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  پيش گفتار
با استفاده از سخت افزارهاي توانمند  بي شك توتال استيشن هاي اليكا ازپرطرفدارترين تجهيزات سروي رايج در بازار بوده كه

  كاربران محقق نموده است. براي و همچنين برنامه هاي آسان و كاربردي، تمامي خواسته هاي اجرايي را
در سالهاي اخير، با توجه به استفاده زياد از توتال استيشن ها در عمليات مختلف سروي تعداد زيادي از توتال استيشن هاي 

ند اما متاسفانه تاكنون راهنماي جامع و كاملي كه بتوا.و دقت هاي گوناگون به بازار عرضه گرديده استاليكا در مدلهاي 
ي كه از دستگاه هاي مربوطه به فارسي ترجمه يباشد، تهيه و ارئه نشده است و راهنماهاپاسخگوي نيازهاي مختلف كاربران 

  در اختيار قرار گيرد. نبوده كه شده مجموعه كاملي
ن مجموعه با تكيه بر تجارب كسب شده در مدت آموزش اين گونه تجهيزات، تصميم گرفته شد تا حدامكان مجموعه لذا اي

  كاملي گردآوري و در اختيار قرار گيرد.
زماني مفيد و كاربردي خواهد بود كه به روش هاي گام به گام و زباني ساده بيان  ،با توجه به اينكه آموزش هاي تخصصي

اين قرار گرفته است كه خواننده اين مجموعه براي اولين بار است كه دستگاه توتال استيشن اليكا را مورد گردد، فرض بر 
  استفاده قرار ميدهد. بنابرين در هر مرحله تالش شده است تا مطالب به صورت جزء به جزء و به سادگي توضيح داده شود.

ال استيشن كاربردي نباشند و يا كاربرد آنها عموميت نداشته باشد. توت دستگاه هايبا اين حال، ممكن است تمامي قابليتهاي 
موارد كاربردي و رايج بسنده خواهيم كرد و با آموزش پايه اي و نگاه كلي ،  از اين رو، در آموزش نحوه استفاده از آنها به ذكر

  توسط اوپراتور فراهم خواهيم نمود. دستگاهزمينه را براي يادگيري ديگر قابليت هاي 
پيشنهاد مي شود ،جهت استفاده هر چه بهتر از اين مجموعه تا حد ممكن مراحل به صورت اجرايي روي توتال استيشن و يا 

) كه براي اين مجموعه در نظر گرفته شده است پياده Leica Flex office Simulator TS Seriesنرم افزار شبيه ساز (
  ا گردد.سازي و اجر

به دليل اجتناب از توضيح بيش از حد كه باعث خستگي خواننده مي شود، در بعضي از موارد توضيحات، خالصه نويسي شده 
   است.

  فصل مجزا تقديم حضور گرديده است. سهاين مجموعه در 
  شناخت عمومي و فني توتال استيشن هاي اليكا –فصل اول 
  TSآموزش گام به گام توتال استيشن هاي اليكا سري  –فصل دوم 
 Leica Flex officeنرم افزار تخليه  –فصل سوم 

 

  سخني با خوانندگان:
عزيز تشكيل مي دهند، لذا فرض بر اين قرار گرفته است كه  هاينظر به اينكه مخاطبان اين مجموعه را عموماٌ طيف سروير

روشن و آشكار است و به همين دليل تا حد امكان از بيان مباحث تئوري سروي مباني و اصول اوليه سروي بر خواننده، 
  خودداري گرديده و فقط در هنگامي كه نياز باشد ، به صورتي اجمالي و ساده به بخشي از اين اصول اشاره خواهد شد.
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  توتال استيشن به بياني ساده
يكي از وسايلي كه در چند سال اخير بيشترين كمك را به علم سروي و خصوصا سروي مسير كرده (توتال استيشن ) است ، 
توتال استيشن را ميتوان به زبان ساده يك ترانزيت الكترونيكي و خودكار معرفي كرد.و همانطور كه از نام آن فهميده ميشود 

در مورد يك استيشن يا نقطه را ارائه دهد.به طور مثال ميتوان  سرويرمورد نياز يك اين وسيله ميتواند تقريبا تمام اطالعات 
 مختصات(كميات )يك نقطه را از يك مبدا (ريفرنس)به دست آورد.و تفاع يك نقطه ،طول يك نقطهرهمزمان ا

خيزه سازي اطالعات بايد اولين توتال استيشن هايي كه مورد استفاده  قرار گرفت ساخت كمپني زايس جرمني بود كه براي ذ
 100000يك دستگاه جداگانه اي هم به همراه خود ميداشت.اما امروزه توتال استيشن ها ميتوانند اطالعات كامل بيش از 

 نقطه را در خود ذخيره كنند.
 براي كارهايتوتال استيشن ها نظر به موارد استفاده داراي انواع مختلف هستند،به طور مثال توتال استشن هايي كه بيشتر 

استفاده ميشوند داراي دقت بيشتري در برداشت(اندازه گيري) ارتفاع نقاط هستند ،در صورتي كه توتال ساختماني و سرك 
  استيشن هايي كه براي سروي كادستر استفاده ميشوند ،دقت اندازه گيري زاويه آنان بيشتر است.

ارائه دهيم ،ميتوان گفت : توتال استيشن وسيله اندازه گيري است كه اگر بخواهيم نحوه كاركرد توتال استيشن رابه طور ساده 
قابليت همزمان اندازه گيري، محاسبه و ذخيره اطالعات الزمي براي يك نقطه را دارد.توتال استيشن ها براي اندازه گيري هاي 

راد است  نز به رفلكتور كه جايگرينخود از سيستم ليزر استفاده ميكنند ، به اين صورت كه دستگاه يك شعاع ليزر از درون ل
ميكند و با برخورد به شيشه رفلكتور  و برگشت آن ، دستگاه به طور خودكار،تمام اطالعات خواسته شده در رابطه به  ارسال 

  نقطه مذكوررا محاسبه و نشان ميدهد.  
وشهاي مختلف براي اندازه گيري دارند ، اما اگرچه  همانطور كه قبال ذكر شد توتال استيشن ها داراي انواع مختلف و طبيعتا ر 

به طور عموم در توتال استيشن، هر نقطه داراي { نام ،نمبر يا( كود) واطالعات يك نقطه از قبيل :ارتفاع،زاويه ،كميات وطول} 
راحتي تمام ميتواند به  سرويراست كه تمام اين اطالعات در يك فايل با نام مشخص در داخل توتال استيشن ذخيره ميشود و 

  به دست بياورد.مربوطه اين اطالعات را از صفحه مونيتور آن و يا بعداز انتقال به كامپيوتر به وسيله نرم افزارهاي 
ميپردازيم كه يكي از انواع مختلف  Leica TS02/06/09 در اين مبحث نگاهي كوتاه به نحوه استفاده از توتال استيشن 

 باشد.توتال استيشن هاي با دقت باال مي

نقطه نام  3از قابليت هاي اين نوع توتال استيشن ميتوان به قابليت محاسبه فوري مساحت يك منطقه با اندازه گيري حد اقل 
 برد كه براي مقاصد شهري و سروي هاي منطقه اي بسيار كارآمد است.

سازنده توتال يك نوع  اما هر كمپني ذكر اين نكته ضروري است كه اگر چه نحوه كاركرد توتال استيشن ها مشابه يكديگر است
هر توتال استيشن  با ديگري  صفحه كليدها و مينورا مورد استفاده قرار داده است و طبيعتا   متفاوت ازروشهاي انداز گيري

  متفاوت است، اما با دانستن اصول كلي كار با توتال ميتوان هر قسم از اين دستگاه را مورد استفاده قرار داد.

	توتال استيشن: با نحوه كار

براي شروع هر نوع عمليات سروي به وسيله توتال استيشن داشتن دو نقطه با كميات وضعيه معلوم ضروري ميباشد. يعني در 
  ه سروي بايد دو نقطه معلوم را داشته باشيم.ژابتدا هر پرو

تگاه معرفي ميگردد، كه در اكثر به دس  Orientation (Backside)و ديگري بنام  stationكه ازين دو نقطه يكي بنام 
 به نقطه ياد ميشود كه دستگاه بر روي آن قرار گرفته و لول ميگردد.   Stationتوتال استيشن ها نقطه 

  الزم به يادوريست كه براي ايجاد دو نقطه با مختصات معلوم ميتوان به دو روش زير عمل نمود.
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  )Local(تعين مختصات بصورت يك سيستم محلي ●
اي كه خودمان براي خود روي كميات وضعيه تعين نموده شروع مي نمايم.طوري كه نقطه  در اين سيستم كار را با دو نقطه

) در نظر Y) در نظر گرفته و يك جهت را بحيث محور دلخواه مثالٌ (X=0, Y=0, Z=0( ياستيشن را مبداُ كميات وضعيه يعين
داده و فاصله را اندازه مي نمايم، كه در اين صورت  ) انتقالYمي گيريم و بعداٌ منشور را از دستگاه به فاصله دلخواه روي محور(

) Y) مي باشد و(X=0) مي باشد حال چون انتقال منشور روي يك محور صورت گرفته پس (Yفاصله اندازه شده عبارت از(
ع بين عبارت از فاصله بين منشور و دستگاه مي باشد. وهمچنين همزمان با محاسبه فاصله بين دستگاه و منشور تفاوت ارتفا

بين آنها مثبت بود عدد بدست آمده نقطه استقرار دستگاه و منشور را در همان نقطه نيز محاسبه مي نمايم، اگر تفاوت ارتفاع 
  را جمع ارتفاع نقطه استقرار دستگاه مي نمايم و اگر منفي بود از ارتفاع نقطه استقرار دستگاه كم مي نمايم.

) بدست آمده در 0.2m+متر) بوده و تفاوت ارتفاع ( 100فاصله اندازه شده بين منشور و دستگاه ( به فرض اينكهحال 
  .چنين بدست مي آيد داينصورت مختصات زير براي تعريف نقط استقرار و نقطه بكساي

  )X=0.00, Y=0.00, Z=0.00نقطه استقرار = (
    )X=0.00, Y=100.00, Z=0.200= ( دنقطه بكساي
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  توتال استيشن هاي اليكا  و فني شناخت عمومي
 

 فصل اول
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  مشخصات عمومي انواع توتال استيشن:

  تمامي توتال استيشن هاي اليكا داراي مشخصات عمومي و مشتركي هستند كه در جدول زير نمايش داده شده است.

  تلسکوپ

 استاندارد  برابر  30  بزرگ نمايي  
  استاندارد  ثانيه  3  قدرت تفكيك  
 استاندارد  متر 100متر در  7/2  ميدان ديد  
 استاندارد  متر 7/1  حداقل فاصله ديد  
 استاندارد  قابل تنظيم با پنج درجه روشنايي  تار رتيكول  

  صفحه نمايش و صفحه كليد

  160  گرافيكي  صفحه نمايشx280) استاندارد  نقطه اي با پنج درجه روشنايي  

  سيستم عمل  WINDOWS CE استاندارد  
  شاغول ليزري

 استاندارد  به صورت ليزر نقطه اي با پنج درجه روشنايي  نوع  
 استاندارد  متر(ارتفاع متوسط دستگاه) 5/1ميليمتر در 5/1  دقت تمركز  
  باطري 
  باطري ليتيومGEB211 استاندارد  ساعت كار مداوم 8با ظرفيت تقريبي  - ژقابل شار  
  باطري ليتيومGEB221 سفارشي  ساعت كار مداوم 20با ظرفيت تقريبي  - ژقابل شار  

  وزن

 1/5  كيلو گرام    توتال استيشن به همراه يك عدد باطري
GEB211 

  استاندارد

  مشخصات كاركرد
  20‐  دماC  50+اليC استاندارد  

  استاندارد ضد گرد و غبار و آلودگي  IP55 استاندارد  

 استاندارد درصد 95  مقاومت در برابر رطوبت  
  برنامه هاي كاربردي 

SURVEYING,STAKEOUT,FREE STATION, 
REMOT HEIGHT, AREA, VOLUME, TIE 
DISTANCE, HEIGHT 
TRANSFER,CONSTRUCTION

  استاندارد  براي كليه مدل ها

ROAD WORKS 3D‐TRAVERS‐COGO‐ROAD 
2D

  سفارشي TS02براس سري 

ROAD WORKS 3D‐TRAVERS‐COGO‐ROAD 
2D

  استاندارد  TS06,TS09براي سري 
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 TS02 

                      

 اليکا سری

                     

تال استيشن

ي اليكا            

  

نمای از توت

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

ن

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

آم   

يهت
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	يماج نمحرلا بيجم :هدننك هيهت
  

	TS02مشخصات فني سري 

 

  اندازه گيري زاويه (افقي و قائم)
 استاندارد  گرادي ”7  گرادي ”5  گرادي ”3  دقت اندازه گيري زاويه  
 استاندارد  مطلق –پيوسته  –قطري   روش قرائت لمب  
  استاندارد  گرادي  ”1  نمايش زاويه  
 استاندارد  محوره 4كمپانساتور   نوع كمپانساتور  
 استاندارد  ”1.5  ”1 ”1.5  دقت تنظيم كمپانساتور  

  اندازه گيري فاصله با منشور
 3500  حد اكثر برد با تك منشورm استاندارد  
 250  حد اكثر برد با منشور برچسبيmاستاندارد  
  1.5  اندازه گيري طولدقتmm+2ppmاستاندارد  
 2.4  زمان اندازه گيري طول secاستاندارد  

  اندازه گيري فاصله بدون منشور
  براي كليه توتالهايFlax Line 30m استاندارد  
  براي توتال هايPinpoint‐

