
االصدار 5.0
عرىب

Leica TPS400 Series
كتيب املستخدم

Eng Qasem
New Stamp



TPS400-5.0.1ar 2

املحطة املتكاملة اإللكرتونية
نهنئك لشراءك  جهازحمطة الرصد املتكاملة 

من انتاج شركة اليكا.

حيتوى هذا الكتيب على 
تعليمات هامة للسالمة )راجع 
باب »تعليمات السالمة«( كما 
حيتوى على تعليمات اإلعداد 
والتشغيل. الرجاء قراءة هذا 
الكتيب قبل تشغيل اجلهاز. 

تعريف اجلهاز
يوجد املوديل و الرقم املسلسل اخلاصني باجلهاز 

داخل العلبة اخلاصة بالبطارية. سجل موديل 
والرقم املسلسل اخلاصني باجلهاز ىف الفراغ أدناه، 

وقم دائما باإلشارة إليهما عند احلاجة لالتصال 
بوكيل شركة اليكا أو بورشة الصيانة.

الرقم املسلسل _________ املوديل _______ 

الرموز املستخدمة ىف هذا الكتاب

)DANGER( :خطر
ترمز اىل وضع يشكل خطورة كبرية اذا مل 

يتم تفاديه ينتج عنه الوفاة او إصابة خطرية.

)WARNING( :حتذير
ترمز اىل احتمال حدوث وضع خطر أو 

استخدام غري َامن للجهاز الذى قد يؤدى للوفاة 
او إىل إصابة خطرية إذا مل يتم جتنبه,

  )CAUTION(  :تنبيه
ترمز اىل احتمال حدوث وضع خطر أو 
استخدام غري َامن للجهاز الذى قد يؤدى إىل 

إصابة بسيطة أو متوسطة أو اىل خسارة مادية 
أو بيئية أو اىل كالهما إذا مل يتم جتنبه,

  فقرة مهمة جيب اتباعها ىف املمارسة العملية 
، حيث انها تؤدى اىل استخدام اجلهاز بطريقة سليمة 

و فعالة.
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العالمة املسجلة
الويندوز )Windows( هي عالمة مسجلة   

لشركة مايكروسوفت.
كل العالمات األخرى تعود ملكيتها إىل أصحابها 

املعنيني.
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جمال استخدام هذا الدليل

الوصف
يستخدم هذا الدليل مع سلسلة األجهزة موديل TPS400 . حيث مت وصف  االختالفات بني املوديالت عام

العديدة  بشكل واضح.

عند قياس املسافة  بدستومات »بعاكس« يستخدم هذا النوع من التليسكوبات  اشعة تليسكوب 	•
الليزر حتت احلمراء العريضة, والذى يتولد بشكل حموري  من قاعدة  التليسكوب.

أجهزة ملحقة بدستومات بدون عاكس وهى بشكل اضاىف توفر دستومات من نوع »بدون  	•
عاكس« و »رصد ليزر- عاكس«.وعند استخدام هذه الدستومات  يستخدم شعاع الليزر االمحر 

الدقيق لقياس املسافات.
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املقدمة

 TPS400 لقد مت تصميم أجهزة اليكا موديالت
املحطة املتكاملة ذات اجلودة العالية لتناسب 

مواقع االنشاء و البناء. إن التقنية احلديثة 
املستخدمة ىف األجهزة جتعل االعمال املساحية 

اليومية أسهل.
تناسب هذه االجهزة األعمال املساحية البسيطة 

ملواقع اإلنشاء و أعمال توقيع النقط.
ميكن تعلم وظائف اجلهاز و اتقانها ىف فرتة وجيزة .
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املميزات اخلاصة
تتميز األجهزة باملواصفات االتية

سهولة و سرعة تعلم االستخدام.  
مفاتيح تفاعلية ، و شاشة واضحة كبرية.  

صغر احلجم و خفة الوزن و سهولة االستخدام.  
ميكن استخدامه بدون عاكس و ذلك بواسطة   

,)TCR(   شعاع الليزر املرئى ىف أجهزة
مفتاح جانىب أضاىف . 	

احلركتان  األفقية و الرأسية مستمرة و غري حمددة.  
مجيع االجهزة مزودة بعينية ليزر.  
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األجزاء اهلامة

التوجيه املبدئى  )1
الشعاع املوجه املدمج EGL )إختيارى(  )2

مفتاح احلركة الرأسية  )3
البطارية  )4

GEB111 حامل للبطارية  )5
غطاء البطارية  )6

العينية: لتوضيح الشعرات  )7
توضيح الرؤية  )8

مقبض محل اجلهازالقابل للفك و املثبت   )9
مبسامري

RS232 10( منفذ األتصال على التواىل
11( مسامري القاعدة 

12( العدسة الشيئية و الدستومات و خمرج 
األشعة
13( الشاشة

14( لوحة املفاتيح
15( ميزان التسوية

16( مفتاح التشغيل و األقفال
17( املفتاح اجلانىب

18( مفتاح احلركة األفقية
أجهزة بشعاع التوجيهأجهزة بدون شعاع التوجيه
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املصطلحات الفنية و األختصارات

ZA  = خط النظر / حمور خط النظر
حمور التليسكوب = اخلط الواصل من تقاطع الشعرات 

إىل منتصف العدسة الشيئية.
SA = املحور الرأسي

حمور الدوران الرأسى للتليسكوب.
KA = حمور الدوران األفقى للجهاز .

V = الزاوية الرأسية/زاوية التسامت الرأسي.
VK = الدائرة الرأسية

منقلة راسية مدرجة لقياس الزواية الرأسية.
Hz = الزاوية األفقية.
HK = الدائرة األفقية

منقلة أفقية مدرجة لقياس الزاوية األفقية.
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ميل املحور الرأسى :
الزاوبة بني حمور التسامت و املحور 
الرأسى. ال يعد ميل املحور الرأسى خطأ 
ىف اجلهاز و ال ميكن تالشيه بالرصد 
باستخدام وجهى اجلهاز. و ميكن 
تالشى أى تاثري حمتمل عن طريق 
استخدام املكافأ ) املعوض( ىف اجتاه 

املحورين.

خطأ خط النظر :
خطأ خط النظر هو اإلحنراف  عن 
الوضع العمودى بني املحور األفقى 
للجهاز و خط النظر. و ميكن تالشيه 
بالرصد باستخدام وجهى اجلهاز,

خطأ الزاوية الرأسية :
االزاوية الرأسية  بني املحور الرأسى و 
خط النظر جيب أن تساوى 90 درجة 
)100 جون( و اإلحنراف  عن هذه 
القيمة يسمى خطأ الزاوية الرأسية.

خط التسامت / املكافأ :
هو اجتاه اجلاذبية األرضية. و يقوم 
املكافأ )املعوض( بتعريف اجتاه اجلاذبية 

داخل اجلهاز.

زاوية التسامت :
نقطة على خط التسامت فوق 

الراصد.

الشعرات:
لوحة زجاجية داخل التليسكوب 

حتتوى على الشعرات.
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املسافة املائلة املصححة بني املحور األفقى 
للجهاز و مركز العاكس/ نقطة الليزر ىف حالة 

.)TCR( أجهزة القياس بدون عاكس

املسافة األفقية املصححة.

فرق اإلرتفاع بني حمطة الرصد و نقطة اهلدف.

إرتفاع العاكس عن سطح األرض.
إرتفاع اجلهاز عن سطح األرض.

األحداثى الشرقى ملحطة اجلهاز.

األحداثى الشماىل ملحطة اجلهاز.
إرتفاع  حمطة اجلهاز.

األحداثى الشرقى لنقطة اهلدف.

األحداثى الشماىل لنقطة اهلدف.
إرتفاع نقطة اهلدف.

hr
hi
E0
N0
H0
E
N
H
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جمال التطبيق
ميكن إستخدام هذا الكتيب جلميع أجهزة حمطات 

.TPS400 الرصد فئة

جمموعة برامج 
تستخدم جمموعة برامج LGO لتبادل املعلومات بني 
احلاسب اآليل وحمطات الرصد. كما حتتوى على برامج 
أخرى مساعدة لدعم استخدام جهاز حمطة الرصد.

حتميل الربنامج على احلاسب االىل:
حيتوى القرص املدمج املرفق مع جهاز حمطة 

الرصد على برنامج التحميل على احلاسب 
اآليل، وجيب مالحظة أنه ال ميكن حتميل هذا 
الربنامج إال على احلاسبات االلية الىت تعمل و 

 Vista أو MS Windows 2000 بنظم التشغيل
.XP أو

جيب إزالة أي إصدار سابق من جمموعة 
برامج LGO قبل حتميل االصدار اجلديد.

إلمتام عملية التحميل يتم استدعاء الربنامج 
»setup.exe« من القرص املدمج مع اتباع 

التعليمات اليت تظهر على الشاشة.

حمتويات الربنامج:
بعد إنهاء عملية التحميل بنجاح تظهر جمموعة 

الربامج التالية:
األدوات الرئيسية

Data Exchange Manager	
لتبادل إحداثيات النقط الثابتة والنقط املقاسة واألكواد 

بني حمطة الرصد و جهاز احلاسب اآليل.
Coordinate Editor	

السترياد وتصدير وعمل معاجلة مللفات اإلحداثيات.
Codelist Manager	

لعمل و معاجلة قوائم األكواد.
Software Upload	

.EDM لتحميل برامج النظام و برنامج الـ
  

 لتجنب املعامالت اخلاطئة عند 
استعمال الـ EDM، جيب حتميل برامج 

Leica Geo Office النسخة 3.0 أو أعلى. أن عدم 
حتميل الربامج الصحيحة ميكن أن يؤدي إىل 

تعطيل اجلهاز.

Leica Geo Office )LGO(
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 جيب استخدام بطارية مشحونة جيدا قبل 
حتميل أي برامج على اجلهاز.

Format Manager	
لتحديد شكل إخراج املعلومات من اجلهاز

Configuration Manager	
استرياد/تصدير واستحداث شكل الربجمة

 ملزيد من املعلومات عن برنامج يرجى الرجوع إىل 
املساعدة املوجودة مع الربنامج.
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إمداد الطاقة
استعمل بطاريات وشواحن ومالحق اليكا أو املالحق 
املرجحة من قبل اليكا لضمان جودة عمل اجلهاز. ممكن 
إمداد اجلهاز بالطاقة خارجيا أو داخليا. ممكن وصل 

.LEMO بطارية خارجية بواسطة كابل
 بطارية داخلية:

بطارية واحدة من نوع GEB111 أو 121 ممكن وضعها 
يف احلجرة املخصصة.

 بطارية خارجية:
بطارية واحدة من نوع GEB171 ممكن وصلها بالكابل.

GEB121  1
GEB111  2

3  اخلاليا الفردية داخل البطارية.

هذا اجلهاز يزود بالطاقة بواسطة بطاريات قابلة 
 GEB121 للشحن. اليكا توصي باستخدام البطاريات
أو GEB111. اختياريا ستة خاليا فردية ممكن أن 
تستعمل مع ال GAD39وتزود إمجاليا 9 فولتات. 
قياس الفولتات على اجلهاز مصمم لـ 6 فولتات 

.)GEB111 أو GEB121(

ال يتم عرض شاحن البطارية بشكل 
صحيح عند استعمال بطارية مفردة. استعمل بطارية 
مفردة مع وصلة البطارية كمصدر طاقة يف حاالت 
الطوارئ. إّن الفائدة من استعمال بطارية مفردة تكمن 
يف اخنفاض نسبة التفريغ حىت على فرتات طويلة.
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تشغيل اجلهاز
إن مفتاح التشغيل/اإليقاف موجود على جانب اجهزة 

.TPS400

 مجيع الشاشات املعروضة هى على سبيل 
املثال ، وميكن أن ختتلف إصدارات اللغات املحلية عن 

اإلصدار األساسى.

لوحة املفاتيح :

مؤشر احلقل الفعال.  )1
الرموز.  )2

املفاتيح ذات الوظائف الثابتة  )3
مفاتيح ذات وظائف حمددة.  

مفاتيح احلركة  )4
التحكم ىف عمود اإلدخال عند إدخال البيانات أو   

التعديل أو التحكم ىف مؤشر احلقل الفعال.
مفاتيح الوظائف  )5

تتغري وظائف هذه املفاتيح طبقا لألستخدام،   
ويظهر الوظيفة اخلاصة بكل مفتاح ىف أسفل 

الشاشة.
قائمة الوظائف   )6

يظهربها إستخدام كل مفتاح من مفاتيح   
الوظائف.
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املفاتيح ذات الوظائف الثابتة:

تشغيل اجلهاز

يستخدم للتنقل للصفحة التالية و ذلك 
ىف حال وجود أكثر من صفحة متاحة.

تستخدم للوصول إىل: الربامج املساحية 
، اإلعدادت  اخلاصة باجلهاز، إدارة البيانات، و 
متغريات اإلتصاالت، بيانات النظام، و نقل 

البيانات.
ميكن برجمة هذا املفتاح لينفذ أى وظيفة 

)FNC( من قائمة العمليات
للوصول بسرعة إىل العمليات املساعدة 

لعملية القياس.
للخروج من أى شاشة و العودة إىل 

الشاشة السابقة ، أو للخروج من عملية 
التعديل و العودة للقيمة السابقة

تأكيد اإلدخال و األنتقال إىل احلقل 
التاىل.

املفتاح اجلانىب :
ميكن برجمة هذا املفتاح ليقوم بإحدى العمليات 

)الكل - مسافة - اقفال(، 
ميكن تشغيل هذا املفتاح من قائمة اإلعدادت.

اختيار اللغة
بعد تشغيل اجلهاز يكون املستخدم قادرا على اختيار 

اللغة املفضلة.
عندما يكون هناك لغتان حمملتان على اجلهاز تظهر 
رسالة اختيار اللغة »اختيار اللغة«: »تشغيل« موجودة 

يف صفحة اإلعدادات. 
لتحميل لغة إضافية قم بتوصيل اجلهاز بربنامج 

»LGO« اإلصدار الرابع أو األحدث عن طريق الوصلة 
املتتالية »serial interface«  وقم بالتحميل 

.»LGO باستخدام »برنامج حتميل أدوات

]الصفحة[

]القائمة[

]المستخدم[

]FNC[

]ESC[
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قياس املسافة
يوجد جهاز دستومات مدمج ىف مجيع أجهزة سلسلة  
TPS400وميكن قياس املسافة بإستخدام أشعة ليزر 
والىت تكون متحدة املركز مع عينية التليسكوب وذلك 

ىف مجيع إصدارات تلك األجهزة.
 وجيب جتنب قياس املسافة على 

األهداف شديدة اإلنعكاس )مثل إشارات 
املرور( ىف حالة القياس بنظام األشعة 

حتت احلمراء بالدستومات بعاكس، و ذلك 
ألن املسافة املقاسة قد تكون غري دقيقة 

أو خاطئة.

بالنسبة لألجهزة بدون عاكس, فان هناك ترتيب معني 
للدستومات, وكذلك ترتيب مالئم ملسارات الشعاع, 
والىت تتيح مدى يفوق اخلمسة كيلومرتات ميكن 

حتقيقها بقياسات معيارية.
وميكن إستخدام العواكس الصغرية, و عواكس ال 360 
 و كذلك الشرائط العاكسة، كما ميكن القياس بدون 

عاكس أيضا.
 وعند قياس املسافة فإن الدستومات 
يقيس إىل اهلدف املوجود ىف مسار األشعة 

ىف تلك اللحظة ، ناس أو سيارات أو 

حيوانات أو فروع أشجار مثال، و ىف هذه 
احلالة ميكن أن ينعكس جزء من الشعاع و 

قد يؤدى إىل قياسات خاطئة.
و جيب جتنب قطع مسارات األشعة عند القياس 
بدون عاكس أو عند القياس على عاكس المع. و يكون 
القياس على العاكس القياسى حساسا إذا قطع 
جسم مسار األشعة خالل املسافة من 0 إىل 30 م و 

كان بعد اهلدف أكرب من 300 م.
ومن الناحية العملية ألن وقت الرصد يكون قصريا 
جدا فإنه من املمكن إجياد طريقة لتجنب تلك احلالت 

احلرجة.
 ميكن قياس املسافات القصرية جدا بدون عاكس 
بطرقة القياس  بعاكس لتعكس اهلداف بشكل جيد. 
مع املالحظة ان املسافات يتم تصحيحها من خالل 

معرف إضاىف ثابت  للعاكس النشط.
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نتيجة غري صحيحة

نتيجة صحيحة

القياس بدون عاكس
 جيب التأكد أن شعاع الليزر ال ينعكس على أى 
شئ قريب من خط النظر )أجسام شديدة اإلنعكاس(.
 عند قياس املسافة فإن الدستومات يقيس على 
شئ يعرتض مسار األشعة ىف تلك اللحظة. وىف حالة 
وجود عائق مؤقت )سيارات متحركة, أمطار شديدة, 
ضباب, أو جليد( فإن الدستومات قد يقيس على العائق.
 وعند قياس مسافات أطول فإن أى إحنراف 
لشعاع الليزر عن خط النظر قد يؤدى إىل قياسات ذات 
دقة أقل. وذلك ألن شعاع الليزر قد ال ينعكس على 
النقطة املوجه عليها الشعرات. و لذلك فإنه ينصح 
بالتأكد أن شعاع الليزر متطابق مع خط النظر )راجع 

باب "املراجعة والضبط"(.
 ال تقوم بالقياس بإستخدام جهازين على نفس 

اهلدف ىف نفس الوقت.
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إستخدام شعاع الليزر للقياس على العاكس

 وللقياس بدقة أعلى بإستخدام العاكس فإنه من 
األفضل القياس بواسطة األشعة حتت احلمراء )طريقة 

القياس بعاكس(.

إستخدام شعاع الليزر للقياس على الشريط العاكس
ميكن إستخدام شعاع الليزر للقياس على العاكس 
الورقى أيضا. ولضمان احلصول على دقة عالية فإنه 
جيب أن يكون شعاع الليزر متعامدا على الشريط 
العاكس ، كما أن يكون مضبوط جيدا )راجع باب 

"املراجعة والضبط"(.
 البد من التأكد من األختيار الصحيح لثابت 

العاكس املستخدم.
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قائمة الوظائف املتغرية :

من خالل قائمة الوظائف املتغرية ميكن إختيار األوامر 
من الوظائف أسفل الشاشة و ذلك باستخدام مفاتيح 
الوظائف. و تتغري وظيفة مفاتيح الوظائف بتغري 

التطبيق/الوظيفة املستخدمة.

الوظائف املتغرية:

للقيام بعمليىت قياس الزوايا و املسافات و حفظ 
البيانات املرصودة.

للقيام بعملية قياس الزوايا و املسافات، ال يتم 
حفظ البيانات املرصودة.

حلفظ القيم املرصودة و الظاهرة على الشاشة.
ملسح القيم املوجودة ىف احلقل ويكون احلقل 

جاهزا الستقبال قيم جديدة.
إلدخال اإلحداثيات.

عرض للنقط املتاحة.
للبحث عن نقطة سبق حفظها.
لعرض شاشة تهيئة الدستومات.

لإلختيار بني قياس بعاكس لقياس االهداف 
العاكسة. أو بدون عاكس لقياس مجيع 

االهداف..
للرجوع للشاشة السابقة.

للتقدم للشاشة التالية.
للرجوع ملفتاح الوظائف املتغرية األعلى.
للوصول إىل مفتاح الوظائف املتغرية التاىل.
لقبول الرسالة الوضحة أو شاشة احلوار و 

اخلروج.

]الكل[

]مسافة[

]تسجيل[
]ENTER[
]إحداثي[
]عرض[
]بحث[
]دستومات[
]IR/RL[

]السابق[
]التالي[

]موافق[

 ميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن استخدامات 
املفاتيح ىف التطبيقات املختلفة ىف األبواب اخلاصة 

بالتطبيقات.
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الرموز املبينة للحالة  و اخلاصة بالدستومات

تشغيل اجلهاز

يعرب السهم املزدوج عن إختيار حقل.

تعرب عن وجود العديد من الصفحات، وميكن 
الوصول إليها عن طريق ]الصفحة[.

 II  أو الوضع I تعرب عن الوضع
للتليسكوب .

تدل  أن إجتاه الزاوية األفقية هو عكس 
عقارب الساعة.

ميكن باستخدام مفاتيح احلركة 
الوصول إىل متغري معني.

ميكن اخلروج من اإلختيار باستخدام 
مفتاح اإلدخال أو مفاتيح احلركة.  

الرموز
يوجد العديد من الرموز الىت تعرب عن حالة تشغيل 
دستومات القياس بعاكس: يستخدم نوع معينة. و ختتلف هذه الرموز من إصدار إىل اخر.

القياس بعاكس لقياس االهداف العاكسة.

دستومات القياس بدون عاكس: 
يستخدم نوع القياس بدون عاكس 

لقياس مجيع االهداف.
الرموز املبينة للحالة و اخلاصة 

حبالة البطارية 
يوضح هذا الرمز أن البطارية مشحونة 

بنسبة 75% .

الرموز املبينة للحالة و اخلاصة 
باملكافأ )املعوض(

املكافأ يعمل

املكافأ اليعمل

الرموز املبينة للحالة واخلاصة باإلزاحة
اإلزاحة شغال !

IR

RL
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شجرة القائمة
< ]القائمة[

]الصفحة[

تستخدم مفاتيح الوظائف املتغرية 
 -  لتأكيد اإلختيار.

