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 مقذمح

و  المتتابعة قلة من التعلٌماتسٌأخذك كل موضوع تعلٌمً لمجموعة مست و ,.S.E.Eالعملٌات العامة التً تطبق فً برنامج بعض ل ةتغطٌهً هذه التطبٌقات 

 (.XMLبالتطبٌقات الخاصة بتصمٌم الطرق أو برمجة بالتطبٌقات الخاصة باألعمال و العملٌات المساحٌة )دون االهتمام  فقطو ٌهتم هذا الكتاب  .المتسلسلة

 ٌاطٌة منها لتستخدمتٌب وٌجب االحتفاظ بنسخة جمٌع الملفات المستخدمة فً التطبٌقات مرفقة مع هذا الك مرة  عند تطبٌق البرنامج التعلٌمً احت

 تتابع سلٌم فً الخطوات المطلوب تأدٌتها. ضمانوقت و ل أيفً  أخرى

  هذه التطبٌقات ال تغطً كل األوامر الخاصة ببرنامجLISCAD S.E.E.  فكرة عامة عن كٌفٌة استخدام البرنامج تعطًو إنما هً فقط. 

  تم التطبٌق على البرنامج باستخدام نموذج ألوان الـAutoCAD  ٌارها من و  …Configure\Colorsاختر ثم  Task/Utilitiesو الًت ٌمكن اخت

 .AutoCADاضغط على  Configure Colors مربع الحوارمن 

 
 ختٌار كائنٌتم ا Snap ( :أثناء تنفٌذ أمر ما من أوامر المثبل )...و لقبول األٌمنضغط على زر الفأرة لاببرنامج, نقطة أو خط, إلخ .

 .األٌسرإن كان صحٌحا )أو المطلوب( اضغط على زر الفأرة   Acceptاالختٌار
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و هذه ٌمكن حفظها فً أي مكان على  DataPathٌحتوي على مجلدٌن, األول ٌحتوي على ملفات التطبٌقات  ZIPمع هذا الكتاب ملف مضغوط من نوع ٌوجد 

ٌانات الخاص بالبرنامج. إن كان ٌفضل حفظها فًو  كهازج  مجلد الب

 .فً مجلد المستخدم الملفات التً بداخله حفظفٌجب  UserPath معلماتالملفات و الذي ٌحتوي على ملفات الجداول و المجلد الثانً  أما

 

 .…Configure/Foldersانات أو مجلد المستخدم اختر األمر مسار مجلد البٌلمعرفة 
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 : إوشاء مشروع جذيذ تمضقط مضتويانتطثيق األول

 األهذاف:

ضٌة و المسافة على كب لضبط العبلقة بٌن المسافة األرمرال معامل مقٌاس الرسمالهدف من هذا التطبٌق هو إنشاء مشروع جدٌد على مسقط مستو باستخدام 

 تتعرض أٌضا إلى:س كماالمسقط المستو, 

 .إنشاء نقاط جدٌدة باإلحداثٌات 

 .التحكم فً الظواهر )الكائنات( المطلوب إظهارها 

 .التحكم فً ضبط المسافات 

 .اختبار المسافة و االنحراف بٌن نقطتٌن 

 انتطثيق:

مركب ال معامل مقٌاس الرسمصغٌرة, حٌنئذ عند استخدام  عند إنشاء المشروع فً حالة كانت ارض العمل مستوٌة بشكل كبٌر وٌتم استخدام مسقط مستوي 

ٌات و منسوب و لكن غٌر مرتبطتان بمسقط معٌن لتصحٌح المسافات بٌن النقاط سٌعطً نتٌجة مرضٌة. أو و المسافة األرضٌة  ٌوجد لدٌنا نقطتان بإحداث

 0...09999.ٌساوي  مقٌاس رسمحسوبة بٌنهما على المسقط المستوي )المسافة مصححة للمٌول( بمعامل هاتان النقطتان أكبر من المسافة الم )المقاسة( بٌن

ٌاتعندئذ سٌتم تصحٌح جمٌع المسافات األرضٌة بهذا المعامل لضمان أن   م.نفس شبكة إحداثٌات نقاط التحكللنقاط الجدٌدة مرتبطة ب ةالمحسوب اإلحداث

 

 

 ملف جدٌد إنشاءافتح مربع حوار  .0

 

و  LISCAD SEEقم بتشغٌل برنامج 

حوار اللفتح مربع  File/Newاختر 

New File. 

 

لتختار مكان  Save In حقلال استخدم

 حفظ الملف الجدٌد.

 

لتحدد  File nameحقل الاستخدم 

 Plane“ اسم للملف الجدٌد

Tutorial”. 

 

مام من أ Local Gridتأكد من اختٌار 

هذا  و .:Projection Typeالحقل 

االختٌار لجعل الحسابات مبنٌة على 

 أساس سطح مستو و لٌس مسقط.
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 ضبط الثوابت األرضٌة .2

 

 .New Fileمن مربع حوار  Earth Constantsاضغط على 

 

  أدخلو  Use combined scale factor alwaysٌار لخا تنشٌط تأكد من

 .:Combined Scale Factorأمام الحقل  0.99990001

 

ربها فً قٌمة معامل سٌتم إدخالها فً هذا المشروع سٌتم ضأي مسافة أرضٌة 

 لحساب المسافة على المسقط المستو أو لحساب اإلحداثٌات. مقٌاس الرسم

 

 .New File للرجوع إلى مربع حوار OKاضغط على 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاصٌل المشروع و إنشاؤه إدخال .3

 

ها أمام تود إدخال المشروع الًت تفاصٌل أيإلدخال  New File Details حوار اللٌظهر لك مربع  Detailsاضغط على  New Fileحوار المن مربع 

 .New Fileللرجوع إلى مربع حوار  OK على ضغطالـمخصصة لذلك ثم ا لالحقو

 

ٌلالملف النشاء إلمرة أخرى  OK على اضغط  .هجدٌد و تحم

 

 إنشاء نقطتان بإدخال اإلحداثٌات .4

 

 .Method/Coordinates و اتبعها باختٌار Create/Point ثم اختر Task/Computationsاختر 

 

 كما فً الصورة التالٌة 2النقطة رقم أنشئ و                    كما فً الصورة التالٌة         0أنشئ النقطة رقم 

 

 .Points by Coordinatesحوار الثم أغلق مربع 
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 ض النقاطإعداد طرٌقة عر .5

 

من مربع  Pointsاختر التبوٌب  Display/Featuresاختر 

 .Feature Display حوار عرض الظواهرال

 

 .Crosses  و  Identifier اختر خانتً تنشٌط الخٌارٌن

 

و رؤٌة عبلمات النقاط  إلغبلق مربع الحوار OK ثم اضغط  على

 و معرفاتها.

 

 هر ٌمكنك الوصول سرٌعا لمربع حوار عرض الظوا

Feature Display  بالضغط على الزر األٌمن للفأرة و

  من القائمة الًت ستظهر. Display Featuresاختٌار 

 

 

 

 

 المستو مسقطنقطتٌن على الالمسافة بٌن  اختبار .6

 

 . Examine/Inverseاختر األمر 

 

اختر  فأرةثم بزر ال :Ref. Ptsاختر الحقل  Inverseمن المربع الحواري 

لتستعرض النتائج فً المربع الحواري  2ثم النقطة رقم  0النقطة رقم 

Inverse. 

 

 .100.000المستو هً  مسقطالحظ أن المسافة على ال

 

 بٌن نقطتٌن اختبار المسافة األرضٌة .7

 

 Task/Utilities اختر

 

 Configure/Unitsثم اختر األمر 

 

 Distances/Gridبدال من  Distances/Ground اختر Units Configuration من المربع الحواري الظاهر

 

 Examine/Inverseثم اختر األمر  Task/Computationsاختر 

 

ثم  0اختر النقطة رقم  ثم بزر الفأرة :Ref. Ptsاختر الحقل  Inverseمن المربع الحواري 

 .Inverseلتستعرض النتائج فً المربع الحواري  2النقطة رقم 

 

 .100.010هً  األرضٌةالحظ أن المسافة 
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 :انخالصح

المركب الرسم مقٌاس معامل و استخدام باستخدام مسقط مستوي ٌنبغً اآلن أن ٌكون لدٌك إدراك جٌد حول كٌفٌة إنشاء مشروع جدٌد هذا التطبٌق قد تم و 

 للتحكم فً العبلقة بٌن المسافة المسقطة المستوٌة و المسافة األرضٌة.

 

 و أٌضا تعلمت:

 ثٌات.كٌفٌة إنشاء نقطة باإلحدا 

 .التحكم فً الظواهر المعروضة للنقاط 

 المسقطة تغٌٌر استخدام البرنامج بٌن المسافة األرضٌة أو المسافة المستوٌة. 

 .اختبار المسافة و االنحراف بٌن نقطتٌن 

 : إوشاء مشروع تمضقطانثاويانتطثيق 

 األهذاف:

 الهدف من هذا التطبٌق هو إنشاء مشروع جدٌد على مسقط و أٌضا:

 كم بالظواهر )الكائنات( المعروضة.التح 

 للتحكم فً سمات و خصائص الكائنات الجدٌدة. (الرموزالكود )جدول  اختٌار 

 .إنشاء النقاط و الخطوط 

 .التحكم فً دقة عرض االنحراف 

 .التحكم فً نمط ظهور المسافة و االنحراف 

 انتطثيق:

 سٌنارٌو إنشاء مشروع بمسقط:

و ٌوجد نقاط بإحداثٌات مرتبطة بالنظام السابق ذكره و الًت  Australian Map Grid (AMG) Zone 55ظام األسترالً مغطى بالنتم عمل مسح فً نطاق 

 تم استخدامها فً المسح.

 

 تثبٌت المسقط المطلوب .0

 

 / Configureثم اختر  SEEقم بتشغٌل برنامج 

Projections / Install/Remove  لتستعرض

 .Install/Remove Projections مربع الحوار

 

 Installedابحث فً قائمة المساقط المثبتة 

Projections  عن المسقط المرادAustralian 

Map Grid Zone 55. 

 

إن لم ٌكن المسقط المطلوب مثبتا قم بالبحث عنه 

و اختاره ثم  Available Projectionsفً قائمة 

 .Installاضغط على زر 

 

ق المربع لتقبل التغٌٌرات و إغبل OKاضغط على 

 الحواري.
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 افتح مربع حوار إنشاء ملف جدٌد .2

 

حوار اللفتح مربع  File/Newاختر 

New File. 

 

لتختار مكان  Save Inاستخدم حقل 

 حفظ الملف الجدٌد.

 

 ”Projection Tutorial“دخل ا

لتحدد اسم  File nameحقل  فً

 .للملف الجدٌد

 

اختر  :Projection Type من قائمة

"Transverse Mercator" 

 

اختر  :Projection من قائمة

"Australian Map Grid Zone 

55". 

 

 

 

 

 

 ضبط الثوابت األرضٌة .3

 

 .New Fileحوار المن مربع  Earth Constantsاضغط على 

 

. و هذه القٌمة تقوم .55إلى  Average Elevationاضبط القٌمة أمام الحقل 

 لها.بتصحٌح منسوب سطح البحر للنقاط الًت ال منسوب 

 

مما ٌعنً أن  .هً  Geoidal Separationتأكد من أن القٌمة أمام الحقل 

 خط الجٌود و شكل اإلهلٌلج )القطع الناقص( متطابقان فً منطقة المسح.

 

هذا المشروع ٌستخدم مسقط من نوع مٌركٌتور و لهذا فإن تصحٌح الفرق بٌن 

.)تصحٌح المسافات األرضٌة و المسافات على المسقط تتم بشكل تلقا ًئ

منسوب سطح البحر ٌكون على أساس منسوب النقطة, و مقٌاس التصحٌح 

 .ٌعتمد على موقع النقطة(

 

 .New Fileحوار الللعودة لمربع  OKاضغط على 
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 إدخال تفاصٌل المشروع و إنشاؤه .4

 

تفاصٌل تود إدخالها أمام الحقول المخصصة  أيإلدخال  New File Detailsلٌظهر لك مربع حوار  Detailsاضغط على  New Fileحوار المن مربع 

 .New Fileحوار الللرجوع إلى مربع  OK على لذلك ثم أضغط

 

 .هجدٌد و تحمٌلالملف النشاء إلمرة أخرى  OKاضغط 

 

 ضبط خصائص عرض النقاط و الخطوط .5

 

 اختر Points ثم من التبوٌب Display/Featuresاختر األمر 

و هذان االختٌاران  Symbolو  Identifier عبلمة تنشٌط الخٌاران

 انك ترى رمز و معرف كل نقطة تنشأ. سٌؤكدان

 

 

 

 Linesو اآلن اختر التبوٌب 

مما Line Styles و  Distance و Azimuth عبلمة تنشٌط الخٌارات ثم اختر

 .خط جدٌد أيلهذه الخصائص عند إنشاء  ٌؤكد رؤٌتك

  ٌمكن الوصول سرٌعا لمربع الحوارFeature Display  بالضغط

 Displayالرسم و اختٌار  داخل نافذة عرضعلى زر الفأرة األٌمن 

Features… .من القائمة الًت ستظهر 

 

 فً النقاط و الخطوط و الكود المطلوب استخدامه داألكواتحدٌد جدول  .6

 

 Tables/Code Table/Openاختر , "Tutorials"المراد استخدامه هو  داألكواجدول 

 .Open Code Tableالحوار لتستعرض مربع 

 

لتستعرض مربع  OKمن قائمة األكواد المعروضة أمامك ثم اضغط  "Tutorials"اختر 

 .Code Table Editorالحوار 
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 ."Tutorials"و سٌصبح جدول األكواد النشط هو  Closeاختر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ."Tutorials"متاح بالفعل فً جدول األكواد الذي نشطناه  و هو و ٌحمل السمات المناسبة "PM"الكود الذي نرغب باستخدامه هو 

 

 )ٌسار الصورة(. الصورة( و النقاط )ٌمٌن و تنشٌطه لكل من الخطوط ”PM“استخدم قوائم األكواد كما هو موضح بالصورة التالٌة الختٌار الكود 

 

 

 

 إنشاء نقطتان بإدخال اإلحداثٌات .7

 .Task/Computationsاختر 

 Method/Coordinatesمتبوعة باختٌار  Create/Point ثم اختر

 Flinders Peakو النقطة                                                    Buninyongأنشٌئ النقطة 

 

 

 

 

 

 Point by Coordinatesثم أغلق مربع الحوار 

 إنشاء خط بٌن النقطتان السابقتان .8

 .Method/Existing Pointsٌار ثم اتبعها باخت Create/Lineاختر 

ثم اختر النقطة  "Buninyong"و اختر بالفأرة أوال النقطة  Point IDثم اضغط داخل الحقل أمام 

من مربع الحوار  Endثم اضغط على الزر  ,بالزر األٌمن للفأرة أٌضا "Flinders Peak" الثانٌة

مكتوبا  "Flinders Peak" و "Buninyong", سٌتم إنشاء خط جدٌد بٌن النقطتٌن إلنهاء إنشاء الخط
 علٌه انحرافه و طوله  تبعا للسمات المختارة لكود الخط.
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 ضبط دقة االنحراف .9
 

 Angleلتستعرض مربع الحوار  Configure/Anglesثم اختر  Task/Utilities اختر
Configuration. 

ق مربع إلغبل OKثم اضغط  "0.01بالقٌمة  :Angle Precisionقم بضبط قٌمة الحقل 
 الحوار.

 

 

سٌعرض انحراف الخط اآلن ألقرب جزء من مائة من الثانٌة 
.0.0” 

 

تم كما  الشبكٌة و المسافات االنحرافاتهً القٌاسات المعروضة 
 .Configure/Unitsمن  ضبطها مسبقا

 

 

 
 

 و المسافة األرضٌة المسقط الجٌودٌسً النحرافلقٌاسات المعروضة تغٌٌر ا .13
 

 :و قم بتغٌٌر إعدادات الوحدات كالتالً Configure/Unitsاختر 

 .Azimuthsمن تحت العنوان  Proj. Geo. Azimuthاختر 

 .Distancesتحت العنوان  من Groundاختر 

 .OKاضغط على 

 "Buninyong"بٌن النقطتٌن و المسافة األرضٌة  انحراف المسقط الجٌودٌسً

 ."Flinders Peak" و
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 اإلهلٌلجٌةمعروضة النحراف المسقط و المسافة تغٌٌر القٌاسات ال .11
 

و قم بتغٌٌر إعدادات الوحدات  مرة أخرى Configure/Unitsاختر 
 كالتالً:

 .Azimuthsمن تحت العنوان  Azimuthاختر 

 .Distancesتحت العنوان  من  Ellipsoidalاختر 

 .OKاضغط على 
 

 و "Buninyong"بٌن النقطتٌن  اإلهلٌلجٌةانحراف المسقط و المسافة 

"Flinders Peak". 

 انخالصح:

 :أٌضا بمسقط ون ٌكون لدٌك فهم جٌد حول كٌفٌة إنشاء مشروع أو ملف جدٌد ألقد أتممت اآلن هذا التطبٌق و ٌنبغً 

  التحكم بالظواهر المعروضة باستخدامDisplay/Features. 

  كائنات جدٌدة. إنشاءو الكود المراد عند  األكواداختٌار جدول 

 اإلحداثٌات بإدخالنقاط  نشاءإ. 

 خط من نقاط موجودة. إنشاء 

 .ضبط دقة عرض الزواٌا و االنحرافات 

 .ضبط  خٌارات وحدات الزواٌا و األطوال 

فات المسا إدخال إمكانٌةالدعم القوي للبرنامج فً استخدام المساقط و مرونة التعامل معها و مع اإلهلٌلج و سهولة إنشائهما و أٌضا  و أٌضا ادركت

 الزواٌا بخٌارات مختلفة. أو
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 انتطثيق انثانث: فتح مشروع

 األهذاف:

معرفة كٌفٌة فتح ملف مشروع موجود 

 لدٌك مسبقا.

 

 انتطثيق:

 

باختٌار  Openحوار الافتح مربع  .1

File/Open  ثم حدد مسار وجود

 الملف على الجهاز.

 

و  Open.seeو الملف المطلوب هو 

بتحدٌده  من ضمن الملفات المرفقة, قم

 فقط.

 

 

 

 

 

 

 

لمشاهدة تفاصٌل  ...Detailsأضغط على  .2

و ذلك ٌفٌد للتأكد من اختٌار المشروع 

 المشروع الصحٌح دون فتحه.

 

حوار الإلغبلق مربع  OKاضغط على 

Details of  حوار الو العودة لمربعOpen. 

 

لفتح الملف المختار و  Openاضغط على  .3

 ر مرة.عرضه كما كان حاله عند إغبلقه أخ
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 انوحذاخ طانراتع: ضثانتطثيق 

 األهذاف:

 , فسوف تتعلم:الهدف من هذا التطبٌق هو تعلم كٌفٌة ضبط الوحدات المستخدمة فً البرنامج لتناسب احتٌاجاتك

 .ضبط وحدات البرنامج المستخدمة عند إنشاء مشروع جدٌد 

 ضبط مسار المجلد االفتراضً المستخدم عند فتح أو إنشاء ملف جدٌد. 

 .تغٌٌر الوحدات لمشروع معٌن دون التأثٌر على الضبط االفتراضً للبرنامج عند إنشاء ملف جدٌد 

 لساكنة و الحالة المتحركة.اختبار النقاط فً الحالة ا 

 انتطثيق:

 ًالبرنامج قبل أن تتابع ٌجب إغبلق أي ملف مفتوح ف. 

 

 ضبط القٌم االفتراضٌة لوحدات البرنامج. .0

 

لعرض  Configure/Unitsج ثم اختر قم بتشغٌل البرنام

 لضبط الوحدات. Units Configurationمربع الحوار 

 

 

 

 

 قم بضبط الخٌارات لتطابق ما هو ظاهر فً الصورة المقابلة.

 

 

 

 لتعرض الرسالة التالٌة Systemثم اضغط على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لٌتم حفظ اإلعدادات السابقة كقٌم افتراضٌة  OKأضغط على 

 مشروع جدٌد. أيشاء تستخدم عند إن

 

عند االنتهاء من التطبٌقات ٌجب علٌك ضبط اإلعدادات مرة )

 (.أخرى لتتناسب مع احتٌاجاتكأ
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 فتح الملف المرفق و معاٌنة الوحدات لهذا المشروع. .2

 

و من الملفات المرفقة افتح المشروع  File/Openاختر 

Configure Units.see  

 

 Units الحوارلفتح مربع  Configure/Unitsاختر 

Configuration و غٌر اإلعدادات لتطابق الصورة المقابلة 

 .OK على ثم اضغط

 

 الحظ التغٌر فً المسافة و االنحراف للخط المرسوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و المسافة  N Azimuth Eاالنحراف اآلن اصبح بالهٌئة 

 و مقاسة بالمسافة األرضٌة SI Feet أصبحت بهٌئة القدم

Ground Distance. 
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 اختبار النقاط فً قاعدة بٌانات المشروع .3

 

 Task/Computations اختر

 

 .Buninyongو اختر النقطة  Staticو تأكد من اختٌار  Examine/Coordinatesثم اختر 

 

ٌات معروضة بالهٌئة   .Latitude and Longitudeالحظ أن اإلحداث

 

و حرك مؤشر الفأرة داخل اطار  Dynamicاختر أٌضا  Coordinatesمن مربع الحوار 

 الرسم و الحظ تغٌر اإلحداثٌات الدٌنامٌكً مع تحرك المؤشر.

 انخالصح:

 فً أي وقت لمشروع محدد دون غٌره.لقد أتممت اآلن هذا التطبٌق و ٌنبغً أن ٌكون لدٌك فهم جٌد حول كٌفٌة ضبط الوحدات و تغٌٌرها 

 و أٌضا تعلمت:

 مجلد البٌانات و حفظ الملفات.كٌفٌة ضبط المسار االفتراضً ل 

 المتحركة الحالة و الساكنة الحالة فً النقاط اختبار. 

 

 عند فتح أي مشروع ٌتم استخدام أخر ضبط للوحدات تم استخدامه فً نفس المشروع, و الوحدات االفتراضٌة تستخدم فقط عند إنشاء مشروع جدٌد. 

 انذقح و انتقرية طانخامش: ضثانتطثيق 

 األهذاف:

:دف من هذا التطبٌق هو معرفة كٌفٌة ضبط دقة و تقرٌب المقاسات عند عرضها فً البرنامجاله  , فسنتطرق لآلًت

 .ضبط الدقة و التقرٌب لقٌم اإلحداثٌات و الزواٌا و المسافات و المساحات و الكمٌات 

 .تغٌٌر دقة عرض بعض العناصر دون غٌرها 

 حدة لتلًب احتٌاجات عملك.عادة, ستحتاج فقط لضبط التقرٌب و الدقة مرة وا 

 كل مشروع كما سنفعل بهذا المشروع, و إنما ٌمكن ضبط الدقة و التقرٌب عن طرٌق أٌضا, لٌس بالضرورة بشكل عام ضبط الدقة و التقرٌب ل

مختلف دون الحاجة سٌضمن استخدام التقرٌب و الدقة المطلوبٌن مع كل كود و كائن و التقرٌب لكل كود على حدى ضبط الدقة , فجدول األكواد

 لتحرٌر تلك الكائنات.

 انتطثيق

ٌانا إلظهار قٌاسات أو أبعاد بدقة معٌنة أو قٌمة تقرٌبٌة محددة.  نحتاج أح

 فتح ملف البٌانات المرفق .0

 Configure Precision.seeو افتح الملف  File/Openقم باختٌار 

 .مجلد التطبٌقات المرفقةمن 

ثم اختر  Featuresلتبوٌب ثم اختر ا Display/Featuresاختر 

Apply Rounding .لتطبٌق التقرٌب 
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لمشاهدة  Zoom and Panو التحرٌك  كبٌرخبلل هذا التمرٌن ستحتاج للت

التغٌرات التً ستطرأ على الكائنات عند تطبٌق التقرٌب علٌها, فمن الجٌد لك 

 ٌها.ب علو التدر Displayعند هذه المرحلة أن تعتاد على األوامر فً قائمة 

 

 ضبط تقرٌب اإلحداثٌات .2

و غٌر القٌم التالٌة لتطابق نظٌرتها  Configure/Coordinatesاختر 

 :بالصورة التالٌة

 
 

 .OKثم اضغط 

 

عبلمة تنشٌط  و منه اختر Pointsثم اختر التبوٌب  Display/Featuresاختر 

 .OK على ثم اضغط Identifierو  Elevation الخٌارات

 .Attributes/Pointثم  Task/Computationsاختر 

ثم  0لتكون  :Zو  :XYغٌر القٌمة أمام الحقلٌن  Point Attributesمن مربع الحوار 

 .OK على اضغط

 

 

  عند استخدامها تطبق دقة القٌاس الخاصة بالكائن و عند اختٌار أي  .سمة التقرٌب

لكائن على ا (3أو  2أو  0) ختارفٌطبق التقرٌب الم 3أو  2أو  0من سمات التقرٌب 

 كما تم تحدٌده مسبقا.
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 الذي سٌظهر اختر Edit Point و من مربع الحوار Edit/Attributes/Pointاختر 

 كما موضح بالصورة المقابلة Z Roundingو  XY Rounding عبلمة تنشٌط الخٌاران

 لتعدٌل تقرٌب إحداثٌات النقطة. Apply على ثم اضغط 025لنقطة ثم اختر ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثم  Examine/Attributes/Pointقم باختٌار  025 و لفحص التعدٌل الذي أجرٌناه على النقطة

 Z Rounding و XY Roundingن قٌمة أستجد  Examineثم اختر  025اضغط على النقطة 

 .0ساوي ٌكبل منهما 

 

اصلة العشرٌة ستبلحظ أٌضا أن منسوب النقطة المعروض فً البرنامج أصبح برقمٌن من بعد الف

 مما ٌؤكد صحة تطبٌق التقرٌب على النقطة.