Power 

400m استاندارد  

  براي توتال هايPinpoint‐

Ultra 

1000m استاندارد  

  2  گيري طولدقت اندازهmm+2ppm استاندارد  
 3  زمان اندازه گيري طولsec استاندارد  

  نشانه گر ليزري
  7 متري تقريبا 30در فاصله   اندازه نشانه گر ليزريx10mm                                    

  8x20mm متري تقريبا 50در فاصله 
  استاندارد

  ذخيره اطالعات / ارتباطات
  نقطه ثابت  24000حد اكثر   حافظه داخلي(fix point)                                   

  نقطه اندازه گيري شده 13500يا 
  استاندارد

  حافظه خارجي(USB)     1GB  سفارشي  نقطه در ثانيه 1000با زمان انتقال  
  كابل سريال  انتقال اطالعات(Baudrate1200~115200)                               

USB type and mini, blue tooth wireless 

استاندارد      
  سفارشي

 فرمت اطالعات  GSI/DXF/landxml/user defined استاندارد  
  نور رهنما (جهت پياده كردن نقاط)

  برد عملياتي (در شرايط محيطي
  مناسب)   دقت مكان يابي 

متر                                                               150الي  5
 متر 100سانتي متر در 5

  سفارشي
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TS06 

                      

6 يکا سری

                     

 استيشن الي

ي اليكا            

  

ای از توتال

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

نما

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

آم   

يهت
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	يماج نمحرلا بيجم :هدننك هيهت
  

	TS06مشخصات فني سري 

 

  اندازه گيري زاويه (افقي و قائم)
 استاندارد  گرادي ”5  گرادي ”3  گرادي ”2  دقت اندازه گيري زاويه  
 استاندارد  مطلق –پيوسته  –قطري   روش قرائت لمب  
  استاندارد  گرادي  ”1  نمايش زاويه  
 استاندارد  محوره 4كمپانساتور   نوع كمپانساتور  
 استاندارد  ”1.5  ”1 ”1.5  دقت تنظيم كمپانساتور  

  اندازه گيري فاصله با منشور
 3500  حد اكثر برد با تك منشورm استاندارد  
  250  اكثر برد با منشور برچسبيحدm استاندارد  
 1.5  دقت اندازه گيري طولmm+2ppm استاندارد  
 2.4  زمان اندازه گيري طول sec استاندارد  

  اندازه گيري فاصله بدون منشور
  براي كليه توتالهايFlax Line 30mاستاندارد  
  براي توتال هايPinpoint‐

Power 

400mاستاندارد  

  براي توتال هايPinpoint‐

Ultra 

1000mاستاندارد  

 2  دقت اندازه گيري طولmm+2ppm استاندارد  
 3  زمان اندازه گيري طولsec استاندارد  

  نشانه گر ليزري
  7 متري تقريبا 30در فاصله   اندازه نشانه گر ليزريx10mm                                    

  8x20mm متري تقريبا 50در فاصله 
  استاندارد

  ذخيره اطالعات / ارتباطات
  نقطه ثابت  24000حد اكثر   حافظه داخلي(fixpoint)                                   

  نقطه اندازه گيري شده 13500يا 
  استاندارد

  حافظه خارجي(USB)     1GB  سفارشي  نقطه در ثانيه 1000با زمان انتقال  
  سريالكابل   انتقال اطالعات(Baudrate1200~115200)                               

USB type and mini, blue tooth wireless 

استاندارد         
  سفارشي

 فرمت اطالعات  GSI/DXF/landxml/user defined استاندارد  
  نور رهنما (جهت پياده كردن نقاط)

  برد عملياتي (در شرايط محيطي
  مناسب)   دقت مكان يابي 

   متر                                                              150الي  5

 متر 100سانتي متر در  5

  سفارشي
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TS 

                      

S09 ا سری

                      

ستيشن اليکا

ي اليكا            

  

 از توتال اس

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل
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	يماج نمحرلا بيجم :هدننك هيهت
  

	TS09مشخصات فني سري 

 

  قائم)اندازه گيري زاويه (افقي و 
 استاندارد  گرادي ”3  گرادي ”2  گرادي ”1  دقت اندازه گيري زاويه  
 استاندارد  مطلق –پيوسته  –قطري   روش قرائت لمب  
  استاندارد  گرادي  ”1  نمايش زاويه  
 استاندارد  محوره 4كمپانساتور   نوع كمپانساتور  
 استاندارد  ”1.5  ”1 ”1.5  دقت تنظيم كمپانساتور  

  با منشوراندازه گيري فاصله 
 3500  حد اكثر برد با تك منشورm استاندارد  
 250  حد اكثر برد با منشور برچسبيm استاندارد  
 1.5  دقت اندازه گيري طولmm+2ppm استاندارد  
 2.4  زمان اندازه گيري طول sec استاندارد  

  اندازه گيري فاصله بدون منشور
  براي كليه توتالهايFlax Line 30mاستاندارد  
  براي توتال هايPinpoint‐

Power 

400mاستاندارد  

  براي توتال هايPinpoint‐

Ultra 

1000mاستاندارد  

 2  دقت اندازه گيري طولmm+2ppm استاندارد  
 3  زمان اندازه گيري طولsec استاندارد  

  نشانه گر ليزري
  7 متري تقريبا 30در فاصله   اندازه نشانه گر ليزريx10mm                                    

  8x20mm متري تقريبا 50در فاصله 
  استاندارد

  ذخيره اطالعات / ارتباطات
  نقطه ثابت  24000حد اكثر   حافظه داخلي(fixpoint)                                   

  نقطه اندازه گيري شده 13500يا 
  استاندارد

  حافظه خارجي(USB)     1GB  سفارشي  نقطه در ثانيه 1000با زمان انتقال  
  كابل سريال  انتقال اطالعات(Baudrate1200~115200)                               

USB type and mini, blue tooth wireless 

استاندارد   
  سفارشي

 فرمت اطالعات  GSI/DXF/landxml/user defined استاندارد  
  پياده كردن نقاط)نور رهنما (جهت 

  برد عملياتي (در شرايط محيطي
  مناسب)   دقت مكان يابي 

   متر                                                               150الي  5
 متر 100سانتي متر در 5

  سفارشي
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	يماج نمحرلا بيجم :هدننك هيهت
  

  كليد هاي نرم افزاري:
فعال شده و متناسب با تعريف هر عملكرد مورد  F2الي  F1كليد هاي نرم افزاري، كليد هاي هستند كه با استفاده از كليدهاي 

  استفاده قرار گيرد.جدول زير توضيح عملكرد اين كليد ها را ارائه مي كند.

A B C  وضيعت صفحه كليد به حروفتغير  

  تغير وضيعت صفحه كليد به اعداد  1 2 3

ALL 
  اندازه گيري + ذخيره اطالعات در حافظه

DIST 
  اندازه گيري بدون ذخيره اطالعات در حافظه

EDM  نمايش و امكان تغير تنظيمات مربوط بهEDM (اندازه گيري فاصله به روش الكترونيكي)  

ENH   مربوط به ورود مختصات يك نقطه به صورت دستي (باز نمودن صفحهX,Y,Z(  

EXIT خروج از يك صفحه فعال  

FIND .جستجوي نقطه اي كه قبال مختصات آن به دستگاه معروفي شده باشد  

INPUT   
  ورود اطالعات حرفي و يا عددي به دستگاه                                              

  ورود اطالعات، با استفاده از اين كليد انجام مي شود. TS02توضيح: در سري هاي  

P/NP  و يا بدون منشورتغير حالت بين وضيعت اندازه گيري طول با منشور  

LIST .فهرست نقاطي كه از قبل به دستگاه معرفي شده و قابل فراخواني است  

PREV   بازگشت به آخرين صفحه فعال  

REC  يري شده.ذخيره(ثبت) مقادير اندازه گ  

RESET  ) بازگشت به كليه مقادير اوليه پيش فرضdefault(  

VIEW .نمايش مختصات و فايل انتخاب شده  

  انتقال به خط بعدي كليدهاي نرم افزاري 

  بازگشت به اولين خط كليد هاي نرم افزاري. 
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	يماج نمحرلا بيجم :هدننك هيهت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آموزش گام به گام توتال استيشن
  

 

 

 

  

    

دومفصل   
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ل ليزري با استفاد
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 دستگاه با استفاد
ديجيتالي دستگاه
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ي دستگاه با استف
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ا بيجم :هدننك هي
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صب دستگاه روي
قال مجموعه سه
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ظيم دقيق شاقول
نظيم لول كروي 
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	يماج نمحرلا بيجم :هدننك هيهت
  

  

  برنامه هاي نصب شده:
  در جدول زير نمايش داده شده است. TSال استيشن هاي اليكا سري برنامه هاي كاربردي طراحي شده براي انواع توت

  غير قابل نصب و يا اختياري مي باشد. TS02 ،TS06همانگونه كه مالحظه مي شود. بعضي از اين برنامه ها روي سري هاي 
  

TS09  TS06  TS02برنامه ها  

√  √  √  Station setup

√  √  √  Surveying

√  √  √  Stakeout

√  √  √  Reference Line

√  √  √  Reference Arc

√  √  √  Tie Distance

√  √  √  Area & DTM‐Volume

√  √  √  Remote Height

√  √  √  Construction 

COGO  اختياري  √  √

Reference Plan  اختياري  √  √

Road 2D  اختياري  √  √

Road works 3D  غير قابل نصب  اختياري  √

Travers Pro  غير قابل نصب  اختياري  √

  

   

: جهت نصب برنامه هايي كه به صورت اختياري مي باشند ،بايد به فروشنده و يا نمايندگي محصوالت اليكا مراجعه توضيح
  نمود. 

 الزم به ذكر است نصب اين برنامه ها در قبال اخذ هزينه انجام خواهد شد.
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داد.                
  ي شود.

)       هنما(

  ه مي شود.

    تعين 

كت افقي 

                      

رت كامل انجام د
ضيح داده شده مي
ستفاده از كليد راه

  

  

  

  

ي آن توضيح داده

ط كار با دستگاه ت

 نزديكي پيج حرك

                      

دستگاه را به صور
ي آن در زير توض
راي اين كار با اس

ت هاي كاربردي

يي محيط روشنا

ل قرار گرفتن در 
  سر ميسازد.

   غير فعال

                      

يست تنظيمات د
صه موارد ضروري

و برب مي كنيم 
  م.

حه بوده كه قسمت

 توجه به شرايط

است كه به دليل
 از تلسكوپ، ميس

: Off –طالعات 

  امپيوتر

                      

اليكا ابتدا مي بايس
 كه بصورت خالص

SETTIN را انتخاب
 انتخاب مي كنيم

 

 

 

 

TS  صفح 6شامل

فحه نمايش را با

ليات توپوگرافي ا
 برداشتن چشم 

  جود دارد.
گيري و نمايش اط

  ندزه گيري
رتباط توتال و كا

ي اليكا            

الل استيشن هاي 
 بخش مي باشد

NGصلي گزينه 

SE  رفته و آن را

Sاي اليكا سري 

   است)

 
توان روشنايي صف

ت تسريع در عمل
ورد نظر را بدون
ه وضيعت زير وج

– DISTاندازه گي :

  يمات عمومي 
يمات مربوط به ا
يمات مربوط به ا

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

 هر يك از توتال
تيشن شامل سه
 ،ابتدا از صفحه ا

 ETTINGگزينه 

  مي 
توتال استيشن ها

TS0 پنج صفحه

  مات عمومي)
تفاده از آن مي تو

 
سيار مناسب جهت
زه گيري نقاط مو

ريزي در سه امه
– و ذخيره نقاط 

تنظي
تنظي
تنظي

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

  ظيمات:
ل از شروع كار با
ظيمات توتال است
ي انجام تغيرات 

روي گ    )      ( 

ظيمات عموم
ظيمات عمومي ت

02وجه: در سري 

فحه اول (تنظيم
Contra: با است

Trigger ke:  
ن كليد ابزاري بس
ستگاه، امكان انداز
ن كليد امكان برنا

AL اندازه گيري :

GENERA 

EDM 

COMM 

آم 

يهت

تنظ
قبل
تنظ
براي
يا (

  

  

  

تنظ
تنظ
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صف
st

ey

اين
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   نشان داده 
  مايد.

 و ارتفاع 

  X,Y,Z، و 

قطه 

                      

 شكل            
را برنامه ريزي نم

)، hrع رفلكتور(

)،hrفاع رفلكتور(

فاع رفلكتور در نق

                      

با TSهاي سري 
ه مي تواند آنها ر

  هد شد.

فاصله مايل، ارتفاع

 فاصله مايل، ارتف

صات، اسم و ارتف

                      

 توتال استيشن ه
 شده در دستگاه

مات 
خاب 

  ده باشد.

  ز قبيل:

 پذير 

   خواهد شد.
وري ذخيره خواه

)، فV زاويه قائم(

)، V، زاويه قائم(

 و همچنان مختص

                      

ند كه در تمامي
كردهاي طراحي

وق كليدها، تنظيم
م و همچنان انتخ
ستگاه تعريف شد

  

ي اندازه گيري از

 شكل زير امكان

ظه داخلي ذخيره
نبي يا فلش ممو

 
)، HZزاويه افقي(

)،HZ زاويه افقي(

 ، ارتفاع دستگاه

ي اليكا            

خت افزاري هستن
م به يكي از عملك

  
بوط به صداي بو
ي صفر زاويه قائم
ندين زبان به دس

:  
بوط به واحد هاي

  
  

  ه حرارت
  

  ي):

ت بوده كه به دو

العات روي حافظ
 روي حافظه جان

  ر استفاده نمود.
)، زPTID نقطه(

)، PTIDه نقطه(

Station  اسم ،

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

: 
له كليد هاي سخ
دسترسي مستقيم

 يمات عمومي):
وان تنظيمات مرب
اي تنظيمات مبن

در صورتي كه چن

يمات عمومي):
وان تنظيمات مرب
 گيري براي زاويه

 طولگيري براي 
گيري براي درجه
 گيري براي فشار

ينظيمات عموم

 

ه ذخيره اطالعات

ن حالت تمام اطال
ن حالت اطالعات

 به سه روش زير
لت شامل شماره

الت شامل شماره

n مختصات نقطه 

  د.