للتقدم للصفحة التالية.
ميكن أن خيتلف الرتتيب عن الرتتيب 

املوضح طبقا لتتابع اإلختيارات.

 

Eng Qasem
New Stamp



TPS400-5.0.1ar 26 اإلعداد لعملية القياس
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إخراج األجهزة من الصندوق
أخرج جهاز ال TPS400 من الشنطة و تأكد من املحتويات:

1( كيبل لنقل البيانات )اختياري( 
2( عينة للرصد اىل اعلى او الرصد ىف االماكن 

شديدة االحندار)اختياري( 
3( املحطة املتكاملة

تراى براخ )اختياري(  4( قاعدة قابلة للفصل – 
5( شاحن بطارية مع ملحقاته )اختياري( 

6( ادوات التعديل 
7( بطارية موديل GEB111 )اختياري( 

8(  ادابرت GAD105 للعاكس الصغري )اختياري( 
9( بطاريه موديل GEB121 )اختياري( 

10(  شريط للعاكس الصغري )اختياري( 
 GHT196 11( فاصل حلساب ارتفاع اجلهاز موديل

)اختياري( 
12(  اداة قياس ارتفاع GHM007 )اختياري( 

13( غطاء حلفظ اجلهاز / غطاء حلماية العدسة 
14( العمود اخلاص بالعاكس الصغري

15( عاكس صغري + حامل )اختياري( 
16( كتيب التشغيل

17( ادة موازنة للعاكس )اختياري(

اإلعداد لعملية القياس
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تركيب / تغيري البطارية

اإلعداد لعملية القياس

3. أدخل البطارية اجلديدة ىف علبة البطارية.

4. أعد علبة البطارية إىل مكانها ىف اجلهاز.
 جيب إدخال البطارية بشكل صحيح )الحظ عالمات األقطاب 
داخل علبة البطارية(. تأكد من إدخال علبة البطارية إىل موضعها 

بطريقة سليمة.
لشحن البطارية راجع الباب اخلاص بشحن البطاريات.  —	

ملعرفة نوع البطارية املسموح باستخدامها راجع الفصل   —	
        اخلاص باملواصفات الفنية.

 GEB111 جيب إخراج الفاصل اخلاص بالبطاريات موديل 
املوجود ىف حامل البطارية عند إستخدام البطاريات من طراز 

.GEB121

1. أخرج علبة البطارية.

2. أخرج البطارية.
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         االستعمال/الشحن األويل
جيب شحن البطاريات جيدا قبل االستعمال  	
للمرة األوىل ألنها ستكون خالية عند التسليم.

عند استعمال بطاريات جديدة أو إذ مل  	
تستعمل البطارية ألكثر من 3 اشهر، يستحسن 

إجراء 3-5 دورات شحن/تصريف.
جيب أن تكون حرارة املحيط ما بني 0 و  	

35 درجة مئوية )32 و 95 درجة فهرنهايت( 
لشحن البطاريات. الدرجة املثالية للشحن هي 

ما بني 10 و 20 درجة مئوية )50 و 68 درجة 
فهرنهايت(.

	من الطبيعي ان تصري البطارية دافئة أثناء 
الشحن. لذا نوصى باستخدام شاحنات اليكا 

جيوسستمز، فمن غري املمكن شحن البطاريات 
إذا كانت درجة احلرارة  عالية جدا.

     التشغيل/ التفريغ
ميكن استعمال البطاريات ما بني حرارة 
20 ما حتت الصفر و 55 ما فوق الصفر 

)- 4 و 131 درجة فهرنهايت(. درجة 
احلرارة املتدنية تؤدي إىل االستهالك 

السريع للطاقة ودرجة احلرارة العالية 
تؤدي إىل تقليص عمر البطارية.

    عند استخدام البطاريه GEB121، قم 
بإزالةالفاصل للبطاريه GEB111 عن 

مقصورة البطارية.

اإلعداد لعملية القياس
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تشغيل أجهزة حمطات الرصد على 
مصادر الطاقة اخلارجية

لتحقيق الشروط املطلوبة ىف ااالت 
 TPS400 الكهرومغناطيسية عند إمداد األجهزة

بالطاقة عن طريق مصدر خارجى فإن كابل 
التغذية بالطاقة البد و أن يكون مزودا مبانع 

للمغناطيسية.
 ويالحظ أنه عند توصيل كابل الطاقة فإن 

الناحية املزودة مبانع للمغناطيسية جيب أن تكون 
ىف ناحية اجلهاز.

والكابالت املوردة مع األجهزة مزودة مبانع 
املغناطيسية.

ويرجى األتصال بوكيل شركة اليكا للحصول على 
املزيد من هذه املوانع. والرقم اخلاص بها هو 

.703 707

ولرتكيب املانع قم بفتح املانع و قم بشبكه حول 
كابل التغذية بالطاقة على بعد ٢سم تقريبا من 

طرف الكابل الذى يتصل باجلهاز وذلك قبل 
.TPS400 إستخدام الكابل ألول مرة مع األجهزة
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1. أرخى مسامري األرجل و اسحبها إىل الطول جتهيز احلامل الثالثى فوق النقطة 
   املطلوب، مث ثبت املسامري.

2. لتأمني ثبات األرجل ، أضغط أرجل احلامل 
   الثالثى بالقدم مع مالحظة أن تكون قوى 

   الضغط ىف إجتاه رجل احلامل الثالثى.

 جيب مالحظة أن يكون مكان وضع 
اجلهاز على احلامل الثالثى ىف وضع أفقى 

تقريبا.
ميكن عمل تصحيحات بسيطة بواسطة 

مسامسري قاعدة اجلهاز )الرتايرباخ( ، جيب 
مالحظة أنة جيب إستخدام أرجل احلامل 

الثالثى لعمل تصحيحات كبرية.
 الميكن إستخدام التسامت بإستخدام 
الليزر ىف حالة إستخدام ترايرباخ حيتوى على 

تسامت ضوئى.
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العناية باحلامل الثالثى
تأكد أن مجيع املسامري مثبتة جيدا. 	

إستخدم الغطاء اخلاص باحلامل ىف حالة نقله.  

إستخدم احلامل الثالثى لألغراض املساحية فقط.  

إعداد اجلهاز
الشرح

هذه الفقرة تشرح كيفية إعداد اجلهاز فوق نقطة 
على األرض بواسطة التسامت. ميكنك دائما 

إعداد اجلهاز بدون وجود أي عالمة على األرض.

 خصائص مهمة:
أنه من األفضل دائما محاية اجلهاز من   

الشمس املباشرة، وأيضا يستحسن جتنب 
تغريات كبرية يف درجة احلرارة.

ليزر التسامت موضوع على املحور   
العامودي للجهاز. بواسطة الضوء األمحر 

تستطيع أن تركز اجلهاز بسهولة.
ال ميكن استعمال التسامت بواسطة الليزر   

مع ترايربخ جمهز بتسامت بصري.

اإلعداد لعملية القياس
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التجهيز خطوة- خطوة

مدد أرجل القاعدة لتستطيع أن تعمل براحة.   .1
ركز األرجل فوق العالمة على األرض.

ثبت الرتايربخ واجلهاز على األرجل.  .2

شغل اجلهاز وشغل التسامت بالليزر وامليزان   .3
.]FNC] > ]Level/ Plummet] اإللكرتوين
حرك أرجل القاعدة )1( واستعمل مسامري   .4

التسوية اخلاصة  بالرتايربخ )6( لرتكيز 
التسامت )4( فوق نقطة العالمة على األرض.
عدل وضع األرجل حىت يتم وضع الفقاعة يف   .5

املركز.
باستخدام امليزان اإللكرتوين حرك مسامري   .6

الرتايربخ )6( لضبط أفقية اجلهاز بدقة.
راجع »الضبط الدقيق لالفقية باستخدام   .7

امليزان اإللكرتوين - خطوة- خطوة« ملزيد 
من املعلومات.

ركز اجلهاز بدقة فوق العالمة )4( بواسطة   .8
ازاحة الرتايربخ على قاعدة األرجل.

اعادة اخلطوات 6 و 7 حىت يتم التجهيز   .9
بالدقة املطلوبة.

2
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الضبط الدقيق لالفقية باستخدام 
امليزان اإللكرتوين - خطوة- خطوة

يستعمل امليزان اإللكرتوين لضبط أفقية اجلهاز بدقة 
عالية باستخدام مسامري التسوية اخلاصة  بالرتايربخ.
شغل اجلهاز وشغل امليزان اإللكرتوين بواسطة   .1

.]FNC] > ]Level/ Plummet]
ركز الفقاعة بالوسط بواسطة مسامري   .2

التسوية.
 الفقاعة اإللكرتونية وأسهم اجتاه الدوران اخلاصة 
باملسامري تظهر فقط عندما يكون اجلهاز مضبوط 

أفقيا وفق جمال معني.
أدر اجلهاز حىت يكون متساوي مع مسماريني   .3

تسوية.
ركز امليزان   .4

اإللكرتوين بواسطة 
تعديل مسماريي 
التسوية. األسهم 

توضح اجتاه 
املسامري. عند   
ضبط امليزان 

اإللكرتوين، تستبدل األسهم 
بعالمة »√«.

ركز امليزان   .5
اإللكرتوين للمحور 

الثاين بواسطة 
توجيه اجلهاز 

للمسمار الثالث. 
السهم يوضح اجتاه 

املسامري. عند 
ضبط امليزان 

اإللكرتوين، تستبدل 
األسهم بعالمة 

.»√«
  عندما تظهر 
املسامري الثالثة يكون 
قد ركز اجلهاز أفقيا 

بدقة.
.]OK] وافق بـ  .6
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شدة شعاع الليزر
تغيري شدة شعاع الليزر

قد تتطلب املؤثرات اخلارجية و نوع السطح تعديل شدة 
الليزر. و ميكن تعديل شدة الشعاع خبطوات قيمتها ٢ ٥ 

حىت يتم احصول على القيمة املطلوبة.

نصائح لعملية التسامت

التسامت فوق حفرة أو ماسورة
قد ال ميكن رؤية نقطة الليزر ىف بعض األحيان
)فوق ماسورة على سبيل املثال(. ولرؤية نقطة

الليزر ينصح بوضع لوحة شفافة حىت ميكن
وضع نقطة الليزر ىف مركز املاسورة بسهولة.
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اإلدخال - الطريقة 1
ىف هذه احلالة, ميكن إدخال احلروف و األرقام.

]إدخال[

 - 

]>>>[
 - 

]خروج[

1. عند إلغاء القيم السابقة, يظهر 
   شريط اإلدخال. ويومض مؤشر 

   اإلدخال للبدء ىف اإلدخال.
2. إلختيار جمموعة من احلروف 

   أو األرقام.
حروف أو أرقام إضافية.  

3. إخرت احلروف املرغوبة. تتحرك 
احلروف للشمال.
4. تأكيد اإلدخال.

   اللغاء اإلدخال و العودة للقيم 
   السابقة.

1. يتم عرض مجيع احلروف
   واألرقام على الشاشة.

2. إختيار مدى معني من احلروف
   أو األرقام.

أكمل اخلطوات 3 و 4 للطريقة 
األوىل.

 من املمكن حتديد 
الطريقة املطلوب إستخدامها ىف 

اإلعدادات.

]إدخال[

 - 

اإلدخال - الطريقة 2
ىف هذه احلالة, أدخل حروف أو قيم رقمية.
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التعديل
ىف هذه احلالة, ميكن تغيري البيانات املوجودة من قبل.

Info4: PREP Info4: PROP

1. عند البدء ىف التعديل يظهر 
شريط التعديل الرأسى و يكون 

وضعه على اليمني.
تعديل وضع شريط التعديل   
الرأسى ليكون على اليسار.

2. إختيار جمموعة من احلروف أو 
األرقام.

حروف أو أرقام إضافية .  
للكتابة على احلروف و األرقام   .3

املوجودة من قبل.
تأكيد اإلدخال.  .4

إللغاء التعديل و العودة للقيم   
السابقة.

-

[>>>]
-

[خروج]

إلغاء حروف/ أرقام

1.  ضع املؤشر على احلرف 
     املراد إلغاؤه

2.  ميكن التحرك باألسهم 
     للوصول إىل احلرف 

     املطلوب إلغاؤه.
3.   تأكيد اإلدخال.

     اللغاء التعديل و العودة للقيم 
     السابقة.

[خروج]
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إضافة األرقام و احلروف
إذا مت نسيان إدخال إحدى اخلانات )مثل 15- بدال من 

125-( فإنه ميكن إدخاهلا الحقا.

1. ضع املؤشر على الرقم  "1".

2. أدخل مسافة على ميني "1".

3. إخرت جمموعة احلروف/ 
   األرقام.

4. إخرت احلرف/الرقم املطلوب.

5. تأكيد اإلدخال.

 - 

 - 

F2
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إدخال األرقام و احلروف

يتم إدخال البيانات عن طريق شريط احلرووف و األرقام و 
مفاتيح الوظائف.

ضع املؤشر ىف احلقل املطلوب.

1. لبدء شاشة اإلدخال
2. إختيار جمموعة من األرقام و 

   احلروف.
   حروف أو أرقام إضافية .

3. تأكيد اإلدخال.
قد ال يتم السماح بإدخال قيم تتعدى 
القيم املسموح بها )مثل إدخال الزوايا 

بالدرجات(.

]إدخال[

 - 

إدخال حروف]<<<[

إدخال أرقام
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"   "
" ! "
" # "
" $ "
" % "
" & "
" ( "
" ) "
" * "
" + "
" , "
" - "
" . "
" / "
"  : "
" < "
" = "
" > "
" ? "
" @ "
"A - Z "
" _ "
" ' "

جمموعة احلروف
ميكن إدخال األرقام و احلروف التالية:

أرقام وحروف األرقام
(ASCII 32) space
(ASCII 33)
(ASCII 35)
(ASCII 36)
(ASCII 37)
(ASCII 38)
(ASCII 40)
(ASCII 41)
(ASCII 42)
(ASCII 43)
(ASCII 44)
(ASCII 45)
(ASCII 46)
(ASCII 47)
(ASCII 58)
(ASCII 60)
(ASCII 61)
(ASCII 62)
(ASCII 63)
(ASCII 64)
(ASCII 65 .. 90)
(Underscore)
(ASCII 96)

"+"
"-"
"."
"0 - 9"

(ASCII 43)
(ASCII 45)
(ASCII 46)
(ASCII 48 - 57)

ميكن إستخدام احلرف "*" ىف خانات البيانات للبحث 
عن أرقام أو أكواد النقط.

اإلشارات اجلربية
+/-  ىف جمموعة األحرف فإن األشارتان "+" 
       و "-" تعامالن كأحرف و ليس هلما أى 

       وظيفة حسابية.
احلروف اإلضافية 

*     ميكن أستخدام "*" للبحث عن نقطة 
       بعينها )راجع باب البحث باستخدام 

       النجمة "*"(.
اإلشارات "+" / "-" تظهران فقط ىف بداية   

القيمة املدخلة.
 ال ميكن تغيري مكان العالمة العشرية عند 

التعديل حيث يتم جتاهلها.
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البحث عن نقطة
تستخدم وظيفة البحث عن نقطة من خالل 
التطبيقات للتعامل مع البيانات املسجلة أو 

إحداثيات النقط الثابتة.
و يستطيع املستخدم أن يقوم بالبحث ىف 

مشروع معني أو خالل كل املشاريع.
وتقوم التقنية ىف البحث دائما بالوصول إىل 
النقط الثابتة قبل النقط املقاسة و الىت 

حتقق طريقة البحث املعرفة بواسطة 
املستخدم ، و أما إذا حققت جمموعة من 

النقط طريقة البحث فإنها يتم ترتيبها تبعا 
لعمرها. األحدث فاألقدم. 

البحث عن نقطة معينة
ويتم ذلك بإدخال الرقم الفعلى للنقطة )مثال 

P13(، و ىف هذه احلالة يعرض اجلهاز مجيع 
النقط الىت هلا نفس الرقم.

لعرض إحداثيات ووظيفة النقطة 
املختارة.

إلدخال اإلحداثيات يدويا.
لتأكيد إختيار النقطة.
إلختيار مشروع اخر.

[إعرض[

[إحداثي[
[موافق[

[مشروع[
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البحث باستخدام النجمة "*"
عند البحث باستخدام النجمة "*" فإننا نستعيض بها 

عن أى عدد من األرقام أو احلروف التالية.
وتستخدم النجمة إذا مل يكن رقم النقطة معروف 
بالكامل , أو إذا أردنا البحث من خالل جمموعة من 

النقط املتشابهة.

للبدأ ىف البحث عن نقطة
أمثلة :

*   يتم العثور على كل النقط مهما كان طوهلا
A  يتم العثور على كل النقط الىت هلا الرقم 

    "A" فقط.
A*  يتم العثور على كل النقط الىت تبدأ 

 A9, A15, مهما كان طوهلا )مثال "A" باحلرف    
.)ABCD

*1   يتم العثور على كل النقط مهما كان 
      طوهلا والىت حتتوى على "1" ىف احلرف 

.) A1, B12, A1C :الثاىن )مثال      
A*1 يتم العثور على كل النقط الىت تبدأ 

     حبرف "A" واخلانة الثالثة بها هى "1" 
 ,AB1 :وذلك بغض النظر عن طوهلا )مثال     

.)AA100, AS15      
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القياس
بعد تشغيل اجلهاز وإدخال بيانات نقطة البداية يكون 

اجلهاز جاهزا إلجراء عملية القياس.
وميكن إستدعاء مجيع الوظائف املعرفة على املفاتيح 
الثابتة , و مفاتيح الوظائف و كذلك املفتاح اجلانىب.

مجيع الشاشات املعروضة هى عبارة عن أمثلة.   
ومن املمكن أن ختتلف اإلصدارات املحلية عن اإلصدار 

األساسى.

مثال إلحدى شاشات القياس:

استدعاء الوظائف املحددة على مفاتيح 
الوظائف.  - 

Eng Qasem
New Stamp



TPS400-5.0.1ar43

مفتاح الوظائف
قياس بعاكس: قياسات املسافة بعواكس.  :IR

قياس بدون عاكس: قياسات املسافة   :RL
بدون عواكس.

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة باب "إعداد 
الدستومات".

شعاع الليزر
لتشغيل أو إيقاف إضاءة شعاع الليزر للتوجيه 
على نقطة اهلدف. يتم إظهار اإلعداد اجلديد 

حواىل 1 ثانية تقريبا قبل حفظها.

التكويد احلر
ابدأ »التكويد« الختيار الكود من قائمة األكواد 
أو قم بإدخال كود جديد. بعض الوظائف مثل 

زر »softkey« [كود[.

الوحدات
يتم عرض وحدات املسافة و الزوايا احلالية كما

يعطى إمكانية للتغيري.

ميكن استدعاء عدة وظائف بالضغط على  
[FNC[ و سيتم فيما يلى شرح هذه الوظائف.

  ميكن استدعاء هذه الوظائف مباشرة  
من خالل التطبيقات.

  ميكن برجمة مفاتيح املستخدم لتقوم 
بإستدعاء إحدى الوظائف مباشرة )راجع باب 

اإلعدادت(. 

إضاءة تشغيل/إيقاف
يستخدم إلضاءة أو إطفاء إضاءة الشاشة.

أفقية/تسامت
تستدعى هذه الوظيفة ميزان ضبظ األفقية 

األلكرتوىن , كما تستدعى جمموعة من 
اإلعدادت  اخلاصة بالتسامت الضوئى.

 )IR/ IR( قياس بعاكس/ قياس بدون عاكس
االختالف بني طريقتني الدستومات بعاكس و 

بدون عاكس. يتم إظهار اإلعداد اجلديد حوايل 
1 ثانية تقريبا.

مفتاح الوظائف
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إزاحات اهلدف
إذا مل يكن ممكنا وضع العاكس مباشرة فوق نقطة 
اهلدف أو مل يكن ممكنا رصد نقطة اهلدف مباشرة 
فإنه ميكن رصد نقطة أخرى قريبة يسهل رصدها و 
ندخل للجهاز قيم اإلزاحات املختلفة )ىف األجتاه الطوىل 
, و ىف األجتاه العرضى , و ىف اإلرتفاع( حىت يتمكن 
اجلهاز من حساب إحداثيات النقطة الىت تعذر رصدها.

H_Offset+:  تكون إزاحة اإلرتفاع موجبة إذا 
               كانت النقطة املرصودة أعلى من 

              النقطة األصلية.

حذف آخر سجل
هذه الوظيفة حتذف آخر بلوك تسجيل على الئحة  
النقاط. هذا البلوك ممكن أن يكون قياس أو تسجيل.

 ال ميكن اسرتجاع املعلومات إذا حذفت.
 ميكن حذف السجل املسجل يف »املساحة« أو 

»قياس«.

أقفل بواسطة رمز احلماية
هذه الوظيفة تستخدم حلماية اجلهاز من االستخدام الغري 
 FNC>]Lock] مرخص. تستطيع إقفال اجلهاز بواسطة

with PIN[ بدون إطفاء اجلهاز. بعدها يظهر على 
.PIN الشاشة وظيفة إلدخال الـ

 هذه الوظيفة متاحة عند تفعيل محاية اجلهاز 
.]MENU]]PIN] بواسطة
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خطوات العمل :
1. أدخل رقم النقطة و إرتفاع اجلهاز.

