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 1مبادىء النظام ):(Viva System Principles
 1.1الواجهة الرئيسية لمدخل اليانات
Step

1

Action

Display

.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g
.h
.i
.j
.k
.l

الصفحة الرئيسية ((Home
مفتاح التشغيل و االيقاف ((ON/OFF
مفاتيح االسهم )) Arrow keys, OK
مفتاح الوظائف ))Fn
± key
تعديل اضاءة الشاشة ))Brightness
قائمة المفضلة ))Favorites
مفتاح الخروج ()ESC
مفتاح التطبيق ()Enter
مفتاح المسح ()Backspace
تعديل درجة الصوت ()Volume
مفاتيح االرقام ()Numeric keys

لتثبيت و ازالة غطاء مدخل البيانات

 1.1الشاشة )(Screen
Step

Action

Display

 .aااليقونات ()Icons
 .bعنوان الصفحة ()Title

1

 .cالشاشة الرئيسية ()Screen area
 .dالمعلومات ()Message line
 .eاختصارات المفاتيح ()Soft keys
 .fالخروج ()ESC
 .gمفتاح الوظائف ()Fn
 .hتكبير االحرف ()CAPS
 .iالوقت ()Time

 1.1ايقونات الحالة )(Icons
Step

Action

Display

الظهار حالة و دقة رصد النقطة.
تكون الدقة باالمتار
1

تكون الدقة بالسنتيمترات
تكون الدقة من  5 cmالى 1 mm
الدقة تصل الى  5 cmاو اقل عند الرصد بين المباني
واالشجار

2

العدد النظري لالقمار الصناعية ضمن المنطقة.

3

العدد الحقيقي لالقمار الصناعية ضمن المنطقة.

4

الظهار نوع االتصال المستخدم في الرصد اللحظي.

5

الظهار حالة و وضعية الرصد اللحظي.

6

الظهار نوع الجهاز المستخدم و طريقة االتصال بين مدخل
البيانات و الرسيفر.

7

لالنتقال الى ادارة البيانات سواء نقاط,خطوط او مضلعات.

8

لالنتقال الى وظائف الكاميرا و البدء بالتصوير.

9

لبيان حالة ذاكرة التخزين.

10

لبيان حالة البطاريات.

 1.1القائمة الرئيسية )(Main Menu
Step

Display

Action

Main Menu
1

الشاشة الرئيسية للجهاز

!Go to Work
2

3

الختيار و البدء بالتطبيقات.

Jobs & Data
الدارة و تعديل المشاريع و البيانات و الكودات و الستيراد و
تصدير البيانات المختلفة.

4

5

Instrument
للوصول الى جميع معامالت تهيئة الجهاز.

User Setting
لتهيئة ذاكرة التخزين.
لتحميل برامج الجهاز المطلوبة.
لنقل البيانات بين الجهاز و ذاكرة التخزين و العكس.
لعرض الملفات الموجودة في ذاكرة التخزين
الخارجية او الداخلية.

Determine Coordinate System 1
 1.1انشاء نظام االحداثيات الخاص بمنطقة العمل ZONE
 قامت دائرة االراضي والمساحة بانشاء شبكة من النقاط المرجعية موزعة في جميع
انحاء المملكة لكن تتفاوت دقة هذه النقاط من محافظة الى اخرى ،
وللحصول على دقة عالية البد من عمل أنظمة تحويل خاصة
) (Transformation Parametersخاصة في منطقة العمل
))Zone
 في بداية العمل المساحي يجب معرفة المثلثات المحيطة بمنطقة العمل
اما من لوحات االراضي او عن طريق جهاز ال  GPSالستخدامها
في حساب أنظمة التحويل الخاصة بمنطقة العمل حيث تتم عملية حساب أنظمة
التحويل من خالل استخدام اربعة مثلثات اراضي (على االقل)موزعة توزيع هندسي
جيد يحيط بمنطقة العمل وحساب الفروقات بين النظامين النظام العالمي WGS
1984وأنظمة االحداثيات المحلية (  Cassiniأو  ) JTMعن طريق البرامج
المساحية  LGOاو جهاز ال GPSمن خالل برنامج Determine
. Coordinate System
 من انظمة االحداثيات المستخدمة في االردن :
 oنظام االحداثيات العالمي WGS 1984
 oنظام االحداثيات المحلي نظام التربيع الفلسطيني CASSINI
 oنظام JTM
 عادة ما نقوم بتحميل ملفات عمل على جهاز  GPSالخاص بك تحتوي على جميع
مثلثات المملكة بجميع انظمة االحداثيات حيث تم تسميتها بالشكل التالي :
ALL WGS1984 NEW o
ALL CASSINI NEW o
ALL JTM NEW o

