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 SDRMAP 1-3   خواندن نقاط از یک فایل نوشتاری هماهنگ با فرمت
ــد. امـا جـاب ایجـاد شـده در  همانطوری که قبال گفته شد اولین قدم در انجام یک پروژه ایجاد یک جاب می باش
مرحله اول خالی است که در این مرحله بایستی اطالعات مختلفی را درون جاب ایجاد شده منتقل نمائیم.یکــی از 

روشهای ورود اطالعات، خواندن نقــاط مختصـات دار از درون یـک فـایل نوشـتاری (ASCII file) بـه درون     
ــامل شـماره  نرم افزار می باشد. این فایل متنی فقط شامل حروف و اعداد بوده و محتویات آن تنها می تواند ش

نقاط، مختصات (x.y.z) و کد نقاط باشد. اکیدا اطالعات حاوی مشاهدات قطبــی بـه ایـن طریـق قـابل انتقـال بـه    
نرم افزار نمی باشد.در صورتی که فایل اطالعاتی موجود بــا فرمـت SDRmap coordinate format توسـط 
نرم افزار SDRmap نسخه 6.50 و پائین تر تهیه شده باشد می توان آنرا با همین فرمت در نرم افزارفراخوانی 
کرد. پنجره زیر نمونه ای از فایل تهیه شده با فرمت SDRmap coordinate format را که توســط نـرم افـزار 

SDRmap نسخه 6.50 تهیه شده ، نشان می دهد. 
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ــایل موجـود  در پنجره باال اطالعات به ترتیب شماره ، z ، y ، x و کد نقاط مرتب شده اند.جهت انتقال اطالعات ف
به درون نرم افزار پس از ایجاد یک جاب جدید دستور File> Import  را اجرا نموده تا پنجره ای به شکل زیر 

باز گردد: 
 

 
در ایـــن پنجـــره ابتـــدا در قســـمت File type  فرمـــت مناســـــب فــــایل اطالعــــاتی کــــه همــــان                                              

SDRmap coordinate format  می باشد را انتخاب کرده ســپس در قسـمت file name  بـا کلیـک یـر روی 

ــل شـده و جـهت  دکمه Browse  فایل اطالعاتی خود را پیدا  و در نهایت Ok کنید. لذا نقاط به درون جاب  منتق
نمایش نقاط انتقال یافته به درون جاب ایجاد شــده کافیسـت کـه از صفحـه کلیـد دکمـه Z و سـپس دکمـه E را 

فشرده تا تمام نقاط بر روی صفحه گرافیکی ظاهر شوند. 
 

 (Zoom) 2-3    دستور بزرگنمائی
جهت بزرگنمائی  اطالعات ظاهر شده بر روی صفحه گرافیکی می توان به چند روش زیر عمل نمود: 

 
الف) اگر بخواهیم تصویر تا حد ممکن بزرگ شده به شرط آنکه کلیه موضوعات در محیط ترسیم دیــده شـوند 

کافیست ابتدا دکمه Z وسپس دکمه E را فشار داد. مشابه عمل    Zoom Extend در اتوکد می باشد. 
 

ب) با هر بار کلیک بر روی آیکونهای                  و                  از نوار ابزارباالی نرم افزار می توان به ترتیب 
نسبت به بزرگنمائی و کوچک نمائی اطالعات اقدام نمود. 
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ــی را بـه انـدازه  ج)  همانند دستور Zoom Window در نرم افزار اتوکد اگر بخواهیم قسمتی از صفحه گرافیک
یک پنجره مستطیل شکل بزرگ نمائیم بایستی با کلیک بر روی آیکون              از نوار ابزارباال ی نــرم افـزارو 
سپس رسم یک مستطیل فرضی در محلی دلخواه از صفحه گرافیکی این کار را انجام داد. پس از کلیک بـر روی 
آیکون فوق بر روی یک نقطه از صفحه گرافیکی کلیک کرده و در حالی که کلیـد سـمت چـپ مـاوس پـائین نـگه 
ــه مـاوس را رهـا مـی کنیـم.  داشته شده آنرا حرکت داده و مستطیل فرضی دلخواه را ایجاد کرده و سپس دکم

بجای کلیک کردن بر روی آیکون باال می توان دکمه Z از صفحه کلید را فشرده و عمــل بـزرگنمـائی را توسـط  
یک  مستطیل  فرضی  مطابق روش قبلی انجام داد. 

 
 (Zoom scale) د) بزرگنمائی و کوچک نمائی به اندازه الزم

جهت این منظور ابتدا کلید Z و سپس کلید M را از صفحه 
کلید زده و در پنجره ای که ظاهر می شود ضریب  مورد 

 نظر را تایپ می کنیم.  اعداد بزرگتر از 1 عمل بزرگنمائی  
و اعداد کوچکتر از 1 عمل کوچکنمائی را  انجام می دهد. 

 
 

ه ) جهت بازگشت به وضعیت بزرگنمــائی قبلـی ابتـدا کلیـد Z و سـپس P را بزنیـد. ایـن عمـل مشـابه دسـتور         
Zoom  previuose  در اتوکد می باشد. 