 

كما سبق تطبٌقه على  026و  004و  003و قم بتطبٌق التقرٌب على النقاط  Closeاضغط على 

 .025النقطة 

  



ARABIC LISCAD TUTORIALS ةعربٌبال لٌسكاد تطبٌقات 

 

-19- 
 

 ضبط تقرٌب الزواٌا و االنحرافات .3

 .تقرٌب الزواٌا ٌنطبق على زواٌا المضلعات و انحرافات الخطوط 

ثم اختر  Task/Utilitiesزواٌا انحرافات الشكل المرسوم و لفعل ذلك اختر سنقوم اآلن بتقرٌب 

Configure/Angles. 

ثم اضغط على  ”0إلى  Angel Precisionغٌر  Configure Angleمن مربع الحوار 

Rounding 2…. 

 

 

 

الخٌارات لتطابق ما هو فً الصورة  قم بتغٌٌر Angle Rounding #2فً مربع الحوار 

مرة أخرى إلغبلق مربع الحوار  OKإلغبلق مربع الحوار ثم  OKاضغط على  مث .التالٌة

Angle Configuration. 

 و هذا تفسٌر لما تم تغٌٌره لٌعطً فهم أوضح للتقرٌب الذي سٌتم تطبٌقه

Distances Below فمثبل لو  هً نطاقات المسافات التً ٌتم تطبٌق التقرٌب على أساسها

كما هو محدد بمربع الحوار, و فً حال إن كانت  ’1فتقرب لـ  15كانت المسافة أقل من 

انت الزاوٌة إن ك أماخط فٌتم تحدٌد التقرٌب بطول هذا الخط لانحراف  هً الزاوٌة

 .خذ بطول الظلع األقصر و ٌطبق التقرٌب على حسب طولهمحصورة بٌن ضلعٌن فٌؤ

Round To سافاتهً قٌمة التقرٌب المخصصة لكل نطاق من نطاقات الم. 

Zero Minutes  25بدال من  '00 °25ال تحتوي على دقائق مثل  عن زاوٌة فً حال كانت الزاوٌة عبارة إضافٌةعند اختٌارها ٌتم وضع أصفار° 

Zero Seconds  بدال "00 '15 °25مثل  عن زاوٌة ال تحتوي على ثوان وضع أصفار إضافٌة فً حال كانت الزاوٌة عبارةٌتم عند اختٌارها         

 '15 °25من 

 

 

 Attributes/Lineثم  Task/Computationsاختر 

 Azimuthالحقل غٌر القٌمة أمام و  Activeتأكد من تنشٌط الخٌار 

Rounding  ثم اضغط على  2لتصبحOK. 
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 و غٌر اإلعدادات لتصبح كما فً الصورة التالٌة Edit/Attributes/Lineاختر 

 

ظ تغٌر عرض انحرافات أضبلع المضلع بعد و الح Applyثم اضغط على 

ٌا الداخلٌة للمضلع  التقرٌب, و كتدرٌب إضافً قم لٌصبح الشكل كما بتقرٌب الزوا

 .فً الرسم التالًهو 

  تقرٌب الزواٌا الداخلٌة سٌتم عن طرٌق ضبط سمات المضلعPolygon 

Attributes. 

ٌا و االنحرافات و إن تقرٌب المسافات و المساحات و الحجوم ٌتم كما فً تقرٌ ب الزوا

 ٌنبغً أن تعطً لنفسك الوقت لتجرب و تألف تلك اإلعدادات.

 لغً تنشٌط الخٌارا Features و من التبوٌب Display/Featuresكتطبٌق أخٌر اختر 

Apply Rounding إلٌقاف تشغٌل التقرٌب الذي تم تطبٌقه فً هذا الدرس 

للدقة و التقرٌب الستخدامها فً  الخاصة بك ضبط اإلعداداتو ٌجب علٌك اآلن 

عند الضبط لتحفظ اختٌاراتك  Systemمشارٌعك الخاصة بك و ال تنس الضغط على زر 

 كإعدادات تلقائٌة ثابتة ٌستخدمها البرنامج عند  إنشاء مشروع جدٌد.

 تخدم فٌه التقرٌب المناسب لكل رمز أو كودو اس ء جدول للرموزأٌضا تأكد من إنشاو 

 لك فهذا سٌقلل من الحاجة لتعدٌل سمات الكائنات. ا هو مناسبم حسبما ترى
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 انخالصح:

 و أٌضا تعلمت:, لقد أتممت اآلن هذا التطبٌق و ٌنبغً أن ٌكون لدٌك فهم جٌد حول كٌفٌة استخدام الدقة و التقرٌب فً البرنامج

 .ضبط إعدادات الدقة و التقرٌب 

 نات من خبلل ضبط سمات تقرٌب الكائنات.تطبٌق الدقة أو التقرٌب المرغوب فٌه على الكائ 

 .كٌفٌة تفعٌل عرض التقرٌب أو إغبلقه 

 GPSتياواخ مه انـ  دانضادس: اصتيراانتطثيق 

 األهذاف:

ٌانات من أنظمة مختلفة للبرنامج  فستتعلم: ,الهدف من هذا التطبٌق هو معرفة كٌفٌة استٌراد الب

 ٌان  ات.استخدام جدول الرموز الصحٌح عند استٌراد الب

 .عرض المعلومات ذات الصلة بالنقاط المدخلة للبرنامج 

 للنقاط. ةتعدٌل السمات المختلف 

 انتطثيق:

ٌانات ببرنامج  Leica GPSتم تجمٌع البٌانات بواسطة أجهزة  و الذي  SKI ASCIIبنسق  "Leica.asc"لٌنتج لنا الملف  SKI-Proأو  SKIو تم معالجة هذه الب

 .LISCADمج سوف نقوم باستٌراده لبرنا

ٌله إلى  (raw.*) بنسق ملف فً الحقل إنتاج Leica GPS System 300ٌمكن عند استخدام أجهزة مبلحظة:  تحتوي على اإلحداثٌات و الذي ٌمكن تحو

LISCAD field  باستخدام األمرField Transfer/Resolve/Create Field File  و من ثم جلبه داخل البرنامج باألمرField Transfer/Resolve 

/Reduce Field File 

فً الحقل  Leica GPS System 500عند استخدام أجهزة ٌمكن  و

 تحتوي على اإلحداثٌات و الذي ٌمكن (fld.*) بنسق ملف إنتاج

 Field Transferجلبها مباشرة للبرنامج باستخدام األمر 

/Resolve/Reduce Field File 

 GPSاستٌراد بٌانات من  .0

 Importing"ثم اختر ملف المشروع  File/Openاختر 

GPS.see" .لفتحه 

  Task / Data Conversionsاختر 

 Import/SKI-GPSثم اختر 

  إذا كانتSKI-GPS  غٌر ظاهرة فً قائمةImport قم ,

من  SKI-GPSثم اختر  Import / Add/Removeباختٌار 

بالنقر المزدوج علٌها إلضافتها لقائمة  Availableقائمة 

Installed,  الحوارأغلق اآلن مربع Add/Remove  و

 .Importفً قائمة  SKI-GPSستجد ظهور 

 

 اختر جدول الرموز Code Tableمن أمام الحقل 

"Tutorials"  فهذا الجدول ٌحتوي على الكود المستخدم

ٌانات.  وقت جمع الب

 .OKثم اضغط على  "Leica.asc"أختر الملف 
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 العرض إعداد .2

و تأكد من  Pointsثم اختر التبوٌب  Display / Featuresاختر 

ثم اضغط Symbol و Description و Identifierتفعٌل الخٌارات 

 .OKعلى 

 

  ٌمكن فتح مربع الحوارFeature Display بالنقر على زر  سرٌعا

 مع …Display Featuresو اختٌار  لرسمالفأرة األٌمن داخل نافذة ا

 خر نشط.مراعاة أن ال ٌكون هناك أي أمر آ

 

 تعدٌل سمات النقاط .3

م كود خاطئ مع نقطتان و سنقوم اآلن ااستخد تم أثناء الرفع المساحً

 بتصحٌح هذا الخطأ.

 لتستعرض مربع الحوار …Edit/View/Edit…/Pointsثم اختر  Task/Computationsاختر 

View/Edit Point Attribute  كالتالً 7لتعدٌل النقطة رقم: 

 

و الحظ ظهور سمات النقطة  7ثم من لوحة الرسم اختر النقطة رقم  Point IDاضغط داخل الحقل 

ٌا داخل مربع الحوار, و اآلن قم بتغٌٌر الرمز من أمام الحقل  و اختر الكود الصحٌح المراد و  Codeتلقائ

 فً هذه الحالة. STNهو 

 

 

 Station 7و أٌضا قم بتغٌر وصف النقطة لـ 

 لٌصبح الوصف ذو معنى داللً أكثر.

 

تغٌٌر لسمات لحفظ ال Applyثم اضغط على 

 النقطة.

و  3بنفس الطرٌقة غٌر وصف و كود النقطة 

ثم أغلق مربع  2و  0غٌر وصف النقطتان 

 الحوار.
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 انخالصح:

 خدام جدول الرموز )الكود(.لقد أتممت اآلن هذا التطبٌق و ٌنبغً أن ٌكون لدٌك فهم جٌد حول كٌفٌة استٌراد البٌانات و التحكم فً سمات النقاط المدخلة باست

 و أٌضا تعلمت:

 .التحكم فً عرض السمات المختلفة للنقاط 

 .معاٌنة و تعدٌل سمات النقاط 

 تياواخ انمحطح انمتكامهح و مضجم انثياواخ انمضاحي حانضاتع: معانجانتطثيق 

 األهذاف:

ٌانا ٌاناته و تحوٌلها لملف حقلً للبرنامج فسوف تتعلم:الخاص بك و معا تالهدف من هذا التطبٌق هو معرفة كٌفٌة تثبٌت مسجل الب  لجة ب

 ( تثبٌت مسجل البٌانات.)المحطة المتكاملة 

 .ًاختٌار جدول الرموز الصحٌح لٌتماشى مع الرموز المستخدمة وقت الرفع المساح 

 .ٌانات من الجهاز المساحً لجهاز الكمبٌوتر  تحمٌل الب

 .إنشاء ملف حقلً للبرنامج 

 البرنامجهذا النسق حتى ٌتم اختزالها و معالجتها داخل للف الحقلً هذا هو نسق قٌاسً ٌتم تحوٌل البٌانات الخام القادمة من األجهزة الحظ أن نسق الم. 

 انتطثيق:

د اآلن تحوٌل تم الرفع المساحً فً الحقل و سجلت بٌانات النقاط على جهاز الرفع )محطة متكاملة( و حفظت فً ملف بنسق خاص بالجهاز المستخدم و ترٌ

 , تابع اآلن مع تلك الخطوات:LISCADهذا النسق لتعالج تلك البٌانات على برنامج 

 كٌفٌة تحمٌل البٌانات من جهاز الرفع المساحً .0

 Data"ثم افتح الملف  File/Openاختر 

Recorder.see"  و عند تحمٌل الملف ستجد بعض

فً  GPSالنقاط و الخطوط التً تم تحمٌلها من الـ 

 تطبٌق السابق.ال

ٌانات من األجهزة المساحٌة  و لكً تقوم بتحمٌل الب

 )المحطة المتكاملة( اتبع الخطوات التالٌة:

 Input/Dataثم  Task/Field Transferاختر 

Recorder ًلتستعرض مربع الحوار التال: 

 

لتختار  Save Inاستعرض المجلدات من أمام الحقل 

 مجلد التطبٌقات.

و هو  File nameأمام الحقل  "Leica.raw"اكتب 

االسم الذي نود إعطاؤه للملف األولً المحمل من 

 .الجهاز

-Leica TPS"لتختار الجهاز  Devicesاستخدم الحقل 

1000 Series"  ًفهذا هو الجهاز الذي استخدم ف ,

الرفع. )إن لم ٌكن ظاهرا فً القائمة فأضغط على 

Install .و أضف الجهاز للقائمة 

للتأكد من التوصٌل بٌن جهاز  Configureاستخدم 

 المساحة و البرنامج.

 .OKهام: ال تضغط على 
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ٌانات األولٌة أو الخام من الجهاز للملف تفعل(  ال)و لكن  OKاآلن أن تضغط على من المفترض  تم عمل هذه الخطوة  فقد "Leica.raw"حتى تحمل الب

 .Cancelو لذلك أضغط على بالفعل لك 

 ن بٌانات الحقل األولٌةإنشاء ملف حقل م .2

سٌقوم بترجمة  LISCADملف حقل من الملف األولً ٌجب التأكد أوال أن الـ  إنشاءقبل 

الرموز و الكود المستخدم فً الرفع بشكل صحٌح و لفعل ذلك اضغط على 

Settings/Code Definition. 

 

 و عددانللترمٌز  أعداد رقمٌة 3كان  المساحً نظام ترمٌز الظواهر الذي استخدم فً الرفع

)معرف التسلسل هو معرف ٌستخدمه البرنامج  (CCCSS) التسلسل فً النهاٌة لمعرف

لتمٌٌز النقاط التً تشكل ظاهرة واحدة و ٌقوم بتوصٌلها معا بخط تبعا لترتٌب رصد 

 النقاط(. و لذلك اتبع اآلتً:

 

 اختر String Identifierمن العنوان 

2 characters 

String At End 

Non Stringing Char 0 

 

 اختر Code من تحت العنوان

Size 3 

Treat Codes Numeric 

 

 .OKثم اضغط 

 

 LISCADاآلن تستطٌع إنشاء ملف الحقل الخاص بالـ 

 Resolve/Create Field Fileاختر 

 

 اذهب إلى مجلد التطبٌقات Look Inأمام الحقل 

 

, هذا هو الملف األولً "Leica.raw"اختر الملف 

 ذي سٌتم إنشاء ملف الحقل منه.ال

 

ٌا إلى  Field Fileاسم الملف أما الحقل  سٌتغٌر تلقائ

"Leica.fld"  و هو اسم ملف الحقل الذي سٌنشئه

 البرنامج.

 

 إلنشاء ملف الحقل. OKاضغط 
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 انخالصح:

ٌانات من جهاز المساحة و كٌفٌة إنشاء ملف   الحقل.لقد أتممت هذا التطبٌق و تعلمت كٌفٌة تحمٌل الب

 و أٌضا ٌنبغً أن تكون تعلمت:

 .ًكٌفٌة تثبٌت معرف الجهاز المساح 

 .ضبط تعرٌف الترمٌز المطلوب استخدامه 

ٌانات للبرنامج, ستقوم بذلك فً التطبٌقٌن التالٌٌن. باختزاللم تقم بعد   ملف الحقل أو إدراج الب

  : تصحيح انترافيرسثامهانتطثيق ان

 األهذاف:

 كما ستتعلم:ق هو تعلم كٌفٌة تصحٌح الترافٌرس الهدف من هذا التطبٌ

 .كٌفٌة إدراج البٌانات من ملف الحقل إلى محرر الترافٌرس 

 .تصحٌح الترافٌرس 

 .نقل النتائج المصححة للترافٌرس إلى المشروع المفتوح 

 انتطثيق:

ٌانات الخام األولٌة و عمل ملف حقل منها و ترغب  تم عمل ترافٌرس و مسح تفصًٌل باستخدام جهاز محطة متكاملة و جهاز تسجٌل مساحً. و تم تحمٌل الب

ٌات المصححة لمحطات الترافٌرس فً مشروع اللٌسكاد, فهذا اآلن فً استخراج رصد الترافٌرس  من ملف الحقل و تصحٌح الترافٌرس ثم حفظ اإلحداث

 سٌمكنك من استخدام اإلحداثٌات المصححة عند اختزال رصد التفاصٌل الحقا.

 البٌانات من ملف الحقل إلى محرر الترافٌرس إدراج .0

 Traverse"لفتح الملف  File/Openاختر 

Adjustment.see"  من مجلد التطبٌقات

و عند فتح الملف ستجد بعض النقاط و 

الخطوط التً أنشئت من قبل عند استٌراد 

 .GPSالبٌانات من الـ 

 

ثم  Task/Field Transferاختر 

Resolve/Traverses رض محرر لتستع

 الترافٌرس.

 

و اختر الملف  File/Extractاختر 

Leica.fld  و تأكد من تفعٌل الخٌارات كما

 بالصورة المقابلة.
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 .الصورة المقابلة توضح جزء من نهاٌة التقرٌر

 

 األفقٌة إلعداد الطابعة و اختٌار الطباعة File/Print Setupاستخدم 

Landscape. 

 

 لطباعة التقرٌر. File/Printاستخدم األمر 

 

 لحفظ التقرٌر كملف نصً. File/Save Asاستخدم األمر 

 

 ثم أغلق نافذة التقرٌر لتستعرض نافذة محرر الترافٌرس.

 

 

 

 

 

و  Elevationsو  Angles لخٌاراتاتنشٌط و تأكد من  Viewالجدول اختر قائمة  فً ذات الصلة األعمدة كافة أنه ٌمكنك مشاهدةتحقق من لل

Coordinates  وCode و Description و Auto Number. 

 قم بتوسعة العمود كما هو موضح بالصورة حتى تظهر  كالتالً إن كانت أي من أعمدة الجدول تحتوي على العبلمة # بشكل متكرر )########(

 جمٌع األرقام بوضوح.
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المسافة المائلة و معامل انحناء سطح األرض و معامل االنكسار فقط( و  ستجد متوسط الزواٌا و متوسط المسافات )بعد تصحٌحبعد إغبلق نافذة التقرٌر 

 قد ظهروا فً محرر الترافٌرس. متوسط فارق المناسٌب بٌن النقاط 

 

ضا أن و هً أخر نقطة إعداد فً الترافٌرس. و الحظ أٌ 3النقطة  إحداثٌاتو هً أول نقطة إعداد فً الترافٌرس و أٌضا  7النقطة  إحداثٌاتسترى أٌضا 

 هاتان النقطتان تعطٌان االنحراف لزواٌا البدء و النهاٌة فً الترافٌرس.

 

بالضغط أوال داخل الجدول فً أي مكان الختٌار نافذة محرر الترافٌرس و تنشٌطها ثم الضغط مع االستمرار فً الضغط ٌمكنك تغٌٌر عرض األعمدة 

( و عند تغٌر شكل الفأرة قم بسحب المؤشر  تغٌر للشكل التالً  على الفاصل بٌن عنونة العمود )ستجد شكل مؤشر الفأرة قد

 كما ذكر آنفا. اإلحداثٌات أعمدةٌمٌنا أو ٌسار حسب الرغبة لتضٌٌق أو توسٌع العمود. قد تحتاج لفعل ذلك مع 

 

ٌا  (7و  3نقاط التحكم تلك )النقطتان  إحداثٌاتن أدخلت فً الحقل, و بالتالً فإ إحداثٌاتحقٌقة ال توجد  ن ملم تأتً من ملف الحقل و إنما تم جلبهما تلقائ

 .GPSـ لبا سابق و الذي ٌوجد به هاتان النقطتان مسبقا و تم استٌرادهم من رفع Traverse Adjustment.seeملف المشروع 

 

  فً محرر الترافٌرس على النحو التالً: إدراجهاإحداثٌات نقاط التحكم سٌتم 

  التحكم تلقائٌا من ملف المشروع المفتوح إن وجدت تلك النقاط به. نقاط إحداثٌاتسٌتم استخراج 

  من الملف الحقلً إن وجدت. اإلحداثٌاتإن لم توجد النقاط فً المشروع فسٌتم استخراج 

  ٌاتفً ملف المشروع المفتوح أو الملف الحقلً للترافٌرس فٌمكنك إدخال  اإلحداثٌاتإن لم توجد  فٌرس.مباشرة فً محرر الترا اإلحداث

 

 .تصحٌح الترافٌرس .2

 

 

 و اضبط الخٌارات كما بالصورة Compute/Traverseاختر 

 

بطرٌقة البوصلة ترافٌرس السنقوم بتصحٌح  أنناتعًن  اإلعداداتهذه 

Compass ( و المعروفة أٌضا بـBowditch ) و لكن بعد أن نقوم

و كذلك سنقوم  Angular Miscloseأوال بتصحٌح خطأ قفل الزواٌا 

قمنا مسبقا بضبط  أنناو الحظ  Elevationsصحٌح المناسٌب بت

 .…Correctionsالتصحٌحات 

 

و  Settings و  Report)سنستخدم القٌم االفتراضٌة لكل من الـ 

 ٌمكنك استعراض تلك الخٌارات الحقا(.

 

 

قبل المتابعة, من الضروري التأكد من اختٌار التصحٌحات و الثوابت 

 Correctionsغط على األرضٌة بشكل صحٌح, اض
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 .Correctionsمن مربع الحوار  Distance/Groundتأكد من اختٌار 

 تصحٌحٌتم  عندما المناسبة المسافات تصحٌحات تطبٌق أنه سٌتم وهذا ٌضمن

 الترافٌرس.

 

كما فً الصورة  اإلعداداتو تأكد من  Earth Constantsاضغط على 

 التالٌة.

 

 

 

 مختارة تعنً:إعدادات مقٌاس األرض ال

 باستخدام المنسوب  على المسافات المرصودة ٌمكن تطبٌق تصحٌح منسوب سطح البحر

 الحقٌقً لنقاط البداٌة و النهاٌة.

  البحرعند تصحٌح منسوب سطح  13لٌس لها منسوب سٌعتبر منسوبها أي مسافة. 

 .خطً الجٌود و القطع الناقص متطابقٌن 

 3منسوب  المسافات الشبكٌة الناتجة ستكون عند. 

 

 .Earth Constantsإلغبلق مربع الحوار  OKاختر 

 

 مرة أخرى لغلق رسالة التحذٌر. OKثم 

 

 .Correctionsمرة أخرى إلغبلق مربع الحوار  OKثم اضغط 

 

 لبدء تصحٌح الترافٌرس. Compute Traverseمن مربع الحوار  OKثم 

 لتصحٌح خطأ القفل الزاوي. Yesاضغط  ثم                              .       لتصحٌح خطأ القفل فً فارق المنسوب Yesاضغط 
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ٌمكنك طباعة أو )و( حفظ التقرٌر , Compute/Traverse/Reportستظهر نافذة التقرٌر تحتوي على تقرٌر مفصل حول التصحٌحات تبعا لئلعدادات 

 لملف نصً.

 تصحٌحه. لتظهر لك نافذة تحرٌر الترافٌرس بعدأغلق نافذة التقرٌر 

 المصححة فً ملف المشروع. اإلحداثٌاتتحدٌث  .3

 ."Traverse Adjustment.see"أنت اآلن مستعد لتحدٌث النقاط بملف المشروع 

و المناسٌب فً محرر  اإلحداثٌاتفً مقابل  (Existing)فً ملف المشروع و المناسٌب  اإلحداثٌاتلتستعرض مربع الحوار التالً موضحا  Updateاختر 

 .(New)افٌرس التر

 

 

نحن نرٌد استبدال قٌم المشروع للنقطتٌن 

STN20  وSTN30  بقٌمهم من محرر

الترافٌرس, و لفعل ذلك سنقوم بتحدٌد صًف 

 كما بالصورة المقابلة النقطتان باختٌارهم معا

من لوحة المفاتٌح ثم  Ctrlبالضغط على مفتاح 

 .OKنضغط على 

و  إلغبلق محرر الترافٌرس File/Exitاختر 

ٌمكنك حفظ الترافٌرس إن كنت ترغب فً ذلك 

 عندما ٌسألك البرنامج عند الخروج.

