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آموزش ربداشت استاتیک و تبدیل هب راینکس  
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 تؼذ اص اتظال تِ سٌسَس جی پی اس دس ًشم افضاس  .1

Hi-Survey Road   دس هٌَیDevice 

 .سا اًتخاب هیکٌین ( استاتیک) Staticگضیٌِ ( دستگاُ)

 

 دس طَستی کِ تخَاّین ضثط اطالػات : تزکش

استاتیک تا ّوضهاى تا فشهت سایٌکس تاشذ دس هٌَی 

 صیش آًشا فؼال هی کٌین

Device >Additional Setting> 

Reciever setting> store Rinex> ON 

، اطالػات تا فشهت  GNSکِ ػالٍُ تش فشهت 

 .ًیض رخیشُ هی شًَذ 3سایٌکس ٍسطى 

 

 

 . دس ایي هٌَ دٍ گضیٌِ ٍجَد داسد .2

Static setting: 

 تشداشت اطالػات استاتیک 

 

 

Static Data management: 

پاک کشدى یک یا کل اطالػات استاتیک هَجَد 

 دس سٌسَس جی پی اس
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  جْت تشداشت ًقطِ استاتیک .3

 :سفتِ ٍ  Static Settingتِ هٌَی 

Interval: 

 فاطلِ صهاًی ثثت اطالػات استاتیک

 (ثاًیِ  5پیشٌْاد هیشَد اػذاد یک یا )

File Name: 

 ًقطِ هَسد ًظش  ًام ٍ شواسُ

Pole : 

 استفاع دستگاُ اص تٌچ هاسک هَسد ًظش

حالت ّای هختلف اًذاصُ گیشی استفاع دس طفحِ )

 (تؼذ ایي فایل آهَصشی ًشاى دادُ شذُ است

Elevation Mask:  

 صاٍیِ اص سطح افق

دس اهَس شْشی ٍ کَّستاًی کِ هَاًغ ٍ ساختواى ) 

ٍ هٌاطق تذٍى   25الی  12صیاد ٍجَد داسد ػذد تیي 

 (پیشٌْاد هی گشدد 10هاًغ  ػذد صیش 

 دس اًتْا تا فششدى هذ استاتیک 

 

  Startٍ سپس 

 .تشداشت اطالػات استاتیک آغاص هی گشدد
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پس اص قشایت هذت صهاى هشخض استاتیک  .4

جْت هتَقف کشدى ضثط اطالػات گضیٌِ 

Stop سا هیفشاسین. 

جْت هحاسثِ هذت صهاى استقشاس پیشٌْاد )

 :هیشَد طثق فشهَل صیش ػول تشَد

12+N (km) 

کیلَهتشی اص ایستگاُ  20تطَس هثال تشای فاطلِ 

 قشایت شَددقیقِ  32تیس یا شوین تایذ هذت 

 دقیقِ  32= 12+20

 

Gdop: 

 . تشکیة یا ضشیة ٌّذستی هاَّاسُ ّا

 هی تاشذ 6الی  1اػذاد هَسد قثَل دس تاصُ 

Size: 

 حجن فایل رخیشُ شذُ

Start Time: 

 :صهاى ٍ تاسیخ ششٍع ضثط اطالػات

Time: 

 هذت صهاى ثثت اطالػات
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 :اطالعات استاتیک تخلیه  .5

سسیَس سا تا کاتل تِ کاهپیَتش هتظل کشدُ ٍ 

پَشِ استاتیک  My Computerسپس دس 

سا  GNS  ٍRinexتاص ًوَدُ ٍ پَشِ ّای سا 

 . دس کاهپیَتش خَد رخیشُ هی کٌین

 

 :نحوه تبذیل اطالعات استاتیک به راینکس .6

سا تاص کشدُ ٍ  Convert to Rinexتشًاهِ 

سا اًجام  8هطاتق شکل تتشتیة هشاحل یک الی 

 .هیذّین 

 

 

 :حالت ّای اًذاصُ گیشی استفاع دستگاُ
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 فایل استاتیکهسیش اًتخاب  .1

 اًتخاب هسیش رخیشُ اطالػات تثذیل شذُ تِ سایٌکس .2

 تاشذ 3یا  2.11اًتخاب ٍسطى سایٌکس کِ هیتَاًذ  .3

4. Interval  : فاطلِ صهاًی 

 شواسُ ًقطِ  .5

 استفاع آًتي ٍ اًتخاب ًَع اًذاصُ گیشی .6

 تثذیل تِ سایٌکس .7

  تاص کشدى فَلذسی کِ اطالػات تثذیل تِ سایٌکس دس آى قشاس داسًذ .8
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 :حالتهای مختلف انذازه گیری ارتفاع دستگاه 

Pole  :P     اص ًَک طالي تا ًقطِ اتظال طالي تِ سٌسَس .  استفاع طالي(پاییي تشیي ًقطِ سٌسَسGPS) 

Vertical   :V   تشای سٌسَس )استفاع اص ًَک طالي یا ًقطِ هَسد ًظش صهیٌی تا ًقطِ ًشاى دادُ شذُ دس شکلV90plus  تا صیشتشیي

 (کض دستگاُتا خط ًشاى دادُ شذُ دس هش V30ًقطِ دستگاُ ٍ تشای دستگاُ 

Slant :S      استفاع تظَست هایل اص سٍی ًقطِ صهیٌی تا سٍی خط کش هخظَص تشایV90plus  تا خط ًشاى دادُ شذُ دس ٍ

 V30سٍی سٌسَس 

 


