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مقدمه 
گرچه اصول ترازیابی طی سالها که از ابداع آن میگذرد، تغییر نکرده است، لیکن در نقشهبرداری نوین، عملیات ترازیــابی 
ــدازهگـیری اسـت. ایـن  دیگر تنها محدود به اندازهگیری اختالف ارتفاع نیست. اینک تقاضاها متوجه سیستمهای پیچیده ان
سیستمها نه تنــها پاسـخگوی نیازهـای روزافـزون انوماسـیون، پـردازش دیجیتـالی و بـاالخره بـهرهوری بیشـتر در امـور 
نقشهبرداری رایج هستند، بلکه همچنین باعث برپایی حدنصابهای جدید در تکنولوژی ساخت و ســهولت کـاربرد آنـها در 

عملیات نقشهبرداری خواهد بود. 
 

ــیرون آمدهانـد، اینـک در نسـل سـوم بـا  ترازیابهای دیجیتالی ®DiNi ساخت زایس که با سرفرازی از آزمونهای مختلف ب
نامهای DiNi® 12,12T و DiNi® 22 با ویژگیهای جدید به جایگاهی ممتاز دست یافتهاند: 

 - دستگیره یکپارچه با بدنه  

 -  حباب کروی قابل تنظیم  

 -  روشی جدید و کارآ برای پیاده کردن ارتفاع 

 -  شکل و رنگی جذاب  

 
ــادل اطالعـات بیـن  به این ترتیب ®DiNi بخوبی ترکیب مجموعه تجهیزات اندازهگیری زایس را تکمیل میکند، چراکه تب

دستگاههای این مجموعه از طریق استفاده از فرمت مشترک و استفاده از کارت حافظه P  CMCIA میسر میشود. 
 

استفاده از این راهنما 
 این راهنما به 6 فصل تقسیم شده است. در ترجمه متنها تالش شده تا آنجا کــه بـه اصـل سـهولت فـهم صدمـهای وارد 
ــده  نشود، امانت درترجمه رعایت شود. لیکن در بخشهائی جمالتی در جهت روشن شدن مطلب از سوی مترجم اضافه ش

است. همچنین زیرفصلها شمارهگذاری نشده است تا باعث سهولت مطالعه شوند و از پیچیدگی متن بکاهند. 
قبل از شروع بکار با دستگاه لطفاَ موارد زیر را بررسی کرده وجهت مراجعات بعدی آنها را در زیر ثبت کنید: 

 
مدل دستگاه  

  DiNi® 12 
 DiNi® 12 T 

 DiNi® 22 
شماره سریال :    

نگارش نرمافزار :  
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 DiNi 2     ترازیابهای دیجیتالی   

 7      قسمتهای مختلف دستگاه 

 8      منوهای مختلف دستگاه 

      صفحه کلید و کارهای عمومی                  11 

 18      چند هشدار اصولی  
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نامگذاری قسمتهای مختلف دستگاه 
 

 

 

 
 

1- عدسی شیئی تلسکوپ و سایبان 
2-  پیچ فوکوس تلسکوپ 
3-  کلید آغاز اندازهگیری 

4-  پیچ حرکت افقی (پیچ بطیع بی انتها) 
 ( DiNi® 12 T و DiNi® 12 قابل قرائت بطور خارجی در دستگاه) 5-  لمب درجهبندی شده

 (DiNi® 12 T و DiNi® 12 دستگاه) PCMCIA 6-  مقر مدول
7-  ترابراک 

8-  پیچهای تراز 
9-  کیبرد ( صفحه کلید) 

10-  نمایشگر 
11-  چشمی  

12- پنجره تراز کروی 
13-  درپوش (هنگام تنظیمتراز کروی برداشته میشود) 

14-  مقر باطری 
15-  روزنه قراولروی 

 (DiNi® 12 T و DiNi® 12 دستگاه) PCMCIA 16-  مقر مدول
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گزینههای منوی نرمافزار دستگاه  
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     DiNi® 22و DiNi® 12 واحد کیبرد(صفحه کلید)  و نمایش

ON/OFF خاموش و روشن کردن دستگاه 

شروع اندازهگیری  MEAS

آغاز یک اندازهگیری غیرتکراری  DIST

 
بازخوانی منوی اصلی  MENU

نمایش پارمترهای مهم دستگاه  INFO

انتقال به صفحه دوم جهت رویت اطالعات بیشتر، پیش انتخاب اطالعات جهت نمایش  DISP

 
درج نقاط پشت سرهم و یا منفرد  PNr

درج کٌد نقطه و اطالعات اضافی  REM

بازخوانی ویرایشگر جهت مدیریت اطالعات  EDIT

 
اندازهگیریهای مکرر  RPT

تغییر وضعیت از میر مستقیم به میر معکوس  INV

 
درج دستی اطالعات اندازهگیری شده (قرائت بصری میر)  INP

 
 

   خاموش و روشن کردن روشنائی صفحه نمایش  
   تنظیم تاریکی و روشنائی (کنتراست) صفحه نمایش 

 
    ورود مقادیر عددی 

    ورود عالمت مثبت و منفی 
    درج عالمت اعشار 

   مرور در اطالعات باال و پائین 
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     DiNi® 12 T واحد کیبرد(صفحه کلید)  و نمایش

 
ON/OFF خاموش و روشن کردندستگاه 

شروع اندازهگیری  MEAS
 

بازخوانی وضعیت اندازهگیری زاویه افقی  Hz-M
تغییر وضعیت از حالت ترازیابی به توتال استیشن به مختصات بطور گردشی  TS-M

 
تنظیم گزینههای اندازهگیری زاویه افقی  Hz

آغاز اندازهگیری طول (یکبار)  DIST
 

بازخوانی منوی اصلی  MENU 
نمایش پارمترهای مهم دستگاه  INFO

انتقال به صفحه دوم جهت رویت اطالعات بیشتر، پیش انتخاب اطالعات جهت نمایش  DISP
 

درج نقاط پشت سرهم و یا منفرد  PNr
درج کٌد نقطه و اطالعات اضافی  REM

بازخوانی ویرایشگر جهت مدیریت اطالعات  EDIT
 

اندازهگیریهای مکرر  RPT
تغییر وضعیت از میر مستقیم به میر معکوس  INV

 
درج دستی اطالعات اندازهگیری شده (قرائت بصری میر)  INP

 
خاموش و روشن کردن روشنائی صفحه نمایش  

   تنظیم تاریکی و روشنائی (کنتراست) صفحه نمایش 
 

    ورود مقادیر عددی 
    ورود عالمت مثبت و منفی 

    درج عالمت اعشار 
   مرور در اطالعات باال و پائین 
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توضیحاتی در مورد صفحه کلید 
22 کلید با کارکردهای ثابت و متغیر بگونهای در بخش صفحه کلید گروه بندی شدهاند تا باعث روشنی کار شوند و به 

تسریع در کاربرد آنها کمک کنند.  
 

در دستگاه DiNi® 12 وDiNi® 22  بخش صفحه کلید در سمت راست قرار گرفته و جهت فعال کردن گزینهای مختلــف 
ــات  بکار میروند. پس از پایان هر عملیات دستگاه به برنامه قبلی اندازهگیری انتخاب شده باز میگردد. اگر برخی از عملی
در زمانهای بخصوصی قابل فعال سازی نباشند، زدن کلید مربوطه نادیده گرفته خواهد شد. در زمان درج حروف و اعـداد، 
ــام درج اطالعـات حرفـی   – عـددی، دیگـر  کلیدهای اعداد و حروف خود بخود جهت ورود آنها فعال خواهد بود. هنگ

عملیات با کلیدها میسر نخواهد بود. پایان دادن و یا حذف اطالعات وارد شده بکمک کلیدهای متغیر انجام میشود. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در دستگاه DiNi® 12 T، پس از روشن کردن دستگاه، با استفاده از کلیدهای  T S-M و Hz-M باید وضعیت اندازهگــیری 
ــیری انتخـاب شـده  دستگاه را انتخاب کرد. همانطور که پیشتر آمد، پس از پایان هر عملیات دستگاه به برنامه قبلی اندازهگ
باز میگردد. همچنین اگر برخی از عملیات در زمانهای بخصوصی قابل فعال سازی نباشند، زدن کلید نادیده گرفته خواهد 
شد. در زمان درج حروف و اعداد، کلیدهای اعداد و حروف خود بخود جهت ورود آنها فعــال خواهـد بـود. هنگـام درج 
ــذف اطالعـات وارد شـده بکمـک  اطالعات حرفی – عددی دیگر عملیات با کلیدها میسر نخواهد بود. پایان دادن و یا ح

کلیدهای متغیر انجام میشود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نکته مهم: بسیاری از کلیدهای مورد اشاره در این راهنما بصورت کلیدهای 
متغیر و یا Softkey هستند. این کلیدها به واقع گزینههائی هستند که هنگام 
روشن بودن دستگاه روی صفحه نمایش دیده میشوند و برای فعال کردن 
آنها باید کلیدهائی که زیر بخش نمایش با یک خط کوچک به آنها متصل 

شده را زد. از آنجا که در هر زمان عنوان مندرج در باالی هریک از کلیدها 
بسته به مورد تغییر میکند به آنها کلیدهای متغیر و یا  Softkey میگویند.  
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روشن و خاموش کردن دستگاه 
 O  N در دست داشتن یک باطری شارژ شده، پیش نیاز شروع عملیات با دستگاه است. دستگاه را میتوان بــا زدن کلیـد
روشن کرد. پس از نمایش کوتاه مدت آرم شرکت و نگارش برنامه، دستگاه آماده کار اندازهگــیری اسـت. آخریـن برنامـه 

اندازهگیری همیشه به نمایش درمیآید.  
 

ــا بـر  در صورتیکه در دستگاه DiNi® 12 T و یا   DiNi® 12 کارت PCMCIA در محل خود قرار نداشته باشد، پیغام خط
صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.  

 
   DiNi® کارهای عمومی با

اگر وضوح نمایشگر در حد قابل قبولی نباشد، یا باید روشنائی صفحه نمایش را فعــال کـرد و یـا کنتراسـت نمایشـگر را 
ـا  تنظیم کرد. تنظیم این مورد در دستگاه   DiNi® 12 و DiNi® 22 با استفاده از کلید روشنائی و در دستگاه DiNi® 12 T ب
گزینههای منو (گزینه .SET INSTR. PARAM 5 ) انجام میگیرد. زمانیکه روشنائی صفحه نمایش فعال باشد یک سـتاره 

چشمک زن در سمت راست و باالی نمایشگر بنمایش درمیآید.  
 

ــت  برای شروع اندازهگیری میتوان یا از کلید اندازهگیری MEAS و یا دکمه شروع اندازهگیری واقع در پهلوی سمت راس
دستگاه استفاده کرد. هردو کلید کاربردی یکسان دارند.  

 
کمپانساتور (تعدیل کننده) 

کاربرد اساسی کمپانساتور تصحیح انحراف خط دید ترازیاب نسبت به افق است که به کمــک اجـزای مکـانیکی آن انجـام 
ــیآورد کـه بـا شـرط اینکـه  میشود. خط دیدی که بطور خودکارتوسط کمپانساتور ایجاد میشود، این اطمینان را فراهم م
ــار هـم بـرای انجـام مشـاهدات اپتیکـی و هـم  کمپانساور در محدوده کاری خود قرار داشته باشد،  خط دید بطور خودک

مشاهدات الکترونیکی نسبت به امتداد افق تراز شده است. در این دستکاه امکان غیرفعال کردن کمپانساتور میسر نیست. 
 

ــا 2ر0  ± ثانیـه اسـت. ایـن رقـم دردسـتگاه   محدوده کاری کمپانساتور برابر با 15 ± دقیقه و صحت تراز کردن آن برابر ب
DiNi 22 برابر با 5ر0 ± ثانیه است. هرگاه انحراف از محدوده معین شده فراتر رود (پاندول کمپانســاتور بـه یـک طـرف 

ــگر بنمـایش درمیآیـد.  مقر خود میچسبد)، اخطار !!Comp!! در محل نمایش نتایج در سمت باال و سمت راست نمایش
اگر در این وضع اقدام به شروع اندازهگیری شود،   پیغام خطا نمایش داده خواهد شد. 

 
کمپانساتور اثری قابل توجه بر خط دید دستگاه دارد. هنگام انجام تنظیم با نرمافزار دستگاه، مقدار خطای باقیمانده انحراف 
ــتگاه  خط دید را تعیین کنید تا امکان تصحیحات مبتنی بر فاصله بر مقادیر اندازهگیری شده ممکن شود.  برای این امر، دس
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در گزینه تنظیمها 4 گزینه در اختیار قرار میدهد که کاربران باید در فواصل زمانی معین اقدام به انجام تنظیم دستگاه خــود 
کنند.  

 
سیستم اندازهگیری زاویه 

 
امکان اندازهگیری ساده امتدادی و پیاده کردن امتداد با کمک دستگاه وجود دارد. امتداد را میتوان بدون کمک با وســیلهای 
ــه اسـت کـه  اضافی، مستقیماَ بکمک خط شاخص باالی لمب مدرج قرائت کرد. درجهبندی لمب برابر با 1 گراد و یا درج

میتوان تا مقدار 1ر0 گراد و یا درجه را از روی آن تخمین زد.  
 

ــتم انـدازهگـیری مطلـق  دستگاه DiNi 12T دارای امکاناتی برای اندازهگیری زاویه افقی بصورت الکترونیکی است. سیس
ــا دقتـی بـاربر بـا 1 میلـیگـراد و یـا 5 ثانیـه قرائـت شـوند. زمـان  زاویه اجازهمیدهد تا  زاویا بصورت منفرد و پیوسته ب
ــت ترازیـابی غیرفعـال و در  اندازهگیری برای یک امتداد منفرد معموالًبرابر با 3ر0 ثانیه است. سیستم اندازهگیری در وضعی

وضعیت توتال استیشن و مختصات فعال میشود. 
 

سیستم عالئم صوتی (شنیداری) 
ــا  برای تائید برخی عملیات و مواقع هشدار که پیغامی بر صفحه نمایش نقش میبندد، عالئم صوتی- شنیداری نیز همراه ب

آنها پیشبینی شده است. قراردادهائی در مورد انواع این عالئم صوتی مطابق ذیل وجود دارد: 
بوق بسیار کوتاه: تائید زدن یک کلید و یا پایان عملیات 

بوق کوتاه: پایان اندازهگیری 
بوق بلند: خطای عملیاتی، پیغام سیستمی و هشدار 

برای فعال کردن و غیرفعال کردن صدای بوق باید به گزینه پنجم از منوی اصلی .SET INSTR. PARAM   مراجعه کرد. 
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حافظه 

 
حافظه دائمی DiNi ثابتهای محاسباتی، وضعیتهای عملیاتی، واحدهای اندازهگیری و غیره را حتــی پـس از خـاموش 
کردن دستگاه ذخیره میکند. اطالعات اندازهگیری شــده و اطالعـات اضـافی روی کـارت کـامپیوتری قـابل تعویـــــض 

(DiNi 12 و DiNi 12T) و یا حافظه داخلی (DiNi 22) ذخیره میشوند.  
 

ذخیره اطالعات روی کارت حافظه قابل تعویض کامپیوتری و یا حافظه داخلی (کارت حافظه پاک نشــدنی بـدون بـاطری 
  D iNi 22 ــی در دسـتگاه حافظه موقت) امنیت اطالعات را حداقل بمدت یکسال تضمین میکند. ظرفیت حافظه داخل
بستگی به وضعیت اندازهگیری مورد استفاده و همچنین نوع و حجم اطالعات مربوطه دارد. این مقدار حافظه تقریباً معادل 
ــامپیوتری  با 2200 خط اطالعاتی است. تعداد خطوط اطالعاتی در دستگاه D  iNi 12 و DiNi 12T بستگی به کارت ک

مورد استفاده دارد. برای مثال بر روی یک کارت یک مگابایتی میتوان حدود000ر10 خط اطالعاتی ثبت کرد.  
 

