
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver:00.12.14 

 

سریع دفترچه راهنمای  
07380935798      09122009117  واحد پشتیبانی:       

 



 فهرست مطالب 
 

 

 4 ................................................................................................... فصل اول 

 PNR21 ............................................................................................................................................................................................................................................. 4  معرفی گیرنده

 5 ............................................................................................................................................................................................................................   معرفی گیرنده  1.1

 5 .................................................................................................................................................................................................................. معرفی اجزای گیرنده 1.2

 6 .................................................................................................................................................................................................. کلید ها و نشانگر های گیرنده  1.3

 7 ................................................................................................... فصل دوم 

 ProFix ........................................................................................................................................................................................................................................... 7 معرفی نرم افزار

 8 ............................................................................................................................................................................................................................ معرفی نرم افزار 2.1

 9 ............................................................................................................................................................. کد های رجیستری نرم افزار و گیرنده  وارد کردن  2.2

 Satellite Information ............................................................................................................................................................................................. 10منوی   2.3

 Location Information ............................................................................................................................................................................................ 11منوی   2.4

 12 ................................................................................................................................................... تنظیمات و اطالعات کلی مربوط به نرم افزار و گیرنده  2.5

 13 ............................................................................................... فصل  سوم 

 WEBUI ...................................................................................................................................................................................................13و    Projectتنظیمات مربوط به تب  

 14 ....................................................................................................................................................................................................... اتصال گیرنده به نرم افزار 3.1

 15 ................................................................................................................................................................................................................. ساختن پروژه جدید  3.2

3.3 Import ....................................................................................................................................................................................................................................... 17 

3.4 Export ........................................................................................................................................................................................................................................ 19 

 21 .................................................................................................................................................. داده ها  Import/Exportساختن فرمت جداگانه جهت   3.5

 WEBUI ...................................................................................................................................................................................................................... 22اتصال به  3.6

 PPK ........................................................................................................................................................................ 23و  Staticخروجی گرفتن از داده های   3.7

 

 

 



 

 24 ............................................................................................ فصل چهارم

 24...................................................................................................................................................................................................................................................... تنظیمات برداشت 

 26 ...................................................................................................................................................................... با استفاده از اینترنت کنترلر   RTKتنظیمات  4.1        

 27 ...................................................................................................................................................................... با استفاده از اینترنت گیرنده RTKتنظیمات  4.2

 28 ............................................................................................................................................................................ با استفاده از رادیو داخلی RTKتنظیمات  4.3

 PPK ........................................................................................................................................................................................................................... 29تنظیمات  4.4

 30 .............................................................................................................................................................................................. با رادیو داخلی Baseتنظیمات  4.5

 31 ............................................................................................................................................................................................ با رادیو خارجی Baseتنظیمات  4.6

4.7 Static .......................................................................................................................................................................................................................................... 32 

 33 ............................................................................................. فصل پنجم 

 33.............................................................................................................................................................................................................................................. برداشت و پیاده سازی 

 Point Survey .......................................................................................................................................................................................... 34 آشنایی با صفحه  5.1

 RTK ................................................................................................................................................................................................................... 35برداشت نقطه  5.2

 36 ............................................................................................................................................................................................................. برداشت نقطه میانگین  5.3

 PPK .............................................................................................................................................................................................................................. 37برداشت  5.4

 IMU ............................................................................................................................................................................ 38برداشت با استفاده از تیلت سنسور  5.5

 39 ....................................................................................................................................................................................................................... پیاده سازی نقاط  5.6



 

 

 

 فصل اول
PNR21  معرفی گیرنده



 PNR21معرفی گیرنده  1.1
، یکی    PNRدر گیرنده های مولتی فرکانس    ProTechسری    GNSSبا بهره گیری از ماژول نسل جدید    proNivo کمپانی  

بوده و با پشتیبانی از کلیه منظومه های    RTK GNSSدر گیرنده های    SOCاز کمپانی های پیشرو در به کار گیری تکنولوژی  

مانند   ای  ماهواره  موقعیت  ویژه    GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEOتعیین  در  در شرایط   ، و محیط های چالشی 

 مجاورت ساختمان های مرتفع و مناطق با پوشش گیاهی فشرده، عملکردی فوق العاده و دقیق از خود نشان میدهد.