 

 

 انخالصح:

 تصحٌح ترافٌرس, كما تعلمت أٌضا:لقد أتممت هذا التطبٌق و تعلمت كٌفٌة 

 و جلبها إلى محرر الترافٌرس. من ملف الحقل استخراج رصدات الترافٌرس 

  فً عملٌة التصحٌح.ضبط التصحٌحات و ثوابت األرض المستخدمة 

 تصحٌح خطً و رأسً للترافٌرس. إجراء 

 .تحدٌث المشروع المفتوح فً البرنامج باإلحداثٌات المصححة من محرر الترافٌرس 
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 : اختزال مهف انحقمتاصعانتطثيق ان

 األهذاف:

 ع المفتوح فً البرنامج, فستتعلم كٌفٌة:نقاط و خطوط فً ملف المشرو إنشاءو الهدف من هذا التطبٌق هو معرفة كٌفٌة اختزال ملف الحقل. 

 .ضبط تعارٌف الكود )الترمٌز( المطلوبة لتتماشى مع الكود المستخدم فً الحقل 

 .ضبط التصحٌحات المطلوبة و ثوابت األرض و خٌارات االختزال للتأكد من أن التصحٌحات المطلوبة تتم بشكل سلٌم أثناء عملٌة االختزال 

 و تعٌٌن خصائص النقاط و الخطوط بشكل صحٌح. بحث المناسب لتأكٌد تفسٌر الكود المستخدم فً الحقلالوالكود  ًاستخدام جدول 

 .استخدام أوامر العرض للتحكم فً عرض الكائنات المختصرة 

 انتطثيق:

ٌانات األولٌة  و أنشئ لها ملف حقل  (Raw Data)تم عمل ترافٌرس و رفع تفصٌلً باستخدام جهازي محطة متكاملة و تسجٌل بٌانات, و تم تحمٌل الب

(Field File)  و استخرجت نقاط التحكم للرفع التفصٌلً و صححت و نقلت إلى ملف المشروع المخصص و اآلن نرغب فً اختزال نقاط الرفع

ٌلٌة.  التفصٌلً و نقلهم للمشروع إلنشاء النقاط و الخطوط التفص

 تعرٌف كود إنشاء .0

عند استجبلب المرفق, ستشاهد بعض النقاط و الخطوط و التً أنشئت من قبل  من مجلد التطبٌقات Field File.seeو افتح الملف  File/Openاختر 

و نقاط الترافٌرس المصححة من محرر الترافٌرس و بالتالً فإن المشروع ٌحتوي على نقاط اإلعداد و التوجٌه المستخدمة فً الرفع  GPSالنقاط من الـ 

 التفصٌلً.

 

بملف  كود الكائناتقد ضبط لٌترجم البرنامج  أنلحقل, ٌجب أن تتأكد قبل اختزال ملف ا

 Settings/Codeثم اختر  Task/Field Transferالحقل بشكل صحٌح و لعمل ذلك اختر 

Definition. 

 

و  (Code)أرقام لتمثل الكود  3نظام ترمٌز الظواهر المستخدم فً الحقل كان ٌتكون من 

, و بناًء علٌه اضبط (CCCSS)فٌكون الترمٌز كالتالً  (String)رقمٌن لٌمثلوا التسلسل 

 كالتالً. اإلعدادات

 

أمام حدد خانة الخٌار و  characters 2اختر  String Identifierمن تحت العنوان 

String At End  أمام  0و أدخل القٌمةNon Stringing Char:. 

 

 Treat Codes asٌار الخ خانة حددو  Sizeللـ  3اختر  Codeو من تحت العنوان 

Numeric 

 

 .OKثم اضغط 

 

 اختزال ملف الحقل .2

و  Reduce Field Fileلتستعرض مربع الحوار  Resolve/Reduce Field Fileاختر 

صحٌحات و الثوابت األرضٌة مضبوطة, اضغط على التعملٌة االختزال ٌجب التأكد من أن  إكماللكن قبل 

Corrections  لتستعرض مربع الحوارCorrections. 

 

لتأكٌد تطبٌق  Distanceمن تحت العنوان  Groundتأكد من اختٌار  Correctionsمن مربع الحوار 

 أثناء عملٌة االختزال. المسافات المناسبةتصحٌحات 
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 كما بالصورة المقابلة. اإلعداداتو تأكد من  Earth Constantsثم اضغط على الزر 

 

 عنً:إعدادات مقٌاس األرض المختارة ت

  ٌمكن تطبٌق تصحٌح منسوب سطح البحر على المسافات المرصودة باستخدام

 المنسوب الحقٌقً لنقاط البداٌة و النهاٌة.

  عند تصحٌح منسوب سطح  13أي مسافة لٌس لها منسوب سٌعتبر منسوبها

 .البحر

 .خطً الجٌود و القطع الناقص متطابقٌن 

  3المسافات الشبكٌة الناتجة ستكون عند منسوب. 

 

 .Earth Constantsإلغبلق مربع الحوار  OKاختر 

 

 مرة أخرى لغلق رسالة التحذٌر. OKثم 

 

و الرجوع لمربع  Correctionsمرة أخرى إلغبلق مربع الحوار  OKثم اضغط 

 .Reduce Field Fileالحوار 

 

 

 

 

 

 Reductions مربع الحوارلتستعرض  Optionsاختر  Reduce Field Fileمن مربع الحوار 

Options .و اجعل الخٌارات كما بالصورة 

 

تعنً انه سٌتم أخذ متوسط للقراءات الرأسٌة لنفس النقاط و تطبٌق تصحٌح انحناء سطح  اإلعداداتهذه 

 األرض و انكسار الرؤٌة.

 

 .Reduce Field File مربع الحوارو الرجوع ل اإلعداداتفظ لح OKاضغط 
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ة بط الخٌارات كما بالصورتأكد من ض

و اختٌار الملف المسمى  التالٌة

Leica.fld 

 

 Codeمن أمام  Tutorialsو اختٌار 

Table: 

  

من أمام  Tutorialو اختٌار 

Lookup Table: 

 

الحظ هنا أن الكود المستخدم فً الرفع 

غٌر متواجد كامبل فً جدول الكود 

Tutorials  و لذلك استخدمنا ملف

لكً ٌستخدم  Tutorialجدول البحث 

بدٌل عوضا عن الكود الغٌر  كود

 متواجد بجدول الكود المستخدم.

 

وجودهم فً جدول الكود, فً جدول البحث و عدم  BKCو  FENCسٌعرض البرنامج تقرٌرا بوجود خطأ بوجود الكود  لبدء عملٌة االختزال OKاضغط 

 ر التً ستظهر.من رسالة التحذٌ Yesاهل هذا الخطأ حالٌا بإغبلق التقرٌر و الضغط على و ٌمكن تج

 

ٌا لنا اختبلف )فارق(  آخرسٌعرض تقرٌر و بعد انتهاء العملٌة   عن الرصدة األولى لنفس  اإلحداثٌاتٌفٌد وجود تكرار عند رصد بعض النقاط معط

الرصدة األولى فقط سٌتم تسجٌل  .Utilities/Configure/Point Identifiers من Unique Point Identifiersالخٌار نشٌط النقاط و ذلك نتٌجة لت

و إن لم توجد بملف المشروع فٌؤخذ بإحداثً النقطة المرصود أوال من كما هً دون تغٌٌر  إحداثٌاتهامشروع ستظل المن النقطة, فلو وجدت نقطة بملف 

 باقً األرصاد الًت تحمل نفس اسم النقطة إن وجدت. إهمالملف الحقل و ٌتم 

 

ٌانات المختزلة و الكائنات التً تم رسمها من هذه البٌانات.ٌمكنك طباعة التقرٌر أو حفظه كملف ن  صً. ثم أغلق التقرٌر لتشاهد الب

 

 اختزال ملف أخر .3

 .Leica 2.fldمرة أخرى و لكن هذه المرة اختزل الملف المسمى  2كرر الخطوة 

 

ك كٌف ٌمكنك معالجة بٌانات ملفات حقل متعددة فً ملف توضح ل عملٌةو هذه التمت الحقا للعمل السابق  إضافٌة نتج عن أعمال حقلٌة هذا ملف حقلً

 العمل الحقلً. إتماممتٌحا لك الفرصة لبناء مشروعك ٌوما بٌوم حتى  ,مشروع واحد

 

فً جدول البحث و عدم وجودهم فً  BKCو  FENCلبدء عملٌة االختزال سٌعرض البرنامج تقرٌرا بوجود خطأ بوجود الكود  OKعند الضغط على 

 من رسالة التحذٌر التً ستظهر. Yesود, و ٌمكن تجاهل هذا الخطأ حالٌا بإغبلق التقرٌر و الضغط على جدول الك

 

 4فً التقرٌر الذي ٌظهر بعد انتهاء عملٌة االختزال الحظ الخطأ الكبٌر فً رصد النقطة 

Duplicate - Line   12, Pt: 4 dX: 10.766 dY: -2.702 dZ:  0.708 

الخطأ فً هذه الرصدة عن قصد  إحداث تم فقدكبٌرة من فحص تقرٌر االختزال الذي ٌظهره البرنامج, فً حالة الخطأ هنا ال تهتم بها هذا ٌوضح الفائدة ال

موجودة بالفعل بملف المشروع و بالتالً سٌتجاهل البرنامج الرصدة الخطأ  4النقطة  إحداثٌاتإلظهار أهمٌة خاصٌة كشف النقاط المتكررة بالتقرٌر, 

 .تلك
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 إعداد عرض الكائنات .4

 .الستعراض خٌارات عرض النقاط Pointsثم اختر التبوٌب  Display / Featuresاختر 

 

 .Descriptionو  Identifierالخٌارٌن  تنشٌطعبلمة أزل 

 

 .Use Color Numberالخٌار  تنشط اختر خانةو  Features اختر التبوٌب

 

و إعادة رسم الكائنات  تبلئم داخل صندوق الرسمكائنات المرسومة تلجعل ال Fitأو اختر األداة  Display/Fit, ثم اختر ق مربع الحوارغبلإل OKاختر 

 و عرضها دون وصف و أسماء النقاط و باستخدام األلوان المحددة فً الكود المخصص للكائنات, كما بالصورة التالٌة.
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 انخالصح:

 ف حقل, كما تعلمت أٌضا:لقد أتممت هذا التطبٌق و تعلمت كٌفٌة اختزال مل

 .أن هناك عبلقة وثٌقة بٌن الكود المدخل فً الجهاز المساحً أثناء الرفع و الكود المسجل بجدول الكود بالبرنامج 

  ملٌة ع إجراءإذا كان الترمٌز أو الكود المستخدم فً الحقل مختلف عن الكود المراد استخدامه فً البرنامج فٌمكننا هنا استخدام جدول البحث عند

ً مثل االختزال لٌترجم الكود المستخدم فً الحقل إلى الكود المطلوب, فً هذا التطبٌق استخدمنا جدول البحث لٌترجم لنا كود رقمً إلى كود حرف

 .TREEإلى  231ترجمة الكود 

  ٌانات إلى أنظمة أخرى. أٌضاجداول البحث ٌمكن استخدامها  عند تصدٌر الب

 س شثكح : حضاب ترافيرعاشرانتطثيق ان

 األهذاف:

 إعداد و حساب ترافٌرس شبكة. الهدف من هذا التطبٌق هو تعلم كٌفٌة

 انتطثيق:

 و اختٌار وحدات المشروع. تنصٌب المسقط المطلوب .0

و  New Zealand Geodetic Datum 1949 for Mount Eden (NZGD49 Mount Eden)فً هذا التطبٌق نحتاج إلنشاء مشروع جدٌد بمسقط 

 مثبت بالفعل. NZGD49 Mount Edenسنتأكد أوال من أن المسقط لعمل ذلك 

 

 Configure / Projections / Install/Remove Projectionsاختر  Utilitiesمن المهمة 

اختر  Projection Typeمن القائمة المنسدلة 

Transverse Mercator و اآلن من القائمة ,

Installed Projections  تأكد من أن المسقط

NZGD49 Mount Eden .مثبت بالفعل 

 

 Availableإن لم ٌكن مثبت ابحث عنه فً القائمة 

Projections  و حدده بمؤشر الفأرة ثم اضغط على

Install. 

 

ستكون فكرة جٌدة لو أردت اآلن أن تقوم بإزالة 

المساقط التً ال تستخدمها و تثبٌت المساقط الًت 

سهل علٌك تحتاج إلٌها فً عملك الٌومً و ذلك سٌ

البحث عن المسقط المطلوب وقت إنشاء مشروع 

. فقط اختر المساقط الغٌر مرغوب فٌها من جدٌد

ثم اضغط على   Installed Projectionsالقائمة 

Remove. 

 

بفعل ذلك أنت ال تقوم بحذف المساقط من البرنامج. 

فقط تزٌلها من قائمة المساقط المثبتة و ٌمكنك 

 لحاجة.استرجاع أي منها وقت ا

 

 .لقبول التغٌٌرات OKاضغط 

 

 .Metersو  North Azimuth انٌارلخا تنشٌط تأكد من …Configure / Unitsمن 
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 مشروع بمسقط إنشاء

 Transverse Mercatorو اختر   :File Nameأمام الخانة  Network Traverseمشروع جدٌد, أدخل اسم المشروع  إلنشاء File/Newاختر 

 إلنشاء المشروع الجدٌد. OKثم اضغط  :Projectionمن أمام  NZGD49 Mount Edenو اختر  :Projection Typeمن أمام 

 

 

 اختٌار جدول الكود المطلوب .2

 Tables/Codeقبل المتابعة سنقوم أوال بربط المشروع بجدول الكود, اختر 

Table/Open  و اخترTutorials  ثم اضغطOK  لٌظهر لك محرر جدول الكود فقم

 قه و هكذا نكون ربطنا المشروع بجدول الكود المطلوب.بإغبل

 

 فتح و تهٌئة محرر الترافٌرس .3

 .لفتح محرر الترافٌرس Task/Field Transfer/Resolve/Traversesاختر 

 

تلك  إغبلقو ٌتم  Elevations و Curves و Anglesأغلق الخٌارات  Viewمن قائمة 

 هذه األعمدة غٌر مرئٌة فً المحرر, و ٌمكنك تغٌٌر عرض األعمدة كما ترغب. األعمدة بإزالة العبلمة من أمامهم, لتصبح

 

 عرض المحرر كإعدادات افتراضٌة.لحفظ إعدادات المحرر  File/Layoutاختر 

 

 فتح ملف الترافٌرس .4

 ألرصاد األفقٌة و الرأسٌة.اعن ضبط  فضبل, الترافٌرس من القوة لٌسمح باستخراج البٌانات من ملف الحقل  Spreadsheetإن جدول بٌانات 
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ٌا بإدخال معرف )اسم( النقطة )عند  ,Openثم اضغط على  Network.trvو اختر الملف  File/Openاختر  بدال من ذلك ٌمكن إدخال تلك البٌانات ٌدو

دم ٌجب أن ٌتماشى مع جدول كود البدء, و الكود المستخ إحداثٌات( جنبا إلى جنب االنحرافات و المسافات األرصاد و كذلك At and To –و إلى 

 فً ملف المشروع المفتوح. إدراجهاالنقاط عند رموز البرنامج حٌث ٌستخدم البرنامج ذلك الكود فً رسم الخطوط و 

 

ٌمكنك  اضغط على التبوٌب بأسفل نافذة محرر الترافٌرس و ثانًستبلحظ وجود ترافٌرس آخر مفتوح فً نفس ملف الترافٌرس و لمشاهدة الترافٌرس ال

 لٌنشئ جدول بٌانات ثالث للترافٌرس الجدٌد. Edit/New Traverseاضغط على ترافٌرس أخر  إنشاء

 

Traverse 2  و أخذت رصدات جانبٌة لنقاط أخرى(, اللقطات الجانبٌة ٌكون تحتها خط فً  2)الجهاز موجود على النقطة  إشعاعًهو مثال لترافٌرس

ٌا باختٌار الرصدة من جدول البٌانات ثم اختٌار المحرر و ٌمكن ضبط الرصد لتكون جا  أو الضغط على  View/Set Radiationنب

 

 الجانبٌة فً الترافٌرس. رصاداأل إدخالو ٌمكن 

 الجانبٌة. ج الترافٌرس أوال متبوعة باألرصاد( ستظهر نتائType 1 نسق التقرٌر و عند ظهور تقرٌر الترافٌرس )عند استخدام

 

 حساب الترافٌرس .5

 النقاط لملف المشروع ٌجب اتباع اآلًت إخراجحساب الترافٌرس و ل

 

 Compute/Traverseمن محرر الترافٌرس اختر 

 

 (.All Traversesاختر الترافٌرس المراد تصحٌحه )

 

ثم اضغط على , Compassاختر طرٌقة التصحٌح األفقٌة و سنختار هنا 

Settings ٌمكنك ضبط  أٌضا لضبط الدقة و الحد األقصى لخطأ القفل و

الترافٌرس, و هذا المقٌاس هنا ٌستخدم لوضع المقٌاس المطلوب لطباعة 

 الحواشً و النصوص بشكل و مقاس ٌتناسب مع مقٌاس الطباعة.

 

على  إجراءهاالختٌار التصحٌحات المراد  Correctionsاضغط على 

تأكد من الثوابت األرضٌة و  Ground Distancesالترافٌرس, لو اخترت 

نسوب سطح متوسط منسوب نقاط الترافٌرس و المطلوبة لحساب تصحٌح م

 البحر للمسافات المقاسة.

 

التقرٌر و عند اختٌار  Formatالختٌار تهٌئة  Reportاضغط على 

Custom  أو مخصص فٌمكنك هنا تخصٌص شكل التقرٌر الناتج أما الخٌار

 Land Information Newالذي ٌتناسب مع  Type 1األخر و هو 

Zealand (LINZ). 

 

 لحساب الترافٌرس و عرض التقرٌر)ٌمكن طباعته أو حفظه(. Compute Traverse مربع الحوارمن  OKو اآلن اضغط 
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 المصححة فً قاعدة بٌانات المشروع المفتوح اإلحداثٌاتحفظ  .6

 !Updateمن قوائم محرر الترافٌرس اختر 

 

ن كنت ترغب أن ٌقوم البرنامج إ

نقاط الترافٌرس  برسم خطوط بٌن

 .Linesفقم باختٌار خانة الخٌار 

 

 و  Azimuthsاختر 

Distances  لٌقوم البرنامج

بوضع تحشٌة للخطوط 

باالنحرافات و المسافات 

المرصودة كما أدخلت فً محرر 

 الترافٌرس.

 

ثم اختر النقاط الًت ترٌد نقلها أو 

تحدٌثها فً ملف المشروع 

و المفتوح, القائمة تظهر النقاط 

الجدٌدة و إن كانت  إحداثٌاتها

النقاط بالفعل موجودة فً 

 إحداثٌاتهاالمشروع ستظـــهر 

الحــالٌة )و بالطبع لٌس هذا هو 

أنشأنا  أنناالحال هنا حٌث 

النقطة األولى ثم الضغط على الختٌار الملفات فً نظام وٌندوز باختٌار مشروعا جدٌدا ال ٌحتوي على أي نقاط( و اختٌار النقاط هنا ٌتم بالطرٌقة المعتادة 

Shift ٌار أخر نقط لٌتم اختٌار النقاط الواقعة بٌن أول و أخر نقطة تم اختٌارهم, و ٌمكن اختٌار النقاط أٌضا ب الضغط مع االستمرار فً الضغط و اخت

 مع االستمرار فً الضغط و اختٌار النقاط المرغوب فً نقلها لملف المشروع. Ctrlعلى 

 

 دٌث النقاط بملف المشروع المفتوح ثم أغلق محرر الترافٌرس.تحل OKاضغط على 

 

 مشاهدة النتائج .7

 –لتوسٌط الرسم فً منتصف الشاشة و ستظهر النقاط و الرموز و الخطوط و الوصف و االنحرافات و المسافات )المرصودة(  Display/Fitاستخدم 

 صورة التالٌة.أن تكون النتائج لدٌك كما فً الدول النقاط بالبرنامج( و ٌجب )شرٌطة أن ٌكون الكود المستخدم مع النقاط ٌكون موجودا فً ج

 

, أٌضا االنحرافات و Pointsثم التبوٌب  Display/Featuresمن األمر  Symbols  و Point Descriptions الخٌارانفً هذا المثال تم تنشٌط 

 رسمها بناًء على إعدادات السمات فً جدول الكود.و رموز النقاط تم المسافات الظاهرة هً عبارة عن كائنات نصٌة 

 

نقاط أو حذفها أو حذف النصوص أو تعدٌلها حسب الحاجة و ٌمكنك االستعانة بباقً التطبٌقات و  إلدراج Computationٌمكن بعد ذلك استخدام مهمة 

 ملفات المساعدة المرفقة مع البرنامج ألداء ذلك.

 

بشكل صحٌح لكل كود  إعدادهو ٌجب أن ٌكون هنا ملف المعلمات قد تم  AutoCADمثل  CADإلى برامج الـ  و ٌمكنك بعد ذلك تصدٌر الترافٌرس

كما نرٌد, قل الخطوط الرسومٌة ز و الخطوط النصٌة و مقاساتها و نمستخدم فً البرنامج و هذا لتأكٌد تصدٌر الكائنات مثل وصف النقاط و مقاس الرمو

ٌانات المطلوب  إلخراجاتتحكم لنا فً هذا  CPFملفات   .و طبٌعتها  إخراجهاو قد ٌكون لدٌنا )غالبا( أكثر من ملف تبعا لنوع الب
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 انخالصح:

 لقد أتممت هذا التطبٌق و تعلمت كٌفٌة إعداد و حساب ترافٌرس الشبكة.
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 شر: ضثط انشثكح تطريقح انمرتعاخ انصغرىحادي عانتطثيق ان

 األهذاف:

 معرفة كٌفٌة تصحٌح الترافٌرس الشبكً بطرٌقة المربعات الصغرى.الهدف من هذا التطبٌق هو 

 انتطثيق:

تم تزوٌدنا بإحداثٌات محلٌة لبعض النقاط المحٌطة بمنطقة العمل, و سنحتاج للمزٌد من النقاط لتخدم أعمال المشروع  اإلنشاًئفً بداٌة عمل المشروع 

 المستقبلٌة.

بحٌث ٌكون هناك مجال للرؤٌة بٌن النقاط )لتوفٌر نقطة مرجعٌة عند  اإلنشائًالعمل باالستعانة بلوحات التصمٌم فً موقع  اإلضافٌةتم تحدٌد أماكن النقاط 

 إعداد الجهاز(.

 و ال ٌتوافر لدٌنا أي معلومات عن مناسٌب النقاط.

 استٌراد نقاط التحكم .0

 .Metersو  North Azimuthتأكد من اختٌار  …Configure / Unitsمن  .نقاط التحكم الرئٌسٌة به إلدراجأوال نحتاج إلنشاء مشروع جدٌد 

 

 .Least Squares Network, أدخل اسم للمشروع مثل Plane Datum (Local Grid)بمرجع مستو  مشروع جدٌد إلنشاء File/Newاختر 

 

 .OKثم اضغط , Crossesو  Identifierو اختر خانًت الخٌارٌن  Pointsثم اختر التبوٌب  Display/Featuresالملف الجدٌد اختر  إنشاءبعد 

 

فقط الستٌراد و نحتاج  LS Network.ascو اسم الملف  ASCIIلدٌنا بالنسق القٌاسً  و هً متوفرة اإلحداثٌات النقاط المعلومة إدخالالتالٌة هً الخطوة 

 .Import/User Definableثم اختر  Task/Data Conversionsو لعمل ذلك اختر  هذا الملف للبرنامج
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 .Importإلى قائمة  User Definable إضافةولتثبٌت  Import / Add/Removeموجود بالقائمة فاختر  User Definable ٌكن الخٌارإن لم 

 

و  Tutorialاستعرض المجلد  Data Import File مربع الحوارفً 

 Tutorialsو اختر جدول الكود  LS Network.ascاختر الملف المرفق 

 .OKثم اضغط  Code Tableمن أمام 

 

 

 

 

 

عدل الخٌارات  ,User Definable Import مربع الحواراآلن سٌظهر 

 لتطابق ما هو بالصورة المقابلة.

