتوماتيک

١ــ ايجاد فايل ذخيره اطالعات 
MENU  > [F1]  >TYPE FILE NAME > [F4]      

٢ــ معرفی ايستگاه استقرار
MENU  > [F1]  >TYPE FILE NAME > [F4] > [F1]    

٣ــ توجيه به ايستگاه
MENU  > [F1]  >TYPE FILE NAME > [F4] > [F2]    

٤ــ برداشت اطالعات
MENU  > [F1]  >TYPE FILE NAME > [F4] > [F3]    

  DATA   COLLECT    همان طور که مشاهده کرديد تمام اعمال مربوط به برداشت اتوماتيک در منوی
صورت می گيرد. بنابراين الزم می باشد تا مروری بر اين منو و کار با گزينه های آن داشته باشيم.

ورود به منوی  DATA COLLECT : برای ورود به اين منو، ابتدا کليد MENU  را 
می زنيم که در نتيجه صفحٔه زير نمايش داده می شود:

DATA COLLECT شکل ٦  ــ١٤ــ ورود به منوی
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با زدن کليد [F١] وارد منوی DATA COLLECT خواهيم شد. صفحٔه نخست اين منو به 
صورت زير است كه جهت ايجاد يك فايل و يا فرا خوانی يك فايل است:

اگر در اين صفحه، کليد [F٢] را به منظور انتخاب گزينه LIST بزنيم يک ليست از فايل های 
موجود بر روی صفحه  نمايش داده خواهد شد.که می توان به کمک کليدهای  و   بر روی آن ها 
حرکت کرد و بعد از انتخاب فايل مورد نظر به کمک کليد [F٤] وارد آن شد.که در نتيجه، صفحٔه زير 

ظاهر خواهد شد. البته در همان مرحلٔه قبل فايل جديدی هم می توان ايجاد کرد.

كليد F١ جهت تنظيم اطالعات ايستگاه استقرار است.
كليد F٢ جهت تنظيم ايستگاه صفرصفر است.

كليد F٣ جهت برداشت شعاعی می باشد.
كليد F٤ جهت ورود به صفحٔه بعدی است.

ـ  ١٥ــ ايجاد يک فايل يا فراخوانی يک فايل شکل ٦  ـ

شکل ٦  ــ١٦ــ صفحۀ اول منوی برداشت
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صفحۀ دوم:

كليد F١ جهت انتخاب يک فايل است.
كليد F٢ دادٔه  قبلی نمايش داده می شود.

كليد F٣ جهت ورود كدهای برداشت است.
كليد F٤ جهت ورود به صفحه بعدی می باشد.

صفحۀ سوم: 

كليد F١ جهت تنظيم مشخصات برداشت ، در اين منو سعی بر اين است كه فرضيات برداشت 
را در منوی DATA  COLLECT تنظيم كنيم.

كليد F٤ جهت ورود به صفحٔه اول

شکل ٦  ــ١٧ــ صفحۀ دوم منوی برداشت

ـ  ١٨ــ صفحۀ سوم منوی برداشت شکل ٦  ـ
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در اين بخش مروری بر گزينه های قابل تنظيم CONFIG خواهيم داشت:
منوی CONFIG: بعد از ورود به اين منو صفحٔه نمايش به صورت زير در خواهد آمد:

كليد F١ جهت تنظيم نوع مِد اندازه گيری طول است. 
كليد F٢ جهت تنظيم نوِع نمايش طول است.

كليد F٣ جهت تنظيم چگونگی طول يابی است(از نظر تعداد تكرار).
كليد F٤ جهت ورود به صفحٔه بعدی است.

كليد F١ جهت تنظيم تأييد اطالعات مختصات قبل از ثبت است. 
كليد F٢ جهت تنظيم چگونگی ثبت اطالعات مختصات است.

كليد F٣ جهت تنظيم حالت محاسبٔه مختصات به صورت اتوماتيک است.
كليد F٤ جهت ورود به صفحٔه بعدی است.

شکل ٦  ــ١٩ــ صفحۀ اول منوی تنظيمات

شکل ٦  ــ٢٠ــ صفحۀ دوم منوی تنظيمات
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ردن نقاط پياده 

فصل
هفتم
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هدف های رفتاری  

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار می رود بتواند:
١ــ فعاليت عملی ٧ــ١ (پياده کردن طرح) 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 هفتم کتاب های «نقشه برداری عمومی» و«کارگاه محاسبه 

و ترسيم(٢)»

نكته ها
بايد  و  دارد  وظيفه ای  هركس  كنند.  مراقبت  بايد  مسئوالن 

وظيفه اش را دقيق اجنام بدهد. 
«مقام معظم رهبری»
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فعاليت عملی ٧ــ١ــ پياده کردن طرح
و  مستطيل  شکل  به  چهار ضلعی  زمين  يک  طرح  خود،  هنرآموز  راهنمايی  با  ــ 
روی  بر  هنرستان  اطراف  زمين های  يا  و  هنرستان  حياط  در  را  متر    ٢٠×٤٠ ابعاد  به 
مختصات  استخراج  از  پس  و  نموده  ترسيم  کرده ايد،  تهيه  قبل  از  که  توپوگرافی  نقشٔه 
قطبی  دو  و  قطبی  روش های  کنيد.  پياده  محوطه  در  را  آن  طرح،  اين  گوشه های  نقاط 
مقايسه  هم  با  را  نتايج  و  بگيريد  کار  به  را  استيشن)  اتوماتيک (توتال  روش  همچنين  و 

کنيد.
ــ گزارش کاملی با رعايت اصول گزارش  نويسی از فعاليت انجام شده به صورت 

کتبی به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمايی١
اصول پياده کردن طرح را در کتاب مّساحی سال پيش فراگرفتيد برای پياده کردن يک طرح سِر 
از  استفاده  با  سپس  کرده و  استخراج  نقشه  از  را  طرح  اين  گوشه های  مختصات  است که  کافی  زمين 
سيستم مختصاتی که نقشٔه توپوگرافی و همچنين طرح موجود در آن برداشت و طراحی شده، اين نقاط 
را پياده کرد. برای پياده کردن يک طرح روش های مختلفی وجود دارد که با روش قطبی(طول و زاويه) 
متر از  دستگاه زاويه ياب و  استفاده از  شديد. می توان با  آشنا  و روش دو قطبی(تقاطع) در سال پيش 

روش های قطبی و دوقطبی نقاط يک طرح را پياده کرد.
مثال کاربردی در مورد مطالب گفته شده در کتاب «کارگاه محاسبه و ترسيم (٢)» مورد بحث و 

بررسی قرار گرفته است.

راهنمايی ٢
مراحل پياده کردن طرح سِر زمين با تئودوليت و متر

 BMبه طور مثال و مطابق جدول زير، برای شروع کار، دوربين زاويه ياب را برروی نقطه ١ 
مستقر نموده و  در حالت دايره به چپ به نقطٔه BM٢ صفر صفر نماييد.
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جدول ٧ــ١ــ پياده سازی طرح ــ طول و زاويه نقاط طرح
ايستگاه استقرار نقطۀ طول صفرطول افقی (m)زاويه افقی (grad)کروکی و مالحظات

نقاط طرحآموزشی
400-43.3706135.300BM2BM1A

52.3567111.803BM1BM2A

 سپس پيچ حرکت سريع آليداد را باز کرده و دوربين را بچرخانيد تا عدد زاويه رأسBM١ را 
مشاهده کنيد. برای بستن دقيق اين زاويه به دوربين از پيچ حرکت کند آليداد استفاده کنيد.

 حاال که امتداد نقطٔه A مشخص شده است، کافی است که فاصلٔه مورد نظر را در اين امتداد 
پياده کنيد و محل نقطٔه A را ميخ کوبی نماييد. برای اين کار ژالن را در فاصلٔه تقريبی نقطٔه A در امتداد 
مورد نظر هدايت کرده و با استفاده از متر در اين امتداد محل دقيق نقطٔه A را مشخص و ميخ کوبی 

نماييد.
 برای باال بردن دقت کار بهتر است که نقطٔه A را يک باِر ديگر از ايستگاه BM٢ پياده کنيد در 
اين حالت دو ميخ برای نقطٔه A پياده شده که فاصلٔه آنها از هم بايد بسيار کم (در حد ٢ــ٣ سانتی متر) 

باشد در اين حالت بهترين مکان برای A نقطٔه وسط اين دو ميخ می باشد.
 روش دو قطبی (دو زاويه) از روش قطبی دقت باالتری دارد ولی در اين روش به دو دوربين 
زاويه ياب نياز داريد تا به طور همزمان زوايا را به آنها بسته و ژالن را در امتداد اين دو زاويه هدايت 

کنيد.
امروزه با وجود دستگاه های توتال استيشن ديگر از روش های قديمی که در باال گفته شد کمتر 
استفاده می شود زيرا توتال ها با گرفتن مختصات نقاط، محاسبات گفته شدٔه قبل را خود انجام داده و 
طول و زاوئه مورد نياز برای پياده کردن نقطه را در صفحٔه نمايش نشان می دهد. توتال ها دارای حافظٔه 
همچنين  و  طرح  نقاط  مختصات  جدول  کامپيوتر،  به  اتصال  طريق  از  می توان  بنابراين  هستند  داخلی 
ايستگاه ها را به حافظٔه آنها منتقل کرده و از طريق اجرای برنامٔه پياده کردن(LAYOUT) تک تک اين 

نقاط را سِر زمين فراخوانی کرده و با دقت و سرعت بااليی پياده کرد.  
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راهنمايی ٣
TOPCON مراحل پياده کردن طرح با استفاده از توتال استيشن سری ٢٢٠

نظر، از  مورد  ايستگاه  بر روی  استيشن  توتال  استقرار  بعد از  طرح  يک  نقاط  پياده کردن  برای 
طريق صفحه کليد وارد برنامهٔ  مورد نظر برای پياده کردن می شويد. برای اين منظور مراحل زير را دنبال 

کنيد: 
١ــ کليد MENU از صفحه کليد را فشار دهيد، سپس کليد [F٢]  LAYOUT را انتخاب کنيد.