 معرفی اجزای گیرنده  1.2

 

 نشانگر بلوتوث 

 نشانگر تصحیحات

 نشانگر ماهواره 

 نشانگر سیگنال 

 دکمه روشن/خاموش 

 اسپیکر 

 رابط آنتن رادیو 

 USBرابط شارژ  

 محل قرار گیری سیم کارت  رابط سریال 



 کلید ها و نشانگر های گیرنده   1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورد استفاده  کارکرد  نشانه

 

 ظرفیت باقی مانده باتری 

 گزارش وضعیت روشن/خاموش 

 تنظیمات

 باتری را نشان میدهد با یک بار فشردن این دکمه گزارش ظرفیت باقی مانده 

 برای روشن و خاموش کردن دستگاه چند ثانیه فشار دعید 

 نشانگر بلوتوث  

 چراغ روشن نشانگر اتصال بلوتوث می باشد 

 چراغ خاموش نشانگر عدم اتصال بلوتوث می باشد 

 چراغ چشمک زن نشانگر مشکل در بلوتوث گیرنده می باشد

 نشانگر تصحیحات  
 نشانگر دریافت تصحیحات می باشد  Roverچشمک زدن چراغ در حالت  

 نشانگر ارسال تصحیحات می باشد   Baseچشمک زدن چراغ در حالت  

 
 نشانگر ماهواره

 در هنگام موقعیت یابی هر ثانیه یک چشمک می زند   Base/Roverدر حالت  

 متناسب با فرکانس برداشت داده چشمک می زند  Staticدر حالت  

 
 نشانگر سیگنال 

در صورت چشمک زدن به صورت هر ثانیه یک بار دستگاه در حال آماده سازی  

 برای شروع به کار می باشد 

 در صورت روشن بودن دستگاه به اینترنت متصل می باشد 

 در صورت چشمک زدن با سرعت باال دستگاه مشکل اینترنت دارد 

 یمکارت داخل دستگاه نیست، مشکل اکانت تصحیحات اینترنتی دارد( )س 



 

 

 فصل دوم
 ProFix معرفی نرم افزار



 معرفی نرم افزار  2.1
  صورت   به   افزار  نرم  است،این  برداری  نقشه  و   فرکانس  مولتی  های  گیرنده  درزمینه  قدرتمند   افزار  نرم  یک   ProFix  افزار  نرم

 . است شده تولید  مسیر طراحی  و  GISزمینی،   برداری نقشه  حوزه چند  از  تلفیقی

  از   راحت  و استفاده  آن  بودن  پسند   افزار،کاربر   نرم  با   کار  سادگی  چون  مواردی   به   میتوان   افزار  نرم  این  بارز  های   ویژگی  از

 .است شده داده  توضیح کاربردی  بطور بردار  نقشه  یک نیاز مورد   اصلی منوهای  تمامی بخش  دراین .نمود اشاره آن

 

 میباشد. [Tools],[Survey],[Device],[Project] اصلی  صفحه چهار شامل ProFix افزار  نرم

 

 :  Projectتب 

تنظیمات   به طور کلی برای مدیریت پروژه استفاده میشود دراین قسمت میتوانید کارهایی ازقبیل ساخت پروژه جدید،

خروجی گرفتن از نقاط و دیگر مواردی که مربوط به مدیریت پروژه    مشاهده لیست نقاط،   مربوط به سیستم مختصات، 

 میباشد را به راحتی انجام دهید.

 :  Deviceتب 

و   به عملکرد دستگاه  مربوط  تب  تب  این  این  تنظیماتدر  ازجمله  گیرنده  به خود  مربوط   ,Rover, Baseتنظیمات 

Static   نمایش داده میشود و این گزینه ها صرفا زمانی قابل دسترسی هستند که ارتباط بین گیرنده و کنترلر به    ...   و

 برقرار شده باشد. درستی

 : Surveyتب 

گزینه های مربوط به برداشت ، پیاده سازی نقاط، ترسیمات اتوکد، پیاده سازی خطوط، پیاده سازی مسیر و گزینه های  

 انتخاب نمایید. این صفحه پرکاربرد تزین صفحه کاری شما خواهد بود.  دیگر را مشاهده و 

 : Toolsتب 

تبدیل   محاسبه محیط و مساحت،  زاویه بین دو خط،  شامل ابزار های محاسباتی نظیر اندازه گیری طول بین دو نقطه،  

 میباشد. مختصات در سیستم های مختصاتی و ... 