 1.1معرفة النقاط المرجعية المثلثات المحيطة بمنطقة العمل باستخدام جهاز GPS
Step

Display

Action

من القائمة الرئيسية نختار
Jobs & Data
1

نختار
Choose Working job
2

3

نختار ملف العمل
ALL CASSINI NEW
حيث يحتوي على جميع مثلثات المملكة
ثم نختار OK

نالحظ ان عنوان الشاشة اصبح ملف العمل الذي تم اختياره
4

نختار
Go to Work

نختار
Survey
5

من شاشة Survey
نذهب الى Map
حيث يظهر لنا المثلثات المحيطة بنا
نختار مجموعة من المثلثات حيث تكون موزعة بشكل
محيط لمنطقة العمل

6

 1.1معرفة المثلثات المحيطة بنقطة بعيدة عن منطقة العمل باستخدام جهاز ال GPS
Step

Display

Action

نختار
Go to Work
1

نختار
Stakeout
2

3

نختار ملف العمل
ALL CASSINI NEW
حيث يحتوي على جميع مثلثات المملكة
ثم نختار OK

من شاشة Stakeout
نضغط على السهم بجانب Point ID
4

5

نختار
New
الدخال احداثيات النقطة المراد معرفة المثلثات
المحيطة بها

نقوم بادخال احداثيات النقطة
ثم Store
6

7

نذهب الى Map
حيث يظهر لنا المثلثات باالضافة الى النقطة التي قمنا
بادخالها مظللة باللون االزرق نستخدم ايقونة
 Zoom Windowللتقريب الى النقطة ومعرفة المثلثات
المحيطة بها

النقطة المدخلة والمثلثات المحيطة بها
حيث ممكن ان تكون احداثيات قطعة ارض
8

 1.1انشاء وحساب أنظام التحويل الخاصة بمنطقة العمل Determine Coordinate
)System (Zone
يتم حساب أنظمة االحداثيات بعدة طرق :
 One Step تستخدم في حال عدم الحاجة للحصول على دقة في االرتفاع حيث
يتم استخدام اربعة مثلثات (على االقل) وان ال تتجاوز المسافة بينهم ال 10كيلو متر
 Classic 3D تستخدم عند الحاجة لتحصيل دقة في االرتفاع حيث يتم استخدام
اربعة مثلثات (على االقل) حيث ال يتم اخذ المسافة بينهم بعين االعتبار
One Step Method
Step

Display

Action

نختار
Go to Work
1

نختار
Survey+
2

نختار
Determine coord sys
3

نختار من السهم طريقة الحساب
Onestep
ثم ok
4

5

6

نقوم بادخال االسم
Zone Name
نختار ملف العمل الذي يحتوي على مثلثات المملكة بالنظام
العالمي
من سهم بجانب WGS84 points job
نختار ملف العمل الذي يحتوي على مثلثات المملكة بالنظام
المحلي
من سهم بجانب Local points job
ثم نختار OK
نحدد  Height modeارتفاع النقاط الموجوده
عن اي سطح ،
حيث عندما يكون االرتفاع عن سطح البحر نختار
Orthometric
,وعندما يكون عن سطح االليبسويد نختار Ellipsoidal
ارتفاع النقاط الموجوده هنا
Ellipsoidal
ثم OK
نحدد Geoid mode
None

7

8

9

تظهر لنا شاشة لتحديد المثلثات المراد استخدامها
وحساب الفرق بين احداثياتها بالنظامين العالمي والمحلي
نختار New
يتم استخدام اربعة مثلثات اراضي على االقل بتوزيع
هندسي جيد يحيط منطقة العمل

يطلب منا الجهاز ادخال المثلث االول بالنظام
العالمي WGS84 point
وادخال نفس المثلث بالنظام المحلي Local point
من سهم

تظهر قائمة المثلثات نبدا بالكتابة ليظهر مربع البحث
نبحث عن اسم اول مثلث حيث يجب االنتباه الى ادخال نفس
االسم وان تكون االحرف caps lock
10

11

بعد ادخال المثلث االول بالنظامين
نختار في خانة
Match in
Position only

نقوم بتكرار الخطوات السابقة الدخال جميع المثلثات المراد
استخدامها في حساب Zone
نختار Calc
12