 

 

 لبدء عملٌة االستٌراد. OKثم اضغط على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ثم ستظهر النقاط على الشاشة
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 ر الضبط بطرٌقة المربعات الصغرىمن ملف الحقل إلى محر اإلضافٌةاستخراج النقاط  .2

 .Network.fldفً ملف حقل لٌسكاد  إدراجهاتم رصدها و تحمٌلها من جهاز الرفع و  اإلضافٌةالنقاط 

 

 .لفتح محرر ملف الضبط بطرٌقة المربعات الصغرى !Adjustmentاختر  ثم Task/Adjustmentاختر 

 

ٌانات النقاط المعلومة و  و اختبار ا إلدخالٌوجد لدٌنا نافذة مقسمة لقسمٌن, القسم العلوي منه المحسوبة, أما القسم السفلً من النافذة فٌحتوي على ب

من شرٌط Observations و  Stationsمعا باستخدام األٌقونات  أوكبل من القسمٌن على حدى  إخفاءو  إظهاراألرصاد المأخوذة فً الحقل, و  ٌمكن 

األدوات   من القائمة. Options/Observationو  Options/Stationأو باختٌار 

 

ٌانات النقاط المرصودة أي نقطة مرجعٌة موجودة  إحداثٌات. أثناء عملٌة استٌراد النقاط, سٌتم استجبلب قبل البدء فً عملٌة التصحٌح, نحتاج الستٌراد ب

ٌا فً القسم ال  علوي من النافذة.بملف الحقل من قاعدة بٌانات المشروع الحالً )المفتوح( و ستظهر تلقائ

ٌانات. LS Network.fldثم اختر الملف  File/Extractاختر  ٌانات المتاحة بجدول الب  لٌتم تحمٌل كل الب

 

 البرنامج طبٌعة البٌانات التً ٌتعامل معها إخبار .3

الخطوة التالٌة هً أن نقوم بضبط التصحٌحات المناسبة لعملٌة 

 التصحٌح.

 

 

من  Gridو تأكد من اختٌار  Horizontal/Correctionsاختر 

و هذا الخٌار سٌقوم بمنع أي تصحٌحات  Distanceتحت العنوان 

خاصة على المسافات المرصودة و هذه الخطوة طبٌعٌة ألننا نعمل 

 .Local Gridبمرجعٌة مستوٌة أو نظام محلً 
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 التقرٌبٌة للنقاط المجهولة اإلحداثٌاتحساب  .4

 أولٌة للنقاط المرصودة. إحداثٌاتون لدٌنا ً أن ٌكقبل البدء فً التصحٌح ٌنبغ

 

 

 

  .Horizontal/Approx. Coordsٌتم ذلك باختٌار 

 

 

 

النقاط الرئٌسٌة المعلومة باللون األحمر  إحداثٌاتو الحظ هنا أن 

 حداثٌات األولٌة للنقاط المجهولة باللون األسود.و أن اإل

 

نقاط لدٌنا فً هذا المثال ال نحتاج لضبط المناسٌب حٌث أن ال

 بدون منسوب.

 

و لكن فً الحاالت الًت نحتاج فٌها لضبط مناسٌب النقاط ٌمكنك 

اختٌار ضبط المناسٌب جنبا إلى جنب الضبط األفقً, بٌنما إن 

ٌا  ٌانات إلى تصحٌحات كبٌرة نسب أو كنت كنت تتوقع أن تحتاج الب

ٌانات الشبكة لدٌك, فٌنصح بتأخٌر التصحٌح   الرأسً )المناسٌب( لحٌن االنتهاء من التصحٌح األفقً كامبل.غٌر متأكد من جودة ب

 

 الخطأ فً األرصاد األفقٌة  إجمالًفحص  .5

 .Horizontal/Checkبٌانات الشبكة باختٌار الخطوة التالٌة هً التحقق من صحة 

 

ٌانات  .ذلك سٌعرض لنا تقرٌرا مفصبل عن صحة الب

 

 ود اختبلف مفرط بٌن القٌم المرصودة و القٌم المحسوبة مما ٌدل على وجود خطأ ما.من التقرٌر وج األجزاء المعروضةكما نبلحظ فً 
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 او تصحٌحهخطاء تتبع األ .6

 و بشكل عام ٌمكننا توقع خطأ من اثنٌن كالتالً: دعنا نفحص التقرٌر و نحاول معرفة مصدر الخطأ.

 .خطأ فً الرصد 

 .خطأ فً المحطات المعلومة 

 

 . فً االتجاه أو المسافةإما  رصديصالح األرصاد و معظم األخطاء الرصدٌة ستتسبب فً ظهور خطأ  و عادة االحتماالت تكون فً

 

ما ٌسفر و فً التقرٌر نرى ظهور الخطأ فً عدة أسطر و ٌبدو أن هناك عبلقة مشتركة بٌنها. و أٌضا مقدار األسطر المحتوٌة على أخطاء ال ٌدل على 

 عنه المسح الجٌد.

 

 بترافٌرس مبسط و بترتٌب األرصاد ثم ٌتم فحص  األولٌة اإلحداثٌات. أوال تم حساب الفحص هذا فً األولٌة النتائج تحدٌد تم كٌف ٌدرك أن للمرء ٌنبغً

 األرصاد بعمل تصحٌح أولً.

 

 تعطٌل هو عادة ما نذهب إلٌهأول . و 6..994و  5..994النقاط  من أرصاد فً األخطاء أكبر أن نتائجنا, نجد تقٌٌم فً االعتبار أثناء ما سبقبأخذ 

 الفحص. تشغٌلإعادة و هذه األرصاد

 

Exclude Observation  ٌار  األدواتمن شرٌط من  Edit/Observationأو باخت و ٌتم تعطٌل األرصاد باختٌارها باستخدام األداة 

 القوائم.

 

 .التحكم خطأ نقطتً تا, أو كلحدىإٌر إلى أن من هاتٌن النقطتٌن خطأ, فإنه ٌش األرصادن تقرٌبا كل أإن كان كما هو مشار و 

 

 .اإلحداثٌات معروفةمحطة )نقطة تحكم(  )تحرٌر( عن طرٌق تعوٌم سنغٌر البٌانات صحٌحا هذا االستنتاج إذا كانمعرفة ما لو 

 

 .6..994أوال نفحص النقطة دعنا 

 

 الةإلزمن القائمة  Edit/Fixثم اضغط على  6..994النقطة رقم  إحداثٌاتاختر 

 العبلمة.

 

 .Horizontal/Checkو اآلن اعد تشغٌل الفحص باختٌار 

 

قد  6..994المحسوبة للنقطة  اإلحداثٌاتالحظ النتائج )أو اطبعها(, ستبلحظ أن 

 بالرغم من أن توزٌعها اكبر من ذي قبل. ,سنتٌمتر و لكن الفحص مازال ٌسفر عن أخطاء عدٌدة 11تحركت 

 

و تعوٌم النقطة  6..994ًل لدٌنا سٌكون تثبٌت النقطة سنتابع فً تحقٌقنا و التا

 .أخرىالفحص مرة  إجراءثم  5..994

 

من القائمة  Edit/Fixثم اضغط على  6..994النقطة رقم  إحداثٌاتاختر 

 مرة أخرى.و تثبٌتها إلضافة العبلمة 

 

من القائمة  Edit/Fixثم اضغط على  5..994النقطة رقم  إحداثٌاتاختر 

 و تعوٌم النقطة. عبلمةإلزالة ال

 

 Horizontal/Check أخرىالفحص مرة  إجراءو نعٌد 
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للنقاط الثابتة وجد أن  اإلحداثٌاتسنتٌمتر و بمراجعة  17قد تحركت  5..994و اآلن نرى تقرٌر الفحص ال ٌظهر أي أخطاء كبٌرة و نبلحظ أن النقطة 

 1207.570ن ٌكون و الذي ٌجب أ 5..994الشرقً للنقطة  اإلحداثًهناك خطأ فً 

 

النقطة مرة  إحداثٌاتثم قم بتثبٌت  1207.570و تحرٌره بإدخال القٌمة  اإلحداًثالشرقً للنقطة بالنقر المزدوج داخل حقل  اإلحداثًو اآلن عدل قٌمة 

 أخرى.

 

 تشغٌل التصحٌح الكامل بطرٌقة المربعات الصغرى .7

 Horizontal/Adjust/ASCII Outputٌمكننا اآلن المتابعة فً عملٌة الضبط, اختر 

 

باللون األحمر(, و بعد تشغٌل عملٌة الضبط و  إحداثٌاتهالجمٌع النقاط من دون النقاط الثابتة ) اإلحداثٌاتهذه العملٌة ستقوم بضبط األرصاد و حساب 

 التصحٌح سٌعرض تقرٌر مفصل و ال ٌنبغً أن ٌكون به أي أخطاء كبٌرة.

 

 .Error Analysisمن التقرٌر و المعنون بـ  ٌراألخألقً نظرة متفحصة على الجزء 

 

 ٌكون بها قٌم متطرفة و متمشٌة مع المسافات بٌن المحطات و الجودة المطلوبة للرفع. أال% ٌنبغً 95االنحرافات القٌاسٌة عند درجة الثقة 

 

و للمثالٌة ٌنبغً أن ٌكون القطع الناقص للخطأ أقرب للشكل الدائري و معامل 

 .205أقل من  Variance Factor فاالختبل

 

 

ٌمكن االستعانة بالمساعدة المرفقة مع البرنامج لدراسة أكثر تعمق عن كٌفٌة 

 التصحٌح.

 

 تحدٌثكنت ترغب ب إنك التقرٌر ستظهر رسالة لتسألك عما قفور إغبل

ٌانات ولٌةاأل اإلحداثٌات  .بجدول الب

 

 ع المفتوح.تحدٌث و نقل النقاط المضبوطة إلى قاعدة بٌانات المشرو .8

 ..Horizontal/Update Coordsالخطوة األخٌرة هً نقل المحطات )نقاط التحكم( إلى ملف المشروع, اختر 

 

و  Update Coordinates مربع الحوارسٌظهر لنا 

سنجد أن البرنامج قام باختٌار النقاط المطلوب نقلها 

 لقاعدة البٌانات.

 

وجودة بالفعل بطبٌعة الحال فإن النقاط المعلومة تكون م

ٌانات و لذلك لم ٌقم البرنامج باختٌارها. و  فً قاعدة الب

قد تم تصحٌح  5..994نقطة اللكن فً حالتنا هذه هناك 

الشرقً و لذلك سنختار تلك النقطة بالنقر علٌها  إحداثٌها

 .من لوحة المفاتٌح Ctrl بالفأرة مع الضغط على مفتاح 

 

بٌن المحطات  لرسم خطوط Linesسنختار خانة الخٌار 

ٌانات إدراجهاالتً سٌتم  اضغط على ثم  فً قاعدة الب

Update. 
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ٌانات الخاص بالتصحٌح بطرٌقة المربعات الصغرى مثبل الملف  adjو ٌمكن حفظ البٌانات و األرصاد بملف من نوع  ٌمكننا اآلن إغبلق نافذة جدول الب

Network.adj .و الذي سٌكون نافعا مستقببل للمراجعة 

 صح:انخال

 لقد أتممت هذا التطبٌق و تعلمت كٌفٌة عمل ضبط شبكً بطرٌقة المربعات الصغرى, كما تعلمت أٌضا:

 .ٌانات من ملف الحقل  كٌفٌة استخراج الب

 .ٌا  تصحٌح األرصاد و النقاط ٌدو

  الخطأ عن وجود أي مشكبلت.اختبار تقرٌر الضبط و 

 .ًخطوات عمل التصحٌح الشبك 

  ٌانات.النقاط الم إحداثٌاتحفظ  حسوبة و المحدثة إلى قاعدة الب

  ( إلى ملف من نوع خاص األرصادحفظ بٌانات الشبكة )كبل من المحطات و(*.adj). 

 

 انتطثيق انثاوي عشر: تعذيم انخطوط انمرصومح

 األهذاف:

 قع, فسوف تتعلم:الهدف من هذا التطبٌق هو معرفة كٌفٌة أداء العملٌات الحسابٌة المهتمة بتعدٌل الخطوط المرصودة بالمو

 .كسر )فصل( الخط 

 .إنشاء خط 

 .وصل خطوط متسلسلة 

 إنشاء خط منحًن Spline. 

 .وصل نقاط موجودة بخطوط 

 انتطثيق:

التً  )الخطوط( الكائناتو, على هذا النحو .ن لم تستخدم قدرات البرنامج فً الترمٌز أثناء الرفع الحقلً أو أنواع العملٌات التً تم إجراءهاولك مشروع لدٌك

 .النتٌجة المرجوة على للحصول التعدٌل تحتاج إلى بعضأنشئت من هذا الرفع 

 تحدٌد مكان نقطة معٌنة فً مجموعة بٌانات .0

 من الملفات المرفقة. Line Edit.seeو افتح الملف  File/Openاختر 

 

 .Find Point مربع الحوارلٌظهر  Examine/Find/Pointثم اختر  Task/Computationsاختر 

 

ثم اضغط على  3و أدخل القٌمة  Point IDثم اضغط داخل الحقل النصً  Point ID اختر مربع الحوارمن 

First. 

 

 Find Point مربع الحوارستبلحظ أن البرنامج سٌقوم بتحدٌد مكان النقطة و ٌربط مؤشر الفأرة بها, أغلق 

 ب أكبر.لتحدد المنطقة حول النقط و تراها عن قر Display/Windowثم اختر 
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 من خط ةغٌر ضرورٌ اتحذف قطاع .2

 التً وصلت بدون قصد فً الموقع.( Segmentsنرٌد اآلن حذف بعض القطاعات )لٌس المقصود هنا حذف الخط بل حذف قطاع من قطاعاته 

 

 Edit/Break Lineاختر 

 

لٌظهر الخط المار بهذه  055قطة نللفأرة أختر ال األٌمنباستخدام الزر 

 ون مختلف.النقطة بل

 

 .055من عند النقطة  جزئٌنا الخط لذلٌتم فصل ه Breakاضغط على 

 

 ...0و  054لفصل الخطوط عند النقطتٌن كرر هذه العملٌة 

 

 .Closeثم اضغط على 

 

 

 

 

 Edit/Delete/Linesاختر 

 

 بالضغط علٌه بزر الفأرة األٌمن. 055و  054اختر الخط بٌن النقطتٌن 

 

تنشٌط الخٌار و تأكد من عدم  Deleteح اضغط على إن اخترت الخط الصحٌ

Delete associated points. 

 

 .4و  ..0كرر نفس العملٌة لحذف الخط بٌن النقطتٌن 

 

 .Closeثم اضغط على 

 

 

 وصل خطوط منفصلة .3

نحتاج اآلن لوصل بعض الخطوط 

ًت و لكن ٌجب ضبط السمات ال المنفصلة,

 بها الكائن الجدٌد أوال. سٌنشأ

 

 Attributes /Adopt / Lineر اخت

and Point 

 

علها لنسخ سماتها و ج 055اختر النقطة 

و هً  سمات الكائن الذي سٌتم إنشاؤه

 .مربع الحوارثم أغلق  EBسمات الكود 
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 إلى الكود الذي تم تبنٌه.الحظ تغٌر الكود فً قائمة الكود 

 

 Method/Existing Pointsثم اختر  Create/Line اختر

 

 الخط بٌن النقطتٌن. إلنشاء Endثم اختر  3ثم اتبعها بالنقطة  054أنشئ الخط بدًء بالنقطة ثم 

 

 إلنشاء الخط بٌن النقطتٌن. Endثم اختر  ..0ثم اتبعها بالنقطة  055اختر النقطة 

 

 .2و لكن هذه المرة سنبحث عن النقطة  2كما فعلنا فً الخطوة  Examine/Find/Pointاختر 

 

 043و  02و خطا أخر بٌن النقطتٌن  006و  063النقطتٌن  أنشئ خط بٌن

 

 2و لٌس  12أن تختار النقطة  143و 12قرٌبٌن جدا من بعضهما البعض, و تأكد عند إنشاء الخط بٌن  12و  2وجود النقطتٌن  الحظ. 

 

 

مع مبلحظة أنه سٌتم تمٌٌز  063ثم اختر بزر الفأرة األٌمن النقطة  Edit/Join Lineاختر 

( ثم اختر بزر الفأرة األٌمن 063ونٌا( الخط الرئٌسً )الخط الواقع إلى ٌسار النقطة )ل

 063مرة أخرى و اقبل االختٌار إذا تم تمٌٌز )لونٌا( الخط الواقع بٌن النقطتٌن  063النقطة 

حتى ٌتم  مرة أخرى 063فاختر النقطة  الذي تم تمٌٌزهو إن لم ٌكن هو الخط  006و 

 لوب.اختٌار الخط المط

 

 )نقطة التقاط الخطٌن(. 063 ةهذه العملٌة ستصل الخطٌن معا عند النقط

 

و  054و  02و  043و  006كرر العملٌة السابقة لتصل الخطوط ببعضها عند النقاط 

 .Join Lines مربع الحوارثم اغلق  055

 

 تنشٌط أزل عبلمة Pointsثم من التبوٌب  Display/Featuresاختر 

 .OKثم اضغط  Identifiers الخٌار 

 

 مربع الحوارٌمكنك الوصول سرٌعا ل Feature Display  بالضغط

على زر الفأرة األٌمن فً مكان لوحة الرسم و من القائمة المنبثقة اختر 

Display Features… 

 

 شرٌط األدوات.من   أو باختٌار األداة Display/Fitاختر 

 

 نمط بعض الخطوطتغٌٌر  .4

( ثم اختر الخط )الحد Edit/Objects/Line to Splineاختر 

.  الخارجً للمضمار بالرسم لتحوٌل الخط إلى خط منحًن

 

لتحوٌل الخط إلى خط  ( الداخلً للمضمار بالرسماختر الخط )الحد

 .مربع الحوارثم أغلق  منحنً.
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 ٌلها لخطوط مستقٌمة.بعض األجزاء من هذا الخط غٌر مرغوب لٌكونوا منحنٌٌن و لذلك سنقوم بفصل هذه األجزاء و تحو

 

 0.3و اذهب للنقطة  Examine/Find/Pointاختر 

 

 من شرٌط األدواتأو أداة الـ   Display/Windowاختر 

 .0.3لتكبٌر العرض حول النقطة 

 

اختر عبلمة الخٌار  Pointsثم من التبوٌب  Display/Featuresاختر 

 .OKثم اضغط  Identifiersمن أمام الخانة 

 

فصل الخط المنحًن عند ل 0.2اختر النقطة ثم  Edit/Break Lineاختر 

 هذه النقطة.

 

 لفصل الخط المنحنً عند هذه النقطة. 0.5اختر النقطة 

 

و  0.2الصورة المقابلة توضح شكل الرسم بعد فصل الخط عند النقطتٌن 

0.5. 

 

 .Break Lineأغلق مربع الحوار 

 

 

 Edit/Objects/Spline to Lineاختر 

 

 

لٌتم  0.3ختر الخط المنحنً الذي ٌحد التجوٌف بالقرب من النقطة ثم ا

 تغٌٌره إلى خط مستقٌم مرة أخرى.

 

 الصورة المقابلة توضح شكل الرسم بعد تحوٌل الخط.

 

 .Display/Fitثم اختر  مربع الحوارأغلق 

 

 GPSاستٌراد المزٌد من بٌانات  .5

ٌانات التً نرٌد إدراجها   التً توضح جانب )حد( الملعب الرٌاضً. GPSز من جهاٌوجد المزٌد من الب

 

 Import/SKI-GPSثم اختر  Task/Data Conversionsاختر 

 

 

  إن كان الخٌارSKI-GPS  غٌر ظاهر فً القائمةImport . اخترImport / Add/Remove  ثم انقر نقرا مزدوجا علىSKI-GPS  من القائمة

Available للقائمة  إلضافتهاInstalled مربع الحوارق ثم أغل Add/Remove  و ستظهر اآلنSKI-GPS  فً القائمةImport. 
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 .OKثم اضغط  تالٌةلاختر كما بالصورة ا

 

 لضمان عدم حدوث تضارب فً اسم النقاط المدرجة بالنقاط الموجودة بالمشروع. Offsetأمام الخانة  2000و تأكد من إدخال القٌمة 

 

 تنقٌة بٌانات الحقل الجدٌدة .6

 Attributes/Adopt/Line andثم  Task/Computationsتر اخ

Point 

 

أي نقطة تحدد خطوط الملعب الرٌاضً. و كما  بزر الفأرة األٌسر اختر

 .SPORTهو بالصورة المقابلة فالكود المطلوب هنا هو 

 

 .مربع الحوارأغلق 

 

 Method/Existing Pointsثم اختر الطرٌقة  Create/Lineاختر 

ر الفأرة األٌمن( النقاط و اقبلها )بزر الفأرة األٌسر( أو ثم اختر )بز

 .OKإدخال رقم كل نقطة متبوعة بالضغط على  كٌمكن

 

 الخطوط المطلوبة اتبع النقاط التالٌة: إلنشاء

 

 ..8ثم  OKثم  783ثم  OKثم  .78ثم  OKثم  782ثم  OKثم  2.09

 Endثم  OKثم  .73ثم  OKثم  8.0ثم  OKثم 

 

 Endثم  OKثم  OK 2.22ثم  2.26
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 .مربع الحوارثم أغلق  Endثم  OKثم  .72ثم  OKثم  708ثم  OKثم  720

 

 .OKثم اضغط  Identifiersالخٌار تنشٌط أزل عبلمة  Pointsثم من التبوٌب  Display/Featuresاختر 

 

 ٌنبغً أن ٌكون الرسم لدٌك مماثل لما هو فً الصورة التالٌة.
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 انخالصح:

 ذا التطبٌق و تعلمت كٌفٌة تحرٌر/ تعدٌل خط, كما تعلمت أٌضا:لقد أتممت ه

 .إٌجاد نقاط 

 .استخدام أداة النافذة للتقرٌب 

 .كسر / فصل خط و بالتالً ٌمكن حذف الجزء المفصول 

 .حذف خط 

 .تبنً سمات نقاط و خطوط موجودة بالرسم 

 .إنشاء خط جدٌد 

 .ًدمج خطٌن متصلٌن معا لٌكونا خطاً واحدا 

 ًعرض الكائنات. التحكم ف 

 .استخدام أداة مبلئمة عرض الرسم على الشاشة 

 .  تحوٌل الخط المستقٌم لخط منحًن

 .تحوٌل الخط المنحنً لخط مستقٌم 

 .إدراج بٌانات إضافٌة لملف المشروع 

 : تمثيم صطح األرض رقمياجانتطثيق انثانث عشر

 األهذاف:

 , كما ستتعلم:ماذج تمثٌل رقمً لسطح األرضالهدف من هذا التطبٌق هو معرفة كٌفٌة إنشاء و تولٌد ن

 تجزئة خطوط االنكسار Breaklines. 

  الحظ الفرق بٌنBreak line  البرنامج المستخدمة لفصل و كسر الخطوط و بٌن  أوامرو هو أحدBreaklines  و التً تعنً هنا خط انكسار

 و هً كائن من كائنات البرنامج الًت تستخدم فً تمثٌل األرض رقمٌا.

 .التحقق من األخطاء و تصحٌحها 

 .ًتشكٌل نموذج األرض الرقم 

 خطوط المناسٌب المتساوٌة( عرض مناسٌب الكنتور(. 

 انتطثيق:

أو استخراج قطاعات  خطوط الكنتور نشاءٌوجد لدٌك مشروع و ترٌد أن تصنع نموذج رقمً ٌمثل سطح األرض منه, و الذي ٌمكن استخدامه الحقا إل

 كمٌات.الاب عرضٌة و طولٌة أو حس

 االنكسار و, و تقوم )عملٌة التقسٌم( تلقائٌا بإضافة نقاط إضافٌة لؤلجزاء المنحنٌة من خط ٌتم قبل إنشاء نموذج األرض Breaklinesتقسٌم خطوط االنكسار 

اإلضافٌة فً مجموعة منفصلة, ٌمكننا من و بوضع هذه النقاط  متدرج و ناعم.بشكل  األقواسبالتالً فإن نموذج األرض و خطوط الكنتور ستتبع المنحنٌات و 

 إغبلقها بعد إنشاء نموذج األرض.
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 تمثٌل لون الكائنات .0

 من مجلد التطبٌقات. DTM.seeو افتح الملف  File/Openاختر 

 

 اآلتً لؤللوانلتجد التمثٌل  Featuresثم التبوٌب  Display / Featuresغٌر منشطة باختٌار  Use Color Numberخانة الخٌار تأكد من أن 

 ( و هً نقاط دنقاط باللون األسود )أبٌض إن كانت الخلفٌة سوداء فً حالة استخدام ألوان األتوكاDTM  طبوغرافٌة و ستستخدم فً إنشاء

 النموذج. 