 کردن کد های رجیستری نرم افزار و گیرنده وارد   2.2
 

 ارد کنیم. پس از اینکه نرم افزار را برای اولین بار بر روی کنترلر نصب و راه اندازی کردیم میبایست کد های فعال سازی نرم تفزار و گیرنده را و

 میشویم. Software Registrationوارد منوی  Projectاز تب  .1

کد رجیستر نرم افزار که از طرف نماینده فروش در اخیار شما قرار داده شده   .2

 وارد کنید.  Registration Codeاست را در قسمت 

 

 

 شوید Device registerوارد منوی  Deviceاز تب  .3

کد رجیستر گیرنده که از طرف نماینده فروش در اخیار شما قرار داده شده   .4

 وارد کنید.  Registration Codeاست را در قسمت 

 

 



 Satellite Informationمنوی   2.3
 

ربر قرار در این منو تمام اطالعات مربوط به ماهواره های ردیابی شده، آرایش هندسی ماهواره ها، مکان قرار گیری ماهواره ها و ... در اختیار کا

 میگیرد.

 

 

 

 



 Location Informationمنوی    2.4
 

در این منو تمام اطالعات مربوط به موقعیت فعلی گیرنده، آخرین لحظه دریافت تصحیحات، مشخصات ایستگاه مرجع، وضعیت مختصات نمایش  

 ( و ... در اختیار کاربر قرار میگیرد.Fix, Float, Single, DGNSSداده شده)

 
 
 

 



 تنظیمات و اطالعات کلی مربوط به نرم افزار و گیرنده  2.5
 

 اطالعات مهم و دارای اهمیت باال در مورد گیرنده و نرم افزار بواسطه این دو منو قابل مشاهده میباشدتمامی 

 میشویم.  Software Settingوارد منوی  Projectاز تب  .1

 یم میباشند.در این منو برخی تنظیمات کلی در مورد نزم افزار قابل تنظ .2
 

 

 را انتخاب کنید. Device Informationگزینه   Deviceاز تب  .3

، درصد شارژ،   Firmwareتمامی اطالعات مهم در مورد گیرنده مانند نسخه  .4

 نوع آنتن، شماره سریال و... در این منو قابل مشاهده میباشد. 

 

 



 

 

 سومفصل   
WEBUIو  Projectتنظیمات مربوط به تب 



 اتصال گیرنده به نرم افزار 3.1
 

برای کنترل گیرنده ارائه میشود.   استفاده از تمام ظرفیت های موجود در گیرنده یک نرم افزار واسطدر تمامی گیرنده های ماهواره ای به منظور  

با دارا بودن یک نرم افزار قدرمتند در پلتفرم اندروید این امکان را برای کاربران ایجاد کرده تا با بهترین و در عین حال راحت    PNR21گیرنده  

م را انجام دهند. به منظور اتصال این نرم افزار که بر روی کنترلر های اندروییدی نصب میشود با گیرنده  ترین روش های ممکن برداشت های الز

 به روش زیر عمل مکنید. 

 Deviceپس از روشن کردن گیرنده و باز کردن نرم افزار بر روی کنترلر از تب   .1

 . شوید Connectionوارد منوی 

شماره سریال گیرنده بوسیله نرم   و پس از پیدا کردن  Searchشرن آیکون  با ف .2

 افزار می توان به گیرنده متصل شد. 

گزینه   .3  ، گیرنده  به  اتصال  منظور  به  مطابق شکل  که  کنید   Deviceتوجه 

Model    روی و    ProNivo PNR21بر  داده  روی    Modeقرار  بر  را 

Bluetooth  .قرار دهید 

فعال   .4 با  اتصال  اولین  از  پس  اتوماتیک،  بصورت  عملیات  این  انجام  منظور  به 

های   گزینه  و   Start Software Automatic Connectionکردن 

بصورت   Connect previous deviceهمچنین   گیرنده  و  افزار  نرم 

 اتوماتیک متصل خواهند شد. 

 

 



 ساختن پروژه جدید  3.2
 

پروژه های نقشه برداری به منظور دسته بندی داده های برداشت شده و یا جداسازی محل برداشت و تفکیک داده ها میتوان از پروژه  تمامیدر 

های مختلف استفاده کرد. ساختن پروژه جدید برای مهندسین این امکان را فراهم میکند که داده های برداشت شده یا پیاده سازی شده را  

 ه بندی کنند. تفکیک و طبق

  New Projectوارد منوی    Projectبه منظور ساختن پروژه جدید از تب   .1

 شده و با وارد کردن نام مناسب پروژه جدید را ایجاد کنید. 

از این منو میتوان اطالعات تکمیلی مانند اسم نقشه بردار و  .2 توجه کنید که 

 تایم زون و ... را تنظیم کرد. 

