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 ۱۳۶۱ -طلب، محمدجواد، رضوان : سرشناسه

 TSبرداری با دوربین توتال استیشن اليکا سری آموزش گام به گام نقشه : عنوان و نام پديدآور
 )پروژه اول(/

مشهدی، طلب؛ ويراستاران محمدقاسم مسرتتالیف محمدجواد رضوان 
 نژاد.محمد رضائی

 ، ۱۳۹۵.مشهد: پرتو نگار توس : مشخصات نشر

 مصور )رنگی(.: ص. ۱۰۰ : مشخصات ظاهری

 6-3-96668-600-978 : شابک

وضعیت فهرست 
 نويسی

 فیپا :

 هادستنامه --های اليکا دوربین : موضوع

 .Leica camera -- Handbooks, manuals, etc : موضوع

 عکاسی --برداری نقشه : موضوع

 Photographic surveying : موضوع

 ، ويراستار - ۱۳۶۴محمدقاسم،  مشهدی،مسرت : شناسه افزوده

 ، ويراستار۱۳۷۰ -نژاد، محمد، رضائی : شناسه افزوده

 2۶۳TRل/2ر۵۷   ۱۳۹۵  : رده بندی کنگره

 ۳۱/۷۷۱ : ديويیرده بندی 

شماره کتابشناسی 
 ملی

:  ۴۴2۰۶۳۳ 

 برای تھیھ نسخھ کامل این مجموعھ بھ لینک زیر مراجعھ کنید
www.icivil.ir/totalp۱



 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان
 

 
 1 فصل اول: معرفی پروژه

 25 نام پروژه( بهJobفصل دوم: ایجاد یک پوشه )

 39 فصل سوم: برپایی ایستگاه توسط یک امتداد معلوم

 57 های پروژهها و ایستگاهفصل چهارم: برداشت کنج

 95 با نرم افزارهای مربوطه مختصاتی و صورتمجلس براساس نتایج ميدانیفصل پنجم: تهيه نقشه 
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 اول فصل

 معرفی پروژه

 

 

ای از در این فصل به معرفی اجمالی پروژه در قالب یک فیلم کوتاه و گزیده

 مطالب آموزشی می پردازیم.
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گام به گام اجرای تهیه نقشه مختصاتی از یک زمین و نحوه تنظیم در این پروژه قصد داریم مراحل 

 های توتال استیشن الیکا سری های زمین را با استفاده از دوربینها و کنجصورتمجلس ایستگاه

TS  وTS PLUS .آموزش دهیم 

 

 
 

 

های پیوست مشاهده را لیست فیلم 1-1گام معرفی پروژه، فیلم شماره بهجهت انجام گام

 نمایید.

 

 
 

ایم هایی که ایجاد کردههای زمین و ایستگاهنمایید پالن کنجهمان طور که در تصویر زیر مشاهده می

 قابل مشاهده است.

 
 

 
 

 

 هاهای زمین و ایستگاهتصویر پالن کنج
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 تصویر کنج اول

 
 
 

 

 
 

 تصویر کنج دوم
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 تصویر کنج سوم

 
 

 

 
 

 تصویر کنج چهارم
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ها به یک ایم. با وصل کردن این کنجها برای ما معلوم و از مالک تحویل گرفتهاین پروژه، کنج که در

 .گردددیگر شکل زمین مشخص می

 
 

 

 
 

 تصویر کامل زمین
 
 
 
 

ها و حریم زمین، ایستگاه معلوم نداریم، شویم که جز کنجزمانی که برای بار اول وارد یک پروژه می

دوربین  Station Setupدر   Ori.with Angleبایست از برنامهمارکی وجود ندارد مییعنی در پروژه بنچ 

گذاری کنیم که در ادامه استفاده کنیم وعالوه بر آن یک سری نقاط ثابت در اطراف پروژه عالمت

 کنیم.ها را محاسبه میمختصات آن

 Yین توتال و تعیین زاویه محور مبتنی بر تعریف ایستگاه استقرار دورب Ori.with Angleاساس برنامه 

ای سیستم با شمال منطقه است. که به این روش اصطالحا توجیه بر اساس زاویه یا همان توجیه زاویه

 شود.گفته می
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 تصویر نقاط ثابت اطراف پروژه

 

حظه های زمین دید داشته باشد را مالدر تصویر زیر محل استقرار اولیه دوربین توتال که به تمام کنج