13

ثم تظهر شاشة تظهر نسبة الخطأ في كل نقطة  ,والنقطة
التي يكون نسبة الخطأ فيها عالي يمكن حذفها حتى ال تؤثر
على نظام االحداثيات  ,ويكون بجانبها عالمة تعجب!
ثم نختار OK

نختار Store
االن اصبح لدينا أنظمة تحويل خاصة في منطقة العمل تظهر
في قائمة انظمة االحداثيات المدرجة في جهاز الGPS
14

Classic 3D Method
Action

Display

Step

نختار
Go to Work
1

نختار
Survey+
2

نختار
Determine coord sys
3

نختار من السهم طريقة الحساب
Classic 3D
ok ثم
4

5

6

نقوم بادخال االسم
Zone Name
نختار ملف العمل الذي يحتوي على المثلثات بالنظام
العالمي
من سهم بجانب WGS84 points job
نختار ملف العمل الذي يحتوي على المثلثات بالنظام المحلي
من سهم بجانب Local points job
ثم نختار OK
نحدد  Height modeارتفاع النقاط الموجوده عن اي
سطح ،
حيث عندما يكون االرتفاع عن سطح البحر نختار
Orthometric
,وعندما يكون عن سطح االليبسويد نختار Ellipsoidal
هنا ارتفاع النقاط الموجوده Orthometric
ثم OK
تظهر شاشة لتحديد
السطح المرجعي ونظام االسقاط

7

8

تظهر شاشة لتحديد المثلثات المراد استخدامها
وحساب الفرق بين احداثياتها بالنظامين العالمي والمحلي
نختار Auto
حيث يتم استخدام اربعة مثلثات على االقل بتوزيع
هندسي جيد يحيط منطقة العمل

نختار Calc

9

10

ثم تظهر شاشة تظهر نسبة الخطأ في كل نقطة  ,والنقطة
التي يكون نسبة الخطأ فيها عالي يمكن حذفها حتى ال تؤثر
على نظام االحداثيات  ,ويكون بجانبها عالمة تعجب!
ثم نختار OK

11

نختار Store
االن اصبح لدينا أنظمة تحويل خاصة في منطقة العمل
تظهر في قائمة انظمة االحداثيات المدرجة في جهاز
الGPS

 1المشاريع و البيانات (:)Jobs and Data
 1.3انشاء مشروع جديد ()New Job
Step

Display

Action

من القائمة الرئيسية نختار
Jobs & Data
1

نختار
New Job
2

ادخال اسم المشروع و الوصف و المسؤول
3

من  Pageنذهب الى Coord system
الختيار نظام االحداثيات المستخدم
4

 1.1عرض و ادارة و تعديل البيانات ( )View and Edit Data
Step

Display

Action

لعرض و وتعديل البيانات الموجودة في المشروع
1

2

3

النشاء وعرض البيانات الموجودة في المشروع
من نقاط ،خطوط ،مساحات ،صور باالضافة الى خريطة
الموقع

نختار New
الدخال احداثيات نقطة جديدة
عند اختيار  Coordيمكننا ان نحدد طريقة االدخال
 X, Y, Zعند ادخال احداثيات بالنظام العالمي
 E, N, Hعند ادخال احداثيات بالنظام المحلي

 1.1خصائص المشروع ()Job properties
Step

Action

Display

نختار Job Properties
لتعديل و عرض خصائص المشاريع المنشئة
1

لتعديل اسم المشروع ونظام االحداثيات المستخدم
2

 1.1اختيار مشروع العمل ()Choose Working Job
Step

Display

Action

Choose Working Job
الختيار المشروع الذي سيتم العمل به
1

من خالل هذه الشاشة يمكننا
اختيار مشروع العمل باختياره ومن ثم OK
انشاء ملف عمل جديد من خالل اختيار New
تعديل على ملف العمل من خالل اختيار Edit
حذف ملف العمل من خالل اختيار Delete
عرض بيانات الملف من خالل اختيار Data

2

 1.3استيراد البيانات ()Import Data
Step

Display

Action

من قائمة Jobs & Data
1

2

نختار Import Data

لتحميل و استيراد ملف
)Text (.txt
نختار Import ASCII data

تحديد الملف المراد استيراده من الذاكرة الخارجية USB,
 SD Cardتحديد الملف المراد نقل البيانات داخله
3