 
 

  ( Pan ) 3-3    جابجائی نقشه
جهت جابجائی نقشه ابتدا بر روی آیکون                  از نوار ابزار باالی نرم افزار کلیک کرده و سپس نشــانگر 
ــه کلیـد  ماوس را که به شکل یک فلش چهار سر درآمده به محل مورد نظر برده وکلیک نمائید سپس در حالی ک
سمت چپ ماوس را پائین نگه داشته اید نشانگرماوس را به محل جدید منتقل کرده و کلید آنــرا رهـا نمـائید. در 
اینصورت نقشه به اندازه مقدار مشخص شده جابجا خواهد شد. این عمل توسط دکمه p از صفحه کلید نیز قابل 

اجرا می باشد. 
 
 

توجه: 
درماوس هائی که دارای یک چرخ کوچک بر روی دکمه ماوس (موسوم بــه SCROLL) هسـتند مـی توانیـد بـا 
چرخاندن این دکمه برروی صفحه گرافیکی عمل زوم را انجام دهید. چنانچه این دکمــه از مـاوس را فشـار داده 

وماوس را به حرکت درآورید می توان عمل جابجائی نقشه را نیزانجام داد. 
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  ( Redraw ) 4-3     ترسیم مجدد یا بازسازی نقشه
بعضی اوقات در هنگام پاک کردن یا ویرایش موضوعات بخشی از آنها به ظاهر بــر روی محیـط ترسـیم بـاقی  
می مانند . برای پاک کردن این عالئم کاذب از دستور Redraw استفاده می کنیم. در این نــرم افـزار جـهت ایـن 

عمل می توان دکمه D را از صفحه کلید فشار داد. 
 

 SDRMAP 5-3    خواندن اطالعات از یک فایل نوشتاری غیر هماهنگ با فرمت
اگر فایلی را که بخواهیم به درون نرم افزار منتقل نمائیم با فرمت نرم افزار SDRMAP  هماهنگی نداشته باشد 

یا به عبارتی دیگر مطابق با فرمتهای موجود در داخل نرم افزار نباشد، می توان آنرا به شکل قــابل اسـتفاده در                                              
ــایلی را نشـان مـی دهـد کـه فرمـت آن بـا فرمـت                                               این نرم افزار در آورد. بعنوان مثال پنجره زیر نمونه ای از ف

Wildosft بوده و اطالعات مربوط به هر نقطه توسط کاما از هم جدا شده اند. 

اما چنین فرمتی در داخل نرم افزار موجود نمی باشد. بنابراین قاعدتاَ نمی توان  آنرا به درون نرم افــزار منتقـل 
نمود. اما این نرم افزار قابلیت آنرا دارد که فرمت فایل موجود را بشکلی در آورد که قابل خواندن در نرم افــزار 

باشد. 
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جهت این امر نیز همانند حالت قبلی از دستور File> Import استفاده می نمائیم و در پنجره باز شــده ابتـدا در 
ــایل  قسمت File Type فرمت Variable Ascii و سپس در قسمت File name با استفاده از دکمه Browse  ف

مورد نظر را انتخاب و Ok  می کنیم. در اینصورت پنجره ای به شکل زیر گشوده خواهد شد:  
 

 
در پنجره باال ابتدا قسمت Retrieve a previously saved format را به حالت خاموش در آورده و در قسمت                                             

Start import at row عدد 1 را انتخاب کنید. عدد 1 به این خاطر می باشد که از نقطه شماره 1 اطالعــات فـایل 

ــه  نوشتاری به درون جاب منتقل گردد. اگر در این قسمت عدد 50 را وارد کنید نقاط فایل از شماره 50 به بعد ب
 Next ــه نمـایش در خواهـد آمـد. بـا زدن  دکمـه درون جاب منتقل خواهند شد.در پائین پنجره محتویات فایل ب

پنجره ای دیگر ی بصورت زیر باز می گردد: 
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چون اطالعات هر نقطه توسط کاما از هم جدا شده اند ابتدا گزینه Comma را انتخاب کرده و سپس در قســمت 
ــی باشـد کـه اطالعـات هـر نقطـه شـامل پنـج  Fields  per  record عدد 5 را وارد کنید. عدد 5 به این منظور م

ــد. در ایـن صـورت  پارامتر شماره نقطه ,  z ,y,x و کد نقطه می باشد.در نهایت بر روی دکمه Next کلیک نمائی
پنجره زیر باز می گردد: 

 

 
 Point number گزینـه Field data format فعـال بـوده لـذا از قسـمت Field 1 در این پنجره چون قسمت
(شماره نقطه)را روشن می نمائیم. بنابراین  Field 2 فعال می گردد برای این قسمت گزینــه Easting از سـمت 

ــه همیـن ترتیـب بـرای Field 3 گزینـه Northing و بـرای Field 4 گزینـه Height وبـرای     راست پنجره و ب
 Field 5 گزینه Code را انتخاب نموده و در نهایت بر روی دکمــه  Finish کلیـک مـی کنیـم. در صورتـی کـه 

ــهای بعـدی تکـرار نـگردد گزینـه Save format for future use  را روشـن          بخواهیم این تعاریف برای فایل
ــک بـر روی دکمـه Finish درپنجـره ای کـه بـاز مـی شـود ابتـدا نـامی در       می کنیم. در این صورت پس از کلی

  Save راوارد کرده و سپس بر روی دکمه  Wildsoft برای فرمت ایجاد شده بعنوان مثال File name  قسمت
کلیک می کنیم. 
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 سپس پنجره زیر جهت انتخاب همه نقاط موجود در فــایل (All points ) و یـا بخشـی از شـماره نقـاط فـایل                                              

(Range )  باز شده که گزینه All points را روشن و در نهایت Ok کنید. 

