
  GPS Vivaبة كار هيَنانى 

 شوَبارت عبدالواحد  . ندازيار ئة: و وةرطيَرِانى  كردنئامادة 



 :  ثيَشةكى 
 .  سةرةتا  سوثاس  بوَ خواى  طةورة  كة يارمةتى دام  ئةم  كتيَبة بنوسم                          
 

ثاشان دةمةويَت ئةوة بلَيَم  لةبةر هةست كردمن بة الوازى كتيَبخانةى كوردى  لة بوارى ئةندازياريدا  زياتر منى هاندا بوَ 
دروست كردنى ئةم كتيَبة ، وة  زوَر جار هاورِيَامن لة رِووثيَو و ئةندازياران  ثرسياريان ليَ كردوم سةبارةت بة كتيَبى 

 (  .  GPS)كوردى لةسةر  
 

زوَر دةميَكة ئةم كتيَبةم تةواو كردووة بةلَام  بةهوَى كارى ثيا ضوونةوة ثيشان دانى  بة ضةند  ئةندازيارو رِوثيَويَكى 
ئةندازيارى بة توانا  كاك ئاكوَ سةمةد )، وة دةمةويَت زوَ ر سوثاسيان بكةم بة تايبةت .خوَشةويست و بة توانا  دواكةوت 

 ( .  وة  ئةندازيارى خوَشةويست  كاك ئاوات سيوةيلى وة  هةردوو رِوثيَوى خوَشةويست و بة توانا كاك خةلَةف و كاك هوَشيار 
 

 .  وة لة كوَتايدا دةمةويَت ئةوة بلَيَم  هةرضةندة بزانى ئينجا ئةزانى كة هيض نازانى 
 
 
  
  



GPS : Global Position System     
ضونكا باس كردنى نيزام كاتيَكى زوَر ترى ئةويَت ،وة  تةنها بوارة (  نيزام)ئيَمة ليَرةدا باسى ئاميَر ئةكةين نةك 

 .   هةندةسيةكةى  لةطةلَ رِووثيَويةكةى نةك بوارى تر 
وة لة م (  زانستى رِووثيَوى)بريتية لة ئاميَريَك كة تازةية دةركةوتنى   وة دادةنريَت بة طرنط ترين طةشةسةندنةكانى 

ئاميَرةدا ئةيبينني ثيَشكةوتنةكانى زانستى رِووثيَوى لة ديقةدا وة لة كاتى بةكار هيَنراو لة ئيشى رِووثيَويدا ، وة 
 (   .   LEICA , TRIMBLE , TOPCON , SOKKIA: )جوَرى زوَرة ئةم ئاميَرة  بوَ منوونة 

 (  :  GPS)بريوَكةى ئيش كردنى ئاميَرى   
 

 :  لةسةر سيَ بريوَكةى سةرةكية (  GPS)ئيش كردنى 
 ( . Resection)بريوَكةى بةيةك طةيشتنى ثيَضةوانى 

 .  بريوَكةى ضاك كردنى رِيَذةى بوَ نيشانة زيادةكانى ثوَوتانى بةرهةم هاتوو
 .  (مانطةدةستكردةكان و ئاميَرةكة)بريوَكةى ثيَوانى  دوورى لة نيَوان 

 
 ( :  Resection)بريوَكةى بةيةك طةيشتنى ثيَضةوانى 

خالَ يان زياتر ئةو كاتة ئةتوانيت هةذمارى ثوَوتانى هةر خالَيَكى نةزانراو بكةيت ( سيَ )لة كاتى زانينى ثوَوتانى 
ئةويش بة وةستان لةسةرى وة هةذمارى دوورييةكانى خالَةكة وة خالَ زانراوةكة وة ليَرةدا مانطة دةست كردةكان وة 

 .  خالَى نةزانراو داواكراوة بيدوَزينةوة ثوَوتانةكانى 
 

 ( :  مانطةدةستكردةكان و ئاميَرةكةكة)بريوَكةى ثيَوانى  دوورى لة نيَوان 
بوَ ثيَوانى دوورى لة نيًََوان مانطة دةست كردةكةو ئاميَرةكة ثيَويستة ثيَوانى ئةو كاتة بكةين كة رِوَضووة  شةثوَلة كاروَ 
موطناتيسيةكة لة مانطة دةست كردةكةوة وة وةرى ئةطريَت لة زةوى  بة زانينى خيَراى  شةثوَلة كاروَموطناتيسيةكة  وة 

 .     (كات* خيَراى= دوورى). كاتةكةى  دووريةكةى ئةدوَزينةوة 
 
 



 :  بريوَكةى ضاك كردنى رِيَذةى بوَ نيشانة زيادةكانى ثوَوتانى بةرهةم هاتوو
 

لة كارى روثيَويدا بةكار ديَت  رِيَطاى تايبةت  هةية بوَ ضارةسةركردنى خويَندنةوة وة طةيشنت بة ديقةى بةرز وة ناو 
 .  ئةنريَت ئةم رِيَطاية بة ضاك كردنى رِيَذةى خويَندنةوة 

وة ثشت ئةبةستيَت ئةم رِيَطاية بة بةكارهيَنانى دوو ئاميَر لة يةك كاتدا  وة يةكةم دانةيان دا ئةنيَني لة خالَيَكى 
 .  ضةسثاوى ثوَوتان زانراو  وة دووةميان دائةنيَني لة خالَيَكى تر كة نةزانراو بيَت ثوَوتانةكةى 

 
وة ثاش هةذمار كردنى . بة شيَوةيةك كة دووئاميَرةكة هيَما وةر ئةطرن لة مانطى دةس كردةوة  لة يةك كاتدا 

