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نیکون استیشن توتال دوربین از استفاده :راهنمای

شویم وارد منو گزینه از باید کار این برای کنیم تنظیم را دوربین باید اول مرحله .در

گزینه باید این وsettingsبرای کرده انتخاب کنیمenterرا .می
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 . برای تنظیمات زاویه استفاده میکنیم angleازگزینه  (1

 برای تنظیمات مقیاس وتصحیحات فشار ودرجه حرارت distanceاز گزینه  (2

 .وتصحیحات سطح دریا وتصحیح اتمسفر وشکست نور استفاده میکنیم

 برای مشخص کردن شمال استفاده میکنیم وتنظیمات مختصات از ان coordاز گزینه  (3

 .استفاده میکنیم

 برای تعین زمان خاموش شدن دوربین به طور اتو ماتیک استفاده pwesaveاز گزینه  (4

 .میکنیم تا در مصرف باطری صرفه جویی کنیم 

 برای تنظیمات تخلیه دوربین وسرعت تخلیه وطول بیتها استفاده coomاز گزینه  (5

 .میشود

 . برای تعین اینکه چند نقطه می خواهیم پیاده کنیمstakeoutاز گزینه  (6

 . برای تنظیمهای واحد ودرجه حرارت وفشار هوا استفاده میکنیمunitاز گزینه  (7

 . برای نوع ذخیره کردن واحدها وداده ها به چه صورت ثبت شودrecاز گزینه  (8

 برای نمایش مختصات در صفحه برای تنظیم واحد دوم وبرای othersاز گزینه (9

 .تنظیمات سیگنال استفاده میشود
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برای ایجاد کردن جاب یا پوشه از دگمه منو گزینه جاب استفاده میکنیم که در تصویر باال 

 job برای ایجاد کردن createنام جاب را مشخص کرده و اکی میکنیم که از گزینه 

 .استفاده میکنیم

 

 

 .برای توجیه کردن دوربین از پنجره زیر استفاده میشود

 . را انتخاب میکنیم knownاین کار گزینه  برای
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حاال صفحه باال ظاهر میشود که در ان باید نقطه ای که روی ان مستقر هستیم نام این نقطه 

 .را وارد کنیم

 .در این صفحه مختصات نقطه ای که روی ان مستقر هستیم را وارد میکنیم

 

 .در این صفحه ارتفاع دوربین را وارد میکنیم
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 .حاال نام نقطه قبلی را از ما میخواهد وارد کرده وارتفاع تارگت را معرفی میکنیم

 

 را میزنیم دوربین اماده برداشت msr1حاال دوربین را به نقطه قبلی قراولروی کرده و 

 .است

 :نحوه پیاده کردن نقطه به روش ترفیع

 .را انتخاب میکنیم2در این مرحله گزینه 
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 .در این مرحله نام  نقطه ای که مختصات دار است را داده وارتفاع تارگت را هم میدهیم

 . را وارد میکنیمptدر این صفحه مختصات نقطه 
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در صفحه باال مشخصات نقطه معلوم دوم را وارد میکنیم وبعد به نقطه نشانه روی کرده 

 .ومیزر را میزنیم وحاال مختصات نقطه مجهول بدست می اید

 :پیاده کردن نقاط با مختصا ت

 

 را انتخاب میکنیم برای اینکه میخواهیم با مختصات پیاده 2در صفحه باال گزینه شماره 

 .کنیم
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ما 

 .در این صفحه نام نقطه ای که میخواهیم پیاده کنیم رامیدهیم

 
 .                      مختصات نقطه ای را که می خواهیم پیاده کنیم را وارد می کنیم

 

 صفحه باال ظاهر می شود که به ما نشان می دهد در  okبعد از اینکه مختصات را دادیم و 

 .چه زاویه ای حرکت کنیم و چه مقدار فاصله دهیم تا به نقطه مورد نظر برسیم 
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 . را انتخاب می کنیم .comm وارد شده وگزینه menuبرای تخلیه دوربین از گزینه 
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 . را می زنیمenterدر این صفحه گزینه اول را انتخاب کرده و 

 

 . را می زنیمenterرا انتخاب میکنیم jobدر این صفحه نام 

 

 

 را coord نوع تنظیمات را که باید مختصاتی باشد کزینه jobبعد از وارد کردن نام 

 . را می زنیم enterانتخاب می کنیم و 
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.  را میزنیم تا دوربین تخلیه شودgo{ {angدر این صفحه گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.geotarget.ir  شرکت مهندسی تارگت           

 

هر گونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز میباشد در غیر این صورت شرعا حرام 

 .میباشد 
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