٢ــ  صفحٔه اول از دو صفحه مشاهده می شود. چنانچه فايل مختصات نقاط طرح در حافظٔه 
توتال موجود است با استفاده از گزينه [F٢] LIST آن را انتخاب نماييد در غير اين صورت با انتخاب 

کليد [F١]INPUT  يک فايل جديد وارد کنيد .
شبيه مراحل برداشت که قبال گفته شده مشخصات ايستگاه و نقطٔه صفر  ٣ــ پس از آن کامالً 

صفر را وارد کنيد.
٤ــ پس از توجيه دستگاه با دادن مختصات نقاط طرح، توتال استيشن زاويه و طول مورد نظر 
را محاسبه می کند و زاوئه مورد نظر را در صفحٔه نمايش نشان می دهد با چرخاندن توتال زاوئه مورد 
نظر را دقيقاً صفر کنيد در اين حالت امتداد مورد نظر مشخص شده است حال منشور را در اين امتداد 
هدايت کرده و کليد DIST را فشار دهيد؛ توتال طول منشور را محاسبه کرده و با مقايسٔه آن با طول 
مورد نظر اختالف آن را نشان می دهد با عقب و جلو بردن منشور و تکرار اندازه گيری طول محل دقيق 

نقطه به دست می آيد. 
در ادامه مراحل کامل پياده کردن طرح با توتال استيشن سری ٢٢٠ تاپکن آورده شده است.

Layout مراحل پياده کردن يک
با استفاده از اين منو می توان برای پياده کردن نقاط مد نظر بهره جست. اگر مختصات آن نقاط 
وجود داشته باشد ولی در حافظه داخلی ذخيره نشده باشد با استفاده از يک رايانه شخصی اين اطالعات 
به حافظه سيستم منتقل می گردد يا با ورود مختصات به صورت دستی به دستگاه عمليات پياده کردن نقاط 

مورد نظر را به اجرا درآورد که در بخش زيرين دياگرام اين طرح بندی را مشاهده می نمايند.
فهرست عمليات

 (F2) کليد فشاردادن  با  می گيرد.  قرار  اول  صفحه  در  دستگاه   (MENU) کليد فشار دادن  با 
 (LAYOUT)صفحه اول فهرست پيکره بندی ظاهر می شود.
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در ارتباط با ذخيره  همانند منوهايی است که قبالً  اقداماتی که در اين منو صورت می گيرد دقيقاً 
اطالعات صورت می گرفت. عمالً برای اين منو ايستگاه استقرار، معرفی ايستگاه، معرفی ايستگاه صفر 

صفر را می توان تعريف نمود که در جدول های ذيل نمونه هايی از آن مشخص شده است.

معرفی نقطه 
استقرار دستگاه       

معرفی ايستگاه 
صفر صفر   

معرفی شماره نقطه 
مورد نظر جهت 

پياده کردن

معرفی و انتخاب 
نام يک فايل

  
معرفی يک نقطه    

    

معرفی ضريب 
شبکه             

ورود نام يک فايل  
انتخاب نام يک فايل از ليست
انصراف از انتخاب يک فايل

تأييد نام فايل 

منوی پياده کردن 
يک نقشه

حالت اندازه گيری معمولی

نمودار ٧ــ١
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انتخاب فايل مختصاتی برای پياده کردن طرح
حافظه  در  موجود  مختصات  اطالعات  و  فايل ها  از  طرح  يک  پياده کردن  برای  می توانيد  شما 

دستگاه استفاده کنيد.
ــ هنگامی که در منوی LAYOUT قرار گرفتيد می توانيد براساس روش های قبلی يک پرونده 

انتخاب کنيد.
جدول ٧ــ٢

نمايشگرعاملمراحل عمليات
١ــ در صفحه ٢/٢ از منوی LAYOUT کليد 

[F1][F1] (SELECT A FILE) را فشار دهيد.
LAYOUT                 2/ 2
F1: SELECT A FILE
F2: NEW POINT
F3: GRID FACTOR        P↓

SELECT A FILE
FN: __________
INPUT LIST ... ENTER

COORDDATA / CO123
 TOKBDATA / CO345 ٭ -
TOPDATA / CO789
... SRCH ... ENTER

LAYOUT                 2/ 2
F1: SELECT A FILE
F2: NEW POINT
F3: GRID FACTOR        P↓

٢ــ برای مشاهد ليست فايل اطالعات مختصاتی کليد  
[F2][F2] (LIST) را فشار دهيد.

در   [∨] يا    [∧] کليدهای  دادن  فشار  به وسيله  ٣ــ 
برای  را  پرونده  يک  و  کرده  چرخش  پرونده  فهرست 

استفاده انتخاب کنيد.
[ ] يا [  ]

پرونده  تا  دهيد  فشار  [F4] (ENTER) را  کليد  ٤ــ 
[F4]مورد نظر انتخاب گردد.

# ١ــ اگر می خواهيد نام پرونده را وارد کنيد کليد [F1] (INPUT) را فشار داده و سپس نام پرونده را وارد کنيد.

معرفی ايستگاه استقرار در منوی پياده کردن نقاط
ايستگاه استقرار دوربين را به دو روش زير می توان معرفی کرد:

١ــ معرفی توسط اطالعات مختصاتی ذخيره شده در حافظه داخلی
٢ــ وارد کردن اطالعات مختصاتی توسط کليدها

حالت اول: معرفی ايستگاه، توسط اطالعات مختصاتی موجود در حافظه 



٩٥

جدول ٧ــ٣
نمايشگرعاملمراحل عمليات

   (OCC.PTکليد  LAYOUTمنوی از   ٢/٢ صفحه  در  ١ــ 
INPUT) [F1][F1] را فشار دهيد.

OCC. PT
PT#: _____
INPUT LIST NEZ ENTER

٢ــ کليد [F1] (INPUT)  را فشار دهيد.
[F1]

OCC. PT
PT#:PT-01
1234  5678   90.-   [ENT] 

٣ــ شماره نقطه (#PT) را وارد کرده و کليد  [F4] (ENT)  را 
[F4]فشار دهيد. #١)

INSTRUMENT HEGHT
INPUT
INST - HT: 0.000m
INPUT     ...    ...    [ENT]
1234  5678  90.-   [ENT]

٤ــ به همان روش ارتفاع دستگاه را هم وارد کنيد و سپس کليد 
[F4] را فشار دهيد تا اطالعات ثبت شود.

[F4]سپس نمايشگر به صفحه ١/٢ فهرست پياده کردن باز می گردد.
LAYOUT                 1/ 2
F1: OCC.PT  INPUT
F2: BACKSIGHT
F3: LAYOUT               P↓

حالت دوم: معرفی ايستگاه توسط کليدهای اجرايی (ورود مختصات به سيستم)
در اين حالت مختصات ايستگاه استقرار توسط کليدهای حروف به سيستم معرفی و ذخيره می شود.

جدول ٧ــ٤
نمايشگرعاملمراحل عمليات

١ــ در صفحه ١/٢ از منوی
دهيد.  فشار  را    (OCC.PTINPUT) [F1]کليد  LAYOUT

اطالعات قبلی مشاهده می شود.
[F1]OCC. PT

PT#: _____
INPUT LIST NEZ ENTER

N →0.000m[F3]٢ــ کليد [F1] (NEZ)  را فشار دهيد.
E:0.000m
Z:0.000m
INPUT -PT# ENTER 

٣ــ کليد [F1] (INPUT) را فشار داده و مقدار مختصات را 
وارد کنيد. سپس کليد [F4] (ENT) را فشار دهيد تا اطالعات 

 ذخيره شود. 
[F1]
[F4]

COORD.DATA INPUT
PT#: _____
INPUT   _ _ _   _  _ _    [ENT]

1234    5678    90.-   [ENT]

 (PT#) را فشار داده و شماره نقطه  (INPUT)  [F1] ٤ــ کليد
تا  دهيد  فشار  را   (ENT) [F4] کليد  سپس  کنيد.  وارد  را 

اطالعات ذخيره شود. 

٥  ــ به همان روش ارتفاع دستگاه را هم وارد کنيد.

نمايشگر به صفحه ١/٢ فهرست پيکره باز می گردد.