 

 

اتوماتیک  .3 افزار بصورت  نرم  و اطالعات تکمیلی،  پروژه  نام  از وارد کردن  پس 

پارامتر های مورد   Coordinate Systemصفحه   را باز میکند که میتوان 

 نیاز را وارد کرد. 

 تنظیم کنید.  WGS84را بر روی  Ellipsoid Parametersگزینه  .4

تنظیم   UTM Projectionرا بر روی    Projection Parameterگزینه   .5

کرده و با فشردن آیکون مربوطه نرم افزار بصورت خودکار نصف النهار مبدا را 

 تشخیص خواهد داد. 

 

 



 

میتوان پروژه های شاخته شده از قبل را مشاهده    Open Projectاز منوی   .6

 و در صورت نیاز هرکدام را باز کرد.
 

 

 

منوی   .7 پروژه    Project Informationدر  به  مربوط  اطالعات  تمام  میتوان 

را   ... و  مختصات  اطالعات سیستم  سازی،  ذخیره  مسیر  نام،  جمله  از  جاری 

 مشاهده کرد. 

 

 



3.3 Import 
 

ل  برخی از پروژه های نقشه برداری نیاز داریم به منظور پیاده سازی نقاط و یا مقایسه نقاط برداشت شده با وضعیت موجود و ... تعدادی فای  در

 نقطه را به نرم افزار معرفی کنیم. در ادامه مراحا وارد کردن فایل نقاط موجود به نرم افزار را توضیح خواهیم داد. 

تب   .1 افزار در  نرم  به حافظه  آماده  نقاط  وارد کردن  منظور  وارد   Projectبه 

 میشویم.  Point Databaseمنوی 

های   .2 سربرگ  از  یکی  در  خود  نیاز  به  توجه  یا    Stakeoutبا   Controlو 

Point    با فشردن آیکون سه نقطه در پایین صفحه گزینهImport   را انتخاب

 میکنیم.

 

 

فایل مورد نظر جهت معرفی به نرم افزار را مشخص  فرمت   Importدر منوی   .3

 کنید. 

 



 

دایرکتوری فایل مورد نظر را که از قبل در حافظه کنترلر بارگذاری کرده ایم   .4

 . کنیدبه نرم افزار معرفی  
 

 



3.4 Export 
 

 به منظور تخلیه نقاط برداشت شده و یا اطالعات موجود در پروژه از مسیر زیر اقدام میکنیم.  نقشه برداریهای پس از انجام پروژه 

از تب  .1 پروژه کاری  برداشت شده در طول  نقاط  از  به منظور خروجی گرفتن 

Project  وارد منویExport  .شوید 

 ,Measure Point, Stakeout Pointاز بین انواع نقاط موجود در پروژه ) .2

Control Point .یکی را انتخاب کنید ) 

 

 

  فرمت مورد نیاز جهت خروجی گرفتن از نقاط را مشخص کنید.  .3

 



  با وارد کردن اسم مورد نظر فایل نقاط در حافظه کنترلر ساخته خواهد شد.  .4

 



 داده ها  Import/Exportساختن فرمت جداگانه جهت  3.5
 

 

وارد کردن نقاط موجود به برنامه یا برای خروجی گرفتن از داده های موجود میتوان فرمت خاص مورد    در برخی موارد برای 

 نیاز را تعریف کرد. 

های   .1 منو  طریق    Import/Exportدر  از  میتوان 

ساختن    Format Managerگزینه   به  اقدام 

 فرمت شخصی جهت مدیریت داده های کرد. 

منوی   .2 در  منظور  با    Format Managerبدین 

میتوان فرمت مورد نیاز را    Createانتخاب گزینه  

 ایجاد کرد. 

 
 

نام فرمت مورد نظر را   Format Nameدر گزینه   .3

 وارد کنید. 

نحوه جداسازی مقادیر موجود در    Splitterگزینه   .4

فایل را مشخص میکند که میتواند بسته به نیاز یکی  

 (  Tab ; Space , از موارد )

را بنا به نیاز انتخاب کنید    File Extensionگزینه   .5

 (dat, csv, txtیکی از گزینه های ) 

تمام گزینه های مورد    Optional Fieldدر قسمت   .6

 را انتخاب کنید. نیاز برای فایل مورد نظر خود 

با     Import/Exportدر هنگام   .7 میتوان داده ها را 

خروجی   یا  کرد  افزار  نرم  وارد  فرمت  این  انتخاب 

 گرفت. 