 ( .  ناوةرِوَكى )ثوَوتانى نةزانراو بوَ ثوَوتانى زانراو وة ناو ئةنريَت ئةم نيزامة بة نيزامى رِيَذةى يان نيزامى 
 

 (  :  GPS)بةشة سةرةكيةكانى ئاميَرى 
 

لة كاتيَكدا ئيَمة ضةند جوَريًََكى جياوازمان هةية لة ئاميَر بةلَام بةشة سةرةكيةكانى ئاميَرةكة هةموويان يةك شنت 
 :  وة ناوى كوَمثانياى بةرهةم هيَنةرةكة ئةطوَرِيَت ، وة بةشة سةرةكيةكانى بريتية لة 

 (  Antenna)هةواى 
 (  Receive)وةرطر

 (  Keyboard)لةوحةى ئيش كردن 
 (  Program) بةرنامةى ذميَريارى 

 





 :  ضوارةم 
 .  دةبيَت  هةردوو ئاميَرةكة  رِيَك خبةين لةسةر هةمان  جياكةرةوةى كاتى 

 :  ثيَنجةم
 .  كة ئةخيويَنينةوة خالَةى ئةو قةمةرةكان بيَت بوَ    دةبيَت ئاطامان لة شيَوازى  دابةش كردنى ئةندازيارى 

 :  شةشةم
وة  هةموو (  WGS84)زانراو  بيَت بة ديقةى بةرز  وة بثيَوريَت بة نيزامى  عالةمى (   مرجع)دةبيَت ثوَوتانى بنةضة  

 . خالَة ثيَوراوةكان  بة طويَرةى ئةو  نيزامة بيَت 
 



 هة نطاوةكانى ثيَكةوةبةستنة ئاميَرةكة     

ثيَى دةلَيَن رِيَطاى  (  )  GPS Viva)ئاميَرى 
(Real Time   ) 

  وة( Base)هةنطاوى يةكةم ثةيوةندى لة نيَوان 

(Controller). 

بوَ  ) ثاشان (    Go to Work)دةضينة سةر 
(Switch to base menu)  

ثاشان كةميَك ئةوةستني تا نامةيةكمان بوَ ديَت كة 
دلَنيامان ئةكاتةوة كة بةسرتاوينةتةوة بة 

 وة دة ر ئةكةويَت  هيَماى بلوتوز  (  رِيسيَرفةرةوة )



 Go to Work)) ثاشان دة ضينة سة ر 

 ثاشان ضوار هةلَ بذاردمنان ئةداتىَ
 

ئةطةر جيهازةكة لةسةر خالَيَك بيَت زانراو بيَت : يةكةم 
 (.دووريةكانى ) 

بوَ وةستان لةسةر كوَتا خالَ كة جيهازةكةى : دووةم 
 .  لةسةر بووة 

ئةطةر جيهازةكة لةسةر خالَىَ بيَت نةزانرابيَت : سيَيةم 
 .  ئيحد اسياتةكةى

 .    ناتوانيت هةلَى بذيَريت لة م كاتةدا : ضوارةم 
     

 :تيَبينى
لة هةرهةلَبذاردنيَكا  ثيَويستة ثوَوتانى خالَى وةطرياو 

 (.Base)داخلَ بكةى بوَ  يةكةى 
 



هةلَ ( instrument)ثاشان ئةم شاشةية دةر ئةكةويَت وة  
 ئةبذيَرين 

ثاشان ئةم شاشةية دةر ئةكةويَت وة   هةلَبذاردنى 
  (Base connection)دووةم هةلَ ئةبذيَرين  



ثاشان ئةم شاشةية دةر ئةكةويَت وة   هةلَبذاردنى دووةم 
 ( All other connections)هةلَ ئةبذيَرين  

(  Base RTK 1)ثاشان ئةم شاشةية دةر ئةكةويَت وة  
 (   Edit)هةلَ ئةبذيَرين ثاشان ئةضينة سةر 



ثاشان ئةم  نامة ئاطاداركردنةوةيةمان بوَ د يَت كة ديارة 
ضيَكبوكسةكةى   )لة ويَنةكةدا وة نيشانةى رِاست لة 

 ( .بةردةمى ئةدةين

ثاشان ئةم شاشةية دةر ئةكةويَت كة ئةم كوَمةلَة هةلَبذاردنةى 
 :  تياية 

                            : Connect using 
و (  receiver)بريتية لة ثةيوةندى بةكارهيَنةر لة نيَوان     

(Antenna  ) وة( (GS port 3   هةلَ ئةبذيَرين   . 
 

 : RTK Data format   وة(Leica ) هةلَ ئةبذيرين  . 
ثاشان ثيشانى ئةدات (  ok)ثاشان دوو جار دةست ئةنيَني  بة 

 (  . رِاديَوة )كة ثةيوةست بووين بة 
 

بةمةش هةنطاوى يةكةم تةواو بوو كة بريتية لة  ثةيوةندى لة 
 (   . Controller) وة     ( Base) نيَوان 

 



 (   Rover and Controller)هةنطاوى دووةم   ثةيوةندى لة نيَوان   

 (  Instrument)لةم شاشةية ى بةردةمان ئةضينة سةر  
  

 ثاشان ئةم شاشةية دةرئةكةويَت  ئةضينة سةر

(Instrument connections    ) 
  



مان  (    Instrument connections)ثاشان ئةوةى كة  
 (All other connections) هةلَبذارد  ئةضينة سةر 

  

 CS connections and)ثاشان ئةم شاشةية ديَتة  بةرضاومان 

GS connections   )ة  و(GS connections   ) َهةل
 .  ئةبذيَرين 



هةلَ (  RTK Rover)ثاشان ئةم شاشةية ديَتة  بةرضاومان 
 (    Edit)ئةبذيَرين  ثاشان ئةضينة سةر 

ثاشان ئةم شاشةية ديَتة  بةرضاومان  نيشانةى رِاست لة ضيَك  
 .بوَكسةكةى بةردةمى ئةكةين 



 :ثاشان ئةم شاشةية ديَتة  بةرضاومان  
Connect using    : بريتية لة ثةيوةندى بةكارهيَنةر

بو يةكةى (  Antenna)وة (  Controller)لة نيَوان  
(Rover   ) وة (GS port 3   )  هةلَ ئةبذيَرين  . 
 

