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 ۱۳۶۱ -طلب، محمدجواد، رضوان : سرشناسه

آموزش گام به گام نقشهبرداری با دوربین توتال استیشن اليکا  : عنوان و نام پديدآور

طلب؛ تالیف محمدجواد رضوان /سری TS Plus )پروژه دوم(

 .مريم شريف زاده گرماوریمشهدی، ويراستاران محمدقاسم مسرت

 ، ۱۳۹۵.مشهد: پرتو نگار توس : مشخصات نشر

 : مصور )رنگی(.ص. ۹۶ : مشخصات ظاهری

 0-1-97049-600-978 : شابک

 

وضعیت فهرست 

 نويسی

 فیپا :

 هادستنامه --های اليکا دوربین : موضوع

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

 عکاسی --برداری نقشه : موضوع

 Photographic surveying : موضوع

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

 ، ويراستار۱۳۷۴ -، مريم، شريف زاده گرماوری : شناسه افزوده

 2۶۳TRل/2ر۶۳   ۱۳۹۵ : رده بندی کنگره

 ۷۷۱/۳۱ : رده بندی ديويی

شماره کتابشناسی 

 ملی

:  ۴۵۵8۷0۱ 
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 پيشگفتار ناشر  
 
 

از وزارت فرهنگ با مجوز رسمی  «های الکترونيکی رسانه بر خط رضوانآموزش مرکز»

به عنوان یک مرکز رسانه برخط در زمینه  تولید محتوی در حوزه رسانه برخطدر زمینه  و ارشاد اسالمی

فعالیت خود را آغاز و بورسیه نرم افزاری  محوریت ارایه خدمات رایگان های نرم افزاری باتولید آموزش 

 نموده است.

این مرکز پس از سپری نمودن مراحل اداری و قانونی کشور عزیزمان، موفق به اخذ تمامی مجوزهای 
قانونی در ارائه  الزم در حوزه رسانه برخط )فضای سایبری( از مراجع ذیصالح گردیده است و هیچ مشکل

 خدمات آن وجود ندارد و به عنوان متصدی رسانه فرهنگ و ارشاد اسالمی به رسمیت شناخته شده است.

 اهم فعالیت این مرکز به شرح ذیل می باشد.

تصدی قراردادن اطالعات و محتوای دیداری، شنیداری و یا ترکیبی از آن ها در قالب  •
عرضه از طریق حامل های دیجیتال نظیر الواح دیجیتال در موضوعات مختلف در معرض 

 فشرده
تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن ها در  •

معرض دسترس عموم از طریق شبکه ملی اطالعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و 
 شبکه هوشمند مخابرات

ستای ارائه خدمات خود افرا  سیه رایگان نرم افزاری قرار    این مرکز در را شش بور د ذیل را تحت پو
 داده است.

 ن مجیدآحافظان و قاریان قر •

 خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان •
 افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی •
 مدارس و حوزه های علمیه و اساتید طالب ،تمامی شاگردان  •

 ونيکی لکترهای امرکز آموزش

 رضوان رسانه بر خط

www.rezvanelc.ir 
 

  

http://icivil.ir/totalp2


 

 

  ر فنیپيشگفتار ناظ
 

 

شاهد آن هستیم  ،در دنیای امروز که علم با سرعتی باور نکردنی در حال پیشرفت است 
سو و هم بوده گیربسیار چشم زبرداری نیکه این پیشرفت در دنیای تجهیزات و علم نقشه

های فراوان کاری، سخت و دشوار ، به دلیل مشغلهبرداراندن با این علم برای نقشهش
 گردیده است.

های توتال محور دوربیندر این راستا و در جهت تسهیل در آموزش گام به گام و پروژه
ای جدید و منحصر به فرد، البته در حد توان نکات با شیوهسری الیکا بر آن شدیم که 

 ریز و کاربردی را در اختیار کاربران قرار دهیم.
که است آنچه در این کتاب بر آن تکیه شده ارائه مطالب با زبانی بسیار ساده و روان 

 الزم در جهت یادگیری را آموزش دهیم. هایکلیه نکات و روش
در عرصه فروش و آموزش تجهیزات نوین ه خدمات ئگروه مهندسی اترک در راستای ارا

های پیشرفته توتال استیشن، دوربین های فرکانسی،برداری از جمله جی پی اسنقشه
سعی خود را بر آن و به عنوان یک مشاور  باشدمیاسکنرهای لیزری و تجهیزات خاص 

 را در اختیار همگان قرار دهد. مفید و کاربردیدارد تا بتواند اطالعات 
بر برداری ایران، و جامعه نقشه انبردارضمن آرزوی موفقیت برای همه نقشه در پایان،
 .نماییماز نظرات شما در انجام هر چه بهتر وظایفمان استفاده  تاآن هستیم 

 

 

 محمد قاسم مسرت مشهدی
www.atrak-eng.com 

09153243238 

 1395 زمستان

  

mailto:atrak_engineering_2005@yahoo.com
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 پيشگفتار مؤلف
 

 

های توتال استیشن دوربینبرداری، در حوزه نقشه با پیشرفت روزافزون علم خصوصاً 
برداری قرار بسیار باال مورد استفاده جامعه نقشههای دقتبا و  ی مختلفهاالیکا در مدل

  .گرفته است
های اجرایی و تدریس در ی اینجانب در پروژهکتاب حاضر حاصل تجربیات چندین ساله