[F1]INSTRUMENT HEGHT
INPUT
INST - HT: 0.000m
INPUT     _ _ _   _  _ _    [ENT]
1234    5678    90.-   [ENT]
LAYOUT                 1/ 2
F1: OCC.PT  INPUT
F2: BACKSIGHT
F3: LAYOUT               P↓



٩٦

معرفی ايستگاه صفر صفر در پياده کردن طرح
سه روش برای انتخاب ايستگاه صفر صفر پيش بينی شده است:

١ــ معرفی توسط اطالعات مختصاتی ذخيره شده در حافظه داخلی
٢ــ معرفی اطالعات مختصاتی توسط کليدها

٣ــ معرفی زاويه يا ژيزمان مورد نظر توسط کليدها
حالت اول: معرفی ايستگاه صفر صفر توسط اطالعات مختصاتی موجود در حافظه 

داخلی
ـ  ٥ جدول ٧ـ

نمايشگرعاملمراحل عمليات
١ــ در صفحه ١/٢ از منوی LAYOUT کليد

[F1](BACKSIGHT) را فشار دهيد.
BACKSIGHT
PT#: _____
INPUT LIST NE/AZ ENTER

BACKSIGHT[F1]٢ــ کليد [F1] (INPUT) را فشار دهيد.
PT#:BK-01
1234  5678   90.-   [ENT] 

   (ENT) [F4] مورد نظر را وارد کرده و کليد (PT#) ٣ــ شماره نقطه
[F4]را فشار دهيد. #١)

BACKSIGHT
H(B) = 0°  00´  00´́
> SIGHT?      [YES]     [NO]     

ـ به نقطٔه قبل قراول  روی کرده  کليد [F3] (YES) را فشار دهيد. ٤ـ
باز  پيکره  فهرست   ١/٢ صفحه  به  نمايشگر  عمليات  اتمام  از  بعد 

می گردد.
[F3]

تذکر: چنانچه شماره نقطه مورد نظر را وارد کرديد و مختصات آن در حافظه دستگاه نباشد 
دستورالعمل  مطابق  را  نظر  مورد  ژيزمان  يا  و  مختصات   (NE/AZ) [F3] کليد  از  استفاده  با  می توانيد 

حالت سوم اين روش در صفحه ٩٨ عمل نمود.
حالت دوم: معرفی ايستگاه صفر صفر توسط مختصات آن (  به صورت مستقيم)



٩٧

ـ    ٦ جدول ٧ـ

نمايشگرعاملمراحل عمليات
١ــ در صفحه ١/٢ از منوی LAYOUT کليد

[F2](BACKSIGHT) را فشار دهيد. اطالعات قبلی مشاهده می شود.
٢ــ کليد [F3] (NE/AZ) را فشار دهيد.

٣ــ کليد [F1] (INPUT) را فشار داده و مقدار مختصات را وارد کنيد.
کليد [F4] (ENT) را فشار دهيد.

[F3]

[F1]
[F4]

BACKSIGHT
PT#: _____
INPUT LIST NE / AZ ENTER

N →0.000m
E:0.000m
Z: 0.000m
INPUT   _  _ _  AZ  ENTER 

٤ــ کليد [F1] (INPUT) را فشار داده و مقدار مورد نظر را وارد کنيد 
سپس کليد [F4] (ENT) را فشار دهيد تا اطالعات ذخيره شود.

BACKSIGHT
PT#: _____
INPUT _ _ _   _  _ _     ENTER     

٥  ــ به نقطه قبل قراول روی کنيد.
٦  ــ کليد [F3] (YES)  را فشار دهيد. 

نمايشگر به صفحه ١/٢ فهرست پيکره باز می گردد.
[F3]

BACKSIGHT
H(B) = 0°  00´  00´́
> SIGHT?      [YES]     [NO]     

LAYOUT                 1 /  2
F1: OCC.PT  INPUT
F2: BACKSIGHT
F3: LAYOUT              P↓

حالت سوم: معرفی زاويه يا ژيزمان مورد نظر توسط کليدها
جدول ٧ــ٧

نمايشگرعاملمراحل عمليات
نمود.  معرفی  را  نظر  مورد  نقطه  شماره  می بايست  مرحله  اين  در  ١ــ 
 [F3] درصورتی که مختصات و يا ژيزمان آن مشخص باشد از کليد

استفاده می کنيم.
کليد  از  استفاده  با  باشد  موجود  نظر  مورد  نقطه  مختصات  اگر  ٢ــ 
می توان  صورت  اين  غير  در  می کنيم.  معرفی  را  آن  اطالعات   [F3]

ژيزمان نقطه مورد نظر با استفاده از کليد [F3] است.
٣ــ در اين مرحله زاويه دلخواه يا ژيزمان مورد نظر را از طريق کلی 

[F1] معرفی می کنيم.

[F3]

[F3]

[F1]

BACKSIGHT
PT: _____
INPUT LIST NE/AZ ENTER

N→0.000m
E:0.000m
INPUT ...  AZ  ENTER 

BACKSIGHT
HR:
INPUT ____  PT   ENT 



٩٨

چگونگی پياده کردن يک طرح يا يک پروژه 
پس از اين که دستگاه توتال استيشن را، در ايستگاه مورد نظر سانتراژ نموده و به ايستگاه قبل 
صفر صفر نماييد و براساس مختصات ايستگاه استقرار و ايستگاه صفر صفر و مختصات طرح يا پروژه 
اين که  برای  نمود.  پياده  می توان  را  پروژه  نقاط  می باشند.  مختصات  سيستم  يک  در  همگی  که  مورد 
نقاط پروژه را بر روی زمين پياده کرد بايد ليست مختصات نقاط پروژه در دسترس باشد. ممکن است 

اين نقاط به صورت:
١ــ در حافظه داخلی سيستم ذخيره شده باشد که می توان براساس شماره نقطه آنها را فراخوان 

نمود.
٢ــ يا اين نقاط را بر روی کاغذ داريم و می خواهيم تک تک نقاط را توسط کليدها به سيستم 
معرفی و سپس نسبت به پياده کردن آن طبق جدول زير عمل نمود که در نهايت هر دو روش به پياده کردن 

طرح و يا پروژه منتهی خواهد شد. 
الف) فراخوانی نقاط از حافظه داخلی به کمک شماره نقطه

ـ  ٨ جدول ٧ـ

نمايشگرعاملمراحل عمليات
١ــ در صفحه ١/٢ از منوی LAYOUT کليد

[F3](LAYOUT) را فشار دهيد.

٢ــ کليد [F1] (INPUT) را فشار داده شماره نقطه PT را وارد کنيد. پس از 
اتمام شماره نقطه کليد [F4] (ENT) را فشار دهيد.

٣ــ به همان روش ارتفاع منشور را هم وارد کنيد.
هنگامی که نقطه مورد نظر معرفی شد، دستگاه شروع به محاسبه می کند.

HR: زاويه افقی را از نقطه طرح محاسبه می کند.
HD: فاصله افقی را از دستگاه تا نقطه طرح محاسبه می کند.

[F3]

[F1]
[F4]

[F1]
[F4]

LAYOUT        1/ 2
F1: OCC.PT  INPUT
F2: BACKSIGHT
F3: LAYOUT               P↓

LAYOUT
PT#: LP100
INPUT    LIST   NEZ     ENTR 
1234       5678     90.-   [ENT]

REFLECTOR  HELGHT
INPUT
R.HT: 0.000 m
INPUT    _  _ _   _  _ _     ENTER 
1234       5678     90.-   [ENT]

CALCULATED
HR: 90°  10´  20´́
HD:123.456 m
ANGLE          DIST      _  _ _  _  _ _         
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ـ به منشور قراول روی کرده و کليد [F1] (ANGLE) را فشار دهيد. ٤ـ
HR: زاويه (حقيقی) افقی را اندازه گيری می کند.

dHR: مقدار زاويه افقی چرخيده شده = زاويه افقی محاسبه شده ــ زاويه 
افقی حقيقی.

امتداد صحيح هنگامی است که dHR برابر ،، , ً..,..٠. باشد.

PT    LP    100
HR: 6°  20´  40´́
dHR:23°  40´  20´́
DIST       _  _ _    NEZ     _  _ _     

٥  ــ [F1](DIST)را فشار دهيد.
HD: طول افقی (حقيقی) که اندازه گيری می شود.

محاسبه  افقی  طول  نقطه (طرح) =  از  شده  چرخيده  افقی  فاصله   :dHD
شده ــ طول افقی حقيقی

dZ: فاصله قائم (اختالف ارتفاع) چرخيده شده از نقطه طرح = طول قائم 
محاسبه شده ــ طول قائم حقيقی

٦  ــ کليد [F1] (MODE) را فشار دهيد.

[F1]

[F1]

HD٭  [t]               <   m
dHD:                      m
dZ:                          m
MODE  ANGLE    NEZ    NEXT     

HD 143.84                          ٭ m
dHD:                       -43.34 m
dZ:                            -0.05 m
MODE  ANGLE    NEZ    NEXT

HD ٭  [r]                    <   m
dHD:                             m
dZ:                                m
MODE  ANGLE    NEZ    NEXT

٧ ــ هنگامی که نمايشگر مقدار  dHD، dHR و dZ را برابر صفر نشان 
می دهد نقطه طرح در محل واقعی قرار گرفته است.