  النموذج األرضً. إنشاءو هً نقاط ببل منسوب )مستوٌة( لن تستخدم فً نقاط باللون األزرق 

 ط انكسار ستستخدم فً تعرٌف حواف مثلثات الشبكة.خطوط باللون األخضر و هً خطو 

  مستوٌة و سٌتم تجاهلها عند إنشاء نموذج األرض.خطوط باللون األرجوانً و هً خطوط 
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 ةاالنكسار المنحنٌ وطتقسٌم خط .2

 Edit/Breakline Segmentationثم اختر  Task/Terrain Modelingاختر 

 

كما بالصورة المقابلة ثم  Breakline Segmentation مربع الحواراضبط القٌم و الخٌارات ل

 .OKاضغط 

 

أنه سٌتم تقسٌم منحنٌات )منحنى ذو نقطة مركز( خط االنكسار بحٌث أال هذه اإلعدادات تعنً 

 متر. 0.05تزٌد المسافة بٌن وتر الجزء من المنحنى عن وتره بمسافة ال تتعدى 

 

ار سٌقسم ألجزاء ال تزٌد المسافة فٌما فً خط االنكس )لٌس له نقطة مركز( و أي خط منحنى

 أمتار. 5بٌنها عن 

 

 .BLINEالنقاط الجدٌدة فً مجموعة تسمى  إنشاءو سٌتم 

 

 

 ةمحتملالنموذج ال من أجل أخطاء التحقق من صحة البٌانات .3

 5000لـ  Region sizeو اضبط القٌمة أمام  Modeling/Validationاختر 

 

 .OKاختر 

 

 .أخطاء سٌظهر التقرٌر وجود

 تصحٌح أخطاء النموذج .4

سٌقودك البرنامج لمكان أول خطأ و ٌربط مؤشر الفأرة  Examine/Find/Errorsثم اختر  Task/Computationsإلٌجاد مكان حدوث الخطأ اختر 

 بخط واصل بمكان الخطأ.

 

مربع و إغبلق  Display/Windowٌمكنك تكبٌر العرض باستخدام 

 .Find Errors الحوار

 

اختر الخانة  Pointsثم من التبوٌب  Display/Featuresاختر 

Identifiers  ثم اضغطOK. 

 

ٌجب أن تكون على كبل من الخطٌن و  746المشكلة هنا أن النقطة 

 .C1038و  048بٌن النقطتٌن الواقع الخط  اٌمر علٌهلذلك ٌنبغً أن 

 

 746و بزر الفأرة األٌسر اختر النقطة  Edit/Insert Pointاختر 

ثم اضغط على  C1038و  048م اختر الخط الواقع بٌن النقطتٌن ث

Insert  ثمClose. 
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 بعد التعدٌل كما بالصورة. الرسمسٌظهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Display/Windowثم استخدم  Nextاضغط ثم  .Examine/Find/Errorsاختر 

 9جد أن النقطتان . ست.02لتحصل على رؤٌة أوضح لمكان المشكلة بالتقرٌب من النقطة 

على مقربة جدا من بعضهما البعض و فً الواقع فكلتا النقطتان ٌمثبلن نقطة  .02و 

لتجد أن فرق  Examine /Inverseواحدة و ٌمكنك التحقق من ذلك باستخدام األداة 

 مللٌمتر فقط. 03المسافة بٌنهما 

 

 

 

 

 

 .9للنقطة  .02و إلصبلح هذه المشكلة سنحرك النقطة 

 

 ..02ثم اختر النقطة  Point(s)ثم انقر بالفأرة داخل الحقل  Edit / Move/Copy / Pointsاختر 

 

 .Ref Pointsمرة أخرى أمام الحقل  .02ثم سنختار النقطة 

 

 .Dest. Pointللحقل  9و نختار النقطة 

 

 .Closeثم اختر تطابقتان, لتصبح النقطتان م Moveثم اضغط على 
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 نقاط.فتان فً المنسوب بشكل طفٌف و لذلك سنقوم بعمل فلترة للهاتان النقطتان مختل

 

 Maintenance/Filterثم  Task/Utilitiesثم اذهب إلى  Fitاضغط على األداة 

Point .و اضبط القٌم كما فً الصورة المقابلة 

 

. و الخط الواصل للنقطة .02لبدء عملٌة الفلترة و حذف النقطة  OKاضغط على 

 .9ه بالنقطة سٌتم إٌصال .02

 

 

 

 

الخٌارات  اجعلو  Modeling/Validationثم اختر  Task/Terrain Modelingاختر 

 .OKثم اضغط  فً الصورة المقابلةكما 

 .OKلٌظهر لك رسالة تؤكد عدم وجود أخطاء. اضغط على 

 

 

 تشكٌل و عرض نموذج األرض الرقمً .5

 للنموذج مكاس Natural Surfaceأدخل  Modeling/Form Modelاختر 

 

 Searchأمام الحقل  50و اجعل القٌمة  Region Sizeأمام  5000اضبط القٌمة لـ  و

Distance. 

 

 من المتوقع رسمه مثلث أكبر جانب من أكبر قلٌبل قٌمة ذات البحث جعل قٌمةو 

 دون الحاجة إلى, طرافاأل حول تشكٌلها ٌجري طوٌلةو  رفٌعة مثلثاتتشكٌل  سٌمنع

 .الحدود إنشاء

 

لبدء تشكٌل النموذج, و عند انتهاء عمل النموذج ستظهر رسالة تفٌد  OKثم اضغط 

 هذه الرسالة. إلخفاء OKالعمل و عدم وجود أخطاء فاضغط  إتمام

 

اجعل الخٌارات كما  Modelو من التبوٌب  Display/Featuresاختر 

لى لترى خطوط الكنتور بعناوٌن مناسٌبها ع OKبالصورة المقابلة ثم اضغط 

 الشاشة كما حددت.

 

  )سنبلحظ ظهور العدٌد من النقاط حول الخطوط الخضراء )خطوط االنكسار

نتٌجة عملٌة تقسٌم خطوط االنكسار التً قمنا بها فً بداٌة هذا التطبٌق و 

)بعد االنتهاء من تشكٌل النموذج و لٌس قبله( نقوم  اإلضافٌةهذه النقاط  إلخفاء

زٌل عبلمة االختٌار من أمام المجموعة ثم ن Display/Groupsاختٌار 

BLINE .)تم تحدٌد اسم المجموعة مسبقا أثناء عملٌة التقسٌم( 
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 إنشاء خطوط لعنونة مناسٌب الكنتور .6

 ٌضٌف المزٌد من عناوٌن مناسٌب خطوط الكنتور كما ٌتطلب الرسم. أنٌمكن للمستخدم 

 

سر ٌمكنك رسم خطوط تتقاطع مع خطوط الكنتور لتكون خطوط عنونة المناسٌب و عند و باستخدام زر الفأرة األٌ Edit/Add Label Lineاختر 

من  Escرسم خطوط عنونة مناسٌب الكنتور اضغط على المفتاح و للخروج من أمر  أو  Redrawاالنتهاء من رسم الخطوط اختر األداة 

  لوحة المفاتٌح.

 

 / Editأما لتعدٌل أو تحرٌك خط عنونة مناسٌب الكنتور فاختر  .Edit / Delete Label Lineو لحذف خط عنونة مناسٌب الكنتور اختر األمر 

Modify Label Line. 
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 انخالصح:

 , كما تعلمت أٌضا:نموذج رقمً ٌمثل سطح األرضلقد أتممت هذا التطبٌق و تعلمت كٌفٌة تولٌد 

 .تقسٌم خطوط االنكسار المنحنٌة 

 اء النموذج الرقمً.التأكد من صحة البٌانات قبل البدء فً بن 

 .إٌجاد و تصلٌح أخطاء البٌانات الموجودة بالتقرٌر 

  .إدراج النقاط على الخطوط 

 .تحرٌك النقاط بواسطة اإلحداثٌات 

 .عمل نموذج رقمً لسطح األرض 

 .التحكم فً عرض ظواهر النموذج الرقمً من كنتور و عناوٌن مناسٌبها 

 .وضع و تعدٌل المزٌد من خطوط عنونة الكنتور 

 )(3Dانتطثيق انراتع عشر: مذخم نهثعذ انثانث 

 األهذاف:

, و ٌبٌن كٌفٌة استخدام المواد )كغطاء نسٌجً( و تعدٌل النموذج و خصائص مثلثات الهدف من هذا التطبٌق هو تقدٌم كٌفٌة عمل منظور البعد الثالث بالبرنامج

 كما سنرى كٌف تتفاعل النماذج المختلفة مع بعضها. الشبكة.

 يق:انتطث

و المناطق المتاخمة له و تم عمل نموذج لهذه البٌانات و طبقت بعض السمات على النموذج و نحتاج إلجراء فحص أخٌر تم عمل مسح لمحجر مفتوح الواجهة 

ٌانات.  على البٌانات و إجراء بعض التعدٌل الهندسً و بعض من الب

 الماء.كما نرٌد أٌضا أن نرى كٌف سٌبدو المحجر إن تم ملؤه جزئٌا ب

 سٌعرض هنا من  تم تصمٌم هذا التطبٌق باستخدام األلوان االفتراضٌة لبرنامج لٌسكاد. لو كانت األلوان عندك مختلفة فحتما ستجد أن األلوان مختلفة عما

 .OKثم  LISCADو اضغط على  Configure / Colorsثم اختر  Task / Utilitiesصور. و لتغٌٌر األلوان اختر 

 

 3Dوع و ضبط إعدادات اـل فتح ملف المشر .0

ٌار األمر  Opencut 3D.seeافتح الملف   …File/Openباخت

 

و هو المعتاد و األخر  Plan Viewمشهدان أحدهما أفًق هذا الملف له 

سنقوم أوال بضبط  3D. و قبل أن نستعرض المشهد 3Dثبلثً األبعادي 

 .3Dالـ  إعدادات

 

 ...Configure/3Dاختر 

 

تشغٌل لكارت الرسوم ٌمكن االختٌار من بٌنها سنجد ثبلث برامج 

OpenGL و Direct3D  وWinGDI إن كنت تعلم أن جهازك ٌدعم .

فاستخدم أي منهما على الترتٌب.  Direct3Dو  OpenGLاستخدام  

WinGDI  ٌعمل على أي جهاز و لكن ال ٌجب استخدامه إال كحل أخٌر

ن. و إن كنت ال تعلم أي حٌث أن أداؤه أبطئ من برنامجً التشغٌل األخرٌٌ

حٌث أن معظم أجهزة الكمبٌوتر الجدٌدة  OpenGLمنها تستخدم فاختر 

 تدعم برنامج التشغٌل هذا.
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 ٌمنعإال فً حال وجود مشاكل أثناء تولٌد الرسم داخل مشهد الرسم الثبلثً األبعاد فتفعٌل هذه الخاصٌة  Disable Hardware Accelerationتختر  ال

 .رسمال أداء بشدة

 

 ٌبدو المشهد كٌفمرحلة مقبلة سندرس فً و على حساب األداء  سٌعطً تحسن فً تشكٌل المجسم  اختٌار هذه الخاصٌة ,Use Anti-aliasingتختر  ال

 مقبول. هذه الخاصٌة مفعلة و غٌر مفعلة. ٌمكنك فقط تركها مفعلة فً حال وجدت اختبلف فً عرض الرسوم و وقت استجابة البرنامج مع 3Dالـ  فً

 

 Slowest Speed / Best Qualityنحو  Rendering Performanceاضبط مزالق أداء التشكٌل 

 

 Fly Camera Airplane Controlو اختر خانة الخٌار  Walk Camera Height أمام 2 ادخل القٌمة

 

 3D مشهد اـل عرض إعداد .2

و إن لم توجد فً القائمة ٌمكن  3D View, اختر 3D Viewو  Plan Viewة ستجد و فً أسفل هذه القائم Windowمن قوائم البرنامج الرئٌسٌة اختر 

 .Window/New/3D Viewإنشاء نافذة جدٌدة باختٌار 

 

 
فً أسفل ٌسار الشاشة  Axis Triadو اختبلف شرٌط القوائم و ظهور محور ثبلًث  حتى هذه اللحظة ال ٌبدو أمامنا إال اختبلف طفٌف عن المشهد األفقً.

 الذي ٌستخدم كمرجع ٌدل على االتجاه الذي ٌواجه المجسم.و 
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و اضغط مع االستمرار فً الضغط على  Axis Triadحرك مؤشر الفأرة فوق المحور الثبلًث  3Dو إلثبات أننا فً المشهد الثبلثً 

زاوٌة  أي ن تنظر إلى األمر منأ بحٌث ٌمكنك البٌانات تدور ٌدور , و سوف اإلطار عرض محور الفأرة تحرٌك عندالزر األٌسر, و 

 مشاهدة.

 

 
 

من الممكن أن تربك لتعارض الخطوط و مرورها فوق بعضها البعض و ال تخبرنا المزٌد عن العمل. و لذلك هذا المشهد ٌوفر مناظٌر مختلفة و لكن 

 دعنا نستكشف خٌارات العرض.

أو اختر  من  Display/Plan Fitاختر  Bird’sالطٌر فً البرنامج  نبمشهد عٌ خرى للمنظر األفًق )ٌسمىلنرجع مرة أشرٌط األدوات 

Eyes .)و ذلك نظرا لزاوٌة الرؤٌة الًت تبدو من الجو أو الفضاء 

 

 

 

 

 

 

 3D Display مربع الحوارلٌظهر لنا  Display/Featuresاختر 

Features  من التبوٌبFeatures  اخترOff  من تحت التبوٌب

Points. 

 محور الثبلًث بإزالة العبلمة من أمام الخٌار ٌمكننا إخفاء ال

Show Axis Triad ظاهرا فً هذا التطبٌق. هو لكن سنترك 
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من  Open Cutاحرص على اختٌار   Modelو اآلن من التبوٌب 

من تحت العنوان  Model Colorو اختر  :Modelأمام العنوان 

Faces. 

  .OKثم اضغط 

 

 

 

 

 

 

و مصمت و ستشعر كما ترى المجسم اآلن ٌبد

ٌانات عند دوران المجسم باستخدام  أكثر بتجسٌم الب

المحور الثبلثً, و لكن الرسم كلٌاً ٌبدو مسطح!!! 

 دعنا ندخل بعض اإلضاءة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3D Display مربع الحوارثم من   Display/Featuresاختر 

Features  اخترLighting  و اخترGouraud  من تحت العنوان

Shading  و اختر خانةOn  من تحت العنوانSun Position  و ادخل

 .Elevationو  Azimuthأمام كبل من  60القٌمة 

 

االنحراف و االرتفاع هنا ٌمكن أن ٌعدالن لٌمثلوا موقع الشمس عند 

 دائرة عرض معٌنة و وقت معٌن من النهار.

  .OKثم اضغط 
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ٌانات أكبر  و أصبح اآلن الشعور بتجسٌم الب

أوضح و أٌضا ٌصقل التغٌٌرات الطفٌفة الًت 

 توجد بٌن حواف مثلثات الشبكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و لكن المجسم لٌس مصمتا كلٌا كما ٌبدو لنا  

فلو استخدمنا محور الدوران الثبلًث للف 

المجسم و نظرنا للمجسم من أسفل سنجد انه 

 شفاف كما فً الصورة المقابلة. 

 

 

حٌث أن  قد ٌكون هذا أٌضا مشوشو 

االرتباك فً  مثلثات التً تواجه الجانب البعٌد عن رؤٌة المستخدم تكون شفافة بٌنما المثلثات الًت تواجه نظر المستخدم تكون مصمتة مما قد ٌؤدي إلىال

 بعض األحٌان.

 

بمؤشر الفأرة انقر نقرة واحدة فوق  ثم Edit / View/Edit Model Attributesثم اختر  Task/3Dو لرؤٌة كبل من جانًب المثلثات مصمتة اختر 

 المجسم.

 

 

ثم اضغط على  View Underside of Modelثم ضع عبلمة فً خانة الخٌار 

Apply. 

 

و السبب وراء قفل هذا الخٌار هو األداء. فلو كان لدٌك مجسم ٌحتوي على عدد كبٌر 

من النقاط و ستشاهد هذا المجسم من أعلى فقط فبل داعً ألن تجعل محرك الرسومات 

ٌقوم بتشكٌل كبل من وجهً مثلثات الشبكة و ذلك لتحسٌن أداء العرض بشكل ملحوظ و 

ٌانات قلٌل  و لن تبلحظ فرق ٌذكر فً األداء. فً مثالنا هذا فكم الب
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و اآلن دعنا نلقً نظرة على طرق أخرى ٌمكننا عرض 

 المجسم بها.

 

 

اختر  Modelو من التبوٌب  Display/Featuresاختر 

Model Texture  من أن المجسم المختار هو  التأكدبعد

Open Cut  من أمام العنوانmodel:  ثم اضغط على

OK. 

 

 العشب مظهر سطحمثلثاته مكتسٌة ب سٌتم عرض المجسم و

 و الذي تم تخصٌصه من قبل.

 

هده طرٌقة سرٌعة للحصول على تشكٌل أكثر واقعٌة 

للمجسم ككل. مظهر السطح هو عبارة عن صورة صغٌرة 

عندما توضع جنبا إلى جنب تشكل صورة متجانسة, صور 

مظهر السطح ٌمكن تحجٌمها بواسطة تحدٌد مساحة األرض 

ا فنحن نحدد المساحة التً تغطٌها الصورة التً تغطٌه

 الواحدة.

 

و من التبوٌب  Display/Featuresاختر 

Model  اخترDiscrete Color 

Banding  بعد التأكد من أن المجسم

من أمام العنوان  Open Cutالمختار هو 

model:  ثم اضغط علىOK. 

 

سٌعرض المجسم اآلن طبقا لنطاقات 

 للمناسٌب.المنفصلة طبقا األلوان 

 

 

 

و من التبوٌب  Display/Featuresاختر 

Model  اخترSmooth Color Banding 

 Openبعد التأكد من أن المجسم المختار هو 

Cut  من أمام العنوانmodel:  ثم اضغط على

OK. 

 

 هذا الخٌار ٌشبه السابق باختبلف أن األلوان هنا

 بشكل تدرٌجً. ال تتغٌر بشكل فجائً و لكن
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و من التبوٌب  Display/Features اختر

Model  اخترTriangle 

Texture/Color  بعد التأكد من أن

من أمام  Open Cutالمجسم المختار هو 

 .OKثم اضغط على  :modelالعنوان 

 

سطح و هذه هً أفضل طرٌقة لتشكٌل 

مظهر حٌث كل مثلث عٌن له المجسم 

السطح و/أو لون خاص به و لو عٌن 

ما فسٌتم استخدام مظهر للمثلث كبل منه

السطح تفضٌبل عن استخدام اللون و فً هذا 

التطبٌق, تم تعٌٌن مظهر سطح لكل مثلث 

 من مثلثات المجسم.

 

 التنقل حول المجسم .3

و مبلئمة المجسم  للرجوع إلى المسقط األفقً )عٌن الطائر( Plan Fitلدوران المجسم و الوظٌفة   Axis Triadلقد استخدمنا بالفعل أداة المحور الثبلًث 

 أثناء تنقلك.داخل شاشة العرض. و هً أداة مفٌدة إذا فقدت المجسم من لوحة العرض أمامك أو إن فقدت االتجاهات 

 

 بدورها هذه الكامٌرات كل واحدة من وسندرسالمشهد الثبلثً األبعاد ٌوجد به خمس كامٌرات مختلفة تسمح لك بالتجول و مشاهدة المجسم بطرق مختلفة 

 نلقً نظرة على بعض الوظائف المشتركة بٌنها.و

 

 من شرٌط األدوات. أو الضغط على األٌقونة  Display/Walk Cameraالوصول لها باألمر  و ٌمكن  Walk Cameraكامٌرا المشً 

 Walk Cameraالمعرف فً فاع رتاالضع الكامٌرا نفسها على بدء المشً ستهذه الكامٌرا تجعلك تحاكً المشً أو القٌادة على سطح المجسم. عند 

Height  مربع الحوارمن Configure 3D  متر من سطح المجسم. 2.000ً كانت القٌمة الًت حددناها هو 

 

و لكً تبدأ, انقر نقرا مزدوجا بزر الفأرة األٌسر على الجزء الذي ترٌد البدء منه من المجسم. و ستجد ذهاب  Display / Walk Cameraاختر 

 متر من سطح المجسم. 2تلك النقطة على ارتفاع  الكامٌرا إلى

 .النقر المزدوج بزر الفأرة األٌسر ٌعمل على جمٌع الكامٌرات و ٌمكن فً أي وقت استخدامه كوسٌلة للتنقل السرٌع للنقطة موضع االهتمام 

 ابدأ بالنقر المزدوج فً مكان ما على العشب بجوار حافة واجهة المحجر.

 

بحٌث أن توجه نفسك تجاه النقطة الًت ترٌد التوجه إلٌها و ٌتم ذلك بالضغط مع االستمرار فً الضغط  المشً ٌجب أن توجه نفسك, و اآلن قبل البدء فً

من لوحة المفاتٌح و الضغط على الزر األٌسر للفأرة و عندك تحرٌك الفأرة للٌمٌن ستتجه ٌمٌنا, و تحرٌكها للٌسار سٌوجهك ٌسارا. و   Shiftعلى مفتاح 

. و فً المثل للنظر ألعلى و أسفل ٌمكنك تحرٌك الفأرة لؤلعلى و األسفل. و كلما حركت مؤشر الفأرة كلما تحركت بسرعة أكبر فً االتجاه المطلوبب

 أو انخفاض النظر. للبرنامج ستجد االتجاه الذي تنظر له و زاوٌة ارتفاع Status Barشرٌط الحالة 

 

و التً سرعة التحرك  كما ستجد أٌضا أن شرٌط الحالة ٌعرض

تعرض إما بالصورة كم/س أو مٌل/س حسبما تم ضبطها مسبقا 

و  ...Configure/Alignment ثم    Task/Utilitiesمن 

( من لوحة المفاتٌح و +و لزٌادة السرعة أضغط على المفتاح )Mi/H 3 أو   Km/Hr 5عند اختٌارك لكامٌرا المشً ستكون السرعة االفتراضٌة هً 

 لجلسة الحالٌة.ٌقوم البرنامج بتذكر هذه السرعة طوال او س( -السرعة اضغط على )لنقصان 
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مع االستمرار فً الضغط لتتحرك لؤلمام و حرك مؤشر الفأرة ٌمٌنا و ٌسارا لتتجه لتلك االتجاهات لتبدأ المشً قم ببساطة بالضغط على زر الفأرة األٌسر 

كلما زادت سرعة الدوران و ٌمكنك أٌضا النظر لؤلعلى و األسفل بالتحرٌك ألعلى و أسفل, قم بحفظ مؤشر  و كلما ابتعدت بمؤشر الفأرة عن وسط النافذة

 الفأرة فً منتصف النافذة  للتقدم لؤلمام دون االنحراف ٌمٌنا أو ٌسارا.

 

و إن  التحكمب الشعور على تحصل حتى خفضةمن سرعةال على ظفاححاول المشً على قمة المحجر )المساحات العشبٌة الخضراء( دون الوقوع باألسفل. 

من لوحة المفاتٌح مع االستمرار فً الضغط للنظر حولك و توجٌه نفسك مرة أخرى. و إن فقدت  Shiftفقدت االتجاه فتوقف ثم اضغط على مفتاح 

 ثم ابدأ التجوال مرة أخرى حول المجسم. Plan Fitاالتجاهات تماما ٌمكنك استخدام األمر 

 

 ألسفل المحجر. ةر بروح المغامرة حاول أن تمشً فً الطرقات المؤدٌعندما تشع

 

ا لؤلمام و . باستخدام العجلة الموجودة بالفأرة ٌمكنك التكبٌر بلفهبخطوات متباعدة وظٌفة أخرى تستخدم مع كل الكامٌرات و هً التكبٌر و التصغٌر

 التصغٌر بلفها للخلف.