تمامی اطالعات ثبت شده، تحت یک شماره آدرس ترتیبی درون فایل قرار میگیرند و آنها را میتوان از طریق این شــماره 
آدرس و یا شماره نقطه و کُدآنها بازخوانی کرد. هر داده ثبت شده شامل شماره آدرس، و شماره شناسائی با 27 کاراکتر که  
میتواند از شماره نقطه، کُد نقطه و شماره خط تشکیل شده باشد، میشود. دادههای ثبت شده همچنیــن حداکـثر3 پـارامتر 

اندازهگیری شده و محاسبه شده  را با واحدهای مربوطه را در خود جای میدهد. 
 

ــی از مـدل DiNi 22 پیچیدهتـر اسـت و در ایـن دسـتگاهها  نحوه ذخیره در دستگاههای DiNi 12 و DiNi 12T کم
ـــات را داخــل پــروژههــای مختلــف ذخــیره کــرد. در کــارت حافظــه کــامپیوتری دســتگاههای             میتـوان اطالع

DiNi 12 و DiNi 12T میتوان دایرکتوریها و فایلهای(پروژههای) همساز با سیستم عامل DOS ایجاد کرد و اطالعــات 

را در فایل و دایرکتوری دلخواه ذخیره کرد. 
ــه  همانطور که در شکل زیر دیده میشود، کارت حافظه کامپیوتری در یک مقر کشوئی محافظت کننده در زیر دستگاه تعبی

شده است.  
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مقر کشوئی کارت را باید بطور افقی بسمت راست کشید. برای اینکار بهتر است دستگاه را با دست چــپ بـه آرامـی نگـه 
داشته شود. شصت دست راست را باید به بدنه دستگاه تکیه داد و با دیگر انگشتان بخش زیرین مقر را گرفت و به آرامــی 

کشیده شود، صدای ”کلیک” شنیده خواهــد شـد. پـس از آن، مقـر بـا بیرون کشید. هرگاه مقر تا حد معینی بیرون 
ــی بـا  راحتی بیشتری حرکت خواهد کرد. پس از آنکه مقر به آخرین میزان خود بیرون کشیده شد، میتوان کارت را براحت
ــا عمـل بـیرون آوردن  کمک انگشت اشاره و شصت بیرون آورد. یک فنر در زیر کارت، آنرا بطرف باال فشار خواهد داد ت
ــار کشـوئی بداخـل  کارت راحتتر شود. هنگام قرار دادن کارت باید مراقب بود تا کارت سروته نبودن نباشد. کارت با  فش

دستگاه تعبیه خواهد شد. 
 

باطری 
بخاطر اعمال مدیریت نیرو و نمایشگر گرافیکی کریستال مایع، D iNi انرژی کمی استفاده میکند. بسته به عمر و شـرایط 
باطری، یکباطری شارژ شده حدود 3 روز دوام خواهد آورد. در مورد دستگاه D  iNi 22  این مداومــت بـه یـک هفتـه 
ــرای یکـروز  میرسد. این مقادیر در صورتیست که حدود 800 تا 1000 اندازهگیری در روز انجام شود که اعداد یاد شده ب

کاری، خود، مقادیر قابل توجهی هستند.    
شرایط باطری را میتوان با زدن کلیدINFO کنترل کرد. ظرفیت موجود باطری توسط یک نمودار میلهای در سمت راســت 

و باالی نمایشگر مطابق شکل زیر بنمایش درمیآید. 
 
 
 

زمانیکه نیروی باطری تمام شود، پیغام زیر بنمایش درمیآید. 
  
 
 

پس از آنکه رویت این پیغام با زدن کلید ESC تائید شد، هنوز میتــوان چندیـن انـدازهگـیری انجـام داد. بـرای یـادآوری 
کاهش نیروی باطری، هر 10 ثانیه صفحه نمایش چشمکی کوتاهی خواهد زد. پس از این هشدار، باید در اسرع وقت یـک 
ــرد. در  باطری شارژ شده روی دستگاه تعبیه شود. قبل از تعویض باطریها، باید از خاموش بودن دستگاه  اطمینان حاصل ک

حین تعویض باطریها، هیچگونه اطالعاتی از بین نخواهد رفت.  
 
 
 
 

 1 2

 3
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باطری (مشخص شده با شماره 3 در شکل باال) را میتوان براحتی با گرفتن گیرههای حمایت کننده (شماره 1) مقر باطری 
ــیگـیرد و انگشـتان  (شماره2) با کمک هردو دست خارج کرد. برای این کار، شصتهای دو دست روی بدنه دستگاه قرار م
ــد.  هنگـام  گیرهها را گرفته و همزمان باطری را بیرون میکشند. برای نصب باطری مراحل باال را بطور برعکس انجام دهی
ــتریکی و ترمومکـانیکی از  تعویض باطری، وقتی قفل مقر باطری آزاد میشود، باید مراقب افتادن باطری بود. فیوزهای الک

دستگاه و باطریها بهنگام مراحل شارژ مراقبت میکنند. همواره باطری را فقط با شارژرL G 20 شارژ کنید. 
 

چند  هشدار اصولی  
 اصوالً برای انجام هر منظور مربوط به دستگاه، باید تنهااز تجهیزات و لوازم جــانبی سـاخت زایـس اسـتفاده کـرد. کتـاب 
ــواره در محـل قـابل دسترسـی  راهنمای هر وسیله را بایدقبل از استفاده  مطالعه کرد. همچنین این کتاب راهنما را باید هم

قرار داد تا برای دفعات بعدی نیز قابل استفاده باشد. همچنین باید اصول ایمنی را  رعایت  کرد.  
 • اقدام به انجام تغییرات و تعمیرات دستگاه و لوازم جانبی آن نکنید. این کار تنها باید توسط تیم خدماتی و کارکنان 

دوره دیده انجام شود. 
 •  با تلسکوپ مستقیماً به خورشید قراولروی نکنید. 

 •  دستگاه و لوازم جانبی آن را در محیط سربسته که احتمال انفجار وجود دارد بکار نبرید. 
 •  دستگاه را تنها در شرایط محیطی و پیرامونی ذکر شده بکارببرید. 

ــات   •  نقشهبردار و دستگاه را در محل اندازهگیری (سایت ساختمانی و جادهها و غیره) مورد حفاظت قرار دهید. نک
و قوانین ملی مربوط به قانون آمد وشد ملی را رعایت کنید.  

 •  پایههای سه پایه در زمین محکم کنید تا در زمین نشست نکند و یا بر اثر نیروی باد فرو نیفتد. 
 •  بالفاصله پس از بیرون آوردن دستگاه از جعبه نگدارنده، آنرا بکمک پیچهای سه پایه روی سه پایــه محکـم کنیـد. 
هیچگاه دستگاه با پیچهای محکم نشده روی سهپایه قرار ندهید. پس از شل کردن پیچهای سهپایه، دستگاه را بسرعت 

به جعبه نگهدارنده منتقل کنید. 
 •  زمانیکه با میرها در کنار ایستگاههای برق کار میکنید، در معرض خطر قرار دارید. این مخاطره ربطــی بـه نـوع و 

جنس میر ندارد. در این مواقع حتماً مسئولین ایمنی را از این وضعیت آگاه سازید و راهنمائی آنان را بکار ببندید. 
ــاً پـس   •  دستگاه خود چند وقت یکبار کنترل کنید تا از اندازهگیریهای اشتباه جلوگیری کنید. کنترل دستگاه خصوص

از موارد ضربات سنگین حتماً باید انجام گیرد. 
ــی اسـتفاده نکنیـد. در فواصـل کـاری، دسـتگاه را بـا درب جعبـه   •  هنگامیکه باران میبارد، از دستگاه بمدت طوالن
نگهدارنده بپوشانید. دستگاه و جعبه خیس را در محیط سربسته بطور کامل خشک کنید و قبل از خشک شــدن کـامل 

درب جعبه را نبندید.  
 •  در حین رعد و برق بسبب خطر برق گرفتگی عملیات نقشهبرداری را متوقف کنید.  
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 •  در صورت عدم اسفاده از دستگاه بمدت طوالنی باطریها را از دستگاه خارج کنید. قبل از انبار دستگاه باطریــها را 
با شارژر LG20 شارژ کنید. 

 •  با توجه به قوانین مملکتی باطریها را با روشهای مناسب دفع کنید. از استفاده نابجا و دفع نامناسب باطریها بشدت 
خودداری کنید. (باطریها نباید همچون دیگرزبالههای خانگی دفع شود). 

 •  قبل از استفاده از دستگاه، خصوصاً پس از موارد سفر طوالنی، سقوط و موارد استفاده نابجا،  اطمینان حاصل کنید 
که دستگاه در وضعیت عادی قرار دارد. اندازهگیریهای کنترلی سیستماتیک مخصوصاً قبل و بعد از پروژههــای بـزرگ 

مانع از اندزهگیریهای آمیخه به خطا میشود. 
 •  شارژر و کارتخوان را در محیطهای بشدت مرطوب بکار نبرید. همچنین از یکی بودن ولتاژ این لوازم و برق پریــز 

مطمئن شوید. از دستگاههای خیس استفاده نکنید. 
 •  پوشش کارت کامپیوتری مغناطیسی را باید در محل قرار داشته باشــد تـا از صدمـات محیطـی مـانند آب و غبـار 

محافظت شود.  
 •  از بکار بردن کابلها و فیشهای صدمه دیده برای دستگاه و لوازم جانبی آن خودداری کنید.  
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تنظیم و سانتراژ تقریبی 
جهت تضمین پایداری اندازهگیری، استفاده از سه پایه Zeiss S27 توصیه میشود. برای استقرار، پایههای سه پایه(شماره 1 
در شکل زیر ) را باز کنید تا به ارتفاع مناسبی برای مشاهده برسیدو سپس آنها را بکمک پیچــهای پایـه (2) محکـم کنیـد. 

دستگاه را روی صفحه فوقانی سهپایه پیچ کنید(3). پیچهای ترابراک (3) باید در وضعیت میانی(5) قرار داشته باشد.  
 

ــی بـاالی ایسـتگاه مسـتقرر کنیـد.  برای سانتراژ تقریبی که تنها برای DiNi 12T مورد پیدا میکند، سه پایه را بطور تقریب

صفحه فوقانی سهپایه باید تقریباً افقی باشد. شاقول را زیر پیچ نگهدارنده نصب کنید  و سپس سهپایه را بتقریــب بـر فـراز 
نقطه زمینی سانتراژ کنید.  

 
برای تراز و سانتراژ دقیق ابتدا باید تراز تقریبی بصورت زیر انجام گیرد.یعنی تراز کروی(شماره 5 شــکل بـاال) را بکمـک 
ــتگاه را در امتـداد دو پیـچ دلخـواه  تغییر طول پایههای سهپایه(شماره 1 شکل باال ) تنظیم کنید. سپس برای تراز دقیق، دس
ــود  ترابراک قرار دهید. تراز کرویِ دستگاه را بکمک پیچهای ترابراک در امتداد محور تلسکوپ(شماره1شکل پائین)  و عم
ــه آن بـرگردانیـد. در هـر مـورد،  برآن(2) تراز کنید. برای کنترل، دستگاه را حول محور قائم در وضعیتهای قطری نسبت ب

انحراف حباب باید در محدوده کاری کمپانساتور قرار داشته باشد.  
 
 
 

1
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ــه جابجـا میکنیـم تـا  برای سانتراژ دقیق که تنها برای DiNi 12T مورد پیدا میکند، ترابراک را روی بخش فوقانی سهپای

نوک شاغول بر روی نقطه زمینی قرا گیرد. مراحل تراز کردن را در صورت نیاز تکرار کنید. 
 

فوکوس کردن 
قبل از فوکوس تلسکوپ، باید فوکوس تارهای رتیکول انجام شود. برای این کار به یک سطح با رنگ یکنواخت و روشـن 
قراول میرویم. پیچ چشمی را تا زمانیکه تصویر واضح شــود مـیچرخـانیم. توجـه داشـته باشـید کـه در هـر صـورت از 
قراولروی به خورشید و منابع نور شدید خودداری شود زیرا موجب صدمات غیرقابل جبران خواهد شــد. بـرای فوکـوس 

نقطه قراولروی، پیچ فوکوس تلسکوپ را بچرخانید تا نقطه مورد قراولروی واضح دیده شود.  
 

ــا و  توصیه میشود مراقب پاراالکس تلسکوپ باشید. هرگاه چشمان خود را مقابل چشمی باال و پائین ببرید نباید بین تاره
هدف حرکتی مشاهده شود. در صورت نیاز فوکــوس تارهـای رتیکـول را انجـام دهیـد. انحرافـهای باقیمـانده در امتـداد 
قراولروی پس از تراز کردن توسط کمپانساتور از بین میرود. اما این امر به این معنی نیست که انحرافــهای ناشـی از عـدم 
تنظیم تراز کروی و خط دید نیز توسط کمپانساتور تعدیل شود. برای این منظور باید هردو تنظیم یعنی تنظیم خــط دیـد و 

تراز کروی قبالً انجام شده باشد. 
 

خاموش و روشن کردن دستگاه   
ــه، زدن ناخواسـته کلیـد منجـر بـه از  خاموش و روشن کردن دستگاه، بازدن کلید ON/OFF انجام میشود. نکته مهم اینک
دست رفتن اطالعات نمیشود. در برخی از عملیات برای خاموش شدن از کاربر سئوال میشود اما در اصل تمامی مقــادیر 

اندازهگیری شده در حافظه پاک نشدنی ذخیره میشوند.  
 

آغاز اندازهگیری  
ــتگاه در سـمت راسـت دسـتگاه  اندازهگیری روی میر با زدن  کلید MEAS  روی بخش صفحه کلید و یا کلید پهلوی دس

انجام میگیرد. اندازهگیری طول با زدن کلید DIST و اندازهگیری ”فقط زاویه” با زدن کلید Hz انجام میگیرد. 
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سافتکی ها 
همانطور که قبالً نیز توضیح داده شد، کلیدهای سمت چپ واقع در بخش زیرین صفحه نمایش، بسته به آنچــه در صفحـه 
ــم و گزینـه بعـدی را نشـان میدهنـد(ونـه  نمایش بنمایش درمیآید کارائیهای مختلفی دارند. در هر زمان این کلیدها تنظی
ــن کلیـد چـه پـارامتری تنظیـم و یـا چـه  وضعیت موجود را !). به عبارت دیگر عبارت باالی کلید نشان میدهد با زدن ای

گزینهای انتخاب میشود. 
 

ــودن عنـوان یـک گزینـه و یـا تنظیـم آن گزینـه بـه یـک نمـاد  L بـه سـافتکی مربـوط  گاهی از اوقات بعلت طوالنی ب
ــرد. همچنیـن  میشود(شکل پائین سمت راست). با دنبال کردن خط واصل میتوان براحتی گزینه را به سافتکی مربوط ک
ــد بطـرف بـاال و بطـرف  گاهی اوقات باالی سافتکیها عالمتهای فلش  (شکل پائین وسط) پدیدارمیشود که با زدن کلی
ــات نـیز بـاالی سـافتکی عبـارت  بپائین میتوان در میان گزینههای یک منو بطرف باال و یا پائین حرکت کرد.  گاهی اوق

MOD (شکل پائین سمت چپ) دیده میشود که با زدن کلید مربوطه گزینه انتخاب شده  تغییر میکند.  