 

 
در این صورت نقاط به درون  نرم افزار منتقل شده و بصورت زیر بــه نمـایش در خواهنـد آمـد. در اینجـا نـیز    

می توان از حالت های مختلف Zoom استفاده نمود. 
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 توجه1: 
در صورتی که بخواهید بخشی از نقاط فایل را به درون جاب منتقل نمائید به جــای گزینـه All Points  گزینـه 
ــپس  Range را انتخاب کرده ودر قسمتهای MIN وMAX  کمترین و بیشترین شماره نقطه را وارد کرده و س

OK  کنید. 

  
توجه2: 

اگر نیاز به ورود اطالعات فایلی مشابه فــایل فـوق بـه همـان فرمـت Wild soft باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه در 
پنجرهVariable ascii step 1 of  3  این قالب ذخیره شده است پس از اجرای فرامین کافیســت کـه در پنجـره 
فوق  گزینه  Retreive   a previously  Saved format را روشن کرده و دکمه Next را کلیک نمائید. در این 
 Ok کلیک نمائیدو پس از انتخاب نقاط Open صورت نام فایل قالب سوال می گردد آنرا انتخاب کرده و بر روی

کرده تا نقاط بر روی صفحه گرافیکی ظاهر شوند. 
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6-3      ورود اطالعات تاکئومتری به نرم افزار 

با فرض اینکه نقشه برداری بصورت طول و زاویه ( قطبی) صورت پذیرفتــه باشـد و کـاربر برنامـه ای غـیر از   
نرم افزار SDRmap جهت تبدیل اطالعات برداشت شده زمینی به مختصات نداشته باشد، در این بخــش نحـوه 
ورود اطالعات تاکئومتری نقاط برداشت شده زمینی به نرم افزار SDRmap ومحاسبه مختصات نقاط برداشت 
شده ونیز ذخیره نقاط مختصات دار در Database نرم افزار را توضیح خواهیم داد. جهت درک بهتر این بخش 
به مثالهای زیر توجه فرمائید توصیه می شود که کاربران مثالهای ارائه شده در این بخش را به ترتیب به خاطر 

ــایر مـوارد دیـگر را نـیز مطـابق آنچـه کـه گفتـه        بسپارند زیرا با فراگیری دقیق مثالهای ذکر شده می توانند س
می شود انجام دهند. 

 
مثال 1: 

فرض کنیــد مختصـات ایسـتگاه اسـتقرار (10.120 و 100.00 و 200.00 ) S1  ومختصـات نقطـه نشـانه روی        
( 11.100 و 200.00 و 400.00 ) S2  وارتفاع دستگاه روی ایستگاه استقرار S1 برابر Hi=1.66 m باشـد.بـا 

  Ht =1.66m صفر صفر کرده ایم و ارتفاع منشور روی نقاط برداشت شــده S2 به S1 فرض اینکه از ایستگاه
قرار گرفته است. مطلوبست محاسبه مختصات نقاط برداشت شده زیر با توجه به اطالعات ارائه شده باال. 

شماره نقطه      زاویه قائم                  زاویه افقی                             طول مایل
  1      44.670               71° 41΄ 30˝               90° 00΄ 00˝ 
  2      56.413 69° 36΄ 30˝  89° 59΄ 10˝
  3      56.997 67° 40΄ 05˝  89° 58΄ 20˝
  4      57.914 67° 50΄ 10˝ 89° 57΄ 30˝
  5      25.395 43° 03΄ 30˝               89° 99΄ 00˝
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حل: 

جهت ورود اطالعات باال و محاسبه مختصات نقاط بایستی مراحل زیر را طی نمود: 
 (  E:\ Massahi در شاخه MA1مثال جاب ) جدید job و ایجاد یک SDRmap V 8.01 الف)  اجرای نرم افزار

ب ) اجرای دستور Entry>Eletronic stadia  . با اجرای فرمان فوق پنجره ای مشابه زیر باز می گردد: 

 
 

درپنجره باال گزینه stadia را فعال کرده و شــماره ای در قسـمت Survey number بـه عنـوان شـماره بـرگه 
تاکئومتری وارد مــی کنیـم بـا توجـه بـه عبـارت ظـاهر شـده در قسـمت path مـی تـوان بـا اسـتفاده از دکمـه        

 Open existing   فایل تاکئومتری موجودی را پس از جستجو توسط دکمه Browse انتخاب کرده وآنــرا بـاز 