2. أدخل قيم اإلزاحات املختلفة كما هو موضح 
   بالرسم )ىف اإلجتاه الطوىل, وىف اإلجتاه العرضى, 

   وىف اإلرتفاع( لتوقيعها.
      حدد جمال تطبيق اإلزاحة.

     ]RESET[: تستخدم إلرجاع قيم اإلزاحات 
   املختلفة إىل الصفر.

SET[ .3[: تستخدم حلساب اإلحداثيات 
   املصححة و العودة إىل التطبيق الذى قام 

   بإستدعاء هذه الوظيفة. و تظهر القيم 
   املصححة للزوايا و املسافات عقب قياس 

   املسافة مباشرة

ميكن ضبط فرتة إستخدام اإلزاحات كما يلى:

إعادة بعد التسجيل
(Reset after REC)

يتم جعل قيم اإلزاحات 
صفرا بعد التسجيل.

دائم
(Permanent)

يتم األحتفاظ بقيم 
اإلزاحات لتضاف جلميع 

األرصاد التالية.

  يتم إعادة قيم اإلزاحات إىل الصفر عند 
اخلروج من التطبيقات.

 الربنامج الفرعي االزاحة االسطوانة
لتحديد االحداثيات   ]CYLNDER] استخدم
لنقطة املركز لألجسام االسطوانية وحتديد 

نصف قطرها. 
قياس الزاوية االفقيه لنقطة على اجلهة 

اليسرى وعلى اجلانب األمين من اجلسم ، 
فضال عن املسافة اىل اجلسم.
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االجراء :

ادخل العاكس االزاحة. هذه هي املسافة بني   .1
مركز عدسه والسطح من اجلسم املراد قياسها. 

اذا كان وضع  دستومات EDM هو بدون 
عاكس، يتم وضع القيمة تلقائيا اىل الصفر. 

استخدام الشعرات العمودية ، وتنبعث   .2
من اجلانب االيسر للقاعدة ، مث اضغط 

 .]HzLeft]
استخدام الشعرات العمودية ، وتنبعث   .3
من اجلانب االمين للقاعدة، مث اضغط 

 .]HzRight]
قم بتدوير اجلهاز حبيث أن Hz زاويه   .4

االحنراف ، تكون صفر.

Hzl : الزاوية االفقيه إلى نقطة على اجلانب 
األيسر للقاعدة.

Hzr : الزاويه االفقيه الى نقطة على اجلانب 
األمين 

للقاعدة
d : املسافة الى الهدف في خط الوسط 

بني الزاوية االفقية املتيامنة والزاوية االفقة 
املتياسرة 

P0

HzR

HzL
α d

P1
R

TPS800_Z158
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نقل اإلرتفاع
مثال:

1( العاكس األول
2( العاكس الثاىن
3( العاكس الثالث

4( اجلهاز 

يستكمل القياس ويعرض  5( [كل[ 
النتائج. وهذا هو احداثيات نقطة املركز 

جلسم اسطواين ونصف قطرها.
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النقطة املختفية
مثال

E, N, H للنقطة املختفية.  1
طول العصا  2

.R1-R2 مسافة  3

يسمح الربنامج بواسطة عصا النقطة املختفية 
بقياس نقطة ال ميكن رؤيتها مباشرة.

1

2

3

تقوم هذه الوظيفة حبساب إرتفاع اجلهاز 
بالقياس حىت 5 نقط معلومة اإلرتفاع باستخدام 

وجهى اجلهاز.
وكلما زاد عدد النقط املقاسة كلما زادت دقة 

إرتفاع النقطة املحتلة.

خطوات العمل :
قم بإختيار نقطة معلومة و أدخل إرتفاع   .1

العاكس.
عقب قياس النقطة  بإستخدام ]الكل[   .2

يظهر إرتفاع النقطة املحتلة.
]Add Point[  إلضافة إرتفاع نقطة معلومة.  

]الوجه[  لقياس نفس النقطة باستخدام   
الوجه االخر للجهاز.

]إضبط[  حلفظ التغيريات و ضبط ملحطة.  .3
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الطريقة
P1 1. كيل أول عاكس

لبدأ القياس وللتوجه اىل اخلطوة 2   ]ALL]
لتعريف إعدادات العصا والدستومات  ]ROD]

طول العصا
طول عصا النقطة املختفية

R1-R2 مسافة
R2 و العاكس R1 املسافة بني العاكس

دقة القياس
جمال االختالف املسموح ما بني املسافة املعطاة

و املسافة املحسوبة بني العاكستني. إذا كان
جمال االختالف يفوق الدقة املطلوبة يصدر

الربنامج رسالة تنبيه.
EDM نظام ال

EDM لتغيري نظام ال
نوع العاكس

لتغيري نوع العاكس.
ثابت العاكس

إلظهار ثابت العاكس

ALL.] .2[:لبدأ القياس وللتوجه اىل شاشة. 
3. تعرض النتائج

[NEW[: الرجوع الى اخلطوة 1. 
[FINISH[ العودة الى استدعاء البرنامج.
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الربامج
برامج البداية

تستخدم هذه الربامج قبل إستخدام التطبيقات و 
تستخدم إلنشاء و تنظيم عملية جتميع البيانات. 
ويتم ظهور هذه الربامج بعد إختيار التطبيق املراد 
إستخدامه. و يستطيع املستخدم إختيار أى منها على 

حدة.

مت األعداد
مل يتم  األعداد ][

]  [

 يوجد معلومات إضافية  عن كل برنامج من 
برامج البدء ىف الصفحات التالية.

البدء ىف املشروع
يتم حفظ مجيع البيانات ىف مشروعات. و حيتوى 
املشروع الواحد على عدة أنواع من البيانات )مثل 
اإلحداثيات , األكواد , و النقط الثابتة , و نقط املحطات 
...( و ميكن القراءة أو التعديل أو احلذف من كل على 

حدة.
لعمل مشروع جديد.  ]NEW[

إلختيار املشروع و العودة إىل برامج   ]SET[
البداية.  

 يتم ختزين مجيع البيانات التالية ىف هذا 
املشروع.

 يقوم اجلهاز بعمل مشروع يسمى "مقترح" و 
ذلك إذا مل يتم حتديد املشروع و مت البدء ىف إستخدام 
التطبيقات أو مت الضغط على []تسجيل[[ أو ]الكل[[ىف 

شاشة القياس "قياسات".
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جتهيز املحطة
كل حساب لإلحداثيات يتم بناءا على بيانات املحطة 

املدخلة .
و لذلك فإنه البد من معرفة البيانات املستوية للمحطة 
) E, N ( على األقل. وميكن إدخال إرتفاع املحطة إذا كان 
مطلوبا. و ميكن إدخال بيانات املحطة يدويا كما ميكن 

إستدعائها من الذاكرة الداخلية.

نقطة معلومة
قم بإختيار رقم النقطة املخزن ىف الذاكرة   .1

الداخلية.
أدخل إرتفاع اجلهاز.  .2

]موافق[   موافقة و أعتماد بيانات املحطة..  

جتهيز املحطة يدويا
]إحداثي[   إلستدعاء شاشة إدخال اإلحداثيات.  .1

أدخل رقم النقطة و إحداثياتها.  .2
]حفظ[    حفظ إحداثيات املحطة   .3

     واألستمرار إلدخال اإلرتفاع.
]موافق[   موافقة وأعتماد بيانات املحطة.  .4

 إذا مل يتم إختيار املحطة, و كذلك مل يتم إختيار 
أى تطبيق فإنه يتم إستخدام اخر حمطة مستخدمة 
من قبل حلساب اإلحداثيات و ذلك عند مت الضغط على 

[تسجيل[ أو [الكل[ ىف شاشة القياس "قياسات".
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الطريقة الثانية: باستخدام اإلحداثيات
ميكن إستخدام هدف معلوم اإلحداثيات حلساب التوجيه.

1.    مثل التوجيه باستخدام اإلحداثيات.
إدخال رقم نقطة حساب اإلحنراف والتأكد أنها   .2

النقطة املطلوبة.
إدخال إرتفاع العاكس.  .3

ميكن إستخدام حىت ٥ نقط معلومة األحداثيات حلساب 
التوجيه.

1( نقطة هدف
2( نقطة هدف
3( نقطة هدف

التوجيه األفقى )إدخال اإلحنراف عن الشمال(
يسمح هذا الربنامج بإدخال توجيه الدائرة األفقية يدويا 
أو عن طريق التوجيه إىل نقطة معلومة اإلحداثيات.

الطريقة األوىل: إدخال يدوى
1.    إلدخال قيمة عشوائية لتوجيه الدائرة 

األفقية.
إدخال اإلحنراف األفقى, وإرتفاع العاكس، ورقم   .2

النقطة.
]الكل[    لقياس و إعتماد التوجيه.  .3

]تسجيل[   لتسجيل اإلحنراف وإعتماد التوجيه.  

الربامج
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وميكن احلصول على أحداثيات النقط املستخدمة ىف 
التوجيه إما من الذاكرة الداخلية للجهاز أو بإدخاهلا يدويا. 
وخطوات التشغيل مماثلة خلطوات تشغيل برنامج املحطة 

احلرة.
بعد كل قياس يتم سؤالك عما إذا تريد االستمرار أو ال. 
إذا جاوبت بـ »نعم« يتم إرجاعك إىل شاشة القياس، أما 

اجلواب بـ »ال« حيولك إىل شاشة النتائج.
حيسب ويعرض نتائج اإلحداثيات.  ]COMPUTE]

أدخل نقطة خلفية أخرى. [جديدة[ 
مبني للحالة، ويوضح أن النقطة   1/I

األوىل قد مت قياسها ىف وضع 
التليسكوب األول. 

النقطة األوىل قم مت قياسها   1/I II
بوضعى التليسكوب األول و الثاىن.

بعد قياس النقطة األوىل فإن   Hz
الوصول لباقى النقط )أو 

نفس النقطة ىف الوضع الثاىن 
للتليسكوب( يكون أسهل و ذلك 

جبعل فرق الزاوية املبني أقرب ما 
يكون للصفر.

    الفرق بني املسافة األفقية مقاسة 
              لنقطة اهلدف حمسوبا من اإلحداثيات 

              واملسافة املقاسة.

عرض التوجيه املطلوب

[موافق[       موافقة على إستخدام قيم التوجيه
     املحسوبه.

ويتم حساب التوجيه بطريقة »أقل جمموع
مربعات« وذلك ىف حالة رصد أكثر من نقطة

هدف.
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عرض البواقى
عرض البواقى. [الفروق[ 

1( احلقيقى
2( التصميمى

تصحيح األرتفاع.  H
تصحيح املسافة األفقية.  
تصحيح الزاوية األفقية.  Hz
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معلومات مفيدة
إذا مت حتديد التوجيه بواسطة وجه التليسكوب الثاىن  	
فإن توجيه الزاوية األفقية يكون عن طريقه فقط، أما 
إذا مت التوجيه بواسطة الوجه األول فقط أو الوجهني 
األول والثاىن فإن التوجيه يتم بإستخدام الوجه األول.

وجيب أن يكون أرتفاع العاكس ثابتا ىف حالة القياس  	
بإستخدام الوجهني.

وىف حالة قياس نقطة هدف عدة مرات بنفس وضع  	
التليسكوب فإن اخر قياس صحيح هو الذى يستخدم 

للحساب.
 إذا مل يتم إختيار املحطة, و كذلك مل يتم إختيار 
أى تطبيق فإنه يتم إستخدام اخر حمطة مستخدمة 
من قبل حلساب اإلحداثيات و ذلك عند مت الضغط على 

[تسجيل[ أو [الكل[ ىف شاشة القياس »قياسات«.

الربامج
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التطبيقات 
مقدمة

إن التطبيقات هى جمموعة من الربامج الىت تغطى 
جمال واسع من جماالت الرفع املساحى احلقلى 

اليومى.
وتتوفر التطبيقات التالية على هذه ألجهزة:

الرفع املساحى 	•
التوقيع 	•

حساب املساحة املستوية 	•
واحلجم املساحة  	•

املحطة احلرة 	•
خط القاعدة 	•

حساب إرتفاع نقطة ال ميكن إحتالهلا 	•
اإلنشاءات 	•

كوجو )اختيارى( 	•
نقطة املرجع )اختيارى( 	•

]القائمة[

-

1. أضغط على مفتاح القائمة    
    ]MENU[ الثابت.

."Program" 2. أختار التطبيقات
3. إلختيار الربامج و البدء ىف 
    التشغيل و ميكن إختيار   
    ]PAGE[ لعرض الصفحة 

    التالية.

الربامج
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الرفع املساحى
ميكن خالل عملية الرفع املساحى قياس عدد ال نهائى 
من النقط. والفرق بينها و بني عملية القياس البسيطة 

أنها تتضمن بعض البيانات اإلضافية.

خطوات العمل:
1. أدخل رقم نقطة اهلدف وإرتفاع العاكس  
   ميكن إدخال  الكود أيضا ىف حالة الرغبة 

   ىف ذلك. 
2. ]الكل[ المتام عملية القياس و تسجيل البيانات.

هناك طريقتان إلدخال األكواد:
طريقة التكويد البسيطة = مالحظة:   .1

ادخل كود/مالحظة يف اخلانة املناسبة. 
هذا النص يتم تسجيله بنفس القياس 
باستخدام [الكل[. الكود غري متعلق 
بقائمة االكواد, هذه جمرد مالحظة 

بسيطة. قائمة االكواد يف اجلهاز غري 
ضرورية.

التوسع يف التكويد مع قائمة االكواد:  .2
بالضغط على مفتاح األكود يتم البحث   
التلقائى عن الكود املدخل خالل قائمة 
األكواد املحملة على اجلهاز , و ميكن 

إدخال بعض اخلصائص هلذا الكود 
أيضا.

عادة ما يتم تسجيل االكواد على شكل   
اكواد حرة )Wi41-49(, مما يعىن أن هذه 

االكواد غري مرتبطة بنقطة معينة بشكل 
مباشر. ويتم تسجيلهم قبل أو بعد القياس 

بناءا على اإلعدادات املوجودة. اكواد 
النقطة )Wi71-79( غري متوفرة.
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توقيع النقط
يقوم هذا الربنامج حبساب العناصر املطلوبة لتوقيع 
النقط باستخدام األحاثيات أو عن طريق الزوايا و 

املسافات ألفقية و اإلرتفاعات  املدخلة يدويا.
وميكن إظهارالفروق املطلوبة للتوقيع باستمرار على 

الشاشة.
خطوات ا لتوقيع باستخدام إحداثيات 

موجودة بالذاكرة الداخلية للجهاز:

إلختيار النقطة
لبدأ القياس و حساب عناصر التوقيع.

حلفظ القيم املوضحة على 
الشاشة.

إدخال إجتاه و املسافة األفقية 
للنقطة املطلوب توقيعها.

طريقة مبسطة إلدخال النقطة دون 
إدخال رقمها أو تسجيلها.

]مسافة[

]تسجيل[

]B&D[

[يدوي[

التوقع باستخدام اإلحداثيات
يعتمد التوقيع ىف هذه احلالة على نظام

اإلحداثيات وتوزع األزاحة الكلية على إزاحتني
ىف إجتاه الشمال و ىف إجتاه الشرق.

1( النقطة احلالية
2( النقطة املطلوب توقيعها

حداثى ىف إجتاه الشرق بني Eفرق األأُ
النقطة املطلوب توقيعها و النقطة

احلالية .
N  فرق األحداثى ىف إجتاه الشمال بني

النقطة املطلوب
الربامج
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التوقيع القطيب
عناصر التوقيع العادية للتوقيع القطىب

. , Hz, 

1( النقطة احلالية
2( النقطة املطلب توقيعها

إزاحة الزاوية األفقية: و تكون موجبة إذا    Hz
كانت النقطة املطلوب توقيعها على    

ميني النقطة احلالية.    
اإلزاحة الطولية : وتكون موجبة إذا   

كانت النقطة املطلوب توقيعها أبعد    
من النقطة احلالية   

اإلزاحة ىف املنسوب: و تكون موجبة إذا   
كانت النقطة املطلوب توقيعها أعلى    

من النقطة احلالية.   

التوقيع املتعامد
ىف هذه الطريقة يتم عرض فرق املوضع بني النقطة املطلوب 
توقيعها والنقطة احلالية على صورة إزاحتني إزاحة طولية وأخرى 

جانبية.

1( النقطة احلالية
2( النقطة املطلب توقيعها

اإلزاحة ىف األجتاه الطوىل : وتكون    L
موجبة إذا كانت النقطة املراد توقيعها   

أبعد من النقطة احلالية.  
اإلزاحة اجلانبية ىف األجتاه العمودى   T

على إجتاه خط النظر و تكون موجبة   
إذا كانت النقطة املطلوب توقيعها على   

ميني النقطة األصلية.  

Eng Qasem
New Stamp



TPS400-5.0.1ar 60

من املمكن إستخدام الطريقة التالية لرصد 
على نقط األهداف:

باستخدام الزوايا األفقية و الرأسية فقط   .1
)التقاطع العكسى(

باستخدام املسافة و الزاويااألفقية والرأسية   .2
)تقاطع عكسى بإستخدام 3 نقط(
باستخدام الزوايا األفقية و الرأسية   .3

ملجموعة من النقط و الزوايا األفقية 
والرأسية و املسافة ملجموعة أخرى من 

النقط.
وينتج من القياسات السابقة حساب   

إحداثيات و كذلك إحنراف  الدائرة األفقية 
للنقطة املحتلة.

كما يتم حساب عرض اإلحنراف  املعيارى   
و فروق اإلحداثيات لتقدير الدقة. 

حلساب املحطة، النقاط اهلدف الىت مت   
قياسها ميكن ان يعاد قياسها ، وايقافها 

وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

املحطة احلرة
يستخدم الربنامج «املحطة احلرة« حلساب مكان املحطة 
و ذلك باستخدام قياسات نقطتني على األقل وحىت 5 

نقط على األكثر.

الربامج
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إمكانيات القياس
ميكن القياس باستخدام الوجه األول أو الثاىن أو كالهما 
معا. و اليشرتط قياس نقطة قبل األخرى أو القياس 

بإستخدام وجه قبل االخر.
يقوم اجلهاز مبراجعة القياسات و ذلك ىف حالة القياس 
باستخدام وجهى اجلهازو ذلك للتأكد من أنه مت رصد 

نفس النقطة بالوجه االخر.
 إذا مت قياس نفس اهلدف عدة مرات باستخدام 
نفس الوجه فإنه يتم أعتماد اخر قياس ىف عمليات 

احلساب.
قيود القياس

القياس باستخدام الوجهني  
عند القياس باستخدام الوجهني جيب املحافظة   

على إرتفاع العاكس ثابت ىف احلالتني.
نقط األهداف ذات النسوب يساوى صفرا 	

يتم إهمال النقط ذات املنسوب يساوى  0.000   
مرت و لذلك فإنه إذا كان اإلرتفاع احلقيقى للنقطة 
يساوى صفر فإنه جيب إدخاله بالقيمة 0.001 مرت 

مثال.

عملية احلساب
حتدد عملية احلساب تلقائيا طريقة احلساب )تقاطع 

عكسى باستخدام نقطتني , تقاطع عكسى 
باستخدام ثالث نقط ..اخل(.

وىف حالة زيادة عدد األرصاد عن احلد األدىن املطلوب 
فإنه يتم إستخدام طريقة أقل جمموع مربعات حلساب 
اإلحداثيات األفقية ومتوسط إحنراف  الدائرة األفقية 

واإلرتفاع.
يستخدم املتوسط األصلى لقياسات   .1

الوجهني األول و الثاىن ىف عملية احلساب.  
يتم معاجلة مجيع األرصاد على إنها بنفس   .2

الدقة سوءا مت قياسها بوجه واحد أو   
بالوجهني.  

يتم حساب األحداثى الشماىل واألحداثى   .3
الشرقى بطريقة أقل جمموع مربعات وذلك   
باألضافة لإلحنراف    املعيارى و الفروق   

بالنسبة للزوايا األفقية و إحنراف الدائرة   
األفقية.  

يتم حساب اإلرتفاع النهائى (H) من  .4
متوسطات فروق إرتفاع  القياسات األصلية.  

يتم حساب توجيه الدائرة األفقية من   .5
املتوسط األصلى لقياسات الوجهني األول   

و الثاىن و اإلحداثيات النهائية املحسوبة.  
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خطوات العمل

متكن من تعريف حدود الدقة.  

الكل لقياس املسافة والزوايا )تقاطع 
عكسى بإستخدام 3 نقاط(.

سجل حلفظ الزاوية األفقية والزاوية 
الرأسية )تقاطع عكس(.

]الكل[

]تسجيل[

من املمكن أدخال حدود لألحنراف املعيارى من
خالل هذه الشاشة. وإذا جتاوزت قيم األحنراف

املعيارى املحسوبة تلك القيم فإن رسالة حتذيرية 
تظهر ومن خالهلا ميكن إختيار األستمرار أم ال.
أدخل رقم و إرتفاع نقطة املحطة املحتلة.  .1

أدخل رقم نقطة اهلدف و كذلك إرتفاع العاكس.  .2

الربامج
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النتائج
عرض اإلحداثيات املحسوبة للمحطة:

للرجوع إىل شاشة إدخال النقط مرة  ]رجوع[ 
أخرى.   

لعرض شاشة الفروق. ]الفروق[ 
]اإلنحراف

لعرض شاشة اإلحنراف  املعيارى. المعياري[ 
املوافقة على اإلرتفاع املحسوب  ]اضبط[ 

للجهاز وكذلك إرتفاعه كنقطة حمتلة    
جديدة.   