 

 و ما هو أمامك, قد تخترق سطح المجسم و تصبح تحته. مربكا نفسك. عند قٌامك بالتكبٌر, تبعا لمكان وقوفك 

  إن كنت تستخدم الكامٌراWalk Camera  و قمت بالتكبٌر و التصغٌر على امتداد خط البصر فلن تظل على ارتفاع الكامٌرا المحدد مسبقا و لكن عندما

 را مرة أخرى.تبدء فً المشً مرة أخرى سٌقوم البرنامج بإعادة ضبط ارتفاع الكامٌ

 

 ائف التكبٌر والتصغٌر و النافذة و التحرٌك.الزر األٌمن للفأرة مثلها مثل وظ و للخروج من الكامٌرا قم بالضغط على

 

و هذه  .من شرٌط األدوات أو الضغط على األٌقونة  Display/Fly Cameraالوصول لها باألمر  و ٌمكن  Fly Camera تحلٌقكامٌرا ال

 .Configure 3D مربع الحوارتحاكً التحلٌق و الطٌران حول المجسم. و التحكم بكامٌرا التحلٌق ٌتم تعٌٌنه طبقا لما تم تحدٌده مسبقا فً الكامٌرا تجعلك 

 . Fly Camera Airplane Controlقمنا بتفعٌل الخٌار و فً حالتنا هنا 

 

أثناء الضغط  نحوك الفأرة سحبب قمت إذا. joystickعصا التحكم سٌكون تحكم الفأرة ك Fly Camera Airplane Controlباستخدام الخاصٌة 

, ادفع بالفأرة لؤلمام لتبدأ بالقٌادة. و تحرٌك الفأرة ٌمٌنا و ٌسارا سٌجعلك تحلق فً و سوف تصعد عصا التحكم سحب مثل هو الزر األٌسر باستمرار على

ٌا و عند جعل الفأرة فً م  على نحو متساو. نتصف النافذة سوف تحلق لؤلمام باستقامةتلك االتجاهات وسوف ٌمٌل المشهد جانب
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غٌر مفعلة, ستجد أن كامٌرا التحلٌق تتبع حركات الفأرة فلو قمت بتحرٌك الفأرة ألعلى النافذة  Fly Camera Airplane Controlإن كانت الخاصٌة 

مسألة شخصٌة ترجع للمستخدم, جرب كبل من الطرٌقتٌن و فعل  ستحلق ألعلى و لو حركت الفأرة ألسفل ستحلق ألسفل. اختٌار طرٌقة التحكم هً

 الطرٌقة األكثر راحة لك.

 كنت ترٌد بدء التحلٌق من رقعة معٌنة ٌمكنك النقر مرتٌن بزر الفأرة األٌسر فوق المكان المرغوب فٌه كما فً كامٌرا المشً.إذا 

 

 .Fly Cameraثم اختر   Plan Fitاختر 

 

انقر نقرا مزدوجا على حافة  باشرة لقاع المحجر و كأنك تهبط من السماء, و لتوجٌه الكامٌرا و تحلق بموازاة سطح األرضمن هذه النقطة ستحلق م

من لوحة المفاتٌح ثم انقر  shiftو اآلن لو أردت الدوران حو نفسك اضغط مع االستمرار على المفتاح  النموذج )المجسم( لبدء التحلٌق من تلك النقطة.

 األٌسر و حرك الفأرة ٌمٌنا أو ٌسارا حسبما ترغب. زر الفأرة

 

جم بٌانات كما سترى أٌضا سرعة تحلٌقك فً شرٌط الحالة و عند استخدامك كامٌرا التحلٌق ألول مرة خبلل الجلسة ٌتم حساب سرعة التحلٌق بناًء على ح

سرعة ف لتحكم أسهل, أبق السرعة منخفضة لتحتفظ بشعورك بالتحلٌق و ( لزٌادة و نقص سرعة التحلٌق. و-( و )+المجسم. و ٌمكنك استخدام المفتاحٌن )

 كم/س ستكون جٌدة للبدء. 23تتراوح حول 

 

احدى الجوانب نزوال بالمحجر ثم صعودا مرة أخرى للجانب اآلخر من المجسم و لممارسة الدوران أثناء لممارسة التحلٌق حاول أن تحلق بدًء من 

 لى المحجر.التحلٌق. قم بالتحلٌق حول أع

 

, تجنب التحركات الكبٌرة المفاجأة و حاول أال تركز على مؤشر الفأرة, حلق باإلحساس و قد تشعر بالغرابة فً البداٌة و لكن ستعتاد األمر بعد قلٌل

 رى حٌثما ترٌد.ثم ضع الكامٌرا مرة أخ Plan Fitالشعور بدال من التركٌز على مؤشر الفأرة. و ان فقدت االتجاهات تماما قم باستخدام 

 

 .من شرٌط األدوات أو الضغط على األٌقونة  Display/Orbit Cameraالوصول لها باألمر  و ٌمكن  Orbit Camera مداركامٌرا ال

 و هذه الكامٌرا تسمح لك بتدوٌر المجسم حول منتصف المشهد و هً تعمل نفس وظٌفة المحور الثبلثً و إن كانت أكثر سهولة فً االستخدام.

 

ثم استخدم كامٌرا المدار من النموذج و اضغط باستمرار على الزر األٌسر للفأرة للف النموذج و حاول التنقل ألماكن مختلفة  Orbit Cameraاختر 

 ة.من لوحة المفاتٌح تعمل الكامٌرا على تحرٌك المشهد فً عكس اتجاه تحرك مؤشر الفأر shiftللتحكم فً المشهد. و عند الضغط على المفتاح 

 

من شرٌط  أو الضغط على األٌقونة  Display/Zoom Cameraالوصول لها باألمر  و ٌمكن  Zoom Camera التقرٌبكامٌرا 

 .و هذه الكامٌرا تسمح لك بتكبٌر و تصغٌر المجسم بسبلسة و نعومة و لٌس مثل عجلة الفأرة التً تقوم بالتقرٌب بخطوات متباعدة. األدوات

 

اضغط باستمرار على زر الفأرة األٌسر. حرك مؤشر الفأرة ألعلى النافذة لتكبٌر المشهد و حركه ألسفل لتصغٌر المشهد و ثم  Zoom Cameraاختر 

من لوحة المفاتٌح  shift. و عند الضغط على المفتاح للتحكم فً المشهد تقرٌبمرة أخرى حاول التنقل ألماكن مختلفة فً النموذج ثم استخدم كامٌرا ال

 را على تحرٌك المشهد فً عكس اتجاه تحرك مؤشر الفأرة.تعمل الكامٌ

 

 من شرٌط األدوات أو  الضغط على األٌقونة   أو Display/Pan Cameraالوصول لها باألمر  و ٌمكن  Pan Camera التحرٌككامٌرا 

Display/Pan  بسبلسة حول النموذج.ح لك بالتحرك و هذه الكامٌرا تسم .األدواتأو الضغط على األٌقونة  أو  من شرٌط 

 

أٌضا حاول التنقل ألماكن مختلفة فً  فً اتجاه التحرك الذي ترٌده. ثم اضغط باستمرار على زر الفأرة األٌسر. حرك مؤشر الفأرة Pan Cameraاختر 

 النموذج ثم استخدم كامٌرا التحرٌك للتحكم فً المشهد.

 

 .بالمشهد ةالمراوغ و للتحكم تقنٌات أخرى
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على نحو فعال تقوم بتصغٌر أو تكبٌر المنظر ف Plan Fitو هذه الوظٌفة تختلف عن . Display/Fitمن  و ٌمكن الوصول لها Fitالمنظر مبلئمة   

 موضع رؤٌتك الحالً بحٌث أن تشاهد المجسم كامبل دون تغٌٌر زاوٌة النظر.

 

فهً تقوم بتوسٌط  Plan Viewاألفقً  مشهدفً ال ماتعمل مثل و هذه الوظٌفة  Display/Zoom Inو ٌمكن الوصول إلٌه من  Zoom Inتكبٌر  

 المشهد فً مكان نقر الفأرة و تكبر المشهد بمقدار الضعف.

 

فهً تقوم بتوسٌط  Plan Viewاألفقً  مشهدو هذه الوظٌفة تعمل مثل ما فً ال Display/Zoom Outو ٌنصل له باألمر  Zoom Outتصغٌر  

 و تصغر المشهد بمقدار الضعف.المشهد فً مكان نقر الفأرة 

 

فهً  Plan Viewاألفقً  مشهدو هذه الوظٌفة تعمل مثل ما فً ال Display/Windowو ٌمكن الوصول إلٌه من  Windowنافذة المشاهدة  

 تقوم بتوسٌط المشهد الواقع داخل نافذة االختٌار و مبلئمته فً نافذة العرض.

 

 .Pan Cameraو هً تؤدي نفس عمل الوظٌفة  Display/Panفة من و ٌمكن الوصول لتلك الوظٌ Panتحرٌك  

 

 تعدٌل تشكٌل النموذج .4

, Facesمن تحت العنوان  Triangle Texture/Colorو من اختٌار  Edgesتأكد من اختٌار  Modelو من التبوٌب  Display/Featuresاختر 

 كل جٌد عند صخور المحجر الرمادٌة و لذلك سنغٌر هذا اللون.ستظهر أضبلع المثلثات باللون الرمادي الفاتح و الذي ال ٌظهر بش

 

من شرٌط  أو اضغط على  Edit / View/Edit Model Attributesاختر 

 اختر المجسم بالنقر علٌه ثم .View/Edit Model مربع الحواراألدوات لتستعرض 

بع مرثم أغلق  Applyثم اضغط على ( .للون األسود ) Edge Colorاللون  غٌر

 .Closeبالضغط على  الحوار

 

 .Plan Fitاختر 

 

فً الجانب األٌمن من المجسم 

بٌنما ٌجب أن ٌكون مدق  Grassستجد مثلث واحد قرب قمة المحجر و مظهر سطحه عشب 

Pavement. 

 

أو  Attributes / Adopt Triangle Attributesاختر  Pavementو لتغٌٌر المثلث إلى 

و هو لتبًن خواص  Adopt Triangle مربع الحواردوات لتفتح من شرٌط األ اضغط على 

 لتبًن خواصه. Pavementمثلث من المجسم. اضغط على أي مثلث مجاور له مظهر السطح 

 

 .Closeبالضغط على  مربع الحوارثم أغلق  OKثم اضغط على 
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ألدوات و من شرٌط ا أو اضغط على األٌقونة  Edit / Edit Triangle Attributesاختر 

ثم اختر المثلث المراد تغٌٌر مظهر سطحه إلى  Textureو  Colorتأكد من اختٌار كبل من خانتً 

Pavement  بالنقر علٌه. ثم اضغط علىClose.  

 

هذه التقنٌة جٌدة لتعدٌل مثلث منفرد و لكنها تتطلب العدٌد من النقر الختٌار كل مثلث لوكان هناك 

لتعدٌل لنفس اللون و مظهر السطح. دعنا نطبق هذه الوظٌفة مرة أخرى العدٌد من المثلثات ٌتطلب ا

 على مجموعة من المثلثات.

 

 Plan Fitاختر 

 

و الًت فً منتصف المجسم, قرب قاع المحجر ٌوجد مجموعة من المثلثات بمظهر السطح العشب 

 .Windowٌجب أن تكون حجر, قم بتقرٌب المشهد منها باستخدام األداة 
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 مربع الحوارمن شرٌط األدوات لتفتح  أو اضغط على  Attributes / Adopt Triangle Attributesاختر  Rockٌر المثلث إلى و لتغٌ

Adopt Triangle  اضغط على أي مثلث مجاور له مظهر السطح .Rock .لتبًن خواصه 

 

 .Closeبالضغط على  مربع الحوارثم أغلق  OKثم اضغط على 

 

 مربع الحوارلتستعرض  Block / Freehandثم اختر 

و من  Free Formاختر  Shapeو من تحت العنوان 

و من تحت  Insideاختر  Regionتحت العنوان 

ثم اضغط على  Enclosedاختر  Conditionالعنوان 

Define. 

 

المرغوب فً  تقم اآلن برسم مضلع حول المثلثا

, انقر حول المثلثات حتى Blockاختٌارها ضمن الكتلة 

و سٌنتج عن هذا تمٌٌز المثلثات  صل لنقطة البداٌةت

ٌا )باللون األحمر( و إغبلق   مربع الحوارالمختارة لون

Block. 

 

و تأكد من  Edit / Edit Triangle Attributesاختر 

و الحظ كتابة  Textureو  Colorاختٌار كبل من خانتً 

Block Mode  ثم اضغط على باألعلىApply  ثم

Close. 

 

 

 

 

 

 

 

  ,ًأثناء تعرٌف كتلة خبلفا لما هو فً المشهد األفق

 ال ٌمكنك استخدام أي من الوظائف بهدف التبلعب فً عرض

إلخ... أو استخدام أي من  Zoomو  Fitالمشهد الثبلثً مثل  

الكامٌرات. ألنه فً المشهد الثبلثً سٌتغٌر المنظور إن 

بلقة استخدمت أي من هذه الوظائف و الًت ستغٌر بدورها الع

عاد على مسقط الشاشة الكتلة و هً ثنائٌة األب كائنات بٌن

األفقً. فإن حاولت استخدام أي من هذه الوظائف قبل إنهاء 

ٌا. و بمجرد إنهاء  تشكٌل الكتلة فسٌتم إنهاء الوظٌفة تلقائ

تشكٌل الكتلة باختٌار المثلثات ٌمكنك استخدام تلك األوامر 

 .Highlightedنٌا مرة أخرى و ستظل الكتلة ممٌزة لو
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 إنشاء مظهر سطح جدٌد .5

أعمال  ٌوجد منطقة أخرى بها بعض وجوه مثلثات تحتاج لتعدٌل. فً الركن الشمالً الغربً للمحجر ٌوجد بعض الحجارة المتناثرة و الًت سقطت نتٌجة

 الحفر. سنقوم بتعدٌل وجوه هذه المثلثات بمظهر سطح أكثر مبلئمة.

 

 

ٌا )باللون األحمر( فً الصورة بأعلى.تم تمٌٌز الجزء المرا  د تغٌٌره لون

 

 فً حالتنا هنا ال ٌوجد لدٌنا مظهر سطح مناسب فً المجسم لنتبناه و نستخدمه لذا سٌتوجب علٌنا إنشاء مظهر سطح جدٌد.

 

 .Select / Edit Texturesثم اضغط على الزر  Attributes / Set Triangle Attributesاختر 
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 مربع الحوارلٌفتح لك  New Texture على اضغط

Open Image  لتختار صورة جدٌدة لتمثل مظهر السطح

من مجلد التطبٌقات ثم  Rock.jpgالجدٌد. اختر الملف 

الصورة إلى  و ٌدرج مربع الحوارلٌغلق  Openاضغط 

ٌا  Select / Edit Textures مربع الحوار و تقوم تلقائ

ذا من اسم مأخو Rockبإنشاء مظهر سطح جدٌد باسم 

الصورة و لكن ٌوجد لدٌنا بالفعل مظهر سطح بنفس االسم 

Rock  و لذلك سنغٌر االسم من أمام الخانةTexture 

Name  إلىLoose Rock  ثم سنحتاج إلدخال قٌمة أمام

متر و لحفظ  5و الذي سٌكون  Ground Widthالحقل 

ٌدرج مظهر ل .Save Changesالتغٌٌرات سنضغط على 

 د لقائمة المظاهر.السطح الجدٌ

 

ثم اضغط  Loose Rockتأكد من اختٌار مظهر السطح 

OK. 

 

 مربع الحوارمرة أخرى إلغبلق  OKثم اضغط 

Triangle Attributes. 

 

ٌمكنك اآلن تحرٌر المثلثات المرغوب فً تعدٌلها باستخدام 

و ٌمكن عمل ذلك  Edit Triangle Attributesاألمر 

ر الفأرة داخل كل مثلث أو لكل مثلث على حدى بالنقر بز

 من المثلثات كما فعلنا من قبل.  Blockٌمكن عمل كتلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة توضح المنطقة الًت تم تغٌٌرها

 

 

 

و هكذا نكون أنهٌنا تعدٌل أوجه المثلثات و ننتقل إلى بعض 

 المجسم. فً هٌكلةالمشاكل 
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 تحرٌر هٌكل النموذج )المجسم( .6

قاع ف ,التركٌب و الهٌكل و التً لم تكن واضحة فً المشهد األفقًفً المشهد ثبلًث األبعاد ظهرت بعض األخطاء و المشكبلت فً بعد معاٌنة المجسم 

إلمالة  Orbit Cameraثم اخترت كامٌرا المدار  Plan Fitاخترت المحجر ٌمثله مٌاه. و التً ٌجب أن تكون مسطحة بٌنما لو ألقٌت نظرة عن كثب أو 

 ٌوجد بروز حاد فً القاع.فى جانبه سٌتضح لك أن مستوى المٌاه غٌر مستو. المجسم عل

 
 

 .Window / Plan Viewما هً المشكلة سنرجع لمشهد اإلسقاط األفقً باختٌار و لتحدٌد 

 

و  Identifiersٌارٌن نشط الخ Pointو من التبوٌب  Display / Featuresحجر باستخدام أداة النافذة ثم اختر مالمشهد عند قاع ال رؤٌة كبر

Elevations. 

 

ٌوجد خطأ فً منسوبها.  ...0سنجد النقطة 

و  405.280فمنسوب النقطة الحالً هو 

جمٌع النقاط على نفس الخط منسوبها 

415.280. 

 

ثم اختر  Task / Computationsاختر 

Edit / View/Edit… / Points…  لتعدٌل

 .415.280إلى  1000منسوب النقطة 

 

سنذهب للمشهد ثبلًث األبعاد باختٌار و اآلن 

Window / 3D View  لنرى انعكاس

على المجسم و  ...0تغٌٌر منسوب النقطة 

 الذي سنجده قد عدل تلقائٌا.
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ج و تظهر بشكل صحٌح, فهذه المنطقة كانت مدر ال أٌضا القمة من بالقرب المحجر من الجنوب إلى الواقعة المنطقة أن أٌضا ٌكشف فحص من المزٌد

 ها اآلن ٌوجد بها تلة و بعض نقاطها متصلة مباشرة بالنقاط بحافة المدق الواقع اسفل منها.لكن

 

 لنبحث المشكلة من هناك.  Plan Viewسنعود للمشهد األفقً 

 

 كبر المشهد حول باستخدام أداة النافذة حول مكان وجود المشكلة.

 

ٌا  069,  068,  067,  066مرورا بالنقاط  0.76هناك خط انكسار ٌبدأ من النقطة سبب المشكلة هو غٌاب خطً انكسار, فٌنبغً أن ٌكون  و منته

ٌا بالنقطة  .8, 79, 78, 77, 76, 75, 74ماراً بالنقاط  0.67و خط االنكسار الثانً ٌبدأ من النقطة  0.77بالنقطة   .0.77و منته

 

إنشاء نموذج تمثٌل سطح األرض و لكن تلك العملٌة ستفقدنا التغٌٌرات التً أجرٌناها ٌمكننا توصٌل النقاط بعضها ببعض لتكوٌن خط انكسار ثم إعادة 

 على مظهر سطح بعض مثلثات الشبكة. و هناك طرٌقة أخرى لحل المشكلة دون فقدان أي من التعدٌبلت التً أجرٌناها مسبقاً.

 

 .Trianglesباختٌار خانة فعل ظهور مثلثات الشبكة  Modelثم من التبوٌب  Display / Featuresاختر 

 

 ثم انقر على الخطوط التالٌة لقلب المثلثات. Edit / Flip Triangleثم اختر  Task / Terrain Modelingو اآلن اختر 

 166و  733و بين النقطتين  169و  736بين النقطتين 
 3193و  77و بين النقطتين  3191و  79و بين النقطتين 
 3192و  78و بين النقطتين   167و  735و بين النقطتين 

 3193و  78و بين النقطتين   1369و  75بين النقطتين  و

  3193 و 733 النقطتٌن بٌنو 
 

 من لوحة المفاتٌح. Escاضغط على  Flip Trianglesو للخروج من األمر 
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 و بشكله الصحٌح اآلن.و اآلن ننتقل للمشهد ثبلًث األبعاد لنشاهد انعكاس التغٌٌرات على المجسم. المجسم ٌبد

 

 مجسم ثان  إضافة  .7

 سنقوم اآلن باضافة نموذج جدٌد ٌمثل سطح الماء لرؤٌة كٌف سٌبدو المحجر إن تم ملؤه بالماء.

 

و من التبوٌب  Identifiersأزل عبلمة تنشٌط الخٌار  Pointsو من التبوٌب  Display / Featuresثم اختر  Plan Viewارجع للمشهد األفقً 

Model  أزل عبلمة تنشٌط الخٌارTriangles  أمام كبل من الخٌارٌن  455ثم ادخل القٌمةIntermediate Contour  وIndex Contour 

Interval  و فعل الخٌارContours  ثم اضغط علىOK. 

 

كل  إلخفاء Noneثم اضغط على  Display / Groupsو اآلن اختر 

 .OKالمجموعات ثم اضغط على 

 

 455ون على شاشة العرض اآلن هو خط كنتور المنسوب كل ما ٌجب أن ٌك

فً النموذج و الذي  455متر. هذا الخط ٌوضح مستوى مكان قطع المنسوب 

 ٌمثل منه الخط المغلق مستوى الماء داخل المحجر.

 

 سنقوم بإنشاء بعض النقاط حول خط الكنتور المغلق من الخارج.

 

النقاط فً  إنشاءذلك لضمان و  من قائمة كود النقاط WATERاختر الكود 

 مجموعة جدٌدة.

  

 / Methodثم  Create / Pointثم اختر  Task / Computationsاختر 

Freehand  أمام  455و أدخل القٌمةElevation  ثم أنشئ نقاط حول خط

الكنتور من الخارج و بكثافة تضمن لنا عند إنشاء النموذج تغطٌة كاملة و لكن 

 رطة.لٌس بكثرة و كثافة مف
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و أدخل  Modeling / Form Modelثم اختر  Task / Terrain Modelingاختر 

Water Level  من أمام  5000كاسم للنموذج الجدٌد و اخترRegion Size  و أدخل القٌمة

 لتشكٌل النموذج. OKثم اضغط على  Search Distanceأمام  000

 

 

 

 

 

 

 

لعدد و أماكن وضع النقاط, و المهم هنا هو سٌختلف شكل شبكة المثلثات عما لدٌك تبعا 

 تغطٌة المساحة الداخلٌة لخط الكنتور.

 

 

 

 

 

 

 

 للرجوع للمشهد ثبلثً األبعاد. Window / 3D Viewو اآلن اختر 

 

سنجد اآلن أن  Modelو من التبوٌب  Display / Featuresاختر 

 Water و Open Cutتحتوي على   Modelالقائمة المنسدلة 

Level.  اختر المجسمOpen Cut  و أزل عبلمة تنشٌط الخٌار

Edges.  و اآلن غٌر المجسم إلىWater Level  و من القائمة

Background Images  انقر فوقWater. 

 

 .OKاضغط على 

 

 

Water  هً صورة جوٌة لمسطح ماًئ و استخدمت هنا كصورة

ضها خلفٌة و هذه الصورة تم تسجٌلها فً المشروع مسبقا و لكن عر

. و باختٌار الصورة Plan Viewلم ٌكن مفعل فً المشهد األفقً 

Water سطح المجسم بها. ساءفً المشهد ثبلًث األبعاد سٌقوم بك 
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 سٌبدو المجسم لدٌك كالتاًل

 

 انخالصح:

:  لقد أتممت اآلن تطبٌق مدخل للبعد الثالث و ٌنبغً أن ٌكون لدٌك فهم جٌد لآلًت

  البعد الثالث بالبرنامج.ضبط برنامج تشغٌل رسوم 

 .التحكم فً عرض الكائنات داخل مشهد البعد الثالث 

 .معرفة الطرق المختلفة لتشكٌل سطح األرض 

  و مكان امتداد البصر.كٌفٌة عمل الكامٌرات و التحكم بها و التحكم فً مكان وجودك على المجسم 

 .إنشاء مظهر سطح جدٌد و تعدٌل أخر موجود بالمجسم 

  المثلثات.تعدٌل أوجه 

 .تعدٌل شكل و تركٌب مثلثات الشبكة دون تدمٌر النموذج 

 .عرض اكثر من نموذج مجسم فً نفس الوقت داخل مشهد البعد الثالث 

 .كساء سطح مجسم النموذج بصور خلفٌة 
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 انتطثيق انخامش عشر: حضاب انكمياخ تيه صطحيه

 األهذاف:

 ت بٌن سطح طبٌعً و سطح التصمٌم )بٌن سطحٌن( و إخراج نقاط شبكٌة لتوقٌعها فً الحقل.الهدف من هذا التطبٌق هو معرفة كٌفٌة حساب الكمٌا

 انتطثيق:

 فً الموجود السطح مسح أنجز مساحال و المشروع تصمٌم تم وقد .مهجور محجر موقع على التنمٌة تصمٌم تلبٌةل الحفر كمٌاتتحدٌد ل مساح تم التعاقد مع

 .موقع البناء

ٌانات ثالثة تحوي فرق المنسوب وهذا المشروع ٌتضمن  ٌانات )السطح من و إلى( و منهم سٌتم استخراج مجموعة ب خطوط البل  سٌتم تولٌد مجموعتان من الب

للعمل  على نقاط الشبكة وإخراج البٌانات. كما سٌوضح التطبٌق كٌفٌة بناء شبكة نقاط فوق السطح الناتج. التنبؤ بالمناسٌب no cut / no fillحفر / البل ردم 

 الحقلً.