نمود. ودر صورت دلخواه نسبت به اعمال یکسری تغییرات برروی آن اقدام کــرد. چنانچـه فـایل تـاکئومتری از 
 E:\massahi در مســیر Stad1.ma1 از پنجره باال فایلی با نام New  قبل موجود نباشد با کلیک بر روی دکمه
ایجاد خواهد شد. مالحظه می فرمائید که بصورت پیش فرض فرم تاکئومتری با نام Stad1 ایجاد خواهد شد که 
عدد 1 همان شماره ای است که در قسمت Survey Number وارد کرده ایم وپسوند آن همان مشــخصه جـاب 
ــت کـه در هنـگام ایجـاد  می باشد که در هنگام ایجاد جاب وارد نموده و E:\MASSAHI محل ذخیره جاب اس
جاب معرفی نموده ایم.  در صورت دلخواه می توان  فــایل تـاکئومتری ایجـاد شـده را بـا نـام دیـگر در مسـیر 
ــاکئومتری  در همـان مسـیر E:\MASSAHI وبـا نـام  دلخواه ایجاد نمود. بعنوان مثال اگر بخواهیم اطالعات ت
Vadood.ma1 ایجاد گردد در قســمت path عبـارت E:\massahi\vadood.ma1 را تـایپ کـرده و سـپس بـر 

روی دکمه New کلیک کنید. با کلیک بر روی دکمه New پنجره مربوط به ورود اطالعات تاکئومتری بفرم زیـر 
گشوده می گردد: 
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در پنجره باال با کلیک بر روی فلش کنار STN در هر ردیف می توان یکی از موارد زیر را انتخاب نمود: 

 
STN : جهت تعریف مختصات ایستگاه استقرار  

AT/BS : جهت توجیه ایستگاه استقراربه قراولروی 
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Fnote : جهت تعریف توضیحاتی در مورد نقطه 

 ( S/pist) طول مایل ، ( Vt cir) زاویه قائم ، ( Hz cir ) زاویه افقی ،( Pt#) جهت تعریف شماره نقطه : SD/HT

  (  Ht) و ارتفاع رفلکتور یا منشور
 HZ/DH : جهت تعریف شماره نقطه (#Pt ) ، زاویه افقی ( Hz cir ) ، زاویه قــائم (Vt cir ) ، اختـالف ارتفـاع 

 ( Ht) بین ایستگاه و نقطه برداشت شده زمینی و ارتفاع رفلکتور ( Ht/Diff)
HD/RL : جهت تعریف شماره نقطه (#Pt ) ، زاویه افقی ( Hz cir ) ، طول افقی (Hz dist )و ارتفاع نهائی نقطه 

( Height ) برداشت شده زمینی 
  

بنابراین با توجه به اطالعاتی که در مثال 1 ارائه شده ودر اختیار ما می باشد می توان یکی از موارد مورد نیاز 
ــرای ورود اطالعـات برداشـت شـده زمینـی بـه  را برای وارد کردن اطالعات برداشت شده انتخاب نمود. حال ب
ــتقرار معرفـی گردد. لـذا در خـط اول پنجـره مربـوط بـه ورود  درون نرم افزار ابتدا باید مختصات ایستگاه اس
ــابل آن اطالعـات ایسـتگاه اسـتقرار را وارد  اطالعات ابتدا گزینه STN را انتخاب کرده و سپس در ستونهای مق
ــه Z,Y,X  ایسـتگاه اسـتقرار مـی باشـد. در  کنید. قسمتهای North ,East , Pt وheight  به ترتیب شماره نقط
ــدی بـرای نقطـه مـورد  قسمت #Pt شماره ای را به ایستگاه استقرار نسبت می دهیم ودر قسمت Pc می توان ک

نظر (مثالS1ً ) و در قسمت Comment در صورت نیاز می توان توضیحی به ایستگاه اختصاص داد.  
 

توجه:  
در صورتی که در قسمتهای PC وComments اطالعاتی وارد نگردد می توان بـا هـر بـار زدن کلیـد Enter از 

ستونهای فوق گذشته تا به خط یا ردیف بعد برسیم. 
 

با توجه به مثال 1 در ردیف دوم همانند ردیف اول مختصات نقطه نشانه روی S2 را وارد مــی کنیـم. در اینجـا 
نیز یک شماره در قسمت #Pt به ایستگاه نشانه روی نسبت داده و در ردیف سوم که به خــط توجیـه معـروف 

ــه بـه ایسـتگاه  اسـتقرار و نقطـه قراولـروی را وارد      بوده  گزینه AT/BS را انتخاب کرده و مشخصات مربوط
می کنیم.در این ردیف در قسمت #AT شماره نقطه ایستگاه استقرار، در قسمت Hz cir زاویـه افقـی  ایسـتگاه 

استقرار به نقطه نشانه روی راوارد کرده که در اغلب موارد صفر صفر می باشد. 
 