إدخال نقطة خلفية جديدة.  ]AddPt[
حساب وإظهار إحداثيات المحطة وذلك إذا  ]حساب[ 

كان تم قياس نقطتين ومسافة على األقل.   
للتوضيح أنه تم قياس النقطة الثالثة بوجه    3/I

الجهاز األول.   
للتوضيح أنه تم قياس النقطة الثالثة بوجهي   3/I II

الجهاز األول والثانى.   
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شاشة عرض الفروق املحسوبة:
الفرق = القيمة املحسوبة - القيمة املقاسة

[السابق[ مفاتيح لعرض القياس، لقياس نقاط 
اضافية. 

[إعادة القياس[ يعيد قياس النقطة املعروضة. 
[موافق[ دائما حيدد اإلحداثيات املعروضة 

وارتفاع اجلهاز كمحطة اجلديدة.

 إذا متت املوافقة و أعتماد إرتفاع اجلهاز مساويا 
للصفر فإن إرتفاع حمطة اجلهاز ميثل حمور دوران اجلهاز.

عرض شاشة اإلحنراف ات املعيارية:

اإلحنراف  املعيارى إلحداثيات 
املحطة.

اإلحنراف  املعيارى لتوجيه 
املحطة

 Std. Dev E0, N0,
H0

Std. Dev Ang

الربامج
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[تعطيل[ / [متكن[
يستثىن / ويشمل النقطة   

املعروضة من / يف 
احلسابات. يعيد حساب 

املحطة احلرة ويقوم بعرض 
االحنراف املعياري للمحطة. 

لعرض  اضغط [السابق[ 
إحداثيات املحطة اجلديدة. 

يعرض االحنراف املعياري. [االحنراف املعيارى[ 
باستخدام مفاتيح الوظائف   
ميكن عرض الفروق اخلاصة 

بالنقط  اخللفية املختلفة.
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حتذيرات / رسائل
معىن الرسالة رسائل مهمة

Selected point has no valid data !

Max  5 points supported !

Invalid Data - no position computed !

Invalid Data - no height computed !

Insufficient space in job !

Hz (I-II) > 0.9 deg, measure point again !

V (I-II) > 0.9 deg, measure point again !

More points or distances required !

تظهر هذه الرسالة ىف حالة عدم و جود إحداثيات شرقية أو مشالية.
تظهر إذا مت إختيار نقطة جديدة بعد قياس اخلمس نقط املسموح 

بها.
هذه القراءات ال تسمح حبساب اإلحداثيات الشرقية و الشمالية 

للمحطة.
هذه القراءات ال تسمح حبساب إرتفاع املحطة.

تظهر هذه الرسالة إذا كان املشروع مملوء و ال ميكن أضافة أى بيانات 
جديدة إليه.

تظهر هذه الرسالة إذا كان أختالف قياس الزاوية األفقية بأحد و جهى 
 . اجلهاز يزيد عن االخر بقيمة أكرب من 180  ± 0.9 

تظهر هذه الرسالة إذا كان أختالف قياس الزاوية الرأسية بأحد وجهى 
.V  ± 0.9   -  360 اجلهاز يزيد عن االخر بقيمة أكرب من
ال تتوفر أرصاد كافية حلساب املوقع. أما أنه ال يوجد عدد 
كاىف من النقط أو ال يوجد عدد كاىف من قياسات املسافة.

ال تتوفر أرصاد كافية حلساب املوقع. أما أنه ال يوجد عدد 
كاىف من النقط أو ال يوجد عدد كاىف من قياسات املسافة.

الربامج
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اخلط املرجعي
الربنامج يسهل عمل إسقاط النقط أو للتأكد من 
خطوط املنشئات والبنايات، أقسام الطرق، التنقيب 
البسيط. ميكن خلط املرجع أن يكون أي خط قاعدة 
معروف مسبقا. ممكن إزاحة خط املرجع بكل االجتاهات 
وممكن تدويره حول أول نقطة القاعدة. أيضا قاعدة 
اإلرتفاع ممكن أن تكون أي نقطة يف حماذاة اخلط.

الطريقة
1. حتديد خط قاعدة

يتألف خط قاعدة من نقطتني قاعدتني على النحو 
التايل:

ممكن قياس النقطتني  .1
ممكن إدخال اإلحداثيات يدويا  .2

ممكن اختيارهما من الالئحة  .3

قياس نقط قاعدية أ . 
 ]ALL] أدخل رمز النقطة لقياسها بواسطة استعمال

]REC] و  ]DIST] أو
نقط قاعدية مع إحداثيات ب . 

للبحث عن نقطة للرمز املدخل  ]FIND]
إلدخال اإلحداثيات يدويا  ]ENH]

إلبراز كل النقط املوجودة  ]LIST]

ذات الطريقة تتبع إلدخال النقطة الثانية

أول نقطة قاعدية  )1
ثاين نقطة قاعدية  )2

خط القاعدة  )3
خط املرجع  )4
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2. إزاحة وتدوير خط القاعدة
ممكن إزاحة خط القاعدة بكل االجتاهات وممكن 

أيضا تدويره. اخلط الناتج يسمى خط املرجع. 
يكون هذا اخلط مرجع كل القياسات.

BP1

BP2

BL

RP

RL

R+

L+

Off+
TPS800_Z37

BP: نقطة القاعدة
BL: خط القاعدة
RP: نقطة املرجع
RL: خط املرجع

Off: إزاحة متوازية

L:    إزاحة طولية
R:   معلومات التدوير

إدخال املعلومات
   استعمل املفاتيح الختيار معلومات اإلزاحة 

      والتدوير اخلاصة خبط املرجع.

الربامج
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ممكن إدخال التايل
إزاحة متوازية خلط املرجع باجتاه  إزاحة + 

 BP1 اليمني حبسب اجتاه اخلط   
. BP2 -   

إزاحة طولية لنقطة البداية )نقطة  خط + 
املرجع( خلط املرجع باجتاه نقطة    

.BP القاعدة   
لتدوير خط املرجع حبسب اجتاه  تدوير + 

عقارب الساعة حول نقطة املرجع.   
إزاحة ارتفاع. خط املرجع أعلى من  ارتفاع + 

االرتفاع األساسي.   

3. اختيار الربنامج الفرعي
لبدأ قياس اخلط واإلزاحة. [قياس[ 

[إسقاط[  تشغيل الربنامج الفرعي لبدأ اإلسقاط.

4. الربنامج الفرعي » اخلط واإلزاحة « 
حيسب من النقطة » اخلط واإلزاحة « برنامج

املكيلة أو املسجلة اإلزاحة الطولية أو املتوازية
وفروق االرتفاع للنقطة املطلوبة حسب خط

املرجع.
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0

يستخدم إرتفاع نقطة املرجع األوىل كمرجع 
.) إرتفاع حلساب إختالفات اإلرتفاع)

يستخدم إرتفاع نقطة املرجع األوىل كمرجع 
.) إرتفاع حلساب إختالفات اإلرتفاع)

1st reference point

measured point

Re
fe

re
nc

e 
lin

e


Lin

e+

Offset+

أول نقطة مرجع  :1RP
نقطة مكيلة  :MP
خط املرجع   :RL
إزاحة طولية  :L
إزاحة متوازية  :OFF

الربامج
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مثال : »بالنسبة إىل أول نقطة مرجع«

Height+

Height-

1st base point

1st reference point

Reference height

H
ei

gh
t d

iff
.+

أول نقطة مرجع  :1RP
نقطة القاعدة  :BP 1
ارتفاع مرجع  :RH

فارق االرتفاع ما بني نقطة املرجع ونقطة   :Hd
القاعدة   

فارق االرتفاع من ارتفاع مرجع.  :PH

5. برنامج اإلسقاط
ميكنك إدخال إزاحة طولية ومتوازية وارتفاعيه 

لنقطة اهلدف إلسقاطها بالنسبة إىل خط 
املرجع. الربنامج حيسب الفارق ما بني نقطة 

احلساب ونقطة الكيل.

الطريقة
أدخل عناصر اإلسقاط العمودي.  .1

لتأكيد العملية وبدأ احلساب.  ]OK]  .2
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مثال : »إسقاط عامودي«

1RP

RL

SP

MP

TPS800_Z40

L+

O+

أول نقطة مرجع  :1RP
خط املرجع  :RL
نقطة مكيلة  :MP

نقطة إسقاط  :SP
إزاحة طولية  :L
إزاحة متوازية  :OFF

)Stake out( »اظهار بنظام القياس »اإلسقاط
مؤشر فوارق املسافة والزاوية هي قيم تصحيحية.

أدر التلسكوب حبسب اجتاه عقارب 
الساعة إلسقاط النقطة.

نقطة اإلسقاط أبعد من نقطة القياس
نقطة اإلسقاط أعلى من نقطة القياس.

+Hz

+

+

الربامج

Eng Qasem
New Stamp



TPS400-5.0.1ar73الربامج

نقطة اإلسقاط أعلى من نقطة القياس. +

معىن الرسالة رسالة 
هامة

Save via 
RS232 !

Base line 
too short !

Coor-
dinates 
invalid !

ال ميكن تشغيل تطبيق خط املرجع و ذلك 
ألن طريقة إخراج البيانات ىف قائمة إعدادت  
النظام معدة إلخراج البيانات على املخرج 
RS232 . لتشغيل الربنامج البد من تعديلها 

إلخراج البيانات على الذاكرة الداخلية.

خط الرجع أقصر من 1 سم. البد من 
إختيار خط يكون البعد بني طرفيه أكرب 

من 1 سم.

ال يوجد إحداثيات أو اإلحداثيات املدخلة 
غري صحيحة. تأكد من إدخال األحداثى 

الشرقى والشماىل للنقطة.

حتذيرات / رسائل

املسافة بني نقطتني
حيسب برنامج املسافة بني نقطتني املسافة 

املائلة وفرق اإلرتفاع وكذلك اإلحنراف عن 
الشمال بني نقطتني يتم رصدهم أو يتم 

إختيارهم من الذاكرة الداخلية للجهاز أو يتم 
إدخاهلم يدويا من خالل لوحة املفاتيح.

ويستطيع املستخدم اإلختيار بني الطريقتني 
التاليتني :

(A-B, B-C) مضلع  
(A-B, A-C) قطرى  

طريقة املضلع:
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طريقة القطر:

Centre point

Slope distance 1-2
Slope distance 1-3

Slope distance 1-4

يالحظ أن أسس الطريقتني واحد, وسيتم 
توضيح الفروق.

خطوات العمل:
حتديد نقطة اهلدف األوىل  .1

بدء قياس نقطة اهلدف   ]ALL[  
للبحث عن النقطة املدخلة   ]FIND[  

ىف الذاكرة الداخلية.     
حتديد نقطة اهلدف الثانية  .2

مثل النقطة األوىل.  

النتائج املعروضة  .3
اإلحنراف بني النقطتني األوىل و الثانية.  Brg  

املسافة املائلة بني النقطتني األوىل     
والثانية.   

املسافة األفقية بني النقطتني األوىل    
و الثانية.   

فرق اإلرتفاع بني النقطتني األوىل     
والثانية.   

امليل  النسبة املئوية للميل بني نقطة 1 ونقطة 2.

إستخدامات املفاتيح - طريقة املضلع:
حساب خط جديد. يبدأ تشغيل   ]NewPt 1[

الربنامج من جديد )من النقطة رقم    
.)1   

يتم أعتبار النقطة رقم 2 هى بداية   ]NewPt 2[
اخلط. البد من قياس النقطة     

الثانية اجلديدة.   
للتحويل إىل طريقة القطر.  ]RADIAL[

الربامج
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إستخدامات املفاتيح - طريقة القطر:
حتديد نقطة مركز جديدة.  ]NewPt 1[
حتديد نقطة قطر جديدة.  ]NewPt 2[

للتحويل إىل طريقة املضلع.  ]POLY[
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مساحة وحجم
يسمح هذا الربنامج حبساب مساحة مؤلفة من ٥0 
نقطة متصلة ببعضها بواسطة خطوط مستقيمة. 
النقط اليت تؤلف املساحة ميكن تكيلها أو أخذها 
من الالئحة أو إدخاهلا يدويا. املساحة املحسوبة 
تسقط على مسطح. ومن هنا تستطيع حساب 

احلجم بعد تعيني علو معني.
املنطقة املحسوبه يتم إسقاطها على املستوى 

األفقي )ثنائية األبعاد( او نقطة املسقط اليت يتم 
حتديدها من خالل ثالث نقاط )ثالثية األبعاد(. 

وعالوة على ذلك فان القيمة مع االرتفاع ميكن ان 
حتسب بالنسبة اىل منطقة )ثنائية األبعاد/ ثالثية 

األبعاد(.

P1

a

P2 P3

P4

P0

b

Po : املحطة
P1 : نقطة البداية حلساب املساحة

P2 : نقطة هدف
P3 : نقطة هدف
P4 : نقطة هدف

املحيط، الطول من نقطة البداية إىل النقطة   a
احلالية

املساحة املحتسبة دائما تغلق عند نقطة   b
.P1 البداية

الربامج
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2.  النتائج 1.   حدد نقط املساحة
[ALL[        لقياس النقطة

[FIND[    للبحث يف الالئحة
[LIST[     الذاكرة 

[ENH[    إلدخال اإلحداثيات يدويا
[1PtBACK[ حلذف آخر قياس أو نقطة

 حتسب املنطقة )ثنائية األبعاد( فقط عند 
إكمال أو حتديد على األقل 3 نقط.

املنطقة )ثالثية األبعاد( يتم احتسابها مبجرد 
تعريف نقطة املرجع للمسقط املائل على 

السطح اليت يتم حتديدها من خالل ثالث نقاط.

[تعريف. ثالثية األبعاد[ لتحديد نقطة املرجع 
للمسقط على السطح من خالل اختيار أو قياس 

ثالث نقاط.
[احلجم[ حلساب احلجم مع علو ثابت. جيب إدخال 

          أو قياس العلو.
[نتيجة[  لعرض وتسجيل النتيجة

    كلما أدخلت نقطة جديدة حيسب  
املحيط واحلجم من جديد.  

الرسم يظهر دائما املنطقة املسقطة   
على النقطة األفقية.  
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New Stamp



TPS400-5.0.1ar 78

املحطة   P0
نقطة اهلدف اليت حتدد مستوي املرجع املائل   P1
نقطة اهلدف اليت حتدد مستوي املرجع املائل  P2
نقطة اهلدف اليت حتدد مستوي املرجع املائل  P3

النقطة املستهدفة   P4
ارتفاع ثابت   a

حميط )ثالثىي األبعاد( ، متعدد األضالع طوله   b
من نقطة البداية إىل النقطة القياس احلالية 

للمنطقة )ثالثية األبعاد( 
املجال )ثالثىي األبعاد( ، يتم وضعه على   c

املسقط على السطح
حجم )ثالثي األبعاد( = أ × ج   d

حميط )ثنائى األبعاد(، متعدد األضالع طوله من   e
نقطة البداية إىل النقطة القياس احلالية لنقطة 

املرجع )ثنائى األبعاد( 
املساحه )ثنائيه األبعاد( مسقطه على   f

املستوي األفقي
f ×  a = )القيمة )ثنائية األبعاد  g

الربامج
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حتديد إرتفاع النقط الىت ال ميكن رصدها مباشرة
ميكن حساب إرتفاع النقطة الواقعة ىف األجتاه أعلى 
العاكس مباشرة دون وضع العاكس عند نقطة اهلدف.

1( نقطة ال ميكن وضع العاكس عندها
2( فرق اإلرتفاع

3( املسافة املائلة
4( نقطة القاعدة

خطوات العمل:
أدخل رقم النقطة و إرتفاع العاكس  .1

البدء ىف قياس نقطة القاعدة   ]ALL[  
مث األستمرار لرقم 2.   

البدء ىف تشغيل برنامج حساب   ]?hr[  
إرتفاع العاكس الغري معلوم.   

التوجيه على النقطة الىت يتعذر وضع   .2
العاكس عليها

حفظ البيانات املقاسة.  ]OK[  
إدخال و قياس نقطة قاعدة   ]BASE[  

جديدة.   
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اإلنشاءات
يسمح هذا التطبيق بتعريف موقع إنشائى وذلك 
عن طريق اجلمع بني وضع املحطة على خط 

اإلنشاءات وقياس وتوقيع نقط بالنسبة هلذا 
اخلط.

وبعد إختيار تشغيل هذا التطبيق يظهر إختياران:
تعريف خط إنشائى جديد أ( 

أو  
األستمرار ىف املوقع السابق )وىف هذه  ب( 
احلالة يهمل جتهيز وضبط املحطة(  

اخلطوات:
تعريف موقع جديد:

قم بقياس النقطة األوىل ىف اخلط وذلك عن   .1
طريق الكل، مسافة + تسجيل

قم بقياس النقطة الثانية ىف اخلط وذلك عن   .2
طريق الكل، مسافة + تسجيل

 وىف حالة إدخال إحداثيات النقطة يدويا وقمت 
بالقياس إىل نقط معلومة فإن إختبار املصداقية خيربك 
عن طول اخلط املحسوب والطول احلقيقى للخط و كذلك 

الفرق.
مراجعة الواقع:

تقوم هذه الشاشة بإظهار وضع النقطة بالنسبة
للخط.

إلدخال قيم إزاحة للخط. [إزاحة[  
للتحويل إىل الوضع التصميمى [املسقط[ 

:Line is positive
النقطة مقاسة من نقطة بداية اخلط ىف إجتاه

نقطة نهاية اخلط.
:Offset is positive

النقطة املقاسة على ميني اخلط.
:Height is positive

النقطة املقاسة أعلى من نقطة بداية اخلط.

الربامج
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 ويستخدم أرتفاع نقطة بداية اخلط كمرجع 
لألرتفاع دائما.

التصميمى
ميكن هنا البحث أو إدخال نقط للتوقيع و ذلك

بالنسبة للخط املقاس.

تسمح بإدخال القيم املطلوبة إلزاحة  [إزاحة[ 
اخلط.  

[احلقيقي[ للتحويل حلالة املوجود بالفعل.
  ويوضح الرسم وضع العاكس بالنسبة 

  للنقطة املطلوب توقيعها. ويوضح 
  أسفل الرسم القيم احلقيقية باإلضافة 

  إىل أسهم لتوضيح األجتاهات.

Line is positive النقطة املطلوب توقيعها أبعد من 
النقطة املقاسة. )سهم ألعلى(

Offset is positive النقطة املطلوبة على ميني 
النقطة املقاسة. )سهم لليمني(

Height is positive النقطة املطلوبة أعلى من 
النقطة املقاسة )سهم ألعلى(

 ويستخدم أرتفاع نقطة بداية اخلط كمرجع 
لألرتفاع دائما!

 ويتغري مقياس الرسم ليعطى أوضح رؤية.
ولذلك فإنه من املمكن أن تتحرك املحطة ىف الرسم.
 انتبه أن نقطة بداية اخلط ونقطة نهاية اخلط 
مت قياسهم يف نظام اإلحداثيات السابق. وعليه عند 
توقيع هذه النقطة يظهروا عند نظام اإلحداثيات السابق 

كإحداثيات منتقلة.
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 عند استخدام هذا التطبيق، التوجيه 
األفقي ومتغريات املحطة سوف تستبدل لصاحل 

احلسابات اجلديدة.

كوجو )إختياري(

 برنامج Cogo ميكن استخدامه 1٥ مرة على 
سبيل التجربة. بعد ذلك عليك ان تدخل كود 

رخصة االستخدام. 
Cogo هو برنامج لعمل احلسابات اهلندسية مثل: 

•	احداثيات النقاط 
•	االجتاهات بني النقاط 
•	املسافات بني النقاط 

طرق حساب Cogo هي: 
•	معكوس & اجتياز 

•	التقاطعات
•	االزاحة 
•	االمتداد

 املفاتيح: 
[قياس[ يقفز اىل حوار القياس لقياس النقطة. 

[احسب[ يبدأ احلساب، عند ادخال مجيع البيانات 
املطلوبة. 

[اسقاط[ عند عرض النقطة املحسوبة
لديك خيار استخراج هذه النقطة مباشرة.