 نمایید.می

 

 
 

  تصویر محل استقرار اولیه دوربین توتال در زمین
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پس از سانتراژ اولیه، با استفاده از تراز کروی روی دستگاه، دوربین را با استفاده از کلید قرمز رنگ 

On/Offصفحه کنیم و به، دستگاه را روشن میLevel & Plummet هایرسیم. و با استفاده از پیچمی 

 کنیم.تری براگ دوربین تراز دیجیتال را تنظیم می 
 

 
 

 Level & Plummetصفحه تصویر مربوط به
 

همچنین الزم است در محل شاقول لیزری یک میخ برای مشخص کردن ایستگاه درج تا ایستگاه 

 استقرار مشخص گردد.

 

 
 

 تصویر مربوط به محل میخ کوبی برای تعیین ایستگاه
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 Tاز روی میخ ایستگاه استقرار تا نماد Instrument Height با استفاده از متر کشی ارتفاع دستگاه یا 

 آوریم.دست میشکل سمت راست یا چپ دستگاه به
 

 
 

 گیری ارتفاع دستگاه توسط مترتصویر مربوط به اندازه

 

و کلید نرم  TSهای در دوربین OKبعد از سانتراژ نهایی کلید نرم افزاری  Level & Plummetصفحه در

 رسیم. صفحه منوی اصلی دوربین میفشاریم. بهرا می TS Plusهای در دوربین  Contافزاری 
 

 
 

 تصویر مربوط به صفحه منوی اصلی دوربین
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 ها در آن ذخیره گردد. گیریمعنی پوشه ایجاد کنیم تا تمامی اندازهبه Jobدر این مرحله می بایست یک 

 گیریم.معنی مدیریت قرار میبه Manageروی آیکون  Rightبرای این کار با استفاده از کلید حرکتی 
 

 
 

 Manageتصویر مربوط به آیکون 

 

 FILEصفحه فشاریم. بهرا می Enterقرار گرفتیم کلید تایید یا  Manageهنگامی که روی آیکون 

MANAGEMENT  ها در دوربین معنی مدیریت فایلبهTS صفحه و بهManage 1/2 ها معنی مدیریت فایلبه

 رسیم.میTS plusدر دوربین 
 

 
 

  FILE MANAGEMENTصفحه تصویر مربوط به
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صفحه فشاریم تا بهرا می TS Plusدر دوربین  1و کلید عددی  TSدر دوربین  F1اکنون کلید تابعی 

 برسیم. Jobمخصوص 
 

 
 

معرف کلید  TSهای در دوربین F2و یا کلید تابعی  TS Plusهای در دوربین F3با استفاده از کلید تابعی 

 صفحه ورود اطالعات پوشه برسیم.فشاریم تا بهرا می Newنرم افزاری 
 

 
 

 صفحه ورود اطالعات پوشهتصویر مربوط به

  قابل مشاهده است. REZVANTALABنام  Operatorو در فیلد  REZVANنام  Jobکه در فیلد 
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در  OKو کلید نرم افزاری  TS Plusدر دوربین های  Contمعرف کلید نرم افزاری  F4سپس کلید تابعی 

 سازی اطالعات مشاهده گردد.معنی ذخیرهبه ! Data savedفشاریم تا پیام را می TSهای دوربین

 

 
 

 ! Data savedتصویر مربوط به پیام 
 

 گیریم. صفحه ورود اطالعات پوشه قرار میتومات دربه طور ا ! Data savedبعد از مشاهده پیام 

 

 
 

  صفحه ورود اطالعات پوشهتصویر مربوط به

 برای تھیھ نسخھ کامل این مجموعھ بھ لینک زیر مراجعھ کنید
www.icivil.ir/totalp۱



 در  OKو کلید نرم افزاری  TS Plusدر دوربین های  Contمعرف کلید نرم افزاری  F4کلید تابعی 

 .ظاهر گردد ! Job setفشاریم تا پیام را می TSهای دوربین

 

 
 

 ! Job setتصویر مربوط به پیام 

 

 رسیم.صفحه منوی اصلی میبه ESCبار کلید با فشردن دو

 

 
 

  تصویر مربوط به صفحه منوی اصلی
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 های ثابت یا بنچ مارک نداریم و برای اولین بار وارد پروژه با توجه به اینکه در این پروژه ایستگاه