[F3]٨  ــ کليد [F3](NEZ) را فشار دهيد.
HD 143.84                          ٭ m
dHD:                       -0.005 m
dZ:                            -0.45 m
MODE  ANGLE    NEZ    NEXT

N 100.000                          ٭ m
E:                       100.000 m
Z:                            1.015 m
MODE  ANGLE    ...    NEXT

٩ــ کليد [F3](NEZ) را برای معرفی نقطه طرح  بعدی فشار دهيد به طور 
خودکار شماره نقطه ايجاد و قابل پياده کردن است.

LAYOUT
PT#:LP-101                            
INPUT    LIST    NEZ     ENTER

HD 143.84                          ٭ m
dHD:                       -0.005 m
dZ:                            -0.45 m
MODE  ANGLE    NEZ    NEXT

نمودار ٧ــ٢
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راهنمايی٤: 
توتال استيشن به بيانی ساده

نقشه برداری  مختلف  درعمليات  ما  که  پارامترهايی  اصلی ترين  از  يکی  می دانيم  که  همان گونه 
اندازه گيری نموده و ساير محاسبات را براساس آنها انجام می دهيم، طول و زاويه است.

زوايای اندازه گيری شده در دو وضعيت افق و قائم که اصطالحاً زاويه افقی (Hz) و زاويه قائم 
(V) ناميده می شود. همچنين طول اندازه گيری شده يا همان فاصله مايل (SD) که در واقع فاصله مايل 
بين نقطه اسقرار دستگاه تا نقطه مورد نظر می باشد، مبنای محاسبه ساير پارامترهايی است که نقشه بردار 
برای هرگونه عملياتی به آنها نياز دارد مانند: محاسبه طول افقی (HD) ــ اختالف ارتفاع (VD) ــ 

مختصات (X,Y,Z) و غيره
در گذشته، اندازه گيری زوايا عموماً توسط انواع زاويه ياب (تئودوليت) و اندازه گيری فواصل 
توسط انواع فاصله ياب (مکانيکی و الکترونيکی) به صورت جداگانه انجام می پذيرفت که اين موضوع 
عالوه بر سختی کار با دو نوع دستگاه، از نظر اقتصادی نيز مقرون به صرفه نبود، چرا که نقشه برداران 

مجبور بودند که دو نوع دستگاه تهيه نموده و استفاده نمايند.
طراحان  الکترونيکی)  و  (مکانيکی  نقشه برداری  تجهيزات  توليد  و  ساخت  فناوری  پيشرفت  با 
اين تجهيزات به فکر تلفيق زاويه ياب و فاصله ياب در يک مجموعه واحد افتادند، به اين ترتيب اولين 

توتال   استيشن های ساده ساخته شد. به بيان ساده تر
TEODOLITE + DISTOMAT  →  TOTAL STATION  

در مراحل بعدی با اضافه شدن امکان استفاده و ذخيره اطالعات (حافظه داخلی) فصل تازه ای 
از توليد تجهيزات نقشه برداری گشوده شد. که اين قابليت امکان طراحی انواع برنامه های نرم افزاری 
مقادير  يادداشت  الزام  حذف  با  نيز  آورده و  وجود  استيشن ها به  توتال  در  نقشه برداری را  کاربردی  و 

دريافتی، عمالً بسياری از خطاهای انسانی حذف گرديد.
 TEODOLITE + DISTOMAT + INTERNAL MEMORY → TOTAL STATION
قرار  نقشه برداری  تجهيزات  طراحان  اختيار  در  الکترونيک  فناوری  که  بااليی  قابليت  دليل  به 
داده است، امکان طراحی و ساخت انواع توتال استيشن با دقت ها و قابليت های مختلف ايجاد گرديده 
ـ  ـ نقشه برداری مسيرـ  ـ نقشه برداری توپوگرافیـ  که با توجه به نياز عمليات مختلف نقشه برداری شاملـ 
نقشه برداری ساختمانی و صنعتی ــ نقشه برداری زيرزمينی و يا ساير موارد قابل تهيه و استفاده است.
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عوامل مهم در شناسايی و انتخاب يک توتال استيشن مناسب:
يکی از مواردی که بسيار مشاهده شده است اين است که بعضاً نقشه برداران عزيز به دليل عدم 
شناخت کافی نسبت به انواع توتال استيشن، دستگاه مناسبی را انتخاب نکرده و از اين بابت يعنی عدم 
معنوی  و  مادی  خسارت  متحمل  شده،  خريداری  دستگاه  توسط  عمليات  از  بعضی  انجام  بر  توانايی 

بسياری می گردند.
به همين دليل و در جهت راهنمايی اين عزيزان به صورت خالصه چند نکته مهم يادآوری می شود 

که بايد هنگام خريد دستگاه به آنها توجه نمود:
 دقت اندازه گيری زاويه (افقی و قائم) دستگاه

 توان اندازه گيری فاصله توسط دستگاه با استفاده از منشور
 توان اندازه گيری فاصله توسط دستگاه بدون استفاده از منشور (ليزری)

 ظرفيت ذخيره اطالعات دستگاه
 برنامه های کاربردی نصب شده روی دستگاه
 تجهيزات جانبی نصب شده روی دستگاه
 پشتيبانی و خدمات پس از فروش دستگاه

 اصالت و قيمت دستگاه
هريک از موارد باال نقشی مهم در بهره برداری از دستگاه خريداری شده در پروژه های مورد  نظر 

داشته و ارزش واقعی توتال استيشن با توجه به مجموعه اين عوامل تعيين می گردد.
الزم به يادآوری است که شرکت اليکا (سوئيس) برای پاسخگويی به تقاضای کاربران مختلف 
توليدات خود، انواع گوناگونی از توتال استيشن ها را با مشخصات فنی و قيمت های گوناگون به بازار 

شکل ٧ــ١
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عرضه نموده است که اين مجموعه ارائه شده به سری TS اختصاص دارد. ليکن مطالب به گونه ای 
تنظيم شده که مورد استفاده ساير کاربران نيز واقع شود.

کليدهای سخت افزاری
جدول ٧ــ٩

عملکردکليد نماد
کليد صفحه 

Page
چندين  وضعيت،  يک  در  که  می شود  استفاده  زمانی  کليد  اين 

صفحه قابل دسترسی باشد.
دسترسی سريع (ميانبر) 

FNC
دسترسی سريع به توابع مورد نياز و تعريف شده، توسط اين کليد 

صورت می پذيرد.
کليدها کاربر ١ و ٢ 

User1, User2
FNC کليدهای قابل برنامه ريزی به يکی از توابع تعريف شده در

کليد ورود (تأييد) 
Enter

تأييد مقادير ورودی و ادامه مراحل بعدی

کليد خروج
Esc 

تغييرات  ذخيره  بدون  اطالعات  ويرايش  يا  و  صفحه  از  خروج 
اعمال شده ــ بازگشت به مرحله قبل

کليدهای تابعی
F1∼F4 

اين  باالی  که  تعريفی  از  است  تابعی  آنها  عملکرد  که  کليدهايی 
کليدها در صفحه نمايش ارائه شده است.

صفحه کليد حرفی 
عددی

Alphanumeric

اين کليدها برای ورود مقادير عددی و کاراکترهای حرفی بکار 
برده می شوند.

کليد روشن و خاموش
On/Off

اين کليد (قرمز رنگ) برای روشن و خاموش کردن دستگاه بکار 
برده می شود.

کليد راهنما
Navigation key

کليد کنترل وضعيت نشانه گر و يا ويرايش اطالعات ورودی

کليد ماشه 
Trigger key

کليد اندازه گيری سريع که قابل برنامه ريزی به سه حالت می باشد. 
ALL-DIST - OFF

از  يکی  دارای  ماشه  کليد   TS٠٢ سری  در  توضيح: 
 TS٠٦-TSسری های     ٠٩ در  ولی  می باشد  فوق  وضعيت های 
امکان برنامه ريزی اين کليد برای دو حالت مختلف وجود دارد، 
 GENERAL تنظيم اين کليد از طريق صفحه تنظيمات عمومی

قابل انجام است.
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(Screen) صفحه نمايش
شکل ٧ــ٢

جدول ٧ــ١٠

 aعنوان صفحه نمايش

b خط فعال روی صفحه (اين خط با زمينه سياه رنگ روی صفحه نمايش مشخص شده و با استفاده
از کليد راهنما   قابل جابجايی است).

c(نشان دهنده وضعيت تنظيمی دستگاه) نمادها
dمقادير
eکليدهای نرم افزاری

٭ توضيح: اين کليدهای نرم افزاری (e) با استفاده از کليدهای F1 الی F4 فعال می شوند.

شکل ٧ــ٣
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(Status Icons) نمادها
جدول ٧ــ١١

(Icon) نماد(Description) توضيحات
اين شکل مربوط به ميزان باقيمانده در باتری دستگاه می باشد، برای مثال باتری با ظرفيت باقيمانده 

٧٥ درصد در شکل نمايش داده شده است.
اين شکل معرف روشن بودن کمپانساتور دستگاه (تراز اتوماتيک داخلی) می باشد.

اين شکل معرف خاموش بودن کمپانساتور دستگاه (تراز اتوماتيک داخلی) می باشد.
اين نماد معرف دستگاه، جهت اندازه گيری طول با استفاده از انواع منشور و يا رفلکتور برچسبی 

می باشد. P مخفف Prism يا منشور است.
اين نماد معرف وضعيت دستگاه برای اندازه گيری فاصله يا طول بدون استفاده از منشور (ليزری) 

می باشد.
گزينه  به  وابسته  پارامترهای  از  يکی  از  استفاده  به  مايل  ُاپراتور  که  است  زمانی  به  مربوط  نماد  اين 

جابجايی (offset) می باشد.
اين نماد معرف وضعيت صفحه کليد در حالت عددی می باشد.
اين نماد معرف وضعيت صفحه کليد در حالت حرفی می باشد.