 
 

ورود اطالعات عددی 
ــد  با زدن کلید NUM وضعیت ورود اطالعات از عدد به حرف و بلعکس تغییر میکند. در حالت ورود حروف با زدن کلی
abc درج حروف بصورت حروف کوچک و با زدن کلید ABC وضعیت بصورت درج حروف بزرگ درخواهـد آمـد.  بـا 

کلید فلش بسمت چپ میتوان آخرین حرف و یا عدد وارد شده را پاک کرد. با کلیدهای M  EAS و DIST که کار فلش 
 o      .  k. بطرف باال و پائین را نیز انجام میدهد، میتوان حروف و اعداد مختلف را احضار و انتخاب کرد.  وظیفه کلید

  تائید مقدار وارد شده و پایان درج اطالعات است.  
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 (DiNi 12 /22) تنظیمات اصلی دستگاه

ــام  تنظیمات اصلی دستگاه با زدن کلید Menu و انتخاب گزینه پنجم یعنی .SET INSTR. PARAMو زدن کلید Yes انج
ــد MOD نسـبت بـه تغیـیر آن  میشود. بسته به مورد با زدن کلیدهای فلش گزینه مربوطه را میتوان انتخاب و با زدن کلی

اقدام کرد. این گزینهها عبارتنداز: 
 (m-meter;   ft- foot;  in- inch)  واحد ارتفاع :Height Unit -1

 (m-meter;   ft- foot;  in- inch) واحد مقادیر روی میر :Input Unit -2
  (0.001m;  0.0001m;  0.00001m) دقت نمایش مقادیر روی میر :Display R -3

Shut OFF -4: خاموش شدن خودکار 10min;  OFF ( در حالت OFF دستگاه فقط با کلید روشن و خاموش میشود) 
 ON; OFF  قطع و وصل صدای بلندگو :Sound -5

LANGUAGE -6 : زبان (ازمیان 4 زبان قابل انتخاب است- برای بروزدرآوردن Update به ضمیمه مراجعه کنید). 
 mm ،ــال DATE -7: فرمت ورود تاریخ    dd.mm.yy;  mm.dd.yy;  yy.mm.dd (که درآن yy  دو رقم سمت راست س
ماه بصورت یک عدد دو رقمی مانند 07 برای ماه هفتم و  d  d روز بصورت یک عدد دو رقمی است – این گزینــه فقـط 

مخصوص دستگاه DiNi 12 است). 
 AM/PM 24 بمعنـی ورود سـاعت بصـورت 24 سـاعتی وh 24 (کــه در آنh;  AM/PM  فرمت ورود زمان  :TIME -8

جهت نمایش 12 ساعتی بهمراه حالت صبح AM و یا بعدازظهر PM است). 
 

 (DiNi 12 /22) تنظیمات مقادیر ورودی دستگاه 
اطالعات درج شده در این قسمت بمثابه یک مغــز هوشـمند مراقـب اطالعـات وارد شـده اسـت و از مشـاهدات و ورود 
اطالعات نابجا جلوگیری میکند و بصورت مقتضی پیامهای هشداردهنده میدهد. درج تاریخ و زمــان نـیز در ایـن بخـش 

انجام میشود. 

 
ــه مـورد بـا زدن  برای درج اطالعات پس از زدن کلید MENU  گزینه اول یا INPUT با زدن yes انتخاب میکنیم. بسته ب
زدن کلیدهای فلش گزینه مربوطه را میتوان انتخاب و با زدن کلید MOD نسبت بــه تغیـیر آن اقـدام کـرد. ایـن گزینـهها 

عبارتنداز: 
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 10m – 100 m  (فاصله از میر) حداکثر فاصله مشاهده : Max. Dist -1

 0m – 1 m (فاصله از میر) حداقل فاصله مشاهده :Min. Sighht  -2
 0m – 0.01m حداکثر اختالف دو مشاهده مکرر :Max. diff.  -3

Refr. Coeff.  -4: ضریب انکسار  1+   -  1-  
 0m – 5m  (قائم) نابجائی ارتفاعی : Vt. Offset -5

 (DiNi 12 تنها در دستگاه)  تاریخ  31.12.2093 – 1.1.1994 : Date -6
 (DiNi 12 تنها در دستگاه)  زمان  23:59:59 -  00:00:00 :Time  -7

 
 (DiNi 12 /22) تنظیم نحوه ذخیره اطالعات دستگاه

 
در این بخش نحوه ذخیره اطالعات تنظیم میشود.  

 yes را بـا زدن SET REC. PARAM. گزینـه چـهارم یـا  MENU برای انجام تنظیمهای این بخش، پــس از زدن کلیـد
انتخاب میکنیم. سپس با انتخاب گزینه اول یعنی RECORDING OF DATA به گزینههای این بخش دسترسی مییابیم.  

ــه تغیـیر آن اقـدام  بسته به مورد با زدن زدن کلیدهای فلش گزینه مربوطه را میتوان انتخاب و با زدن کلید MOD نسبت ب
ــوط بـه ذخـیره اطالعـات در  کرد.  همانطور که در بخش مدیریت اطالعات ذکر شده است، تنظمهای مورد اشاره تنها مرب

حافظه خارجی و انتقال اطالعات است . ذخیره این گزینهها عبارتنداز: 
 

 OFF,  ON کنترل دستگاه بکمک کامپپیوتر :REMOTE CONTRL -1
 (DiNi12 در دستگاه )  PC CARD,V.24, none   محل ذخیره اطالعات :RECORD.  -2
 (DiNi 22 در دستگاه )    IMeM, V.24, none

PCCARD  کارت حافظه کامپیوتریو iMeM حافظه خارجی ، V24 حافظه داخلی هستند. 

ROD READINGS -3:  پارامترهــای مـورد ذخـیره RMC , R-M    (کـه در آن RMC اطالعـات سرشـکن شـده و 
مشاهدات و R-M مشاهدات اندازهگیری شده هستند). 
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Pno INCREMENT -4: پرش در شمارهگذاری نقاط  100 +  -   100-  
 (DiNi 12 تنها در)    ON,OFF   ذخیره زمان :TIME -5

ــه  جهت اطالعات بیشتر در مورد ذخیره اطالعات و خطوط اطالعاتی مندرج در حافظه به بخش مدیریت اطالعات مراجع
کنید.  

 
 (DiNi 12 T) تنظیمات اصلی دستگاه

 
 تنظیمات اصلی دستگاه با زدن کلید Menu و انتخاب گزینه پنجم یعنی .SET INSTR. PARAMو زدن کلید Yes انجام 
میشود. بسته به مورد با زدن زدن کلیدهای فلش گزینه مربوطه را میتوان انتخاب و با زدن کلید MOD نسبت به تغییر آن 

اقدام کرد. این گزینهها عبارتنداز: 

 
  (0.001m;  0.0001m;  0.00001m) دقت نمایش مقادیر روی میر :DISPLAY R - 1

  (0.01m;  0.001) دقت نمایش مقادیر فاصله افقی :DISPLAY HD  -2
SHUT OFF -3: خاموش شدن خودکار 10min;  OFF (در حالت OFF دستگاه فقط با کلید روشن و خاموش میشود) 

 ON; OFF  قطع و وصل صدای بلندگو :Sound -4
LANGUAGE -5 : زبان ( ازمیان 4 زبان قابل انتخاب است- برای بروزدرآوردن Update به ضمیمه مراجعه کنید). 

 
 (DiNi 12 T) تنظیم واحدها  دستگاه

 
در این بخش امکان تغییر واحدهای مشاهدات و مقادیر اندازهگیری شده وجود دارد. برای دسترسی به این بخــش پـس از 
زدن کلید MENU گزینه 6 و یا SET INSTR. UNIT را انتخاب میکنیم. بسته به مورد با زدن زدن کلیدهای فلش گزینـه 

مربوطه را میتوان انتخاب و با زدن کلید MOD نسبت به تغییر آن اقدام کرد. 
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 m; ft; in  واحد ارتفاع :HEIGHT UNIT -1

 m; ft; in واحد ورود اطالعات : INPUT UNIT -2
 gon;  deg;  DMS واحد زاویه :ANGLE UNIT  -3

  N↑→E;   X↑→Y;   Y↑→X     :COORD.SYSTEM  -4
  (Y,X);  (X,Y); (N,E); (E,N) :COORD.DISPLAY   -5

اشاره این نکته ضروری است که  E مخفف  Easting و N مخفف Northing که بترتیب متناظر با X و Y هستند. معموالً 
هنگام توجیه قراردادی شمال از Xو Y ودر غیر اینصورت از E و N استفاده میشود. 

DATE  -6: فرمت ورود تاریخ    dd.mm.yy;  mm.dd.yy;  yy.mm.dd (کــه درآن yy  دو رقـم سـمت راسـت سـال، 
mm ماه بصورت یک عدد دو رقمی مانند 07 برای ماه هفتم و dd روز بصورت یک عدد دو رقمی است – این گزینه 

فقط مخصوص دستگاه DiNi 12 است). 
 AM/PM 24 بمعنی ورود ساعت بصــورت 24 سـاعتی وh 24 ( که در آنh;  AM/PM  فرمت ورود زمان  :TIME  -7

جهت نمایش 12 ساعتی بهمراه حالت صبح AM و یا بعدازظهر PM است). 
  
 

 (DiNi 12 T) تنظیمات مقادیر ورودی  دستگاه 
اطالعات درج شده در این قسمت بمثابه یک مغــز هوشـمند مراقـب اطالعـات وارد شـده اسـت و از مشـاهدات و ورود 
ــده میدهـد. درج تـاریخ و زمـان نـیر در ایـن بخـش انجـام  اطالعات نابجا جلوگیری و بصورت مقتضی پیام هشدار دهن

میشود. 

 
ــه مـورد بـا زدن  برای درج اطالعات پس از زدن کلید MENU  گزینه اول یا INPUT با زدن yes انتخاب میکنیم. بسته ب
زدن کلیدهای فلش گزینه مربوطه را میتوان انتخاب و با زدن کلید MOD نسبت بــه تغیـیر آن اقـدام کـرد. ایـن گزینـهها 

عبارتنداز: 
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 10m – 100 m  (فاصله از میر ) حداکثر فاصله مشاهده : Max. Dist -1

 0m – 1 m (فاصله از میر ) حداقل فاصله مشاهده :Min. Sight  -2
 0m – 0.01m حداکثر اختالف دو مشاهده مکرر :Max. diff. -3

Refr. Coeff. -4: ضریب انکسار  1+   -  1-  
 0m – 5m  (قائم) نابجائی ارتفاعی : Vt. Offset -5

Hor. Offset -6: نابجائی افقی   m   -   1 m 1- (پایه میر) 
 (DiNi 12 تنها در دستگاه)  تاریخ  31.12.2093 – 1.1.1994 : Date -7

 (DiNi 12 تنها در دستگاه)  زمان  23:59:59 -  00:00:00 :Time -8
 

 (DiNi 12 T) تنظیم نحوه ذخیره اطالعات دستگاه
در این بخش نحوه ذخیره اطالعات تنظیم میشود.  

 yes را بـا زدن SET REC. PARAM. گزینـه چـهارم یـا  MENU برای انجام تنظیمهای این بخش، پــس از زدن کلیـد
انتخاب میکنیم. سپس با انتخاب گزینه اول یعنی RECORDING OF DATA به گزینههای این بخش دسترسی مییابیم.  
ــه تغیـیر آن اقـدام  بسته به مورد با زدن زدن کلیدهای فلش گزینه مربوطه را میتوان انتخاب و با زدن کلید MOD نسبت ب
ــوط بـه ذخـیره اطالعـات در  کرد.  همانطور که در بخش مدیریت اطالعات ذکر شده است، تنظمهای مورد اشاره تنها مرب

حافظه خارجی و انتقال اطالعات است . ذخیره این گزینهها عبارتنداز: 

 
 OFF,  ON کنترل دستگاه بکمک کامپپیوتر :REMOTE CONTRL -1

 (DiNi12 در دستگاه )  PC CARD,V.24, none   محل ذخیره اطالعات :RECORD. -2
 (DiNi22 در دستگاه )    IMeM, V.24, none

PCCARD کارت حافظه کامپیوتریو iMeM حافظه خارجی ، V24 حافظه داخلی هستند. 

Pno INCREMENT-3: پرش در شمارهگذاری نقاط  100 +  -   100-  
 (DiNi 12 تنها در)    ON,OFF   ذخیره زمان :TIME  -4

اندازهگیری معمولی (قرائت دیجیتالی میر) – وضعیت ترازیابی  
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ــد. قرائـت مـیر و  پس از فوکوس کردن روی میر دیجیتالی، تار قائم را با میر موازی کنید و کلید شروع اندازهگیری را بزنی
فاصله روی صفحه نمایش ظاهر میشود. مدت زمان اندازهگیری 3 ثانیه (2 ثانیه در مورد DiNi22) است. 

 
اندازهگیری بصری 

ــورت توجـه  در موارد استثنائی ممکن است ورود مشاهدات معمولی (غیر دیجیتالی) از میر معمولی الزم میشود. در اینص
داشته باشید که مشاهدات بصری از دقــت کمـتری از مشـاهدات خودکـار دیجیتـالی برخـورددار اسـت. گذشـته از ایـن، 

مشاهدات بر اساس مقادیر حاصل از مشاهدات تصحیحی که در حافظه دستگاه قرار دارد، تصحیح میشود.  
با زدن کلید INP میتوان مقادیر مشاهده را  (قرائت میر، قاصله) وارد کرد.  

برای حذف مقادیر وارد شده از کلید فلش بسمت چپ استفاده کنید. برای تائید اطالعات وارد شده از کلید .o .  k استفاده 
کنید. برای ورود اطالعات بصورت سه تار میتوان از گزینه  سافتکی EL استفاده کرد. به این ترتیب دستگاه قادر خواهد 

بود تا فاصله را محاسبه کند.  

 
تکرار اندازهگیری 

ــوط بـه دفعـات انـدازهگـیری و  با زدن کلید RPT امکان تنظیم پارامترهای مربوط به تکرار فراهم میشود.  گزینه اول مرب
گزینه دوم مربوط به حد نهائی انحراف معیار (حداکثر10 مشاهده آخر) است. در مورد تنظیمهای این بخش به مــوارد زیـر 

باید توجه داشت: 
1- اگر تعداد دفعات اندازهگیری 1 باشد، فقط یکبار اندازهگیری انجام میشود. 

ــا مطـابق  2-  اگر تعداد دفعات اندازهگیری بیشتر از یک باشد و انحراف معیار تعیین شده صفر باشد، تعداد اندازهگیری ه
تعداد اندازهگیریهای تعیین شده انجام میشود. 

3-  اکر تعداد دفعات اندازهگیری بیشتر از یک باشد و انحراف معیار تعیین شده غیر صفر باشد، اندازهگیریها تا آنجا ادامـه 
مییابد که انحراف معیار تعیین شده تحقق یابد.  