 
 



 WEBUIاتصال به  3.6
 

 به منظور انجام برخی از تنظیمات و یا دانلود داده های خام موجود در حافظه گیرنده.  WIFIگیرنده از طریق  امکان اتصال مستقیم به

گیرنده ابتدا از طریق   WEBUIبه منظور اتصال به   .1

با    WIFIپنل اینترنت های وایر لس کامپیوتر به  

 شماره سریال گیرنده متصل میشویم 

سپس با باز کردن یکی از مرورگر های مرسوم در   .2

ویندوز    ,Chrome, Firefox)محیط 

Edge,…  کردن وارد  با  و   )IP:10.10.10.10  

 گیرنده خواهیم شد.  WEBUIوارد صفحه 

 

 

IP:10.10.10.10 



 PPKو  Staticخروجی گرفتن از داده های  3.7
 

ماهواره ای کرده است حتما باید فایل مورد نظر از حافظه خود  در پروژه های نقشه برداری که کاربر اقدام به برداشت فایل خام مشاهدات 

 گیرنده تخلیه گردد. بدین منظور طبق توضیحات ذیل اقدام میکنیم.

به منظور دریافت داده های استاتیک از حافظه گیرنده ابتدا   .1

 متصل شوید.   WEBUIبه  WIFIاز طریق 

  WEBUIموجود در سربرگ های    Fileسپس بوسیله منوی   .2

 تاریخ میالدی روز برداشت را انتخاب کنید. 

 

( با مراجعه Static, PPKبا در نظر گرفتن پروژه انجام شده )  .3

به هر یک از پوشه های مورد نظر میتوان با توجه به نام وارد 

شده در هنگام برداشت فایل مورد نظر را از حافظه گیرنده  

 دانلود کرد. 

 

 



 

 

 چهارمفصل 
 تنظیمات برداشت



بهترین روش برداشت همیشه دقیق ترین روش نیست و فاکتور زمان هم در بسیاری از پروژه ها اهمیت بسیار باالیی دارد باید  

مهم ترین  کاری را برای انجام پروژه های تعریف شده انتخاب کرد. بدین منظوربا توجه به دقت مورد نیاز مناسب ترین متد های  

ناسب با نیاز های کارفرما جهت برداشت نقاط با دقت  تدرست و مروش های  انتخاب  انجام پروژه های نقشه برداری  بخش در  

ی موجود در دستگاه ها و بواسطه  قابلیت هاتکیه بر مختلفی با  متود های  ه همین جهتمیباشد ب  مناسبمسطحاتی و ارتفاعی 

در قالب توضیحات مربوط به تب  که در ادامه  توسعه یافته اند  اکیپ نقشه برداری    موجود در اختیار شرایط منطقه و تجهیزات  

Device  اشاره خواهد شد. آنها تمامی در نرم افزار به 

ا دقت مناسب در زمان بسیار کم  با فراهم کردن امکان برداشت ب  Real Time Kinematicروش برداشت بصورت   •

تنظیمات که در ادامه در قالب   یکی از اصلی ترین و مهم ترین متد های کار با گیرنده های مولتی فرکانس میباشد 

به  همچنین    توضیح داده خواهد شد.)اینترنتی، رادیویی(    RTKای  برای استفاده در برداشت ه  Roverمنوی  مربوط به  

 خواهیم پرداخت.برای مواردی که به هیچ یک از روش های دریافت تصحیحات دسترسی نداریم  PPK روش توضیح 

برای زمانی مناسب است که در پروژه نقشه برداری دستگاه را برای ارسال تصحیحات بر روی    Baseتنظیمات منوی   •

 معلوم مستقر کرده ایم.  طه نق

و برداشت داده های خام به منظور  با دقت بسیار باال  ها  برای مختصات دار کردن بنچ مارک    Staticتنظیمات منوی   •

 پس پردازش کاربرد دارد. 



 با استفاده از اینترنت کنترلر  RTK تنظیمات 4.1
 

 در این متد سیم کارت دارای اینترنت فعال بر روی کنترلر قرار میگیرد.

 میشویم. Roverوارد منوی  Deviceاز تب  .1

را بر   Datalinkبرای دریافت تصحیحات با استفاده از اینترنت کنترلر گزینه   .2

 قرار میدهیم.  Mobile Phone Networkروی گزینه 

به   .3 مربوط  ارسال   Cors Settingدر منوی  های  به سامانه  مربوط  اطالعات 

 تصحیحات اینترنی مانند شمیم را وارد میکنیم.