ٌانات جدٌدة  ٌانات فارق المناسٌب تشكل قاعدة ب  و (نموذج األرض الطبٌعٌةالنموذج "من" )بٌن  ةكل نقطة و خط فً المنطقة المشترك من وٌتكونمجموعة ب

هما. االرتفاع المحسوب لكل نقطة فً الحدود المشتركة بٌنو النموذجٌن عند تقاطع حسابهاخطوط تم و نقاط عن . فضبل(نموذج التصمٌم) بٌن النموذج "إلى"

 عبارة عن فارق المنسوب بٌن النموذجٌن عند تلك النقطة. قاعدة البٌانات الجدٌدة هً

 Surface 1.seeالسطح "من" و الذي هو األرض الطبٌعٌة ٌوجد فً الملف المسمى 

  إلى"تحقٌق السطح ردمه ل أو / و حفرهأو تم( ) سٌتم الذي األصلً السطح نموذج " من"هنا أن الحظ". 

 

 حساب الكمٌات بٌن سطحٌن و إنشاء مجموعة بٌانات لنقاط فارق المنسوب .0

 من مجلد التطبٌقات. Surface 1.seeلفتح الملف  File/Openاختر 

 

 Configure / Point Identifierثم  Task / Utilitiesثم اختر 

 

 Construction Startingأمام  C1000و  Starting IDأمام  0ادخل القٌمة 

ID  وCONST  أمامCode  و تفعٌل الخٌارUnique Point Identifiers. 

 

 ثم أغلق مربع الحوار. Systemثم اضغط على 

 

 Volumes / Surface to Surfaceثم اختر  Task / Volumesاختر 

 

 Natural -1“و اسم النموذج هو  Surface 1تأكد أن السطح "من" هو 

surface” 

 

لتفتح صندوق اختٌار الملف المراد  Browseسطح "إلى" اضغط على من أمام ال

 استخدامه كالسطح "إلى".

 

قد ٌكون هذا الملف هو الملف المفتوح حالٌا على البرنامج أو أي ملف أخر. 

من مجلد التطبٌقات ثم تأكد من أن اسم النموذج  Surface 2.seeاختر الملف 

 .”Design surface -1“هو 
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 السطح "من". على المطبق الردمأو  / و حفرال( سٌتمأو تم ) بعد أن هو السطح النهاًئ" ذج "إلىنموٌعتبر و 

 

 البٌانات المشتركة. سمات تحدٌدلٌكون هذا هو جدول الكود المستخدم فً  Tutorials.ctbاختر  Code Tableمن القائمة أمام 

 

ثم اضغط على  Create Height Difference Data Setالسطحٌن قم بتفعٌل الخٌار و إلنشاء ملف بٌانات جدٌد ٌحتوي على فارق المناسٌب بٌن 

Define  ٌانات.لتحدٌد اسم ملف البٌانات  و تحدٌد كود الظواهر للنقاط و الخطوط بقاعدة الب

 

 ٌتم تعٌٌن هنا منو  Details and Codesأمام اسم الملف. ثم اختر  Final Volumeأدخل 

ٌانات إنشاء عند ٌتم إنشاؤهاالتً  طالخطو وأ إضافٌةرموز أٌة نقاط و قاعدة البٌانات تفاصٌل  قاعدة ب

 .االرتفاع فارق

 

 اضبط كود كل عنصر كما بالصورة. Point and Line Codesو من تحت العنوان 

 

 Height Difference Details مربع الحوارإلغبلق  OKثم اضغط على 

 

و حفظ  Create Height Difference Database مربع الحوار إلغبلق  Saveثم اضغط على 

 .Surface to Surface Volumes مربع الحوارقاعدة البٌانات و العودة ل

 

 الكمٌات الًت ٌتم حسابها ٌمكن إخراج نتائجها إما على شاشة الكمبٌوتر أو للطابعة أو لملف نصً.. Screenاختر  Output resultsمن تحت العنوان 

 

 

 

 

 لحساب الكمٌات. Computeاضغط على 

 

 .Closeبعد معاٌنة نتائج حساب الكمٌات اضغط على 

 

 بفتح ملف اختبلف المناسٌب.و سنقوم اآلن 
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 إنشاء نموذج رقمً من بٌانات فارق االرتفاع .2

 Final Volume.seeلفتح الملف الذي تم حفظه من قبل  File / Openثم اختر  Task / Utilitiesاختر 

 

 
 

ٌاناتو أول خطوة ه  .نا هً معاٌنة و فحص قاعدة الب

 

ٌانات. Modeling / Validationثم اختر  Task / Terrain Modelingاختر   و نشط كل خٌارات التأكد من صحة الب

 

ٌانات. OKاختر   لبلستمرار بعملٌة التأكد من الصحة و تقرٌر أي أخطاء موجودة بقاعدة الب

 

 ٌانات من مشاهدة األخطاء او طباعتها بالضغط بعد إتمام عملٌة التأكد من صحة البٌانا ت و فً حالة وجود أخطاء سٌسمح لك تقرٌر التحقق من صحة الب

 .Task / Computationالقائمة المناسبة من  باستخدام أوامرعلى الزر المطلوب. و ٌنبغً معالجة تلك األخطاء بعد ذلك 

 

 / Maintenanceثم اختر  Task / Utilitiesاع هو احتمالٌة تكرار النقاط. و إن حدث ذلك اختر و الخطأ الشائع عند إنشاء قاعدة بٌانات لفارق االرتف

Filter Points و تأكد من اختٌار الفتر Z  لكبل من  0.001و اجعل قٌمة السماحX and Y  وZ  ثم اخترOK. 

 

ٌانات أو تصحٌح أي  أخطاء إن وجدت و لكن ذلك قد ٌنتج عنه نموذج تمثٌل خاطئ. و ٌمكنك تكوٌن نموذج التمثٌل الرقمً دون التحقق من صحة الب
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ثم  Model Nameأمام  Height Differenceو أدخل  Search Distanceأمام  000ثم أدخل القٌمة  Modeling / Form Modelاختر 

 لبدء إنشاء النموذج. OKاضغط على 

 

 .OKو نشطها ثم اضغط  Cutfillموعة ثم اختر المج Noneثم اضغط على الزر  Display / Groupsاختر 

 

أمام  5و أدخل القٌمة  Intermediate Contourأمام  0و أدخل القٌمة  Contoursاختر  Modelثم من التبوٌب  Display / Featuresاختر 

Index Contour Interval  ثم اضغط علىOK. ."لتعرض خطوط كنتور فارق المناسٌب بٌن السطحٌن "من" و "إلى 

 

 تحقق من حساب الكمٌات باستخدام قاعدة بٌانات فارق المنسوبال .3

 / Volumesثم اختر   Task  / Volumesإلجراء تحقق مستقل للكمٌات اختر 

Base Plane  أمام  0و أدخل القٌمةDatum Elevation  لحساب الكمٌات فوق و

 تحت خط البلحفر / ال ردم )خط الصفر(.

 

بطرٌقة من سطح إلى سطح حٌث أن هذا ً تم حسابها مثل التتماما الكمٌات لن تكون 

الردم باستخدام النموذج لٌس مثل النموذجٌن المستخدمٌن سابقا و مع ذلك ال ٌنبغً أن تكون االختبلفات كبٌرة. فً حالتنا هنا الفرق بٌن كمٌات الحفر و 

 %.0.1التقنٌتٌن ال ٌتعدى 
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 إنشاء شبكة نقاط فوق قاعدة بٌانات فارق المنسوب .4

ٌانات و استنباط مناسٌبها.  لتسهٌل تثبٌت عبلمات الحفر و الردم فً موقع العمل. ٌمكن فرض شبكة من النقاط فوق مجموعة الب

 

 و لذلك سنقوم بضبط تلك السمات قبل إنشاء النقاط. Attributes/Pointالمعرفة باألمر ها ستأخذ سمات النقاط ننشئالنقاط التً س

 

 .GRIDاختر   Codeو من أمام  Tutorialsاختر  Code Tableو من أمام  Attributes/Pointاختر األمر  ثم Task/Computationاختر 

 

 Method / Plane Gridثم اختر  Create / Pointإلنشاء شبكة النقاط اختر 

 

للشبكة المراد  Xو هو االتجاه  X Directionأمام  .شبكة النقاط. أدخل  سٌظهر لنا معالج إنشاء

ٌار نقطتٌن من  بدال من ذلك ,فٌها عمودي على الشاشة.  Xا و سٌكون االتجاه إنشائه ٌمكنك اخت

 للشبكة. Xالرسم لٌمثل الخط الواصل بٌنهما اتجاه المحور 

 

 .Northأمام  .075و أدخل القٌمة  Eastأمام  825و لنقطة أصل شبكة النقاط أدخل القٌمة 

 

 .Nextثم اضغط على  بٌن النقاط. متصل ي سٌرسم خطو الذ String all pointsفعل الخٌار ت   ال

 

  الحظ أن نقطة أصل الشبكة ٌمكن أن تكون أي نقطة على الرسم و لٌس بالضرورة أن تكون بتلك

 . فهً نقطة مرجعٌة فقط.اإلحداثٌات

 

 االتجاهات X و Y ًالشبكة أصل نقطة من السالب و الموجب االتجاه فً تمتد دٌكارتٌة اتجاهات ه. 

 

 

 .Yو  Xالنقاط خبللها فً االتجاهٌن  شبكة دد المسافة المراد إنشاءح

 

 .محددةمسافة اللل Y و X االتجاه فً الشبكة فً النقاطأٌضا أدخل الفاصل بٌن 

 

 .Nextأدخل قٌم المسافة و الفاصل كما بالصورة ثم اضغط على 

 

 

 

سماء لتولٌد أ Point IDأمام  G3500و أدخل القٌمة  Auto Numberاختر 

 .G3500النقاط تلقائٌا بدءاَ من 

 

و الذي ٌعًن أن تسلسل النقاط سٌكون فً االتجاه  X precedes Yنشط الخٌار 

X. 

 

 .Nextثم اختر 

 

 إلنشاء شبكة النقاط. Finishثم اضغط على  .No Elevاختر 

 

 .OKثم اضغط على  Symbolsاختر  Pointثم من التبوٌب  Display/Featuresاختر 
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 نقاط الشبكةمناسٌب  تاجاستن .5

 .Block/ Allاختر 

 

 Elevations / Interpolateثم اختر  Task / Terrain Modelingثم اختر 

 

باستنتاج و تقدٌر المنسوب للنقاط من النموذج النشط و ٌتم تعٌٌن و  Interpolate Elevationٌقوم األمر 

ٌانات.  تسجٌل منسوب كل نقطة فً قاعدة الب

 

 .Without elevationsو أٌضا اختر  Noncontourableاختر 

 

 .مربع الحوارإلغبلق  Cancelثم اختر ستنتاج منسوب كل نقطة فً الشبكة. ال OKاضغط على 

 

 .Elevationsنشط الخٌار  Pointsثم من التبوٌب  Display / Featuresاختر 

 

ٌانات للتوقٌع مباشرة فً المناسٌب السالبة و الموجبة الظاهرة هً فرق المنسوب فوق و تحت سطح  التصمٌم )منسوب الصفر(. و ٌمكن ارسال تلك الب

 حقل العمل.
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 إزالة نقاط الشبكة الواقعة خارج محٌط النموذج الرقمً .6

 سنقوم اآلن بازالة نقاط الشبكة الواقعة خارج النوذج الرقمً و التٌلم ٌتم تعٌٌن منسوب لها.

 

 .OKثم اضغط على فقط  GRID و BOUNDARYو  DEFAULTت و اختر المجموعا Display / Groupsاختر 

 

 .DEFAULTتأكد أن كود المضلعات هو 

 

 سنقوم اآلن بانشاء مضلع من خطوط حدود النموذج.

 

و اآلن اختر سلسلة خطوط  .Method/Element Selectionثم حدد الطرٌقة باختٌار  Create/Polygonثم اختر  Task/Computationsاختر 

فوق الحدود الخارجٌة للنموذج الرقمً و الذي ٌمكن استخدامه فً تكوٌن لنكون أنشأنا مضلع . مربع الحوارثم أغلق  Endنموذج ثم اضغط على حدود ال

 دقٌقة. Blockكتلة 

 

و من تحت  Regionمن تحت العنوان  Outsideو اختر  Block/Polygonاختر 

 Includeنشٌط الخٌار ثم أزل عبلمة ت Enclosedاختر  Conditionالعنوان 

coincident points  ثم اضغط علىOK. 

 

 من الهام جدا هنا اختٌار Outside  من تحت العنوانRegion  ألننا نرٌد حذف النقاط

 الواقعة خارج حدود النموذج الرقمً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Deleteثم اضغط على  Edit / Delete / Pointsاختر 
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 انخالصح:

نقاط شبكٌة للتوقٌع فً الموقع, كما  إخراجالتطبٌق و تعلمت كٌفٌة حساب الكمٌات بٌن السطح الطبٌعً و سطح التصمٌم )بٌن سطحٌن( و  لقد أتممت هذا

 تعلمت أٌضا:

 .ٌانات تحتوي على فارق المناسٌب بٌن السطحٌن  إنشاء قاعدة ب

 .التحقق المستقل من حساب الكمٌات 

 .إنشاء نقاط بطرٌقة الشبكة المستوٌة 

 .ًاستنتاج مناسٌب النقاط التً ال منسوب لها من النموذج الشبك 

 .إنشاء كتلة من مضلع 

 .حذف و إزالة البٌانات الزائدة عن الحاجة أو خارج المنطقة موضع االهتمام 

 انىصيح ق انضادس عشر: انتحشيحانتطثي

 األهذاف:

 . أٌضا ستتعلم كٌفٌة:وضع كائنات نصٌة بالبرنامجالهدف من هذا التطبٌق هو معرفتك كٌفٌة 

 .اختٌار الكود لتحدٌد سمات النص 

 .إدخال و وضع النص 

 .تعدٌل سمات كائن نصً موجود 

 .ًتحرٌك كائن نص 

 انتطثيق:

 نحتاج إلى إضافة بعض الحواشً النصٌة قبل الطباعة.

 ضبط سمات الكائنات النصٌة .0

 من مجلد التطبٌقات. Text.seeلفتح الملف  File/Openاختر 

 

 .Attributes/Textثم اختر  Task/Computationsاختر 

 

 .Codeمن أمام الحقل  SCALEتأكد من اختٌار 

 

 .OK ثم اختر

 

 إدراج بعض النصوص .2

 .Create/Textاختر 

 

 Scale 1:1000أدخل النص 

 

حرك مؤشر الفأرة )سٌكون شكله على 

هٌئة صندوق ٌوضح حجم النص( لموضع 

النص المرغوب ثم اضغط على الزر 

 ٌسر للفأرة.األ

 

 .مربع الحوارثم أغلق 
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 تعدٌل سمات النص .3

لٌتم  إنشائهو اختر النص السابق . Edit/View Edit/Textلتعدٌل حجم النص اختر 

 عرض خصائصه.

 

 .5إلى  Heightو  Widthغٌر القٌمة أمام 

 

 .Applyثم اضغط على 

 

 تحرٌك النص لموضع جدٌد .4

 Edit/Move/Textلتحرٌك النص اختر 

 

 النص المراد تحرٌكه. اختر

 

ثم  ثم انقر على الزر األٌسر للفأرة. نقل النص إلٌه حرك الفأرة للموضع الجدٌد المراد

 .Closeاضغط على 

 انخالصح:

 لقد أتممت هذا التطبٌق و الذي تعلمنا منه كٌفٌة إنشاء كائن نصً و تعدٌله و تحرٌكه.

 كٌفٌة حذف الكائنات النصٌة الغٌر مرغوب فٌها.لمعرفة  Edit/Delete/Textأٌضا ٌمكنك الرجوع لؤلمر 

 SEEانتطثيق انضاتع عشر: انطثاعح مه تروامج 

 األهذاف:

 الهدف من هذا التطبٌق هو معرفة كٌفٌة طباعة لوحة بسٌطة من قاعدة البٌانات, فستتعلم كٌفٌة:

 ضبط مقٌاس رسم الطباعة الصحٌح. 

 .إخراج الطباعة 

 انتطثيق:

 عة لقاعدة البٌانات إلجراء تحقٌق فً موقع العمل.قد نحتاج لطباعة سرٌ

 ضبط معلمات الطباعة .0

 من مجلد التطبٌقات. Plotting.seeلتفتح الملف  File/Openاختر 

 

 .:Scale 1أمام  0000و أدخل القٌمة . File / Print/Plotثم اختر 

 

إلى  1333:  1بمقٌاس رسم إلرسال أمر الطبع لقاعدة البٌانات  OKثم اضغط على 

 .مربع الحوارالطابعة الحالٌة المذكورة ب

 

 لٌتم طباعة النصوص المدارة بشكل صحٌح. Correct Text for Printer Rotationبعض الطابعات تحتاج لتفعٌل الخٌار 

 انخالصح:

 .CADطبٌق الخاص بتصدٌر ملفات الـ تعلمت هنا كٌفٌة الطباعة سرٌعا لقاعدة البٌانات من داخل البرنامج, و للطباعة المتقدمة ٌمكنك الرجوع للت
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 إوشاء كائىاخ جذيذجانتطثيق انثامه عشر: 

 األهذاف:

 و بشكل محدد ستتعلم كٌفٌة: Computationالهدف من هذا التطبٌق هو تعلم كٌفٌة إنشاء كائنات مختلفة من خبلل المهمة 

 .إنشاء نقاط بإدخال اإلحداثٌات 

 خط بطرٌقة الترافٌرس. إنشاء 

  ى من خطوط المماس و نقطة تقاطعهما.منحنإنشاء 

 انتطثيق:

 ٌوجد لدٌنا رسم هندسً به خط مركزي نرٌد إدراجه فً المشروع.

 فتح ملف المشروع و إٌقاف عرض خطوط الكنتور .0

اناتها من من مجلد التطبٌقات. و الذي ٌحتوي على نموذج طبٌعً لسطح أرض طبٌعٌة تم جمع بٌ Create.seeو قم بفتح الملف  File/Openاختر 

 مصادر متعددة.

 

 .OKثم اضغط على  Contoursو أزل عبلمة تنشٌط الخٌار  Modelثم من تحت التبوٌب  Display/Featuresاختر 

 

 وخطوط نقاط أي إنشاء قبل الكود ضبط .2

 لٌكون الكود المختار لكبل من الخطوط و النقاط كالتالً. CL Center-Lineمن شرٌط األدوات حدد الكود 

 

 

 اء نقطة البدء بطرٌقة اإلحداثٌاتإنش .3

خط متعدد األجزاء سٌتم إنشاؤه كخط واحد و لٌس  إنشاءو بذلك عند   Line Segmentعبلمة تفعٌل الخٌار  أزلثم  Task/Computationsاختر 

 كخطوط متعددة و إنما خط واحد متعدد األجزاء.

 

و أدخل  Method/Coordinatesثم اختر  Create/Pointاختر 

 .OKثم اضغط على  Aإلنشاء النقطة  ٌانات كما بالصورةالب

 

 الخط المركزي )المحور(.لتكون تلك هً نقطة بداٌة 

 

 خط  بطرٌقة الترافٌرس )اتجاه و مسافة( إنشاء .4

 .Method/Traversingثم اختر  Create/Lineاختر 

 

 

 

 

 .Bو  Aو الخط بٌن  Bإلنشاء النقطة  OKثم اضغط أكمل الحقول كالتالً 
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 .Cو  Bو الخط بٌن  Cإلنشاء النقطة  OKثم اضغط أكمل الحقول كالتالً ثم 

    

 

 

 

 

                     

 .Dو  Cو الخط بٌن  Dإلنشاء النقطة  OKثم اضغط أكمل الحقول كالتالً 

 

 

 

 

 و تعدٌل عرض سمات الخطوط عرض المجموعات المرغوبة .5

 و هما المجموعتٌن المراد تفعٌلهما اآلن. ROAD و  C/Lثم اختر المجموعتٌن  Noneثم اضغط على  Display/Groupsاختر 

 

 .OKثم اختر 

 

 .OKثم اضغط على  Azimuthو  Distanceقم بتفعٌل كبل من الخٌارٌن  Lineو من التبوٌب  Display/Featuresاختر 

 

 ستشاهد اآلن أطوال و انحرافات الخطوط على الشاشة.

 

 طً مماس و نقطة تقاطعهماإنشاء منحنى من خ .6

 .… .Method/Tangents and P.Iثم اختر  Create/Curveاختر 

 

 .Bو  Aثم اختر الخط الواقع بٌن النقطتٌن  Tangent Line 1انقر داخل الحقل أمام 

 

  اعتمادا  على مكان نقرك على الخط قد ٌظهر لك اسم الخطA--B   أو B--A ن اتجاه الخط لٌس مهما فً هذه الحالة.و كبل من الحالتٌن مقبول هنا حٌث أ 

 

 .Cو  Bثم اختر الخط الواقع بٌن النقطتٌن  Tangent Line 2انقر داخل الحقل أمام 

 

 .Radiusأمام العنوان  7550أدخل القٌمة 

 

 .Fillet Linesنشط الخٌار 

 

 لٌتم حساب المنحنى و رسمه. Computeثم اضغط على 

 

 و إنشائه. لقبول المنحنى Acceptاضغط على 
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منحنى لخطوط المماس مماثلة أنشٌئ  باستخدام عملٌة

. ثم أغلق .5و بنصف قطر  Cالمتقاطعة عند النقطة 

 .Closeبالضغط على  مربع الحوار

 

ٌنبغً أن ٌكون خط المحور الهندسً مثل الذي فً الرسم 

  المقابل.
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 انخالصح:

 . كما تعلمت أٌضا.Computationت كٌفٌة إنشاء بعض الكائنات من المهمة لقد أنهٌت هذا التطبٌق و ٌنبغً أن تكون قد تعلم

 .التحكم فً عرض نموذج التمثٌل الرقمً لؤلرض 

 .التحكم فً طرٌقة إنشاء الخطوط سواء كخط واحد متصل األجزاء. أو كمجموعة خطوط منفصلة 

 .التأكد من اختٌار الكود الصحٌح قبل إنشاء النقاط أو الخطوط 

 قاط بطرٌقة اإلحداثٌات.إنشاء الن 

  الترافٌرس. إدخالإنشاء خط بطرٌقة 

 .التحكم فً عرض الكائنات عن طرٌق المجموعات 

 تلقائٌا. هماإنشاء منحنى من خطً مماس و قطع 

 Alignmentانتطثيق انتاصع عشر: اوشاء خط محاراج 

 األهذاف:

 الخطوط المستقٌمة و المنحنٌات إلى خط محاذاة. و سوف تتعلم:الهدف من وراء هذا التطبٌق هو تحوٌل بعض الكائنات الهندسٌة مثل 

 .كٌفٌة ضبط خصائص و سمات خط المحاذاة 

 .إنشاء خط المحاذاة 

 انتطثيق:

 ٌوجد لدٌنا رسم هندسً به خط مركزي تم إدراجه فً المشروع. و نرٌد إنشاء خط محاذاة بطول خط المحور لٌمكننا حساب المحطات.

 محاذاةالخط  عرضتكوٌن و إعداد .0

 خط محاذاة منه. إنشاءمن مجلد التطبٌقات. و الذي ٌحتوي على الخط المركزي المراد  Alignment.seeلفتح الملف  File/Openاختر 

 

 

 

أزل عبلمة تنشٌط  Linesو من التبوٌب  Display/Featuresاختر 

نشط  Pointsو من التبوٌب  Azimuthو  Distancesالخٌارٌن 

 .OKلى ثم اضغط عالخٌار 

 

 

 

و غٌر  Configure/Alignmentثم اختر  Task/Utilitiesاختر 

 .OKاإلعدادات كما بالصورة التالٌة ثم اضغط على 
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 ضبط خصائص خط المحاذاة .2

 

 

و تأكد من  Attributes/Alignmentثم اختر  Task/Computationsاختر 

 .OKأن اإلعدادات كما بالصورة التالٌة ثم اضغط على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خط محاذاة بتعقب الكائنات إنشاء .3

 

 

ثم اختر  Create/Alignmentاختر 

Method/Trace  مربع الحوارثم من Trace 

Alignment  انقر بداخل الحقلLine No  ثم اختر

لٌتم رسم خط المحاذاة  (A)النقطة  بداٌة خط المحور

 و مشاهدة المحطات و عناوٌن نقاط خطوط المماس.

 

 .Closeاضغط على 
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 انخالصح:

 لقد أتممت هذا التطبٌق و أصبحت تعرف كٌفٌة إنشاء خطوط المحاذاة.