 
در اندازهگیریهای مکرر، متوسط مقادیر مشاهده شده و انحراف معیار مقادیر پس از هر بار اندازهگیری بنمایش درمیآید. 
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ــد گرفـت. زمانیکـه انحـراف معیـار  هرزمان که انحراف معیار غیر صفر تعیین شده باشد حداقل 3 اندازهگیری انجام خواه
تعیین شده محقق شود میتوان با زدن   سافتکی ESC اندازهگیریها را متوقف کرد. باید توجه داشت با فشــار دادن ایـن 
کلید لرزشی به دستگاه وارد میشود که باعث ایجاد خطا در آخرین مقدار مشاهده خواهد بنــابراین بـهتر اسـت تـا پایـان 

اندازهگیریها منتظر ماند تا خودبخود پایان بپذیرد. 
با تنظیم نحوه ذخیره میتوان انحراف معیار را نیز ذخیره کرد: 

 R-M با انتخاب گزینه DiNi 12 در دستگاه
 R,HD,sR با انتخاب گزینه DiNi 12T در دستگاه 

باید توجه داشت در این روشها سرشکنیهای مسیر ممکن نخواهد بود.  
 

اندازهگیریهای معکوس 
ــاال قـرار  اندازهگیریهای معکوس در پروژههای زیر زمینی و ساختمانی پیش میآیند. در این موارد قسمت پایه میر بطرف ب
میگیرد. برای شروع اندازهگیری بصورت معکوس کلید I NV را زده و سپس با سافتکی YES انجام مشاهدات بصورت 

معکوس را تائید کنید.  

 
ــود.   شروع اندازهگیریهای معکوس با یک نماد فلش بطرف در سمت راست و باال در مجاور کلمه p   oint مشخص میش

وضعیت فلش باید با وضعیت میر همخوانی داشته باشد.  

 
این فلش تنها در زمانهای خاص و مناسب بنمایش درمیآید و برای مثال در شرایط زیر بنمایش درنمیآید. 

 - در دید عقب زمانیکه نقطه قبالً بصورت دید جلو برداشت شده است. 

 -  هنگام سرشکنی اطالعات 

 -  در دیگر منوهای تنظیمها 

 
 (DiNi 12T) وضعیتهای توتالاستیشن و مختصات

لمب الکترونیکی افق نه تنها امکان ذخیره مقادیر زاویه افق را همراه با قرائت روی مــیر و فاصلـه میدهـد بلکـه همچنیـن 
اجازه محاسبه و ذخیره مختصات رانیز فراهم میکند. در محاسبات مختصات ایستگاه برابر با (0,0) گرفته میشــود. بـرای 



 32                         DiNi کتاب راهنمای ترازیاب دیجیتالی

ــه نرمافـزاری ویـژه انـدازهگـیری فاصلـه  ذخیره مختصات، یک خط اطاعات شامل مختصات به فایل اضافه میشود. برنام
ایجاب میکند که حداقل 50 سانتیمتر از میر (در باال و پائین افق دید) توسط دستگاه قابل رویت باشد. 

جهت اطالعات بیشتر برای نحوه ذخیره اطالعات به فصل مدیریت اطالعات مراجعه کنید.  
در زمینه اندازهگیری زاویه افقی دو گزینه وجود دارد: 

1- همزمان با انجام قرائت میر 

2- قبل از مشاهده روی میر 
ــم وضعیـت دسـتگاه (LEVEL,TOT. STATION, COORDINATE) میشـویم  بازدن کلید  TS-M، وارد بخش تنظی
ــال  (شکل باال).حال با زدن کلید MOD گزینه اول از وضعیت موجود (معموالً LEVEL) بحالت TOT. STATION (توت

استیشن) درمیآوریم.  

 
در این حال زاویای افقی عالوهبر قرائتهای میر انجام میگــیرد.  اسـتفاده مجـدد از کلیـد M OD بـاعث میشـود تـا وارد 

وضعیت مختصات شویم که در آن صورت براساس فاصله و زاویه مختصات محاسبه میشود.   
گزینه دوم REG. DATA بر نحوه ذخیره اطالعات اثر میگذارد. گزینههای این مورد عبارتنداز: 

        HD,Hz,R;       HD,Hz,Z          R,HD,Sr;      R,HD,Z      
 

 ( DiNi 12T)اندازهگیری همزمان و جداگانه زاویه افقی
Hz- را میزنیـم و یکـی از دو حـالت MOD کلیــد H z-M برای تغییر وضعیت اندازهگیری زاویه افقی  بعد از زدن کلید
Mode و .simultaneous meas  را انتخاب میکنیم. برای قرائت زاویه تار قائم رتیکول را بگونهای بروی مــیر میاندازیـم 

تا میر بدو قسمت مساوی تقسیم شود.  

ــی در  اندازهگیری همزمان : در این حالت با زدن تنها یکبار کلید MEAS اندازهگیری امتداد زاویه و قرائت میر بسرعت یک
ــیر اینصـورت  پی دیگری  انجام میگیرد. هنگام اندازهگیری باید توجه داشت تا دستگاه حرکت دورانی نداشته باشد. در غ

زاویه قرائت شده اشتباه خواهد بود.  
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اندازهگیری جداگانه : در این حالت با زدن کلید MEAS ابتدا زاویه امتداد قرائت میشود و سپس برای قرائــت روی مـیر 
باید دوباره کلید MEAS را دوباره زد.   
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 اصول اندازهگیری 
برای انجام اندازهگیری تکراری کلید Rpt را بزنید. صفحه نمایش بصورت زیر درمیآید. گزینه Repeat Station مربوط به 
تکرار ایستگاه و گزینه repeat measurement مربوط به تکرار آخرین اندازهگیری میباشد.  آخرین اندازهگیری را میتوان 
ــی آخریـن مشـاهدات پـس از یـک اسـتقرار را نـیز  در هر مورد تکرار کرد. تا آنجاکه به لحاظ فنی منطقی بنظر برسد حت
میتوان تکرار کرد. در این مورد، اطالعات اولیه در فایل بـا عالمـت ##### مشـخص میشـود و در محاسـبات بحـساب 

نمیآید. 
 

جستجو برای ارتفاع مرجع در حافظه 
ابتدا کلید PRJ را بزنید و پروژهای را انتخاب کنید. صفحه نمایش بصورت زیر درمیآیــد. پـس از آن یکـی از سـه کلیـد 
PNO,?COD,?ADR? را بزنید را بر اساس سه شرط شماره نقطه، کٌد نقطه و آدرس محل ذخیره در پــروژه ارتفـاع نقطـه 

مورد نظر بدست آید.  

 
نقاط پشت سرهم و منفرد 

برای ورود شماره نقطه کلید PNr را بزنید. صفحه نمایش بصورت زیر درمیآید. کلید cPNo حالت متوالــی را جـایگزین 
iPNo یعنی حالت تکی و انفرادی میکند. در روش متوالی هر نقطه با یک شماره افزایش بـه  شـماره بعـدی میرسـد. در 

ترازیابی مسیر برای نقطه عقب و نقطه آخر از کاربر شماره نقطه درخواست میشود. 

ورود حروف و اعداد 
ــه حـروف بـزرگ و  کلید NUM باعث تغییر از حالت حرف به عدد و کلیدهای ABC و abc بترتیب باعث تغییر حالت ب
ــرف وارد شـده و ازکلیدهـای 0 تـا 9 در کنـار  حروف کوچک میشود. از فلش به سمت چپ برای پاک کردن آخرین ح
نمایشگر برای ورود اعداد و از فلشهای باال و پائین برای انتخــاب حـروف اسـتفاده میشـود. بـاالخره بـرای تـائید نـهای 
ــای DIST و MEAS اسـتفاده  اطالعات وارد شده از کلید .o.k استفاده میکنیم. توضیح اینکه کلیدها فلش در پائین کلیده
میشود. حروف  بنمایش درآمده در بخش راست نمایشگر به کلیدهای عددی نسبت داده شده و برای هر حرف باید کلید 

عددی مربوطه را زد.(شکل زیر) برای مثال برای زدن حرف  A باید 8 زد و یا برای حرف H باید 3 را زد. 
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ورود کُد نقطه و اطالعات متنی 

ــا 10 خـط و هـر خـط شـامل 21   بکمک کلید REM میتوان اقدام به درج  اطالعات متنی کرد. این اطالعات میتواند ت
ــه دفعـات الزم – کلیـد Date و  کاراکتر حاوی تاریخ و زمان باشد. در این حال  میتوان با زدن کلید فلش باال و پائین – ب

Time  را در صفحه نمایش ظاهر کرد و بازدن آنها تاریخ و زمان را ثبت کرد.     

 
اندازهگیری از منوی Start-up ( بدون ارتفاع مرجع) 

ــهای روی مـیر پشـت سـرهم و  زمانیکه با استفاده از منوی start-up و بدون ارتفاع مرجع ترازیابی را انجام میگیرد، قرائت
مستقلازهم بنمایش درمیآید. اگر ذخیره سازی و پرش شماره نقطه فعال شده باشد، اندازهگیریها یکی در پی دیگری ثبت 
خواهد شد. مقادیر مشخص شده با  R و HD بترتیب قرائت روی میر و فاصله افقی هستند. برای ورود شماره نقطه و کٌـد 
نقطه بترتیب از کلیدهای PNr و REM استفاده میکنیم. برای شروع اندازهگیری کلید MEAS را میزنیم، در نتیجه صفحه 
نمایش از شکل سمت چپ به شکل سمت راست تغییر میکند و مقادیر اندازهگیری شده بنمــایش درمیآیـد. بـاید توجـه 

داشت شماره نقطه و کد وارد شده برای اندازهگیری بعدی ثبت خواهند شد.  

 
اندازهگیری با ارتفاع مرجع 

پس از اندازهگیری دید عقب روی یک نقطه معلوم (ارتفاع مشخص)، ارتفاع نقاط بعدی مشــخص میشـود. بـرای شـروع 
کلید I ntM را میزنیم. صفحه نمایش بصورت زیر درمیآید و ارتفاع بنچمارک را درخواست میکند. 

 
ــس از تـائید اطالعـات، ارتفـاع و  از کلید PRJ برای انتخاب پروژه و از کلید ؟ برای جستجو در حافظه استفاده میکنیم. پ
شماره نقطه مربوطه بنمایش درمیآید. باکلیدهای PNr و REM میتوان اقدام به تغییر شماره نقطه و کٌد نقطه کــرد. بـازدن 
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ــرای  کلید MEAS اندازهگیری آغاز میشود و همچون موارد قبل با زدن .o.k اطالعات اندازهگیری شده را تائید میکنیم. ب
ــد نقـاط را تغیـیر دهیـم. بـا  تکرار اندازهگیری بار دیگر کلید MEAS را میزنیم و مانند باال باز میتوانیم شماره نقطه و کٌ
ــت را  استفاده از کلید DISP  میتوانیم موارد بیشتری از پارامترهای اندازهگیری شده را که در یک صفحه قابل نمایش نیس

بنمایش درآورد. (شکل زیر تغییرات صفحه نمایش را پس از زدن کلید D  ISP را نشان میدهد. این پارامترهــا عبـارتنداز: 
 .(Rz-Intermediate Point) و قرائت میر در نقطه واسط (h) و اختالفبیننقاط جدید و نقطه معلوم ( Z )ارتفاعنقطهجدید

 
 

آغاز پیاده کردن 
پس از اندازهگیری بروی یک نقطه با ارتفاع معلوم، ارتفاع نقاط منتخب برای پیــاده کـردن، اختـالف ارتفـاع وارد شـده و 
واقعی نقاط مشخص میشود. آنگاه میر آنقدر جابجا میشود تا اختالف ارتفاع وارد شده و ارتفاع واقعی مورد مشاهده  بـه 
صفر و یا در حد قابل قبولی برسد. لذا، ابتدا کلید I ntM را برای شروع کار میزنیم. در صورت وجود ارتفاع مرجع بطرق 

گفته شده ارتفاع بنچ مارک را وارد میکنیم و با کلید MEAS اندازهگیری را انجام میدهیم.  
 

پیاده کردن  
ــهای پیشـگفته  سپس صفحه نمایش بصورت زیر درمیآید و نوبت به ورود اطالعات جهت پیاده کردن میرسد که با روش

انجام میگیرد. منظور از nominal elev ارتفاعی است که قرار است پیاده شود. 

حال پیاده کردن را میتوان در دو حالت با میر دیجیتالی و یا میر معمولی انجام داد. 
 

اندازهگیری به میر با درجهبندی دیجیتالی (نقطه با تقریب اول) 
ــم. صفحـه نمـایش بصـورت زیـر  ابتدا شماره نقطه و کٌد را وارد کرده و سپس با کلید MEAS اندازهگیری را آغاز میکنی
درمیآید. بسته به اختالف d z میر باید به باال و پائین برده شود تا مقدار dz تا حد قابل قبولی کم شود. با زدن .o.k مقادیر 

تائید و ذخیره میشود.  
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ــاده شـده پـس از تـائید مقـادیر  هنگام بازخوانی ارتفاعهائی که باید پیاده شوند – از حافظه – آدرس آخرین ارتفاعی که پی
ــود. صفحـه نمـایش  بنمایش درمیآید. با زدن کلید فلش پائین، ارتفاع نقطهای که بعد از آن باید پیاده شود بازخوانی میش

 E SC ــا زدن کلیـد بصورت زیر درمیآید. البته این امر به آن شرط است که بهمان ترتیب پیاده شدن، ذخیره شده باشند. ب
میتوان به منوی اصلی بازگشت و جستجو را تکرار کرد. 

 
پیاده کردن با میر با درجهبندی متریک(میر معمولی) 

میر نگهدار میر با درجهبندی متریک را بدستور عامل بطرف دستگاه توجیه میکند. ابتدا شماره نقطه و کٌد را وارد کــرده و 
سپس با کلید MEAS اندازهگیری را آغاز میکنیم. 

  
ترازیابی مسیر  

اختالف ارتفاع هر نقطه اندازهگیری و اضافه میشود. هنگام وارد کردن ارتفاعهای شروع و پایان، اختالف ارتفاع واقعی دو 
نقطه محاسبه میشود. در این میان، امکان قرائتهای وسط و پیادهکردن در خالل مسیر همچنین ادامه دادن مسیر وجود دارد. 
نتیجه آنکهؤ اختالف ارتفاع دو نقطه شروع و پایان با Sh، مجموع قرائتهای عقب و جلــو بـا Db,Df نشـان داده میشـود. 

حال اگر نقاط شروع و پایان بصورت نقاط مرجع باشند اختالف ارتفاع نهائی با dz مشخص خواهد شد. 
 

ــتی  توجه: تمامی تنظیمهای مهم مانند شماره نقطه، میزان پرش شماره نقطه و دقت نمایشی اطالعات اندازهگیری شده بایس
قبل از اندازهگیری انجام گیرد. این امر در زمینه ذخیره سازی اطالعــات و گزینـههای مختلـف سرشـکنی مسـیر ترازیـابی 

است. 
 

دستگاه DiNi 12T تنها زمانی اجازه میدهد تا سرشکنی روی مسیر انجام شود کــه در وضعیـت و یـا مُـد ترازیـابی قـرار 
داشته باشد.  

 
برای اطمینان از دقت باال، این امکان وجود دارد تا حداکثر فواصل قرارولروی، حداقل ارتفاع قراولروی و حداکثر اختالف 

ارتفاع دو ایستگاه را مورد کنترل قرار داد. 
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شروع و تداوم مسیر ترازیابی 
ــه گزینـه  برای شروع یک مسیر کلید  Line رابزنید. صفحه نمایش بصورت زیر درمیآید و سپس بسته به مورد یکی از س
ــیر جدیـد(new line) را انتخـاب  ادامه مسیر در پروژه(cont. line of Project)، ادامه مسیر فعلی (Continue line) و مس

کنید. با انتخاب گزینه ”ادامه مسیر” میتوان بسرعت مسیر نیمه تمام را ادامه داد.  
 