وة  (    RTK Data Format)ثاشان ئةضينة سةر 
(Leica  ) هةلَ ئةبذيَرين  . 

وة  هيَماى بلوتوس  ( OK)ثاشان دوو جار دةست ئةنيَني بة 
 .   لةسةر شاشةكة دةر ئةكةويَت 

 
 

 :وة بةم شيَوةية ثةيوةندى لةنيَوان  بةشةكانى  ئاميَرة كة دروست بوو  
(CS10 Radio Field Controller – Antenna- radio – receiver  . ) 

  
 .كة ئةمةش بريتية لة هةنطاوى يةكةم لةسةر ئيش كردن بة ئاميَرةكة  



 (هةنطاوى عةمةىل)ى تايبةت بة ئيش (  Job)هةنطاوى سيَيةم  دروست كردنى 

  Jobs and Data ))لة الثةرِةى سةرةكى ئةضينة سةر   

 (  New Job)لةم شاشةيةى بةرامبةرمان ئةضينة سةر 



ثاشان  ئةم شاشةية دةرئةكةويَت    كة بريتية لة ضةن 
 :   ليستيَك 

 ( :   General)ليستى يةكةم  
 

Name   :  ليَرةدا  ناوى  ئةو ئيشة ئةنوسني كة كارى تيادا
 .  ئةكةين  

 
Device   :   ليَرةدا ئةو شويَنة ديارى ئةكةين كة

 .  زانياريةكامنانى  تيادا خةزن ئةكةين  
 .  ئةمةش بة طويَرةى ليستى يةكةم 

 ( :  Code list) ليستى دووةم  
 

بة ثرِوَذةكةمان  ( تايبةت )ئةمةش بريتية لة كوَدى 
ة هةلَ  و(  EP)خالَةكان بوَ منوونة ستوونى كارةبا )

بوَ جيا كردنةوةو ثوَ لَيَن كردنى  (  Tree)طرتنةوةى دار 
 (.  خالَة وةرطرياوةكان 



 ( :   Coord System)بةطويَرةى ليستى سيَيةم 
 

 Local)كة ئةميش زوَر طرنطة كة ئةتوانني لة ناويدا  كارى  

Parameters     ) بكةين كة بريتية لة سيتمى
 . دابةزاندنى  ناوخوَى تايبةت بة شويَنى كارةكةمان 

 .   هةلَ ئةبذيَرين (  None)ثاشان  
 ,WGS 1984: )ئةمانة بةكار ديَت 

AGD66(AMG) , AGD84(AMG), 
GDA94(MGA)  

هةلَ ئةبذيَرين كة لة خوارةوةى  شاشةكة  (  New)ثاشان  
 .  دةكةين  (   F2) ديارة  يان 

 



(    UTM 38)  (Zone)ثاشان  ناوى  ئيسقا تى
ثاشان ئةضينة كوردستان  ئةنوسني كة تايبةتة بة  شارى

 (   .    Transformation)سةر  
 :  تيَبينى 

زةوى لة بارى شاولَى بة  (  UTM)بة ثيَي نيزامى 
  Zone( شةست)هيَلَى شاولَى بة ش كراوة وة بوَ ( شةست)

وة زوَربةى شارةكانى كوردستان  كة  (  UTM)بة ثيَى 
 (   .Zone 38)وتونةتة سة ر 

 
هةلَ  (  New) يان (  F2)ثاشان دةست ئةنيَني بة 

 .   ئةبذيَرين كة لة خوارةوةى شاشةكةية 
 :  تيَبينى 

بة يةكةى  (  X,Y,Z)ثوَوتانى (  UTM)بة ثيَي نيزامى 
هةذمار ئةكريَن  بةلَام  نيزامةكانى تر  (  km,m)دريَذى 

(deg) LL(   وDMS) LL(  وDM) LL(   ئةمانة
 .  بةكار ئةهيَنن (  E)و (  N)يةكةى طوَشة بةثيَى 

 
 



ئةنوسني  (  Local)ثاشان ناوى ئيسقاتى ناوخوَى   
 (    Parameters) ثاشان  ئةضينة سةر 

مان هةلَ بذارد   ( Parameters) ئةوةى كة  ثاشا
ئةم شاشةيةى بةرامبةرمان  دةرئةكةويَت  وة لةم 

(  Parameters) خانانةدا  ذمارةى تايبةت بة 
ئةنوسني  كة تايبةتة بة شويَنى كارةكةمان  كة لة 

 . كوَتايدا بامسان كردووة 



 (   :   Advanced)وة  ثاشان ئةضينة سةر  
 

هةلَ  (   orthometric)دا   (  Height mode)لة 
(  Bursa –Wolf)دا   (  Model) ئةبذيَرين   وة لة  

وة  (  Store)هةلَ ئةبذيَرين     ثاشان دةست ئةنيَني بة 
(    Store)وة جاريَكى تر دةست ئةنيَني بة (   ok)ثاشان 

نيزامى دامةزراندن  ) وة بة شيَوةيةش  كارى (  ok)وة ثاشان 
(Set up   ) تايبةت بة ئيشةكةمان تةواو بوو  . 
 