آیکون   .4 فشردن  دریافت    Get Mountpoint Listبا  های  متد  میتوان 

 تصحیحات اینترنی را با توجه به نیاز انتخاب کرد. 

 تمام منظومه های ماهواره ای فعال باشند.  Advanceدقت کنید که در منو  .5

 

 

 



 با استفاده از اینترنت گیرنده  RTK تنظیمات 4.2
 

 گیرنده قرار میگیرد.در این متد سیم کارت دارای اینترنت فعال بر روی 

 میشویم. Roverوارد منوی  Deviceاز تب  .1

را بر   Datalinkبرای دریافت تصحیحات با استفاده از اینترنت کنترلر گزینه   .2

 قرار میدهیم.  Built-in Networkروی 

مربوط به تنظیم نقاط دسترسی سیم کارت میباشد که در صورت    APNمنوی   .3

 ت خودکار اپراتور را تشخیص خواهد داد. خالی بودن این موارد گیرنده بصور

به   .4 مربوط  ارسال   Cors Settingدر منوی  های  به سامانه  مربوط  اطالعات 

 تصحیحات اینترنی مانند شمیم را وارد میکنیم.

آیکون   .5 فشردن  دریافت    Get Mountpoint Listبا  های  متد  میتوان 

 تصحیحات اینترنی را با توجه به نیاز انتخاب کرد. 

 تمام منظومه های ماهواره ای فعال باشند.  Advanceکه در منو  دقت کنید  .6

 

 

 

 



 با استفاده از رادیو داخلی RTK تنظیمات 4.3
 

 باشد در این متد تصحیحات از طریق ماژول رادیو داخلی گیرنده دریافت میشوند و حتما باید ایستگاه مرجع برای ارسال تصحیحات برقرار شده 

 میشویم. Roverوارد منوی  Deviceاز تب  .1

را بر   Datalinkبرای دریافت تصحیحات با استفاده از اینترنت کنترلر گزینه   .2

 قرار میدهیم. Built-in Radioروی 

و برای محدوده    Lowبرای محدوده کاری نزدیک گزینه    Powerدر منوی   .3

 را انتخاب میکنیم. Highکاری دور گزینه 

مورد نیاز را انتخاب میکنیم. دقت داشته باشید که این فرکانس باید  فرکانس   .4

 با فرکانس ایستگاه ارسال کننده تصحیحات یکی باشد. 

و   .5 مرجع  ایستگاه  که  باشد  داشته  دقت  میکنیم.  انتخاب  را  مناسب  پروتکل 

 میبایست از یک پروتکل استفاده کنند.  Roverدستگاه  

 تمام منظومه های ماهواره ای فعال باشند.  Advanceدقت کنید که در منو  .6

 
 

 



   PPK تنظیمات 4.4
 

در مواردی که به هر دلیل تصحیحات اینترنتی یا رادیویی در دسترس نیست میتوان از این روش برای ذخیره داده های خام به منظور پس 

 پردازش استفاده کرد. 

 میشویم. Roverوارد منوی  Deviceاز تب  .1

 اهمیتی ندراد Datalinkگزینه  PPKدر حالت  .2

 را فعال میکنیم.  PPKگزینه  .3

نام   .4 که  باشید  داشته  دقت  میکنیم.  انتخاب  نقاط  فایل  برای  مناسب  نام  یک 

انتخاب شده در این قسمت بر روی فایل داده های خام ذخیره شده در حافظه  

 نام پروژه موجود در نرم افزار متفاوت است.گیرنده قرار خواهد گرفت و با  

 تمام منظومه های ماهواره ای فعال باشند.  Advanceدقت کنید که در منو  .5

 

 

 



 با رادیو داخلی Baseتنظیمات   4.5
 

 مراحل ذیل عمل میکنیم. در حالتی که استقرار دستگاه در نقطه معلوم جهت ارسال تصحیحات با رادیو داخلی میباشد طبق 

 میشویم.  Baseوارد منوی  Deviceاز تب  .1

بر روی گزینه    Start-up Modeمنوی   .2 قرار    Specify coordinatesرا 

 میدهیم. 