حرکت  چپ (خالف  سمت  به  افقی  زاويه  مقدار  افزايش  جهت  که  است  زمانی  به  مربوط  نماد  اين 
عقربه های ساعت) باشد.

اين نماد معرف امکان انتخاب حالت های مختلف از ليست موجود به هر عملکرد می باشد.
اين نماد معرف اين است که چند صفحه برای عملکرد مورد نظر قابل دسترسی است که هريک با 

) قابل دسترسی است. استفاده از کليد (pageيا 
اين نماد معرف وضعيت تلسکوپ در حالت يک (طرف اصلی يا دايره به چپ) می باشد.

اين نماد معرف وضعيت تلسکوپ در حالت دو (طرف ثانوی يا دايره به راست) می باشد.

اين شکل معرف استفاده از منشور استاندارد اليکا (round) می باشد.

اين شکل معرف استفاده از مينی منشور استاندارد اليکا (mini) می باشد.

اين شکل استفاده از منشور ٣٦٠ درجه استاندارد اليکا می باشد.

اين شکل استفاده از مينی منشور ٣٦٠ درجه استاندارد اليکا می باشد.



١٠٥

اين شکل معرف استفاده از منشورهای برچسبی می باشد.
اين شکل معرف وضعيت دستگاه در حالت استفاده از منشورهايی است که کاربر به صورت دلخواه 

به دستگاه معرفی نمايد.  مشخصات اين منشورها در دستگاه ذخيره نشده است.
اين شکل معرف فعال بودن سيستم بلوتوث دستگاه می باشد. (درصورتی که اين امکان روی دستگاه 

نصب شده باشد)
اين شکل معرف فعال بودن قابليت ارتباط دستگاه به ابزار خروجی USB می باشد.

( Soft Key) کليدهای نرم افزاری
کليدهای نرم افزاری، کليدهايی هستند که با استفاده از کليدهای F١ الی F٢ فعال شده و متناسب 

با تعريف هر عملکرد مورد استفاده قرار می گيرند.
برای توضيح عملکرد اين کليدها جدول زير ارائه شده است. اين کليدها در چند سطح (خط) 

ارائه می شود.
جدول ٧ــ١٢

 (Key) کليد( Description) توضيحات

ABCتغيير وضعيت صفحه کليد به حروف

تغيير وضعيت صفحه کليد به اعداد3  2  1
ALLاندازه گيری + ذخيره اطالعات در حافظه
DISTاندازه گيری بدون ذخيره اطالعات در حافظه
EDM(اندازه گيری فاصله به روش الکترونيکی) EDM نمايش و امکان تغيير تنظيمات مربوط به
ENH(X,Y,Z) بازنمودن صفحه مربوط به ورود مختصات يک نقطه به صورت دستی
EXITخروج از يک صفحه فعال
FIND.جستجوی نقطه ای که قبًال مختصات آن به دستگاه معرفی شده است

INPUT ورود اطالعات حرفی عددی به دستگاه
توضيح: در سری های TS02 ورود اطالعات، با استفاده از اين کليد انجام می شود.

P/NPتغيير حالت بين وضعيت اندازه گيری طول با منشور و اندازه گيری طول بدون منشور
LIST.فهرست نقاطی که از قبل به دستگاه معرفی شده و قابل فراخوانی است
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OK
درصورتی که در صفحه اطالعات باشيم، با فشاراين کليد مقدار اندازه گيری شده را تأييد نموده ومراحل 
بعدی ادامه می يابد و چنان چه در صفحه ای يک پيغام خاص ظاهر شود، فشار اين کليد دريافت پيغام را 

توسط کاربر تأييد نموده و ادامه مراحل صورت می پذيرد.
PREV.بازگشت به آخرين صفحه فعال
REC.ذخيره (ثبت) مقادير اندازه گيری شده

RESETکارخانه توليد کننده (default) بازگشت به کليه مقادير اوليه پيش فرض
VIEW.نمايش مختصات و فايل انتخاب شده
انتقال به خط بعدی کليدهای نرم افزاری↓
بازگشت به اولين خط کليدهای نرم افزاری.←١

( Main Menu) صفحه اصلی
در توتال استيشن های اليکا سری TS صفحه اصلی دستگاه به شکل زير نمايش داده می شود  
که با استفاده از کليد راهنما   می توان روی گزينه انتخاب تمرکز نموده و با استفاده از کليد ↵ آن 

را فعال نمود.
در اين حالت زمينه گزينه انتخاب شده به رنگ سياه درمی آيد که در اين حالت امکان انتخاب آن 

گزينه ميسر می باشد.
ضمناً در صفحه کليدهای حرفی عددی نيز می توان با معرفی عدد درج شده سمت چپ هر گزينه 

نيز می توان آن را فعال نمود. برای مثال در شکل زير گزينه Q-Survey انتخاب شده است.

(MAIN MENU) صفحه اصلی
(Description) توصيف(Icon) نماد

Q - Surveyنقشه برداری سريع
Progبرنامه ها

Manageمديريت فايل ها
Transferانتقال اطالعات

Settingتنظيمات
Toolsابزارها

شکل ٧ــ٤
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( Program) برنامه ها
در صفحه اصلی يا Main Menu گزينه Prog را انتخاب نموده و با استفاده از کليد ↵ آن را 

فعال می کنيم.
در اينجا برنامه های مختلف کاربردی در ٤ صفحه در اختيار قرار می گيرد.

F1تنظيمات مربوط به ايستگاه و توجيه
F2 برداشت
F3پياده سازی
F4پارامترهای مرجعی

F1فاصله حائل
F2 مساحت و حجم
F3ارتفاع غيرقابل دسترس
F4ساختمانی

F1اشکال هندسی
F2 (دوبعدی) مسير
F3(سه بعدی) مسير
F4پيمايش

F1صفحه مرجع

( Station setup) تنظيم ايستگاه
در نقشه برداری برای انجام عملياتی که در آن نياز به مشخص نمودن مختصات نقاط اندازه گيری 
توجيهی  موقعيت نقاط  همچنين  ايستگاه و   (x,y,z مختصاتی وضعيت (موقعيت  بايستی  شده می باشد 
کامالً معلوم باشد. به عبارتی سيستم مختصات را برای توتال استيشن تعريف کرده و مشخص شود اين 

عمليات با استفاده از گزينه Station Setup انجام می شود.

شکل ٧ــ ٥
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نحوه عمليات:
 انتخاب گزينه Program از صفحه اصلی

Station setup انتخاب گزينه 
در اين حالت صفحه روبرو باز می گردد.

 Set job گزينه از  استفاده  با  مربوطه  (پوشه)   job تنظيم  
(توضيح در صفحه ١٠٠) 

 تنظيم حدود مجاز خطاهای مورد نظر با استفاده از گزينه Set Accuracy limit (توضيح در 
صفحه ١٠١)

Start شروع عمليات با استفاده از گزينه 
باز  استقرار  ايستگاه  به  مختص  اطالعات  ورود  به  مربوط  صفحه  اينجا  در  ايستگاه:  معرفی 

شده که می بايست تمامی موارد آن مشخص شود. همان گونه که در شکل می بينيم.

صفحه  اين  در  پيش زمينه  به عنوان  دستگاه،  به  شده  معرفی  ايستگاه  آخرين  مشخصات  هميشه 
پذيرفته  صورت  نقطه  همان  روی  استقرار  چنانچه  و  بوده  غيرفعال  به صورت  که  می شود  داده  نمايش 
باشد، با استفاده از کليد OK ادامه مراحل را انجام می دهيم و در غير اين صورت با استفاده از کليد 

New Stn مراحل ورود مشخصات ايستگاه جديد را انجام می دهيم.
(Method  ) روش توجيه دستگاه

 Ori.with Angle: توجيه سيستم به وسيله معرفی يک نقطه و يک امتداد مشخص
 Ori.with Coord: توجيه سيستم به وسيله حداقل دو نقطه مشخص

[Freestation مشابه] توجيه سيستم از طريق ترفيع :Resection 
 Hight Transfer: انتقال ارتفاع

Station: نام ايستگاه استقرار

شکل ٧ــ ٦

شکل ٧ــ ٧



١٠٩

Remark: توضيحات تکميلی
hi: ارتفاع دستگاه (برحسب متر)
X:Curr. East يا (E) ايستگاه

Y:Curr. North يا (N) ايستگاه
Z:Curr. Hight يا (H) ايستگاه

 FIND       جستجو برای يافتن نقاط مشخص از پيش تعريف شده
 LIST        مجموعه ای ازآخرين نقاط مشخص

NewStn    تعريف مشخصات ايستگاه جديد
   OK          تأييد مراحل

روش تعريف ايستگاه جديد: در توتال استيشن های اليکا سری TS ابتدا بايستی مختصات 
ايستگاه استقرار را به دستگاه معرفی نمود. بنابراين در صفحه STATION  DATA  ENTRY که 
پارامترهای آن قبالً توضيح داده شده است، گزينه NewStn که به صورت نرم افزاری در اختيار کاربر 

     قرار گرفته است، گزينه مربوط به ورود مختصات ايستگاه را فعال می نماييم.
JOB          :پوشه از پيش تعريف شده
PtID                              :نام ايستگاه
(X)                   ايستگاه جديد :East
(Y)                ايستگاه جديد :North
(Z)               ايستگاه جديد :Height

در اين حالت مشخصات مربوط به ايستگاه را در جدول فوق وارد نموده و در نهايت با استفاده 
از کليد OK مقادير را تأييد می نماييم.