 
ــر مسـیر تکمیـل شـده در یـک  در مورد گزینه ”ادامه مسیر در پروژه”، قبل از شروع باید شماره مسر مذکور وارد شود.  ه

پروژه را نیز میتوان ادامه داد. سرشکنی نهائی مسیر کل اطالعات نیز همچنین میسر است.  
ـــود تــا نقــاط بــا تغیــیر ثــابت             جـهت بحداقـل رسـاندن مشـکالت احتمـالی در مسـیرهای طوالنـی، پیشـنهاد میش

(Fixed change points) هر جا که مسیر با گزینه ”ادامه مسیر” ادامه مییابد درج شود. این عمل یعنی ختم و تداوم مســیر 

ــده احتمـالی را بـه  هیچ تاثیری بر ادامه محاسبات  مسیر ندارد اما شما را قادر میسازد در صورت بروز مشکل مسیر گمش
یک نقطه متصل کرد و مسیرهای جدا از همه را بطور دستس به هم متصل کرد.  

ــو اسـت  پس از ورود شماره مسیر ترازیابی نوبت به تعیین روش اندازهگیری در تقدم و ترتیب قرائت میرهای عقب و جل
(شکل زیر سمت چپ و راست) 

ــهای مختلـف در جـدول  که با کلید MOD میتوان حالتهای مختلف را انتخاب کرد.  روشهای قابل انجام در مورد ترازیاب
زیر تنظیم شده است.  

DiNi12 DiNi روش 
 12T

 DiNi
 22

 BF X X X
 BFFB X X X
 BFBF X X .
 BBFF X X .

 
در روش جایگزین(Alternate method)، ایستگاههای زوج و فرد بروشهای مختلف مورد مشاهده قرار میگیرد.  

ترتیب جایگزین ترتیب غیر جایگزین 
2- ایستگاه 1- ایستگاه 2- ایستگاه 1- ایستگاه 

 BF BF BF BF 
 BFFB BFFB   BFFB BFFB 
 BFBF BFBF BFBF BFBF
 BBFF BBFF BBFF BBFF
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در آغاز کا ر را با ورود ارتفاع بنچمارک شروع میکنیم و در صورت نیاز با کلیدP   R J یک پروژه را قبــل از آن انتخـاب 
میکنیم. سپس شماره نقطه و کُد نقطه را وارد میکنیم. هنگام ورود شماره نقاط در اندازهگیریهای مسیر میتوان با اســتفاده 

از کلیدهای cPNO و iPNo میتوان با راحتی بیشتر شمارهها را بصورت پشت سرهم و غیر آن وارد کرد.  
 

اندازهگیریهای دید عقب و جلو 
ــن قرائـت را  عنوان Back  بنمایش درمیآمده در سمت راست و باالی نمایشگر نشان میدهد که با کلید MEAS باید اولی
ــه  به نقطه عقب انجام داد (شکل زیر- سمت چپ). با توجه به عنوانهای بعدی مشاهدات بعدی با زدن کلید MEAS ادام
ــد بعـدی  مییابد. در نتیجه در سمت راست و باالی نمایشگر عنوان Fore را نشان میدهد که موید این مطلب است که دی
را باید به نقطه جلو انجام داد (شکل زیر- سمت راست).با کلید D ISP میتوان موارد اضافی قابل نمایش را روی صفحــه 
 DISP ــاقی میمـاند تـا بـار دیگـر ظاهر کرد. پس از یکبار استفاده از کلید DISP پارامترهای بنمایش درآمده بدون تغییر ب

استفاده شود.  

 
مشاهدات وسط در ترازیابی مسیر 

برای انجام مشاهدات وسط در ترازیابی مسیر از کلید In t M  استفاده میکنیم. قدمهای بعدی مشابه همان انــدازهگیریـهای 
ــام شـده باشـد. در ایـن صـورت بسـرعت  با ارتفاع مرجع است. اندازهگیریهای دید عقب هنگام انجام دید وسط باید انج

میتوان اندازهگیری دید وسط را با زدن کلید MEAS انجام داد.  
 

پیاده کردن هنگام ترازیابی مسیر 
ــد عقـب  برای اینکار کلید SOut را میزنیم. قدمهای بعدی مشابه همان پیاده کردن با ارتفاع مرجع است. اندازهگیریهای دی
ــاده کـردن،  هنگام انجام دید وسط باید انجام شده باشد. در این صورت بسرعت میتوان انجام داد. در اینصورت قبل از پی

ارتفاع نقطه مورد نظر را وارد میکنیم. 
 

کنترلهای اتوماتیک و قابل انتخاب حین ترازیابی مسیر 
با استفاده از کلید INFO  (شکل زیر)  میتوان به کل فواصل مورد قراولروی دست پیدا کرد. از آنجا که کــل فاصلـه دیـد 
ــان ایـن دو مقـدار در پایـان  عقب و دید جلو بنمایش درمیآید، میتوان ایستگاه بعدی را بنحوی انتخاب کرد تا تعادلی می

مسیر بوجود آید.   
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با تنظیم موارد مربوطه میتوان موارد زیر را مورد کنترل قار داد: 
 - حداکثر فاصله قرارولروی 

 -  حداقل ارتفاع قراولروی 

 حداکثر اختالف مشاهده از یک ایستگاه . در شکلهای زیر پیغامهای خطا مربوط به هر حالت آورده شده است. 

هرگاه مسیر بصورت مناسبی بپایان نرسد پیام زیر بنمایش درمیآید.  

 
و هرگاه در این حال کلید On/Off زده شود پیغام زیر بنمایش درمیآید.  

 
ــی  دستگاه را هر زمان میتوان خواسته و یا ناخواسته خاموش کرد. ولی زمانیکه دستگاه بار دیگر روشن شود از همان محل
ــها هنگـام قرائتـها در  که دستگاه خاموش شده و بدون از دست رفتن اطالعات کار را شروع میکند. بنابراین حین جابجائی

ترازیابی مسیر میتوان بین دو استقرار بدون نگرانی دستگاه را خاموش کرد.  
 

به پایان بردن ترازیابی مسیر 
 No و Yes ــای برای به پایان بردن مسیر ترازیابی باید کلید LEnd را زد. در اینصورت پیغام زیر ظاهر میشود که با کلیده

باید به آن پاسخ مثبت و منفی داد. 

 
 پاسخ مثبت یعنی مسیر به یک نقطه معلوم ختم میشود و پاسخ منفی بمعنی آنست که مسیر به نقطهای با ارتفــاع نـامعلوم 
ختم شده است. باالخره در صورتیکه پاسخ مثبت باشد، ارتفاع نقطه پایانی بصورت زیر دریافت میشود. در پایــان بـا زدن 

ESC کار روی مسیر بپایان میرسد.  
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 (DiNi 12  DiNi 12T) سرشکنی مسیر
ــی و  در ترازیابی مسیر، یک مسیر به نقاطی با ارتفاع معلوم در شروع و پایان متصل میشود و درنتیجه اختالف ارتفاع واقع

اندازهگیری شده دو نقطه قابل مقایسه خواهد بود.  
 

ــهای مختلـف مـیر متناسـب بـا فاصلـه  برنامه سرشکنی مسیر امکان این امر فراهم میآورد تا اختالف موجود را میان قرائت
ــیری شـده (قرائـت  قرائت سرشکن شود و ارتفاعهای سرشکن شده محاسبه میشود. حین انجام سرشکنی، مقادیر اندازهگ
میر و فواصل) تغییری نمییابند. مشاهدات دید وسط هم با توجه به تصحیحات اعمال شده به اسـتقرار مربوطـه، تصحیـح 

خواهند شد.  
 

سرشکنهائی مسیر تنها زمانی قابل انجام است که ترازیابی مسیر به پایان رسیده باشد و همراه با ارتفاعهای دید وسـط روی 
حافظه ذخیره شده باشد. سرشکنی مسیر تنها در صورتی عملی است اطالعات با نرمافزار نگارش 2 و باالتر ذخــیره شـده 

باشد.  
 

امکان این امر وجود دارد که ارتفاع تعدادی از نقاط دید عقب هنگام اندازهگیری مشخص نباشد. در اینصــورت ارتفـاع آن 
ــروع و پایـان) نـیز  نقاط را هنگام سرشکنی میتوان وارد کرد. امکان سرشکنی مسیرهای بسته (لوپ) – با نقاط مشترک ش

وجود دارد. 
 

پیش نیازهای ترازیابی مسیر عبارتند از: 
1-  کل مسیر ترازیابی در یک پروژه روی کارت حافظه کامپیوتری ذخیره شده باشد.  

ــورت  2-  در دستگاه  DiNi 12 تنظیم ذخیره باید بصورت RMC و در مورد DiNi 12T پارمترهای مورد ذخیره باید بص
R,HD,Z باشد. در غیر اینصورت سرشکنی امکان پذیر نخواهــد بـود زیـرا در فـایل پـروژه محلـی در میـان خطـوط 

اطالعات برای درج ارتفاعات سرشکن شده وجود ندارد.  
3-  زمان اندازهگیری در حین یک استقرار ترازیابی مسیر نباید به نحوی متوقف شود که اندازهگیریها انجام نگیرد. 

4-  سرشکنی مشترک چند مسیر جدا از هم تنها زمانی میسر است که با گزینه     ”ادامه مسیر” بهم متصل شده باشند. امــا 
ــرگـاه بـا گزینـه   آنها را میتوان بترتیب برداشت ولی در بخشهای مختلف یک پروژه قرار داد. مسیرهای جدا از هم ه

”مسیر جدید” آغاز شده باشند، باید جدا از هم سرشکن شوند.  
5-  سرشکنی مسیر شامل میانگیری قرائت دید جلو و دید عقب نمیشود.  

6-  سرشکنی مسیر را نمیتوان تکرار کرد. 
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7-  قبل از شروع سرشکنی، اطمینان حاصل فرمائید که باطری کامالً شارژ است.  
8-  اطالعات ذخیره شده روی ذخیره  نباید بیین اندازهگیری مسیر و سرشکنی آن تغییر کند. قبل از آنکه سرشکنی مســیر 
ــن  واقعاً آغاز شود، اطالعات ترازیابی مسیر از طریق محاسبه مجدد کنترل میشود. برنامه نرمافزاری دستگاه، هرگاه  بی

اطالعات اولیه و مجدداَ محاسبه شده، کمتر از مقادیر زیر اختالف داشته باشد را میپذیرد. 
ارتفاعها:  0002ر0 متر 

فواصل:  02ر0 متر 
برای شروع سرشکنی ابتدا کلید MENU گزینه ششم یعنــی LINE ADJUSTMENT را انتخـاب میکنیـم.(شـکل زیـر 

بنمایش درمیآید). 

 
  برای جستجوی مسیر جهت سرشکنی میتوان از سه گزینه   Adr ،?Cde ،?PNO? و یا Lno? استفاده کرد کــه بـترتیب 
جستجو بر اساس شماره نقطه، کُد نقطه و آدرس و شماره مسیر است. پساز انتخاب مسیر با زدن کلید .o..  k آنـرا مـورد 

تائید قرار میدهیم. با کلیدهای فلش باال و پائین میتوان برای جستجوی بیشتر در حافظه استفاده کرد.  
ــاتی    در پی آن دستگاه به کنترل مسیر ترازیابی میپردازد و پیغام زیر بنمایش درمیآید. در این حال دستگاه خطوط اطالع

را کنترل و تغییرات را مرور میکند.  

 
ــس از تـائید نقطـه شـروع و پایـان بـا زدن .o.k     مقـادیر  پس از تائید مسیر صفحه نمایش به شکل زیر درمیآید و پ
اندازهگیری کنترل میشود و هرجا الزم باشد، ارتفاع بنچمارک پرسیده خواهد شد. مراحل فــوق در سـه شـکل زیـر دیـده 

میشود. 

 
مسیرهای ترایابی که اطالعات آنها بطور دستی تغییر یافتهاند را نمیتوان سرشکن کرد. هرجا که الزم باشد برنامــه دسـتگاه 
ارتفاع نقاط بنچمارک را مطابق شکل فوق سمت راست  از کاربر درخواست میکنــدو ورود اطالعـات بطـرق گفتـه شـده 
ــکن شـده و خـام) بوجـود آیـد بنمـایش  انجام میشود. همچنین زمانیکه اختالفهائی میان اطالعات قدیم و جدید ( سرش



 44                         DiNi کتاب راهنمای ترازیاب دیجیتالی

درمیآید و کاربر باید با زدن.o.k  آنرا تائید کند و یا بــا زدن ESC از سرشـکنی انصـراف بدهـد. بـا زدن .o.k ارتفاعـهای 

مرجع شروع و پایان مورد تائید قرار میگیرد و سپس محاسبات سرشکنی آغاز میشود.(شکل زیر) 

پایان مرحله سرشکنی با پیغام زیر مشخص میشود: 
پس از سرشکنی، اولین خط اطالعاتی مربوط به ترازیابی با عالمت + مشخص میشود. این عالمت نشانه سرشــکن شـدن 

مسیر ترازیابی و عدم امکان سرشکنی مجدد مسیر است.  
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ــه  برای استفاده صحیح ترازیاب دیجیتالی، دانستن و رعایت پارهای از موارد و شرایط کاری ضروری است. پیشنهادات ارائ
شده در این بخش باعث میشود تا دقت دستگاه بمعنی واقعی آن حاصل شود.  

 
  DiNi اندازهگیری ارتفاع و طول

ــمت درجـهبندی شـده 2  از روش اندازهگیری قرائتهای منفرد از روی بخش درجهبندی شده میر  (بر مبنای قرائت 15 قس
ــات  سانتیمتری و یا درونیابی میان قرائت آنها) برای تعیین ارتفاع استفاده میشود. برای شناسائی دقیق درجهبندیها و اطالع
ــاثیری بـر نتیجـه  کٌد شده آنها، الزم است تا تصویر بادقت زیاد فوکوس شده باشد. نوسانات عادی هنگام فوکوس کردن ت

اندازهگیری ندارد.  
اندازهگیری طول DiNi : در DiNi، فاصله تا میر همزمان با تعیین ارتفاع انجام میگیرد. فاصله بدست آمده، فاصله افقی 
بین محور قائم دستگاه و صفحه گذرا از میر درجهبندی شده (و نه مرکز صفحه پایه میر)است. نرمافزار دســتگاه ضخـامت 

میر را ملحوظ میکند.  
 

ــروی بـه حداقـل  برای تعیین ارتفاعها و فواصل با  DiNi 22,12 و در مٌد ترازیابی در DiNi 12T  دستگاه نیازمند قراول
یک بخش 30 سانتیمتری میر قابل رویت در باال و پائین (بصورت متقارن) و عمود بر محور قراولروی است. برای حصول 
نتایج بهینه اندازهگیری، مانعی بر سر راه این میر نباید وجود داشته باشد. در فواصل کمتر از 14 متر، بخش قابل قراولــروی 
ــاید بـدون مـانع  میر باید بیشتر از بخش قابل رویت آن باشد. بعبارت دیگر عالوه برآنکه قسمت قابل رویت با تلسکوپ ب

باشد، کمی در باال و پائین میر خارج از محدوده دید نیز باید مانع بر سر راه خود نداشته باشد. 
 

ــی  نکاتی درباره بحشهای مختلف میر: اگر مسیر میر مثالَ توسط شاخه درختان سد شده باشد و یا اندازهگیری نیازمند بخش
باالتر از باالی میر و یا بخش زیرین پایه باشد، بخش مورد استفاده میر دیگر نسبت به شعاع دیدگانی متقارن نخواهــد بـود 

(اندازهگیری انجام پذیر نخواهد بود). 
از آنجا که عدم تقارنهای عمده مانع از حصول صحت الزم میشود، هرگــاه بیـش از چنـد سـانتیمتر در بـاال و پـائین تـار 

رتیکول را توسط مانعی سد شده، پیغام 322 ؛ خارج از محدوده اندازهگیری ظاهر میشود.  
 