ـــم تــایپ کــرده ودر           در قسـمت #BS شـماره نقطـه ایسـتگاه نشـانه روی را کـه در خـط دوم وارد نمـوده ای
ــته مـی شـود. سـپس درردیـف هـای بعـدی بـا اسـتفاده از       قسمت Ht In ارتفاع دوربین در نقطه استقرار نوش

گزینه SD/HT اطالعات مربوط به نقاط برداشت شده را به صورت زیر وارد می کنیم. 
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توجه: 

 همانطوری که متوجه شده اید در هر ردیف از پنجره باال گزینه STN بصــورت پیـش فـرض ظـاهر مـی گردد 
برای آنکه در هر ردیف گزینه مورد نیاز خود را بصورت پیش فرض در آوریم به طوری که با ورود به ردیــف 
جدید گزینه مورد نیاز ما ظاهر گردد کافی است که در پنجره باال از منــوی Options گزینـه  Entry Tpye را 
کلیک کرده و از پنجره ای که باز می گردد گزینه مورد نیاز خود را فعــال کـرده وآنـرا بحـالت پیـش فـرض در 

آوریم. 
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ــل ورود اطالعـات جـهت محاسـبه مختصـات نقـاط وارد شـده بایسـتی از منـوی Options گزینـه  پس از تکمی
 Catculate Coordinates را فعـال نمـائید و در نـهایت بـرای رویـت نمـــودن مختصــات نقــاط مجــدد از               

ــک نمـائید. در ایـن صـورت همـانند زیـر مـی تـوان  منوی  Options بر روی گزینه Show Coordinates  کلی
مختصات نقاط را مشاهده نمود. در صورت نیاز می توانید پهنای ستونهای حاوی مختصات نقاط را بــه انـدازه 
الزم پهن نمود تا مختصات نقاط بطور کامل دیده شوند. جهت اینکار کافی است در باالی جــدول بـر روی خـط 

جدا کننده ستونها کلیک کرده سپس توسط ماوس عرض ستونها را کم و یا زیاد کرد. 
 

 
 
 

در صورتی که بخواهید مختصات بدست آمــده 
ــل نمـائید  نقاط را به Database  نرم افزار منتق
ـــر روی گزینــه  بایسـتی از منـوی Options ب
Store Data in Database  کلیک کنید. در این 

ــابل گشـوده خواهـد  صورت پنجره ای بفرم مق
شد: 

ــوق در صورتـی کـه بخواهیـد کـل  در پنجره ف
نقـاط را بـه Database منتقـل نمـائید بایســتی 
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گزینه ALL و در صورت انتقال بخشی از نقاط به Databese پس از انتخاب گزینه Point range و وارد کردن 
محدوده شماره نقاط مورد نظربر روی Ok کلیک نمائید.  در نهایت پس از انتقال نقاط به Database می توانیــد 
فرم تاکئومتری ایجاد شده را با کلیک بر روی دکمه                و یا با استفاده از دستور  File>save  در همان 

مسیر اولیه وبا همان نام اولیه ذخیره نمود. 
ویا با استفاده از دستور   File> save as  می توان فایل تاکئومتری ایجاد شده را با نام دیگر و در مسیر دیگر 
ذخیره کرد.  پس از ذخیره فرم تاکئومتری تحت نام مشخص می توان در آینده این فرم را با استفاده از دستور 

File>open  ویا کلیک بر روی دکمه             باز نمود و در صورت نیاز آنرا ویرایش کرد. 

 
توجه1: 

ــر روی  پس ازانتقال نقاط به Database  می توان پنجره مربوط به ورود اطالعات تاکئومتری را بست تا نقاط ب
صفحه گرافیکی ظاهر شوند. در اینجا جهت رویت نمودن کلیه نقاط می توان ابتدا کلیدZ از صفحــه کلیـد سـپس 

 .(Zoom Extend) را فشرد E کلید
توجه2: 

کاربرد برخی از آیکونهای مربوط به پنجره ورود اطالعات تاکئومتری به شرح زیر می باشد: 
 

               : کرسر را به انتهای فرم تاکئومتری منتقل می کند. 
    (جایگرین دستور  End Data از منوی GOTO درپنجره تاکئومتری ) 

 
                : کرسر را به ابتدای فرم تاکئومتری منتقل می کند. 

     (جایگرین دستور  Start Data از منوی GOTO درپنجره تاکئومتری ) 
 

                 : فرم تاکئومتری را صفحه به صفحه از انتها به ابتدای فرم ورق می زند. 
 (جایگرین دستور  Page up از منوی GOTO درپنجره تاکئومتری ) 

 
                : فرم تاکئومترى را صفحه به صفحه از ابتدا به انتهاى فرم ورق مى زند. 

        (جایگرین دستور  Page Down از منوی GOTO درپنجره تاکئومتری ) 
 

                : با یک بار  کلیک  بر روی این دکمــه مختصـات آشـکار و بـا کلیـک مجـدد مختصـات نقـاط نـهان         
می گردند.                 (جایگزین دستور   show coordinates  از منوی Optins در پنجره تاکئومتری) 

 
                 : با کلیک کردن بر روی دکمه فوق پنجره ای باز می گردد که با وارد کردن شماره نقطه مورد نظر        

در آن می توان آن نقطه را سریع جستجو کرد.   
(جایگرین دستورGet point از منوی Options  درپنجره تاکئومتری ) 
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ــخصات ایسـتگاه                   : با کلیک کردن بر روی دکمه فوق کرسر یا خط هایالیت به ردیف مربوط به مش
استقرار منتقل می گردد. 

 
               : با استفاده از این دکمه می توان در صورت نیاز به جای یــک کـد دلخـواه کـد دیـگری را جـایگزین 
ــمت  نمود. در این صورت پنجره ای باز می گردد که می توان در قسمت  Enter point code کد اولیه و در قس

 Replace  کد جایگزین را وارد کرده و Ok  نمود.  