 ای استفاده کنیم.یا توجیه زاویه Ori. With Angleایم می بایست از برنامه شده

سیستم با شمال منطقه و یا یک راستای  Yاساس این برنامه بر تعریف ایستگاه استقرار و تعیین زاویه 

 ای گویند.مشخص است که اصطالحا توجیه بر اساس زاویه یا توجیه زاویه

 را برابر صفر قرار داده است. HZروی کرده و در تصویر زیر نقشه بردار به سمت شمال منطقه نشانه
 

 
 

 HZتصویر مربوط به صفر قرار دادن 
 

کنیم که در تصویر زیر شمال منطقه در ادامه با استفاده از قطب نما جهت شمال منطقه را تعیین می

 معلوم شده است.
 

 
 

 تصویر قطب نما جهت نمایش شمال منطقه در زمین
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 دست ات محل استقرار ایستگاه دوربین توتال را بهیا مختصات فرضی، مختص GPSبا استفاده از 

 آوریم.می

 

 
 

 GPSتصویر مربوط به پیدا کردن مختصات محل استقرار دوربین توسط 
 

 صفحه منوی اصلی قرار داریم.گردیم و درمیبه دوربین توتال باز

 

 
 

  صفحه منوی اصلیتصویر مربوط به
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 فشاریم.را می Enterها قرار داریم. کلید تایید یا برنامهمعنی به Programsدر حالی که روی آیکون 

 ها قرار داریم. معنی برنامهبه Programsصفحه در
 

 
 

 هاصفحه برنامهتصویر مربوط به
 

 را انتخاب کنیم. Ori. With Angleتوانیم برنامه می Station Setupبا استفاده از 

توانیم به می TS Plusهای در دوربین 1و یا کلید عددی  TSی هادر دوربین F1با استفاده از کلید تابعی 

Station Setup .برویم 
 

 
 

  Station Setupصفحه تصویر مربوط به
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 را انتخاب Ori.with Angleبرنامه  Methodقرار داریم. در قسمت  STATION DATA ENTRYصفحه در

دست آوردیم، نام به GPSکنیم. با توجه به اینکه در مرحله قبل موقعیت محل استقرار دستگاه را با می

 کنیم.وارد می ENHکنیم و مختصات آن را به کمک کلید نرم افزاری انتخاب می ST REZایستگاه را 

 کنیم.وارد می hiدست آوردیم را در فیلد همچنین ارتفاع دوربین را که با استفاده از متر کشی به

در  OKو کلید نرم افزاری  TS Plusدر دوربین های  Contمعرف کلید نرم افزاری  F4سپس کلید تابعی 

قرار بگیریم و با استفاده از کلید نرم  Manual Angle Settingفشاریم تا در صفحه را می TSهای دوربین

 SET. نهایتا با استفاده از کلید نرم افزاری دهیمراستای شمال منطقه را برابر صفر قرار می HZ=0افزاری 

 گردد.پیام زیر مشاهده می

 

 

 

 
 

 ! Station & Oriitation setتصویر مربوط به پیام 
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 گیریم ها قرار میصفحه برنامهدر
 

 

 
 

 هاصفحه برنامهتصویر مربوط به

 

 

 نسبت به برداشت نقاط اقدام نماییم.توانیم معنی برداشت میبه Surveyingبا استفاده از برنامه 

 هایدر دوربین Measو کلید نرم افزاری  TSهای در دوربین ALLو با استفاده از کلید نرم افزاری 

 TS Plus سازی نقاط اقدام کنیم.اقدام به برداشت و ذخیره 

 دهیم.بعد از نشانه روی کنترل های ذیل را انجام می

 )تراز دیجیتالی و شاقول لیزری( Level & Plummetالف( 

 EDMب( نوع طول یاب الکترونیکی 

 hr رفلکتورپ(ارتفاع 

 د(تراز گرفتن منشور توسط کمک نقشه بردار )در صورت وجود(

 نشانه روی پایانی )انطباق + تار رتیکول به مرکز هدف یا مرکز منشور( مجدد ث(کنترل

 Distیا  Measج(فشردن کلید نرم افزاری 

گیری از اندازه می بایستذخیره شوند  Measureخواهیم نقاط با پسوند توجه به اینکه در این پروژه میبا 

که از قبل ساختیم  REZVANاستفاده نماییم تا در پوشه  Measافزاری مستقیم نقاط توسط کلید نرم