 :  بةلَام بة طويَرةى 
View &edit data   :  بريتية لة داخلَ كردنى  ثوَو

 .  تانى  تايبةت بة ثرِوَذةكةمان  
Job properties     :  بريتية لة رِيَك خستنى تايبةتى

ثرِوَذةكةمان  وة دةتوانني بيطوَرِين   جوَرى ئيسقاتى  تايبةت  
 .  بة ثرِوَذةكةمان 

Choose working job    :  بوَ هةلَ بذاردنى
 .  ثرِوَذةكةمان  

Import data   : َبوَ ئةوةى  زانياريةكان بطوازينةوة بو
 .  يان ميموَرى ناوةكى جيهازةكة (  ميموَرى جيهازةكة )

Export & copy data    :  بوَ ئةوةى زانياريةكان
 (   .  USB)خبةينة سةر ميموَرى يان 

  



  (     ئيسقات )ة  دابةزاندن و(  رِةفع)هةلَ طرتنة وة  :  قوَناغى ضوارةم  

 (   رِفع) هةلَ طرتنةوةى  رِووثيَوى  :  يةكةم 
 

 (  Go to Work) لة الثةرِةى سةرةكى ئةضينة سةر  
 

 هةلَ ئةبذيَرين   (    Survey)ثاشان  



وة لةم شاشةيةى بةرامبةرمان   ناوى خالَةكة ئةنوسني  لة 
(Point ID  )  دا ناوى خالَةكة ئةنوسني  . 

3D CQ     :   ى خالَةكة كة  (  رِةفة)بريتية لة ديقةى
ة ئةطةر دةست بنيَني بة  و (سم    ثيَنج)دةبيَت كةم تربيَت لة 

(Measure    )  دا ئةوة خالَةكة هةلَ ئةطريَتةوة  . 
داخلَ بكريَت كة زوَربةى كات  (  Antenna)دةبيَت بةرزى   
 ( .دوو مةترة)
 

 .  بريتية لة كوَدى خالَةكة  (   Code)وة بة طويَرةى 
 

بريتية لة  نةخشةى رِوون كراوة  (    Map)وة بة طويَرةى  
 .  بوَ ئةو خالَانةى هةلَمان طرتوةتةوة 

 
 



بةرز بوونةوةو نزم  –هةموو وةستانيَك –كاتى ديارى كراو  –دوورى ديارى كراو ) جوَرى دووةم هةلَ طرتنةوةى  مةساحى بة طويَرةى 
 :  بوونةوة 

لةسةر جيهازةكة    (   Func)وة دةست ئةنيَن بة دوطمةى 
دةر  (   Config)..وة (    Controller)تايبةتة بة 

 .  ئةكةويَت وة  دةست ئةنيَني ثيايدا 
   

هةلَ ئةبذيَرين  وة  (    Log auto Point)ثاشان  
 .    لة ضيَك بوَكسةكةى بةردةمى ئةدريَت ( رِاست )هيَماى 

 :  تيَبينى 
ئةم رِيَطاية لة كاتيَكدا بةكار ديَت كة مبانةويَت بة خيَراى 

(Profile )  بوَ جادةيةك بكيَشني وة خويَندنةوةى خالَةكان
(  Auto)بة ثيَي كات وة بة شيَوةى (  Auto)بة شيَوةى 

دوورى  وة رِوَظةرةكة بة  ( Distance)يان  بة ثيَي كات وة 
(Stand ) تايبةت بة سةيارةوة ئةبةسرتيَت  وة دةست

كة ئةمانةويَت  ( رِيَرِةوةى )ئةكريَت بة رِوَيشنت  بةو مةسارةى 
 .  بة خيَراى مةسحى بكةين 



ثاشان  ئةم زانياريانة دةرئةكةويَت لةسةر شاشةكة   وة لة 
رِيَطةى هةلَ طرتنةوةى  (    Store points by)خانةى   

كات و دوورى و هةموو  ) طوجناو هةلَ ئةبذيَرين   بةثيَى 
 ....(     وةستانيَك 

بوَ  (   Start)ثاشان ( ok) وة ثاشان دةست ئةنيَني بة 
 .  دةست كردن بة  كارى هةلَ طرتنةوة 



 (     Steak out)دابةزاندن  : دووةم  

 Go to) وة لةم  الثةرِةيةى بةرامبةرمان  ئةضينة سةر 

work!  ) 

هةلَ ئةبذيَرين لة م شاشيةى  (   Steak out) ثاشان  
يان  (    Enter)بةرامبةرمان   ئةويش بة كليك كردن لة 

 .  بةهوَى  قةلَةمةوة 



ى  ديارى كرتو  (  job)وة ثاشان ئةم شاشةية دةر ئةكةويَت  وة 
 .   دا (  ok)هةلَ ئةبذيَرين  وة  دوو جار دةست ئةنيَني بة 

وة ثاشان ئةم شاشةية دةر ئةكةويَت    وة خالَى ديارى كراو هةلَ  
وة بة رزيةكةى داخلَ ئةكةين لة (     point id)ئةبذيَرين  لة 

(Antenna ht  .   ) 
 

وة لةم شاشة ملةوةنةى  بةرامبةرمان  بة طويَرةى سةهمةكة وة  
دووريةكان  وة ئارِاستةى خالَةكان  ئةجولَيَني بة طويَرةى  

 .  ئاراستةى سةهمةكة  هةتا دابةزاندنى نوقتةكة تةواو  ئةبيَت 

تةواو  (   steak outو  Survey)وة  بة م شيَوةية  كارى 
 .  بوو 



 (   !Go to work)بوَ  ليستى (زياد كراو)باس كردنى هةنىَ ئيعازى ئيزافى 

ئةمةش لة حالَةتى تيَكةلَ  (  : + Survey)سيَيةم 
كراوا  بةكار ديَت  بوَ دةرهيَنانى  دابةزاندنى تازة   

تايبةت بة شويَنى كارةكةمان  بوَ ئةوةى مبان داتىَ  
 .ديقةيةكى بةرز   لة كاتى ضارةسةر كردنى زانياريةكان 

   
(Stakeout +  :   )  ئةميش بةكار ديَت  لة كاتى

 .  دابةزاندنى هيَلَ  وة  يان  رِووبةر وة هةروةها 
(COGO :   )  ئةميش بةكار ديَت لة ثيَوانة كردنى

وة كارى  (   Traversing)رِووبةر   وة دوورى وة  كارى 
 .    زياترى تر 

(Roads    :   )  بة كار ديَت لة كارى تايبةت بة رِيَطا  . 