(جایگرین دستورReplace code از منوی Options  درپنجره تاکئومتری ) 
 

                : همانند آنچه که قبالَ گفته شد می توان نقاط را به Database منتقل نمود. 
           (جایگرین دستورStore data in database از منوی Options  درپنجره تاکئومتری ) 

 
توجه1: 

چنانچه اشتباهی در ورود اطالعات تاکئومتری رخ دهد نگران نباشید زیرا نرم افزار آنرا اعالم خواهد نمود. 
 

توجه2: 
 Calcalate اگر در اطالعات وارد شده در فــرم تـاکئومتری تغیـیراتی اعمـال گردد بایسـتی مجـدداَ از دسـتور
ــتور  Show coordinate  آنـها را مشـاهده   coordinate مختصات ها را محاسبه نموده و سپس توسط دس

نمود. 
مثال 2: 

مختصات ایستگاه استقرار S1 برابر ( 1000,1000,100 ) می باشد. ارتفاع دستگاه روی ایستگاه S1 برابر 1.5 
متر و از ایستگاه S1 به شمال صفر صفر نموده ( Azimuth = 0° 00′ 00″) و نقاط زیر را برداشت کرده ایم. 
ارتفاع نقاط                       طول افقی        زاویه افقی              شماره نقطه 

           1 40° 23′            99.8 102.52
         2 25° 52′      98.84 100.23
        3 51° 11′ 75.19 100.60

           4         356° 42′ 18.58                           100.31
        5 54° 23′ 101.28 101.60

            6 37° 16′ 56.28 98.30
ــوق سـانتراژ و تـراز  سپس دوربین را به نقطه شماره 5 منتقل کرده و دوربین را با ارتفاع1.65 بر روی نقطه ف
کرده و سپس به نقطه 1 قراولروی کرده و ژیزمان امتداد 5 به 1 را که برابر ′23  °234 خواهــد بـود یادداشـت 

می کنیم ونقاط زیر را از ایستگاه 5  برداشت می کنیم: 
 

          7                             40° 48′                     38.47                            101.15
        8                             84° 29′                     23.47                            101.85
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         9                             156° 27′                   40.70                            102.35
                 10                            166° 48′                   58.25                            103.85

 
حال مطلوبست ورود اطالعات برداشت شده فوق به درون نرم افزار و محاسبه مختصات نقاط برداشت شده و 

انتقال نقاط به Database نرم افزار.  
 

حل: 
همانند مثال یک این بخش جهت ورود اطالعات برداشت شده باال و محاسبه مختصات نقاط بایستی مراحل زیر 

را طی نمود: 
 ( E:\ massahi درشاخه  MA2مثال جاب ) و ایجاد یک جاب جدید SDRmap V8.01 الف) اجرای نرم افزار

ب) اجرای دستور  Entry> Eletronic stadia  . با اجرای فرمان فوق پنجره ای مشابه زیر گشوده  می گردد: 
در پنجره مقابل ( در مورد ایــن پنجـره 
در مثال 1 صحبت شــد ) همـانند مثـال 
ــک بـر روی دکمـه  یک این بخش با کلی
New فایلی بــا نـامstad 1.ma2  در 

مسیر پیش فرض ایجاد خواهد شد. این 
ــوط بـه  فایل ایجاد شده همان فایل مرب
ــات تـاکئومتری اسـت  فرم ورود اطالع

که در زیر به نمایش در آمده است: 
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ــوه ورود اطالعـات در  پس همانند مثال یک این بخش فرم باز شده باال را بصورت زیر پر نمائید. تنها تفاوت نح
این مثال با مثال یک در اینست که پس از معرفی ایستگاه استقرار در خط اول فرم تاکئومتری بایستی در ردیف 
دوم فرم گزینه At\Bs را انتخاب کرده و سپس در ستون #Bs چون به شمال صفر کرده ایم بایستی عدد صفر 
ــائید.  تایپ گردد. و در سایر ردیف های فرم تاکئومتری از گزینه HD\RL جهت ورود اطالعات خود استفاده نم
ــه  سایر ستونهای دیگر فرم تاکئومتری با توجه به نیاز پر گردد. در زیر فرم تاکئومتری تکمیل شده مثال فوق ب

نمایش در آمده است: 
 

 
 

پـس از تکمیـل ورود اطالعـات جـهت محاسـبه مختصـات نقـاط داده شـده بایسـتی از منـوی options گزینـــه 
 Calculate coordinates را فعال کرده تا مختصات نقاط بصورت زیر به نمایش درآیند: 
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ــال  حال برای انتقال نقاط مختصات دار به Databese از منوی options گزینه Store data in dalabase را فع
ــاط را  کرده و پس از انتخاب نقاط همانند آنچه که در مثال یک این بخش گفته شد با کلیک بر روی دکمه OK نق
به Database منتقل نمائید. پــس از انتقـال نقـاط بـه Database مـی تـوان پنجـره مربـوط بـه ورود اطالعـات 
تاکئومتری را minimize کرده و یا بست تا نقاط بر روی صفحه گرافیکی ظاهر شوند. جهت مشاهده کلیه نقاط 