  ذخیره گردد.
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یاب از نوع طول BASEو نقطه مبنا به نام ST3 وST1،ST2های زمینی ها و ایستگاهبرای برداشت کنج

Prism standard Mini  کنیم.متر استفاده می 0.1به معنی مینی منشور با ارتفاع رفلکتور 
 

 
 

 ها و نقطه مبناهای زمینی و کنجتصویر مربوط به ایستگاه

 

 
 

 متر 0.1تصویر مربوط به رفلکتور از نوع مینی منشور استاندارد با ارتفاع رفلکتور 
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 باشد.( قابل مشاهده میTapeاز نوع منشور برچسبی ) T1در تصویر زیر ایستگاه هوایی 

 

 
 

 تصویر مربوط به ایستگاه هوایی از نوع منشور برچسبی

 

باشد و به دلیل انطباق + تار معنی منشور برچسبی میبه Tapeیاب از نوع در تصویر زیر نوع طول

 باشد.ارتفاع رفلکتور صفر می معنیبه hrرتیکول بر مرکز هدف 
 

 
 

  (Tapeتصویر مربوط به منشور برچسبی )
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که با یک نقطه در عوارض اطراف مشخص  BM4و  BM1،BM2 BM3های هوایی در تصویر زیر ایستگاه

 باشد.شده، قابل مالحظه می
 

 
 

 تصویر مربوط به نقاط هوایی اطراف پروژه

 

معنی بدون منشور انتخاب گردد به Non-Prismی بایست حالت برای برداشت این نقاط به کمک لیزر، م

 برابر صفر تعیین گردد. hrو همچنین ارتفاع رفلکتور به دلیل انطباق + تار رتیکول به مرکز هدف باید 
 

 
 

  گیری نقاط هوایی بوسیله لیزرتصویر مربوط به اندازه
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بایست نقاط رسد و مییدانی به پایان میهای اطراف زمین، عملیات مها وایستگاهپس از برداشت کنج

تخلیه کنیم تا در  DXFبا پسوند  LEICA FLEX OFFCEذخیره شده در پوشه مورد نظر را در نرم افزار 

 ها را فراخوانی کنیم.نرم اتوکد آن
 

 
 

 تصویر مربوط به انتقال اطالعات از دوربین به دستگاه کامپیوتر
 

کنیم تا شکل زمین ایجاد گردد و در محل زمین را به یکدیگر متصل میدر نرم افزار اتوکد چهار کنج 

 کنیم. که به این نقشه، نقشه مختصاتی گویند.یا دایره ایجاد می Center Markها یک ایستگاه
 

 
 

  تصویر نقشه مختصاتی زمین 
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عی انجام بدهیم، ایستگاه مبنا، تصحیح ارتفا Zخواهیم بر اساس مولفه در ادامه با توجه به اینکه می

ها را فراخوانی کنیم و به آن Notepadگیری نقاط را انجام دهیم و در  IDباسیت در نرم افزار اتوکد می

ایستگاه بر اساس ایستگاه مبنا،  Zمنتقل و پس از ویرایش اطالعات و اصالح مولفه  Excelنرم افزار 

 تحویل پیمانکار بدهیم.جدول تهیه شده را در فایل صورتمجلس قرار بدهیم و آن را 

 

 

 

   

 Excelو انتقال آن به  Notepadتصویر مربوط به فراخوانی نقاط به 
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 صورتمجلس تحویل ایستگاه های نقشه برداری و کنج های زمین به انضمام نقشه مختصاتیتصویر 
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 دوم فصل

 نام پروژه( بهJobایجاد یک پوشه )

 

برداری احتیاج به استیشن برای انجام عملیات نقشههای توتال در دوربین

یک پوشه برای ذخیره سازی اطالعات داریم. که اصطالحا به پوشه در 

 شود.گفته می Jobهای توتال دوربین

ایجاد نموده و پس از  REZVANنام ( بهJobدر این فصل ابتدا یک پوشه )

هایی گیریتمامی اندازهکنیم تا (میSet( آن را تنظیم )Saveذخیره سازی )

 شود در این پوشه قرار گیرند.که انجام می
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بعد از روشن کردن دوربین توتال و سانتراژ 

معنی صفحه به  MAIN MENUصفحهبه آن

 رسیم.میاصلی 

 
 