ام هر آنچه را که باشد و بر این اساس سعی نمودهها و موسسات آموزش عالی میدانشگاه
 حضورتان ارایه نمایم.صورت گام به گام به ترین روش و بهدانم به سادهمی

 دوربین توتال یادگیری به اقدام بار اولین برای محترم خواننده که فرض این با کتاب
صورت تصویری و گام به مطالب اساس این بر. است شده تالیف نماید،می استیشن الیکا

 مهندسی هایرشته تمامی دانشجویان از وسیعی طیفبه گام روند اجرای پروژه را برای 

 . دهدمی پوشش پیشرفته تا مبتدی از را

ناظر ارشد آقایان مهدی مسرت مشهدی ) همراهی و زحمات از دانسته الزم برخود
 خانم ،(ناظر فنیمشهدی )(، محمد قاسم مسرت ناظر ارشد پروژه(، رضا وکيلی )پروژه

 اند،نموده یاری مرا صمیمانه که ،واژهنشر گل ،(فنی ویراستار) گرماوری زادهشریف مریم

 .باشم داشته را تشکر نهایت
 

 

 محمد جواد رضوان طلب

www.rezvanelc.ir 
 1395 زمستان
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 تقدیم هب زعزیانم

 همسر صبورم پدر، مارد و 
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 فهرست مطالب
 صفحه عنوان

 

 
 1 فصل اول: معرفی پروژه

 11 نام پروژه( بهJobفصل دوم: ایجاد یک پوشه )

 ها(های پروژه )بنچ مارکوارد نمودن ایستگاهفصل سوم: 

 REZVAN PRO   29در پوشه Fixpointبا پسوند  

 115 )روش اول( Resectionبا برنامه ترفيع  (Station Setup)برپایی ایستگاه فصل چهارم: 

 133 توجيه مختصاتی )روش دوم( با برنامه (Station Setup)برپایی ایستگاه فصل پنجم: 

 147  (Station Setup)های کنترل برپایی ایستگاه روش: ششمفصل 

 153 (Surveyمختصاتی از کنج های زمين )رداشت ب: هفتمفصل 

 169 بررسی نقشه برداشت مختصاتی )پيمانکار( با نقشه مختصاتی )مشاور(: هشتمفصل 
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 1 معرفی پروژه  / 1فصل 

 
 

 

 

 

 اول فصل

 معرفی پروژه

 

 

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

 می پردازیم.آموزشی مطالب 
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 2

 
 

  

 و عملیات نرم افزاری مربوطه مختصاتی  گام به گام اجرای تهیه برداشتیم مراحل در این پروژه قصد دار

 آموزش دهیم. TS PLUSو  TSالیکا سری  های توتال استیشنرا با استفاده از دوربین

 
 

 

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

 مشاهده نمایید.

 

 
 

 می بایست مراحل گام به گام ذیل را انجام می دهیم.جهت تهیه برداشت مختصاتی 

 

 
 

 نام پروژه( بهJobگام اول: ایجاد یک پوشه )
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 3 معرفی پروژه  / 1فصل 

 
 

 

یک پوشه برای ذخیره سازی برداری احتیاج به های توتال استیشن برای انجام عملیات نقشهدر دوربین

 شود.گفته می Jobهای توتال دوربیناطالعات داریم. که اصطالحا به پوشه در 

در پروژه اول، نقشه مختصاتی زمین و ایستگاه ها )بنچ مارک ها( توسط مشاور تهیه سپس برگه 

صورتمجلس ایستگاه ها به همراه فایل نقشه مختصاتی در نرم افزار اتوکد به پیمانکار پروژه تحویل 

 گردید.

( Set( آن را تنظیم )Saveجاد نموده و پس از ذخیره سازی )ای  REZVAN PROنام ( بهJobابتدا یک پوشه )

 تا تمامی ایستگاه ها را در این پوشه وارد نماییم.
 

   REZVAN PROدر پوشه Fixpointها( با پسوند های پروژه )بنچ مارکگام دوم: وارد نمودن ایستگاه

 

 
 

آنان را  قسمتایستگاههای پروژه در قالب صورتمجلس ذیل تحویل پیمانکار گردیده است. که در این 

 وارد می نماییم.  Fixpointبا پسوند    REZVAN PROدر پوشه

 را انجام دهیم. Station Setupهای پروژه، عملیات تا با استفاده از ایستگاه

( و یک ST1،ST2،ST3( و سه ایستگاه زمینی )BM1،BM2،BM3،BM4در این پروژه چهار ایستگاه هوایی )

 ( داریم.T1) Tape( که و یک ایستگاه هوایی از نوع BASEنقطه مبنا )
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 4

 
 

  

 
 تصویر صورتمجلس ایستگاه های پروژه
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 5 معرفی پروژه  / 1فصل 

 
 

 

 )روش اول( Resectionبرنامه ترفیع  استفاده ازبا  (Station Setup)گام سوم: برپایی ایستگاه 

 

 
 

 (Station Setup)جهت انجام برداشت یا پیاده سازی مختصاتی می بایست ابتدا عملیات برپایی ایستگاه 

 جهت برپایی ایستگاه استـفاده می نماییم. (Resection)از برنامه ترفیع  روشدر این  را انجام دهیم.