بــــر روی صفحــــــه 
گرافیکی ابتدا کلیـد Z و 
ــــد E را از  ســپس کلی
صفحه کلید فشــرده تـا 
ـــاط بصــورت  کلیـه نق
روبرو بر روی صفحـه 
گرافیکــی نــرم افـــزار 

مشاهده شوند. 
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7-3 ورود اطالعات یک فایل اتوکد به داخل نرم افزار 
ــن اسـت همـه آنـها مـورد نیـاز  معموال مهندسین در طراحی خود اجزای بسیار زیادی را قرار می دهند که ممک
ــرای برنامـه SDRmap اجـزای زائـد را حـذف  نباشد . پس بهتر است درهنگام ذخیره طرح بصورت یک فایل ب
کرده تا حجم فایل خروجی کم شود. الیه های غیر ضروری را به طور کامل حذف کنید . به خاطر داشته باشید 
در صورتیکه می خواهید فایلی را برای برنامه SDRmap ذخیره کنید آن را بصورت DWG ذخیره کرده زیرا 
ــته،  این فایل حجم کمتری دارد. این نرم افزار قادر است یک فایل اتوکد را دریافت کرده و کلیه نقاط، کمان، نوش

خطوط و…. را به محیط خود وارد نماید. 
 

برای این منظور ابتدا یک جاب خالی ایجاد نموده سپس از منــوی File گزینـه Import DWG\DXF  را فعـال 
کرده تا پنجره ای بفرم زیر گشوده شود:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در این پنجره  فایل مورد نظر خود را پیدا کرده سپس توسط دکمــه Open آن را بـاز کنیـد.. بـرای مثـال فـایل 
LOTDWG.DWG را از شاخه Program files\SDRmapping & design\Examples\ انتخاب کرده و بر 

روی آن کار کنید. در اینصورت پنجره دیگری بصورت زیر گشوده خواهد شد: 
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قبل از ورود فایل اتوکد بــه درون نـرم  افـزار بایسـتی بدانیـم کـه در فـایل اتوکـد چـه اطالعـاتی وجـود دارد. 
ــط گزینـه Convert lines ودر صـورت  درصورت وجود نقطه گرینه Convert points ودر صورت وجود خ
وجود کمان گرینه  Convert arcs و…. را از پنجره باال انتخاب کرده  ســپس درقسـمت Start point شـماره 

ـــرای نقــاط جدیــد ، در  شـروع ب
ـــامی  قســمت String folder  ن
ـــد ودر  بـرای پوشـه خطـوط جدی
قسمت #String  شماره ای بــرای 
ـــوط  شــروع شــماره گذاری خط

جدید تایپ می کنیم.  
 
 
 
 

 Read ـــر روی دکمــه بـا کلیـک ب
پنجـره ای همـانند مقـابل گشــوده 

خواهد شد: 
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در این پنجره اسامی الیه ها  در قسمت Layer name و نوع خطوط بکار گرفته شده در فایل اتوکــد در قسـمت 
ــمت Layername الیـه  Linetype به نمایش در خواهد آمد. همانطور که در پنجره باال مشاهده می کنید در قس

ــا Freeze وارد نـرم افـزار  Road  قفل دار می باشد. در چنین موقعی موارد قرار گرفته در الیه های خاموش ی

نخواهند شد. اگر به چنین فایلی برخورد کردید باید وارد برنامه اتوکد شده والیه قفل شده را باز کنید و مجــددا 
 SDRmap اطالعات از فایل اتوکد بــه درون نـرم افـزار Save فایل را فراخوانید. در انتها با کلیک بر روی دکمه

منتقل خواهند شد. برای دیدن اطالعات انتقال یافته ابتدا دکمه Z وسپس دکمه E را فشار دهید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه1: 
پس از انتقال فایل اتوکد به درون نرم افزار در دو سر خطوط و کمانها و مراکز کمانــها و دوایـر هـر کـدام یـک 

نقطه ایجاد خواهد شد.  
 

توجه2: 
ــک کپـی  در صورت احضار یک فایل اتوکد به نرم افزار حتما از کل اطالعات موجود در نرم افزار SDRmap  ی

پشتیبان تهیه کنید زیرا این عمل برگشت پذیر نبوده وممکن است منجر به از دست رفتن اطالعات شود. 
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8-3 ورود اطالعات از فیلد بوک (Data collector ) به داخل نرم افزار 
فیلدبوکها (دفترچه های الکترونیکی صحرائی) وسایلی هستند که به عنوان حافظه خارجی برای ثبت و محاســبه 
اطالعات بکار برده می شوند. فیلدبوک را می توان یک کاغذ بزرگی تصور نمود که بر روی آنها 2000 تا 5000 
نقطه را می توان ثبت وسپس محاسبات مربوط به این نقاط را با آن انجام داد. تمام مشاهدات صحرائی توســط 
فیلدبوک بایستی درون یک جاب ذخیره شوند. سپس توسط یک کابل ارتباطی اطالعــات از درون جـاب بـه یـک 

فایل خروجی  منتقل خواهند شد و پس از پردازش بر روی آنها به نرم افزار SDRmap انتقال می یابند. 
 برای دریافت اطالعات از فیلدبوک ابتدا یک جاب خالی ایجاد کرده وسپس مسیر زیر را دنبال کنید: 