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

User key 1, 

ن كليد ها از جمل
ده و كاربر براي د

فحه دوم (تنظي
ين صفحه مي تو
زايش زاويه افقي،
ن روي دستگاه د

فحه سوم (تنظي
ين صفحه مي تو
ين واحد اندازه گ
ين واحد اندازه گ
ين واحد اندازه گ
ين واحد اندازه گ

فحه چهارم (تن
 

Data Outpu:
ن گزينه مربوط به

  ت.
Int .mem: درين
Interfac: درين
GSI mas: 

ن گزينه ميتوان
MASKاين حال :

  ).hiستگاه(
MASKاين حا :

 ي باشد.

MASK شامل :
Backsid ميباشد

آم 

يهت

 

 2
اين
شد
 

صف
دري
افز
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ورت 

الني از 

جويي در 

عودي و يا 

                      

گراد باشد، به صو

مدت نسبتاُ طوال

د، براي صرفه ج

  د.
نها را بصورت صع

                      

درجه سانتي گ 5

راي ممواقعي كه ب
  ف است.

ستگاه انجام نشو

خاموش نمي گردد
وده كه ميتوان آ

                      

ه به سيستم 
 را گرم 

وي و يا كمتر از 

دستگاه را براي م
ضيعت قابل تعريف
ملياتي بوسيله دس

ن باقي مانده و خ
ط ذخيره شده بو

                      

  

طق سرد، دستگاه
ك صفحه نمايش

  اشد.
ماي محيط مساو

  د.

ي توان وضيعت د
ن صورت دو وض
ه هيچچ گونه عم

  د.ش مي شو
م فعاليت، روشن
 مرتب سازي نقا

ي اليكا            

:(  
  حه نمايش

استيشن در مناط
 صورت اتوماتيك

 
فعال مي با دائم 

بوده و چنانچه دم
ش را گرم مي كند

 از اين گزينه مي
 تعين نمود. درين

دقيقه 20 بعد از 
توماتيك خاموش
حتي در حالت عد
ط به روش هاي

  

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

ظيمات عمومي)
 گرم كننده صفح
چه بهتر از توتال ا
هز گرديده كه به

  ير عمل ميكند.
 كننده به صورت
 كننده خاموش بو
ه و صفحه نمايش

اتيك، با استفاده
ستفاده نمي شود،
حالت هنگامي كه
تگاه به صورت ات
حالت دستگاه ح

 اين صفحه مربوط
  ت.

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

(تنظفحه پنجم 
Displ .Heate:
ي استفاده هر چ
م كننده اي مجه
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 به دو صورت زير
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Disablدرين ح :

گزينه هاي ديگر
ولي مرتب ساخت

آم 

يهت

 

صف
er

براي
گر
ميك
كه

ON

Off

اتوم
Off

خام
دس
le

مص
 e

و گ
نزو

 



29 |         
   
 

في مي 
ده كه هر 

ه در دستگاه 

اشد مي 
نه گيري و 

                      

ر به دستگاه معر
گاه معرفي گرديد
ورت پيش زمينه

ر وجود نداشته با
را روي هدف نشا

                      

  نتخاب نمود.

فاده از آن منشور
ش فرض به دستگ
نوع منشور به صو

ر گرفتن رفلكتور
 و مي توان آن ر

                      

 

منشور 

 از منشور 

بيشتر از 

يع صورت 
طول باعث 

ي 

اد 

  ود.
درجه مي توان انت

يده و هنگام استف
كا به صورت پيش
ت هر يك از اين ن

قراراي كه امكان 
نگ) روشن شده

                      

 ت الكترونيكي 

ي و با استفاده از م

 و بدون استفاده 

ر براي طولهاي ب

صورت سري ر و به
ت اندازه گيري ط

ور به صورت پياپي

ر برچسبي (با ابعا

ده را انتخاب نمو
د 360 و منشور 

شور تعريف گردي
نشور متداول اليك

ن ضريب ثابتراي

  ت.
نور و يا موقعيتها
گر ليزري(سرخ رن

   

ي اليكا            

  بي)

ي فاصله به صورت
  وجود دارد.

روش الكترونيكي
  ذيرد.

الكترونيكي  وش
    ذيرد.

استفاده از منشور
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ستفاده از منشور
كه افزايش سرعت

  

 استفاده از منشو

ستفاده از رفلكتور

نشور مورد استفاد
Roun  ،Mini ،

ختار توليد هر منش
پنج نوع من TSي 

تفاده است. بنا بر
  دار آن نيست.

   
قابل تنظيم است 

محيط هاي كم ن
 اين حالت نشانگر

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

مي (فاصله يا

حالت اندازه گيري
ف درين بخش و

Pr      

 گيري طول به ر
در صورت مي پذ

Non‐Pr   
گيري طول به رو
رد صورت مي پذ
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 گيري فاصله با ا
ت خواهد پذيرفت

گيري فاصله با اس
زم به ذكر است ك
  گيري مي شود.

Pris   
ه گيري فاصله با 

  ذيرد.
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گيري طول با اس
  ي پذيرد.

 
 مي توان نوع من

ndاز قبيل را  ن 
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بايد پا 

يوتر انتقال 

   مي باشند.

                      

 براي اين عمل ب
  نظيم نمود.

  اد.

به كامپي USB يا 

صال به كامپيوتر 

                      

وتر متصل گردد.
توان پارامتر ها تن

ين عمل انجام دا

يق كابل سريال 

ل رابط، قابل اتص

                      

يودستگاه به كامپ
 اين گزينه مي ت

ر توتال 
جود دارد 

داراي 
RS  گفته

عات را از طريق اي

طالعات را از طري

وسط دو نوع كابل

ر 

                      

ن ها مي بايست د
 لذا با استفاده از

يشن مي باشد د
) وجPort(ايگاه 

 واقع گرديده و د
S232الحاُ به آن 

ت مي توان اطالعا

صورت مي توان اط

ورت استاندارد تو

Wo   
ي 

 

ش 

يرل درغبر آن غ

ي اليكا            

ر توتال استيشن
تم تعريف گردد 

روجي توتال استي
جادارد تنها يگ 

 باالتر از ترابراگ
ي باشد كه اصطال

  

 كه درين صورت

اشد. كه درين ص

ل استيشن ها بصو
(  

orking with a

رگاه هاي خروجي
 درب را بلند مي

 جايگاه مخصوصش
 مي بنديم.

  

شد اين گزينه فعال

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

   :اطات)
ت ذخيره شده د
گ كننده دو سيست

تعيين جايگاه خر
ا به صورت استاند
ن دستگاه دقيقا
تصال مربوط مي

و بخش زير بوده

وتوث فعال باشد.

وتوث غير فعال با

كر است كه توتال
)RS232سريال(
USB   

a USB مموري:

وش مخصوص در
 مي چرخانيم و 

وص اليكا را در 
ش مخصوص را م

توث فعال باشبلو

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

ظيمات (ارتبا
ي تخليه اطالعات
مترهاي هماهنگ

Por:   
گزينه مربوط تع ن

تيشن هاي اليكا
 در قسمت پاهين
ج سوراخ جهت ات

  .ي شود
Bluetoot :  

ن گزينه شامل دو
Activ:   

نانچه امكانات بلو
Inactiv:   

نانچه امكانات بلو
 د.

همچنان قابل ذك
توسط خروجي س 
Bتوسط خروجي  

ش كار با فلش 
ل مربوط به درپو

US  درجه 90را
  .يم

ش مموري مخصو
رد نموده و درپوش
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ه) مي توان 

 اختالف 
Orie و با (

P  يك نقطه
 عدد ذخيره 

   باشد.
ا يك واحد 

 پايه 

دازه گيري 
h  را صفر

 توجيه 

 

                      

ب شده در دستگا

ول مشخص و يا 
entationسايت(

 PTIDصورتي كه 

 PTID  با همان
PTID  جديد مي

اعث مي گردد تا

ين منظور ارتفاع 

 گاه بخواهيم اند
hrتمركز نماييم، 

براي ما روشن بر

 ريف مي كنيم.

                      

 برنامه هاي نصب

زه گيري يك طو
 و يا نقطه بك س

هر دو باشد.در ص
ات مربوط به آن
Dره اطالعات در 

با  ALLشار كليد 

شخص باشد بدين
  ن معرفي گردد.

  د دارد.

 منشور باشد، هر
ر متمقط مورد نظ

عيت آن نقطه راب

تعر Remarkه 
  ري باشد.

                      

بدون استفاده از 
  د.

Q  دريافت

وده كه به 
 براي مثال، انداز

) Stationقرار (

 و يا تركيبي از ه
اده نمايم، اطالعا
شده و آماده ذخير
ت راست باشد، فش

  

ت(هدف) دقيقاٌ مش
ه توتال استيشن
ي گوناگون وجود

ري با استفاده از 
 ليزري را روي نق

  ظور باشد.

يان نمايم تا وضع

 اختصار در گزينه
يا كدام جيز ديگر

                      

ت آسان و سريع(ب
سترسي مي باشد

Q‐Surveyگزينه 

بو Surveyت يا 
چنانچه منظور ما
قعيت نقطه استق

 از حرف يا اعداد
دازه گيري استفا

به عالوه يك شد 
ك عدد در سمت
 جديد بوجود آيد.

A22     

ست ارتفاع تارگت
ده از اين گزينه به
تلف و ارتفاع هاي

 حالت اندازه گير
شانه گردهيم و ن

 قصد ديگري منظ

اضافه اي بيضيح 

عددي به صورت 
و يا درخت، جوي

ي اليكا            

	   
ي اليكا به صورت
سه صفحه قابل د

اب گلي و با انتخ

ان برنامه برداشت
ر گرفته است و چ
 بدون تعريف موق

  ت يافت.

ي تواند متشكل 
ه گيري و ثبت اند

PTID مربوط به 

حرف به همراه يك
ج PTIDشده و  

              ALL 

مورد نظر مي بايس
با استفادد (متر) 

 براي مقاصد مخت

ت كه دستگاه در 
ي دستگاه انجام د
ه به دليل خاص 

 
، توضPTIDالوه بر 

  فاده كنيم.
كاركتر حرفي يا ع
ثال شامل براي د

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

Q‐Survey

تال استيشن هاي
ده نمود كه در س

 Q‐Survey   
وان از صفحه اصل

Q در حقيقت هما
اختيار كاربر قرار
ه باشد، مي توان

هدف دستمه به 

 اسم نقطه كه مي
ALL براي اندازه

ت اتوماتيك عدد 
مل يك يا چند ح

 افزوده PTIDدر 
                A2

 hr    
مختصات نقطه مو
يد بر اساس واحد
پايه هاي منشور 

 براي زماني است
 از قابليت ليزري
مگر در حالتي كه

   Remark: ي
ي يك نقطه عال
ز اين گزينه استف

ك 16استفاده از 
مي تواند براي مث

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

	yروي سريع:

ي استفاده از توت
اين گزينه استفاد
 ش استفاده از
ن برنامه را مي تو

  ود.
Q‐Surveyامه 

كلي ساده تر در ا
فاع بين دو نقطه
تفاده از اين برنام

   ضيحات
PTID شماره يا :

دد بوده و از كليد
ديده و به صورت

شام PTIDنانچه 
 عدد درج شده د

      3 ي مثال: 

:ارتفاع تارگت
ي اندازه گيري م
شور(رفلكتور) باي
 انواع مختلف از پ

  :توجه
فاع معرفي شده 
صله را با استفاده

ي مي كنيم. مرف
توضيح تكميلي
ر گاه بخواهيم برا
ايد، مي توانيم از
ين ترتيب كه با ا
ن توضيح اضافه م

آم 

يهت

سر
براي
از ا
رو
اين
نمو
برنا
شك
ارتف
است

  

 

توض
●D

عد
گر
چن
به 

براي
●

براي
منش
 *
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معر
ت●
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ر اختيار 

                      

ر چهار صفحه در

                      

ختلف كاربردي د

                      

جا برنامه هاي مخ

                      

 نموده و در اينج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي اليكا            

Prog ا انتخابر

  

Setu  كردن

  س

  ي)
  دي)

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

 Menu  گزينهg

upت مربوط به 

  ه
  ت (توپوگرافي)

  سازي 
  هاي مرجعي 

  حائل
  ت و حجم 

غير قابل دسترس
  ماني 

   هندسي 
يا سرك (دوبعدي
يا سرك (سه بعد

  ش

   مرجع

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

  نامه ها 
 صفحه اصلي يا 

  ر مي گيرد.

F1تنظيما
دستگاه

F2 برداشت
F3 پياده س
F4 پارامتره

F1 فاصله ح
F2مساحت
F3 ارتفاع غ
F4 ساختم

F1  اشكال
F2 مسير ي
F3 مسير ي
F4پيمايش

F1  صفحه

آم 

يهت

  

بر
در
قرا
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يت و 
 عبارتي 

 نام براي 
ستفاده مي 

اي راهنما      

                      

د بايستي وضعيش
ٌال معلوم باشد به 

 نامند.تعين يك
ن گزينه زماني اس

فاده از از كليد ها

                      

  
زه گيري شده باش

Backبايد كامال (

مي Jobپوشه را 
ت.و معموالٌ از اين

رار دهيم با استف

                      

	ستگاه

STATIO
تصات نقاط انداز

kside(ده بكساي

ت نياز به 
ه اصطالحاٌ اين پو
عات ضروري است

  داشته باشيم.