پس از تأييد، بازگشت به صفحه STATION  DATA  ENTRY صورت می پذيرد و چنانچه 
آماده  و  است  يافته  انتقال  صفحه  اين  به  تغيير  غيرقابل  به صورت  شده  تعريف  مختصات  نماييم،  دقت 

استفاده می باشد.
حال می توان ساير مراحل توجيه دستگاه را انجام داد.

شکل ٧ــ ٨
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( ORIENTATION) روش توجيه سيستم
در تمامی توتال استيشن های سری TS سه روش برای تعريف يا توجيه سيستم (شامل تعريف 
ايستگاه و توجيه دستگاه) و همچنين يک روش برای انتقال ارتفاع (به صورت خاص) وجود دارد که 
به تفسير در مورد آنها توضيح داده خواهد شد، به گونه ای که کاربر به  آسانی بتواند از هريک از آنها بنا 

به موقعيت پيش آمده استفاده نمايد.
اين روش ها در گزينه Method از صفحه STATION  DATA  ENTRY قابل دسترسی است. 

(Ori - with Angle) توجيه سيستم توسط معرفی يک امتداد معلوم
توجيه سيستم مختصاتی به وسيله تعريف مختصات ايستگاه استقرار (X,Y, Z) و تعيين زاويه 

محور Y سيستم با شمال منطقه که به اين روش توجيه با زاويه افقی اتالق می گردد.
يادآوری: زمانی از اين روش استفاده می شود که برای مثال، اولين باری است که می خواهيم از 
يک منطقه خاص، نقشه تهيه کنيم. لذا به اين منظور و برای توجيه نقشه تهيه شده با شمال مغناطيسی 
منطقه، ابتدا با هر وسيله ممکن (مثالً قطب نما) شمال منطقه را يافته و مبنای صفر زاويه افقی دستگاه را 
در آن جهت قرار می دهيم و به اين ترتيب مختصات محاسبه شده توسط دستگاه، بر مبنای محور Yای 

است که در جهت شمال قرار دارد.
روش اجرا: از صفحه STATION  DATA  ENTRY گزينه Method را انتخاب نموده 
و با استفاده ازکليد های راهنما  گزينه Ori-with Angle را فراخوانی نموده و با استفاده از کليد 

OK آنرا فعال می نماييم. در اين حالت صفحه زير به نمايش درمی آيد.

مهم ترين  نمود،  وارد  قبل  شکل  در  را  توجيهی  نقطه  به  مربوط  مقادير  می توان  حالت  اين  در 
پارامتری که در اين جدول می بايست مورد توجه قرار گيرد، زاويه افقی يا Hz است.

وضعيت  آخرين  براساس  شده  داده  نمايش  افقی  زاويه   :Ori.With.Angle اجرا  روش 

شکل ٧ــ٩ 
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دوربين در نظر گرفته است. و لذا می بايست دقيقاً با وضعيت موجود تعريف شود. برای اين عمل دو 
حالت در نظر گرفته می شود.

١ــ چنانچه با استفاده از کليد نرم افزاری HZ   =   0 اين زاويه افقی را تبديل به صفر نموده و سپس 
استفاده از کليد  نظر (شمال منطقه) حرکت دهيم و سپس با  دوربين را در جهت مورد  در اين حالت 
SET مبنای زاويه افقی در امتداد مورد نظر ما قرار خواهد گرفت در اين حالت کليه اندازه گيری های 

زاويه افقی براين اساس صورت می گيرد.

٢ــ چنانچه مايل به تعريف زاويه افقی خاصی به دستگاه باشيم با استفاده از کليد Input (در 
صفحه کليدهای استاندارد) زاويه دلخواه را به دستگاه معرفی نموده و سپس کليد ↵ را فشار می دهيم. 
حال دوربين را به سمت جهت مورد نظر قرار داده و کليد SET را فشار می دهيم و در اين حالت کليه 

اندازه گيری های زاويه افقی بر اين اساس صورت می گيرد.

توضيح: در صفحه کليدهای حرفی، عددی، کليد INPUT وجود ندارد و مستقيماً می توان 
مقدار HZ را به دستگاه معرفی نماييد.

صفر زاويه افقی در امتداد شمال قرار گرفته است.

در اين حالت زاويه افقی معرفی شده  در راستای 
امتداد تعريف شده قرار می گيرد و لذا صفر زاويۀ 
گرفت.  خواهد  قرار  Yها  محور  جهت  در  افقی 

محاسبات بر اين اساس انجام می شود. 

شکل ٧ــ١٠

شکل ٧ــ١١
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(Ori - with coord) توجيه سيستم توسط مختصات نقاط
تعيين وضعيت مختصاتی به وسيله تعريف مختصات ايستگاه استقرار و توجيه سيستم با استفاده 
از مختصات يک نقطه ديگر (X,Y, Z) که به اين روش اصطالحاً Ori-with coord اتالق می گردد. 
در اين روش مختصات نقطه P0 (ايستگاه) معلوم بوده و با مشخص بودن حداقل يک نقطه، برای مثال 

P1 با مختصات (X1,Y1, Z1) امکان توجيه دستگاه به وجود می آيد.
به همين نحو امکان توجيه با ساير نقاط معلوم مانند P2 و P3 نيز وجود دارد.

 STATION گزينه  و  شده   PROG برنامه  وارد  ابتدا   :Ori.With.coord اجرا  روش 
SETUP را انتخاب می کنيم. سپس با تنظيم Set job و Set  Accuracy  limit، با استفاده از کليد 

START وارد صفحه STATION  ENTRY  DATA  می شويم.
قابل   STATION  ENTRY  DATA صفحه در  که   Newstn کليد  از  استفاده  با  سپس 
قسمت  در  صفحه  همان  در  حال  می نماييم.  معرفی  دستگاه  به  را  ايستگاه  مختصات  است،  دسترسی 

Method و با استفاده از کليدهای   گزينه 
و  نموده  فراخوانی  را   Ori-with coord
می کنيم.  فعال  آن  را   OK کليد  از  استفاده  با 
 COORDINATE صفحه  حالت  اين  در 
صفحه،  اين  در  می شود.  نمايان   ENTRY
سيستم  تعريف  برای  توجيهی  نقطه  اسم  ابتدا 
شکل ٧ــ١٣مختصات از ما سؤال می گردد. در اين حالت 

شکل ٧ــ١٢
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موارد زير مطرح می شود؛
به توتال استيشن معرفی  الف) چنانچه نقطه توجيهی، نقطه جديدی باشد که مختصات آن قبالً 
نشده باشد، با استفاده از کليد  NEW امکان معرفی دقيق نام و مختصات اين نقطه به وجود خواهد 

آمد، که می بايست تکميل گردد. 

در  هدف  نقطه  اندازه گيری  صفحه   OK نرم افزاری کليد  توسط  شده  وارد  مقادير  تأييد  از  پس 
اختيار قرار خواهد گرفت.

می باشد،  آماده  توجيهی  نقطه  تا  ايستگاه  بين  مقادير  اندازه گيری  برای  دستگاه  حالت  اين  در 
حال پارامترهای مربوط به نقطه توجيهی مانند ارتفاع ژالن منشور (hr) را تنظيم نموده و به نقطه هدف 
نشانه روی کرده و با استفاده از کليد ALL اندازه گيری را انجام می دهيم. در اين حالت صفحه نتيجه 

طيق صفحه نمايش داده شده در اختيار قرار می گيرد.

شکل ٧ــ١٥  

شکل ٧ــ١٤
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F1  Measure more point اندازه گيری براساس نقاط بيشتر                            :  
F2   Measure in other face   :      (کوپل) اندازه گيری براساس طرف دوم دستگاه
F3   Access accu. Limit تغيير حدود حد مجاز خطاهای معرفی شده             :  
F4   Compute محاسبه                                                              :  

در صفحه RESULT يا نتيجه، می بايست به ميزان خطای مسطحاتی و ارتفاعی به دست آمده 
 compute توجه نمود و چنانچه اين مقادير از نظر اپراتور مجاز تشخيص داده شود، با استفاده از کليد

نسبت به تأييد سيستم محاسبه شده توسط دونقطه ايستگاه و توجيهی اقدام نمود. 

توضيح ١: Accur position در واقع ميزان اختالف طول اندازه گيری شده 
بين دو نقطه استقرار و توجيهی با طول محاسبه شده براساس مختصات اين نقاط است 

که توسط اپراتور به دستگاه معرفی شده است. 

پس از استفاده از کليد Compute صفحه زير نمايش داده می شود. 