برای فواصل بین حداقل فاصله اندازهگیری و یا زیر5 متر، دستگاه تنها نیازمند حداقل یــک بخـش 10 سـانتیمتری از مـیر 
است. بخاطر این حداقل، برای فواصل قراولروی کوتاه حدود 6 سانتیمتر از باال و پائین میر مورد استفاده قرار نمیگیرد.  

 
ــن و  نکاتی درباره بخشهای مختلف میر در وضعیت های توتال استیشن و مختصات DiNi 12T: در وضعیت توتال استیش
مختصات، ارتفاع به همان طریق وضعیت ترازیابی با استفاده بخش 30 سانتیمتری میر انجام میشود. این امر باعث میشود 
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کاهش خطای انکسار بروی ارتفاع به مقدار حداقل آن میشود. برای اندازهگیری فواصل، یک بخش تقریباً 1 متری استفاده 
میشود که باید نسبت به شعاع دیدگانی (در باال و پائین) متقارن باشد. 

اگر بسبب موانع بخش مناسبی از میر در دسترس نباشد، دستگاه از بخش کوچکتری از مــیر اسـتفاده میکنـد. ایـن بخـش 
ــدازهگـیری  آنقدر کوچک انتخاب میشود تا تاثیری بر صحت طول اندازهگیری شده نداشته باشد. اگر فواصل بلند مورد ان
ــن جلـوگـیری  باشد و بخش قابل قراولروی میر کمتر از 60 سانتیمتر باشد، از اندازهگیری فاصله در وضعیت توتال استیش
ــابی  بعمل خواهد آمد. (پیغام خطا 326 ؛ بخش میر بسیار کوچک است). در اینصورت فاصله بدست آمده در قسمت ترازی

قابل استفاده است.  
 

ــه سـفید(زرد)/  کد درج شده بر روی میر شامل درجهبندیهای 2 سانیمتری است که دارای رنگهای سفید(زرد)/ سیاه یا نیم
ــای دقیـق  نیمه سیاه است. برای اندازهگیری فواصل و ارتفاع، تنها لبههای درجهبندیهای 2 سانتیمتری استفاده میشود. کده

شامل خطوط با پهنای 1 میلیمتر تنها برای مصارف کدگشائی در موارد فواصل قراولروی کمتر از 6 متر بکار میرود.  
 

هرگاه پاندول کمپانساتور متوقف شده باشد، اندازهگیری را نمیتوان آغار کرد. اگر در حین انــدازهگـیری پـاندول متوقـف 
شود، پیغام 202: کمپانساتور خارج از محدوده؛ بنمایش درمیآید.  

 
شرایط نور  

ــه بـاعث صدمـه خـوردن چشـم میشـود و   از تشعشع مستقیم نور خورشید به درون تلسکوپ باید جلوگیری کرد چراک
ــت، بـا دسـت روی  ممکن است باعث اشکال در اندازهگیری شود. اگر انعکالسهای خورشید در تلسکوپ قابل رویت اس
ــیر را در امتـداد قـائم  تلسکوپ  سایه بیندازید تا این انعکاسها از بین برود. در صورت انعکاسهای خورشید بر روی میر، م

حول خود دوران دهید تا انعکاسها از بین برود.  
 

ــیری کـاهش  اگر اندازهگیریها در مقابل نور شدید انجام میشود، ممکن است زمان اندازهگیری زیاد شود و یا دقت اندازهگ
یابد.  

اگر تغییرات در روشنائی در حین روند اندازهگیری بگونهای موجود تداخل در اندازهگیریها شود، اندازهگیریها از نو شـروع 
ــد. پـس از  خواهد شد. اگر این شرایط مرتب تکرار شود، پیغام 321 ” تغییرات روشنائی بسیار زیاد است” بنمایش درمیآی

رفع اشکال دوباره میتوان کار را آغاز کرد.  
 

ــش مناسـبی از مـیر بـرای انـدازهگـیری قـابل  اگر شدت بازتاب نور مثالَ هنگام سحر و یا هنگام غروب کم باشد و یا بخ
قراولروی نباشد و یا کالَ به میر قراولروی نشده باشد، پیغام خطــای 323 و یـا 324 ” مـیر قـابل قرائـت نیسـت” بنمـایش 
ــدازهگـیری افزایـش  درمیآید. اگر روشنائی تنها بحد کفایت اندازهگیری موجود باشد (حداقل ممکن) ممکن است زمان ان
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یابد. هرگاه زمان اندازهگیری از 5 ثانیه بیشتر شود، آنگاه حتی باید انتظار داشت که از میزان دقت نیز کاسته شده باشــد. در 
این شرایط توصیه میشودکه سطح میر را با امکانات اضافی روشن کرد.  

اگر الزم شود که سطح یک میر روشن شود، پیشنهاد میشود یک المپ فلورسنت که از کنار و متمایل به جلوی میر نصب 
ــک المـپ 10 واتـی (12 ولـت مسـتقیم و یـا 220 ولـت  شود. اگر المپ تقریباَ هم ارتفاع با خط دید نصب شده باشد، ی
ــود  متناوب) کفایت میکند. استفاده از نور مستقیم المپ رشتهای توصیه نمیشود چرا که نور بصورت یکنواخت نخواهد ب

و همچنین تشکیل سایهها و بازتابها منجر به بروز خطا در اندازهگیری میشود.  
در زیر نور خورشید، قطع کوتاه مدت خط دید از اهمیت زیادی برخوددار نیست چراکه برای انــدازهگـیری مـدت اندکـی 
برقراری خط دید کفایت میکند. هرگاه خط دید بسبب عبور و مرور وسائط نقلیه قطع شودو اندازهگــیری برقـرار نشـود، 

زمان اندازهگیری بطبع افزایش خواهد یافت.  
 

قرائت بنمایش درآمده، میانگین مقادیر بدست آنده از چندین اندازهگیری است. در صورت اختالفـهای زیـاد میـان مقـادیر 
ــد.  اندازهگیری شده، اندازهگیری رد میشود و پیغام خطای 325 ” انحراف معیار از حد مجاز خارج است” بنمایش درمیآی
ــورد کیفیـت اطالعـات انـدازهگـیری شـده بعمـل  این امر تنها باعث رفع اشتباهات بسیار بزرگ میشودولی امتحانی در م
ــیری  نمیآید. هنگام بروز ارتعاشات و یا بادهای شدید، تغییرات بنمایش درآمده الزاماَ بمعنی ارائه بهترین اطالعات اندازهگ

شده نیست.  
ــدید، بـرای  توصیه میشود در چنین مواردی از گزینه اندازهگیریهای استفاده شود. از انجام اندازهگیری هنگام ارتعاشات ش

مثال هنگام عبور یک خودروی سنگین از مجاورت دستگاه خودداری کنید. 
 

ــرای ایـن  دستگاههای DiNi امکان اندازهگیری با میرهای کُددار تا 5 متری را میسر میسازد. لذا میرهای Td24 و Td25 ب
منظور ساخته شدهاند. برای اندازهگیری باید تمام بخشهای زیرین خــط دیـد متصـل و در جـای خـود قفـل شـده باشـد. 
اگرکاربردر حال اندازهگیری به میرهای کشوی در حالت داخل یکدیگر (کامل و یا جزئی) است، باید اطمینان حاصل کنــد 
قراولروی به بخشهای میر قرارگرفته در یکدیگر انجام نشود. در غیر اینصورت اندازهگیریهای غلط و یا نتایج بیمعنی قابل 

جلوگیری نخواهد بود.  
ــات اسـت. بـهمین دلیـل  شـرایط  ترازیاب دیجیتال یک ترازیاب اپتیکی است که دارای بخشهای ذخیره و پردازش اطالع

احتیاطی در مورد ترازیاب دیجیتالی درست مانند ترازیاب اپتیکی است.  
 

توصیههائی برای ترازیابی دقیق 
از قرار دادن سه پایه و دستگاه در معرض تابشهای نورخورشید خصوصاً هنگام ظهر خودداری کنید. 
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ــائی بـا محیـط هسـتند. طبـق یـک حسـاب  توجه داشته باشید که ترازیابهای دیجیتالی نیز نیازمند مدت زمانی برای همدم
ــن از نظـر عـددی بـر حسـب دقیقـه مـدت  سرانگشتی در زمینه اندازهگیریهای دقیق، دو برابر اختالف دما بر حسب کلوی
ــتفاده از مـیر تاشـو حداقـل  زمانیست که دستگاه نیاز دارد تا به دمای محیط برسد. هنگام اندازهگیریهای معمولی و مثالً اس

نصف زمان مورد اشاره در فوق برای تنظیم دمائی مورد نیاز خواهد بود.  
دستگاههای DiNi دارای یک احساسگر دمائی هستند که قــابل قرائـت بطـور خـارجی نیسـتند. ترکیـب تغیـیرات دمـا در 
ــط  محدوده خط دید تعیین شده و به دستگاه معرفی شده است. دستگاه بر اساس این اطالعات تصحیحات الزمه جهت خ
ــتگاه بطـور کـامل بـا محیـط  دید را در حین اندازهگیری بسرعت اعمال میکند. این تصحیح تنها زمانی میسر است که دس

تبادل حرارتی انجام داده باشد.  
ــرارت، تنشـهای  تحت هر شرایطی باید برابری فاصله قراولروی را رعایت کرد تا از انحرافهای احتمالی خط دید توسط ح

مکانیکی و عوامل دستگاهی مانند عدسی فوکوس جلوگیری کرد.  
فاصلههائی خیلی بیشتر از 30 متر را برای اندازهگیری انتخاب نکنید.  

 
برای دستیابی به دقتهای اعالم شده دستگاه و حذف خطای (باقیمانده) کمپانساتور، اطمینان حاصل کنید کــه تـراز کـروی 

بخوبی تنظیم شده است و یکی از روشهای اندازهگیری را بکار ببندید.  
 .(RVVR,VRRV) ”الف) اندازهگیری براساس روشهای ترکیبی موسوم به ”رد تراوزرز

ب) اندازهگیری براساس روشهای غیر متناوب (RVVR,RVVR) ، پس از اندازهگیری R و V در حــالت دیـد جلـو تـراز 
کروی را بار دیگر تراز کنید.  

 
ــائط  قبل از شروع اندازهگیری اطمینان حاصل فرمائید که لرزشهای و تکانهای منتقل شده به دستگاه مثالَ ناشی از عبور وس

نقلیه سنگین و تندبادهای سنگین مستهلک شده باشد. (قابل کنترل از طریق قراولروی با تلسکوپ و یا تجربه) 
 

ــابه بـا  امور مربوط به استفاده در پروژههای زیرزمینی و نشست میر در خاک و استقرار میر و دوران میر همچون موارد مش
ترازیابهای اپتیکی است.  

 
بنابر درخواست کاربران، امکان ارائه گواهینامه برای میرهای انوار وجود داردکه به توصیف فنی میرها میپــردازد. میرهـا را 

باید با دقت مورد استفاده قرار داد و حمل و نقل کرد و در فواصل زمانی معین آنرا کالیبره کرد.  
 

توصیههائی برای اندازهگیری دقیق  - ترازیابی غیر خطی 
برای ترازیابی دقیق غیر خطی، تنظیم خط دید(با نرمافزار دستگاه) از اهمیت زیادی برخوددار است کــه ناشـی از اختـالف 
فواصل قراولروی است. در ترازیابی مسیر انحراف افق بعلت برابر بودن فواصل قراولروی بیاثر خواهد شد. بنابراین تنظیم 
دستگاه بشدت توصیه میشود. در اندازهگیریهائی که در طول روز انجام میشود و حتی با وجود اختالف دما هنگام شروع 



 50                         DiNi کتاب راهنمای ترازیاب دیجیتالی

و خاتمه کار اندازهگیری و افزون بر آن تابش نور خورشید، سیسـتم تصحیـح دمـائی درونـی دسـتگاه، بخـش بـزرگـی از 
ــابت قراولـروی کـرد و بـه مقایسـه اطالعـات  انحرافهای خط دید را اصالح میکند. اما برای اطمینان بیشتر باید به نقاط ث

پرداخت و در صورت نیاز بین مشاهدات اقدام به تنظیم مجدد دستگاه کرد.  
با کلید INFO میتوان اطالعات مهم مربوط به دستگاه را  بازخوانی کرد(شکل زیر). این اطالعات شامل: 

 - میزان ولتاژ باطری دستگاه 

 (DiNi 22 به استثنای)  تاریخ و زمان  - 

 -  محموع فواصل جداگانه قراولروی دید عقب و دیدجلو: این مقادیر تنها در طول اندازهگیری یک مسیر و در ارتباط با 

آخرین ایستگاه تکمیل شده به نمایش درمیآید.  هر دیدعقب انجام شده در ایستگاه جدید در این مقادیر منظور نشده 
است.  

این امکان وجود دارد که با زدن کلید R-IS وضعیت اساسی دستگاه را در فایل اطالعات ثبت کـرد. خطـوط اطالعـاتی بـا 
محتویات زیر در فایل مربوطه درج میشود.  

 - واحد اندازهگیری 

 -  میزان تصحیح خط دید 

 -  تاریخ آخرین تنظیم نرمافزاری 

 -  تنظیمهای انکسار و کرویت  

 -  ضریب انکسار 

 -  ثابت افزایشی و خارج محوری میر 

 -  برای خروج از بخش اطالعات دستگاه کلید ESC را بزنید.  
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این بخش تمامی عملیات مرتبت با حافظه دستگاه و انتقال اطالعات به کامپیوتر را در بر میگیرد.  
DiNi 12 و DiNi12 T یک سیستم ذخیره اطالعات مبتنی بر پروژه در اختیار قرار میدهد که در دایرکتوریهای مختلف 

ــک پـروژه ذخـیره میشـود کـه  توسط کاربر ایجاد میشود. در DiNi 21 اطالعات بترتیب تقدم و تاخر زمانی در فایل ی
حداکثر ظرفیت آن 2200 خط اطالعاتی است.  

 
ــد. در  برای احضار منوی مربوط به ویرایش اطالعات باید کلید EDIT را زد. در نتیجه صفحه نمایش به شکل زیر درمیآی

ابتدا نام پروژه، آخرین آدرس موجود در پروژه و میزان حافظه آزاد بصورت درصد بنمایش درمیآید.  
 

 
نمایش خطوط اطالعات: قبل از شروع به جستجو برای اطالعات باید کلید D  isp را زد. در نتیجه صفحه نمایش به شکل 
ــماره  زیر درمیآید. سپس با زدن کلید ؟ گزینههای مربوط به جستجو بر اساس شماره نقطه، کُدنقطه، آدرس در پروژه و ش
خط بکمک کلید Adr ،?Cod ،? Pno?و Lno? انجام میگیرد و یا میتوان با استفاده از کلیدهای فلش، خطهای اطالعاتی 

قبل و بعد را مرور کرد.  
ــد. بـا کلیـد  برای انتقال به صفحه دوم بخش ویرایش کلید DISP را باید زد. در نتیجه صفحه نمایش به شکل زیر درمیآی
ــائین بـرای مـرور حافظـه بکـار مـیرود. بـرای  ↓? برای ادامه جستجو بر اساس پارامترهای قبلی و کلیدهای فلش باالو پ
تصحیح شماره نقطه و کٌد باید پس از زدن کلید Edt کلیدهای PNr و یا REM را استفاده کرد. پس از تغییر شماره نقطه و 
کٌد، موارد ورودی را با زدن .o.k تائید کنید. توجه داشته باشید از میان اطالعات ذخیره شده تنها شماره نقطــه و کـد قـابل 

ویرایش است و اعداد و ارقام ذخیره شده قابل تغییر نیست. 