   شود.

و مورد استفاده قر
O 

ت يعني 
ين عمل 

ماده 

                      

 

تنظيم دس
ON	SETU
خص نمودن مخت
 و همچنين نقطه

  د. 

Main M(  

نجام اكثر عمليات
عات مي باشد. كه
خيره سازي اطالع
زي اطالعات را د

نمايش داده مي 

فراخواني نموده و
Okد نرم افزاري 

در غير اين صورت
اي NEWز كليد 

  باز مي شود.
تاييد و دستگاه آم

ي اليكا            

تن
UP
در آن نياز به مشخ
 استقرار دستگاه 
شن تعريف گردد

Menuحه اصلي(

S   
  گردد

  پوشه)(
براي انج TSسري 

خيره سازي اطالع
ريم به منظور ذخ
تگاه و ذخيره ساز

Set صفحه زير ن

  ميلي)
  ميلي)

شه هاي قبلي را ف
د با استفاده از كلي
ه بعدي ميرويم.د
مايم با استفاده ا
ورت صفحه زير ب
ت ايجاد شده را ت

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

عملياتي كه د ام
 )X, Y,Z نقطه (

براي توتال استيش

Program از صفح
Station Setu

حه روبرو باز مي گ
(ريف يك فايل 

يشن هاي اليكا س
خصوص جهت ذخ
د سروي آن را دار

Set نمودن دست

t Jobدن گزينه 

 كاربر)(سروير 

شت (توضيح تكم
شت (توضيح تكم

  د فايل
  د فايل

   فايل جديد
  خته شده

چه بخواهيم پوشه
داده و در نهايت 
موده و به مرحله
 جديد را ايجاد نم
رفت و در اين صو

عمليات OKكليد 
  ي است.

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

 سروي براي انجا
قعيت مختصاتي
يستم مختصات ب

 
  حوه كار:

mنتخاب گزينه 

upنتخاب گزينه 

 اين حالت صفحه
F1 Set Jo :تعر

 كليه توتال استي
جاد يك فايل مخص

ه اي كه مقصدژو
tupه قصد دد ك

  ش اجراُ:
س از انتخاب نمود

Jo نام فايل :  
Operato س: نام
Remark ياداش :
Remark ياداش :

Dat ايجاد: تاريخ
Timزمان ايجاد :
NEW ايجاد يك :
Oتاييد فايل سا :

 اين حالت چنانچ
ن عمل را انجام د
خواني را تاييد نم
ر بخواهيم پوشه 

خواهد پذيرورت 
س از استفاده از ك
راي مراحل بعدي

آم 

يهت

در
موق
سي
  
نح
ا●
ا●
در
ob

در
ايج
پرو
گر
رو

پس
ob

or

 1

 2

te

me

W

OK

در
اين
فرا
اگر
صو
پس
اجر
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د، كه اگر 
و مي توان 

اين صورت 

ستگاه 

Ori.

ي مي نمايم 

يد مي 

دو نقطه 
ن مراجعه 

                      

 تعريف مي گردد
 را نمايش داده و

كه در امي نمايم.

دس ،وده كه در آن

 With (ما       

 به دستگاه معرفي

OK مقادير را تايي

ل استيشن بايد د
 با توتال استيشن

                      

د (دو بنچ مارك)
 اتوماتيك خطاها

 Start انتخاب م

   اند از:

گيرد اين روش بو

ز كليدهاي راهنم
 نقطه استقرار را 

Kستفاده از كليد 

 براي كار با توتال
 بخش نحوه كار 

                      

اه معرفي ميشود
دستگاه بطور  شد

با انتخاب گزينه 

تقرار 

ودن 
ر مورد 

 سروير به 
نمايد. كه عبارت

ستفاده قرار مي گي
بصورت 

ين روش دو 

Me ه ازبا استفاد
عريف مختصات 

ه و در نهايت با اس

وعه ذكر گرديد، 
يجاد در نقطه در

                      

قطه كه به دستگا
ف شده بيشتر باش

شروع عمليات را ب

 تعريف نقطه است
  يشود.
نمو Setupبراي 

د كه به تفسير در
ي كه. به گونه ا

ش آمده استفاده نم

 دستگاه مورد اس
ه و نقطه بعدي ب

و معموالً در اي د.

ethod قسمت 

NewS مراحل تع

 فوق وارد نموده

بتداي اين مجمو
تر به چگونگي ايج

ي اليكا            

از براي دو كه نق
 از مقادير تعريف

ذكر شده حاال ش

العات مختص به 
Orientaباز مي (

 TS چهار روش ب
صاتي وجود دارد
 داده خواهد شد
 به موقعيت پيش

O :  
 Setup  نمودن

رك ها قرار گرفته
گاه معرفي ميگرد

 ي باشند.

Enter Sta و از
.Stn نرم افزاري 

   گردد.

قطه را در جدول

ه قبال در بخش ا
راي توضيح بيشت

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

F2 Set A:   
دير خطاهاي مجا
ن دو بنچ مارك

  د نمود.

ه و ديگر مراحل ذ
  شود.

اطالبوط به ورود 
ationه بكسايد(

هاي اليكا سري 
ك سيستم مختص
 هاي آن توضيح
 يك از آنها و بنا 
Orientation 

معمول كه براي 
ي يكي از بنچ مار

Orieبه دستگ (
 هم قابل ديد مي

!ation Dataه 

ب و با زدن كليد 
صفحه زير باز مي

صات مربوط به نق

 كه همانگونه كه
ه باشيم. (بر داشت

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

Accuracy lim

 اين قسمت مقاد
طاهاي موجود بين
ها را تاييد و يا رد

F4 Sta:   
د از تعريف پوشه
فحه زير باز مي ش
 اينجا صفحه مرب

Statioو نقطه (
 توتال استيشن ه

ستگاه به اساس يك
مول ترين روش
ساني بتواند از هر 
with Coord

ي از روش هاي م
صورت دلخواه روي

ntation(سايد 

طه بنچ مارك به

  :ش اجرا
 صفحه مربوط به

Coorرا انتخاب (
 با انتخاب آن ص

 اين حالت مختص
  م.  ايي

زم به يادآوريست
لوم را در اختيار 

  مايد)

آم 

يهت

mit

در
خط
آنه
rt

بعد
صف
در
)n

در
دس
معم
آس
●

يكي
بص

بكس
نقط
 

رو
در
rd

كه
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ورت عمل 

هاي مربوط 
A  اندازه

جه نمود و 
محاسبه 

ك به صفحه 

                      

كه بايد به اين صو

شد، حال پارامتر
ALLتفاده از كليد 

   رار مي گيرد.

 بدست آمده توج
ه تاييد سيستم م

ه صورت اتوماتيك
  

 

F 

                      

ك ه معرفي نمايم.

سايد آماده مي باش
ي كرده و با استف
شده در اختيار قر

P ) و ارتفاعيZ (
Comp نسبت به

يده و سيستم به
  آن خواهد بود.

F1 Measure

F2 Measure i

F3 Acce 

 

                      

Oرا به دستگاه (

سمت 
 كليد نرم 

 OKري 
ر قرار مي 

قرار تا نقطه بكس
 هدف نشانه گير
زير نمايش داده ش

 

Position يعني 

puteده از كليد 

  شود.

تگاه به انجام رسي
ه هاي موجود در

e more point

in other face

ess acc. Limit

F4 Compute

                      

rientationد(

ر حالي كه از قس
ده است، با زدن 

دن كليد نرم افزار
 گيري در اختيار
ير بين نقطه استق
نموده و به نقطه 
جه طبق صفحه ز

) X, Y خطاي (
ده شود، با استفاد

مايش داده مي ش

Set نمودن دست
 هر يك از برنامه

ts  نقاط بيشتر 
e  دوم دستگاه
ts معرفي شده
e  محاسبه

ي اليكا            

دوم يعني بكسايد

Enter Sta و در
Ori.  انتخاب شد
  گردد.

در جدول و با زد
س صفحه اندازه 
دازه گيري مقادي

) را تنظيم نhrر(
حالت صفحه نتيج

 بايست به ميزان
جاز تشخيص داد

 
Co صفحه زير نم

up شود مراحل 

يد و آماده انجام

 گيري بر اساس ن
 بر اساس طرف د
 مجاز خطاهاي م

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

حل تعريف نقطه د

!ation Dataه 

With Coord

زير نمايان مي گ 
صات نقطه دوم د

ييد نموده و سپس
ت دستگاه براي اند
نند ارتفاع منشور

ح  دهيم، در اين

R  يا نتيجه، مي
 از نظر سروير مج

   نمود.اقدام طه 
omputeز كليد 

استفاده  SETد 
بازگشت مي نماي 

اندازه گ
اندازه گيري 
تغير حدود

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

ل مي توان مراح
  ود.

 صفحه مربوط به
Metho  گزينه

صفحه  Okزاري 
س از تعريف مختص
ادير ورودي را تا

در اين حالت رد.
 نقطه بكسايد مان
ري را انجام مي 

ESULT صفحه 

نانچه اين مقادير
ده توسط دو نقط
پس از استفاده از

 صورتيكه از كليد
 Programلي 

 

آم 

يهت

حال
نمو
در
od

افز
پس
مقا
گير
به 
گير

  

  

  

  

  

در
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شد
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 و دامنه 
 يك بنچ 
اهد وش خو

 Set Jobز 
گزينه 

شخصات 

F1  شرايط

                      

يار كاربرد داشته
رار دستگاه روي
ستفاده از اين رو

   اقدام نمايد.

   P0قطه 

ح داده شد، بعد از
ي راهنما حالت گ

صورت بايستي مش

1كليد نرم افزاري 

   شد).

                      

كه در سروي بسي
دون نياز به استقر
ناسب نباشد، با اس
ه عمليات سروي 

اسبه مختصات نق

هاي قبلي توضيح
تفاده از كليدهاي

شود كع دراين ص

ر با استفاده از كل
 نقطه قبل عمل 

                      

Rese مي باشد ك
يب كه سروير بد
رد نظر سروير من
سبت به هر گونه

ه 

ت 

فزايش دقت محا

ه كه در بخش ه
ديد شده و با است

  شار مي دهيم.

ه معلوم) باز مي ش
ي گردد. 
مختصات 
     ي دهيم.
ه گيري 
   دهيم. 

 نياز مي 
به اين منظو يرد.

يبي كه در مورد 

                      

ectionن روش 

ي دهد.بدين ترتي
سبت به محل مور

Setu دستگاه، نس
قطه 

 حداقل دو نقطه
رياضي  روابط 
  ي آيد.

ط دقت محاسبات

جهت كنترل ويا اف

ه سپس همانگونه
S وارد صفحه جد

را فش Ok و كليد 

ه گيري(دو نقطه
 به دستگاه معرفي

و م PTIDسمت 
را فشار مي Okد 

نقطه هدف نشانه
يري را انجام مي
ه دو نقطه معلوم 
رتيب صورت پذي
يقاٌ به همان ترتي

ي اليكا            

F(  
ن توتال استيشن
يادي گسترش مي
حاظ موقعيت نس

upرفته و پس از 

سبه مختصات نق
 فواصل و زواياي
ايجاد شده طبق 
ستقرار بدست مي
زامي نبوده و فقط

 رد.

  معلوم)
  )1نچ مارك 

  )2مارك بنچ 
) ج3(بنچ مارك 

را انتخاب نموده 
Startده از كليد 

Rese  قرار داده

العات نقاط نشانه
ت موقعيت توتال 

را در قس BM1ال 
كليد رج نموده و

ي باز شده و به نق
اندازه گي ALLي 

Rese حداقل به
ر نيز به همين تر
اده مي كنيم(دقي

R

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

Free Station

كردن Setupاي 
ك سروير تا حد زي
 ممكن است از لح
ه دلخواه قرار گر

R مبتني بر محاس
ستگاه) بر اساس 
ين حالت مثلت ا
مختصات نقطه اس
 در اين روش الز
تقرار را باال مي بر

نام(دستگاه عيت 
ن نقطه معلوم(بن
ين نقطه معلوم(ب
مين نقطه معلوم(

Programزينه 

Set Ac با استفاد
ection انتخاب 

   

مربوط به اطالحه 
حاسبه مختصات
 نقطه معلوم مثال
 نيز در جدول در
صفحه اندازه گيري
ز كليد نرم افزاري

ectionي انجام 

في نقطه ديگرمعر
ات نقطه دوم آما

ESECTION  

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

Resection  )n
ي ديگر از روشها
اليت را براي يك
رك مشخص كه 
نست در هر نقطه

Resectionاس 

معلوم(موقعيت دس
لوم است. و در اي
كم، حل شده وم
زايش تعداد نقاط
ختصات نقطه است

Pمختصات موقع :
Pمختصات اولين :
Pمختصات دومي :
Pمختصات سوم :

  ش اجرا:
 صفحه اصلي گز
ccuracy limit

Metho را روي

 اين صورت صفح
ط معلوم براي مح
ل نام يكي از دو

) راX, Y, Zني (
ص Okزدن كليد 

ده و با استفاده ا
توجه با اينكه براي
شد، لذا بايستي م
براي ورود اطالعا

آم 

يهت

●

يكي
فعا
مار
توان
اسا
نامع
معل
حاك
افز
مخ
P0

P1

P2

P3

  

رو
از 

tو 
od

 

  

  

  

  

در
نقا

حال
يعن
با ز
كر
با ت
باش
را ب
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يت دستگاه 
ه زير 

 مختصات 
 گزينه هاي 

 خواهد 

ب شده 

                      

 مختصات موقعيت
ين مرحله صفحه

F  براي محاسبه
ستفاده از يكي از 

ر در اختيار قرار 

ز برنامه هاي نصب

                      

بايستي محاسبه 
در ا ت مي گيرد.

