شاملة
قياس الش ة
ستخددام ممحطةة الق س
تععليماات اس
Le
eica TS0
نووع 06
تقدم ھذه التعليمات ددليالً
حطة القياس اللشاملة
مختصراً للخطوات الالزمة الستتخدام الجھاز المسمى بمح
ر
برنامج التدرييبي
)باإلنكلييزية :توتال سستيشن( .لقد تم إعدادھا باللغتين العرببية واأللمانية في إطار البر
ي .تم
اإلرث الثقافي األثثري والتراثي
ث
ظ على
لملتقى االخبراء العر اقي األلماني في مجال التتوثيق والحفاظ
في برلين بالتعااون مع الھيئةة
من فرع بغداد لمعھد اآلثارر األلماني ي
على مبادرة ن
رنامج بنا ًء عل
ھذا البر
العراق.
ق
ث في
العامة للآلثار والتراث
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تعليمات تش ي محطة القياس الشاملة نوع TS06 Leica

.ن

ال ا

في البداية يج تركي الجھاز بشكل فقي مركزي وال عن طريق رجل الجھاز ثم تليھا قدام الجھاز .وبعدھا يثبت جسم
الجھاز الفعلي فوق القاعدة التي تعلو األرجل .يتم الت كد من فقية الجھاز عن طريق الفقاعة )الشكل ( والتي يتم التحكم بھا
عن طريق الحلقات الثالث.
 .تش ي ال ا
يتم تشغيل الجھاز عن طريق زر التشغيل على جان الجھاز )الشكل ( بعد ذل يمكن اختيار لغة التعامل )الشكل (.
نختار اللغة المطلوبة ون غط على  F4للت كيد.
يظھر بعدھا دعاية عن ” “USBالحافظة الخاصة بالجھاز ,ن غط )” (F4استمر“ )الشكل (.
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 .التسوية ا قية لل ا
اآلن يج الت كد من فقية الجھاز بمساعدة الفقاعة الرقمية كما يلي:
 يتم غط الزر األسود الجانبي ) FNCالشكل (. يتم اختيار „تسوية” عند صورة الفقاعة )الشكل ( ون غط الزر األحمر .ENTER قم بتحري الجھاز افقيا بحيث تكون الحلقات المشار إليھا في الصورة تنطبق على حلقات التعديل للحامل ثالثي الق وائم يتم تحري العجالت السوداء الثالثة للجھاز حتى تصب الفقاعة موجودة تمام ا ً في الوسط )الشكل (. -ا غط على )” (F4استمر“ )الشكل (.
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 .نقطة اللي
يحتوي  TS06على نوعين من الليزر التوجيھي .حدھما يحل محل الشاقول البصري ويشير مباشرة إلى النقطة )تحت
الجھاز( التي يثبت عليھا الجھاز .وذل عند بط الجھاز بشكل صحي يعمل ھذا الليزر عند استدعاء الفقاعة الرقمية
الدائرية.
الليزر اآلخر ھو الليزر الموج ويستخدم لتسھيل مھمة إيجاد مكان النقطة .إن ھذا الليزر وليزر القياس شيئان مختلفان .لذا ال
يغني ليزر التوجي عن ر ية النقطة عن طريق عدسات الجھاز بشكل دقيق !!! حتى على خال ذل ھذا الليزر لدي بع
