مهندسی عدل
تجهيزات نقشه برداری و نقشه کشی

تلفي
فبکس
ّوراُ
ّوراُ

ADL ENGINEERING
WWW.ADL-ENG.COM

SURVEYING INSTRUMENTS

) 8144( 4082048 6
4042288 6
8541 441 0458 6
8581 408 2048 6

مطُد  ،خياتان احمد آتاد  ،تاالتر از سٍ راٌ راَىمايي  ،ساختمان مير  ،طثقٍ سًم  ،ياحد 921

راَىمای استفادٌ از دستگاٌ کمپاس ديجيتال
ایي دستگبُ دارای اهکبًبت ًظیرآلتیوتر دیدیتبل  ،ثبرٍهتر دیدیتبل  ،قطت ًوب دیدیتبل  ،پیص ثیٌی آة ٍ َّا  ،زهبى
سٌح  ،تقَین ٍ دهبسٌح هیجبض ذ ٍّ .وچٌیي اهکبًبت خبًجی ثِ ضرح ترازکرٍی  ،ثٌذ هچی  ،چراغ صفحِ ًوبیص
خْت استفبدُ از دستگبُ در هکبى ّبی تبریک را دارا هی ثبضذ .

وحًٌ کاليثرٌ کردن قطة ومای ديجيتال
 – 4اثتذا ثبطریْب را در دستگبُ قرار هی دّین تب صفحِ ًوبیص ثِ ضکل زیر ًوبیص دادُ ضَد .

 -2قطت ًوب را کف یکی از دستْبیوبى قرار هی دّین ثِ صَرتیکِ تراز کرٍی در حبلت تراز ثبضذ سپس دکوِ
COMPASS

را ثِ هذت  2ثبًیِ ًگِ هیذارین تب کلوِ  CALهبًٌذ ضکل زیر ًوبیبى گردد .

سپس در حبلتیکِ دستگبُ تراز است ثب دست دیگر دستگبُ را در خْت عقرثِ سبعت ثِ آراهی 828درخِ هی
چرخبًین ثعذ از آى هدذداً یکجبر دکوِ
ضکل 6 8

COMPASS

را کلیک هی کٌین تب قطت ًوب کبلیجرُ ضَد هبًٌذ

ثرای خبرج ضذى از ثخص قطت ًوب دکوِ

 Alt /+را کلیک هی کٌین .

آيتم َای تىظيم :
پس از فطردى دکوِ ٍ ٍ SETارد ضذى ثِ ثخص تٌظیوبت ثب دٍ دکوِ

یب

COMPASS

Alt /+

هی تَاى تٌظیوبت زیر را اًدبم داد 6
فرهت  42یب  20سبعتِ سبعت  ،تٌظین سبعت  ،تٌظین دقیقِ  ،سبل  ،هبُ ٍ ،احذ دهب سٌح (سبًتیگراد ٍ فبرًْبیت ) ،
تٌظین ٍاحذ فطبر ( ، )HPA / MHG /MMHGتٌظین ٍاحذ ارتفبع (هتر یب فَت) ثرای خرٍج از ثخص
 SETTINGکبفیست دکوِ

HISTORY

را فطبر هی دّین یب  48ثبًیِ عولیبتی اًدبم ًذّین تب ثِ هٌَی اصلی

ثرگردد .
تىظيمات
 - 9اًتخبة فرهت  42یب  20سبعت  6دکوِ

SET

را آًقذرًگِ هی دارین تب کبدر سوت چپ ثبالی صفحِ ثِ

حبلت چطوک زى  20Hrدر ثیبیذ سپس ثب استفبدُ از دکوِ
را اًتخبة هی کٌین ( تَخِ  6چٌبًچِ دکوِ
 - 2تٌظین سبعت ٍ تبریخ  6دکوِ
دکوِ