 (  .  االندماج)ثيَكةوةى (  :  WGS1984)& (  UTM 37)لة نيَوان  (   Parameter)كارى )هةنطاوى ثيَنجةم  

وة  ديقةيةكى بةرزمان  (  دابةزاندنى تازةمان ئةداتىَ)وة لة سوودةكانى ئةم كارة ئةوةية كة 
 .  ئةداتىَ لة زانياريةكان وة رِيَذةى هةلَة تيايدا كةمة 

 :  وة هةنطاوةكانى كارةكة بريتية لة 
ناوخوَى هةلَ ئةبذيَرين   (  UTM 38)ى تازة  دروست ئةكةين   وة (  Job)كار:  يةكةم

بوَ شويَنةكة   وة ئةبيَت ئيحداسياتى  (  ئيحداسياتى خالَة زانراوةكة )ثاشان ئةضينى سةر  
 .  خالَة زانراوةكان ئامادة بيَت بوَ ئةوةى ثيَكةوة بةستنةكة بكةين 

 
) يَكى تر دروست ئةكةين   لةطةلَ هةلَ بذاردنى سيستمى (  Job)كار :  دووةم 

WGS1984   )  عالةمى  ثاشان خالَةكانى(JOB  )  ى ثيَشوو هةلَ ئةطرينةوة  . 

 (  !Go to work)ثاشان  ئةضينة سةر  :  سيَيةم      

ئةمة بةكارديَت لةو شارانةى كة دةكةونة دوو  : تيَبينى 
(Zone ) ( موسل وة ئةنبار )جياواز  بوَ نوونة وةك شارى

 لة عيَراق



لةو  (   + Survey)ثاشان  ئةضينة سةر  : سيَيةم   
 . شاشةيةى بةرامبةرمان 

وة ضةن هةلَبذاردنيَك دةر ئةكةويَت  وة  : سيَيةم 
(Determine coord system    )  هةلَ ئةبذيَرين

   . 
ئةمانة هةر يةكةيان رِيَطايةكى سةربةخوَن لة كارى  

(Surveying  )  َدا وة بة شيَوةى ثروَطرامى سةربةخو
كة هةر  ( GPS1200)كار ئةكةن  بة تايبةت لة 

يةكةيان ثروَطرامى جياوازن  بةجيا دادةبةزنة ناو  
ئاميَرةكة بة ثيَي ثيَويست واتة شةرت نية  ئامريَك بكرِيت 

تيايدا دابةزيبيَت  بةلَكو  زوَر جار ئةم بةرنامانة بة  
 .  ثارةن 



هةلَ  (   one step)ثاش هةنطاوةكانى ثيَشوو  :  ضوارةم 
 (    .  ok)ثاشان (   Method) ئةبذيَرين لة  

دا ناويَك هةلَ ئةبذيَرين    (  Name)لة خانةى :  ثيَنجةم
 .  نويَيةكةمان     (  دابةزاندنة)بوَ  ئيسقات  

ى مةوجود  بوَ دابةزاندن  ( job)ثاشان ديارى ئةكةين ناوى 
لة خانةى   (  WGS 1984)عالةمى  ( ئيسقاتى)

(WGS84 point job  .   ) 
ى مةوجود بوَ ئيسقاتى  (  job)وة هةلَى ئةبذيَرين ناوى 

 Local)لة بةرامبةر خانةى  (    UTM 38) ناوخوَى 

point job    .   ) 
 .  ئةكةين (  ok)ثاشان  

 
   



ميان  (  ok)ثاشان ئةم شاشةية دةر ئةكةويَت   ثاش ئةوةى 
هةلَ  (    orthometric)كرد  لة هةنطاوى ثيَشوو  وة  

وة دوو جار دةست (   Height mode)ئةبذيَرين  لة 
 . دا (  ok)ئةنيَني بة 

 

(   Calc)ثاشان (    Auto)ثاشان  دةست ئةنيَني بة 
 (  Store)ثاشان ( ok)ثاشان دةست ئةنيَني بة 

وة بةم شيَوةية ئيسقاتى تازةمان دوست كرد بة طةورةترين  
 . ديقة وة كةم ترين رِيَذةى هةلَة 



 (   Static)كارى :  قوَناغى شةشةم  

وة ئيش (   Real Time)وة جياوازة لة ريَطةى (   Station)ئةمةش بريتية لة  خويَندنةوةى خالَة ئةساسيةكان 
 ةقة زياترى ثيَ ئةضيَت   د( ثانزة دةقة )ئةكات بة بىَ رِاديوَ  وة خويَندنةوةى خالَةكة لة 

 :  وة بةم شيَوةية دةست ثيَ  ئةكةين  

   :  وة بةم شيَوةية دةست ثيَ  ئةكةين  
 

يَكى تازة دروست ئةكةين   تايبةت بة (  Job:)يةكةم
هةلَ ئةبذيَرين وة   (  UTM 38)ئيشةكةمان وة ئيسقاتى 