از صفحه  Rightبا استفاده از کلید حرکتی 

معنی به Progروی آیکون  کلید دوربین

 گیریم.قرار میبرنامه 

 
 

از صفحه کلید   Rightکلید حرکتیبا  سپس

معنی به Manageروی آیکون  دوربین

کلید تایید یا کلید  گیریم.قرار میمدیریت 

Enter  کلید قرمز از صفحه کلید دوربین(

 فشاریم.رنگ( را می
 

 

   FILE MANAGEMENT 1/2صفحهبه

رسیم. سپس معنی مدیریت فایل میبه

از صفحه کلید دوربین  F1کلید تابعی 

 فشاریم.معنی پوشه را میبه Jobمعرف 
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معنی به  -/-  VIEW/DELETE  JOBصفحهبه

( DELETE( و پاک کردن )VIEWمشاهده )

 رسیم.میپوشه 

  F3جدید کلید تابعی  Jobبرای ایجاد یک

معرف کلید نرم از صفحه کلید دوربین 

 فشاریم.را میمعنی جدید به  NEWافزاری
 

 

معنی ورود به JOB ENTRYصفحه به

  Jobفیلددر این صفحه  رسیم.میاطالعات 

 حالت انتخاب قرار دارد.درمعنی پوشه به

 
 

 برای تایپ موضوعات گوناگون در دوربین توتال بایستی نکات زیر را در نظر گرفت:

توان از صفحه کلید دوربین می Enterیا با فشردن کلید تایید یا  Rightبا استفاده از کلیدحرکتی  -یک

 آورد.صورت ویرایش درفیلد را به

توان یک از صفحه کلید دوربین می Upیا کلید حرکتی  INSERTبا استفاده از کلید نرم افزاری  -دو

 حالتی که در وضعیت تایپ حروف باشیم.کاراکتر فاصله ایجاد نمود در

توان یک از صفحه کلید دوربین می Downیا کلید حرکتی  DELETEاده از کلید نرم افزاری با استف -سه

 کاراکتر را پاک کرد.

 توان کل عبارت مقابل فیلد را پاک نمود.می CLEARبا استفاده از کلید نرم افزاری  -چهار
 

از صفحه  Rightبا فشردن کلید حرکتی 

معنی پوشه به  Jobفیلد کلید دوربین

 گیرد.درحالت ویرایش قرار می
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-  آشنايى با مفاهيم نقشه بردارى 
- سانتراژ كردن دوربين در حالت خارج از ايستگاه و روى ايستگاه زمينى 

-  ايجاد Job  و مديريت آن 
-  وارد كردن بنچ مارك ها به دوربين

-  كنترل هاى EDM در حالت هاى مختلف 
 (Coding) برداشت عوارض با كد گذارى  -

 ( (Surveying) برداشت نقاط و آشنايى كامل با برنامه برداشت  -
Free Station يا Resection معرفى دوربين به پروژه از طريق برنامه ترفيع  -

-  كنترل برنامه ترفيع به سه روش 
 (Ori.With.Coor) معرفى دوربين به پروژه از طريق برنامه توجيه مختصاتى  -
 (Ori.With.Angle) معرفى دوربين به پروژه از طريق برنامه توجيه زاويه اى  -

Quick Survey معرفى دوربين به پروژه از طريق برنامه توجيه زاويه اى با برنامه  -
 (Stake Out) پياده كردن نقاط  -

 ( (Tie Distance) و خط اتصال (Refernce Line) برنامه خط مرجع  -
(Area) و برنامه مساحت (Remote Height) برنامه نقطه دوردست  -

-  انتقال نقاط به كامپيوتر (تخليه) 
-  كنترل شاقولى و تراز صفحه ستون ها  

- كنترل نماى ساختمان ها  
- كنترل محدوده و حريم خاك بردارى 

-  روند تهيه نقشه هاى توپوگرافى و نقشه هاى كروكى اراضى و ساختمان ها 

در قالب 15 پروژه گام به گام كاربردى 

كالس هاى نقشه بردارى با دوربين توتال به صورت كامال عملى بوده و قبل از شروع دوره 
 جزوه كامل از تمامى مباحث اين دوره به همراه يك عدد لوح فشرده ازآموزش هاى تصويرى 

 مراحل انجام كار تقديم كاربران ميگردد.  

(پروژه محور) 

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 09156494839 تماس حاصل فرماييد. 

مدرس : مهندس محمد جواد رضوان طلب 
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