الربامج
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معكوس و اجتياز

معكوس
اجتياز

معروف 
P1 نقطة معروفة

P2 إىل P1 االجتاه من a
P2 و P1 املسافة بني d1

d2 الفرق املوجب إىل اليمني 
d3 الفرق السالب إىل اليسار 

جمهول 
Cogo P2 نقطة بدون حتديد 

Cogo P3  نقطة ذات حتديد اجيايب 
Cogo P4  نقطة ذات حتديد سليب

TPS800_Z86

d1 d3

d2
P1

P2

معروف 
P1 أول نقطة معروفة 
P2 ثاين نقطة معروفة 

جمهول 
P2 إىل P1 االجتاه من a

P2 و P1 مسافة االحندار بني d1
P2 و P1 املسافة االفقيه بني d2

P2 و P1 فرق االرتفاع  بني d3

TPS800_Z87

d1

d2
d3

P1

P3

P2
P4
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التقاطعات
االجتاه - االجتاه

معروف 
P1 أول نقطة معروفة 
P2 ثاين نقطة معروفة

P3 إىل P1 االجتاه من a1
P3 و P2 املسافة بني a2

جمهول 
Cogo نقطة P3

االجتاه - املسافة

معروف 
P1 أول نقطة معروفة 
P2 ثاين نقطة معروفة

 P4 و P3 إىل P1 االجتاه من a
 P3 و P4 إىل P2 الشعاع ، وفقا للمسافة من r

جمهول
Cogo أول نقطة P3
Cogo ثاين نقطة P4

TPS800_Z88

P1
P2

P31

2

TPS800_Z89

r

P1

P2

P4

P3
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املسافة - املسافة 

معروف 
P1 أول نقطة معروفة 
P2 ثاين نقطة معروفة

P4 أو P3 إىل P1 الشعاع ، وفقا للمسافة من r1
P4 أو P3 إىل P2 الشعاع ، وفقا للمسافة من r2

جمهول 
Cogo أول نقطة P3
Cogo ثاين نقطة P4

عن طريق النقاط 

معروف 
P1 أول نقطة معروفة 
P2 ثاين نقطة معروفة
P3 ثالثة نقطة معروفة
P4 رابع نقطة معروفة
2P إىل P1 خط من a

 P4 إىل P3 خط من b
جمهول 

Cogo نقطة P5

TPS800_Z90

r1
r2

P1

P2
P3

P4

TPS800_Z91

a

b

P1

P2

P3

P4

P5
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االزاحة

املسافة - االزاحة

معروف 
P1 خط األساس نقطة البداية 
P2 خط األساس نقطة النهاية 

P3 نقطة جانبية 
جمهول 

 )HD(( الفرق يف طول / االحداثى االفقى d1
d2 االحنراف اجلانيب / االحداثى الرأسي )االزاحة( 

P4 نقطة القاعدة

حتديد نقطة عن طريق ... 

معروف 
P1 خط األساس نقطة البداية 
P2 خط األساس نقطة النهاية

 )HD( الفرق يف طول / االحداثى االفقى    a
b   االحنراف اجلانيب / االحداثى الرأسي )االزاحة(

جمهول 
P3 نقطة جانبية

الربامج
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d1
d2

P1

P2

P3

P4
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a
b

P1
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معروف 
خط األساس نقطة البداية   P1
خط األساس نقطة النهاية  P3

املسافة  L2 أو L1
جمهول

نقطة االمتداد  P2, P4

االمتداد
"االمتداد" طريقة حتسب نقطة االمتداد من خط 

األساس.

نقطة االزاحة

معروف 
النقطة 1 اليت حتدد النقطة  P1
النقطه 2 اليت حتدد النقطة  P2
النقطه 3 اليت حتدد النقطة  P3

نقطة االزاحة  P4
جمهول 

Cogo نقطة  P5
االزاحة  d1

TPS800_Z159

d1

P1

P3

P2

P4

P5

TPS800_Z94

P1
P2

P3
P4

∆L1

∆L2
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نقطة املرجع )اختيارى(

 برنامج نقطة املرجع ميكن استخدامة 1٥ 
مرة على سبيل التجربة. بعد ذلك جيب ادخال 

كود رخصه االستخدام. 

يستخدم برنامج نقطة املرجع لقياس النقاط 
املرتبطة بنقطة املرجع. ميكن استخدامه للمهام 

التالية : 
قياس نقطة حلساب وختزين التحديد العمودي  	•

لنقطة السطح. 
حساب املسافة العمودية من نقطة تقاطع  	•

املحور X  - و املحور Z. فأن نقطة التقاطع هي 
نقطة األثر للمعامل العمودي من نقطة مت قياسها 

من خالل نقطة معروفة.
عرض وختزين واسناد أصل اإلحداثيات من نقطة  	•

التقاطع. 

نقطة املرجع يتم انشائها من خالل قياس ثالثة 
نقاط على السطح. هذه النقاط الثالث حتدد 

النظام االحداثي املحلي: 

النقطة األوىل هي منشأ النظام االحداثي  	•
املحلي. 

 .Z النقطة الثانية حتدد اجتاه املحلي للمحور 	•
النقطة الثالثة حتدد السطح.  	•

P1 النقطة االوىل, منشأ النظام االحداثي املحلي.
P2 النقطة الثانية 
P3 النقطة الثالثة

الربامج

Z

Y

a

b

X
P1

P5P2
P3
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النقطة املقاسة. هذه النقطه قد ال تكون   P4
املوجودة على السطح. 

نقطة االثر من معامل عمودي من P4 ، اىل   P5
السطح املحدد. وهذه النقطه  بالتأكيد 

موجودة على السطح. 
نظام املحور االحداثى املحلي  X

نظام املحور االحداثي املحلي   Z
عمودي من P4 ، اىل السطح   Off+
املسافة العمودية من P5 اىل   X

 Z  حموراالحداثى
املسافة العمودية من P5 اىل   Z

  X حموراالحداثى

املسافة العمودية إىل السطح ميكن ان تكون 
موجبة او سالبة:

Z

Y

XP1
Off+

Off-    

TPS800_Z147a
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الطريقة
قيا س النقط املعرفة لنقطة املرجع

ادخل اسم النقطه االوىل على السطح وارتفاع 
العاكس. قياس النقطة. 

كرر ذلك للنقطه الثانية ، والنقطه الثالثة على 
السطح املراد. 

يبدا ىف البحث عن النقطة. ميكن  [حبث[ 
ادخال ؤقم حمدد لنقطة او كود كارت- 

املعايرياملستخدمة.

يعرض قائمة من النقاط املتاحة.  [قائمة[ 
يفتح وضعية ادخال االحداثى.   ]Enh]

2. قياس نقطة اهلدف
قياس النقطة املستهدفة حيث انك عادة تقوم 

مبسح للنقاط. 

3. النتائج

رقم نقطة التقاطع، االسقاط عمودي   Int. PtID
للنقطه املستهدفة على السطح.

الربامج
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إستخدام األكواد
حتتوى األكواد بعض املعلومات عن النقط 

املسجلة.
وميكن بإستخدام األكواد تقسيم النقط املقاسة إىل 

جمموعات خمتلفة لتسهيل عملية املعاجلة فيما 
بعد.

وللمزيد من املعلومات عن إستخدام األكواد 
 Data" "ميكن الرجوع لباب "إدارة البيانات

."Management

GSI األكواد بصيغة ال
أسم الكود  Code:

معلمات إضافية عن الكود  .Desc:
معلومات أخرى ميكن  Info1:

إضافتها و تعديلها حبرية.  ...
خطوط  Info8:

 عادة ما يتم تسجيل االكواد على شكل اكواد 
حرة )Wi41-49(, مما يعىن أن هذه االكواد غري 

مرتبطة بنقطة معينة بشكل مباشر. ويتم تسجيلهم 
قبل أو بعد القياس بناءا على اإلعدادات املوجودة. 

اكواد النقطة )Wi71-79( غري متوفرة.

حتسب املسافة العمودية بني  االزاحة 
النقطه املستهدفة والسطح 

)نقطة تقاطع(. 
املسافة العمودية من نقطة   X

 .Zالتقاطع و املحور
املسافة العمودية من نقطة   Z

 .Xالتقاطع و املحور
نقطة املستخرجة تكون أعلى من   

اصل نظام االحداثى. 
لقياس نقطة هدف جديدة.  [هدف جديد[ 

[االسقاط[  لعرض قيم للنقطة من اصل 
نقطة التقاطع. 

لتحديد مرجع جديد للسطح.  [نقطة جديدة[ 
يذهب اىل قائمة الربامج. [خروج[ 
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تعديل األكواد
قم بإستدعاء الكود املطلوب تعديله من   .1

جدول األكواد.  
من املمكن تعديل خصائص الكود بسهولة.  .2

إستثنائات:
من املمكن أضافة حالة التعديل بإستخدام  

 Survey" املوجود ىف برنامج "Codelist editor"
."Office

فاألكواد ذات احلالة "fixed status" )راجع   
برنامج Survey Office( ال ميكن تعديلها أو   

إلغاؤها.  
واألكواد ذات احلالة "Mandatory" البد   

من اإلدخال أو تأكيد اإلختيار.  
وميكن تعديل األكواد ذات احلالة   

"Normal" بسهولة ويسر.  

حتذيرات / رسائل

معىن الرسالةرسالة هامة

Attrib. Cannot be 
changed ! 

No codelist avail-
able !

Entry required !

ال ميكن تعديل األكواد ذات احلالة  الثابتة 
.]Fixed[

ال يوجد جدول لألكواد ىف الذاكرة, 
ويتم إستدعاء شاشة إدخال األكواد 

يدويا.

الكود غري موجود.

 يالحظ أن األكواد املدخلة يدويا ال تضاف إىل 
جدول األكواد.

Leica Survey Office
من املمكن عمل جداول األكواد وحتميلها  بسهولة من 

.LGO خالل برنامج

الربامج

Eng Qasem
New Stamp



TPS400-5.0.1ar93اإلعدادات

اإلعدادات
إعدادت  الزاوية الرأسية:

ميكن جعل صفر الدائرة الرأسية مقاسا من الرأسى أو 
من مستوى أفقى أو كنسبة مئوية.

التسامت الرأسى
; األفق=90  التسامت الرأسى =0   :Zenith  —
; األفق=0  التسامت الرأسى =90   :Horizon  —

=100 ;% األفق=0   45  (%)-V 	

 تزداد قيمة النسبة املئوية بسرعة. وظهور الرمز 
"--.--%" يعىن أن القيمة أكرب من 300%.

تصحيح امليل
مصحح امليل (املعوض) ال يعمل.  Off
مرجع الزاوية الرأسية هو خط   1-axis

التسامت الرأسى(خيط الشاغول).  
مرجع الزاوية الرأسية هو خط   2-axis

التسامت الرأسى(خيط الشاغول)   
واألجتاه األفقى مصحح نتيجة ميل   

املحور الرأسى للجهاز.  
جيب عدم تشغيل مصحح امليل )املعوض( ىف حالة 
إستخدام اجلهاز فوق جسم يهتز )رصيف معرض 

إلهتزازات أو مركب .. مثال(.

متكن هذه القائمة املستخدمني من ضبط اجلهاز طبقا 
لرغباتهم.

تباين اإلضاءة
لضبط درجة تباين إضاءة الشاشة خبطوات متتالية 

قيمتها 10.
مفتاح اجلنب

لربجمة املفتاح اجلانىب طبقا ملا يلى:
ال يوجد وظيفة للمفتاح اجلانىب.  Off

يقوم املفتاح اجلانىب بنفس وظيفة   ALL
.]ALL[ مفتاح  

يقوم املفتاح اجلانىب بنفس وظيفة   DIST
.]DIST[ مفتاح  

USER مفتاح
ميكن برجمة مفتاح USER ليقوم بأى وظيفة من 

.FNC الوظائف املوجودة ىف قائمة
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وبهذه الطريقة ال يعطى مصحح امليل (املعوض) رسائل 
خطأ تعوق العمل.

 يالحظ أن تعريف حالة مصحح امليل تستمر 
حىت إقفال اجلهاز.

Sector Beep  صافرة القطاع
الصافرة ال تعمل  Off

تعمل الصافرة ىف حالة الزوايا القائمة   On
، 270  أو 0، 100،   180 ،  90 ،  0(  

200، 300 جون(  
مثال لصافرة القطاع:

ىف الفرتة من 95.0 إىل 99.5 جون )أو ىف الفرتة من 
105.0 إىل 100.5 جون( نسمع "صافرة سريعة", أما 
ىف الفرتة من 99.5 إىل 99.995 جون )أو ىف الفرتة 
من 100.5 إىل 100.005 جون( فنسمع "صافرة 

مستمرة".
1( الصافرة ال تعمل

2( صافرة سريعة )متقطعة(
3( صافرة مستمرة

Eng Qasem
New Stamp



TPS400-5.0.1ar95اإلعدادات

DSP Heater تدفئة الشاشة
يعمل تلقائيا إذا مت تشغيل إضاءة   On

الشاشة وكانت درجة احلرارة أقل   
من أو تساوى 5  م.  

اللغة
يتم إظهار كل اللغات املحملة.

اختيار اللغة
بعد تشغيل اجلهاز يكون املستخدم قادرا على 
اختيار اللغة املفضلة. عندما يكون هناك لغتان 
حمملتان على اجلهاز تظهر رسالة اختيار اللغة 

مباشرة عند تشغيل اجلهاز. 
تظهر رسالة اختيار اللغة تلقائيا عند  تشغيل: 

تشغيل اجلهاز.
رسالة اختيار اللغة ال يتم تشغيلها تلقائيا  إيقاف: 

عند تشغيل اجلهاز.
إخراج البيانات:

يتم إخراج البيانات على التواىل.   RS232
والبد من توصيل جهاز تسجيل   

خارجى إلستخدام هذه الطريقة.   
القياسات تبدأ عند عمل المحطه المتكامله   

بـ DIST/REC  أو كالهما.  
يتم تسجيل مجيع البيانات ىف   Intern

الذاكرة الداخلية.  

الصافرة
الصافرة هو صوت يصدر عن الضغط على كل مفتاح 

عند الضغط عليه.
إلغالق الصافرة  Off

صوت عادي  Normal
رفع  صوت الصافرة.  Loud

إجتاه زيادة الدائرة األفقية
Instrumentation Hz

جلعل إجتاه زيادة الزاوية األفقية ىف   Right
إجتاه اليمني )عقرب الساعات(.  

جلعل إجتاه زيادة الزاوية األفقية ىف   Left
إجتاه الشمال )عكس عقرب   

الساعات(. ويالحظ أن الزوايا   
املسجلة ىف الذاكرة الداخلية تكون   

ىف إجتاه عقرب الساعات بغض   
النظر عن البيانات الىت تظهر على   

الشاشة.  
إضاءة الشعرات:

ال ميكن إضاءة الشعرات إال بعد إضاءة الشاشة.
إضاءة منخفضة.  Low
إضاءة متوسطة.  Medium

إضاءة شديدة.  High
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GSI 8 /16
إلختيار شكل البيانات املخرجة.

12345678+00..81  GSI 8:
1234567890123456+00..81  GSI 16:

)Mask 1 /2/3(  حمتويات البيانات املخرجة
PtID, HZ, V, SD, ppm+mm, hr, hi  Mask 1:

PtID, Hz, V, SD, E, N, H, hr  Mask 2:
StationID, E, N, H, hi (Station) Mask 3

StationID, Ori, E, N, H, hi (Station
(Result

(PtID, E, N, H (Control
(PtID, Hz, V (Set Azimuth

PtID, Hz, V, SD, ppm+mm, hr, E, N, H
(Measurement)

)Hz Collimation( تصحيح الزاوية األفقية
تشغيل "تصحيح الزاوية األفقية".  On
إيقاف "تصحيح الزاوية األفقية".  Off

ىف حالة تشغيل "تصحيح الزاوية األفقية" 
فإنه يتم تصحيح كل زاوية أفقية مقاسة )بناءا 

على الزاوية الرأسية(.

 للمزيد من املعلومات عن تصحيح 

الزاوية األفقية يرجى الرجوع إىل باب الضبط 
.(Adjustments)

)Auto-OFF( األقفال الذاتى
يتم إقفال اجلهاز ذاتيا ىف حالة   Enable

عدم إستخدامه ملدة 20 دقيقة   
)عدم الضغط على أى مفتاح و   

التغري ىف الزوايا األفقية و الرأسية   
.)±600cc / أقل من : ±3'   

اجلهاز يعمل بأستمرار وذلك يؤدى   Disable
إىل إستهالك البطارية بسرعة.  

الوضع األقتصادى. و يعود اجلهاز   Sleep
إىل العمل عند الضغط على أى    

مفتاح.  
وحدة قياس الزوايا

"  ' 
Deg.
Dec.

النظام الستيىن. القيم املمكنة للزوايا:
من 0   إىل  359  59" 59".

درجة وجزء عشرى. القيم املمكنة 
.  99 للزوايا: من 0   إىل 359.9

ا

اإلعدادات
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جون القيم املمكنة للزوايا:
0 إىل 399.999 جون

ميل. القيم املمكنة للزوايا:
0 إىل 6399.99

)Min. Reading( أقل قراءة
ميكن عرض الشكل املختار من قراءة الزوايا 

بثالث صور:
:''' النظام 360   —

'' 10 ' 00  0 / '' 05 ' 00  0 / '' 01 ' 00  0  
ودائما يتم عرض الثواىن.  

: النظام 360   —
 0.005 /  0.001 /  0.0005  

:(gon) النظام اجلون  —

اإلعدادات

طريقة اإلدخال
من املمكن هنا إختيار طريقة أدخال احلروف 

واألرقام.

الطريقة األوىل  	
الطريقة القياسية   

الطريقة الثانية  	
الطريقة املتقدمة   

وحدة قياس املسافة :
املرت

قدم أمريكى-بوصة 16/ 1 بوصة
القدم األمريكى

القدم الدوىل

meter
ft-in1 /16

US-ft
INT-ft

ارقام املسافة 
3 يعرض املسافة بثالثة فواصل عشرية
4 يعرض املسافة باربع فواصل عشرية

درجة احلرارة:
درجة مئوية.  C

درجة فهرنهايتية.  F
الضغط اجلوى:

ميلى بار  mbar
هيكتو باسكال  hPa

ميليمرت عمود الزئبق  mmHg
بوصة عمود الزئبق  inHg
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إعدادات الدستومات

حتتوى شاشة إعدادت الدستومات على قوائم تفصيلية 
وحقول إختيارية:

نظام قياس الدستومات 
مع أجهزة القياس بدون عاكس TCR توجد إعدادات 
خاصة بالقياسات بطريقيت القياس بعاكس أو بدون 

عاكس.
وختتلف أنواع العواكس املتاحة لإلختيار طبقا لنظام 

القياس.

IR-Fine

IR-FAST

IR-Track

IR-Tape

قياس دقيق للقياسات الىت تتطلب دقة 
عالية بإستخدام العاكس.

(2mm + 2 ppm)
قياس سريع , ويتميز بالسرعة العالية و 

لكن بدقة أقل.
(5mm + 2 ppm)

قياس مسافة مستمر
(5mm + 2 ppm)

قياس املسافة بإستخدام العاكس 
الورقى

(5mm + 2 ppm)
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RL-Standard

RL-Track

RL-Prism

لقياس املسافة دون إستخدام العاكس.  
بأستخدام هدف علي بعد حيت 80 مرت بدقه

500m: 2mm + 2ppm ≤
500m: 4mm + 2ppm <

قياس مستمر دون عواكس
(5mm + 3 ppm)

لقياس املسافة بإستخدام العاكس.

 عند إستخدام نظام القياس بدون عاكس 
فإنه يتم قياس أى جسم ىف مسار األشعة )فروع 

األشجار ، سيارات .. اخل(.

أنواع العواكس
يتم إستدعاء هذه الوظيفة من إعدادت الدستومات 

.(EDM Settings)

الثوابت )مم(عواكس اليكا

عاكس معياري دائري
GPH1+

GPR1

عاكس 360  
GRZ4

العاكس الصغري 
102/GMP101

العاكس 
(JPMINI)

الشريط العاكس

عواكس املستخدم

بدون عاكس

0.0

+23.1

+17.5

+34.4

+34.4

--

+34.4

عاكس صغري

Is set at "Prismconst" 
(-mm+34.4;e.g.:mm=14->
input=-14+34.4=20.4)

بدون عاكس
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ثابت العاكس
يتم إستدعاء هذه الوظيفة من خالل إعدادت  

(EDM Settings) الدستومات
وحدات ثابت العاكس املعرف من قبل املستخدم تكون 

باملليمرت فقط.
القيم املسموح بها من :999.9-مم إىل 999.9+ مم

شعاع الليزر
إقفال شعاع الليزر املرئى  Off:

تشغيل شعاع الليزر املرئى لرؤية     On:
نقطة اهلدف.

 Guide Light  شعاع التوجيه
من املمكن توجيه الشخص عند العاكس مباشرة 
إىل خط النظر بأستخدام شعاع ضوئى متقطع. ومن 
املمكن رؤية الضوء حىت مسافة 150 مرت و يكون ذلك 

مفيدا عند توقيع النقط.
1( ضوء متقطع أمحر
2( ضوء متقطع أصفر

5-150 مرت )15-500 قدم(. مدى العمل: 
12 مرت )40 قدم( عند  اإلحنراف: 

مسافة 100 مرت )330 قدم(.   

إعدادات الدستومات
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]P/Temp[ الضغط اجلوى/احلرارة
إدخال املتغريات اجلوية.

:)ppm( املتغريات اجلوية
تتأثر املسافة املقاسة تأثرا مباشرا باملتغريات
اجلوية الىت تؤثر على اهلواء الذى يقاس فيه

املسافة.

ولألخذ ىف األعتبار هذه التأثريات فإنه يتم تصحيح 
املسافة بإستخدام متغريات التصحيح اجلوى.

]SCALE[
مقياس اإلسقاط.

معامل التصحيح:
إدخال مقياس اإلسقاط. تصحح القيم املقاسة

.PPM و األحداثيات بإستخدام متغري الـ
أختار القيم املقرتحة.  ]PPM=0]

.]PPM] تأثر املسافة نتيجة للظروف اجلوية
إدخال متغريات املقياس املختلفة
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Ht. a. MSL 	
اإلرتفاع عن سطح البحر عند موضع املحطة.

Temperature  
درجة حرارة اهلواء عند موضع املحطة.

Pressure  
الضغط اجلوى عند موضع املحطة.

Atmos PPM  
حساب و عرض معامل تصحيح املسافة .