4ستفاده از كليد 

ده، بايستي با اس

نهايي، صفحه زير

فاده از هر يك از

                      

 ALLري توسط 
C محاسبه صورت

  

  

  

  

  

صورت تاييد با اس
خطاي بدست آمد

شده و محاسبه ن

Setu 
 حال امكان استف

F 

F2 

                      

هدف و اندازه گير
Computeزاري 

رل نموده و در ص
 يعني باال بودن خ

 خطاهاي اعالم ش

يت و مختصات 

upمي مربوط به 

. وزگشت ميشود

F1 Measure m

2 Measure in

F3 Access

F4 

ي اليكا            

نشانه گيري به ه
ه از كليد نرم افز

ست آمده را كنتر
 غير اين صورت 

يري و رضايت از

ت مربوط به موقعي
  ت.

   محاسباتي 
   مارك 

 
ر داده شود پيغام

باز Programه 

  

more points  
 other face 

s acc. Limits

4 Compute 

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

ات نقطه دوم و ن
ين كار با استفاد

  ود.

ير دقت هاي بدس
. در دام مي كند
  ت الزم رسيد.

 مراحل اندازه گي

تمامي مشخصات
ن داده شده است

  
 ميزان خطاهاي
ختالف روي بنچ 
 ردن نقاط ديگر

SET  ياOK فشا
 شده و به صفحه

   دارد.

 ساس نقاط بيشتر 
ساس طرف دوم 
دستگاه

 خطاهاي معرفي 
شده
محاسبه

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

س از ورود مختصا
انجام داد. براي اي
ايش داده مي شو

 اين مرحله سروي
قعيت دستگاه اقد

F  اليF3 به دقت
حال با پايان هر 
  فت.

 در اين صفحه ت
حاسبه شده، نشان

SEنهايي  : تاييد 
Std.Deنمايش :
RESIنمايش اخ :
Add Pاضافه كر :

T صورتيكه كليد 

دن دستگاه داده 
ي دستگاه وجود

اندازه گيري بر اس
اندازه گيري بر ا

تغير حدود مجاز 

آم 

يهت

پس
را ا
نما
  

  

در
موق
F1

به 
گر
كه
مح
ET

ev

ID

Pt

در
شد
روي
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وان اينگونه 
ارتفاع)  

ظر) ايجاد 
 برداشت 

                      

 به اختصار مي تو
شامل موقيعت و ا

ات نقاط مورد نظ
ه ببااليي نسبت ب

                      

ي سروي داشته،
ش، طالعات نقاط

جمع آوري اطالعا
سهولت و سرعت ب

                      

  

  افي

SURV	
ن عمليات اجرايي
عين مختصات (ا

توپوگرافي (جت 
ب، مي توان با س

  شده است.

خاب مي 

S  را  را
ي داخل 

                      

توپوگر
VEYING
ن سهم را در ميان
ي كه منجر به تع

براي انجام عمليات
مينه هاي مناسب

ل توضيح داده ش
  ب مي نمايم.

انتخ F2ن دكمه 

et Jobو گزينه 

طالعات توپوگرافي

ي اليكا            

 
ه تقريباٌ بيشترين
موعه فعاليت هاي

  الق ميشود.

 بسيار مناسبي ب
انات امكانات و ز

ط به صورت كامل
Progra را انتخاب

Survey را با زدن

حه زير باز شده و
ر ذخيره شدن اط

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

عملياتي است كه
لم سروي به مجم
دد توپوگرافي اتال

هاي اليكا زمينه
ستفاده از اين امكا

 
لف برداشت نقاط

Men  گزينهam

Pro  گزينهying

Surveyin صفح
 جديد به منظور

.  

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

پوگرافي يكي از ع
ن نمود كه در عل

نظر گردط مورد 

  راحل كار:
 توتال استيشن ه
ده است كه با است

  ط اقدام نمود.
 زير مراحل مختل

nuصفحه اصلي 

ogram صفحه 

  يم.

ngنتخاب گزينه 

خاب و يك فايل
 ايجاد مي نمايم

آم 

يهت

توپ
بيان
نقا

مر
در
شد
نقا
در

از ص
  

  
  

  
در
كني
 

 

 

 

با ا
انتخ
آن
  

  

 

 

 



39 |         
   
 

ن دستگاه 
م به ذكر 

 نظر نموده 

ن صفحات 

 نمود كه 

 عوارض 

كنيم مي 
  خص باشد.
ال توضيح 

شيم، 
خواهد 

                      

نمودن Setupور 
م مي دهيم. الزم
زين گزينه صرف

دست يابي به اين

 شماره هم وارد 

ي توان نسبت به

خت را برداشت ك
 بطور واضح مشخ
همانگونه كه قبال

A عيار كرده باش
يف شده ذخيره خ

                      

داده شد به منظو
يعت موجود انجا
از ت و درين حال

د page از كليد 

   بايست
مايم كه مي توان

 تغير است كه مي

ته باشيم يك درخ
 موقيعت درخت 
 يادآوري است، ه

LL تنظيمات به 

 داخل پوشه تعري

                      

توضيح د  دستگاه
خواه و بنا به موقي
م دادن آن نيست

د كه با استفاده 

ن توضيح كه مي 
PTID وارد مي نم
  شود.

 اين ارتفاع قابل 

 مثال اگر خواست
تقال به كمپيوتر 
دام نمود. الزم به
آن را در قسمت 
 اين برداشت ها 

                      

 Setup  نمودن
اه را به روش دلخ

ه انجامج به دو بار

  
 گرفته خواهد شد

آماده است با اين
Dم را در قسمت 

صورت معلوم ميش
رد مي نمايم. كه 

ستفاده كرد بطور
قت انتوده تا در و

ت كليه نقاط اقد
Trigger k كه آ

العات مربوط به 

ي اليكا            

ونه كه در بخش 
Se نمودن دستگا

جام داديد احتياج
  

 شروع مي كنيم.
سترس كاربر قرار 

  

  

  

  

ت برداشت نقاط آ
يم برداشت كنيم

نيز در اين ص شده
وار hrدر قسمت 

وان براي نقاط اس
وارد نمو treeض 

 نسبت به برداشت
 keyو يا  ALLد 

د كه كليه اي اطال

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

Statio را همانگو
 etup  و مراحل

اه را شما قبال انج
 نجام مي دهيم.

Start  برنامه را
صفحه زير در دس

ي شروع عمليات
طه كه مي خواهي

برداشت ش  نقاط
 در آن نقطه را د

  تغير داد.
 از كد هم مي تو

Remar به فرض
وارد فوق ميتوان
با استفاده از كليد
د. و ناگفته نماند

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

on Setupينه 

خاب مي نمايم، 
ت كه اگر دستگا
مراحل بعدي را ان
tستفاده از كليد 

 اين حالت سه ص
  سر است.

اينجا دستگاه برا
ف) اسم اولين نقط
داٌ در اخير تعداد
) ارتفاع رفلكتور 
ين ارتفاع آن را ت
 در صورت لزوم 

rkنم در قسمت 

در نظر گرفتن مو
ده شد مي توان ب
داشت را ادامه داد

  ديد.

آم 

يهت

گز
انتخ
است
و م
با ا
در

ميس
  

  

  

  

  

  

  

  

درا
الف
بعد
ب)
زمي
ج)
توان
با د
داد
برد
گر
  
  
  



40 |                                                   آموزش گام به گام توتال استيشن هاي اليكا                                                         
   
 

	يماج نمحرلا بيجم :هدننك هيهت
  

  مثال  
را داشته باشيم و كميات هر  ساحه، براي همين بايد ارتفاع نقاط مختلف از يك منطقه نقشه توپوگرافي تهيه نمايم ميخواهيم

تعيين كنيم . براي اين كار ابتدا دو نقطه  توپوگرافي رانقطه را نظر به يك نقطه مبدا و ريفرنس پيدا نماييم تا با استفاده از آنان 
با استفاده را اين دو نقطه كه ميتوانيم كميات هر كدام از شود، Setupكه دستگاه با توجه به اين دو نقطه  ريفرنس نياز داريم

ها به روش هاي  Bench Mark(چگونگي تعين مختصات  Localنمود و يا هم مي توان بصورت تعيين  GPSاز دستگاه 
 اين كار را انجام داد.  توضيح داده شد) نحوه كار با توتال استيشن مختلف در بخش

ي از آنان به طور دقيق جا بجا ميكنيم ،به اين بعد از آنكه نقاط ريفرنس يا مبدا خود را تعيين كرديم ،دستگاه را بر روي يك
 رادستگاه توتال استيشن  لول هايصورت كه مركز دستگاه دقيقا بر روي مركز نقطه ريفرنس عيار باشد. سپس با استفاده از 

يره نقاط كه به منظور ذخ در دستگاه هبا نام دلخوا )Job(لول ميكنيم . بعد از آن دستگاه را روشن و براي شروع كار يك فايل
  ايجاد ميكنيم. بعداٌ آن ها را از ساحه ميگيرم ،

هر نقطه اي كه ما حاال  به برداشت نقاط مربوطه از ساحه اقدام مي نمايم. Startحاال به منظور شروع كار با زدن دكمه 
ر نقطه ما بايد يك نام تعيين ميخواهيم ارتفاع و يا كميات آن را اندازه و ذخيره كنيم بايد داراي يك نام باشد ، يعني براي ه

كنيم ، البته در سروي هاي طوالني ميتوانيم اين كار را به عهده خود دستگا ه بگذاريم تا به طور اتومات براي نقاط نام گذاري 
نام    PT# 2نام ميگذاريد ، دستگا ه به طور اتومات نقطه بعدي را   PT#1كند به طور مثال وقتي شما نقطه اول را به نام 

كه همان طور كه در فوق ذكر شد اين عمل را در  ميگذارد ،اما شما ميتوانيد كه به طور دلخواه هم نام نقاط را عوض كنيد
 Reflectorكه در دستگاه به نام  به دستگاه معرفي كنيم را هم  Rodبعد از آن بايد ارتفاع  .مي توان انجام داد PTIDقسمت 

Height    ياHr  يشود .در توتال استيشن هر نوع تغيير ارتفاع نشان داده مRod  بايد به توتال معرفي شود ، يعني اگر در ابتدا
در همان نقطه را   Rod يير داديم بايد به دستگاه ارتفاعتغ   m 1.60بود و بعدا براي سهولت به   m 1.50ما  Rodارتفاع 
  معرفي كنيم.به دستگاه   1.60

ظر خود را از ساحه به دست آورديم و توسط كيبل از دستگاه به كامپيوتر انتقال داديم ميتوانيم بعد از آن كه ما نقاط مورد ن
  نقشه توپوگرافي آن را رسم كنيم.
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  ست.
موقيعت آن 

و كليه نقاط 
زي گردد. به 
رين و دقيق 

ه ها ، ژ پرو

نموده  

وش مي 

                      

اسيا پياده كردن 
بايست محل يا م

ه به مختصات كل
 است) پياده ساز
ت كه به ساده تر
ن برنامه در اكثر

Setupبخش ر 

  ي كنيم.

صفحات، به سه رو
   مي باشد.

                      

ات پياده سازي ي
علوم بوده و مي ب

ن ديزاين(با توجه
س آن تهيه شده

 ارائه گرديده است
 كاربرد فراوان اين

S همانگونه كه در

Stake را فعال مي

ستفاده از اين ص
ميسر  Pageيد 

                      

	ردن

STAK 
 انجام داد، عمليا
صات يك نقطه مع

 غيره ،بايستي اين
ي ديزاين بر اساس

Stakeo  تهيه و
ت اين موضوع و 

Station Setu

eoutگاه گزينه 

ر ميگيرد. كه با ا
 با استفاده از كلي

                      

  

پياده كر
KE	OUT
 استيشن ميتوان
ت ،اين بار مختص

، سرك و ختماني
ه كه نقشه مبناي

outتحت عنوان 

يد. نظر به اهميت

  ب مي نمايم.

pتفاده از گزينه 

  .دد
Set نمودن دستگ

 اختيار كاربر قرار
ك از اين كليد ها 

ي اليكا            

T
ستفاده از توتال 

 بر عكس برداشت
  ود.

ه ساخژين هر پرو
هژد در محل  پرو

 اليكا برنامه اي ت
ه اين كار مي نما

  ديم مي گردد.

Progra خابرا انت

Setupرا با است (
ده شد ، انجام گر

Set jo و (tup

،چهار صفحه در 
ترسي به هر يك

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

ت مهمي كه با اس
ن عمليات دقيقاٌ
ساحه مشخص شو
انيم پس از ديزاي
مارك هاي موجود
ل استيشن هاي 
 سروير را قادر به
ح مفصل تري تقد

Men  گزينهam

pتنظيم دستگاه(

كامل توضيح داد
bل تعريف فايل(

Start ، يا شروع
ياده كرد كه دست

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

ي ديگر از عمليات
ن معنا كه در اين
سط سروير در س
مانگونه كه مي دا
ز بر مبناي بنچ م
ن منظور در توتال
ين حالت ممكن 
ن بخش با توضيح

  وش اجرا:
nuصفحه اصلي 

مليات مربوط به ت
به صورت ك ستگاه

س از انجام مراحل

tس از فشار كليد 

ن يك نقطه را پي

آم 

يهت

يكي
بدا
توس
هم
نيز
اين
تري
اين

رو
از ص

  

  

  

  

عم
دس
پس

  

  

  

  

  

 

پس
توا
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اتي تعريف 
م پياده 

فحه مربوط 
 راهنمايي 

 
هايت با 

                      

و مراحل مقدما) 
را كه مي خواهيم

هر يك از سه صفح
نموده و با كمك

  هم مي نمايم.
ارد نمود و در نها

                      

)Stakeoutديم(
وط به نقطه اي ر

  ي آن نمايم.