  
 

نام پروژه موجود 

آخرین آدرس پروژه 

درصد حافظه آزاد 
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حذف خطوط اطالعاتی 
از کلید  Del میتوان برای حذف استفاده کرد. در نتیجه صفحه نمایش به شکل زیرسمت چپ درمیآید. برای جســتجو از 
کلید ؟ استفاده میکنیم و برای شروع به حذف همه خطوط اطالعاتی کلید a ll  را میزنیم. پس از انتخاب اطالعات مــورد 

نظر با زدن کلید YES نسبت تائید حذف و یا با NO از حذف منصرف میشویم. (شکل زیر سمت راست) 

 
 

درج خطوط اطالعاتی 
برای شروع به درج اطالعات از کلید Inp استفاده میکنیم. در نتیجه صفحه نمایش به شکل زیر درمیآید. همچــون مـوارد 
مشابه برای درج اعداد از کلیدهای 0 تا 9 و برای حذف مقدار وارد شده از کلید فلش بسمت چــپ و بـرای تـائید مقـدار 

وارد شده از کلید .o.k استفاده میکنیم.  

 
پس از درج پارامتر مورد نظر با کلید  DISP به صفحه دوم نمایش رفته با کلیدهایPNr  و یا REM اقدام به درج شــماره 

نقطه و کٌد میکنیم. (شکل زیر)  

 
ویرایش پروژه 

برای فعال سازی منوی پروژه کلید PROJ رابزنید. و سپس یکی از گزینهها را بسته به مورد انتخاب کنید. 
ــه  انتخاب پروژه: گزینه نخست SELECT PROJECT برای انتخاب پروژه مورد استفاده قرار میگیرد. با انتخاب این گزین

شکل زیر بنمایش درمیآید. 



 54                         DiNi کتاب راهنمای ترازیاب دیجیتالی

ــرا بـا کلیـد Yes  تـائید  ابتدا با استفاده از کلیدهای فلش باال و پائین، پروژه مربوطه را انتخاب میکنیم و سپس انتخاب آن
میکنیم. با استفاده از کلید CD هرگاه پروژه در زیر شاخه و یا دایرکتوری دیگری قرار داشته باشد میتوان آن زیر شاخه و 

یا دایرکتوری را انتخاب کرد. 
ایجاد یک پروژه جدید: برای اینکار گزینه دوم NEW PROJECT را انتخاب میکنیم. صفحه نمایش بشکل زیر درمیآید. 

ــدا  با استفاده از گزینه INPUT PROJECTNAME نام پروژه را بصورت زیر وارد میکنیم (شکل پائین سمت چپ) و ابت
با کمک گزینه CREATE DIRECTORY اقدام به ایجاد یک زیرشاخه و یــا دایرکتـوری میکنیـم و پـروژه جدیـد را در 

دایرکتوری جدید ایجاد میکنیم. (شکل پائین سمت راست) 

نحوه ورود اعداد و حروف در قسمتهای قبل توضیح داده شده است. 
 

ــم.  انتقال اطالعات از یک پروژه و به یک پروژه دیگر: برای اینکار از گزینه سوم .DATA FROM O. PRJ استفاده میکنی
پس از انتخاب این گزینه لیستی از پروژههای موجود در زیر شاخه و یا دایرکتوری جاری بنمایش درمیآید که با کلیدهای 
ــا بخشـی از آنـها  فلش انتخاب و با YES مورد تائید قرار میگیرد. از آنجا که ممکن است هدف انتقال کامل اطالعات و ی
ــن  باشد، نرمافزار با نمایش شکل زیر از کاربر درخواست میکند تا محدوده اطالعات مورد درخواست جهت انتقال را معی

کند. 

ــایش در حیـن مراحـل مختلـف بـه شـکلهای زیـر  پس از انتخاب خطوط اطالعاتی با YES انتخاب را تائید و صفحه نم
درمیآید. در پایان با کلید ESC کار را خاتمه میدهیم. (شکلهای زیر از چپ به راست) 

 
ــود. مراحـل حـذف پـروژه شـباهت  حذف پروژه: برای حذف پروژه از گزینه پنجم DELETE PROJECT استفاده میش

زیادی به انتخاب پروژه دارد و پس از تائید با YES، پروژه حذف خواهد شد. 
 

تغییرنام پروژه: برای اینکار از گزینه چهارم RENAME PROJECT استفاده میشود. پس از انتخاب پــروژه مـورد نظـر و 
تائید انتخاب با گزینه YES دستگاه نام جدید را میپرسد که همچون نامگذاری یک پروژه جدید، نام جدید وارد میشود.  
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انتقال اطالعات بین ترازیاب DiNi  و کامپیوتر 
اطالعات بین دستگاه و کامپیوتر را میتوان هم از طریق کابل و هم از طریق کارتخوان کارت P CMCIA انتقال داد. بـرای 
ــه سـوم DATA TRANSFER را  شروع کار انتقال پس از زدن کلید MENU و بنمایش درآمدن صفحه نمایش زیر گزین

انتخاب میکنیم. 

 
پس از انتخاب این گزینه، امکــان انجـام دو نـوع مختلـف تنظیمـات ارتبـاطی وجـود دارد کـه تحـت قـالب عنـوان    

Interface1,2 مشخص میشود. با انتخاب هرکدام صفحه نمایش زیر بنمایش درمیآید. 

گزینه اول مربوط به انتقال اطالعات از ترازیاب به کامپیوتر و گزینه دوم انتقال اطالعات از کامپیوتر به ترازیــاب و گزینـه 
سوم مربوط به تنظیمهای ارتباطی است که باید در ترازیاب و کامپیوتر بطــور یکسـان تنظیـم شـده باشـد.  ایـن پارامترهـا 

عبارتنداز : 
 •  سرعت ارتباط بر حسب بیت بر ثانیه:   9600 

 Xon/Xoff      :پروتکل  • 
 None      (پریتی) چک درستی انتقال  • 
 •  بیت توقف     1 بیت 
 •  بیتهای اطالعاتی     8 بیتی 

رویه کار به این ترتیب است که پس از کنترل یکنواخت بودن تنظیمها در ترازیــاب و کـامپیوتر، بسـته بـه مـورد یکـی از 
گزینههای 1 یا 2 را انتخاب میکنیم. در مورد تخلیه اطالعات از ترازیاب قبل از شروع تخلیه صفحــه نمـایش زیـر بـرای 

انتخاب اطالعات بنمایش درمیآید. 

 
ــامپیوتر بـرای  قبل از زدن YES جهت آعاز انتقال باید کامپیوتر نیز آماده دریافت و یا ارسال اطالعات باشد. برنامهای در ک
ــتم عـامل WIN95 و یـا بـاالتر) اسـت.  ایـن برنامـه بخشـی از  این منظور مورد نیاز است برنامه hyperterminal  (سیس
برنامههای سازمانی سیستم عامل است ولی متاسفانه همیشه بطور پیش فرض هنگام نصــب وینـدوز نصـب نمیشـود. در 
ــافت.  صورت نصب قبلی آنرا میتوان با گزینه Start>Programs>Accessories>Communications>Hyperterminal ی
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ــاربرانی کـه  در غیر اینصورت آنرا باید با کمک گزینه Add new Program در گزینه Control Panel آنرا نصب کرد. به ک
سطور فوق برای آنان دارای مفهوم نیست توصیه میشود، امر نصب  Hyperterminal به افراد متخصص محول کنند. ایــن 
برنامه را همچنین میتوان از طریق گزینه Start>Run (hypertrm) بشرط نصب برنامه، اجرا کرد. با اجرای برنامه، فرم زیر 

بنمایش درمیآید. 

ابتدا یک نام دلخواه مانند DiNi زیر عنوان Name وارد کرده و یکی از شکلکهای زیر بدلخواه آنرا انتخاب کنید. فرم زیر 
ــاب میکنیـم. البتـه قبـل از  بنمایش درمیآید که گزینه Direct Com1 و یا Direct Com2 از مقابل Connect using انتخ

ــس از ایـن  انتخاب Com1 و یا Com2 باید نصب به سالم و آزاد بودن پورت سریال مورد استفاده اطمینان حاصل کرد.  پ
انتخاب فرم زیر بنمایش درمیآید. 
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موارد تنظیمی در این فرم باید مطابق آنچه که در باال درج شده باشد و از سوئی باید با تنظیمهای ترازیاب هماهنگ باشــد. 
 Receive Text File و یـا Capture Text File مرحله تنظیم به پایان میرسد و میتوان با گزینههای فرعی ،O.K. با زدن

از گزینه اصلی transfer اقدام به ارسال و دریافت اطالعات کرد.  
ــارج از حوصلـه کـاربران متعـارف نقشـهبردار  فرمتهای ورودی و خروجی نیاز به آگاهی کافی از مبانی کامپیوتر دارد و خ
است. لذا جهت دسترسی به اطالعات بیشتر یا با متخصصین شرکت تکنو ویا مستقیماَ به راهنمای انگلیسی مراجعه کنید.  
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ضمیمه 1 –  الف خالصه عملکرد کلیدها  ( کلیدهای اصلی)  
ــده کـه در شـرایط دشـوار  شروع اندازهگیری – همچنین یک کلید در پهلو سمت راست دستگاه تعبیه ش   MEAS

آغاز اندازهگیری را راحتتر میکند. 
 

آغاز اندازهگیری طول غیرتکراری  DIST

 
روشن و خاموش کردن دستگاه   ON  OFF

 
احضار منوی اصلی دستگاه  MENU

 
ــایش وضعیـت بـاطری، ذخـیره وضعیـت پایـه و  نمایش اطالعات مربوط به پارامترهای مهم دستگاه، نم INFO

نمایش کل فواصل قراولروی 
 

انتقال به صفحات دوم برای نمایش اطالعات اضافی و پیشانتخاب اطالعات برای نمایش  DISP

 
درج یک شماره نقطه مسلسل و یا منفرد  PNr

 
ــاراکتر)، درج متـن (حداکـثر 21 کـاراکتر)، بطـور  درج اطالعات اضافی مانند درج کد نقطه (حداکثر 5 ک REM

انحصاری در DiNi12 , 12T درج خودکار تاریخ و زمان 
 

ویرایشگر مدیریت اطالعات جهت نمایش وضعیت حافظه، مدیریــت پـروژه، نمـایش و حـذف خطـوط  EDIT

اطالعاتی، درج ارتفاع 
 

تکرار اندازهگیری با درج تعداد دفعات تکرار برای قرائت میر در محدوده انحراف معیار  RPT

 
اندازهگیری معکوس، تعویض حالت از مستقیم به معکوس (وبرعکس)  INV

 
درج دستی مقادیر اندازهگیری شده (قرائت بصری) برای اندازهگیریهای ارتفاع با اســتفاده از تـار وسـط و  INP

برای اندازهگیریهای فاصله با استفاده از تار باال و پائین و یا درج مستقیم فاصله 
 

 (DiNi 12T) انجام تنظیمهای مربوط به اندازهگیری زاویه افق Hz 
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انتخاب وضعیت اندازهگیری زاویه افقی  Hz-M

 
تغییر حالت از وضعیت یا مُد ترازیابی به توتال استیشن و مختصات  TS-M

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خاموش و روشن کردن روشنائی صفحه نمایش 
 تنظیم تاریکی و روشنائی (کنتراست) صفحه نمایش 

 
ورود مقادیر عددی 

 ورود عالمت مثبت و منفی 
 درج عالمت اعشار 

 مرور در اطالعات باال و پائین 
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ضمیمه 1 –  ب خالصه عملکرد کلیدها  ( کلیدهای سافت کی)  
 

شروع و یا ادامه مسیر ترازیابی  Line

تکرار اندازهگیری  Rpt

اندازهگیری دید وسط (ترازیابی غیرخطی)  IntM

پیادهکردن ارتفاع  SOut

 
انصراف از عملیات و خروج از یک منوی فرعی  ESC

ختم و یا حذف یک مسیر ترازیابی  LEnd

حرکت به باال و پائین در یک منو و یا اطالعات جهت انتخاب گزینه و یا اطالعات    

حذف کاراکتر وارد شده (حرکت به عقب) 
 

تغییر گزینه بنمایش درآمده  MOD

تغییر یک تنظیم   

رد و یا قبول یک انتخاب (تائید و  یا رد)  YES  NO

تائید دریافت یک پیغام  o.k.

حذف یک مقدار قدیمی و یا انتخاب یک مقدار جدید (در سرشکنی)  old   new

درج اطالعات متنی اضافی  Text

انتقال تاریخ به اطالعات اضافی  Date

انتقال زمان به اطالعات اضافی  Time

ورود مستقیم فاصله افقی  HD

اندازهگیری فاصله از طریق ورود قرائتهای تارهای باال وپائین (اندازهگیری بصری)  DR

 
نمایش حافظه و اطالعات پروژه  Disp

حذف حافظه و اطالعات پروژه  Del

ویرایش حافظه و اطالعات پروژه  Edt

 
درج خطوط اطالعاتی در حافظه در ارتباط با یک پروژه  Inp

احضار منوی جستجو برای نمایش خطوط اطالعاتی  ?

جستجو براساس شماره نقطه در حافظه در ارتباط با یک پروژه  ?PNo

جستجو براساس شماره خط در حافظه در ارتباط با یک پروژه  ?LNo
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جستجو براساس آدرس در حافظه در ارتباط با یک پروژه  ?Adr

جستجو براساس کُد نقطه در حافظه در ارتباط با یک پروژه  ?Cod

 
ادامه جستجو بر اساس مورد انتخابی قبل (هریک موارد چهارگانه باال)  ؟

انتخاب تمام  اطالعات حافظه و یا خطوط اطالعاتی پروژه  all

انتخاب خط اطالعاتی اول و یا نخستسن آدرس پروژه  Adr1

انتخاب آخرین آدرس  IAdr

تغییر به وضعیت ورود نقاط بصورت منفرد (غیر مسلسل)  iPNo

تغییر به وضعیت ورود نقاط بصورت مسلسل  cPNo

 
انتصاب عنوان صبح هنگام تنظیم ساعت  AM

انتصاب عنوان عصر هنگام تنظیم ساعت  PM

 
ثبت وضعیت دستگاه  R-IS

 
تغییر جهت افزایش زاویه افقی    Hz

نسبت دادن مقداری معین به لمب افق  Set

افزایش در جهت عقربههای ساعت  Hz

افزایش در جهت خالف عقربههای ساعت  Hz

تغییر دایرکتوری و یا زیر شاخه در کارت حافظه کامپیوتری  CD

فعالسازی مدیریت پروژه  PRJ

تغییر وضعیت برای درج اعداد  U

تغییر وضعیت برای درج حروف کوچک  b

تغییر وضعیت برای درج حروف بزرگ  B
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 ضمیمه 2 – مشخصات فنی دستگاه 
                              

 DiNi22                                 DiNi 12    DIN 18723 صحت براساس  
انحراف معیار در یک کیلومتررفت و برگشت 

اندازهگیری الکترونیک 
7ر0 میلیمتر  3ر0 میلیمتر - با میر بار کد انوار دقیق
3ر1 میلیمتر  0ر1 میلیمتر - با میر بار کد تاشو

اندازهگیری متعارف  
 - میر تاشو درجهبندی متریک  

   برد اندازهگیری 
اندازهگیری الکترونیک 

5ر1 –100 متر  5ر1 – 100 متر - با میر بار کد انوار دقیق 
5ر1 –100 متر  5ر1 – 100 متر - با میر بار کد تاشو