اإلشارة 
]SIGNAL[  يوضح مدى قوة اشارة الدستومات 
     )إشارة منعكسة( خبطوات قيمتها 

     1 %. مما يسمح بالقياس إىل 
     األهداف صعبة املشاهدة.

إعدادات الدستومات
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إدارة امللفات

حتتوى إدارة امللفات على كل الوظائف املطلوبة إلدخال أو 
تعديل البيانات ىف املوقع.

املشروع
حيتوى املشروع على أنواع خمتلفة من البيانات مثل 
النقط الثابتة، والنقط املقاسة، واألكواد، والنتائج ، .. 

اخل.
و يتكون تعريف املشروع من أسم املشروع وأسم 

املستخدم.
ويضيف اجلهاز تاريخ ووقت عمل املشروع أيضا.

البحث عن املشروع:
للبحث من خالل قائمة املشاريع.  

ملحو مشروع من ذاكرة اجلهاز   ]DELETE[
الداخلية.  

للموافقة على إختيار املشروع   ]SET[
والتخزين فيه.  

لعمل مشروع جديد.  ]NEW[
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النقط الثابتة
حتتوى النقط الثابتة الصحيحة على رقم النقطة 
واإلحداثيات الشمالية والشرقية واإلرتفاع على األقل.

ملحو نقطة ثابتة خمتارة.  ]DELETE[
للبحث عن نقطة ، و ميكن   ]FIND[

كتابة رقم النقطة بالضبط كما   
ميكن البحث بإستخدام “*”.  

فتح شاشة إدخال بيانات   ]NEW[
النقطة )رقم النقطة    

وإحداثياتها(.  
القياس:

ميكن البحث وعرض وحذف أى من البيانات املسجلة ىف 
الذاكرة الداخلية.

بدء شاشة البحث عن نقطة.  ]FIND[
عرض مجيع القياسات.  ]VIEW[

األكواد
ميكن إدخال وصف و 8 خصائص لكل كود. ويكون طول 

حفظ البيانات.كل خاصية حبد أقصى 16 حرف.  ]SAVE[
بدء شاشة البحث.  ]VIEW[

إدخال خصائص الكود.  ]ATTRIB[
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تهيئة الذاكرة الداخلية للجهاز
حمو كافة املشاريع، أو جزء معني من بيانات مشروع أو 

كل املشروع.
لتنفيذ عملية املحو جلزء    ]DELETE[

معني من البيانات.   
ملحو كل البيانات املسجلة    ]ALL[

ىف الذاكرة. ويتم فقد كل     
حمتويات الذاكرة.   

 ال ميكن إرجاع البيانات املمسوحة بعد املوافقة 
على الرسالة التحذيرية و يتم فقد البيانات نهائيا.

إحصائيات الذاكرة
تعرض معلومات عن املشروع مثل:
عدد النقط الثابتة املحفوظة.  

عدد البلوكات املخزنة )النقط املقاسة،   
األكواد، اخل(.  

عدد املشروعات الشاغرة أو املشاريع الغري   
معرفة.  
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تستخدم لضبط الشاشة الىت تظهر عند بدء 
التشغيل فمثال من املمكن جعل فقاعة التسوية 

اإلكرتونية تظهر كل مرة عند بدء التشغيل.

حلفظ اإلعدادات احلالية [موافق[ 
لتعريف ضغطات املفاتيح املطلوب  [سجل[ 

تنفيذها عند البدء.  
لبدء تشغيل التسلسل املسجل. [عرض[ 

اإلجراءات
بعد تأكيد املوافقة على اإلشعار, تظهر شاشة 

»القياس و التسجيل«. من املمكن ختزين حىت 16 
ضغطة تالية. و ينهى التسلسل املطلوب تسجيله 
مبفتاح اهلروب [ESC[. و عند تنشيط تسلسل البدء 
فإن الضغطات املخزنة تنفذ تلقائيا عند بدء التشغيل.
 ويكون لتسلسل التشغيل التلقائى نفس تأثري 
ضغط املفاتيح يدويا. يوجد بعض اإلعدادات الىت ال 
ميكن ضبطها بهذه الطريقة فبعض املدخالت النسبية 

. »IR-FINE« مثل ضبط

تسلسل البدء
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املعايرة

حساب خطأ خط النظر و خطأ الزاوية الرأسية
تتضمن عملية املعايرة حساب أخطاء اجلهاز التالية :

Hz-collimation خطأ خط النظر  
خطأ الزاوية الرأسية V-index )خطأ أفقية   

اجلهاز(  
جيب القياس بإستخدام وجهى اجلهاز وذلك حلساب 
خطأ خط النظر أو خطأ الزاوية الرأسية. و ميكن البدء 

بإستخدام أى وجه من أوجه اجلهاز.
ويقوم الربنامج بتوجيه املستخدم بوضوح خالل عملية 
املعايرة حبيث يكون حساب خطأ اجلهاز بقيم غري 

صحيحة غري ممكن.
ويتم معايرة اجلهاز قبل شحنه من املصنع.

ميكن أن تتغري قيم أخطاء اجلهاز مبرور الزمن وتبعا 
لدرجات احلرارة.

 جيب حساب تلك األخطاء قبل البدء ىف 
تشغيل اجلهاز، وقبل البدء ىف مشروع مساحى دقيق، 
وبعد نقل اجلهاز ملسافة طويلة, وقبل وبعد فرتات 
العمل الطويلة، وعند تغري درجة احلرارة بقيم تزيد عن 

10 درجات مئوية (18 درجة فهرنهايت).

جيب ضبط أفقية اجلهاز متاما بإستخدام الفقاعة 
اإللكرتونية،  وإحكام تثبيته،  ومحايته 
من أشعة الشمس املباشرة لضمان منع 
التمدد احلرارى ألحد اجلوانب دون األخر وذلك 
قبل البدء قبل البدء ىف عملية املعايرة.
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collimation error )C( خطأ خط النظر أو
هو اإلحنراف عن الوضع العمودى بني املحور األفقى 

للجهاز وخط النظر.
يزداد تأثريخطأ خط النظرعلى الزاوية األفقية مع الزاوية 

الرأسية.
ىف حالة التوجيه األفقى يكون خطأ الزاوية األفقية 

مساويا خلطأ خط النظر.

جيب أن تقرأ الدائرة الرأسية 90 درجة )100 جون( متاما 
وذلك عندما يكون خط النظر أفقيا. ويسمى أى إحنراف 
 vertical index :عن هذه احلالة خبطأ الزاوية الرأسي

.error (i)
ويتم تصحيح ميزان التسوية اإللكرتوىن تلقائيا مبجرد 

حساب خطأ الزاوية الرأسية.
 خطوات وظروف تصحيح خطأ خط النظر 
وخطأ الزاوية الرأسية واحدة ولذلك سيتم شرحها مرة 

واحدة.

)Hz-collimation( خطأ خط النظر)V-Index( خطأ الزاوية الرأسية
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للتأكد من التوجيه األفقى يتم عرض الزاوية األفقية و 
كذلك الزاوية الرأسية.

خطأ الزاوية األفقية.  
خطأ الزاوية الرأسية.  

بيان بالقيم املصححة: وتلخيص للقيم   
املسجلة.  

خطوات العمل:
أضبط أفقية اجلهاز بإستخدام ميزان   .1

التسوية اإللكرتوىن.  
وجه على نقطة تبعد عن اجلهاز 100 مرت   .2

تقريبا وتكون ىف مدى 5 درجات عن   
األفقى.  

:]ALL[ لبدء القياس .  .3
غري وضع التليسكوب وأرصد نفس النقطة   .4

مرة أخرى.  

بدء القياس 5.  ]الكل[ 
القيم احلسوبة القدمية واجلديدة. ]عرض[   .6

املوافقة على قيم املعايرة  ]إضبط[   
اجلديدة.   

اخلروج من الربنامج بدون حفظ  ]خروج[    
قيم املعايرة اجلديدة.   
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الرسائل والتحذيرات اخلاصة بعملية املعايرة

القياسمعىن الرسالةالرسالة

V-Angle not suitable 
for calibration (Check 
V-angle or face) !

Calibration result out 
of tolerance. Previous 
values retained !

Hz-Angle out of limit !

Measurement Error. 
Try again

مل يتم التقيد بالتفاوت املسموح به خالل 
عملية التوجيه ، أو أنه مل يتم تغيري وضع 

التليسكوب.

القيم احلسوبة أكرب من القيم 
املسموج بها و لذلك سيتم حفظ 

القيم السابقة.

قياس الزاوية األفقية بالوجه الثاىن 
للجهاز ختتلف بقيمة تزيد عن 5 

جون عن نقطة اهلدف.

يوجد خطأ ىف القياس )وضع اجلهاز 
غري مستقر أو الفرتة الزمنية بني 

القياس بإستخدام الوجهني كبرية(.

وجه على اهلدف بدقة 0.5 جون على األقل. و جيب 
أن تكون نقطة اهلدف ىف مستوى أفقى تقريبا

والبد من التأكيد على الرسالة.

أعد القياس.
والبد من التأكيد على الرسالة.

وجه على نقطة اهلدف بدقة ال تتجاوز 5 جون.
والبد من التأكيد على الرسالة.

أعد العملية مرة أخرى.
والبد من التأكيد على الرسالة.

املعايرة
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متغريات اإلتصاالت
Stopbits عالمة التوقف

قيمة ثابتة: 1.
توصيالت فيشة التوصيل باحلاسب االىل:

البد من ضبط جمموعة من املتغريات لنقل البيانات بني 
جهاز املحطة املتكاملة وجهاز احلاسب االىل.

القيم القياسية ملتغريات األتصاالت اخلاصة 
بشركة اليكا:

Baud, 8 Databit, No parity, 1 Stopbit, CR/ 19200
LF

 Baud Rate سرعة نقل البيانات
سرعة نقل البيانات: 2400، 4800، 9600، 19200 

)بيت/ ثانية(
Databits طول املعلومة

يتم التعرف على نقل املعلومات بـ 7 بيت.   7
ويتم إختيارها تلقائيا إذا كان التكافؤ زوجى   

أو فردى.  
يتم التعرف على نقل املعلومات بـ 8 بيت.   8
ويتم إختيارها تلقائيا إذا كان التكافؤ اليوجد.  

Parity التكافؤ
تكافؤ زوجى.  Even
تكافؤ فردى  Odd

ال تكافؤ.  None
End Mark عالمة النهاية

إضافة سطر وبداية سطر جديد  CRLF
بداية سطر جديد  CR

1( بطارية خارجية.
2( غري مستغلة.

3( أرضى.
4( إستقبال املعلومات.
5( إرسال املعلومات.

TH ... جهاز التيودوليت

متغريات اإلتصاالت
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نقل البيانات
ميكن بإستعمال هذه الوظيفة نقل البيانات إىل جهاز 
احلاسب االىل عرب وصلة RS232.ال يتم التأكد من جناح 

عملية النقل بإستخدام هذه الطريقة.
املشروع إلختيار املشروع الذى سيتم   :Job

نقل البيانات منه.  
البيانات إختيار جمموعة البيانات   :Data

املطلوب نقلها )قياسات، نقط ثابتة(.  
شكل البيانات إلختيار شكل البيانات   :Format
 Leica املخرجة. فمن املمكن إختيار  

GSI أو أى شكل اخر ميكن عمله   
 Format Manager من خالل برنامج  

 Leica مث يتم النقل إىل برنامج  
.Survey  Office  

لبدء عملية اإلرسال.  ]SEND[
مثال:

عند إختيار نوع البيانات )القياسات(فإن جمموعة 
البيانات ميكن عرضها كما يلى:

16641826++00000D19  21.022....11
00006649+00..31 09635023+22.022
00003342+00..81  00000344+16..58

00000091+00..83   00005736-00..82
00000000-522.16  00001700+10..87

 إذا كان جهاز إستقبال البيانات بطئ ىف التعامل مع 
البيانات فإنه من املمكن فقد بعض البيانات. ويالحظ ىف هذه 
الطريقة أن اجلهاز املساحى اليوجد لديه أى فكرة عن حالة 

جهاز اإلستقبال )ال يوجد بروتوكول(.
GSI رقم البيان ىف ال

11
21
22
25
31
32
33

49-41
51
58

83-81

86-84

87
88

رقم النقطة
الزاوية األفقية
الزاوية الرأسية

التوجيه
املسافة املائلة
املسافة األفقية

فرق اإلرتفاع
األكواد و خصائصها

ppm (mm)
ثابت العاكس

اإلحداثيات الشرقية والشمالية واإلرتفاع 
لنقطة اهلدف

اإلحداثيات الشرقية والشمالية واإلرتفاع 
للنقطة املحتلة
إرتفاع العاكس
إرتفاع اجلهاز

Eng Qasem
New Stamp



TPS400-5.0.1ar113

معلومات عن النظام
تستخدم لعرض معلومات عن النظام ولضبط التاريخ 

والوقت.
Battery البطارية  

توضيح الطاقة املتبقية للبطارية )40 %   
مثال(.  

.Instr. Temp درجة حرارة اجلهاز  
توضيح درجة حرارة اجلهاز املقاسة.  

Date التاريخ  
عرض تاريخ اليوم  

Time الوقت  
عرض الوقت احلاىل.  

لتغيري التاريخ و طريقة عرضه. ]التاريخ[ 
يوجد 3 طرق لعرض التاريخ:  الشكل:    

 DD.MM.YYYY   	 	 	
MM.DD.YYYY   	 	 	

YYYY.MM.DDT   	 	 	
إدخال قيمة جديدة للتاريخ. تاريخ:   

إلدخال قيمة جديدة للوقت. ]الوقت[ 

يتكون نظام تشغيل  من العديد  ]اإلصدار[ 
من الربامج. ويعتمد رقم اإلصدار   

على جمموعة الربامج املحملة.  
نظام التشغيل. نظام التشغيل:   

التطبيقات وعمليات  تطبيقات البرامج:   
التشغيل والقوائم.   

شاشات املستخدم. التصميم الخارجي:   

معلومات عن النظام
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)PIN( محاية اجلهاز بواسطة الرمز
تستطيع محاية جهازك بواسطة الـ PIN. عند اختيار 
استعمال الـ PIN، ال ميكن استعمال اجلهاز إال إذا 
أدخلت الـ PIN الصحيح. إذا أدخل PIN خطأ 5 مرات 
يقفل اجلهاز وعندها جيب استعمال الـ PUK املوجود 
ـ PUK الصحيح يتحول  على أوراق اجلهاز. عند ادخال ال
الـ PIN إىل رقم صفر  )0( وتستطيع عندها استعمال 

اجلهاز.
الطريقة

]MENU] > ]PIN]  .1
فعل الـ PIN بواسطة اختيار ON على قائمة   .2

>Use PIN Code>
ادخل الـ PIN الذي ختتاره أنت )أقل من 6 حروف(   .3

واضغط على OK )موافق(

 هكذا حتمي جهازك من االستعمال الغري مرخص. 
.PIN وكل مرة تستعمل اجلهاز جيب إدخال الـ
 تستطيع دائما إغالق اجلهاز مع محاية الـ 

 ]FNC] > Lock with PIN بواسطة استعمال PIN
بدون قفل اجلهاز.
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العناية والنقل
ىف موقع العمل

النقل
عند نقل أو شحن اجلهاز فإنه جيب إستخدام التغليف 
األصلى املورد من شركة اليكا )احلقيبة وصندوق الكرتون 

املقوى(.
 جيب مراجعة معامالت التصحيح احلقلية 
الواردة ىف هذا الكتيب وذلك بعد الشحن أو النقل 

لفرتات طويلة.

جيب مراعاة ما يلى عند نقل اجلهاز ىف موقع العمل:
نقل اجلهاز بوضعه ىف حقيبته أو 	

نقل اجلهاز املثبت على األرجل وذلك مبد  	
األرجل على الكتف مع املحافظة على   

اجلهاز ىف وضع رأسى.  
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داخل السيارة
ال تنقل اجلهاز بالسيارة دون إستخدام احلقيبة اخلاصة 

به.
وذلك إلن اجلهاز قد يتلف نتيجة لألهتزازات والصدمات. 
ولذلك جيب أن ينقل اجلهاز داخل احلقيبة اخلاصة به 

وجيب تثبيته بطريقة امنة.
الشحن

لشحن اجلهاز بالقطار أو باجلو أو بالبحر فإنه جيب 
إستخدام التغليف األصلى الكامل كما ورد من املصنع 
)احلقيبة وصندوق الكرتون املقوى(، أو أى تغليف حيفظ 

اجلهاز من الصدمات واألهتزازات.

التخزين

 جيب األخد ىف األعتبار حدود درجات احلرارة 
املسموح بها و ذلك عند ختزين اجلهاز لفرتات طويلة أو 

داخل سيارة.
وعند ختزينه داخل األبنية فإنه جيب ختزينه 
داخل احلقيبة اخلاصة به )وىف مكان امن إذا 

أمكن(.
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 إذا ابتل اجلهاز فإنه جيب تركه خارج 
احلقيبة ليجف. وينظف اجلهاز وجيفف اجلهاز 

)جيب أال تزيد احلرارة عن 40  مئوية / 104  
فهرنهايت(. وجيب جتفيف وتنظيف احلقيبة 
وامللحقات، مث حيفظ اجلهاز ىف احلقيبة مرة 

أخرى بعد التأكد من جفافه.

جيب قفل حقيبة اجلهاز دائما و ذلك عند استخدام 
اجلهاز ىف املوقع.

البطاريات
	الرجوع الى البيانات التقنيه للحصول على 
معلومات حول معدل درجة حرارة التخزين

معدل درجة حرارة التخزين من 0 درجة   
مئويه اىل 20+ درجة مئويه / 32+ درجة 

فهرنهايت اىل 68+ درجة فهرنهايت يف البيئة 
اجلافه يوصى بالتقليل اىل أدىن حد من 

التفريغ الذايت للبطاريه.
عند هذه احلرارة ملحيط للتخزين،   

البطاريات املحتوية ما بني 10 و ٥0 باملائة من 
طاقتها يستطاع ختزينها لغاية سنة كاملة. 

بعد هذه املدة جيب شحنها من جديد.
جيب إزالة البطاريات من اجلهاز أو الشاحن  	

قبل ختزينها.
بعد التخزين جيب شحن البطاريات قبل  	

االستعمال.
جيب محاية البطاريات من الرطوبة والبلل.  	
البطاريات الرطبة أو املبللة جيب تنشيفها 

قبل االستعمال.
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 تكثف الضباب على العواكس
قد يتكثف خبار املاء على العواكس ذات درجة احلرارة 
أعلى من اجلو املحيط. واليكفى مسح املاء من عليها 
إلستخدامها بل جيب تدفئتها لفرتة من الوقت ىف 
معطف املستخدم أو داخل سيارة حىت تكتسب حرارة 

اجلو املحيط.
 الكابالت

جيب املحافظة على خمارج الكابالت نظيفة وجافة. 
وجيب نفخ الغبار بإستخدام اهلواء من املخارج.

التنظيف

 العدسات الشيئية و العينية والعواكس:
نفخ الرتاب عن العدسات والعواكس  	

بإستخدام اهلواء.  
جيب عدم ملس السطح الزجاجى باألصابع. 	
إستخدم قطعة قماش نظيفة، ناعمة، خالية  	

من الوبر وميكن ترطيبها بالكحول النقى   
عند الضرورة.  

ال تستخدم أية سوائل أخرى ألنها قد تتلف مادة 
البوليمر املستخدمة.

العناية والنقل
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ميزان التسوية الدائرى

جيب ضبط أفقية اجلهاز بواسطة ميزان 
التسوية األلكرتوىن أوال، وىف هذه احلالة جيب 
أن تكون الفقاعة ىف املركز، وإذا كانت خارج 
الدائرة فإنه جيب إستعمال املفتاح من نوع 
Allen Key املزود مع اجلهاز جلعلها تقع ىف 
املركز وذلك بتغيري وضع مسامري الضبط.
وجيب ربط مجيع املسامري بعد الضبط.

الفحص والضبط
احلامل الثالثى

جيب أن تكون الوصالت بني اخلشب واملعدن مربوطة 
بإحكام دائما.

أربط مسمار التسوية رقم 2 بدرجة  	
متوسطة.  

أربط املفصالت عند رأس احلامل الثالثى    	
)1( بدرجة تكفى لبقاء أرجل احلامل الثالثى 

مفتوحة عند رفعه من األرض.  
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التسامت بإستخدام الليزر
شعاع التسامت بالليزر مدمج مع املحور الرأسى 
للجهاز. وحتت الظروف العادية فإنه يكون غري 

مطلوب إجراء أى ضبط لشعاع الليزر. وىف حالة 
تعرض اجلهاز ألى مؤثر خارجى يستوجب إعادة 
ضبط شعاع التسامت بالليزر فإنه جيب إرسال 
اجلهاز ألى مركز خدمة من مراكز خدمة شركة 

اليكا.
: الفحص بلف اجلهاز 360 

يثبت اجلهاز على احلامل الثالثى وعلى   .1
إرتفاع 1.5 مرت تقريبا ويتم ضبط أفقيته.  
يشغل شعاع الليزر وحيدد مكان نقطة   .2

الليزر احلمراء على األرض.  
يلف اجلهاز ببطئ 360  ونالحظ وضع   .3

نقطة الليزر احلمراء.  
جيب مالحظة نقطة الليزر على سطح أفقى، 

المع، غري معتم )ورقة مثال(
إذا كانت حركة نقطة الليزر حركة  دائرية 

واضحة أو تبعد عن الوضع األصلى بقيمة أكربمن 
3 مم فإن اجلهاز قد يكون ىف حاجة إلجراء بعض 

الضبط وجيب األتصال بوكيل اليكا املعتمد 
إلجراء عملية الضبط.