 اين صورت در ه
طه را فراخواني ن

ه مورد نظر را فرا
 در اين صفحه و

                      

 پياده كردن شد
ت مشخصات مربو

دام به پياده سازي

شده باشد كه در 
نام آن نقط         

د مختصات نقطه
قطه مورد نظر را

 ي

 ش كارتزين

                      

ينكه وارد برنامه
 حال مي بايست
نمايي دستگاه اقد

دستگاه معرفي ش
كليد هاي راهنما

MA امكان ورود
توان مختصات نق

.  

روش قطبي

روش

ي اليكا            

  

  

  

  

 گرديد ، پس از ا
اه را انجام داديم

ا استفاده از راهنم
   عمل نمود.

  ف شده
 هر نحو قبال به د

و با استفاده از ك 
   .ت

  نقطه
NUALم افزاري 

ي شود. كه مي ت
شده را تاييد نمود

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

  

ال به تفسير بيان 
Se كردن دستگا

عرفي كرده و با با
توان به دو روش 
ه از پيش تعريف
 نقطه مذكور به 

 PTIDر قسمت 
را روي زمين يافت
م مختصات يك ن
تفاده از كليد نرم
حه زير گشوده مي

O مقادير وارد شد

 وگونال

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

 

مانگونه كه در باال
etup) و Jobل(

يم به دستگاه مع
 اين منظور مي ت
ف) فراخواني نقطه
ض مي كنيم كه
 پياده سازي و در
ستگاه موقعيت آنر
) معرفي مستقيم
 اين حالت با است
 اين صورت صفح

OKتفاده از كليد 

روش ارتو

آم 

يهت

  

  

  

  

 

هم
فايل
كني
به 
الف

فرض
به 
دس
ب)
در
در
است
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 خود را با 
 آمده را در 

هت نمايش 
مورد نظر 

و  

 شدن به 

نقطه مورد 
عيت جديد 
ن هدايت 

ت نياز بارها 

                      

ه ،وضعيت فعلي 
ف ارتفاعي بدست 

Δ و با توجه به جه
ر امتداد محور مو

ت داده شده اس 
  

به معني نزديك 

موقعيت تارگت(نق
تگاه مجدداٌ موقعي
ي باشد. بنابر اين
نمايد. و در صورت

                      

كنيم كه دستگاه
صله اي و اختالف

  يش برسد.
Δ Hzدر  ه شده

ضعيت دستگاه د

    Δ          ماد
 دايت مي نمايد.

 به سمت پايين ب

شن شدن دقيق م
ري نموده و دست

تر از دفعه قبل مي
نشانه گيري مي ن

   

                      

ي با 

اده سازي 
 1 

ن نقطه را 
ت مشاهده مي ك

اختالف فاص  -ي 
طه مورد نظر خوي

داد  دازه نمايش
. يعني در اين وض

 مربوطه كه با نم
دف مورد نظر هد

ستگاه و عالمت 

 رسيد، براي روش
عيت را اندازه گير
ادير اعالمي كمت

و سپس مجدداٌ نش

                      

ف طول و زاويه اي

 است ،منظور پيا
 از صفحه شماره
وده و ابتدا نام اين

كنيم. در اين حالت
ختالف زاويه افقي
الف، عمال به نقط
ل استيشن به اند
 حذف مي نمايد.

 شده در قسمت
ستگاه به طرف هد

ي دورشدن از دس

 شده در دستگاه
وضع DIST كليد 

مايد كه قطعاٌ مقا
الم نموده وگير اع

  شخص شود.

 

ي اليكا            

 

ستفاده از اختالف
  د.

همايش داده شد
 به همين منظور
ازي استفاده نمو
   فراخواني مي ك

تطبيق داده و اخ 
با حذف اين اختال

افقي توتاش زاويه 
ف زاويه افقي را 

صله نمايش داده
صله تقريبي از دس

سمت باال به معني

بي نمايش داده 
ه و با استفاده از 

اعالم مي نم سه و
ديد را به منشورگ
دقيق در زمين مش

P0 

P1  
  P2  د

 بايد 
a‐  

ي 
b+  

c‐  

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

 پياده سازي 

عت مورد نظر با اس
 سازي مي گردد
نه كه در شكل نم
ش قطبي است. 
) برنامه پياده سا
هاي راهنما      

 P401ده نقطه 
ي دهد تا كاربر ب
ر ابتدا با چرخش
خط، مقدار اختالف

ميزان اختالف فاص
و با فاص دن امتدا

مت ( عالمت به س
  

ير به فاصله تقريب
وطه نشانه گرفته
سباتي نقطه مقايس
ش داده شده جد
شده تا موقعيت د

 
  ت 

كه بايد پياده شو
ي تا نقطه اي كه

 تا محور نقطه اي
  

قطه اي كه بايد 

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

وش اجرايي پي
  قطبي ش 

 اين روش موقيع
طه استقرار پياده
ي نمونه همانگون

به روش P401طه 
Stakeout 1/

ستفاده از كليد ه
عيت محاسبه شد
تيار كاربر قرار مي
 اين حالت اپراتو
ده شده در اين خ

  ر مي گيرد.
پس با توجه به م
شورگير را در اين

در اين قسمجه: 
ستگاه مي باشد).
گاميكه منشورگي
ر) به منشور مربو
با موقعيت محاس

روير مقادير نمايش
ن مراحل تكرار ش

  دستگاه  قعيت
قعيت فعلي تارگت
قعيت نقطه اي ك
تالف فاصله افقي

  ده شود.
تالف زاويه افقي
 بايد پياده شود.
تالف ارتفاع تا نق

  ده شود.
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  ري نمايد.
  آنها ست. 
به آساني 

                      

تقرار را اندازه گير
طه و شيب بين آ
ه شده است كه به

                      

خارج از نقطه استق
ل بين اين دو نقط

Ti در نظر گرفته

  جود دارد.

                      

	 حائل

TIE	DI 
ي بين دو نقطه خ

Bea امتداد واصل
e distanceن 

رت استاندارد وج

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

فاصله ح
ISTANC
مشخصات ابعادي

aring – ارتفاع 

ه اي تحت عنوان

بصور TSكا سري 

  شد.

P0 

P1‐
P4 

d1  
d2  
d3  
α1  
α2 

α3 

P0 

P1‐
P4 

d1  
d2  
d3  
α1  
α2 

α3 

ي اليكا            

CE
صميم دارد كه م

اختالف – افقي 
 هاي اليكا ،برنامه

ستيشن هاي اليك
  يسر است.

POL(  

رد داده خواهد  ش

  

  

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

هر علت سروير تص
مل فاصله مايل و
ر توتال استيشن 

   ميكند.
ي انواع توتال اس
مه به دو روش مي

LYGONضلعي(

  

  )RADIALي(

فصل در اين مور

  دستگاه 
ف (اندازه گيري)

 P2تا  P1طه 

  P3تا  P2طه 
  P4تا  P3طه 
P1  بهP2 

P2  بهP3  
P3  بهP4  

  ستگاه 
 ف (اندازه گيري)

 P2تا  P1طه 

  P3تا  P1طه 
  P4تا  P1طه 
P1  بهP2 

P1  بهP3  
P1  بهP4  

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

ضي از مواقع به ه
ن مشخصات شامل
 همين منظور در
ن هدف را ميسر 
صب اين برنامه رو
تفاده از اين برنام
ش اول: چند ض

ش دوم: شعاعي

ر ادامه توضيح مف

موقعيت د
نقاط هدف

فاصله نقط
فاصله نقط
فاصله نقط
1آزيموت 

2آزيموت 

3آزيموت 

موقعيت د
نقاط هدف

فاصله نقط
فاصله نقط
فاصله نقط
1آزيموت 

1آزيموت 

1آزيموت 
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بعض
اين
به 
اين
نص
است
رو
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ابل استفاده 

دامه 
   مي گردد.

گرفته شده و 

                      

  

ده شده است و قا

   آغاز مي شود.
اد(بعدي ه نقطه 

اعالم 3و  2بين 

ن مبدا در نظر گ

                      

   مي كنيم.
  ادامه مي دهيم.

  شود.

ل باال نمايش داد

ري به نقطه اول 
ي هاي مربوطه به
ليه پارامترهاي بي

ين نقطه به عنوان

                      

Tie D  را انتخاب
Star  مراحل را

داده مي شمايش 

ليد 

ه 

در جدول 2و  1 

گيرتدا و با نشانه 
ات و اندازه گيري

انجام شده و كل 3

وش شعاعي، اولي

                      

  نيم.
Distanceزينه 

tستفاده از كليد 

ي فاصله حائل نم

   گردد.
و با استفاده از كل

مهيا مي گردد كه
را مي  ALLد 

Tie   صورت
كه در شكل زير 

  

  

  

  

  

ه دو نقطه فرضي

حائل مجدداٌ از ابت
ده دريافت اطالعا
3ربوطه به نقطه 

در ر  تفاوت كه 
 .ود

 

 

ي اليكا            

را انتخاب مي كن 
Program گز (

انجام داده و با اس
 روش اندازه گيري

P  
حه زير ظاهر مي
ظر نشانه گرفته و

  م.
يري نقطه دوم م
شانه گرفته و كليد

Distanceط به 

. همانگونه كگردد

طالعات مربوط به

ه گيري فاصله ح
فزار دستگاه آماد
زه گيري هاي مر

قبلي بوده با اين
ي و اعالم مي شو

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

 Programينه 
Progra  )2/4

را ا Setupتگاه 
بوطه به انتخاب 

POLYGONعي 

POLYGO صفح
ه(تارگت) مورد نظ
را انجام مي دهيم
گاه براي اندازه گي
ل به نقطه دوم نش
محاسبات مربوط
صله اعالم مي گر

  ست

ي كنيم ،كليه اط

ر اين كليد اندازه
ر اين كليد نرم ا
د. براي مثال اندا

 RADIAL  
همانند روش قم 

ه آن اندازه گيري

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

  وش اجرا:
صفحه اصلي گزي

amر صفحه دوم 

راحل تنظيم دست
 اينجا صفحه مرب

ش اول: چند ضلع
Nنتخاب گزينه 

ل به اولين نقطه
AL اندازه گيري ر

 اين حالت دستگ
 همان روش قبل
شاريم. در نتيجه م
يرفته و نتايج حا
ايش داده شده اس

نانچه مالحظه مي
  واهد بود.

NewPt با فشا :
NewPt با فشا :

يگون) خواهد شد
ش دوم: شعاعي 

ر در اين روش هم
ير نقاط نسبت به

آم 

يهت

  

رو
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روش
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اده از كليد 

                      

م داده و با استفا

                      

AR 

  ستفاده نمود.

  نيم.
م دستگاه را انجا

                      

 و حجم

EA & DT

AREA &DTM ا

را انتخاب مي كن
ف تعريف و تنظيم

  يرد.

تقيم 
 تنظيم 

سط كليد 

ه و با 
ضمناٌ كليه 
  ت گردند.
مي باشد 

غام 
 اندازه 

                      

 

 

ساحت و
TM – VO

M –Volume 
  ت.

   كنيم.
Area & DTM ر

ت، مراحل مختلف

ختيار قرار مي گي

ن به صورت مست
ن عمل ، پس از

و اندازه گيري توس

كل محدوده بوده
 خواهد يافت. ض
ته شده و برداشت

نياز م ساحت مورد
ت يابي نمايم، پيغ
مي گردد.پس از 

P0 

P1 

P2  
P3  
P4  

ده 
a  

D b 

ده 
C 

d 

ي اليكا            

مس
LUME

 ي توان از برنامه 
ير ارائه شده است

PR را انتخاب مي
 M – Volume

ح داده شده است
 

العات نقاط در اخ

مشخص ، مي توان
مود كه جهت اين
حدوده قرار داده و

نقاط تابعي از شك
 مساحت افزايش
هت در نظر گرفت
راي محاسبه مس
سه نقطه ،مساحت

At leasظاهر م (

  يبدار 
 شيبدار

  شيبدار
  شيبدار

 اندازه گيري شد
D3 

D3سطح شيبدار

 اندازه گيري شد

 D2سطح افق

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

حت و حجم ، مي
ه نصب آن در زي

ROGRAMينه 

ي موجود گزينه 
 كه پيشتر توضيح

 دامه مي دهيم.
به اطال حه مربوط

  
ت يك محدوده م
 را اندازه گيري نم
رگت را روي مح

  د.
ست ،فواصل اين ن
ط ،دقت محاسبه 
تيب و در يك جه
د اقل سه نقطه بر
 تعداد كمتر از س
st 3 points n

 
ه روي سطح شيب
طه روي سطح ش
طه روي سطح ش
طه روي سطح ش

نقطه ي تا آخرين
3ي سطح شيبدار)

شده نقاط ،روي س
ي تا آخرين نقطه

D2ي سطح افق)

شده نقاط، روي س

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

ي محاسبه مساح
 جدول مربوط به

صفحه اصلي گزي
ليست برنامه هاي
 اساس روشهايي 

Sta مراحل را اد
 اين مرحله صفح
حاسبه مساحت
ي يافتن مساحت
حدوده مورد نظر 

EDM به ترتيب تا
AL ي شودانجام م

زم به يادآوري اس
هش فواصل نقاط
ط بايستي به ترت
وجه به اينكه حد
نانچه بخواهيم با

!necessaryطا(

  قعيت دستگاه 
قعيت اولين نقطه
قعيت دومين نقط
قعيت سومين نقط
قعيت آخرين نقط
صله نقطه ابتدايي
 چند ضلعي(روي
ساحت محاسبه ش
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ساحت محاسبه ش
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 يك مبناي 
ظر ، نياز به 
ظر ،قادر به 

ه روي انواع 

 اطالعات 

 اين نقطه 
 دسترس 

قابل ده و 
دوم به 

ختيار كاربر 
 ر به

                      

ترس) نسبت به 
فاع نقطه مورد نظ
هر نقطه مورد نظ
و نصب اين برنامه

دريافت ه ،آماده 

دازه گيري روي 
ه نقطه غير قابل
ه نمايش داده شد
ي نيز در صفحه د

O  وBASE در اخ
يد نموده و منجر

                      

	س
R	

طه (غير قابل دست
ه براي تعين ارتف
 نشانه گيري به ه

مي باشيم وع آن 

ته شده و دستگا

 گرفته شده و اند
 به سمت باال ، به
نقطه روي صفحه
ختالف مسطاحتي

OKفوق دو كليد 

بل دسترس) تايي

                      

   شد.