SET

SET

یب

COMPASS

Alt /+

42 Hr ٍ 20Hr.

 SETرا ثیص از حذ ًگِ دارین دستگبُ خبهَش هی ضَد .
را ًگِ هی دارین تب  20 Hrچطوک زى ضَد سپس یک ثبر دیگر

را کلیک هی کٌین تب سبعت چطوک زى ضَد سپس ثب دکوِ

COMPASS

عذدهَرد ًظر را اًتخبة هیکٌین  ،ثِ ّویي ترتیت ثب یک ثبر ثیطتر فطبر دادى دکوِ

SET

یب

Alt /+

دقیقِ  ،سبل  ،هبُ

ٍ رٍز را تٌظین هیکٌین .
 -3تٌظین ٍاحذ درخِ حرارت (سبًتی گراد یب فراًْبیت)  6هبًٌذ تَضیح ضوبرُ  4دکوِ
دارین تا  20 Hrثِ حبلت چطوک زى در آیذ سپس ثب  2ثبر فطبر دادى کلیذ
صفحِ ضرٍع ثِ چطوک زدى هی کٌذ  ،سپس ثب دکوِ

COMPASS

یب

SET

SET

را ًگِ هی

کبدر سوت راست ثبالی

 Alt /+گسیٌِ هَرد ًظر را اًتخبة

هی کٌین .
 – 4تٌظین ٍاحذ فطبر ( : )HPA / MHG /MMHGهبًٌذ تَضیح ضوبرُ  4دکوِ
 20ثِ حبلت چطوک زى در آیذ سپس ثب  3ثبر فطبر دادى کلیذ
ثِ چطوک زدى هی کٌذ کِ در ایي حبلت ثب دکوِ

 SETرا ًگِ هی دارین تب Hr

 SETکبدر سوت پبییي صفحِ ًوبیص ضرٍع

 COMPASSیب

 Alt /+گسیٌِ هَرد ًظر را اًتخبة

هیکٌین
 -5تٌظین ٍاحذ ارتفبع ( mیب  : )ftهبًٌذ تَضیح ضوبرُ 4دکوِ

SET

را ًگِ هی دارین تب  20 Hrثِ حبلت

چطوک زى در آیذ سپس ثب  4ثبر فطبر دادى کلیذ  SETکبدر سوت پبییي صفحِ ضرٍع ثِ چطوک زدى هی
 Alt /+گسیٌِ هَرد ًظر را اًتخبة هی کٌین .
کٌذ  ،سپس ثب دکوِ  COMPASSیب
کاليثراسيًن ارتفاع سىج
ثرای ایٌکِ از کبلیجرُ ثَدى ثخص ارتفبعی (آلتیوتر) دستگبُ خَد اطویٌبى حبصل ًوبییذ  .اثتذا ثر رٍی یک ًقطِ ثب

ارتفبع ضخص قرار گیریذ ٍ عذد ارتفبعی آى را ثب دستگبُ خَد هقبیسِ کٌیذ .
تَخِ ! رٍش ّبی ثذست آٍردى ارتفبع ًقطِ هطخص
 - 9قرار گرفتي ثر رٍی ًقطِ سبزهبى ًقطِ ثرداری
 – 2استفبدُ از ًقطِ ّبی تَپَگرافی ٍ پیذا کردى ًقطِ ارتفبعی آى ًقطِ
 -3استفبدُ از ایٌترًت ٍ ایستگبُ آة ٍ َّایی
 – 4هقبیسِ ثب دستگبُ دیگری کِ از کبلیجرُ ثَدى آى اطویٌبى داریذ .
چٌبًچِ ثخص ارتفبع سٌح ضوب کبلیجرُ ًجَد ثِ رٍش زیر کبلیجراسیَى اًدبم هی گردد .
 -9دکوِ

 ٍ SETدکوِ

 Alt /+را ّوسهبى ثب ّن کلیک هی کٌین  ،عذد هرثَط ثِ ارتفبع ثِ حبلت چطوک زى

در هی آیذ  ،سپس ثب دکوِ

یب

COMPASS

Alt /+

عذد رٍی صفحِ را تٌظین هی کٌین  .