زمانی که در یک پروژه، نقشه مختصاتی و صورتمجلس ایستگاه ها وجود داشتـــه باشد با دو روش 

 را انجام دهیم. (Station Setup)می توانیم برپایی ایستگاه 

در حالتی که سانتراژ دوربین توتال خارج از ایستگاه باشد، یعنی عملیات سانتراژ بر روی یک ایستگاه 

 ( استفاده می نماییم.Resection)ترفیع برنامه زمینی انجام نگردد از 

در برنامه ترفیع )ایستگاه آزاد(، مختصات ایستگاه نامعلوم بوده و اساس برنامه بر اساس اندازه گیری 

 شود.طول و زاویه حداقل دو ایستگاه معلوم انجام می

گردد مختصات مولفه های صات ایستگاه نامعلوم دوربین محاسبه میـــپس از انجام برنامه ترفیع، مخت

x ،y ( ایستگاه استقرار صحیح می باشند در صورتی که در ابتدای برنامه ترفیع، ارتفاع دستگاهhi به )

 ایستگاه استقرار نیز نتیجه صحیح را خواهیم داشت. zدرستی معرفی شده باشد برای مولفه 

 شوند.های ایستگاه و جهت محاسبه میپس از انجام برنامه ترفیع، مختصات
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 6

 
 

  

 
 BM3و  BM1و ایستگاه های هدف  P0تصویر استقرار دوربین توتال در ایستگاه آزاد 

 

 

استفاده می نماییم. ابتدا ایستگاه هدف اول  BM3و  BM1برای انجام برنامه ترفیع از ایستگاههای معلوم 

BM3  را با استفاده از کلید نرم افزاریALL  اندازه گیری سپس ایستگاه هدف دومBM1  را با استفاده از

 اندازه گیری می نماییم. ALLکلید نرم افزاری 

 تا اندازه گیری طول و زاویه حداقل دو ایستگاه هدف معلوم انجام گردد.
 

 
 

 درجه باشد بهترین نتیجه را ارائه 130تا  80بین  P0 BM3و   P0 BM1بر اساس تجربه، زاویه بین پاره خط 

 دهد.می

 )روش دوم( Ori with Coordinatesبا توجیه مختصاتی  (Station Setup)گام چهارم: برپایی ایستگاه 
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 7 معرفی پروژه  / 1فصل 

 
 

 

 (Station Setup)جهت انجام برداشت یا پیاده سازی مختصاتی می بایست ابتدا عملیات برپایی ایستگاه 

جهت برپایی  (Orientation with Coordinates) مختصاتیاز برنامه توجیه  روشدر این  را انجام دهیم.

 ایستگاه استفاده می نماییم.

زمانی که در یک پروژه، نقشه مختصاتی و صورتمجلس ایستگاه ها وجود داشتـــه باشد با دو روش 

 را انجام دهیم. (Station Setup)می توانیم برپایی ایستگاه 

در حالتی که سانتراژ دوربین توتال روی ایستگاه باشد، یعنی عملیات سانتراژ بر روی یک ایستگاه 

 استفاده می نماییم. (Orientation with Coordinates) برنامه توجیه مختصاتیزمینی انجام گردد از 

اندازه گیری طول ، مختصات ایستگاه استقرار معلوم بوده و برنامه بر اساس توجیه مختصاتیدر برنامه 

 شود.و زاویه یک ایستگاه معلوم دیگر انجام می
 

 
 BM1و ایستگاه هدف  ST1 معلومتصویر استقرار دوربین توتال در ایستگاه 

 

 

برنامه بر اساس اندازه مستقر و  ST1دوربین توتال را بر روی ایستگاه  توجیه مختصاتیبرای انجام برنامه 

 شود.انجام می BM1ایستگاه معلوم گیری طول و زاویه 
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 8

 
 

  

 (Station Setup)های کنترل برپایی ایستگاه گام پنجم: روش
 

( Orientation with Coordinates( یا برنــامه توجیه مختصاتی )Resectionپس از انجام برنامه ترفیع )

برداشت یا پیاده سازی  ( را انجام دهیم تا عملیاتStation Setupهای برپایی ایستگاه )می بایست کنترل

 مختصاتی به درستی انجام شود.

 ( در برنامه ترفیع )بررسی میزان خطاها(Station Setupروش اول کنترل برپایی ایستگاه )

 (Target Residuals( در برنامه ترفیع )Station Setupروش دوم کنترل برپایی ایستگاه )

 (standard deviationدر برنامه ترفیع )( Station Setupروش سوم کنترل برپایی ایستگاه )

 ( در برنامه توجیه مختصاتی )بررسی میزان خطاها(Station Setupروش چهارم کنترل برپایی ایستگاه )

 

 (Surveyingگام ششم: برداشت مختصاتی از کنج های زمین )

 

یا برنامه توجیه مختصاتی ( با یکی از دو روش برنامه ترفیع Station Setupپس از انجام برپایی ایستگاه )

 دهیم.های آن، عملیات برداشت کنج های زمین را را انجام میو کنترل

 
 

 های زمین جهت برداشت مختصاتیتصویری از کنج
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 9 معرفی پروژه  / 1فصل 

 
 

 

 گام هفتم: انجام عملیات نرم افزاری 

بایست نقاط ذخیره شده در پوشه رسد و میها زمین، عملیات میدانی به پایان میپس از برداشت کنج

ها را تخلیه کنیم تا در نرم اتوکد آن DXFبا پسوند  LEICA FLEX OFFCEمورد نظر را در نرم افزار 

 فراخوانی کنیم.
 