العيو :
( يستھل طاقة كھربائية عالية نسبيا.
( ارة بالعيون عند النظر إلي مباشرة.
إذا كنت تر في تشغيل الليزر وھو مر ممكن القيام ب في ي وقت )بما في ذل
 ا غط على زر ” “FNCاألسود )الشكل ( قم بالتبديل إلى صفحة العر الثانية باستخدام الزر األسود ”صفحة ) “pageالمفتا المفتا موجود فوق ”(“FNC)الشكل (.
 ثم حدد ”) “Laserptالشكل ( وا غط على ) ENTERالشكل (. إليقا نقطة الليزر اختر نفس المفاتي الذكورة للتشغيل عاله.ثناء القياس و التمركز(:
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 .نشا مش وع ديد
في بداية كل مس يج إنشاء مل مشروع جديد يتم في حفظ كل البيانات .من المفيد عند اختيار اسم المشروع استخدام تاري
المس )مث الً  (20171027و استخدام اسم المشروع )مث الً .(najaf2017-1
إلنشاء مشروع جديد:
 نختار من القائمة األساسية الموجودة على الشاشة الخيار „ دا ” .للقيام بذل يتم التنقل بين الخيارات باستخدام الزر الدائرياألسود الكبير وذل بال غط على ط راف حس االتجاه )لالعلى و اليمين ....إل ( )الشكل ( ثم ن غط ) ENTERالشكل (.
 بعد ذل نختار „المش وع” ون غط ) ENTERالشكل (. إلنشاء مشروع جديد نختار ) F2جديد( )الشكل ( .وندخل اسم المشروع المتفق علي كما في األعلى .نكت االسم في السطرالثاني )المشروع(.
إلدرا االسم نستخدم المفاتي البي اء .في اسفل الشاشة توجد خيارات من جل تبديل تفعيل األزرار بين األحر واألرقام كما
يوجد خيار المس والحذ واالدخال .ون غط  ENTERفي الصفحة التالية ندخل اسم المستخدم.
 ثم ن غط  F4لالستم رار )الشكل (. -ثم ن غط  F3لالستم رار )الشكل ( .نحصل على رسالة :تم تحديد المشروع .للرجوع للقائمة األساسية نستخدم زر ESC
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و اختيا مش وع مو ود
 نختار من القائمة األساسية الموجودة على الشاشة الخيار „ دا ” .يتم التنقل بين الخيارات باستخدام الرز الدائري األسود الكبيروذل بال غط على ط راف حس االتجاه )لالعلى و اليمين ....إل ( .ون غط ) .ENTERالشكل و (.
 بعد ذل نختار „المش وع” ون غط ) ENTERالشكل (. في السطر الثاني نبحث عن المشروع الذي نريد متابعة العمل في وذل باستخدام سھم التصف )باستخدام الرز الدائري األسودالكبير( )الشكل (.
 -ثم ن غط  F3لالستم رار )الشكل ( .نحصل على رسالة :تم تحديد المشروع .للرجوع للقائمة األساسية نستخدم زر ESC
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 .تو ي ال ا
 .نشا ش ة مس