ارتفاع سىج وسثي
چٌبًچِ ثخَاّین اختالف ارتفبع ً 2قطِ ًسجت ثِ ّن را هطخص کٌین (هثالً اختالف ارتفبع یک ًقطِ پبییي کَُ ٍ
ثبالی کَُ ) ثِ رٍش زیر عول هی کٌین .
اثتذا در ًقطِ ضرٍع (ًقطِ اٍل) دکوِ

را  2ثبًیِ ًگِ هی دارین تب کبدر پبییي صفحِ ارتفبع 0mرا

Alt /+

ًطبى دّذ  .سپس ثِ ًقطِ دٍم هیرٍین ٍ عذد ارتفبعی را قرائت هیکٌین .
تَخِ ! چٌبًچِ ثخَاّین ارتفبع هطلق ( از سطح دریب ) را هطبّذُ کٌین  .دکوِ

 HISTORYرا فطبر هی دّین .

فطار سىج (تاريمتر )
ّوبًطَر کِ هی داًین ارتفبع در ایي ًَع دستگبُ ّب از دٍ فبکتَر فطبر ٍ درخِ حرارت ثذست هی آیذ ثٌبثر ایي
الزم است قجل از عولیبت ارتفبع سٌدی سٌسَر فطبر سٌح (ثبرٍهتر) را کبلیجرُ ًوبییذ .
ثرای اطالع از فطبر هٌطقِ ای کِ در آى قرار داریذ ثبیذ ا ز ایٌترًت یب ایستگبّْبی َّا ضٌبسی یب یک دستگبُ فطبر
سٌح کِ از کبلیجرُ ثَدى آى هطوئي ّستیذ استفبدُ ًوبییذ .
وحًٌ کاليثراسيًن سىسًر فطار سىج (تاريمتر) :
 Alt /+را آًقذر هی زًین تب در سوت پبییي صفحِ کلوِ  BAROهطخص ضَد  ،سپس دکوِ

اثتذا دکوِ
ٍ

Alt /+

SET

را ّوسهبى فطبر هی دّین تب عذد فطبر ثِ حبلت چطوک زى در آیذ سپس ثِ کوک دکوِ

ٍ Alt /+

 COMPASSعذد فطبر را تصحیح هی کٌین .

پيص تيىي آب ي ًَا :
هعوَالً ارتفبع ٍ فطبر کوک هی کٌذ تب ثرای  42تب  20سبعت آیٌذُ در هٌطقِ  88تب  18کیلَهتری ضوب را پیص
ثیٌی هی کٌذ .
دکوِ

 HISTORYرا ًگِ داریذ در ایي صَرت هی تَاًیذ ارتفبع ٍ فطبر َّای ًقبط ضجط ضذُ را ثجیٌیذ  ،در ایي

حبلت ثب استفبدُ از دکوِ ّبی

COMPASS

ٍ

Alt /+

هی تَاًیذ ثیي ایي ًقبط خلَ ٍ عقت ثرٍیذ .

ضجط ًقبط ارتفبعی حذاکثر تب ً 212قطِ است ّر  1دقیقِ یک ثبر اًدبم هی گیرد کِ الــجتِ ثب ًگِ داضـــتي دکوِ
HISTORY

ثِ هذت  2ثبًیِ هی تَاًیذ ایي زهبى را ثیي  4تب  28دقیقِ تغییر دّیذ .

وحًٌ ريضه ي خامًش کردن دستگاٌ :
ثرای خبهَش کردى دستگبُ هی ثبیستی دکوِ

 SETرا ثِ هذت  1ثبًیِ ًگِ داریذ ٍ زهبًی کِ دستگبُ خبهَش

است ثب کلیک ثر رٍی ّر کذام از دکوِ ّب دستگبُ رٍضي هی ضَد .