 .  لة ثيَشرت بامسان كرد 
 (  Go to work)لة الثةرِةى سةرةكة ئةضينة سةر :  دووةم 

 :  تيَبينى 
وة ليَرةدا  (  Base)ئةمة كردارى مةسح كردنة بة بيَ 

ديقةى نزم بةكار ديَت  بة تايبةتى لة ديارى كردنى مةسارى  
 .رِيَطايةك بوَ ديراسةى سةرةتاى 



 Switch to Base)وة لةم شاشةيةى بةرامبةرمان 

menu   ) هةلَ ئةبذيَرين  يان(Go to Base 

menu  )   ثاشان ضاوةرِىَ ئةكةين تا نامةيةكمان بوَ ديَت
رتاوينةتةوة بة بلوتوسلى تايبةت  سوة ثيَمان ئةلَيت كة بة
 (  .  رِيسيَرفةرةوة )بة 

ثاش هةنطاوةكانى ثيَشوو ئةم شاشةية دةر ئةكةويَت  وة  
(Instrument  ) هةلَ ئةبذيَرين  . 



(   Base Setting) وة سيَ هةلَ بذاردن دةر ئةكةويَت وة 
 هةلَ ئةبذيَرين  

 Base raw data)وة لةم شاشةيةى بةرامبةرمان  

logging    ) هةلَ ئةبذيَرين   يان(Raw data 

setting  .  ) 
 



وة ثاشان ئةم نامةيةمان بوَ ديَت هيَماى  رِاست لة ضوار  
 .  طوَشةكةى بةرامبةرى ئةيةين 

 

وة ثاشان ئةم نامةيةمان بوَ ديَت هيَماى  رِاست لة ضوار  
 .  طوَشةكةى بةرامبةرى ئةيةين 

 



ثاش ئةوةى كة  هيَماى رِاستمان دا لة ضوارطوَشةكةى  
بةرامبةرمان  دا كوَمةلَىَ زانيارى دةرئةكةويَت  تيايدا ديارى  

 :  ئةكةين ئةمانةى خوارةوة 
 .  ديارى ئةكةين كاتى خويَندنةوة (  Rate)لة خانةى 

(   Data type (  )Leica format)وة لة خانةى 
 (  .  ok)هةلَ ئةبذيَرين  ثاشان 

 
 

لةم شاشةيةى  (   ! Go to work)وة ئةضينة سةر 
 .  بةرامبةرمان  كة لة دواى  هةنطاوى ثيَشوو دةر ئةكةويَت 

 



  (  start base over any point)ثاشان ئةضينة سةر  

ئةكةين  وة  (   Next)وة بةرزى  ئاميَر داخلَ ئةكةين  ثاشان  
وة  ثاشان  (  Next)هيَماى خالَةكة داخلَ  ئةكةين  وة ثاشان 

 . دا   (  Rover)دةست ئةنيَني بة 
ئةبيَت لة (  disconnect)وة ثاشان ثةيوةندى ناميَنيَت 

ثاشان واز لة يةكةى  (     reciver &controller)نيَوان 
ئةهيَنني   وة خالَى ديارى كراو ئةخويَنينةوة  (  Base)سابتى 

 .  وة باشرت واية وازى ليَبيَنني بوَ نزيكةى نيو كاذيَر 
 

واز ليَئةهيَنني و وة جوولَة  (   Base)ثاشان  يةكةى 
بوَ خالَى دووةم بوَ ئةوةى  (    Rover)ئةكةين بة يةكةى 

 .  ئيحداسياتةكانى بدوَزينةوة 
 

لة م شاشةيةى  (    Go to work)وة ئةضينة سةر *
 .   بةرامبةرمان 

 
 



ثاشان ئةم شاشةية دةرئةكةويَت كة ضوار هةلَ بذاردنى  
 Go to rover)  هةلَ ئةبذيَرين  (ذمارة ضوار)تياية وة  

menu   )  ثاشان ضاوةرِيَ ئةكةين تا  ثةيوةنديةكة تةواو
 (   Rover & controller)ئةبيَت لة نيَوان 

 

ثاشان  ئةم شاشةية دةر ئةكةويَت    لة دواى هةنطاوى  
 (   Instrument)ثيَشوو وة ئةضينة سةر 
 
 



(  GPS setting)ثاشان  ئةم شاشةية دةر ئةكةويَت وة  
 .  هةلَ ئةبذيَرين 

 
 

 Raw data)ثاشان  ئةم شاشةية دةر ئةكةويَت وة  

logging   )  هةلَ ئةبذيَرين . 
 
 



ثاشان  ئةم نامة ئاطادار كردنةوةية دةرئةكةويَت  وة  
 .  نيشانةى رِاست ئةدةين لة ضيَك بوَكسةكةى بةردةمى  

 

ثاش ئةوةى كة نيشانةى رِاستمان دا لة ضيَك بوَكسةكةى  
بةردةمان   شويَنى خةزنى زانياريةكامنان داخلَ ئةكةين    

هةلَ  (  Static)وة (    Log data to)لة خانةى  
وة كاتى  (  Log data when)ئةبذيَرين لة خانةى 

 (  . Rate)خويَندةوةكة ديارى ئةكةين لة خانةى 
دا  شاشةيةكى  (  ok)ثاشان دوو جار دةست ئةنيَني بة 

 .  ترمان بوَ دةر ئةكةويَت  
 



ثاشان  ئةم شاشةية دةرئةكةويَت  دواى هةنطاوةكةى  
 ( .  !Go to work)ثيَشوو   وة ئةضينة سةر 
 

ثاشان  ئةم شاشةية دةرئةكةويَت  ئةضينة سةر  
(Survey     ) 

 



ثاشان  ئةم شاشةية دةرئةكةويَت وة ناوى خالَةكة ئةنوسني  
بةرزى ئةنتيَنةكة داخلَ ئةكةين  لة   ةو(  Point id)لة 