 
 

 تصویر مربوط به انتقال اطالعات از دوربین به دستگاه کامپیوتر
 

کنیم تا شکل زمین ایجاد گردد سپس فایل در نرم افزار اتوکد چهار کنج زمین را به یکدیگر متصل می

 برداشت میدانی مختصاتی را با نقشه مختصاتی مشاور بررسی می نماییم.
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 11 نام پروژه ( به Jobایجاد یک پوشه ) / 2فصل 

 

 

 

 
 

 فصل دوم

 نام پروژه( بهJobایجاد یک پوشه )

 

برداری احتیاج به های توتال استیشن برای انجام عملیات نقشهدر دوربین

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

 شود.گفته می Jobهای توتال دوربین

و ایستگاه ها )بنچ مارک ها( توسط  زمین در پروژه اول، نقشه مختصاتی

مشاور تهیه سپس برگه صورتمجلس ایستگاه ها به همراه فایل نقشه 

 کد به پیمانکار پروژه تحویل گردید.مختصاتی در نرم افزار اتو

ا انجام خواهیم یک برداشت مختصاتی از کنج های زمین ر-در این پروژه می

 دهیم.

ایجاد نموده و   REZVAN PROنام ( بهJobدر این فصل ابتدا یک پوشه )

در  ایستگاه ها را ( تا تمامیSet( آن را تنظیم )Saveپس از ذخیره سازی )

 این پوشه وارد نماییم.
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 12

 
 

  

  REZVAN PROبه نام Jobایجاد یک 
 

دوربین توتال و سانتراژ بعد از روشن کردن 

معنای صفحه به MAIN MENU صفحهآن در

 گیریم.اصلی قرار می

 
 

از صفحه   Rightبا استفاده از کلید حرکتی

معنی به Manageروی آیکون  کلید دوربین

سپس کلید تایید  گیریم.قرار میمدیریت 

از صفحه )کلید قرمز رنگ(  Enterیا کلید 

  فشاریم.را می کلید دوربین
 

 

   FILE MANAGEMENT 1/2صفحهبه

رسیم. سپس معنی مدیریت فایل میبه

از صفحه کلید دوربین معرف  F1کلید تابعی 

Job فشاریم.معنی پوشه را میبه 

 
 

معنی به  VIEW/DELETE  JOB 1/1صفحهبه

( DELETE( و پاک کردن )VIEWمشاهده )

 رسیم.میپوشه 

از   F3جدید کلید تابعی  Jobبرای ایجاد یک

  NEWافزاری صفحه کلید معرف کلید نرم

 فشاریم.را میمعنی جدید به
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 13 نام پروژه ( به Jobایجاد یک پوشه ) / 2فصل 

 

 

 

معنی ورود اطالعات به JOB ENTRYصفحه به

معنی به  Jobفیلددر این صفحه  رسیم.می

 حالت انتخاب قرار دارد.پوشه در

 
 

 کنیم.روش زیر عمل میبه  REZVAN PROپوشهنام برای تایپ 
 

از صفحه  Rightبا فشردن کلید حرکتی 

حالت معنی پوشه دربه Job کلید فیلد

  گیرد.ویرایش قرار می

 
 

 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.در )آماده جهت تایپ حرفی یا عددی( ورت ویرایشصفیلد 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 Down یا کلید حرکتی DELETEبا استفاده از کلید نرم افزاری  -سه

 کاراکتر را پاک کرد.

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

از صفحه   F4سپس با استفاده از کلید تابعی

را از حالت تایپ یپ کلید دوربین نوع تا

( ABCحالت تایپ حرفی )( به012عددی )

 دهیم.تغییر می
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 14

 
 

  

از صفحه   6کلید عددی Rبرای تایپ حرف 

 فشاریم.بار میکلید دوربین را سه

 
 

از صفحه  8کلید عددی   Eبرای تایپ حرف

 فشاریم.بار میرا دو کلید دوربین

 
 

از صفحه   3کلید عددی Zبرای تایپ حرف 

 فشاریم.بار میکلید دوربین را دو

 
 

از صفحه   2کلید عددی  Vبرای تایپ حرف

 فشاریم.بار میرا یک کلید دوربین
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 15 نام پروژه ( به Jobایجاد یک پوشه ) / 2فصل 

 

 

 

از صفحه  7کلید عددی  Aبرای تایپ حرف 

 فشاریم.بار میکلید دوربین را یک

 
 

 

از صفحه   5کلید عددی  Nبرای تایپ حرف

 فشاریم.بار میرا دو کلید دوربین

 

 

حالت تایپ حرفی با توجه به اینکه در

(ABC ) ،با استفاده از کلید تابعی قرار داریم

F1  از صفحه کلید دوربین معرف کلید نرم

یک کاراکتر فاصله ایجاد  Insertافزاری 

 کنیم.می

 

 

از صفحه  6ی کلید عدد  Pبرای تایپ حرف

 فشاریم.بار میرا یک کلید دوربین
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 16

 
 

  

 

از صفحه   6کلید عددی Rبرای تایپ حرف 

 فشاریم.بار میکلید دوربین را سه

 

 

از صفحه   5کلید عددی Oبرای تایپ حرف 

 فشاریم.بار میرا سه کلید دوربین

 

 

  Enterسپس با فشردن کلید تایید یا کلید

رویم. فیلد بعدی میاز صفحه کلید به

معنای نام اپراتور دوربین به  Operatorفیلد

  گیرد.حالت انتخاب قرار میدر

 