نختار Config
لتحديد اعدادات الملف المراد استيراده
4

5

لتحميل و استيراد ملف
اوتوكاد
نختار Import DXF data

تحديد الملف المراد استيراده من الذاكرة الخارجية USB,
 SD Cardتحديد الملف المراد نقل البيانات داخله
6

نختار Config
لتحديد اعدادات الملف المراد استيراده
7

 1.3تصدير و نسخ البيانات ( ( Export and copy Data
Step

Display

Action

من قائمة Jobs & Data
نختار Export Data
1

2

3

4

لتصدير ملف
)Text (.txt
نختار Export ASCII data

تحديد الملف المراد تصديره من الذاكرة الداخلية للجهاز الى
الذاكرة الخارجية
نختار Config
لتحديد اعدادات الملف المراد تصديره

لتصدير ملف
اوتوكاد
نختار Export DXF data

5

تحديد الملف المراد تصديره من الذاكرة الداخلية للجهاز الى
الذاكرة الخارجية
نختار Config
لتحديد اعدادات الملف المراد تصديره

 1الذهاب الى العمل و بدء الرصد بواسطة المحطة المتحركة :Go to Work
 1.1الرفع المساحي باستخدام المحطة المتحركة ))Survey
Step

Display

Action

من القائمة الرئيسية نختار
1

2

3

4

Go To Work

نختار
Survey
لبدء عملية الرفع المساحي ورصد النقاط

لتحصيل دقة عالية واستقبال التصحيحات يجب ان نقوم
باالتصال بالمحطة المرجعية Base Station
وذلك من خالل الضغط على زر Fn
حيث تظهر خيارات جديدة نختار Connect

نقوم بادخال اسم النقطة Point ID
وارتفاع االنتين Antenna height
مع مالحظة دقة الرصد 2D CQ
نختار  Measحيث يبدء بالرصد
تكون مدة الرصد  3-5 RTK Positionثواني
ثم نختار  Stopثم  Storeلحفظ النقطة

 1.1رصد النقاط اتوماتيكيا ()Auto Points Measurements
Step

Display

Action

نختار
Survey
1

2

3

نذهب الى شاشة  Autoلرصد النقاط اتوماتيكيا
نختار  Startحيث يبدء عملية الرصد
عند االنتهاء نختار Stop

يتم تخزين النقاط بشكل اوتوماتيكي بناء على قاعدة معينة
مثل الوقت او المسافة
نحدد هذه القاعدة بالضغط على زر  Fnثم نختار Config
لضبط االعدادات

 1.1رصد الخطوط ()Lines Measurements
Step

Display

Action

1

من شاشة Survey
نقوم بالضغط على ايقونة الخط والمضلع
الموجود في اعلى الشاشة

2

تظهر شاشة النقاط والخطوط والمضلعات
نذهب الى شاشة Lines
نختار New

ادخال اسم Line
وخصائصه
3

نالحظ اختالف شكل االيقونة لبدء رصد الخط
4

نبدء برصد نقاط داخل الخط بعد االنتهاء
نضغط على ايقونة الخط الغالق الخط
5

نختار Close
النهاء رصد الخط
6

 1.1رصد المضلعات ()Area Measurements
Step

1

2

Display

Action

من شاشة Survey
نقوم بالضغط على ايقونة الخط والمضلع
الموجود في اعلى الشاشة

تظهر شاشة النقاط والخطوط والمضلعات
نذهب الى شاشة Areas
نختار New

ادخال اسم Area
وخصائصها
3

نالحظ اختالف شكل االيقونة لبدء رصد مضلع
4

نبدء برصد نقاط داخل المضلع بعد االنتهاء
نضغط على ايقونة المضلع الغالقه
5

نختار Close
النهاء رصد المضلع
6

 1.4توقيع النقاط على الواقع بواسطة الرصد اللحظي ()Stakeout with RTK
Step

Display

Action

من القائمة الرئيسية نختار
1

Go To Work

Stakeout
2

تستخدم هذه الطريقة لتوقيع نقاط من المخططات الهندسية
على الواقع او لتثبيت الحدود

الختيار المشروع الذي يحتوي
على النقاط المراد توقيعها
3

4

بعد االنتهاء من تحديد المشروع الذي يحتوي على نقاط
سنقوم بتحديد النقطة التي سوف نقوم باسقاطها حيث
نختار نقطة من القائمة عند الضغط على السهم
بجانب Point ID
او نقوم بادخال احداثيات نقطة جديدة