ش ات المس
ديد

عندما ال يكون لدينا شبكة مس يج إنشاء شبكة جديدة.
 في القائمة ال رئيسية نختار „ب رامج” و ) ENTERالشكل (. ثم نختار „اعدادات” و ) ENTERالشكل (. سيظھر وص عام لمعنى „اعدادات” ن غط على ” F4استمر“ )الشكل (. في „اعداد المحطة” نتصف ب واسطة سھم التصف حتى نصل إلى „توجي ب زاوية” )الشكل ( ثم ن غط على „ F4استمر“)الشكل (.
 يطل الجھاز ادخال بيانات المحطة فن غط  ENTERلنسمي المحطة باسم محدد )رقم النقطة( ثم ن غط  .ENTERثمن غط „ F1اابحث“ )الشكل (.
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 سيظھر ن يفيد بعدم وجود النقطة في المشروع ن غط على „ F4ااستمر“ )الشكل (. تظھر صفحة البحث عن نقطة )الشكل ( .ن غط على „ F4احداثيات” حتى نكت في الالئحة التالية االحداثيات المحليةللمحطة )عند عدم ت وافرھا ينص بكتابة احداثيات بدون كسور مثل  (5000,5000,100وعند كتابة كل رقم احداثي ننتقل
للتالي بال غط على  ENTERثم ن غط  ENTERعند ادخال األحداثيات الثالثة )الشكل (.
ثم على ” F4استمر“ )الشكل (.
 نكت ارتفاع الجھاز بعد ال غط على  ENTERثم  ENTERبعد اعطاء اإلرتفاع ثم ن غط على ” F3استمر“ )الشكل (.)ينص بو ع عالمة لمكان المحطة على األر حتى نستطيع استخدامھا الحق ا ً(.
 نوج االجھاز إلى الشما ًل )باستخدام البوصلة( )الشكل (. ن غط ) F3 Hz=0الشكل ( ثم „تحديد“ ) F2الشكل ( وبذل نكون قد انتھينا من ھذه الخطوة ونستطيع البدء ب خذالنقاط )انظر  .7الرفع(.
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  .تو ي ال ا الح.
يتم ما يسمى „بتو يع الجھاز الح ر” عندما يكون لدينا شبكة قياس مكونة من ثالث نقاط ) و في حال ال رورة من نقطتين(
والتوتال ستايشن يمكن و ع بحيث تكون كل نقطة من ھذه النقاط في جھة مختلفة من الجھاز.
 في القائمة ال رئيسية نختار „ب رامج” و) ENTERالشكل (. ثم نختار „اعدادت”و) ENTERالشكل (. سيظھر وص عام لمعنى „اعدادات” فن غط على „ F4استمر“ )الشكل (. نتصف عن طريق سھم التصف حتى نصل إلى resectionون غط على „ F4استمر“ )الشكل (.
 نعطي المحطة اسم جديد )رقم النقطة و التاري ( ثم ن غط على ) ENTERالشكل (. نكت ارتفاع الجھاز ون غط على  ENTERثم „ F3استمر“ )الشكل (. ثم ن غط على „ F1عر ” )الشكل ( ونختار في الالئحة التالية النقطة األولى التي سنرفعھا ثم ن غط على „ F4استمر“.و نكت اسم النقطة في الحقل المخص لھا ون عط ) ENTERالشكل ( .في القائمة التالية نختار „ F2ابحث“ )الشكل (
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ثم نختار في القائمة التي تليھا „ F4استمر“ )الشكل (.
 اذا كنا النستخدم العاكس يعتبر ارتفاع صف را .تتم كتابة الصفر ون غط  ENTERو„الكل“ ) F1الشكل (.انتباه :في حال استخدام العاكس يج االنتباه الى اختيارنوع العاكس او الموشور الصحي على الجھاز ) ” „ F4ثم F3
„مستويات” وھنا نختار نوع العاكس )الشكل .( -
نعين على النقطة األولى ثم ن غط على  F1للقياس )الشكل (.
ثم ن غط على  F1حتى نقيس نقطة خر .
ثم نعيد الخط وات من  -و حتى نقيس على األقل نقطتين خ رتين.
 بعد ذل ن غط على  F4حتى نحس احداثيات المحطة )ونسجل ھذه االعدادات في دفتر مالحظات صغير( )الشكل (. ثم ن غط على „ F3سماحات” لتدقيق عدم وجود انزياحات كبيرة في المحطة )الشكل (.وبعد ذل ن غط على F2„فروق” لحسا الفروق واالنزياحات )الشكل ( .ثم احصائي )الشكل ( اذا كانت االنزياحات كير من  3يج اعادة تو يع
المحطة.
 اذا كانت االنزياحات قل من  3سم ن غط على „تحديد” ) F4الشكل ( .وبذل يصب التوتال ستايشن متو ع في نقطةً
نسبة لشبكة المس ونستطيع بذل البدء برفع النقاط )انظر الى فقرة „  .الرفع”(.
معلومة
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 . -تو ي ال ا