از صفحه   Rightبا فشردن کلید حرکتی

حالت ویرایش کلید دوربین این فیلد در

  گیرد.قرار می
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 17 نام پروژه ( به Jobایجاد یک پوشه ) / 2فصل 

 

 

 

از صفحه کلید  F3با استفاده از کلید تابعی 

معنای به CLEARمعرف کلید نرم افزاری 

را  Operatorپاک کردن، عبارت مقابل فیلد 

 کنیم.پاک می

 
 

 کنیم.میروش زیر عمل به  REZVANTALABنام اپراتوربرای تایپ 

از صفحه   6کلید عددی Rبرای تایپ حرف 

 فشاریم.بار میرا سه کلید دوربین

 
 

از صفحه  8کلید عددی   Eبرای تایپ حرف

 فشاریم.بار میرا دو کلید دوربین

 
 

از صفحه   3کلید عددی Zبرای تایپ حرف 

 فشاریم.بار میکلید دوربین را دو
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 18

 
 

  

 

از صفحه   2کلید عددی  Vبرای تایپ حرف

 فشاریم.بار میرا یک کلید دوربین

 
 

از صفحه  7کلید عددی  Aبرای تایپ حرف 

 فشاریم.بار میکلید دوربین را یک

 
 

از صفحه   5کلید عددی  Nبرای تایپ حرف

 فشاریم.بار میرا دو کلید دوربین

 
 

از صفحه  1کلید عددی   Tبرای تایپ حرف

 فشاریم.بار میکلید دوربین را دو
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 19 نام پروژه ( به Jobایجاد یک پوشه ) / 2فصل 

 

 

 

از صفحه   7کلید عددی Aبرای تایپ حرف 

 فشاریم.بارمیکلید دوربین را یک

 
  

از صفحه  4 عددیکلید  Lبرای تایپ حرف 

 فشاریم.بار میکلید دوربین را سه

 
 

از صفحه   7کلید عددی Aبرای تایپ حرف 

 فشاریم.بار میرا یک کلید دوربین

 
 

از صفحه   7کلید عددی  Bبرای تایپ حرف

سپس  فشاریم.بار میکلید دوربین را دو

از صفحه کلید  Enterکلید تایید یا کلید 

  فشاریم.را می دوربین
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 20

 
 

  

 حالت انتخاب قرار در Remark 1فیلد 

 گیرد.می

 
 

Remark 1 نام یک توضیح تکمیلی برJob  در این فیلد  که تکمیل نمودن آن اختیاری است. باشدمی

 کنیم.شماره همراه اپراتور را تایپ می
 

از صفحه   Rightبا فشردن کلید حرکتی

حالت ویرایش این فیلد در کلید دوربین

  گیرد.قرار می

 
 

از صفحه   F4سپس با استفاده از کلید تابعی

کلید دوربین نوع تایپ را از حالت تایپ 

( 012حالت تایپ عددی )( بهABCحرفی )

  دهیم.تغییر می

 
 

دوربین را از صفحه کلید  0کلید عددی 

 فشاریم.می
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 21 نام پروژه ( به Jobایجاد یک پوشه ) / 2فصل 

 

 

 

 دوربین را از صفحه کلید  9کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

دوربین را از صفحه کلید  1کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

 دوربین را از صفحه کلید  5کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

دوربین را از صفحه کلید  6کلید عددی 

 .فشاریممی
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 22

 
 

  

 دوربین را از صفحه کلید  4کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

 دوربین را از صفحه کلید  9کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

دوربین را از صفحه کلید  4کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

دوربین را از صفحه کلید  8کلید عددی 

 .فشاریممی
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 23 نام پروژه ( به Jobایجاد یک پوشه ) / 2فصل 

 

 

 

دوربین را از صفحه کلید  3کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

دوربین را از صفحه کلید  9کلید عددی 

 کلید فشاریم. سپس کلید تایید یامی

Enter  را از صفحه کلید دوربین 

  فشاریم.می

 
 

یک توضیح تکمیلی دوم  Remark 2فیلد 

که تکمیل نمودن آن  باشد.می Jobنام بر

که در این فیلد شماره اختیاری است. 

 کنیم.اپراتور را تایپ میهمراه 

 
 

دوربین را از صفحه کلید  0کلید عددی 

 فشاریم.می
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 24

 
 

  

دوربین را از صفحه کلید  9کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

دوربین را از صفحه کلید  1کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

دوربین را از صفحه کلید  2کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

دوربین را از صفحه کلید  0کلید عددی 

 فشاریم.می
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 25 نام پروژه ( به Jobایجاد یک پوشه ) / 2فصل 

 

 

 

دوربین را از صفحه کلید  3کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

دوربین را از صفحه کلید  4کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

دوربین را از صفحه کلید  9کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

دوربین را از صفحه کلید  2کلید عددی 

 فشاریم.می
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 26

 
 

  

دوربین را از صفحه کلید  8کلید عددی 

 فشاریم.می

 
 

دوربین را از صفحه کلید  8کلید عددی 

 کلید فشاریم. سپس کلید تایید یامی

Enter  فشاریم.را میاز صفحه کلید دوربین 

 
 

حالت انتخاب معنی پوشه دربه Jobفیلد 

از صفحه کلید  F4کلید تابعی قرار دارد. 