بالضغط على زر Fn
يمكننا ضبط اعدادات التوقيع المساحي
5

يمكننا تعديل طريقة التوجيه
عند توقيع النقاط من شاشة
Graphics
حيث يمكننا اختيار اتباع السهم او اتجاه الشمال
باالضافة الى عدة خيارات

6

COGO 1.3
مجموعة من البرامج المساحية تساعد على حل بعض المسائل التي تواجه المساح في العمل

Step

Display

Action

من القائمة الرئيسية
نختار COGO
1

2

3

4

5

لمعرفة المسافة واالنحراف بين النقاط
نختار Inverse
برنامج يقوم بحساب المسافات والزاويا
حيث يمكن استخدامه لمعرفة المسافة بين النقاط المرجعية
المستخدمة لحساب ال Zone

الختيار طريقة الحساب
مثال بين نقطتين
Point to Point

نختار النقطة االولى من السهم بجانب From
ونختار النقطة الثانية من السهم بجانب To
يظهر لنا نتائج الحساب من زاوية ومسافة بين النقطتين

لعمل استقامات وتقسيم خطوط بمسافات معينة
نختار
Line & arc calcs

نختار Segment a line
لتقسيم خط بمسافات معينة
6

7

تظهر لنا شاشة لتحديد نقطة بداية المسار ونقطة النهاية
النشاء خط بين نقطتين
اما نختارهم من القائمة او عن طريق رصد النقطتين
النشاء خط بينهما

8

نختار طريقة تقسيم الخط
اما عن طريق عدد التقسيمات
او طول كل قسم ثم نختار Calc
لحساب التقسيمات

تظهر نتائج تقسيم الخط
نختار Stack
لتوقيع نقاط التقسيم
9

10

توقيع نقاط بالنسبة لخط المرجعي
نختار
Line & arc calcs
حيث يتم تعريف خط مرجعي

تعريف الخط المرجعي
باستخدام نقطتين
11

12

ادخال مقدار االزاحة االفقية في
Distance along line
ومقدار االزاحة العمودية في Offset
عن الخط
ثم نختار  Calcلحساب احداثيات النقطة

يظهر لنا احداثيات النقطة
نختار  Stackلتوقيع النقطة
13

14

لعمل ازاحة للنقاط
نختار Shift , rotate & scale
الزاحة نقطة الى موقع جديد

نختار طريقة اختيار النقاط
15

16

تظهر شاشة الدخال النقاط المراد
ازاحتها
نختار +one..
الدخال نقاط
او +All
الدخال جميع نقاط ملف العمل

تحديد مقدار االزاحة
17

تظهر شاشة لتحديد ملف العمل المراد حفظ النقاط به
باالضافة الى طريقة تسمية النقاط
18

من شاشة Plot
يظهر لنا النقاط االصلية والنقاط المزاحة
19

 4إعدادات المستخدم (:)User Setting
 4.1نقل البيانات من والى الجهاز)(Data Transfer
يمكننا نقل انظمة احداثيات او ملفات عمل عن طريق الخطوات التالية
Step

Display

Action

1

من القائمة الرئيسية نختار
نختار
User

2

نختار
Tools & utilities

3

نختار
Transfer user objects

4

تظهر لنا شاشة نحدد البيانات المراد نقلها
حيث ممكن ان تكون انظمة احداثيات او ملفات عمل او
كودات وغيرها
نحدد مكان نقل البيانات سواء من الذاكرة الخارجة الى
الذاكرة الداخلية او العكس

لالستفسارات
لالستفسارات
لمزيد من المعلومات و المالحظات يرجى االتصال
بالوكيل المعتمد الجهزة اليكا السويسرية

For Further Information Please Contact
Leica Authorized distributor

الشركة االستشارية لتكنلوجيا المساحة و خدماتها

Surveying Technologies & Service Co.
)L.L.C. (SurveyTEQ

تالع العلي-شارع خليل السالم
مقابل الضمان االجتماعي
بجانب البنك االسالمي
هاتف009625512551 :
فاكس 009625512346 :
موبايل00962799278587 :

Tela' Al Ali-Khaleel Salem St.
In Front of social security
Beside Islamic Bank
Tel: 009625512551
Fax: 009625512346
Mobile: 00962799278587

Location Position

Longitude= 35°51'48.85"E / Latitude= 31°59'39.05"N
Location Map