و نقطة معلومة

في بع الحاالت من المفيد تو يع الجھاز فوق نقطة معلومة االحداثيات على سبيل المثال عند وجود فقط نقطتين معلومتين
و وجود نقطة واحدة فقط نستطيع ر يتھا من المكان.
 في القائمة ال رئيسية نختار „ب رامج” و) ENTERالشكل (. ثم نختار „اعدادات” و) ENTERالشكل (. سيظھر وص عام لمعنى „اعداد المحطة” فن غط على استمر „ F4استمر“ )الشكل (. نتصف عن طريق سھم التصف حتى نصل إلى „توجي باالحداثيات „ ون غط على „ F4استمر“ )الشكل (. نكت اسم النقطة التي يتو ع فوقھا الجھاز وارتفاع الجھاز ثم نختار „ F2عر ” )الشكل (. نختار النقطة التي يتو ع فوقھا الجھاز ون غط على „ F4استمر“ ) و عن طريق „ F2احداثيات” نكت احداثيات النقطة(ثم ن غط على „ F3استمر“ )الشكل (.
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ندخل نقطة الھد األساسية األخر عن طريق „ F1عر ” و عن طريق „ F2احداثيات” نكت احداثيات النقطة ثم ن غط
على „ F4استمر“ )الشكل و (.
تتم كتابة ارتفاع العاكس )انظر النقطة من تو ع الجھاز الحر( )الشكل (.
 انتباه :يج االنتباه الى اختيارنوع الموشور الصحي على الجھاز ) ” „ F4ثم „ F3مستويات” وھنا نختار نوع العاكس(نعين على النقطة الثانية ثم ن غط على  F1للقياس )الشكل (.
 ي ا ً بھذه الطريقة من الممكن قياس نقاط خر  .في ھذه الحالة :ن غط على  F1لقياس نقاط خر ونعيد الخط وات و لقياس كل النقاط خر . ثم ن غط على „ F4لحسا احداثيات المحطة” )الشكل ( )ونسجل ھذه االعدادات في دفتر مالحظات صغير(. ثم ن غط على  F4للت كيد.ً
وبذل يصب التوتال ستايشن متو ع في نقطة معلومة نسبة لشبكة المس ونستطيع بذل البدء برفع النقاط )انظر الى فقرة
„الرفع”(.
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 .ال
 في القائمة ال رئيسية نختار „ب رامج” و ) ENTERالشكل (. ثم نختار „الرفع” و ) ENTERالشكل ( .تظھر نافذة الرفع فن غط „استم ر” ) F4الشكل ( تظھر الئحة الرفع:في األعلى يظھر رقم النقطة التالية التي سيتم رفعھا .يمكن تغيير ھذا الرقم باليد .بعد كل قياس يتم ا افة العدد ) 1مث الً
 M01>M02و )(1005<1004الشكل (.
 عن طريق ” „ F4يمكن الوصول إلى خيارات خر )الشكل ( .ولكن ھم الخيارات: „مستويات”  F3لتعديل نوع الموشور .لمغادرة ھذه الالئحة ن غط على ) F3الشكل (. „كود”  F2العطاء النقطة التي نريد رفعھا وص معين )الشكل ( .لمغادرة ھذه الالئحة ن غط على „استم ر” F4)الشكل (.
 انتباه :عند القياس بالموشور يج كتابة ارتفاع العاكس. ب غط „ F1رفع” يتم القياس )الشكل ( ويتم الحفظ في الجھاز )يتم سماع ثالث صفارات قصيرة األولى للقياس الثانيةلاللتقاط والحسا والثالثة لحفظ البيانات( .اذا تم تحري الجھاز قبل الصفارة الثانية فستكوت االحداثيات المقاسة خاطئة ولذل
يج االنتباه واالنتظار حتى سماع الصفارة الثالثة.
بعد االنتھاء من رفع النقاط يتم الق الجھاز عن طريق زر التشغيل .من المحبذ حفظ البيانات مباشرة على ذاكرة ) USBانظر
إلى الفقرة التالية .8„ :نقل البيانات”(
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 .نق ال يانات
 في القائمة ال رئيسية نتصف ب واسطة سھم التصف حتى الوصول إلى „نقل البيانات”و ) ENTERالشكل (. نختار „تصدي ر” و) ENTERالشكل (. نختار „ذاكرة  ”USBون غط على „استم ر”  F4للمتابعة )الشكل (. نختار نوع البيانات والمشروع نختار المجلد الذي سيتم في الحفظ ون غط „استم ر”  F1للمتابعة )الشكل (.و  -نقوم ب نشاء مجلد جديد بال غط على ) F2الشكل (.
ومن ثم كتابة اسم المجلد ومن ثم ال غط على ) ENTERالشكل ( .ثم „استم ر”  F4للمتابعة )الشكل ( .ثم „استم ر” F1
للمتابعة )الشكل (
 يتم اخيار نوع والحقة تصدير البيانات من الجھاز تو ي ومثلة: عند اختيار نوع التصدير المسمى „ ”ASCIIن غط„استم ر” ) F4الشكل ( فيتم انشاء ق وائم فيھا رقم النقاط االحداثياتباتجاه الشرق االحداثيات باتجاه الشمال واالرتفاع .مثال:
ارتفاع.شمال .شرق .رقم )الشكل ( .ينص باختيار نوع التصدير اللذي الحقت  TXTوذل لسھولة التعر علي من نظمة
الكمبيوتر.
 ن غط„استم ر”  F4للمتابعة .رقم )الشكل (. بعد ن يتم التصدير سيس ل الجھاز ما اذا كان ھنا المزيد من البيانات التي نريد تصديرھا .رقم )الشكل (. ھنا اي ا نوع تصدير خر ويسمى „ ”CSV_E_N_Hمع الالحقة „ .”ASCاذا تم اعطاء رمز و كود معين للنقط فسنجدقائمة ا افية بھذه الكودات خل قائمة االرتفاع.
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