(Antenna height   )  وة  لة(3D CQ  ) ديقةى
 .   خويَندنةوةكة 

ثاشان تا  (  Meas)ثاشان دةست ئةنيَني بة ****  
(   Stop)كاتيَكى ديارى كراو بةجيَيى ئةهيَلَني  وة  ثاشان 

ئةكةين    وة ثاشان ناميةكى ئاطادار كردنةوة ديَت ئاماذة  
 .    دةكةى (   Yes)بةوة دةكات ئةلَيَت رِازيت  ثاشان 

 
تةواو بو و  وة كارة خالَى    (  Static)وة بةمةش  عةمةليةى 

 ( Stations)سةرةكى 
 
 



 .   وة  كوَمثيتةردا  GPS)ة نيَوان  ل (زانياريةكان )ئالَوطوَرى داتا 
 
وة ئةتوانني  تةعامول  بكةين لةطةلَ ئةو زانياريانةى بة دةستمان هيَناوة  لة  رِيَطاى   

 (   .   Leica Go office)بةرنامةى 
 .   وة بة شيَوةية مامةلَة لةطةلَ زانياريةكان ئةكةين 

 
وة ناوى ثرِوَذةكة ئةنوسني  (    New Project)ثاشان  (    File)ئةضينة سةر :     يةكةم 

 .  لة سةر بةرنامةكة 
 
 
 



وة ثاشان    ( Management)ثاشان ئةضينة سةر ئةو ليستةى كة الى ضةثدايا : دووةم  
(Coordinate System   )  هةلَ ئةبذيَرين  . 

 



 ثاش هةنطاوةكانى ثيَشوو   ليستيَكمان بوَ دةر ئةكةويَت الى ضةثى شاشةكةوة   كليك دةكةين لةسةر:سيَيةم 

    (Transformations   ) وة(New   )  هةلَ ئةبذيَرين   وة خشتةيةكمان بوَ دةر ئةكةويَت  وة ك
 :  ئةيبينني لة بةرامبةرمان   ثاشان ئةضينة سةر زانياريةكانى تر 

Name : داخلَى ئةكةين ناوى ئيسقاتةكة(Zone    )كة بريتية لة ( ذمارةUTM +   .    ) 
Type   : هةلَى ئةبذيَرين(classical 3d     ) 

Last modified (  :Parameters  )  ى مةوجود داخلَ ئةكةين    كة لة كوَتاى شةرحةكةدا باس
  . يَك   ( Zone)كراوة بوَ هةر 

Model(  :Bursa Wolf    ) هةلَ ئةبذيَرين  . 
 



لة الى ضةث  كليك لة الى  (    Coordinate Systems)وة لة هةمان ليستى ثيَشوو 
وة ئةم زانياريانةى خوارةوة داخلَ (   New)وة ثاشان (    Ellipsoids)ضةث ئةكةين 

 :   ئةكةين 
Name    :  ئةنوسني(Int Hyford   ) 
Semi – Major axis (a)     هةشت , سيَ, هةشت , حةوت  , سيَ,شةش )ئةنوسني  ,

 .    ( هةشت 
Reciprocal flattening : (  دووسةدو نةوةدو حةوت )ئةنوسني  . 

 .    ئةم زانياريانةش تايبةتة ولَاتى سعودية 
 



لةالى ضةث  كليكى رِاست ئةكةين  لةسةر  (   Coordinate Systems)وة  لة ليستى ثيَشوو   
(Coordinate System  )   وة(New   )  هةلَ ئةبذيَرين وة  ئةمانةى خوارةوة داخلَ ئةكةين  : 

Name    : ناوى ئيسقاتةكة(Zone ) داخلَ ئةكةين كة بريتية لة( ذمارةUTM +   .) 
Transformations : ناوى ئيسقاتةكة هةلَ ئةبذيَرين(Zone  ) كة بريتة لة( ذمارةUTM + ) 



لة الى  ضةث كليكى رِاست ئةكةين  وة  (    Coordinate Systems)وة  لة هةمان ليستى ثيَشوو 
(New  ) هةلَ ئةبذيَرين  وة ناوى ئيسقاتةكة(Zone  ) كة هةلَ ئةبذيَرين  لة(Name  . ) 

 



كردنى بةرنامةكة  (Set up)وة ئةو هةنطاوانةى ثيَشوو  يةك جار ئةيكةين  لة كاتى 
 .  لةسةر كوَمثيتةرةكةمان 

  

(   Rover)وة دانةيةكى تر بة ( Base)يَكى  تايبةت بة (  New Folder)ثاشان 
ى ئةخةين ناو   (  Static)دروست ئةكةين  وة ثاشان زانيارى بةرهةم هاتوو لة عةمةليةى 

وة  (  DBX)يَكى مةوجود  لة كارت ميموَرى  ثيَى ئةلَيَن ( Folder)كة ئةمةش ئاماذةية بة 
تايبةتة بة ثرِوَذةكةمان وة  (  Copy)ئيَةش كارى زانياريةكان ئةكةين كة لة ناويداية بة 

 (  .  Base)وة جاريَك  بوَ ( Rover)ئةيكةين بة فوَلَدةريَك جاريَك بوَ 
 

(  File)ةكةينةوة   وة ئةضينة سةر ليستى ئ(    Leica Go office)بةرنامةى  ثاشان 
(  UTM38)كة  بريتية لة (  Zone)هةلَ ئةبذيَرين  وة ثاشان ناوى (  New)ثاشان 

 .  بة طويَرةى شارى باوك 
 

هةلَ ئةبذيَرين  وة ثاشان  (  Raw Data)وة (    Import)ثاشان  ئةضينة سةر ليستى 
(  Select to any job)وة ثاشان (    Rover)ئةو شويَنةى زانياريكانى ليَية بوَ  

وة ثاشان  (  Import)وة ثاشان ئةضينة سةر (  Rover)ئةكةين  كة تايبةتة بة 
(Assign  ) وة ثاشان(Close  ) ئةكةين  . 