اندازهگیری متعارف  
از 3ر1  از 3ر1   - میر تاشو درجهبندی متریک

   دقت اندازهگیری طول 
اندازهگیری الکترونیک در فاصله قراولروی 20 متر 

25 متر  20 متر - با میر بار کد انوار دقیق
30 متر  25 متر  - با میر بار کد تاشو

اندازهگیری متعارف  
3ر0 متر  2ر0 متر    - میر تاشو درجهبندی متریک  

  حداقل مقادیر قابل نمایش روی واحد نمایش 
1ر0 میلیمتر  01ر0 میلیمتر اندازهگیری ارتفاع
10 میلیمتر  1 میلیمتر اندازهگیری طول

  اندازهگیری زمان 
2 ثانیه  3 ثانیه اندازهگیری الکترونیک 

  تلسکوپ  
26 برابر  32 برابر  بزرگنمائی

40 میلیمتر  40 میلیمتر  قطر عدسی شیئی
2ر2 متر  2ر2 متر میدان دید در فاصله 100 متری
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3ر0 متر  3ر0 متر میدان دید اندازهگیری الکترونیک در 100 متری 
  کمپانساتور 

15± دقیقه  15± دقیقه  محدوده کاری انحراف 
5ر0 ± ثانیه  2ر0 ± ثانیه  صحت تنظیم 

  ترازیابی         
8دقیقه / 2 میلیمتر  8دقیقه / 2 میلیمتر  تراز کروی 

  صفحه نمایش   
گرافیکی، با 4 خط  و 21 کاراکتر در هر خط 

 لمب افقی 
400 گراد/360 درجه  400 گراد/360 درجه واحد زاویه

1 درجه  1 گراد/ 1 گراد / 1 درجه درجهبندی
1ر0 گراد/ 1ر0 درجه  1ر0 گراد/ 1ر0 درجه  تخمین تاحد 

  کیبرد ( صفحه کلید) 
22 کلید، شامل 5 سافت (کلید متغیر بسته به منو) 

  برنامههای اندازهگیری 
 •  اندازهگیری یکبار 
 •  اندازهگیری مکرر 

 •  ترازیابی مسیر با مشاهدات وسط 
 •  ترازیابی  محیط و پیاده کردن  

 (DiNi 11) سرشکنی مسیر ترازیابی  • 
  روشهای ترازیابی    

 BF, BFFB BF,BFFB
 aBF, aBFFB BFBF,BBFF

 aBF,aBFFB,aBFFB
 aBBFF

  تصحیح اطالعات اندازهگیری شده  
جبران کرویت و انکسار زمین  

ساعت ذخیره زمان اندازهگیری   
 ذخیرهسازی 

DiNi 22: حافظه داخلی اطالعات 

بدون باطری حافظه موقت و پاک نشدنی 
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حفظ اطالعات بمدت 1 سال 
حدود 2000 خط ظرفیت ذخیره 

DiNi12: کارت قابل تعویض  SRAM PMCIAبا ظرفیت 

256 کیلوبایت تا 8 مگابایت 
 

  منبع تغذیه 
باطری داخلی، NiMH 1ر1 آمپرساعت کافی برای  
1 هفته  3 روز

  محدوده دمائی 
-20 درجه تا 50 درجه سانتیگراد 

  ابعاد (پهنا×ارتفاع×عرض) 
125 میلیمتر×235 میلیمتر× 295 میلیمتر  دستگاه
220 میلیمتر×295 میلیمتر× 420 میلیمتر  جعبه نگهدارنده 

 وزن 
5ر3 /5ر2 کیلوگرم  5ر3 /5ر2 کیلوگرم  دستگاه / جعبه 
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 مشخصات فنی                                
 DiNi 12T DIN 18723 صحت براساس  

انحراف معیار در یک کیلومتررفت و برگشت 
اندازهگیری الکترونیک 

3ر0 میلیمتر   - با میر بار کد انوار دقیق
0ر1 میلیمتر   - با میر بار کد تاشو

اندازهگیری متعارف  
5ر1 میلیمتر    - میر تاشو درجهبندی متریک

  دقت اندازهگیری طول 
مُد توتال استیشن  

اندازهگیری الکترونیک 
5ر0 فاصله × 001ر0 متر  - میر انوار بارکد دقیق 
0ر1 فاصله × 001ر0 متر  - میربارکد تاشو

اندازهگیری الکترونیک در فاصله قراولروی 20 متر 
20 متر   - با میر بار کد انوار دقیق
25 متر    - با میر بار کد تاشو

اندازهگیری متعارف  
0ر2 فاصله × 001ر0 متر       - میر تاشو درجهبندی متریک    

 صحت اندازهگیری زاویه 
mgon2 / 6 ثانیه  انحراف معیار یک امتداد

  برد اندازهگیری 
 اندازهگیری الکترونیک 

5ر1 – 100 متر   - با میر بار کد انوار دقیق 
5ر1 – 100 متر   - با میر بار کد تاشو

اندازهگیری متعارف  
از 3ر1     - میر تاشو درجهبندی متریک

  حداقل مقادیر قابل نمایش روی واحد نمایش 
اندازهگیری الکترونیک 

01ر0 میلیمتر   اندازهگیری ارتفاع
1 میلیمتر   اندازهگیری طول
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mgon1 / 5 ثانیه / 001ر0 درجه  اندازهگیری زاویه
  اندازهگیری زمان 

اندازهگیری الکترونیک 
3 ثانیه   اندازهگیری ارتفاع و زاویه  

3ر0 ثانیه   اندازهگیری زاویه
 تلسکوپ  

32 برابر    بزرگنمائی
40 میلیمتر   قطر عدسی شیئی

2ر2 متر   میدان دید در فاصله 100 متری
   کمپانساتور 

15± دقیقه    محدوده کاری انحراف 
2ر0 ±ثانیه   صحت تنظیم 

  لمب افقی 
400 گراد/360 درجه   واحد زاویه
1 گراد / 1 درجه   درجهبندی

1ر0 گراد/ 1ر0 درجه   تخمین تاحد 
 ترازیابی  

8دقیقه / 2 میلیمتر   تراز کروی 
  صفحه نمایش  

گرافیکی، با 4 خط  و 21 کاراکتر در هر خط 
  کیبرد ( صفحه کلید) 

22 کلید، شامل 5 سافت (کلید متغیر بسته به منو) 
  برنامههای اندازهگیری 

 •  اندازهگیری یکبار 
 •  اندازهگیری مکرر 

 •  ترازیابی مسیر با مشاهدات وسط 
 •  ترازیابی  محیط و پیاده کردن  

 (DiNi 11) سرشکنی مسیر ترازیابی  • 
روشهای ترازیابی 

 BF,BFFB,BFBF,BBFF
  ABF,aBFFB,aBFFB,aBFBF,aBBFF
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  تصحیح اطالعات اندازهگیری شده  

تصحیح کرویت و انکسار زمین  
درج افست / ثابت تفزایش 

  ساعت  
ذخیره زمان اندازهگیری   

 
 ذخیرهسازی 

DiNi 22: حافظه داخلی اطالعات 

بدون باطری حافظه موقت و پاک نشدنی 
حفظ اطالعات بمدت 1 سال 

حدود 2000 خط ظرفیت ذخیره 
DiNi12: کارت قابل تعویض  SRAM PMCIAبا ظرفیت 

256 کیلوبایت تا 8 مگابایت 
 منبع تغذیه 

باطری داخلی، NiMH 1ر1 آمپرساعت کافی برای  
1 هفته  3 روز

  محدوده دمائی 
-20 درجه تا 50 درجه سانتیگراد 

  ابعاد (پهنا×ارتفاع×عرض) 
125 میلیمتر×235 میلیمتر× 295 میلیمتر  دستگاه
220 میلیمتر×295 میلیمتر× 420 میلیمتر  جعبه نگهدارنده 

 وزن 
5ر3 /5ر2 کیلوگرم  5ر3 /5ر2 کیلوگرم  دستگاه / جعبه 
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ضمیمه 3 – جزئیاتی درباره شارژ باطریها 
قبل از اتصال شارژر به برق از یکسان بودن برق پریز و تنظیم ولتاژ شارژر اطمینان حاصل فرمائید. چراغ شارژر بســته بـه 

مورد به رنگهای مختلف و با طول زمانهای مختلف چشمک زدن درمیآید که هرکدام معنای خاصی دارد. 
 

 •  شروع شارژ با رنگ زرد چراغ و سه چشمک متوالی مشخص مسشود. 
ــثر برابـر بـا 5ر1 سـاعت اسـت. در   •  در طول شارژ چراغ برنگ سبز و بحالت چشمک زن درمیآید. زمان شارژ حداک
صورت قرار دادن یک باطری کامالَ شارژ شده، عمل شارژ پس از 5 دقیقه خودبخود قطع میشود. همچنیــن درصورتیکـه 

دمای شارژر از حد مجاز باالتر و پائینتر برود، عمل شارژ خودبخود قطع میشود. 
 •  چراغ شارژر بهنگام توقف شارژ برنگ قرمز درمیآید. در صورتیکه دمای شــارژر از حـد مجـاز خـارج شـود، شـارژ 

متوقف شده و پس از بازگشت بحالت عادی بار دیگر شارژ آغاز میشود. 
ــوان از حـد مجـاز   •  پس از پایان عمل شارژ رنگ چراغ سبز پیوسته خواهد شد.  باید توجه داشت که باطریها را نمیت

بیشتر شارژ کرد (اور شارژ ممکن نیست). 
 •  هرگاه چراغ باطری بصورت زرد پیوسته درآید، نشانه وصل نبودن باطری است و معنای وضعیت آماده برای شــارژ و 

یا لق بودن باطری در مقر شارژر است. 
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ضمیمه 4 – پیغامهای خطا 
عنوان خطا (نمایشگر) چاره 

BATT   change Batteryقبل از تعویض باطری دستگاه باید خاموش شود. 

اندازهگیری در حال انجام، کامل خواهد شد. سپس فوراَ به نمــایندگـی 
BATT  change backupbatteryمراجعه کنید. 

ــان دارد  به نمایندگی مراجعه کنید. ادامه اندازهگیری ممکن نیست. امک
تمامی تنظیمهای اساسی دستگاه تغییر کرده باشد. 

1  ROM error
2  RAM error
 3  NV-RAM error

تراز دستگاه را کنترل کنید. در صــورت تـراز بـودن، دسـتگاه نیـاز بـه 
Compensator out of range 202سرویس دارد. 

run -/time - error  320اندازهگیری را تکرار کنید. 

   change of brightness too 321 اندازهگیری را تکرار کنید. 
         great

میر قابل قرائت نیست. موانع بر سر راه بخش مورد نیاز بــرای قرائـت 
Out of measuring range 322میر را مرتفع کنید. 

شرایط مرحله اندازهگیری را کنترل کنید: 
آیا تنظیم قرائت مستقیم و یا معکوس درست است؟ 

آیا فوکوس مشکلی ندارد؟ 
آیا بدرستی به بخش درجهبندی شده میر قراولروی شده است؟ 

آیا بخش درجهبندی توسط مانعی سد شده است؟ 
آیا قراولروی در محدوده قابل قبول است؟ 

آیا مقدار نور کافی است؟ 

323 Staff cannot be read

ــت  شرایط مرحله اندازهگیری را تغییر دهید زیرا مثالَ یا لرزش زیاد اس
Staff cannot be read 324و یا نور کافی نیست. 

Standard deviation out of 325 اندازهگیری را تکرار کنید. 
        range

در وضعیت توتال استیشن و مختصات، بخش قابل رویــت مـیر بـرای 
اندازهگیری کافی نیست. تالش کنیــد تـا انـدازهگـیری را در وضعیـت 
ترازیابی انجام دهید. بشرط فراهم شدن جمیع شرایط، انــدازهگـیری را 

در محلی کمی متفاوت از قبل تکرار کنید. 

 326 Staff section too small
 

Angle measurement error 070موارد مزاحمت را مرتفع کنید. 

 - خط اطالعاتی وارد شده را کنترل کنید. 

 -  اطالعات را ذخیره کنید 
 4AX Project address not found
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 - کارت PCMCIA را فرمت کنید 

تمامی اطالعات را تخلیه کنید و سپس اطالعات را حذف کنید. 
4MV PC card full از کارت جدیدی استفاده کنید. 

دوباره دستگاه را روشن و خاموش کنید. 
اگر هنوز دستگاه مشکل دارد، نرمافزار دستگاه را ارتقا دهید. 

 460  Wrong acknowledgement 
          from PC card
461  PC Card – Time Out
 462  PC Card data transfer      
         error
463 PC Card data transfer error
 

 All marking lines in project 350 پروژه از نوع ELTA – پروژه جدیدی ایجاد کنید. 
          are used 

دوباره دستگاه را روشن و خاموش کنید. 
اگر هنوز مشگل وجود دارد، اطالعات را ذخیره کنید و کارت را آماده 

سازی اولیه initialize (فرمت)کنید. 
4RD Read Error
 4RW Write Error

PC card is write Protected 491کنترل کنید که قابل نوشتن باشد، حفاظت دربرابر نوشتن را لغو کنید. 

PC card was changed 492 آیا کارت جدیدی نصب شده است؟ با کلید ESC خارج شوید. 

 initialize ــیره کنیـد و کـارت را آمـاده سـازی اولیـه اطالعات را ذخ
PC card system error 493 (فرمت)کنید. 

 -  اطالعات را ذخیره کنید. 

 -  باطری را تعویض و یا درست نصب کنید. 

ــارت را رعـایت   -  اطمینان حاصل فرمائید که هشدارهای سازنده ک

کردهاید. 

494   PC card battery is low
489   PC card battery empty

Erroneous project name   495پیکربندی Configuration کارت کامپیوتری را کنترل کنید. 

Directory full   496فایلهای اطالعاتی را حذف کنید و یا یک کارت جدید بکار ببرید. 

 - کار فرمت را تکرار کنید مثالَ با کامپیوتر 

 - کارت کامپیوتری را عوض کنید. 
498   PC card system error
41X  PC card system error

Erroneous project name   499کُد شماره 495 را ببینید. 

اطالعــات را ذخــیره کنیــد و کــارت را آمــــاده ســـازی اولیـــه 
initialise(فرمت) کنید و اگر مشکل برطرف نشد به نمایندگی مراجعه 

کنید. 
 401   PCMCIA interface ROM  
           defective

4NV   Directory fullکُد شماره 496 را ببینید. 

4NX   Function not executableکُد شماره 493 را ببینید. 



 71                         DiNi کتاب راهنمای ترازیاب دیجیتالی

4AX Address in iMEM not آیا اطالعات از قبل پاک شده است؟ 
found!

4MV   iMEM fullمورد جاری را پاک کنید، اطالعات را پاک کنید. 

حافظه را آماده سازی اولیه   initialise  (فرمت) و یا اطالعات را پاک 
! iMEM not initialised   410کنید. 

 - ذخیره سازی را دوباره تکرار کنید. 

 -  اگر هنوز مشکل وجود دارد، اطالعات را پاک کنید. 

 

411  Sytem sector defective
412  Sytem sector defective

 413  Sytem sector defective,    
          reading still possible
415  iMEM read error
416  iMEM write error

 -  ذخیره سازی را دوباره تکرار کنید. 

 -  اگر هنوز مشکل وجود دارد پارامترهای رابط Interface را کنترل 

کنید. کابل و برانامه ذخیره از دستگاه خارجی را چک کنید. 
 

581  I/O receiving error
584  I/O time-out
585  I/O time-out
586  Error in REC500 protocol
587  I/O time-out
588  Error in REC500 protocol

 