شکل ٧ــ١٧

شکل ٧ــ١٦
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 Hz :زاويه افقی نسبت به مبدا              Station :نام ايستگاه
نقطه ارتفاع دستگاه: hi             اختالف فاصله اندازه گيری شده و محاسباتی: 

SET :تنظيم براساس وضعيت موجود در صورت تأييد        EAST :نقطه استقرار X
 Add PT :نشانه روی به نقطه ديگر    NORTH :نقطه استقرار Y

 Height :نقطه استقرار Z
 RESULT استفاده شود و ميزان خطای ارتفاعی   قيد شده در  صفحه SET در صورتی   که از کليد

بيش از حد مجاز باشد، صفحه ديگری به شکل زيرباز می شود. 

شکل ٧ــ ١٨

 STATION اسم ايستگاه
  H0 Old:ارتفاع ايستگاه معرفی شده به دستگاه

H0 new : ارتفاع محاسبه شده ايستگاه
HO∆: اختالف دو حالت فوق

PREW: بازگشت به صفحه قبل 
OLD: تنظيم براساس ارتفاع ايستگاه معرفی شده 

AVERAGE: تنظيم براساس ارتفاع ميانگين 
NEW: تنظيم براساس ارتفاع ايستگاه محاسباتی 

در نهايت با انتخاب هريک از گزينه های New, AVEREGE, OLD عمليات مربوط به تعريف 
و توجيه دستگاه به اتمام رسيده و سيستم به صورت اتوماتيک به صفحه اصلی PROGRAM بازگشت 

می نمايد و آماده انجام هريک از برنامه های موجود در آن خواهد بود. 
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 LIST و برای فراخوانی نقاط از حافظه از کليد ENH نکته: برای معرفی نقطه جديد از کليد
استفاده می کنيم. 

در اين صورت صفحه زير را اختيار قرار می گيرد.

شکل ٧ــ١٩

 که در اين صفحه با توجه به مختصات نقطه هدف و هدايت دستگاه (همانند عمليات پياده سازی) پس از 
يافتن هدف و استقرار منشور روی آن، با استفاده از کليد ALL اندازه گيری را انجام می دهيم. 

همان گونه که پيشتر توضيح داده شده است چنانچه از صفحه RESULT گزينه Compute را 
انتخاب کنيم صفحه زير گشوده می شود. 

شکل ٧ــ٢٠

شکل ٧ــ٢١

ارتفاع محاسبه  شده ايستگاه
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که در آن مختصات ايستگاه (براساس محاسبات انجام شده روی ارتفاع) نمايش داده می شود و 
در اين حالت می توان با استفاده از کليد SET عمليات تعريف ايستگاه و توجيه دستگاه را انجام داد. و 

در صورت تمايل با استفاده از کليد Add pt برای انتقال ارتفاع از نقطه ديگر نيز استفاده نمود. 
(DETAIL SURVEYING) برداشت

نقشه  اجرايی  عمليات  ميان  در  را  سهم  بيشترين  تقريباً  که  است  عملياتی  از  يکی  برداشت، 
برداری داشته و نقشه برداری بدون آن متصور نيست. به اختصار می توان اين گونه بيان نمود که در علم 
می گردد،  نقشه بردار  موردنظر  نقاط  مختصات  تعيين  به  منجر  که  فعاليت هايی  مجموع  به  نقشه  برداری 

برداشت اتالق می شود. 
به عبارت ديگر در عمليات برداشت، موقعيت نقاط معلوم بوده و می بايست مختصات اين نقاط 

به دست آيد. 
در توتال استيشن های اليکا زمينه بسيار مناسبی برای انجام عمليات برداشت ايجاد شده است 
که با استفاده از اين امکانات و زمينه های مناسب، می توان با سهولت و سرعت بسيار بااليی نسبت به 

برداشت نقاط اقدام نمود. 
با توجه به اهميت موضوع مراحل مختلف برداشت به صورت کامل توضيح داده شده است. 

١ــ از صفحه اصلی يا Main Menu گزينه Program را انتخاب می کنيم. 

شکل ٧ــ٢٢

٢ــ در صفحه Program گزينه STATION SETUP را انتخاب می کنيم. در اينجا دو حالت 
وجود دارد. 

الف) اگر مايل باشيم، می توانيم ابتدا مراحل مربوط به STATION SETUP را همان گونه که 



١١٨

در صفحه ٩١ توضيح داده شد انجام داده و سپس با استفاده از برنامه Surveying عمليات برداشت 
را انجام داد. 

برنامه  اين  داخلی  مراحل  از  استفاده  با  و  شده   Surveying برنامه وارد  مستقيماً  می توان  ب) 
نسبت به تعريف ايستگاه اقدام کرد. 

با توجه به اين که روش الف قبالً توضيح داده شده است، در اينجا توجيه سيستم از طريق خود 
برنامه Surveing که تفاوتی با توجيه از طريق Station Setup ندارد، تشريح می گردد. 

٣ــ با استفاده از کليد F٢ گزينه Surveying را فعال می کنيم. 
٤ــ Set job را انجام می دهيم. 

٥ــ  Station Setup را انجام می دهيم. 

٦ــ با استفاده از کليد START برنامه را شروع می کنيم. 
کليد  از  استفاده  با  که  گرفت  خواهد  قرار  کاربر  دسترس  در  زير  صفحه  سه  حالت  اين  در 

دستيابی به اين صفحات ميسر است. 

شکل ٧ــ٢٤

شکل ٧ــ٢٣
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در اينجا دستگاه برای شروع عمليات برداشت آماده است با اين توضيح که می بايست 
الف) اسم اولين نقطه ای را که می خواهيم برداشت کنيم، در قسمت PTID وارد نماييم. 

ب) ارتفاع ژالن حامل رفلکتور در آن نقطه را در قسمت hr وارد نماييم. 
ج) مشخصات رفلکتور را با استفاده از کليد EDM به دستگاه معرفی نماييم. 

د) در صورت لزوم از کدهای از پيش تعريف شده استفاده نماييم. 
با درنظر گرفتن موارد فوق می توان نسبت به برداشت کليه نقاط اقدام نمود. الزم به يادآوری 
است همان گونه که قبالً توضيح داده شد می توان با استفاده از کليد ALL و يا Trigger key که روی 

ALL تنظيم شده است، برداشت را ادامه داد. 
کليه اطالعات مربوط به اين برداشت ها داخل پوشه تعريف شده ذخيره خواهد گرديد. 

کليدهای نرم افزاری قابل دسترس در برنامه برداشت 

شکل ٧ــ٢٦

شکل ٧ــ٢٥
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(STAKE OUT) پياده کردن
يکی ديگر از عمليات مهمی که با استفاده از توتال استيشن می توان انجام داد، عمليات پياده سازی 

يا پياده کردن است. 
بدان معنا که در اين نوع عمليات دقيقاً برعکس برداشت، اين بار مختصات يک نقطه معلوم بوده 

و می بايست محل يا موقعيت آن توسط نقشه بردار تعيين گردد. 
همان گونه که می دانيم پس از طراحی هر پروژه عمرانی، صنعتی و غيره، بايستی اين طرح (با توجه به 
مختصات کليه نقاط و نيز بر مبنای بنچ مارک های موجود در محل پروژه که نقشه مبنای طرح براساس آنها 
 Stakeout تهيه شده است) پياده سازی گردد. به اين منظور در توتال استيشن اليکا، برنامه ای تحت عنوان

تهيه و ارائه گرديده است که به ساده ترين و دقيق ترين حالت ممکن نقشه بردار را قادر به اين کار می نمايد. 
توضيحات  با  بخش  اين  پروژه ها،  اکثر  در  برنامه  اين  فراوان  کاربرد  و  موضوع  اهميت  به  نظر 

مفصل تری تقديم می گردد. 
روش اجرا: از صفحه اصلی يا Main Menu گزينه Program را انتخاب می کنيم. 

عمليات مربوط به تنظيم ايستگاه و توجيه سيستم را با استفاده از گزينه Station Setup همان گونه 
که در صفحه ٩١ به صورت کامل توضيح داده شد، انجام گردد. 

پس از انجام مراحل تعريف و توجيه و بازگشت به صفحه Programs گزينه Stakeout را فعال 
می کنيم. 

شکل ٧ــ٢٨

شکل ٧ــ٢٧
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در اين صفحه چنانچه مراحل تعريف پوشه، تعريف ايستگاه و توجيه دستگاه انجام شده باشد، 
عالمت [.] در سمت چپ گزينه های F1 و  F2 به نمايش درآمده است که در اين صورت ادامه مراحل 

با استفاده از کليد START ميسر است. 
با  که  می گيريد.  قرار  کاربر  اختيار  در  صفحه  چهار  شروع،  يا   START کليد  فشار  از  پس 
استفاده از اين صفحات، به سه روش می توان يک نقطه را پياده کرد که دسترسی به هريک از اين کليدها 

با استفاده از کليد ميسر می باشد.