 را  OK معرف کلید نرم افزاری دوربین

 فشاریم.می

 
 

معنی اطالعات ذخیره به ! Data savedپیام 

 گردد.میشد ظاهر 
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 27 نام پروژه ( به Jobایجاد یک پوشه ) / 2فصل 

 

 

 

 VIEW/DELETE  JOB 1/1صفحه درمجددا 

(یا پاک کردن VIEWمعنی مشاهده )به

(DELETE پوشه )سپس کلید  گیریم.قرار می

F4   نرم معرف کلیداز صفحه کلید دوربین-

 .فشاریمرا می OK افزاری
 

 

معنای پوشه تنظیم شد به ! Job set پیام

 گردد.میظاهر 

 
 

 

  FILE MANAGEMENT 1/2 صفحهدر

  گیریم.قرار میمعنی مدیریت فایل به

 
 

 برای پروژه معرفی کرده ایم. REZVAN PRO نامبه  jobتا این مرحله یک

  

http://icivil.ir/totalp2


 

 REZVAN PRO   29در پوشه Fixpointهای پروژه با پسوند / وارد نمودن ایستگاه 3فصل 

 
 

 

 فصل سوم

 ها(های پروژه )بنچ مارکوارد نمودن ایستگاه

   REZVAN PROدر پوشه Fixpointبا پسوند  

 

 

های بایست مشخصات ایستگاهمی  REZVAN PROپس از ایجاد پوشه

 را در دوربین توتال وارد نماییم. Fixpointپسوند پروژه با 

در مراحل بعد را  Station Setupعملیات  ،های پروژهتا با استفاده از ایستگاه

 انجام دهیم.
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 30

 
 

  

های پروژه در قالب صورتمجلس ذیل تحویل پیمانکار گردیده است. که در این فصل آنان را در ایستگاه

  نماییم.می وارد  Fixpointبا پسوند    REZVAN PROپوشه

 را انجام دهیم. Station Setupهای پروژه، عملیات تا با استفاده از ایستگاه

( و یک ST1،ST2،ST3( و سه ایستگاه زمینی )BM1،BM2،BM3،BM4در این پروژه چهار ایستگاه هوایی )

 ( داریم.T1) Tape( که و یک ایستگاه هوایی از نوع BASEنقطه مبنا )

 
 

 
 تصویر صورتمجلس ایستگاه های پروژه
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 REZVAN PRO   31در پوشه Fixpointهای پروژه با پسوند / وارد نمودن ایستگاه 3فصل 

 
 

 

 ایم.برای پروژه معرفی کرده REZVAN PRO نام به  jobتا این مرحله یک

( و یک ST1،ST2،ST3( و سه ایستگاه زمینی )BM1،BM2،BM3،BM4در این پروژه چهار ایستگاه هوایی )

 ( داریم.T1) Tape( که و یک ایستگاه هوایی از نوع BASEنقطه مبنا )
 

معنای صفحه به MAIN MENU صفحهدر

 اصلی قرار داریم.

 
 

از صفحه   Rightاز کلید حرکتیبا استفاده 

معنی به Manageروی آیکون  کلید دوربین

سپس کلید تایید  گیریم.قرار میمدیریت 

از صفحه )کلید قرمز رنگ(  Enterیا کلید 

  فشاریم.را می کلید دوربین
 

 

   FILE MANAGEMENT 1/2صفحهبه

رسیم. سپس معنی مدیریت فایل میبه

از صفحه کلید دوربین معرف  F2کلید تابعی 

-معنی نقاط ثابت را میبه Fixpointsعبارت 

 فشاریم.
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 115 (اول)روش  Resection ترفیعبا برنامه  (Station Setup)ایستگاه برپایی /  4فصل 

 
 

 

 چهارمفصل 

 Resectionبا برنامه ترفیع  (Station Setup)برپایی ایستگاه 

 )روش اول(
 

جهت انجام برداشت یا پیاده سازی مختصاتی می بایست ابتدا عملیات 

 را انجام دهیم. (Station Setup)برپایی ایستگاه 

فاده ـجهت برپایی ایستگاه است (Resection)در این فصل از برنامه ترفیع 

 می نماییم.
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 116

 
 

  

ه باشد با دو روش ـــکه در یک پروژه، نقشه مختصاتی و صورتمجلس ایستگاه ها وجود داشت زمانی

 را انجام دهیم. (Station Setup)می توانیم برپایی ایستگاه 

در حالتی که سانتراژ دوربین توتال خارج از ایستگاه باشد، یعنی عملیات سانتراژ بر روی یک ایستگاه 

 ( استفاده می نماییم.Resection)ترفیع ه زمینی انجام نگردد از برنام

، مختصات ایستگاه نامعلوم بوده و اساس برنامه بر اساس اندازه گیری )ایستگاه آزاد( در برنامه ترفیع

 شود.طول و زاویه حداقل دو ایستگاه معلوم انجام می

، xگردد مختصات مولفه های پس از انجام برنامه ترفیع، مختصات ایستگاه نامعلوم دوربین محاسبه می

y ( ایستگاه استقرار صحیح می باشند در صورتی که در ابتدای برنامه ترفیع، ارتفاع دستگاهhi به )

 ایستگاه استقرار نیز نتیجه صحیح را خواهیم داشت. zدرستی معرفی شده باشد برای مولفه 

 .شوندهای ایستگاه و جهت محاسبه میپس از انجام برنامه ترفیع، مختصات
 

 
 BM3و  BM1و ایستگاه های هدف  P0تصویر استقرار دوربین توتال در ایستگاه آزاد 

 

استفاده می نماییم. ابتدا ایستگاه هدف اول  BM3و  BM1برای انجام برنامه ترفیع از ایستگاههای معلوم 

BM3  را با استفاده از کلید نرم افزاریALL  اندازه گیری سپس ایستگاه هدف دومBM1  را با استفاده از

 اندازه گیری می نماییم. ALLکلید نرم افزاری 

 تا اندازه گیری طول و زاویه حداقل دو ایستگاه هدف معلوم انجام گردد.
 