ميزان التسوية الدائرى املوجود ىف قاعدة 
Tribrach اجلهاز ال

أضبط أفقية اجلهاز مث إفصله عن القاعدة. وإذا كانت 
الفقاعة ال تقع ىف مركز الدائرة فإنه من املمكن 

ضبطها بإستخدام مسامريالضبط.
طريقة حتريك مسامري الضبط:

عند لفها إىل جهة اليسار:  فإن الفقاعة  	
تتحرك إىل جهة املسمار.  

عند لفها إىل جهة اليمني: فإن الفقاعة  	
تتحرك بعيدا عن املسمار.  

وجيب ربط مجيع املسامري بعد الضبط.

العناية والنقل
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ويعتمد مقاس نقطة الليزر على شدة اإلضاءة 
ونوع السطح، وعلى إرتفاع 1.5 م فإن مقاس 

نقطة الليزر يكون حاىل 2.5مم.
أقصى قيمة لقطر الدائرة املتكونة من حركة 
مركز نقطة الليزر جيب أال يتعدى 3 مم على 

إرتفاع 1.5 م.

Eng Qasem
New Stamp



TPS400-5.0.1ar 122 تعليمات السالمة

تعليمات السالمة

متكن تعليمات السالمة التالية الشخص 
املسئول عن اجلهاز واملستخدم الفعلي للجهاز 

من توقع وتفادى األخطار اليت قد تنجم أثناء 
عملية التشغيل. وجيب على الشخص املسئول 
عن اجلهاز التأكد أن مجيع مستخدمي اجلهاز 

على دارية بهذه التعليمات وأن يلتزموا بها.

إستعماالت حمطة الرصد
اإلستعماالت املسموح بها:

يقصد من إستعمال أجهزة حمطات الرصد 
املتكاملة عمل األتى:

قياس الزوايا األفقية والرأسية. 	
قياس املسافة. 	

تسجيل و حفظ البيانات. 	
إجراء بعض العمليات احلسابية من خالل  	
بعض الربامج املساحية املزود بها اجلهاز.  

رسم االجتاه املستهدف واملحور الراسي. 	

اإلستعماالت اخلاطئة:
إستخدام جهاز حمطة الرصد املتكاملة  	

دون دراية مسبقة.  
إستعمال اجلهاز خارج اإلستعمالت املسموح بها. 	

عدم تشغيل أنظمة السالمة. 	
إزالة مالحظات التحذير. 	

فك اجلهاز بإستخدام بعض األدوات (املفك  	
مثال ..اخل)، إال إذا كان ذلك مسموحا للقيام   

ببعض الوظائف.  
تعديل أو حتويل اجلهاز. 	

إستخدام اجلهاز بعد اإلستيالء عليه. 	
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استعمال الجهاز بأعطال أو أضرار واضحة.  
إستخدام ملحقات من شركات أخرى دون  	

موافقة كتابية من شركة اليكا.  

التوجيه املباشر على الشمس. 	
عدم إختاذ إجراءات سالمة كافية ىف موقع  	

العمل )عند الرفع على الطرق ...اخل(.  
التحكم ىف املعدات، أو التحكم ىف  	

األجسام املتحركة املزودة جبهاز قياس   
مسافات )ليزر مرئى( أو ما يشابها.  

العبث املتعمد باجلهاز من اى اطراف  	
خارجية.  

حتذير
إن األستعمال اخلاطئ قد يؤدى إىل 

اإلصابة، أو إىل تعطيل اجلهاز أو 
تلفه. وجيب على املسئول عن اجلهاز إخبار 

مستخدمى اجلهاز عن األخطار وطريق جتنبها 
وجيب على مستخدم اجلهاز عدم إستخدامه 
إال بعد التعلم على إستخدامه بطريقة مناسبة.

حدود األستخدام:
البيئة:

مالئم لإلستخدام ىف الظروف اجلوية املناسبة 
حلياه اإلنسان: غري مناسب لإلستخدام ىف 

الظروف شديدة الصعوبة أو املتفجرة. ومن 
املمكن اإلستخدام ىف األجواء املمطرة لفرتات 

حمدودة.
 خطر:

البد من االتصال باخلرباء املسئولني عن 
السالمة و ذلك قبل بدء العمل يف املناطق اليت 

حتتوى على متفجرات أو يف الظروف البيئية 
القاسية و ذلك بواسطة الشخص املسئول عن 
اجلهاز. وذلك يتضمن استخدام حامل البطارية 

املثبت وذلك لتجنب فتح علبة البطارية 
بطريقة غري مقصودة.
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املسئوليات 
حدود مسئولية الشركة املنتجة للجهاز

 Geosystems AG, CH-9435 تلتزم شركة
Heerbrugg Leica  واملشار إليها الحقا ب اليكا بتوريد 
اجلهاز متضمنا كتيب التشغيل وامللحقات األصلية يف 

حالة سليمة متاما.
مسئولية الشركات املصنعة للملحقات الغري 

مصنعة بواسطة شركة اليكا:
تلتزم الشركات املصنعة للملحقات الغري مصنعة 

بواسطة شركة اليكا و اخلاصة بأجهزة مبسئولياتها يف 
تطوير وحتديث وتطبيق مبادئ السالمة جلميع

منتجاتها وكذلك عند استخدامها مع أجهزة شركة 
اليكا.

مسئولية الشخص املسئول عن اجلهاز:
فيما يلي واجبات الشخص املسئول عن اجلهاز:
فهم تعليمات السالمة وكذلك التعليمات  	

املوجودة ىف كتيب التشغيل.  
أن يكون على دراية بالقواعد املحلية  	

املتعلقة بتفادى احلوادث.  
أن يقوم بإخبار شركة اليكا إذا أصبح  	

إستخدام اجلهاز غري امن.  
 حتذير

على الشخص املسئول عن اجلهاز التأكد من إستعمال 
اجلهاز طبقا للتعليمات. وجيب أن يكون قادرا على 
تدريب األشخاص الذين سيقومون بإستعمال اجلهاز 
واملحافظة على سالمة اجلهاز أثناء اإلستعمال.

تعليمات السالمة
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املخاطر أثناء األستخدام 
حتذير

قد يؤدى غياب أو نقص التعليمات 
إىل إستخدام خاطئ أو غري سليم مما  

يعرض األشخاص واملواد واألموال والبيئة 
للخطر.

األحتياطات:
جيب على مجيع مستخدمي األجهزة االلتزام 

بتعليمات السالمة الصادرة من اجلهة املصنعة، 
وكذلك تعليمات الشخص املسئول عن اجلهاز.

حتذير
استعمال شاحن آخر غري املرفق مع اجلهاز 
اليكا يعرض البطارية للدمار. ممكن إحداث 

حريق أو انفجار من جراء استعمال شاحن آخر. 
األحتياطات:

استعمل الشاحن املرفق مع اجلهاز اليكا.

تنبيه
انتبه للقراءات اخلاطئة وذلك إذا تعطل 
اجلهاز وإذا سقط أو مت استعماله بشكل 
غري صحيح أو مت إجراء بعض التعديالت عليه.

األحتياطات:
جيب مراجعة القراءات بصورة دورية وجيب إجراء 
االختبارات احلقلية املوضحة ىف كتالوج التشغيل 

وخصوصا عند تعرض اجلهاز الستعمال غري 
طبيعي وقبل البدء يف إجراء القياسات اهلامة.

خطر:
جيب عدم استخدام عصا التسامت 

والوصلة اخلاصة بزيادة ارتفاعه بالقرب 
من املنشآت الكهربائية مثل الكابالت الكهربائية 

أو كابالت السكك احلديد الكهربائية وذلك 
بسبب خطر التفريغ الكهريب.

األحتياطات:
جيب املحافظة على مسافة أمان كافية للعمل 

بعيدا عن املنشئات الكهربية. وجيب األتصال 
مبسئوىل السالمة ىف تلك املنشئات وإتباع 

تعليماتهم وذلك إذا كان من الضرورى العمل 
بالقرب من تلك املنشئات.
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حتذير
عند القيام باألعمال املساحية ىف ظروف 

العواصف الرعدية فإن ذلك قد يؤدى إىل خطر 
اإلصابة بالربق.

األحتياطات:
ال تقم باألعمال املساحية أثناء العواصف 

الرعدية.
تنبيه

البد من احلذر عند توجيه اجلهاز إىل الشمس, 
وذلك الن التليسكوب يعمل كعدسة جممعة 

ومن املمكن أن يؤذى عني املستخدم أو يؤدى 
إىل تلف جهاز الدستومات والضوء اإلرشادي.

األحتياطات:
جيب عدم توجيه التليسكوب مباشرة إىل 

الشمس.
حتذير

عدم إختاذ إجراءات السالمة املناسبة أثناء 
العمل املساحى قد يؤدى إىل بعض األخطار، 

فعلى سبيل املثال مناطق حركة السيارات، وىف 
مواقع البناء،واملنشئات الصناعية.

األحتياطات:
البد من التأكد من إختاذ إجراءات السالمة 
الكافية ىف املوقع ، و جيب التقيد بالقواعد 

الداخلية الىت متنع وقوع احلوادث.

حتذير
عند بعض األعمال املساحية، مثال خالل توقيع 

النقط، يوجد خطر احلوادث إذا مل يأخذ 
املستعمل للجهاز احلذر من البيئة املتواجد 

فيها؛ مثال أخطار من خالل حركة السيارات، 
وىف مواقع البناء،واملنشئات.

األحتياطات 
على الشخص املسئول عن اجلهاز التأكد من أن كل 
األشخاص الذين سيقومون باستعمال اجلهاز يعرفون 

األخطار املمكنة.
حتذير

عند إستخدام أجهزة احلاسب االىل 
املصممة لألستخدام الداخلى فإن ذلك قد 
يؤدى إىل خطر اإلصابة بالصدمة الكهربائية.

األحتياطات
البد من التأكد من إختاذ إجراءات السالمة الكافية ىف 
املوقع ، و جيب التقيد بالقواعد الداخلية الىت متنع وقوع 

احلوادث.

تعليمات السالمة
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تنبيه
من املحتمل حدوث حريق أثناء نقل أو التخلص 

من البطاريات املشحونة وذلك نتيجة للتأثريات 
امليكانيكية الغري مناسبة.

اإلحتياطات
جيب تفريغ شحن البطارية قبل نقلها أو التخلص 
منها وذلك بتشغيل نظام الرصد املتصل حىت تفرغ 
البطارية. ختلص من اجلهاز بطريقة مناسبة طبقا 

للتعليمات املطبقة يف دولتك.
حتذير

وجيب جتنب تعريض البطاريات 
لصدمات ميكانيكية وحلرارة مرتفعة 

وإسقاطها يف السوائل ألن هذا قد يسبب إىل 
حريق أو انفجار.

األحتياطات
أمحي البطاريات من الصدمات امليكانيكية واحلرارة 

املرتفعة. ال تسقطها أو تضعها يف السوائل.

تنبيه
إذا ختلصت من اجلهاز بشكل غري صاحل 

ميكن إحداث التايل:
إحراق اجلهاز يسبب بانبعاث غازات سامة   

تؤدي الصحة.
إذا أتلفت البطاريات بشكل غري صاحل أو عرضتها   
للنار ممكن إحداث انفجار أو انبعاث مسوم أو حريق 

وأذى للمحيط.
إذا استعمل اجلهاز بشكل غري صاحل ممكن تعريض   

من يستخدمه لألذى واخلطر.
التخلص اخلاطئ من زيت السيليكون قد يعرض   

البيئة للتلوث.
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األحتياطات
ختلص من اجلهاز بطريقة مناسبة طبقا 

للتعليمات املطبقة يف دولتك. وأحرص دائما على 
عدم وصول اجلهاز ألشخاص غري مصرح هلم 

باستخدامه.

معلومات عن كيفية االستعمال الصحيح وإدارة التخلص 
http://www.leica- :من اجلهاز موجودة على
geosystems.com/treatment أو عند الوكيل 

املعتمد لـ اليكا.
تنبيه:

إذا كانت امللحقات املستخدمة مع اجلهاز 
ليست مثبتة بطريقة امنة وكان اجلهاز 
معرض لصدمات ميكانيكية )سقوط ، صدمة 
..اخل( فإن ذلك قد يؤدى إىل تلف اجلهاز، أو 

تعرض بعض األشخاص لإلصابة.
األحتياطات:

عند تثبيت األجهزة فإنه جيب التأكد من تثبيت 
امللحقات )احلامل الثالثى والرتايرباخ و .. اخل( ىف 

مكانها. وجيب جتنب تعريض اجلهاز لصدمات 
ميكانيكية.

تنبيه:
غري مسموح بإصالح هذه األجهزة إال عن 

طريق مراكز الصيانة املعتمدة من شركة اليكا.

تعليمات السالمة
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تصنيف أشعة الليزر
عام

  IEC التعليمات االتيه )وفقا الحدث معيار دوىل
 60825-1 )2007-03( IEC TR 60825-14

))02-2004( الذى يقدمي التعليمات واملعلومات 
والتدريب اىل شخص املسئول عن املنتج ، والشخص 

الذي يستخدم املعدات بالفعل، الستباق وجتنب 
املخاطر التشغيليه. 

الشخص املسؤول عن هذا املنتج جيب ان يضمن 
ان مجيع املستخدمني قد فهمو هذه التوجهات مع 

االلتزام بها. 
 املنتجات املصنفه فئة الليزر 1 ، و فئة 2 

و R3 ال تتطلب: 
•	ضابط سالمة الليزر، 

•	املالبس الواقيه ومحاية العني ، 
•	اشارات التحذير اخلاصة يف منطقة عمل ليزر 

واذا استخدمت وتعمل على النحو املحدد يف دليل 
املستخدم هذا بسبب اخنفاض مستوى اخلطر على 

العني. 

 املنتجات املصنفه فئة الليزر 2 و R3 قد تسبب 
زغللة البصر ، وعدم الروئا املوئقت، 

ال سيما يف ظل ظروف االضاءه املنخفضه املحيطة. 

 )IR( اداة قياس املسافة ، قياسات بعاكس
مت تضمني دستومات EDM مع هذا املنتج مما يعطى 
حزمة الليزر مرئية واليت تنبثق من قاعدة التليسكوب. 

منتج الليزر املوصوف يف هذا الباب هو مصنف 
فئة 1 وفقا لل: 

•	)IEC 60825-1 )2007-03: "سالمة منتجات الليزر" 
مع فئة الليزر 1 تكون املنتجات مامونه يف اطار معقول 

مع ظروف تشغيل مناسبة وليست 
الضاره للعيني بشرط ان يتم استخدام املنتج وفقا 

لدليل املستخدم احلاىل.

إن  منتجات الليزر من طبقة )class 1(   آمنة حتت 
ظروف االستخدام العادية وهي غري ضارة  بالعني 

بشرط االلتزام باستخدام وصيانة اجلهاز طبقا 
للتعليمات.
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القيمةالوصف

أقصى معدل لقوة 
االشعاع

0.33 mW

ps 800فرتة النبضة

MHz - 150 MHz 100تردد تكرار النبضة

nm - 690 650 طول املوجة
nm

تعليمات السالمة

Eng Qasem
New Stamp



TPS400-5.0.1ar131تعليمات السالمة

Type: TC....                 Art.No.: ......
Power: 12V/6V ---, 1A max
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: ......

          S.No.: ......
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 
except for deviations pursuant to Laser Notice 
No.50, dated July 26,2001.
This device complies with part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) This device may not cause harm-
ful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including inte
ference that may cause undesired operation. 

a( خمرج األشعة حتت احلمراء )غري مرئى(

Class 1 Laser Product
according to IEC 608251:1993-

(2007-03)

البيانات امللصقة على اجلهاز
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جهاز قياس املسافة املدمج , الدستومات 
بدون عاكس

جهاز الدستومات EDM امللحقة مع هذا املنتج  
يعطى حزمة الليزر املرئية واليت تنبثق من 

التيليسكوب. 
منتج الليزر املوصوف يف هذا الباب هو مصنف 

فئة 1 وفقا لل: 
•	)IEC 60825-1 )2007-03:: "سالمة منتجات 

الليزر"
منتجات الليزر فئة 3R: مشاهده الشعاع الداخلى 

املباشره قد تكون خطرة )خطر على العني( ، 
وال سيما التعرض البصري املتعمد 

 3R خطر االصابة من منتجات الليزر فئة .
حمدودة بسبب : 

أ( التعرض غري املقصود نادرا ما يسبب حالة 
سيئة من )على سبيل املثال( شعاع الشرح 

للتالميذ. 
ب( هامش االمان يف احلد االقصى املسموح به 

 ، )MPE( للتعرض الشعاع الليزر
ج( النفور الطبيعي من التعرض للضوء الساطع 

حلالة من االشعاع املرئي.

القيمه )R400/R1000(الوصف

mW 5.00أقصى معدل لقوة االشعاع

ps 800فرتة النبضة

MHz 100تردد تكرار النبضة
150 MHz

nm - 690 nm 650طول املوجة

mrad x 0.3 mrad 0.2تباعد حزمة االشعة

NOHD )اقل مسافة 
0,٢٥s m / 262 ft 80للخطر البصري( @ 

حتذير:
التعرض املباشر لشعاع الليزر ضار ىف مجيع 

األحوال.
األحتياطات:

جيب عدم النظر املباشر إىل شعاع الليزر أو 
توجيهه إىل االخرين بدون داعى، ويسرى نفس 

األحتياطات على األشعة املنعكسة أيضا.
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          حتذير 
املخاطر املحتملة ليست فقط ذات الصلة 

باالشعاع املباشر ولكن ايضا باالشعاع املنعكس 
من االسطح العاكسة مثل املوشورات ، والنوافذ، 

املرايا، واالسطح املعدنية اخل. 
االحتياطات: 

ال تتعرض اىل املناطق اليت تعكس االشعاع، 
مثل املرآة ، او اليت ميكن ان تبعث اشعاع 

غريمرغوب فيه. 
ال ننظر من خالل او جبانب البؤرة الضوئيه يف 
املوشورات او االجسام العاكسة عند تشغيل 

الليزر، يف مؤشر الليزر أو وضعية قياس املسافة. 
النظر اىل املوشورات مسموح به فقط عند 

النظر من خالل املنظار.
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TPS400Z100 

البيانات امللصقة على اجلهاز

ثقب الليزر

Laser Radiation
Avoid direct eye exposure
Class 3R Laser Product

according to IEC 608251-
(2007 - 03)

Po ≤ 5.00 mW
l = 650 - 690 nm

a( خمرج شعاع الليزر 

تعليمات السالمة
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Type: TC....                 Art.No.: ......
Power: 12V/6V ---, 1A max
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: ......

          S.No.: ......
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 
except for deviations pursuant to Laser Notice 
No.50, dated July 26,2001.
This device complies with part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) This device may not cause harm-
ful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including inte
ference that may cause undesired operation. 
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EGL شعاع التوجيه
شعاع التوجيه االلكرتوين املتكامل ينتج حزمة 
مرئية من اجلهة االمامية للتلسكوب. ويتوقف 

ذلك على نوع املنظارفان شعاع التوجيه قد يكون 
مصمم بشكل خمتلف. 

 املنتج املوصوف يف هذا الباب، هو مستثىن 
من نطاق )IEC 60825-1 )2007-03: "سالمة 

منتجات الليزر". 
املنتج املوصوف يف هذا الباب، يصنف على أنه 

  IEC 62471 من املجموعة املستثناه وفقا للمعيار
)07-2006( وال تشكل اي خطر بشرط ان يتم 
استخدام املنتج وفقا لدليل املستخدم احلاىل.

a( خمرج الضوء املتقطع األمحر
b( خمرج الضوء املتقطع األصفر

تعليمات السالمة
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التسامت الضوئى
الليزر املنبثق من املنتج يعطى شعاع الليزر 
األمحر املرئي الذي يظهر من اسفل املنتج. 

منتج الليزر املوصوف يف هذا الباب، مصنف فئة 
الليزر 2 وفقا ملا يلي: 

)IEC 60825-1 )2007-03: "سالمة  	•
منتجات الليزر". 

فئة الليزر2: 
هذه املنتجات امنه ىف حالة التعرض اللحظى 

ولكن ميكن ان تكون خطرة عند التحديق املستمر 
يف الشعاع.

القيمة الوصف
1.00 mW الحد االقصى لمتوسط 

قوة الشعاع 
c.w. مدة النبضة
c.w. معدل تكرارالنبض

620 nm - 690 nm طول الموجة

حتذير:
من منطلق السالمة فان منتجات فئة 

الليزر 2 ليست مامونه بطبيعتها للعيون.
االحتياطات:

جتنب التحديق اىل الشعاع او االشارة بالشعاع 
الشخاص اخرين.
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TPS400Z101 

أ( سوف يستبدل بقطعة حتذير لطبقة Class 3R إذا كان هذا نافذ املفعول.