 (  .  Base)هةمان هةنطاوةكانى ثيَشوو دووبارة ئةكةينةوة  بةلَام ئةم جارة بوَ

كة لة خوارةوةى شاشةكةية وة  (   GPS Proc)وة ثاشان ئايكوَنى دووةم هةلَ ئةبذيَرين  
هةموو خالَةكان  ئةوانةى ثيَوانةمان  (       Select  All as)ثاشان كليكى رِاست وة  

ة ( Rover)مان كردووة وة ئةطوَرِيَت بوَ رِةنطى  سةوز  كةئةمةش (  Fix)كردووة وة ئةوانةى 
لةسةر رِةمسى بةيانيةكة   بوَ نوقتة سابتةكان وة  (  Control)وة ثاشان كليكى ضةث  

 .   ئةطوَرِيَت بوَ رِةنطى   سوور  
(  End Point)وة ثاشان كليكى رِاست ئةكةين  لةسةر شاشةكة بوَ خالَة  سابتةكة  وة 

 .  هةلَ ئةبذيَرين 
 
 



وة خشتةكة  (    New Point)وة ثاشان ئةم خشتةية دةر ئةكةويَت   ثيَى دةلَيَن 
(  Apply)ثرِبووةتةوة وة ك ئةوةى كة ئةيبينني وة ديارة كة خالَةكان جياوازن  ثاشان 

 (  . ok)ئةكةين وة 
 



 (   .  Ctrl+A)وة ثاشان لة ناوةرِاستى  الثةرِةكةدا   كليكى رِاست ئةكةين  وة دواى 
 
 

 (   .  Ctrl+A)وة ثاشان لة ناوةرِاستى  الثةرِةكةدا   كليكى رِاست ئةكةين  وة دواى 
 
 

وة ئةطةر هةنىَ خالَمان دوَزيةوة نوسرا بوو  (  Store)ثاشان كليكى رِاست ئةكةين وة دواى 
(No  )  َوة ئةبيَ بيطوَرِين بو(Stored Status Yes   ) 

 
 

هةية  وة ئةمةش بوَ داخلَ كردنى زانياريةكانة  (   GPS(  )Donegal)لةطةلَ جيهازى 
 . بوَ كوَ مثيتةر 

   
 

بة كوَتا هات كة بريتية لة طواستنةوةى  (  GPS)وة بةم شيَوةيةش   كوَتا قوَناغ لةسةر 
 (  .  كوَمثيتةر) زانياريةكان بو
 
   
 



 (  :  GPS)ضةن تيَبينيةك لةسةر ئاميَرى 
 
 
   
 

ئةبيَت (    Rover)ثيَش ئةوةى بضينة سةر ثةيوةندى لةسةر يةكةى : يةكةم
بكةين  بوَ ثرِوَذةى تازة وة ئةبيَت جوَرى ئيسقات  (  New Job)كارى 

(Zone ) كةش هةلَ بذيَرين  كة بريتية لة(UTM &WGS  .   ) 
 
 
   
هةلَمان  (ئةو خالَةى )ئةبيَت  زانياريةكة (  Static)لة نيزامى : دووةم 

 Real)بةلَام لة نيزامى  (  .  Memory)طرتوةتةوة خةزنى بكةين لةسةر 

Time  )    هةلَ بذاردمنان هةية بوَ خةزن كردن   ئةو نوقتةيةى خويَندومانةتةوة
 Internal)يان ميموَرى ناوةكى (   SD card)بوَ منوونة لةسة ميموَرة 

Memory   .   ) 
 
 
 
   
 



ئةبيَت ئةم هةنطاوانةى  (  Real Time)وة ئيش بكةين لة (  Static)ئةطةر بطةرِيَينةوة  لة كارى :  سيَيةم
 :  خوارةوة بكةين  

ثاشان بضينة سةر     هةلَ بذيَرين (   Base Setting)ثاشان (   Instrument)ئةبيَت بضينة سةر  
(Raw data Setting   ) الئةبةين كة لة ضيَك بوَكسةكةى  (  رِاستة )ثاشان ئةبيَت ئةو عةالمةتى

 .  بةردةمانة   وةك لة ويَنةكة ديارة  
 
 
 
   
 



 (   GPS)ئةمةش بريتية لة ضةن دوطمةيةكى ثيَويست  كة ثيَويستة بزانريَت لةسةر :  ضوارةم
(F8 :   ) بوَ ثيشان دانى هةموو زانياريةكانى ثرِوَذةكة  . 

(F9 :  ) بوَ ناساندنى  ناوةكانى (Parameter    ) 
(F10  :) بوَ ضاك كردنى نيزامى ئيسقات(Zone .  ) 

 
 
   
 

كة ئةمةش   بوَ  داخلَ كردنى زانياريةكان بوَ    ( GPS)لةطةلَ جيهازى   Donegal)هةمانة :  5
كة ئةبيَت هةمان بيَت   ئةميش بوَ ضارةسةر كردنى زانياريةكان  كة دةست مان ئةكةويَت لة (  كوَمثيتةر )

(Static  .   ) 
   
 
   
 

 (   Touch Screen)ئاماذةية بة (  Controller)شاشةى جيهازةكة تايبةت بة :.  شةشةم
   
 
   
 func+F5 ((mine))بوَ شاردنةوةى جيهازةكة  دةست ئةنيَن بة :.  حةوتةم 
   
 (   ئيسقات)ئةبيَت كاتى جيهازةكةمان رِيَك خبةين  بوَ كارى دابةزاندن :هةشتةم 

 ( .  Time+2) منوونة بوَ ميسر بوَ
 