در منوی باز شده میتوان مختصات نقطه معلوم را به روش های مختلف وارد  .3

تصات کرد.)از نقاط موجود در حافظه نرم افزار، بصورت دستی و یا بصورت مخ

 حدودی(

 

 

 قرار میدهیم.  Built-in Radioرا بر روی  Datalinkگزینه  .4

 را با توجه به محدوده کاری تنظیم میکنیم.   Powerگزینه  .5

 فرکانس ارسال تصحیحات را انتخاب میکنیم. .6

 پروتکل ارسال تصحیحات را انتخاب میکنیم .7

 تمام منظومه های ماهواره ای فعال باشند.  Advanceدقت کنید که در منو  .8

 

 



 با رادیو خارجی Baseتنظیمات  4.6
 

 در حالتی که استقرار دستگاه در نقطه معلوم جهت ارسال تصحیحات با رادیو خارجی میباشد طبق مراحل ذیل عمل میکنیم. 

 میشویم.  Baseوارد منوی  Deviceاز تب  .1

بر روی گزینه    Start-up Modeمنوی   .2 قرار    Specify coordinatesرا 

 میدهیم. 

در منوی باز شده میتوان مختصات نقطه معلوم را به روش های مختلف وارد  .3

کرد.)از نقاط موجود در حافظه نرم افزار، بصورت دستی و یا بصورت مختصات 

 حدودی(

 

 

 قرار میدهیم.  External Radioرا بر روی  Datalinkگزینه  .4

را با توجه به تنظیمات دستگاه رادیو خارجی روی عدد مناسب    Baudگزینه   .5

 تنظیم میکنیم. 

 تمام منظومه های ماهواره ای فعال باشند.  Advanceدقت کنید که در منو  .6

 

 



4.7 Static 
 

منظور پس پردازش و بدست آوردن مختصات دقیق بنچ در مواردی که هدف از انجام پروژه نقشه برداری برداشت داده های خام ماهواره ای به  

 مارک ها میباشد از منو استاتیک استفاده میکنیم. 

 میشویم.  Staticوارد منوی  Deviceاز تب  .1

 را بر روی عدد مناسب قرار میدهیم.   Sampling intervalگزینه  .2

 اسم نقطه را وارد میکنیم. Point Nameدر قسمت  .3

با فشردن گزینه   .4   Startمقادیر مناسب را برای گزینه های بعدی وارد کرده 

 گیرنده شروع به ذخیره سازی داده خام خواهد کرد. 

 تمام منظومه های ماهواره ای فعال باشند.  Advanceدقت کنید که در منو  .5

 را میزنیم. Stopگزینه  Staticپس از اتمام برداشت از منو  .6

 

 

 



 

 

 فصل پنجم
 برداشت و پیاده سازی



 Point Survey آشنایی با صفحه  5.1

 

 میشویم. Point Surveyو منوی  Surveyبرای برداشت نقطه وارد تب  Deviceپس از انجام تنظیمات مربوط به پروژه و تب 

 

 
 

 تعداد ماهواره های درحال استفاده 

 وضعیت دریافت تصحیحات

 آیکون برداشت 

 آیکون تیلت

 آیکون تنظیم ارتفاع آنتن 

 PPKبرداشت  آیکون  

 منو تنظیمات 

 آیکون برداشت میانگین 

 لیست نقاط 

 مقادیر دقت مسطحاتی و ارتفاعی 

 مختصات نقطه فعلی

 Zoom Extend آیکون  

 Screen Center آیکون  

 Select آیکون  

 Base Map آیکون  

  CAD آیکون  



 RTKبرداشت نقطه  5.2
 

و زمانی  توضیح داده شد   4.3و   4.2و  4.1که در قسمت های   Roverکار میکنیم پس از تنظیمات مربوط به منو  RTKدر مواردی که به روش 

قرار دارد بوسیله آیکون برداشت میتوان اقدام به برداشت نقطه کرد قبل از برداشت نقاط میتوان با استفاده از منو   Fixکه دستگاه در حالت  

و... را تنظیم    Codeشرایط برداشت را مشخص کرد و پس از برداشت میتوان در صفحه باز شده اطالعاتی از قبیل نام نقطه    تنظیمات دقت و

 کرد.

 از فیکس بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید  .1

 ارتفاع ژالن را وارد کنید .2

 با استفاده از آیکون برداشت میتوان اقدام به برداشت نقاط کرد.  .3

 

 

میتوان برخی از تنظیمات مربوط به برداشت   Measureتنظیمات و تبدر منو   .4

 را انجام داد. 

میتوان وضعیت دستگاه در لحظه برداشت را    Solve Type Limitدر قسمت   .5

 مشخص کرد

به حداقل   Plane & Elevation Accuracy Limitقسمت های   .6 مربوط 

 دقت مسطحاتی و ارتفاعی در لحظه برداشت میباشند.