Laser Radiation
Do not stare into beam
Class 2 Laser Product

1-according to IEC 60825
(2007-03)

P0 ≤ 1.00 mW
λ = 620 - 690 nm

تعليمات السالمة
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1( خمرج شعاع الليزر )مرئى(
2( شعاع الليزر )مرئى(

إمكانية العمل يف املجاالت 
الكهرومغناطيسية

يقصد بإمكانية العمل ىف املجاالت 
الكهرومغناطيسية هو قدرة اجلهاز على العمل 

الصحيح خالل ظروف تتواجد فيها جماالت 
كهرومغناطيسية أو تفريغ للشحنات الكهربية 

الساكنة وذلك بدون إحداث أي تشويش 
كهرومغناطيسى لألجهزة األخرى.

حتذبر:
ميكن أن حتدث األشعة الكهرومغناطيسية 

تشويشا لألجهزة األخرى.

على الرغم من أن أجهزة حمطات الرصد 
املتكاملة املنتجة بواسطة شركة اليكا تطبق 

بشدة مجيع التعليمات واملواصفات اخلاصة بهذا 
الوضوع إال أنها ال تستطيع أن تنفى نهائيا عدم 

حدوث تشويش لبعض األجهزة األخرى.
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تنبيه
هناك أحتمال أن حتدث أجهزة حمطات 

الرصد املتكاملة تشويش على بعض األجهزة 
األخرى وذلك ىف حالة إستعماهلا مع ملحقات 

من صنع شركات أخرى (حاسب حقلى، حاسب 
شخصى، أجهزة السلكى، أسالك توصيل غري 

قياسية، بطاريات خارجية).
األحتياطات

إستخدم األجهزة وامللحقات الىت ينصح بإستخدامها 
من قبل شركة اليكا فقط، وذلك ألنها تضمن 

خضوعها للمواصفات عند توصيلها جبهاز املحطة 
املتكاملة. وعند إستخدام أجهزة احلاسب االىل وأجهزة 
االسلكى املحمولة فإنه جيب التأكد من املعلومات 
اخلاصة بالتأثريات الكهرومغناطيسية املقدمة من 

جهة الصنع.
تنبيه

قد يؤدى التشويش الناتج عن األشعة 
الكهرومغناطيسية إىل جتاوز حدود الدقة 

املسموح بها ىف القراءات.
على الرغم من أن أجهزة حمطات الرصد 

املتكاملة املنتجة بواسطة شركة اليكا تطبق 
بشدة مجيع التعليمات و املواصفات اخلاصة 
بهذا الوضوع إال أنها ال تسطيع أن تنفى صفة 

نهائية حدوث تشويش ألجهزة حمطات الرصد 

املتكاملة عند تعرضها لألشعة الكهرومغناطيسية 
الشديدة (مثال: بالقرب من حمطات اإلرسال، بالقرب 
من أجهزة االسلكى، بالقرب من مولدات الديزل، ... 

اخل).
و جيب التأكد من دقة األرصاد املأخوذة حتت تلك 

الظروف.
تنبيه

إذا مت إستخدام اجلهاز وكان أحد الكابالت متصال 
من جهه واحدة (مثال: كابل توصيل البطارية اخلارجية، 
كابل نقل املعلومات ... اخل( ، فإن ذلك قد يؤدى إىل جتاوز 
احلد املسموح به من األشعة الكهرومغناطيسية مما قد 

يؤثر على وظائف اجلهاز.
األحتياطات:

جيب توصيل كل من طرىف الكابل عند إستخدامه 
وعدم إبقاء طرفا حرا دون توصيل (مثال: عند التوصيل 
إىل بطارية خارجية، عند التوصيل إىل احلاسب االىل).

تعليمات السالمة
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بيان FCC )يطبق ىف الواليات املتحدة األمريكية(
حتذير

مت أختبار هذا اجلهاز ووجد أنه مطابقا 
 Class B للحدود املقررة لألجهزة الرقمية

 Part :طبقا للتعليمات الواردة ىف digital device
 15 of the FCC Rules

وقد صممت هذه احلدود لتوفر احلماية الكافية 
للمناطق السكنية ضد التداخل املؤذى.

يولد و يستخدم وميكن أن يشع هذا اجلهاز 
ترددات ومن أن املمكن أن يسبب تداخالت 

مؤذية إذا مل يستخدم طبقا لتعليمات التشغيل. 
ومع ذلك ال يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل 

ىف جتهيزات معينة.
إذا تسبب اجلهازىف حدوث تداخل مؤذى 

إلستقبال التليفزيون والراديو - الذى متكن 
حتديده بقفل اجلهاز و إعادة تشغيله- فإننا 
ننصح املستخدم بتصحيح هذه التداخالت 

بطريقة أو أكثر مما يلى:
إعادة توجيه أو تغيري وضع هوائى  	

األستقبال.  

زيادة املسافة بني اجلهاز و املستقبل . 	
إيصال اجلهاز مبصدر طاقة على دائرة  	

خمتلفة غري الىت يوصل عليها جهاز   
األستقبال.  

إستشارة مورد اجلهاز أو فىن ذو خربة  	
بأجهزة الراديو و التليفزيون لتقدمي   

املساعدة.  
حتذير

التعديل أو التغيري دون املوافقة الكتابية 
من شركة اليكا قد تلغى التصريح للمستخدم 

بإستعمال اجلهاز. 
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البيانات امللصقة على اجلهاز

TC400Z54_3

........                ..........: ...... 

............. .......... 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

        ........: ...... 

This device complies with part 15 of the FCC  
Rules. Operation is subject to the following two  
conditions: (1) This device may not cause harm- 
ful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including inte 
ference that may cause undesired operation. 

   

 

تعليمات السالمة
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املواصفات الفنية

التليسكوب
	مرور كامل 

................................................... 30 مرة  	التكبري 
...................................................  رأسية  	الصورة 
البعد احلر للعدسة .......................................  40 مم 
	أقصر مسافة توضيح ................  1.7 م )5.6 قدم( 
...........................................  صاف 	توضيح الرؤية 
)1.7 جون( 	جمال الرؤية ........................  0  30' 
.........  2.6 م  جمال رؤية التليسكوب على بعد 100 م 

قياسات الزوايا
	مطلق مستمر 

	حتديث القيم كل 0.3 ثانية 
	الوحدات املمكن إختيارها 

     360  نظام ستيىن، 400 جون
.±V ،% V 360  عشرى، 6400 ميل و     

	دقة األحنراف املعيارى للزوايا األفقية 
والرأسية

)ISO 17123- 3 وفقا ل(
R(403(TC ...............................   3 "  )1 ملي جون(
.............................   5 "  )1.5 ملي جون( TC)R(405
.................................. 7 "  )2 ملي جون( TC)R(407

	أقل قيمة للعرض 
جون: ..........................................................  0.0005
0.0005 ................................................. ٣٦0 عشرى: 
٣٦0 ستيىن: ......................................................... 1"
ميل ................................................................ 0.01 

حساسية ميزان التسوية
2/6 مم   ' ..................................... 	امليزان الدائرى:

املعوض
	معوض زيىت ثنائى املحور 

)0.07 جون( 	جمال العمل ...........................  ± 4' 
	دقة العمل 

R(407(TC .................................. 2 " )0.7 ملي جون(
................................ 1.5 " )0.5 ملي جون( TC)R(405
................................... 1 " )0.3 ملي جون( TC)R(403
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التسامت بالليزر
	الموضع ...................... مع المحور الرأسى للجهاز. 
	الدقة ............................................ اإلنحراف عن
............................................... خط التسامت 1.5 مم
............................................... )2 سيجما( وذلك عند
............................................................ إرتفاع الجهاز
............................................................ يساوى 1.5 م
....................... 2.5 مم / 1.5 م  	قطر نقطة الليزر 

لوحة المفاتيح:
  70................................................ 	زاوية الميول 

	لوحة المفاتيح اإلختيارية 

الشاشة:
	إضاءة خلقية 

- 5  م(  ......................  )حرارة <  	تدفئة الشاشة 
....................... 280 × 160 بيكسل 	مقاس الشاشة 

	عدد 8 أسطر يحتوى كل منها على 31 حرف 

نوع القاعدة )الترايبراخ(:
GDF111 قاعدة يمكن فكها	

	قطر القالوظ ........................................... 5/8 "
)DIN 18720 / BS 84( ...........................................

األبعاد:
	اجلهاز: ................................................... 
    اإلرتفاع )مبا ىف ذلك القاعدة و اليد احلاملة(: 
 ...........................  GDF111 :مع القاعدة    
    ....................................... 360 مم ± 5 مم
....................................... 150 مم     العرض 
    الطول .......................................  145 مم
.................. 468 × 254 × 355 مم 	احلقيبة
)LxBxH( ................................................    

الوزن:
)مع البطارية والقاعدة(

	مع القاعدة: GDF111 ............... 5.2 كجم
إرتفاع حمور الدوران:

............................. 196 مم 	بدون القاعدة: 
	بإستخدام القاعدة: GDF111: 240 مم ± 5 مم 

وحدة التغذية:
NiMh ........................:GEB111 البطارية	
    الفولت:........................................ 6 فولت
    السعة: .............  2100 ملي أمبري / ساعة
NiMh ........................:GEB121 البطارية	
....................................  ٦ فولت     الفولت: 
    السعة: ...............4200 ملي أمبري / ساعة
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	املصدر اخلارجى 
    )عن طريق خمرج احلاسب على التواىل(

............................... ىف حالة وجود كابل خارجى
............................. فإن فرق اجلهد البد أن يكون
............................. بني 11.5 فولت و 14 فولت.

عدد القياسات )زوايا و مسافات(:
	GEB111........................................ 4000 تقريبا
	GEB121........................................ 9000 تقريبا

مدى درجة احلرارة:
حرارة التخزينحرارة التشغيلنوع

TPS400م م إىل 50+ -20
ف ف إىل 122+ -4

م م إىل 70+ -40
ف ف إىل 158+ -40

البطارية 
الداخلية

م م إىل 50+ -20
ف ف إىل 131+ -4

م م إىل 55+ -40
ف ف إىل 131+ -40

التصحيح التلقائى:
.................................. نعم  	خطأ خط النظر:
...........................  نعم  	خطأ الزاوية الرأسية: 
......................................  نعم  	كروية األرض: 
..............................................  نعم  	اإلنعكاس
.....................................  نعم 	تصحيح امليل: 

التسجيل:
................................................... نعم  :RS232 خمرج
............................................... نعم  الذاكرة الداخلية: 
السعة الكلية: ......................................  768 ك بايت
........................................................ ≈ 12500 قياس
...............................................  ≈ 18000 نقطة ثابتة
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طريقة القياس بعاكس
قياس متجانس الوظيفة األساسية: 

أشعة ليزر تحت حمراء مرئية محورية  النوع: 
Class 1 من طبقة  

nm 658 الموجة الحاملة: 
اساس نظا م قياس الترددات  نظام 

 100 MHz -150 الخاصة القياس: 
 MHz

..........................  متحد املحور.  	نوع الدستومات: 
.........................  1 مم 	عرض املسافة )أقل عد(: 

الدقة* )اإلحنراف برنامج قياس املسافة
املعياري(

املسافة/ قياس

< 2.4 ثانية2 مم + ppm 2رصد بعاكس ببطء

< 0.8 ثانية5 مم + ppm 2رصد بعاكس بسرعة

< 0.15 ثانية5 مم + ppm 2رصد بعاكس متصل

< 2.4 ثانية5 مم + ppm 2رصد بعاكس على شريط

* قد ختتلف الدقة عن القيم املعلنة عند أعرتاض 
مسار الشعاع، أو عند التعرض لصهد حرارى شديد، أو 

عند وجود أجسام متحركة.

مدى القياس: (قياس عادي وقياس سريع)

عاكس 
قياسي

3 عواكس 
(GPH3)

عاكس 
360

شريط 
(60 مم × 60مم)

عاكس 
صغير

1
1800 م 

(6000 قدم)
2300 م 
 7500)

قدم)

800 متر 
 2600)

قدم)

150 م 
 500)

قدم)

800 م 
 2600)

قدم)

2
3000 م 
 10000)

قدم)

4500 م 
 14700)

قدم)

1500 م 
 5000)

قدم)

250 م 
 800)

قدم)

1200 م 
 7000)

قدم)

3
3500 م 
 12000)

قدم)

5400 م 
 17700)

قدم)

2000 م 
 7000)

قدم)

250 م 
 800)

قدم)

2000 م 
 7000)

قدم)

1( ضباب قوى، مدى الرؤية 5 كم - أو ضوء مشس 
قوى وصهد حرارى كثيف.

2( ضباب خفيف، مدى الرؤية حواىل 20 كم أو ضوء 
الشمس متوسط وصهد حرارى متوسط.

3( األجواء ملبدة بالغيوم، ال يوجد ضباب - مدى 
الرؤية حواىل 40 كم، وال يوجد صهد حرارى.

املواصفات الفنية
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)RL قياس املسافة )بأشعة الليزر املرئية
اساس قياس محلل النظام  

150  MHz  :نظام  
النوع: أشعة ليزر حمراء مرئية محورية من طبقة   

class R3
nm 658 :الموجة الحاملة  

قياس املسافة )بدون عاكس(
	مدى القياس: 

     الطاقة: .................................  1.5 م إىل 400 م
....................................... 1.5 م إىل 1000 م      ألرتا

.....................  حىت 760 م  	عرض عدم الغموض: 
	ثابت العاكس: ...................................  + 34.4 مم

الطاقة: مدى القياس (بدون عاكس)
الظروف
الجوية

بدون عاكس
(هدف أبيض) *

بدون عاكس
(هدف رمادى)

100 م (330 قدم)200 م (600 قدم)4

150 م (490 قدم)300 م (990 قدم)5

> 200 م (< 660 قدم)> 400 م (< 1310 قدم)6

ألترا: مدى القياس (بدون عاكس)
الظروف
الجوية

بدون عاكس
(هدف أبيض) *

بدون عاكس
(هدف رمادى)

300 م (990 قدم)600 م (1970 قدم)4

400 م (1310 قدم)800 م (2630 قدم)5

> 1000 م (< 3280 6
قدم)

> 500 م (< 1640 
قدم)

* يستخدم هدف شركة كوداك مع عداد تعرض للضوء 
املنعكس.

4( الدف ىف ضوء الشمس القوى، وصهد حرارى كثيف.
5( اهلدف ىف الظل, أو مساء غري صافية.
6( أثناء نهار, أو أثناء الليل وقت الشفق.
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برنامج قياس 
وقت / رصدةالدقةالمسافة

Standard**
0 - 500 م
> 500 م

ppm 2 + 2 مم
ppm 2 + 4 مم

typ. 3 - 6 s
max. 12 s

Tracking***ppm 3 + 5 ممtyp. 0.25 s

 ISO 17123-4 اإلحنراف املعياري باإلعتماد على **
وجود عوائق ىف طريق األشعة، أو صهد حرارى كثيف، 
أو أجسام متحركة فإن ذلك قد يؤثر ىف الدقة املحددة.

*** دقة وقياس الوقت تعتمد على االحوال اجلوية، 
واهلدف ومراقبة احلاله.

قياس املسافة )بإستخدام العاكس( - رصد 
ليزر-عاكس

مدى القياس: ................................  من 1000 م 
عرض عدم الغموض: ....................  حىت 12 كم

ألترا والطاقة: المدى )بإستخدام العاكس(
الظروف 

الجوية
شريط عاكس العاكس القياسي

60×60
600 م (2000 قدم)2200 م (7200 قدم)1

1000 م (3300 قدم)7500 م (24600 قدم)2

1300 م (4200 قدم)> 10000 م (33000 قدم)3

1( ضباب قوى، مدى الرؤية 5 كم - أو ضوء مشس 
قوى وصهد حرارى كثيف.

2( ضباب خفيف، مدى الرؤية حواىل 20 كم أو ضوء 
الشمس متوسط وصهد حرارى متوسط.

3( األجواء ملبدة بالغيوم، ال يوجد ضباب - مدى 
الرؤية حواىل 40 كم، وال يوجد صهد حرارى.

املواصفات الفنية
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التصحيحات نتيجة للظروف اجلوية
تصحح املسافة فقط إذا مت إدخال معامل 

التصحيح بوحدة ppm )مم/ كم( والىت تدخل 
طبقا للظروف اجلوية السائدة أثناء عملية 

القياس.
وتأخد التصحيحات اجلوية تأثري الضغط اجلوى و 

درجة احلرارة ىف األعتبار.
للحصول على أقصى دقة ممكنة ىف قياس 

املسافة فإنه جيب حتديد قيمة معامل التصحيح 
بدقة ppm وعليه جيب حتديد 1 درجة احلرارة 

بدقة 1 م، والضغط اجلوى بدقة 3 ملى بار.
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التصحيحات نتيجة الظروف اجلوية بوحدات
ppm:درجة احلرارة) م(، الضغط اجلوى )ملى بار(، 

اإلرتفاع )م( و ذلك عند درجة رطوبة 60%.

التصحيحات نتيجة الظروف اجلوية بوحدات
ppm:درجة احلرارة) فهرنهيت(، الضغط اجلوى 
)بوصة زئبق(، اإلرتفاع )قدم( و ذلك عند درجة 

رطوبة 60%.

املواصفات الفنية
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معادلة األختزال

1( متوسط منسوب سطح البحر
2( اجلهاز

3( العاكس

يقوم اجلهاز حبساب املسافة املائلة، واملسافة األفقية، 
وفرق املنسوب بإستخدام املعادلة التالية. ويأخذ ىف 
األعتبار تأثري كروية األرض ومعامل األنكسار املتوسط 
) k= 0.13( تلقائيا. ويكون إرتفاع النقطة املقاسة 
منسوبا إىل إرتفاع اجلهاز وليس إىل إرتفاع العاكس.

 = D0 . )1+ ppm . 10-6( + mm

=  املسافة املاثلة املعروضة )م(   
=  املسافة املاثلة     :D0)معامل التصحيح )مم / كم  =  :ppm

=  ثابت العاكس )مم(  :mm

 = Y - A * X * Y

 = X + B * Y2

= املسافة األفقية )م(  

= فرق اإلرتفاع )م(  
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Y =  . |sin ζ|

X =  . cos

ζ = قراءة الدائرة العمودية

A =  = 1.47 . 10-7 ]m-1[

B =  = 6.83 . 10-8 ]m-1[

k = 0.13

R = 6.37 . 106 m

املواصفات الفنية
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الضمانة العاملية
ميكنك حتميل الضمانة العاملية من املوقع 

http://www.geo- :اإللكرتوين لشركة اليكا
systems.com أو استالمها من احدى وكالء 

الشركة.
هذا املنتج خاضع للبنود والشروط املبينه يف 

الضمان الدويل املحدود الذي ميكنك احلصول 
عليه من خالل موقع الويب اخلاص بـ اليكا 

http://www.leica-geosystems. جيوسستمز
 / com/ international warranty

أو من موزع اليكا جيوسستمز. 
الضمان السابق هو ضمان حصري وهو بديل عن 

مجيع الضمانات االخرى ، من حيث الشروط 
، الصرحية او الضمنية ، اما يف الواقع او حبكم 
القانون ، او خالف ذلك ، مبا فيه الضمانات ، 

شروط الرواج ، ومالئمه الغرض ، واجلوده العالية 
وعدم التعدي. 

 اتفاقية رخصة الربامج
حيتوي اجلهاز على برامج اليت ممكن أن تكون 

حمملة على اجلهاز أو معطاة على قرص 
معلومايت أو اليت من املمكن حتميلها من املوقع 

اإللكرتوين لشركة اليكا بعد إعطائك رخصة 
معينة من الشركة. هلذه الربامج حقوق النسخ 

وامللكية وحقوق أخرى واستعماهلا حمددة 
ومنظمة بواسطة رخصة الربامج التابع لشركة 

اليكا، اليت تضم حيثيات كمثل، ولكنها غري 
حمصورة بها: دائرة الرخصة، حقوق امللكية 

الفكرية، حتديد أو تقييد املسئولية. الرجاء التأكد 
أنك بكل األوقات تطيع بنود وشروط اتفاقية 

رخصة الربامج التابع لشركة اليكا. 

الضمانة العاملية، اتفاقية رخصة الربامج
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هذه املعاهدة مؤمنة مع كل منتوجات اليكا 
وتستطيع أيضا حتميلها من املوقع اإللكرتوين 

    http://www.geo-systems.com :لشركة اليكا
جيب عدم تثبيت أو استعمال الربامج إال إذا كنت 

قد قرأت ووافقت على بنود وشروط اتفاقية 
رخصة الربامج التابع لشركة اليكا. إن تثبيت 

أو استعمال الربامج أو أي جزء من هذه الربامج 
يعين باملطلق أنك موافق على بنود وشروط 

هذه االتفاقية. إذا ال توافق على كل أو بعض هذه 
البنود أو الشروط جيب عدم تثبيت أو استعمال 

الربامج وجيب عليك إرجاع الربامج الغري 
مستعملة مع كامل الوثائق واستفاء الشراء إىل 

الوكيل الذي اشرتيت اجلهاز من عنده يف غضون 
عشرة أيام من تاريخ االستالم لكي حتصل على 

كامل سعر الشراء.

الضمانة العاملية، اتفاقية رخصة الربامج
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Total Quality Management: Our commitment to total customer satisfaction

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, has been certified 
as being equipped with a quality system which meets the Interna-
tional Standards of Quality Management and Quality Systems (ISO 
standard 9001) and Environmental Management Systems (ISO 
standard 14001).
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Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
Phone +41 71 727 31 31
Fax +41 71 727 46 73
www.leica-geosystems.com

Ask your Leica agent for more information about our TQM program.
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