 Entry>Data collrctors > Collect raw data
 پنجره ای بصورت زیر باز خواهد شد: 

 

 
در پنجره فوق ابتدا بایستی ارتباط بین فیلدبوک و نرم افزار را برقرار سازیم. لذا بایستی از پنجره باال از منوی 

 Setting  گزینه   Comminucation in را انتخاب کرده تا پنجره دیگری بصورت زیر گشوده گردد: 
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در این پنجره بایستی تنظیمات فیلدبوک را مطابق دفترچه راهنمای آن انجــام داده در غـیر اینصـورت قـادر بـه 
برقـراری ارتبـاط بـا فیلدبـوک نخواهیـم بـود. مثـال در قســمت Baud rate ســرعت انتقــال اطالعــات و در 
ــام کلیـه تنظیمـات بـر روی دکمـه OK کلیـک  قسمت   Connector درگاه مناسب را انتخاب کرده و بعد از انج

نمائید. سپس از منوی Transfer  گزینه Data to computer را انتخاب نمائید.  
 البته قبل از این مرحله بایستی فیلدبوک را به کامپیوتر متصل کرده و آن را روشن نمود. در این مرحله دستور 
مربوط به ارسال اطالعات را (Send) در فیلدبوک فعال کنید . لذا اطالعات به کامپیوتر ارسال وخط به خط روی 
ــات کلیـد Esc را زده واز پنجـره بـاال از منـوی File گزینـه  صفحه ظاهر خواهند شد. پس از پایان انتقال اطالع
Save as  را انتخاب و اطالعات دریافتی را در یک فایل ذخیره نمائید. این فایل حــاوی اطالعـات خـام بـوده کـه 

بایستی پردازش شده سپس وارد Database  نرم افزار شوند. 
 

 به این منظور از پنجره دریافت اطالعات خارج شده و مسیر زیر را دنبال می کنیم: 
 Entry > Data collector > Import raw data

پنجره ای بصورت زیر باز خواهد شد: 
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ــتگاه و در سـمت راسـت در صـورت موجـود بـودن فرمـت  در پنجره فوق در قسمت باال و سمت چپ نوع دس
ــات خـام را در قسـمت Raw Data File انتخـاب و در قسـمت  اطالعات را انتخاب کرده ودر انتها  فایل اطالع
Survey Number عددی را  (توصیه می شود این عدد را به خــاطر بسـپارید زیـرا در مرحلـه بعـد آنـرا نیـاز 

دارید.)  به فایل تاکئومتری ایجاد شده نسبت دهید . سپس بــروی دکمـه OK کلیـک تـا اطالعـات از فـایل خـام 
ــگران نشـوید  استخراج و بصورت تاکئومتری ذخیره شوند. اگر بر روی صفحه نمایش چیزی مشاهده نکردید ن
ــاید ایـن نقـاط مختصـات دار شـوند تـا بتـوان آنـرا مشـاهده نمـود. حـال از منـوی  Entry گزینـه  زیرا ابتدا ب
-Electronic Stadia را انتخاب و پس از تعیین شماره فرم تاکئومتری در قسمت Survey Number  بـر روی 

دکمه  Open Existing  کلیک کرده و فایل مورد نظر را انتخاب تــا پنجـره تـایپ اطالعـات تـاکئومتری کـه در 
بخشهای قبل در مورد آن صحبت شد باز گردد. پس از بررسی اطالعات ظاهر شده ودر صورت لزوم ویرایش 
ــده بـه دیتـابیس اقدامـات الزم را  آنها ، نسبت به محاسبه و مشاهده مختصات وباالخره انتقال نقاط محاسبه ش

انجام دهید.  
  

9-3    ارسال اطالعات از نرم افزار به فیلدبوک  
ــرده تـا  جهت ارسال اطالعات از نرم افزار به فیلدبوک از منوی  Entry گزینه Export Raw Data را انتخاب ک

پنجره ای بصورت زیر گشوده گردد: 
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 Raw Data File ودر قسمت job نام پروژه را در قسمت Data type در پنجره باال نوع اطالعات را در قسمت
نام و مسیر فایل خروجی را انتخاب کرده و OK نمائید. تا این مرحله اطالعات موجــود در جـاب بصـورت یـک 
فایل اطالعات خام در آمده که بایستی این فایل ایجاد شده را به فیلدبوک انتقال داد. به این منظور مسیر زیــر را 

دنبال نمائید: 
 Entry > Data collector > Send  Raw Data to Datacollector

لذا پنجره ای به شکل زیر باز خواهد شد: 
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در پنجره باال ابتدا از منوی File گزینه  Open را فعال وسپی فایلی را که در باال ساخته شده بود را انتخــاب و 
 Comminucation گزینـه Setting نموده تا اطالعات موجود در فایل روی صفحه ظاهر شوند. از منــوی OK

ــات را در  out را انتخاب و پارامترهای ارتباطی را تعیین کنید. حال مراحل و دستورات الزم برای دریافت اطالع

ــره بـاال گزینـه  Data to Datacollector را جـهت ارسـال  فیلدبوک اجرا کرده و از منوی  Transfer از پنج
اطالعات به فیلدبوک انتخاب کنید. 

 
 
 
 
 
 

 
 