 



 میانگینبرداشت نقطه  5.3
 

تعداد دلخواهی از نقاط را برداشت کرد و برای   Averageباید با دقت بسیار باال برداشت شوند میتوان از طریق گزینه    RTKدر مواردی که نقاط  

 مختصات نهایی میانگین نقاط برداشت شده را ذخیره سازی کرد. 

از طریق    Averageوارد منوی   .1 برای   Settingsشده و  نقاط  میتوان تعداد 

 میانگین گیری را مشخص کرد. 

 دید گزینهارتفاع ژالن را وارد کنید و پس از اینکه از تراز بودن ژالون مطمئن ش .2

Start .را بزنید 

را  .3 نقطه  میتوان  مقادیر  بودن  بخش  رضایت  درصورت  برداشت  اتمام  از  پس 

 ذخیره سازی کرد.

کاربر این امکان را دارد تا در صورت نیاز داده خام مربوط به این نقطه را ذخیره  .4

 ذخیره کند.  Control Pointسازی کند و یا نقطه را به عنوان 

 

 



 PPKبرداشت  5.4
 

را انتخاب   PPKبرداشت گزینه  در صفحه    4.4منوی  در مواردی به اینترنت دسترسی نداریم پس از انجام تنظیمات طبق    PPKبه منظور برداشت  

 میکنیم.

ابتدا از وارد شدن مقدار صحیح ارتفاع ژالن اطمیمان   PPKپی از باز کردن منو   .1

 حاص کنید و سپس اسم مورد نظر را وارد کنید.

یک ثانیه میباشد و زمان برداشت متناسب   PPKبرای حالت    Intervalبهترین   .2

 با اندازه بیس الین و دقت مورد نیاز تنظیم میشود

رنده و ماهواره ها  نباید ارتباط گی  PPKدقت کنید که در طول زمان برداشت   .3

 قطع شوند. 

 

 



 IMUت سنسور لبرداشت با استفاده از تی 5.5
 

. دقت کنید که ارتفاع ژالن دقیق وارد باشد سانتی متر  5و دقت ارتفاعی بهتر از   بودهدر حالت فیکس باید برای استفاده از تیلت سنسور دستگاه 

 خطا در وارد کردن ارتفاع ژالن میتواند باعث خطا در برداشت شود. .شود

 
 

مستقیم به نقطه مورد نظر جهت برداشت در مواردی که دسترسی به صورت   .1

 نداریم و یا امکان تراز گرفتن ژالن نیست میتوان از تیلت سنسور استفاده کرد. 

برای استفاده از تیلت سنسور با انتخاب آیکن تیلت در صفحه برداشت و فعال   .2

 کردن آن میتوان برداشت را انجام داد.

تیلت نیاز است تا گیرنده را در جهات در برخی موارد برای آماده به کار شدن   .3

   مختلف تکان دهیم.

با تغییر رنگ آیکون تیلت به رنگ سبز گیرنده آماده برداشت در حالت تیلت  .4

 میباشد. 

 

 

برای فعال سازی تیلت دستگاه حتما  

 باشد   Fixباید در حالت  

با دیدن این پیغام دستگاه آماده  

 برداشت با تیلت سنسور میباشد 

 آیکون روشن/خاموش کردن تیلت



 پیاده سازی نقاط  5.6
 

 برای پیاده سازی نقاط باید دستگاه در حالت فیکس باشد.  

 

 

 

توضیح داده شد باید نقاط    3.3برای پیاده سازی ، ابتدا همانگونه که در قسمت   .1

 را به نرم افزار معرفی کنیم. 

منو   .2 به  پیاده    Point Stakeoutبا وارد شدن  برای  میتوان نقطه مورد نظر 

 سازی را انتخاب کرد.

با استفاده از راهنمای موقعیت یابی موجود در این منو میتوان به سمت نقطه  .3

 حرکت کرد و پیاده سازی را انجام داد. 

میتوان وضعیت نقطه   Finishingبعد از اتمام پیاده سازی با استفاده از آیکون   .4

 تغییر داد.  را به حالت پیاده سازی شده 

 

 

 

 موقعیت یابی نقطه مورد نظر راهنمای  

 مسیر حرکت به سمت نقطه 

 منو انتخاب نقاط جهت پیاده سازی 

 آیکون برداشت 

 آیکون تنظیم ارتفاع ژالن 

 تغییر نقاط موجود در دیتا بیس  

فعال سازی تیلت در صفحه پیاده 

 سازی 