بل دسترس
REMOT
ن ارتفاع يك نقط
 براي آن است كه
ري مبنا، فقط با 
تعين ارتفاع

توتال 

 ي كنيم.

Star  مراحل
ر كاربر قرار 

. اين 
د كه پس از 

 و اندازه 

  رفته شود.
Poi در نظر گرفت

در نظر 1.5mت 
حركت تلسكوب 
 و ارتفاع مطلق نق
در اين صورت اخ
افزاري صفحات ف
روي نقطه غير قا

                      

شده اعالم خواهد

ع غير قابل
TE	HEIG
دي كه براي تعين
امه آن است كه 

س از اندازه گيرپ

  شد.

  نيم
Rem را انتخاب مي

rtستفاده از كليد 

حه زير در اختيار
 نقطه مبنا است.
ن نقطه مي باشد
شانه گيري نموده

hr=0 در نظر گر
int 1ان مبنا يا 

Po. (  
و با ارتفاع تارگت
ستگاه و فقط با ح
فاع از نقطه مبنا 
يز داشته باشيم د

نرم م در قسمت 
در نشانه گيري ر

P0 

P1 

P2  
d1  
a  
α  

ي اليكا            

ساحت محاسبه ش

ارتفاع
GHT

ه اي است كاربرد
رد. مزيت اين برنا
 منشور نبوده و پ

رد موجود مي باش

را انتخاب مي كن
mote Height

نجام داده و با اس
صفح Startزينه 

يافت اطالعات به
تفاع تارگت در آن
 نقطه مبنا را نش

0 ليزر انجام شود 

يري شده به عنوا
oint 2مي باشد(

نوان نقطه مبنا و
ير جهت افقي دس
كنيم اختالف ارتف
ه حركت افقي ني
شاهده مي كنيم

ه را (دعيت دستگا

 قابل دسترس

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

بيشتر، مقدار مس

Remot برنامه ،
فاده قرار مي گير

با استفاده ازري 

ا بصورت استاندار

ر  Programنه 
Progra  گزينهt

را ا ظيم دستگاه
پس از انتخاب گز
ه مخصوص در ي
م نقطه مبنا و ارت
تارگت مستقر در

   دهيم.
زه گيري توسط 
ير نقطه اندازه گي
ر قابل دسترس م

به عن S1ل نقطه 
ت حال بدون تغي
 و مالحظه مي ك
ضمناٌ اگر چنانچه

همانگونه كه مش د.
وضعي OKه كليد 

 س
  مبنا

 P2و  P1قطه 

 مبنا و نقطه غير ق

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

ري سه نقطه و ب

te Heightامه 

شخص مورد استف
چگونه اندازه گير

تيشن هاي اليكا

  وش اجرا:

اصلي گزينصفحه 
am صفحه دوم 

و تنظ احل معرفي
پادامه مي دهيم.

اين صفحهي گيرد.
العات شامل اسم

نمودن آنها ، تارد 
ري را انجام مي 

: چنانچه اندازجه
 اين حالت مقادي
بوط به نقطه غير
ر اينجا براي مثال
ورت پذيرفته است
شانه گيري نموده
ض تفاده مي باشد.

الع خواهد رسيد
ر گرفته است كه

  قعيت دستگاه 
  قعيت نقطه مبنا
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ديد به كار 

ز اين سايت 
  ي شود.

 

 دن

                      

بناي ارتفاعي جد

ك امتداد معين ا
 به كارگرفته مي

 نجام مي دهيم.
  جام مي دهيم.

اشت يا پياده كرد
 

                      

 براي انتخاب مبن

	
ماني بر اساس يك

ه ساختمانيژپرو
  اشد.

  شود.

ان F2و  F1كليد 
ياده سازي را انج

جام عمليات بردا
رفي شده است.

                      

هم BASEكليد 
 ر مي شود.

  مان
CONST

ك سايت ساختم
ك خط در يك پ
ارد موجود مي با

  م.
مايش داده مي ش

ك و با استفاده از 
دازه گيري و يا پي

د 

 ط به فايل

 يري طول

س جديد جهت انج
ي كه از قبل معر

                      

 آن مي شود.   ك
قبلي مجددا تكرار

  

ساختم
TRUCTIO
كه براي تعريف يك
نقاط نسبت به يك
كا بصورت استاند

  نيم.
C را بر مي گزينم
به صورت زير نم 

 توضيحات قبلي
 ريفرنس براي اند

ستگاه معرفي نمو

  
E   

مشخصات مربوط 
وضعيت اندازه گي
يك خط ريفرنس
 از وضعيت خطي

ي اليكا            

سترس و ذخيره
راحل ذكر شده ق

ON
 است كاربردي ك
ت پياده نمودن ن
ستيشن هاي اليك

را انتخاب مي كن 
Construction

Constructio 

  
EDM را بر اساس

ط به تعريف خط 
  . قرار مي گيرد

وع خط را به دس
   پذيرد.

 ALLده از كليد 
ENHده از كليد 

معرفي 
تنظيم و

N  تنظيم ي
Co  استفاده

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

غير قابل د  نقطه
در اين صورت مر

Cons  برنامه اي
د.اين برنامه جهت

اسي انواع توتال 

 Programينه 
Progra  گزينهn

onبوط به برنامه 

ريفرنس جديد:
Mو  Set Jobه 

F3 گزينه مربوط
حه زير در اختيار 
 بايست نقطه شر
وش صورت مي 
مستقيم با استفاد
ت نقطه با استفاد

 

ew Construc

ontinue Perv

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

حاسبه مختصات 
ده مي شود. كه د

structionامه 

 كار برده مي شو
صب اين برنامه رو

  وش اجرا:
صفحه اصلي گزي

am صفحه دوم 

 اينجا صفحه مرب

ريف يك خط ر
ظيمات مربوط به
ستفاده از كليد 

 اين حالت صفحه
صورت مي  اين 

 اين كار به دو ر
ف) اندازه گيري م

) معرفي مختصات

Set Job 

Set EDM

ction line

vious Site

آم 

يهت

مح
برد

برنا
به 
نص

رو
از ص
در
در

  

  

  

  

  

تعر
تنظ
با ا
در
در
كه
ااف
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 زي آن

ورد نظر 
ري شده نيز 
وي عالمت 

                      

  مي گيرد.

ف شده مي باشد.
سبت به پياده سا

شخصات نقطه مو
ت نقطه هدف گير
 نقطه هدف را رو

                      

  مي شود ماده

 در اختيار قرار م

ساس خط تعريف
نمايي دستگاه نس

 ،پس از ارائه مش
رديده و موقعيت
ي و قائم دستگاه 

ت و منفي 

 طه مورد نظر

                      

ت دومين نقطه آ

شده و صفحه زير

ي يك نقطه بر اس
با استفاده از راهن

وش پياده سازي
LAY O معرفي گر

با تغير زاويه افقي

مثبت سمت راست

شده نسبت به نقط

                      

پذيرش مشخصات

يفرنس معرفي ش

 براي پياده سازي
د ،وارد نموده و با

ست كه در اين رو
OUT در صفحه 

آساني مي توان ب

نقطه شروع خط
از امتداد خط (مث

گيري شطه اندازه 

ي اليكا            

 ، دستگاه براي پ

قطه پايان خط ري

 مورد نياز كاربر 
يست تعريف شود

جالب توجه اين اس
در مشخص شده
مي گردد كه به آ

 تفاع رفلكتور

ختالف فاصله از ن
ختالف جابجايي ا

 سمت چپ)

ختالف ارتفاع نقط

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

صات اولين نقطه 

صات مربوط به نق

به ورود اطالعات
ايي را كه مي باي

نكته مهم و جا ل
) در كادxالمت (

(تارگت) معرفي م

hr ار
∆Li اخ

∆Of  
اخ
س

اخ  

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

س از ورود مشخص

س از ورود مشخص

ن صفحه مربوط ب
 مقادير پارامترها

  دام مي نمايم.
ن پارامتر ها شامل
ن نقطه با يك عال
عالمت مشخصه(

آم 

يهت

  

  

  

 
پس

  

  

  

  

  

پس
  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اين
لذا
اقد
اين
،اين
با ع
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رد نظر 

                      

مورده را با نقطه 
  دام نمود.

 ي فايل ها 

Bench m(  

  شده

 ي كد ها

                      

ه اندازه گيري شد
قادير اختالف اقد

MA	

  م

  

جام عمليات روي

markقاط ثابت (

قاط اندازه گيري

جام عمليات روي

                      

DI وضعيت نقطه
سبت به حذف مق

  فايل ها
ANAGEM

 انتخاب مي كنيم

F1 انج

F2 نق

F3  نق

F4  انج

                      

IST توسط كليد 

حظه نموده و نس

ديريت ف
MENT	F

را  Manageنه 

  د.
 

 

 

 

 

    پردازيم.

ي اليكا            

دازه گيري ساده 
ت پايين كادر مال

مد
FILES

صفحه اصلي گزينه

ر گشوده مي شود

م اين بخش مي 

 ل ها 

 ه 

 هاي 

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

و با انجام يك اند
صله را در قسمت

 روي فايلها از ص

زيرگزينه صفحه 

 قسمت هاي مهم

 روي فرمت ها 
حافظه داخل فايل
ت در مورد حافظه
مليات روي فايل

USBشده روي 

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

) متمركز كرده و
ايسه و نتايج حاص

ي انجام عمليات

 
د از انتخاب اين گ

 
 

 اينجا به معرفي 

F1 عمليات
F2 حذف ح
F3  اطالعات

F4  
انجام عم
ذخيره ش

آم 

يهت

)x(
مقا
  

 

 

 

  
  
  
 

براي
  

  

  

  

  
بعد

  

  

  

  
 
در

4
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 اصطالحاٌ 
انه قابل 

يري شده به 
 فعال 

  ي شويم.
 شده را در 

                      

د و يا حذف 

 قرار مي گيرند،
ورت جداگاو بص 

  هد.

   گيري شده
يه نقاط اندازه گي
شده و در پوشه 

رود نام نقطه مي
اطالعات ذخيره 

                      

د يك فايل جديد

وم مورد استفاده
شده ادغام نشده

ل را انجام مي ده

Me نقاط اندازه :
ن هاي اليكا، كلي

Measur تلقي ش
.  

فحه مربوط به ور
ا Enterر كليد 

                      

  مي نمايم. 
فراخواني، ايجاد 

  

صورت ثابت و مداو
طالعات ذخيره ش

  

 امكان 

تصات 
د منجر 

حذف، اين عمل 

easurement

در توتال استيشن
rementعنوان 

ذخيره مي شوند.
ز 

 

ن گزينه وارد صف
 مي كنيم. با فشا

  ظه نمود.
  
  

  

  

  

                      

Jo  را انتخاب  

  ه كاربر امكان 

مي دهد باشد را 

 نقاطي كه به ص
 از نقاط با ساير ا
ص خود ميباشد.

مايم، اين گزينه 
   تعويض نمايد.