 
 

 درجه باشد بهترین نتیجه را ارائه 130تا  80بین  P0 BM3و   P0 BM1بر اساس تجربه، زاویه بین پاره خط 

 دهد.می
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 117 (اول)روش  Resection ترفیعبا برنامه  (Station Setup)ایستگاه برپایی /  4فصل 

 
 

 

قرار داریم  Progدر حالی که روی آیکون 

 فشاریم.را می Enterکلید تایید یا کلید 

 
 

 معنیبه  PROGRAMS 1/4صفحهدر

از   F1ها با استفاده از کلید تابعیبرنامه 

 صفحه کلید دوربین وارد صفحه

 Station Setup معنای برپایی ایستگاه به

 شویم.می
 

 

از صفحه کلید  F1سپس کلید تابعی 

معنی تنظیم به  Set Jobدوربین معرف

 فشاریم.کردن پوشه را می

 
 

معنی انتخاب پوشه به SELECT JOBصفحه به

معنی پوشه نام به Jobرسیم. در فیلد می

 کنیم.را انتخاب می REZVAN PROپروژه 

از صفحه کلید معرف کلید   F4کلید تابعی

 .فشاریمرا می  OKنرم افزاری
 

 

http://icivil.ir/totalp2


 
 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 118

 
 

  

معنای پوشه تنظیم شد به ! Job setپیام 

 شود.ظاهر می

 
 

معنی برپایی به STATION SETUPصفحه در

از صفحه  F2ایستگاه با استفاده از کلید 

-به Set Accuracy Limitکلید دوربین معرف 

را های مجاز تنظیمات حدود دقتمعنی 

 فشاریم.می
 

 

  !ENTER ACCURACY LIMITSصفحه در

معنای حدود دقت های مجاز قرار داریم. به

کلید پس از انجام حدود دقت های مجاز 

 از صفحه کلید دوربین معرف کلید  F4تابعی

 فشاریم.میرا  okنرم افزاری 
 

 

 

Accur. Positصفحه های مجاز در: برای تنظیم حدود دقتX  وY رود.به کار می 

Accur. Height رود.ارتفاعی به کار می: برای تنظیم حدود دقت مجاز 

Accur. Hzرود. : برای تنظیم حدود دقت زاویه افق به کار می 

Face   I-II   Limitرود. : برای تنظیم حدود دقت زاویه افق به کار می 

فرض و یا تمام این حدود را حالت پیشدر RESETتوانیم این حدود را با استفاده از کلید نرم افزاری می

 دیگر تعیین کنیم. صفر یا هر عدد
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 133 )روش دوم( Ori with Coordinatesبا برنامه توجیه مختصاتی  (Station Setup)برپایی ایستگاه  /5فصل 

 
 

 

 پنجمفصل 

 با برنامه (Station Setup)برپایی ایستگاه 

 Orientation with Coordinates توجیه مختصاتی

 (دوم)روش 
جهت انجام برداشت یا پیاده سازی مختصاتی می بایست ابتدا عملیات 

 را انجام دهیم. (Station Setup)برپایی ایستگاه 

 (Orientation with Coordinates)در این فصل از برنامه توجیه مختصاتی 

 جهت برپایی ایستگاه استفاده می نماییم.
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 134

 
 

  

ه باشد با دو روش ـــکه در یک پروژه، نقشه مختصاتی و صورتمجلس ایستگاه ها وجود داشت زمانی

 را انجام دهیم. (Station Setup)می توانیم برپایی ایستگاه 

در حالتی که سانتراژ دوربین توتال روی ایستگاه باشد، یعنی عملیات سانتراژ بر روی یک ایستگاه 

 استفاده می نماییم. (Orientation with Coordinates) برنامه توجیه مختصاتیزمینی انجام گردد از 

اندازه گیری طول ، مختصات ایستگاه استقرار معلوم بوده و برنامه بر اساس توجیه مختصاتیدر برنامه 

 شود.و زاویه یک ایستگاه معلوم دیگر انجام می
 

 
 BM1و ایستگاه هدف  ST1 معلومتصویر استقرار دوربین توتال در ایستگاه 

 

برنامه بر اساس اندازه مستقر و  ST1دوربین توتال را بر روی ایستگاه  توجیه مختصاتیبرای انجام برنامه 

 شود.انجام می BM1ایستگاه معلوم گیری طول و زاویه 
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 135 )روش دوم( Ori with Coordinatesبا برنامه توجیه مختصاتی  (Station Setup)برپایی ایستگاه  /5فصل 

 
 

 

 

قرار داریم. کلید تایید یا  Progروی آیکون 

 فشاریم.را می Enterکلید 

 
 

 معنیبه  PROGRAMS 1/4صفحهدر

از   F1ها با استفاده از کلید تابعیبرنامه 

 صفحه کلید دوربین وارد صفحه

 Station Setup معنای برپایی ایستگاه به

 شویم.می
 

 