الزم به يادآوری است برای استفاده از برنامه پياده کردن به پارامترهايی نياز است که به صورت 
اتوماتيک و نرم افزاری در اختيار کاربر قرار گرفته است که در زير به آنها اشاره شده است. کليدهای 

نرم افزاری قابل دسترس در برنامه پياده کردن 

شکل ٧ــ٢٩

روش اول: روش قطبی

روش دوم: روش ارتوگونال

روش سوم: روش کارتزين
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همان گونه که در باال به تفسير بيان گرديد، پس از اين که وارد برنامه پياده سازی شديم و مراحل 
مقدماتی تعريف پوشه، تعريف حد مجاز خطاها، تعريف ايستگاه و توجيه دستگاه را انجام داديم حال 
می  بايست مشخصات مربوط به نقطه ای را که می خواهيم پياده کنيم به دستگاه معرفی کرده و با بهره گيری 

از هدايت دستگاه، نسبت به اين کار اقدام نماييم. 
به اين منظور می توان به دو روش عمل نمود: 

الف) فراخوانی نقطه از پيش تعريف شده: فرض می کنيم که نقطه مذکور به هر نحو قبالً 
و  سازی  پياده  به  مربوط  صفحه  چهار  از  هريک  در  صورت  اين  در  که  است،  شده  معرفی  دستگاه  به 
در قسمت PTID و با استفاده از کليدهای راهنما نام آن نقطه را فراخوانی نموده و با کمک 

راهنمايی دستگاه موقعيت آن را روی زمين يافت. 
نرم افزاری  کليد  از  استفاده  با  حالت  اين  در  نقطه:  يک  مختصات  مستقيم  معرفی  ب) 

MANUAL امکان ورود مختصات نقطه موردنظر را فراهم می نماييم. 
در اين صورت صفحه زير گشوده می شود که می توان مختصات نقطه موردنظر را در اين صفحه 

وارد نمود و در نهايت با استفاده از کليد OK مقادير وارد شده را تأييد نمود. 

روش اجرايی پياده سازی
موقعيت  روش  اين  در  قطبی:  روش 
موردنظر با استفاده از اختالف طول و زاويه ای با 

نقطه استقرار پياده سازی می گردد. 
روبرو  شکل  در  که  همان گونه  نمونه  برای 
نقطه  پياده سازی  منظور  است،  شده  داده  نمايش 
از  منظور  همين  به  است.  قطبی  روش  به   P٤٠١

ـ  ٣١     شکل ٧ـ

ـ ٣٢     شکل ٧ـ
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صفحه ١ برنامه پياده سازی استفاده نموده و ابتدا نام اين نقطه را با استفاده از کليدهای راهنما، فراخوانی 
می کنيم. در اين حالت مشاهده می کنيم که دستگاه، وضعيت فعلی دستگاه را با موقعيت محاسبه شده 
نقطه P٤٠١ تطبيق داده و اختالف زاويه افقی ــ اختالف فاصله  ای و اختالف ارتفاعی به دست آمده را 

در اختيار کاربر قرار می دهد تا کاربر با حذف اين اختالفات، عمالً به نقطه موردنظر خويش برسد. 
با  و   ∆Hz در شده  داده  نمايش  اندازه  به  دوربين  افقی  چرخش  با  ابتدا  اپراتور  حالت  اين  در 
توجه به جهت نمايش داده شده در اين خط، مقدار اختالف زاويه افقی را حذف می نمايد. يعنی در اين 

وضعيت دوربين در امتداد محور مورد نظر قرار گرفته است. 
سپس با توجه به ميزان اختالف فاصله نمايش داده شده در قسمت مربوطه که با نماد نشان 

داده شده است. 
کمک نقشه بردار را در اين امتداد و با فاصله تقريبی از دوربين به طرف هدف موردنظر هدايت 

می نمايد. 
٭ توجه: در اين قسمت (عالمت به سمت باال به معنی دور شدن از دوربين و عالمت به سمت 

پايين به معنی نزديک شدن به دوربين می باشد). 
هنگامی که کمک نقشه بردار (تارگت) به حدود تقريبی موردنظر رسيد، برای روشن شدن دقيق 
موقعيت تارگت به منشور مربوطه نشانه روی نموده و با استفاده از کليد DIST وضعيت را اندازه گيری 
نموده و دستگاه، مجددًا اين موقعيت جديد را با موقعيت محاسباتی نقطه مقايسه نموده و اعالم می نمايد 
که قطعاً مقادير اعالمی کمتر از دفعه قبل می باشد. بنابراين هدايت تارگت اين بار براساس مقادير جديد 

صورت پذيرفته و در صورت نياز بارها اين مراحل تکرار می شود. 
نظر  از  تارگت  يعنی  شد،  صفر  فاصله  اختالف  و  افقی  زاويه  اختالف  مقادير  که  اين  از  پس 
مسطحاتی در نقطه موردنظر قرار گرفته است. حال بايستی موقعيت ارتفاعی نقطه مذکور را با توجه به 

اختالف ارتفاع که با عالمت  نشان داده شده است، به ارتفاع موردنظر هدايت نمود. 
و  ارتفاع)  (افزايش  تارگت  بردن  باال  معنی  به  باال  سمت  به  (عالمت  قسمت  اين  در  توجه:  ٭ 

عالمت به سمت پايين به معنی پايين بردن تارگت (کاهش ارتفاع) می باشد.)
امکان پذير  پياده سازی  برنامه  دوم  صفحه  از  استفاده  با  که  روش  اين  در  ارتوگونال:  روش 
اختالف  و   ∆Lenght همان يا  ايستگاه  از  فاصله  اختالف  براساس  موردنظر  نقطه  موقعيت  می  باشد، 
فاصله عمود بر امتداد (ايستگاه و نقطه موردنظر) يا همان Trav∆ محاسبه شده و اعالم می گردد. سپس 

به همان روش قبلی، عمليات پياده سازی انجام می شود. 
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٭ توجه: در اين روش Trav+ به معنی فاصله عمود بر راستای ايستگاه به نقطه (از ديدگاه نقشه 
بردار) در سمت راست و Trav- به معنی فاصله عمود بر راستای ايستگاه به نقطه (از ديدگاه نقشه بردار) 

در چپ می باشد. 
روش کارتزين: در اين روش با استفاده از صفحه سوم برنامه پياده سازی امکان پذير می باشد، 
موقعيت نقطه موردنظر براساس اختالف مختصات اين نقطه و مختصات ايستگاه استقرار محاسبه شده 

و اعالم می گردد. 

سپس به همان روش قبلی، عمليات پياده سازی انجام می شود. 
٭ توجه: در اين روش اختالف مختصات که با East∆ و  North∆ و Height∆ نمايش داده 
پياده سازی  و  شناسايی  قابل  آنها  چپ  سمت  در  شده  قيد  منفی  يا  مثبت  عالمت  از  استفاده  با  می شوند 

است. 
برای درک بهتر به شکل های صفحٔه بعد توجه نماييد. 

ـ  ٣٤     شکل ٧ـ

ـ  ٣٣     شکل ٧ـ
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P0موقعيت ايستگاه
P1موقعيت فعلی تارگت 

P2موقعيت نقطه ای که بايد پياده شود. 
اختالف فاصله افقی تا نقطه ای که بايد 

پياده شود. 
a -

اختالف زاويه افقی تا محور نقطه ای که 
بايد پياده شود. 

b+

اختالف ارتفاع تا نقطه ای که بايد پياده 
شود. 

c-

P0موقعيت ايستگاه
P1موقعيت فعلی تارگت 

P2موقعيت نقطه ای که بايد پياده شود. 
اختالف فاصله طولی تا نقطه ای که بايد 

پياده شود. 
d1 -

اختالف فاصله(عمود بر محور) نقطه ای 
که بايد پياده شود. 

d2+

اختالف ارتفاع تا نقطه ای که بايد پياده 
شود. 

d3+

P0موقعيت ايستگاه
P1موقعيت فعلی تارگت 

P2موقعيت نقطه ای که بايد پياده شود. 
 aاختالف X با نقطه ای که بايد پياده شود.

bاختالف Y با نقطه ای که بايد پياده شود.  
cاختالف Z با نقطه ای که بايد پياده شود.  

ـ  ٣٧     شکل ٧ـ

شکل ٧ــ٣٦   

ـ  ٣٥     شکل ٧ـ

روش قطبی

روش کارتزين

روش ارتوگونال
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١ــ کتاب نقشه برداری (ذوالفقاری)
٢ــ کتاب نقشه برداری مهندسی (ديانت خواه)

٣ــ کتاب نقشه برداری (نوبخت)
4ــ کتاب نقشه برداری مهندسی (ابن  جالل)

5  ــ کتاب نقشه برداری کارگاهی (امامی ــ رستمی)
6  ــ روش های نوين نقشه برداری (ابن جالل)

٧ــ ژئودزی و کارتوگرافی رياضی (امامی)
٨  ــ دستگاه های پيشرفته نقشه برداری(جزيرييان)

٩ــ آموزش گام به گام توتال استيشن های اليکا (ياسی)
ـ داورپناه) ـ سيدحسينیـ  ١٠ــ کتاب مساحی سال دوم هنرستان رشتٔه نقشه برداری(متينیـ 
ـ داورپناه) ـ   سيدحسينیـ  ١١ــ کتاب عمليات مساحی سال دوم هنرستان رشتهٔ نقشه برداری (متينیـ 

١٢ــ کتاب نقشه برداری ساختمان سال دوم هنرستان رشتٔه ساختمان (مقرب نيا)
١٣ــ کتاب عمليات نقشه برداری سال سوم هنرستان رشتٔه  نقشه برداری (يزدی مقدم، مقرب نيا)

١٤ــ دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد اول (سازمان نقشه برداری)
15ــ دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد اول (سازمان نقشه برداری)

منابع مورد استفاده