نام و مخت(نقطه  
تفاده از اين كليد
ش در مورد تاييد

t

د
ع
ذ
ا

Measurem  را

، با استفاده از اين
مورد نظر را وارد 
ي هستند مالحظ

 شه

ي اليكا            

File M  گزينهb

 در اين قسمت به
بل تعريف شده 

ط بنچ مارك و يا
 اينكه اين دسته 

اي جايگاه خاصردا

نم EDITوجود را 
ت و يا نام نقط را

ف مشخصات يك 
ذكر است كه است

شد بلكه با پرسش

Fi  گزينهment

قطه خاص باشد،
كليد، نام نقطه م

 Page دسترسي

 ي شده

 خاص

ي موجود در پوش

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

   ل)
Management

فوق دقت نمايم، 
ايل هاي كه از قب

  ط ثابت

 هاي اليكا ، نقاط
ه ميشوند. براي 
ر پوشه مربوطه د

  صات نقطه
ختصات نقطه مو
 دهد تا مختصات

  قاط
اري جهت حذف
ي شود. الزم به ذ
خصات نخواهد ش

le Managem

 

Specific:   
ه فراخواني يك نق
ستفاده از صفحه ك
كه با كمك كليد 

 فايل(پوشه) 

نقطه اندازه گيري

تجو يك نقطه خ

ش كليه داده هاي

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

Jo فايل(: پوشه
tاز صفحه اصلي 

نانچه به صفحه ف
) فاDeleteدن(

Fix Point :نقاط
ر توتال استيشن 

FIXPOIN ناميد
خواني باشند، در

EDاديت مختص :
نانچه بخواهيم مخ

به كاربر مي  ن را
DELETحذف نق :

اين كليد نرم افز
X,Yاستفاده مي (

 حذف فوري مشخ

mentفحه اصلي 

 خاب مي كنيم.

c Point Searc

 صورتيكه نياز به
 اين صفحه با اس
فحات مختلفي ك

Job نام ف

PtId  نام نق

F3  جست

F4  نمايش

آم 

يهت

ob

ا   
چن
كر
ts

در 
NT

فرا
IT

چن
اين
TE

از ا
Y,Z

به 
  

صف
انتخ

  

ch

در
در
صف
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را مشاهده 
   ي راهنما

فته شده 

ل نمودن 
ن شده 
بوط به 

ستگاه به 
حل را 

شده و 

العات 

                      

ر مشخصات آن ر
حيط از كليد هاي

بزاري در نظر گر

ي شود كه با فعال
روشن ل اتوماتيك

ثبت مراحل مرب 

ز روشن شدن دس
پايان تعريف مرا 

وماتيك انجام شد

ش مي توانيد اطال

                      

Pa مي توان ساير
ي آنها در اين مح

ه مرتبط است، اب

طه صفحه باز مي
راي پذيرش روال

OK نرم افزاري 

مي خواهد پس ا
 ESCنرم افزاري 

شده به صورت اتو

مثال در اين بخش

                      

ageاده از كليد 

وان براي فراخواني

  ها

TO	

ه سيستم دستگاه

ب مي 

ي 
ت كه 

شن 
شود. 

S از صفحه مربوط
Reco ،دستگاه بر

 فشار دادن كليد

ك بار مراحل كه م
ت با فشار كليد نر

شكه مراحل ثبت 

 مي دهد. بطور م

                      

ست. كه با استفا
وجود باشد، ميتو

ابزار ه
OOLS

بهاز عملياتي كه 
  پردازيم.
TOOLS را انتخا

ين بردن تقريبي
ن نكته الزم است

و نرم افزار هاي 

وش است پس از ر
 اتوماتيك انجام ش

  د.
Startup گزينه 

ord نرم افزاري 

 مي گردد كه با 

گيرد و كاربر يك
ي دهد و در نهايت

شاهده مي شود ك

ختيار كاربر قرار 

ي اليكا            

فراخواني شده ا 
ز در اين پوشه مو

نجام يك سري ا
ز اين بخش مي پ
Sحه اصلي گزينه 

  .مي شود

دستگاه براي از بي
 مي شود.ذكر اين
سط دستگاه ها و

ف، سروير مايل 
برنامه به صورت 

استفاده مي شود 
ه بعد از انتخاب 
فشار دادن گزينه
ت پيغامي ظاهر

گسترس قرار مي 
 محيط انجام مي

 روشن گردد، مش
  شده است.

 به دستگاه در اخ

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

4نقطه شماره جا 

 نقاط ديگري نيز
  د.

هاي اليكا براي ا
ه قسمت هاي از
ن ابزار ها از صفح

 صفحه زير باز مي

Calibration د
ي و قاثم استفاده

C توتال، بايد توس
  گيرد. 

  توماتيك
و به داليل مختلف
احل شروع يك ب

 Startupگزينه 
ن صورت است كه

 Active و بعد ف
باشد. در اين حالت

   مي گردد.
فحه اصلي در دس
جام شود در اين

ستگاه خاموش و
ز پيش تعريف ش

ت جامعي را راجع

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

ي مثال: در اينج
ود.ضمنا چنانچه

    ) استفاده نمود

 توتال استيشن ه
ت كه به توضيحه
ي استفاده از اين

در اين حالتيم.
Adju:   

اين گزينه براي 
طاهاي زاويه افقي

alibrationي 

خصوص صورت بگ
Startu: شروع ا

 بعضي از مواقع و
ودن دستگاه، مرا
ي اين عمل از گ
ش كار آن به اين

به  Statusينه 
ستگاه آماده مي با

Auto Sta آغاز
ين صورت كه صف
ورت اتوماتيك انج

  الم مي نمايد.
ل اگر يك بار دس
ستگاه آماده كار از

Sys Inf:   
اطالعاتن برنامه 

آم 

يهت

براي
نمو
  )
  

  
  
  
  
در

است
براي
كني
st

از ا
خط
براي
مخ
up

در
نمو
براي
روش

گز
دس
rt

بدي
صو
اعال
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دس
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هده نمايد. 

Lic.K  مي

ه و بايستي 

New PI 

                      

 دستگاه را مشاه

Keyتحت عنوان 

منحصر بفرد بوده

N‐Codeسمت 

                      

خ سرويس بعدي
   تنظيم نمود.

ي كد مخصوص 

راي هر دستگاه م

On كرده و در قس

                      

ع ليزر وتاريخ، نو
 آنها را مي توان ت

طي نياز به معرفي

راد و يا 
ه در 

ين پين 
صورت 

ود، 
 كه اين شماره بر

Use PIN‐  راn

  يد نمايد.

                      

ره توليد محصول
كه در اين بخش 

م افزار هاي ارتباط

فاده غير مجاز افر
تگاه مي باشد كه

 PIN مي باشد.اي
شده و در ص وال

 
رت غلط وارد شو
ست خواهد كرد 

Codeد قسمت 

OK مراحل را تايي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي اليكا            

ل دستگاه، شمار
ده مي فرماييد ك

نرمي كاربردي و 

تگاه در برابر استف
ص براي كار با دست
مي نمايد، گزينه 
وسط دستگاه سو

 ار خواهد كرد.
ن پين كد به صو

 PUK را درخواس
   ريافت شود.

ر شكل مي بينيد
Kس با فشار دادن 

  

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

گاه، شماره سريال
ريخ را نيز مشاهد

كليه نرم افزار هاي

محافظت از دستگ
يك شماره خاص

Passwo عمل م
 شروع عمليات تو
ستگاه شروع به كا
از پيج مرتبه ،اين
توماتيك معرفي

دراه از فروشنده 
دركه طوري   آن

رد نمايد و سپس

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

بوط به نوع دستگ
مچنان زمان و تار

Lic.Ke:   
ي فعال سازي ك

  شد.
PI:   

ي از روش هاي م
دي، استفاده از ي

ordقع به عنوان 

د هميشه قبل از 
حت ورود آن دس
 صورتيكه بيش ا
ستگاه به صورت ا
گام خريد دستگا
ي فعال ساختن 
سورد دلخواه را وار

آم 

يهت

مرب
هم
  
ey

براي
باش
IN

يكي
دزد
واقع
كد
صح
در
دس
هنگ
براي
پس
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	يماج نمحرلا بيجم :هدننك هيهت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   LEICA FLEX OFFICE نرم افزار تخليه

سوم فصل  
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لدر 
 روي آن و 

 ساحه 

 قرار ميز ي

 حل

 است كن

سرخ  طه
 آوردن ن

                      

گرديده است، فول
 كليك كردن بر 
 توسط توتال از 

روي بر را توتال ا
مح به را كابل گر

ممك كار اين ولي
نقط يك همچنين

بيرون هنگام چنيم
 كشيم

                      

L	

داري شده ارائه گ
وجود ميباشد. با

كه تاطالعا  آن

Leica ابتدا حاال
ديگ سر و. كنيم ي

اصو غير انجام و ت
ه و دارد قرار كابل
همچ و بگيرند رار
بك بيرون سمت ه

                      

  تخليه
LEICA	FL

همراه توتال خريد
مواين بخش  خل

كه ميتوان توسط

 a FlexOfficeم

مي وصل امپيوتر

است ها قسمت ن
ك روي بر رنگ خ

قر هم مقابل سرخ
به مستقيم و فته

                      

افزار ترم 
LEX	OFF

  ر
 CD تخليه كه ه

SETUP. در داخ
ي نصب ميشود ك

نام به شود مي هر
كا كيس روي بر

حساسترين از كي
سرخ نقطه يك كه
س نقطه دو اين د

گر مخصوص حل

ي اليكا            

نر
FICE

ر روي كامپيوتر
يد با استفاده از 

EXEنام   يلي به

اي معمولي برنامه
  ال نمود.

ظاه صفحه روي
دو كام يا يك ام
  .كنم

يك توتال به كابل
ك باشيد داشته جه

بايد حتما كهتال 
مح از و دهيم جام

رم 
م باز 

 

ده و 

  م.

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

  

م افزار توتال بر
زار تخليه، ابتدا با

و فايجرا مي كنيم.
رنامه به صورت م

انتقاوي كامپيوتر 
بر آيكون يك زار

كا محل به را ابط
ك مي وصل وتال

اتصال محل كه 
توجه شود پورت ن
توت روي بر پورت 

انج را كار اين يق

Desk  فايل
را اجرا نموده و نر
 نصب كرده بوديم

را براي انتقال 
مپيوتر انجام مي 

 Too كليك نمود
Data Exch

 انتخاب مي كنيم

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

هنماي نصب نرم
هت نصب نرم افز

Flexoffic را اجر
جام دادن نصب بر
فته شده را بر رو

افز نرم نصب از د
را كابل و دهيم ي

تو روي بر خصوص
باشيد داشته جه

شدن خراب جب
محل روي بر گ
دقي بايد بسيار بل

ktopاز صفحه 

FlexOffice ر
افزاري كه قبال 

   مي شود. 
و مراحل زير ر 

اطالعات به كام
  دهيم.
 olsگزينهروي 

 hangeگزينه 

Manager را

آم 

يهت

  

  
راه
جه
ce

انج
گر
بعد
مي
مخ
توج
موج
رنگ
كاب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



56 |         
   
 

ختيار قرار 

يد كرده و 
ر خود را 

مي كنيم. 
 باشد و 
 كرده و 

                      

تخاب كاربر در اخ

F قرار گرفته كليد
مورد نظر Jobت 

اه را انتخاب مخو
ندازه گيري شده
 آن كليد راست 

                      

ر گزينه جهت انت

Files+ كه مقابل 

ده و از اين قسمت
  يم.

رد نظر ، فيلد دلخ
 نقاط ثابت ويا ان
د مورد نظر روي

   مي نمايم. 

                      

ر اين حالت چهار
  ي گيرد.

د روي قسمت +
باز شد Jobزينه 

راخواني مي نمايي
مور Jobپس در 

ن فيلد مي تواند
د از انتخاب فيلد

Cop  را انتخاب

                      

تگاه 
عات را 

يح 
ط به 

ن 
 انجام 

 كه 
بوط 
Seria 

اط بين 

 قرار 

 

در
مي
بعد
گز
فر
سپ
اين
بعد
py

ي اليكا            

ان نوع مدل دست
ط به انتقال اطالع
مات ارتباط توضي
ين صفحه مربوط
ه مشخصات تعين
در غير آن انتقال

 تقسيم مي شود
و سمت چپ مرب

al Portي گزينه 

مربوط به توتال 

ليك كرده تا ارتبا
  ر گردد.

ر حالت خاموش 
باط(در صورت 

دستگاه به طور  

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

ع پورت و همچنا
 تنظيمات مربوط
ال در بخش تنظيم
اد. همچنان در اي
رتباطي بايد كليه

. و ديناٌ وارد شود

فحه به دو بخش
وط به كامپيوتر و
ر اين حالت روي
وده و تنظيمات م

   مي دهيم.  

C تعريف شده كلي
 كامپيوتر بر قرار
مي شود توتال در
نگام برقراري ارتب
وتال و كامپيوتر)

   شود.

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

در اين صفحه نوع
توتال و همچنان
همانگونه كه قبال
داده شد انجام دا
ورود مشخصات ا
شده در توتال عي

 نمي شود. 

در اين حالت صف
سمت راست مربو
به توتال است. در
كليك راست نمو
ستيشن را انجام

COMحال روي 

توتال استيشن و
توجه: پيشنهاد م
داشته باشد تا هن
هماهنگي بين تو
توماتيك روشن 

آم 

يهت
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ترسيم در 

ها خارج از 

                      

ز پياده سازي و تر

د. كه توضيح آنه

                      

عمليات مورد نياز

ربر قرار مي دهند

                      

هت انجام ساير ع

در اختيار كا م را

                      

راست 
خص 

ك 
. و 

سمت 
يد 

ت انتقال يافته جه

ي، امكانات ترسيم

ي اليكا            

مايد، در قسمت ر
ت. جاي را مشخ
دد. سپس كليك
نتخاب مي نمايم
مورد نظر و در قس

رده و توسط كليك
   كنيم.

ي شود. اطالعات

 هاي نقشه كشي

 توتال استيشن هاي

	يماج نمحرل

ه مشاهده مي نم
ط به كامپيوتر است
العات ذخيره گرد

را ان Pasteزينه 
شده و نام فايل م
 تخليه را تعين ك
ليه را شروع مي 

ه فوق مشاهده مي
  ه است.

ه ساير نرم افزار 
  وعه مي باشد.

موزش گام به گام 

ا بيجم :هدننك هي

حاال همانگونه كه
صفحه كه مربوط
مي كنيم كه اطال
راست كرده و گز
پنجره روبرو باز ش
دوم ،نو ع فرمت 

OK عمليات تخل

چنانچه در نمونه
اختيار قرار گرفته
پس از اين مرحله
مطالب اين مجمو

آم 

يهت
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