از صفحه کلید  F1سپس کلید تابعی 

معنی تنظیم به  Set Jobدوربین معرف

 فشاریم.کردن پوشه را می

 
 

به معنای انتخاب  Select Jobدرصفحه 

حالت انتخاب در Jobرسیم. فیلد پوشه می

که از قبل REZVN PRO ه قرار دارد. پوش

 F4ایجاد نموده ایم را انتخاب سپس کلید 

 فشاریم.را می OKافزاری معرف کلید نرم
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 147 (Station Setup) های برپایی ایستگاههای کنترلروش /6فصل 

 
 

 

 ششمفصل 

 (Station Setup)برپایی ایستگاه های کنترل روش
 

یا برنامه توجیه مختصاتی  (Resection)برنامه ترفیع انجام پس از 

(Orientation with Coordinates) برپایی ایستگاه  هایت کنترلمی بایس

(Station Setup)  عملیات برداشت یا پیاده سازی مختصاتی را انجام دهیم تا

 به درستی انجام شود.
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 148

 
 

  

 ( در برنامه ترفیعStation Setupاول کنترل برپایی ایستگاه )روش 

 بررسی میزان خطاها

 

استفاده کردیم. ابتدا ایستگاه هدف اول  BM3و  BM1برای انجام برنامه ترفیع از ایستگاههای معلوم 

BM3  را با استفاده از کلید نرم افزاریALL  اندازه گیری سپس ایستگاه هدف دومBM1 ه از را با استفاد

معنی نتایج برپایی به Station Setup Resultصفحه  دراندازه گیری پس از آن  ALLکلید نرم افزاری 

 .گرفتیمایستگاه قرار 

 
 

 
 

 

 ( در حد صفر میلیمترYو  Xمیزان خطای مسطحاتی )صفحه  Accur. Positدر فیلد 

 میزان خطای ارتفاعی در حد صفر میلیمتر Accur. Heightدر فیلد 

 ده هزارم گراد 5میزان خطای زاویه افق در حد  Accur. Hzدر فیلد 

 نتایج در حد پذیرش و به معنای صحت انجام محاسبات می باشد.
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 153 (Surveyزمین )برداشت مختصاتی از کنج های  /7فصل 

 
 

 

 هفتمفصل 

 (Surveying)برداشت مختصاتی از کنج های زمین 

 

با یکی از دو روش برنامه ( Station Setupپس از انجام برپایی ایستگاه )

عملیات برداشت را انجام  ن،آ هایکنترل وترفیع یا برنامه توجیه مختصاتی 

 دهیم.می

 
 

 

 
 

 زمین جهت برداشت مختصاتیهای از کنجری تصوی
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 154

 
 

  

با یکی از دو روش برنامه ترفیع یا برنامه توجیه مختصاتی  (Station Setup)برپایی ایستگاه پس از انجام 

در ادامه کنج های  .استفاده می نماییم Surveying، برای برداشت مختصاتی از برنامه های آنو کنترل

 زمین را برداشت می کنیم.

 

معنای صفحه به MAIN MENU صفحهدر

سپس کلید تایید یا کلید  اصلی قرار داریم.

Enter فشاریم.را می 

 
 

کلید قرار داریم.  Programs 1/4صفحه در

به معنای  Surveyingمعرف  F2تابعی 

 برداشت را می فشاریم.

 
 

قرار برداشت معنای به Surveyingصفحه در

  داریم.

 
 

 به عنوان پوشه تنظیم شده می باشد.تا این مرحله  REZVAN PROپوشه 
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 169 )پیمانکار( با نقشه مختصاتی )مشاور(/ بررسی نقشه برداشت مختصاتی  8فصل 

 
 

 

 فصل هشتم

بررسی نقشه برداشت مختصاتی )پیمانکار( با نقشه مختصاتی 

 )مشاور(

 

بایست با پایان رسیده و میپروژه بهتا این مرحله کارهای میدانی مربوط به

  Auto Cadو  LEICA FlexOffice Standardاستفاده از نرم افزارهای 

نقشه برداشت مختصاتی را تهیه و آن را با نقشه مختصاتی مشاورکنترل 

 نماییم.

 های آموزشی تهیه گردیده است.گام این فصل در قالب فیلمبهمراحل گام
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 )پروژه دوم(  TSبرداری با دوربین توتال استیشن الیکا سریآموزش گام به گام نقشه 170

 
 

  

 LEICA FlexOfficeافزار را توسط نرم13950915گام اول: نقاط برداشت مختصاتی ذخیره شده در پوشه 

 نماییم.می( تخلیه dxfبا پسوند )
 

 

با 13950915ه ذخیره شده در پوشبرداشت مختصاتی نقاط تخلیه گام بهجهت انجام گام

 های پیوست مشاهده نمایید.را لیست فیلم 1-8، فیلم شماره (dxfپسوند )

 

اجرا، سپس نقشه برداشت مختصاتی را ترسیم  Auto CAD( را در نرم افزار dxfگام دوم: فایل با پسوند )

 نماییم.با نقشه مختصاتی مشاور کنترل می و آن را
 

 

فیلم شماره  بررسی نقشه برداشت مختصاتی )پیمانکار( با نقشه مختصاتی )مشاور(جهت 

 های پیوست مشاهده نمایید.را لیست فیلم 2-8
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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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