 CADن: اوشاء مهف انتطثيق انعشرو

 األهذاف:

 .CADالهدف من هذا التطبٌق هو إخراج مشروع لملف رسم هندسً 

 انتطثيق:

اللمسات االخٌرة و فً حالتنا هنا سنخرج الملف لبرنامج  لوضع CADو نرٌد إخراجه لملف رسم هندسً  SEEٌوجد لدٌنا مشروع مكتمل فً برنامج 

LISCAD CAD  و امتداد الملف هو(*.lcd). 

 CADتحمٌل و تعدٌل ملف تعلٌمات إخراج الرسم الهندسً  .0

 من مجلد التطبٌقات. Plan CAD Output.seeلفتح الملف  File/Openاختر 

 

ٌحتوي على جمٌع اإلعدادات المعتمدة عند إخراج ملف الرسم الهندسً و لعمل ذلك اختر قبل المتابعة سنحتاج أوال لفتح ملف التعلٌمات الذي 

Task/CAD Output 

 

 .OKثم اضغط على  PlanTutت اختر الملف معلماو من قائمة ملفات ال Settings/Parameter File/Openثم اختر 

 

  ملف المعلماتPlanTut.cpf  تخدام األمر باسمسبقا  و إعداده تم إنشاؤهالمستخدمCAD Output/Settings المشارٌع  من نوع معٌن لتتناسب مع

ٌانات و الخصائص و السمات الًت تمرر لملف الرسم الهندسً. بعد إكمال هذا الرسم و المطلوب, ملف معلمات إخراج الرسم الهندسً ٌتحكم فً الب

عند إنشاء ملف أو أكثر من ملفات المعلمات مخرجة فً ملف الرسم الهندسً. و التطبٌق استعرض و جرب اإلعدادات المختلفة و عبلقتها مع البٌانات ال

 تقدٌم الرسم النهائً.لى ملف الرسم الهندسً المخرج لبعناٌة لٌناسب أنماط متعددة من المشارٌع سٌضمن لنا أقل تعدٌل ع

 

 ( ملف معلمات إخراج الملف الهندسً ٌحتفظ باإلعدادات لنظم الرسم الهندسً الثبلثLISCAD CAD وAutoCAD   وMicroStation و لكن ٌجب )

  .على حدى)النظام المراد اإلخراج إلٌه( تعدٌل تلك المعلمات لكل نظام 

 

  هذا التطبٌق ٌوفر نظرة عامة للمعلمات التً ٌمكن

تغٌٌرها فً ملف معلمات إخراج ملف الرسم الهندسً 

CAD  عن طرٌق األمرSettings  الستعراض

 .مربع الحوارأغلق  اإلعدادات ثم

 

 CAD مربع الحوارلفتح  Settings/Codesاختر 

Parameter Settings  و من هنا ٌتم ضبط

 معلمات الكود.

 

 STNله الكود   Symbolفً المثال التالً أي رمز

و بسماكة خط  SYMBOLSسٌتم إخراجه فً الطبقة 

0. 
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 و الذي ٌستخدم لضبط إعدادات جدل اإلحداثٌات. Coordinate Table رمربع الحوالتستعرض  ...Settings/Tables/Coordinateاختر 

 

 .ٌمكن أٌضا ضبط إعدادات معلمات إخراج جداول كل من الشعاع و المنحنٌات و الخطوط 

حشٌة و الذي ٌتم منه إعداد معلمات إخراج مفتاح للرموز و نمط الخطوط و شكل ت Legend مربع الحوارلتستعرض  Settings/Legendاختر 

 المضلعات المستخدمة فً الرسم.
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مربع لتستعرض  Settings/Gridاختر 

و الذي ٌضبط منه إعدادات  Grid الحوار

 ظهور شبكة اإلحداثٌات فً الرسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مربع لتستعرض  Settings/Modelاختر 

و الذي ٌضبط منه إعدادات  Model الحوار

ظهور نموذج تمثٌل األرض الرقمً فً 

 لرسم.ا
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و  Model مربع الحوارلتستعرض  Settings/Alignmentاختر 

 المحاذاة فً الرسم. طالذي ٌضبط منه إعدادات ظهور خ

 

 

 

 

 

 CADملف الرسم الهندسً  إنشاء .2

 

 

 LISCAD مربع الحوارو من  Outputاختر 

CAD for Windows   اخترOptions...  و

ثم اضغط اضبط الخٌارات كما بالصورة التالٌة 

 .OKعلى 
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كاسم للملف و اضبط إعدادات التنسٌق كما ٌلً ثم اضغط على  Plan CAD Output.lcdادخل  LISCAD CAD for Windows مربع الحوارمن 

OK. 

 

 

 إنشائه. لٌتم فتح الملف تلقائٌا فور مثبت على جهازك LISCAD CAD for Windowsكان برنامج  إذا Open CAD Fileٌمكنك تنشٌط الخٌار 

 انخالصح:

 كما تعلمت أٌضا: CADلقد أتممت هذا التطبٌق و ٌنبغً ان تكون قد عرفت كٌفٌة إخراج مشروع لملف رسم هندسً 

  ًفتح ملف معلمات إخراج ملف الرسم الهندسcpf. 

 .إعداد معلمات الكود 

 .أعداد معلمات إخراج الجداول المختلفة 

 موز اللوحة و نموذج تمثٌل األرض الرقمً و خط المحاذاة.إعداد معلمات شبكة اإلحداثٌات و مفتاح ر 
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 قطاع طوني ءانتطثيق انحادي و انعشرون: إوشا

 األهذاف:

 الهدف من هذا التطبٌق هو معرفة كٌفٌة إنشاء القطاعات الطولٌة, و الطرق المتاحة هً:

 .الٌد الحرة 

 .نطاق من النقاط 

 .خط 

 .خط محاذاة 

 خدام طرٌقة الخط.و سنقوم فً هذا التطبٌق باست

 انتطثيق:

اعان طولٌان. األول سٌوضح األرض طنظام التصرٌف تحت األرض. سٌتم إنشاء ق باالحترام لمساربعض القطاعات الطولٌة  إنشاءلدٌنا مشروع ٌتطلب 

 .خط المواسٌرالطبٌعٌة و الثانً سٌعكس 

 إنشاء قطاع طولً للسطح فوق خط المواسٌر .0

 Profiles.seeلفتح الملف  File/Openاختر 

 

 .Profile by Line مربع الحوارلٌظهر لك  Profile/Profile/by Lineثم اختر  Task/Profiles and Designاختر 

 

 

 

 

 Parametersاضغط على 

 Profile مربع الحوارلتستعرض 

Parameters  و منه اضبط

 الخٌارات كالتالً.

 

 

و تلك الخٌارات تضمن لنا استخراج 

ٌانات القطاع ا لطولً من سطح ب

 األرض.

 

 

لحفظ اإلعدادات  OKثم اضغط على 

 Profile مربع الحوارو الرجوع ل

by Line. 

 

 

 

 

 

 



ARABIC LISCAD TUTORIALS ةعربٌبال لٌسكاد تطبٌقات 

 

-96- 
 

من اسم  مربع الحوارة الٌسرى كما مشار إلٌه فً الصورة. ثم اكمل البٌانات فً قرب المشهد من نهاٌة خط المواسٌر فً الجه Windowباستخدام األداة 

 تح القطاع.القطاع الطولً و طرٌقة ف

 

ثم اختر بداٌة خط المواسٌر المشار إلٌها ثم  Profile Along Line Noثم انقر داخل الحقل  Profile nameأمام الحقل  Natural Surfaceأدخل 

 من رسالة تأكٌد إنشاء القطاع. OKإلنشاء القطاع ثم اضغط على  Createاضغط على 

 

 إنشاء قطاع طولً ٌعكس خط المواسٌر .2

قطاع طولً أخر على  بإنشاءآلن سنقوم ا

و لكن هذا القطاع  348امتداد نفس الخط 

 سٌعكس خط المواسٌر الحقٌقً.

 

و عدل  Parametersاضغط على زر 

 الخٌارات تبعا لما هو بالصورة المقابلة.

 

لحفظ اإلعدادات و  OKثم اضغط على 

 .Profile by Line مربع الحوارالرجوع ل
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 إلنشاء القطاع و عرض القطاع فً نافذة مشهد قطاع طولً جدٌدة. Createثم اضغط على  ورة التالٌةأكمل الحقول كما بالص

 

 

 عرض كال من القطاعٌن فً نافذة مشهد قطاع طولً واحدة .3

 

 

 لٌتم عرض كبل من القطاعٌن.. Openثم اضغط على  Natural Surfaceثم حدد  Profiles/Openمن نافذة مشهد القطاع الطولً اختر 

 

 

 .Feature Display مربع الحوارلتستعرض  Display/Featuresسنحسن اآلن شكل ظهور القطاعان و لفعل ذلك اختر 

 

 مربع الحوارٌمكنك الوصول سرٌعا ل Feature Display  بالنقر على الزر األٌمن للفأرة فً أي مكان من مساحة الرسم و اختٌارDisplay Features 

 من القائمة.
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 اضبط اإلعدادات كما بالصورة المقابلة. Profilesمن التبوٌب 

 

 

لٌتم تطبٌق تلك  Apply to All Sectionsثم اضغط على 

 اإلعدادات على جمٌع القطاعات المعروضة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدادات كما بالصورة ثم اضبط اإل Layoutثم من التبوٌب 

بٌق التغٌٌرات و تط مربع الحوارإلغبلق  OKاضغط على 

 على القطاع.
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 القطاعات عرض تطبٌق المبالغة الرأسٌة على .4

 Display / Verticalسنقوم اآلن بتطبٌق مبالغة رأسٌة لكً ٌتماشى شكل القطاع من ارتفاع و انخفاض مع المسافة األفقٌة للقطاع و لفعل ذلك اختر 

Exaggeration  أمام الحقل  350و أدخل القٌمةVertical Exaggeration  ثم اضغط علىOK .ًو ٌنبغً أن ٌظهر لدٌك القطاع شبٌه بالتال 

 

 

 انخالصح:

 لقد أتممت هذا التطبٌق و ٌنبغً أن تكون قد عرفت كٌفٌة إنشاء و استعراض القطاع الطولً و أٌضا:

 .ضبط المعلمات لتحدٌد نوع القطاع المستخرج 

 قطاع باختٌار خط. إنشاء 

 مشهد القطاع الطولً إنشاء. 

 .فتح أكثر من قطاع داخل مشهد قطاع طولً واحد 

 .التحكم فً طرٌقة عرض القطاع 

 .التحكم فً المبالغة الرأسٌة عند عرض القطاع 
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 انتطثيق انثاوي و انعشرون: إوشاء قطاعاخ عرضيح

 األهذاف:

 ٌهدف هذا التطبٌق لمعرفة كٌفٌة إنشاء القطاعات العرضٌة على ظاهرة ما.

 انتطثيق:

نا مشروع ٌتطلب عمل عدة قطاعات عرضٌة على امتداد خط ٌوجد لدٌ

 منتصف الطرٌق.

 Section Markersضبط سمات و عرض عالمات القطاع  .0

من مجلد  Cross Sections.seeلفتح الملف  File/Openاختر 

 التطبٌقات.

 

و تأكد  Alignmentsثم اختر التبوٌب  Display/Featuresاختر 

لضمان ظهور خط محاذاة محور  من تطبٌق اإلعدادات كالتالً

 الطرٌق.

 

 .OKثم اضغط على 

 

لمحور  Alignmentالقاعات العرضٌة بطول خط المحاذاة  إنشاءٌتم 

 .Section Markersبمسافات فاصلة ٌتم تعرٌفها بعبلمات القطاعات  Centerline الطرٌق

 

و لفعل إلنشاء عبلمات القطاعات  نحتاج, Designالمسمى دٌنا اآلن خط المحاذاة الرئٌسً و بٌنما ٌوجد ل

 .Task/Profiles and Designذلك اختر 

 

 و اضبط السمات كما بالصورة. Attributes/Section Markersاختر 

 

 لحفظ تلك اإلعدادات. OKثم اضغط على 

 

 

 إنشاء عالمات القطاعات على طول امتداد خط المحاذاة .2

 Method/by Rangeثم اختر  Create/Section Markersاختر 

 

كما بالصورة  Create Section Markers by Range مربع الحواراضبط إعدادات 

 المقابلة.

 

إلنشاء سلسلة عبلمات المقاطع بطول خط المحاذاة عند المحطات و  OKاضغط على 

 النقاط المفتاحٌة.

 

 .مربع الحوارإلغبلق  Closeثم اضغط على 
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 التً فً الصورة. ستبدو عبلمات القطاعات مثل

 

 

 

 

 

 

 

 Corridor of Interestإنشاء حٌز االهتمام  .3

 خط المحاذاة.جانًب  طول و نحتاج اآلن إنشاء حٌز االهتمام لتحدٌد امتداد القطاعات العرضٌة على

 

 Method/Tableثم اختر  Create/Corridor of Interestاختر 

 

 Alignmentمن القائمة  Designخط المحاذاة  اختر Corridor of Interest Table مربع الحوارمن 

 

 و ٌمكن اختٌار المحطة بالفأرة مباشرة من الرسم. 3البداٌة من عند المحطة لتكون نقطة  Stationأمام الحقل  .أدخل القٌمة 

 

 02و القٌمة  :Offset 1أمام الحقل  12-و أدخل القٌمة 

 .Addثم اضغط على  :Offset 2أمام الحقل 

 

ضافة نقطة جدٌدة فً الحٌز انقر داخل الحقل و اآلن إل

Station  بالفأرة من الرسم 94.875ثم اختر المحطة. 

 

و  :Offset 1أمام كبل من  14-و  04أدخل القٌمة 

Offset 2:  بالترتٌب. ثم اضغط علىAdd. 

 

و باستخدام نفس الطرٌقة السابقة أكمل إدخال باقً 

 المحطات كما بالصورة التالٌة.

 

 حٌز االهتمام على إنشاءلٌتم  Applyعلى اضغط 

 .Closeالرسم ثم اضغط على 
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 العرضٌة من نموذج التمثٌل الرقمًمجموعة القطاعات  إنشاء .4

و قم بضبط  Cross Section Parameters مربع الحوارإلظهار  Parametersثم اضغط على  Profile/Cross Section/Createاختر 

و  لحفظ تلك اإلعدادات الًت تضمن استخراج بٌانات القطاعات العرضٌة من نموذج السطح المطلوب OKالٌة ثم اضغط على اإلعدادات كما بالصورة الت

 .Cross Section Creation مربع الحوارالعودة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 Createأٌضا اضبط اإلعدادات كما فً الصورة التالٌة ثم اضغط على 

ند ظهور رسالة تأكٌد نجاح ع OKإلنشاء القطاعات العرضٌة ثم اضغط 

 القطاعات. إنشاء
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 مرافق تحت األرضإنشاء مجموعة قطاعات عرضٌة ثانٌة تمثل  .5

 Parametersو لعمل ذلك اضغط على  مجموعة أخرى و ستظهر أي مرفق ٌقع تحت األرض و ٌتقاطع مع القطاعات العرضٌة بإنشاءسنقوم اآلن 

 .Cross Section Parameters مربع الحوارالستعراض 

 

 .OKثم اضبط اإلعدادات كما بالصورة ثم اضغط على 

 

 

 

إلنشاء  Createاضبط اإلعدادات كما فً الصورة التالٌة ثم اضغط على  ثم

 القطاعات. إنشاءعند ظهور رسالة تأكٌد نجاح  OKالقطاعات العرضٌة ثم اضغط 

 

قطاعات نافذة عرض قطاعات عرضٌة جدٌدة تحتوي على مجموعة ال إنشاءسٌتم 

و تعرض أول قطاع فً المجموعة و الذي ٌقع عند المحطة  Utilitiesالعرضٌة 

ٌوجد فٌه تقاطع للمرافق التً تقع تحت األرض مع . و هو القطاع األول الذي .25

و ٌوجد قطاع أخر فقط ٌتفق مع المعاٌٌر  خطوط عبلمات القطاعات العرضٌة

ا قطاعان فقط فً مجموعة القطاعات لك ٌوجد لدٌن, و بذالمختارة إلنشاء القطاعات

Utilities ًتحت األرض. صرفال تظهر والت 
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 عرض مجموعتً القطاعات العرضٌة .6

 

 

 Naturalثم من القائمة اختر  Cross Sections/Openاختر 

Surface XS  و اضغط علىOpen. 

 

 ..25لٌتم عرض كبل من القطاعٌن السابق إنشائهما عند المحطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض القطاعات العرضٌةضبط  .7

 

 

 

 

 

 

قطاعات العرضٌة, اختر لل عرض المعلومات اآلن تغٌر سوف

Display/Features  و من التبوٌبCross Sections 

 اضبط اإلعدادات كما بالصورة التالٌة.
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. Layoutثم غٌر اإلعدادات من التبوٌب   كما ًٌل

 

 

 

تغٌٌر و تطبٌق  مربع الحوارإلغبلق  OKثم اضغط على 

العرض على مجموعة القطاعات العرضٌة  تإعدادا

Utilities. 

 

 

 

 

 

 

 

اختر  Natural Surface XSو لتطبٌق التغٌٌرات على المجموعة  Utilitiesستبلحظ أن التغٌٌرات قد تمت فقط على مجموعة القطاعات 

Display/Features  مرة أخرى و من التبوٌبCross Sections  اخترNatural Surface XS  من قائمة مجموعات القطاعات و طبق نفس

 .Symbolو لكن دون تفعٌل الخٌار  Utilitiesاإلعدادات التً طبقتها مسبقا على المجموعة 

 

 .Natural Surface XSالتغٌٌرات على المجموعة  قو ٌتم تطبٌ مربع الحوارلٌغلق  OKثم اضغط على 

 

 النافذة.لضبط عرض القطاعات داخل   Fitاستخدم األداة 

 

 استعراض المحطات داخل مجموعة القطاعات .8

 ....0.للذهاب إلى أول قطاع فً المجموعة و هو عند المحطة  Display/First Sectionٌوجد أوامر متنوعة لبلنتقال بٌن القطاعات. اختر 

 

 .األدواتتلك األزرار من شرٌط  للتحرك خبلل القطاعات و ٌمكن استخدام Display/Previousو  Display/Nextثم استخدم األمرٌن 

 

 

 

 

 ..25للذهاب إلى القطاع عند المحطة  OKو اضغط على  250ثم اختر المحطة  Display/Go To Sectionاختر 

  



ARABIC LISCAD TUTORIALS ةعربٌبال لٌسكاد تطبٌقات 

 

-106- 
 

 و التً ٌمر بها ماسورة الصرف كما هو مشار إلٌها بالصورة. .25الصورة المستخرجة من البرنامج توضح شكل القطاع عند المحطة 

 انخالصح:

 لقد أتممت هذا التطبٌق و أصبح لدٌك فهم جٌد حول إنشاء القطاعات العرضٌة و عرضها. كما تعلمت أٌضا:

 .ضبط سمات عبلمات القطاعات 

 .إنشاء عبلمات القطاعات بطرٌقة المدى 

 .إنشاء نطاق أو حٌز االهتمام للتحكم فً امتداد القطاعات العرضٌة 

  مطها.القطاعات للتحكم فً نضبط معلمات إنشاء 

 مجموعات متعددة من القطاعات. إنشاء 

 مشهد للقطاعات العرضٌة. إنشاء 

 .فتح مجموعات قطاعات متعددة فً نافذة واحدة 

 .التحكم فً طرٌقة عرض سمات القطاعات داخل نافذة القطاعات العرضٌة 

 .استعراض القطاعات المختلفة باستخدام أدوات التنقل بٌنها 
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 مضاحح انقطاعاخعريف انكمياخ تطريقح تانتطثيق انثانث و انعشرون: 

 األهذاف:

 لمجموعة القطاعات العرضٌة المعروضة. مساحة القطاعاتالهدف من هذا التطبٌق هو تعرٌف و حساب الكمٌات بطرٌقة متوسط 

 انتطثيق:

 مساحة القطاعاتتعرٌف مجموعات القطاعات التً ستستخدم فً تعرٌف  .0

 من مجلد التطبٌقات. End Area Volumes.seeثم افتح الملف  File/Openاختر 

 

 لعرض مشهد القطاعات العرضٌة. Window/Cross Section Viewاختر 

 

 و الذي ٌستخدم فً: Define End Areas مربع الحوارلتستعرض  Volumes/Define End Areasاختر األمر 

 .القطاعات مساحةمن سطح واحد مغلق أو سطحٌن أو عدم إنشاء  مساحة القطاعاتسواء إنشاء  -1

 .مساحة القطاعاتأي مجموعات القطاعات)من و إلى فً حالة السطحٌن( التً ستستخدم فً حساب  -2

 استنباط أو عدم استنباط خط القطاع فً حالة وجود فجوات أو فراغات فٌه. -3

 و ترتٌب تطبٌق تلك القواعد. مساحة القطاعاتالحد الخارجً لتحدٌد أي من القواعد تطبق لتحدٌد  -4

 .مساحة القطاعاتلتستخدم لتحدٌد  Two Surfacesاختر 

 

 

 

 

اختر  From Surfaceمن القائمة 

و التً تمثل سطح   OriginalXSالسطح 

 األرض الطبٌعٌة.

 

 

 

 

 Bypassاختر  To Surfaceمن القائمة 

Design Set  و الذي ٌمثل سطح

 تصمٌم طرٌق جانبً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  باستخدام سطحٌن فإن كان السطح "إلى" ٌقع فوق السطح "من" فتكون المساحة المحصورة بٌنهما ردم و  تمساحة القطاعاعند حساب الكمٌات بطرٌقة

 إن كان السطح "إلى" ٌقع أسفل السطح "من" فإن المساحة المحصورة بٌنهما تكون حفر.
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 تعرٌف قواعد تقاطع األسطح .2

. ٌمكن اختٌار واحدة أو اكثر من تلك القواعد و أٌضا األولوٌة التً مساحة القطاعاتتستخدم تلك القواعد لتعرٌف كٌفٌة تحدٌد الحدود القصوى الخارجٌة ل

 ٌتم بها تطبٌق تلك القواعد.

 

  ًتكون غٌر مفعلة. 3قٌمتها القاعدة الت 

 .ٌجب اختٌار قاعدة واحدة على األقل 

 .القٌمة تحدد ترتٌب و أولوٌة تطبٌق تلك القاعدة 

 القطاع لٌسار و ٌمٌن القطاعتطبق القواعد بشكل مستقل على جانب ً 

 

 .مساحة القطاعات إنشاء فلن ٌتم متوافقة قاعدة من الممكن العثور على لم ٌكن إذا

 

سٌتم تعرٌفها بأقصى تقاطع  مساحة القطاعاتفقط و الذي ٌعًن أن حدود  Stop at outer intersection limitضبط قواعد تقاطع األسطح باختٌار ا

حٌث لم ٌتم اختٌار قواعد  مساحة القطاعات إنشاءمن خط المنتصف, و إن لم ٌكن هناك تقاطعان على األقل بٌن السطحٌن فلن ٌتم ة الٌمٌن و الٌسار جه

 أخرى هنا.

 

 .Define End Areas مربع الحوارللخروج من  OKثم اضغط على  Display End Areasتأكد من الضغط على الزر 

 

ٌمكن أٌضا التحكم فً خٌار العرض هذا باختٌار األمر اآلن. و  مساحة القطاعاتسٌتم عرض 

Display/End Areas  أو بالضغط بزر الفأرة األٌمن على نافذة الرسم و من القائمة المنبثقة

 لتفعٌلها أو أزل عبلمة تنشٌط الخٌار. End Areasاختر 

 

 

 

 

 

 ..34شكل القطاع عند المحطة 

 

 



ARABIC LISCAD TUTORIALS ةعربٌبال لٌسكاد تطبٌقات 

 

-109- 
 

 مساحة القطاعاتحساب الكمٌات من  .3

 و Prismoidal تطبٌق التصحٌح المنشوري وفٌما بٌن القطاعات المرشحة.  مساحة القطاعاتالتالٌة هً حساب الكمٌات بٌن سطحٌن بطرٌقة  المهمة

إن لم ٌتم تشكٌل مساحة  .مساحة القطاعات تحدٌد ٌمكن حٌث قطاعات المتتالٌةال من كل زوج بٌنٌتم حساب الكمٌة و .Centroidالمركزٌة  تصحٌح

فً احدى القطاعات فسوف ٌتم تجاهل هذا القطاع و استخدام القطاع الذي ٌلٌه. و عند تخطً احدى القطاعات بسبب عدم التمكن من حساب  قطاعال

 احة النهاٌة فسٌتم إدراج هذا القطاع فً نهاٌة تقرٌر الكمٌات.سم

 

 فً تكوٌن مساحات القطاعات من سطحٌن(.)هذا األمر سٌكون نشط فقط فً حال النجاح  Volumes/Volumes by End Areasاختر 

 

 لٌتم عرض تقرٌر الكمٌات. OKاضبط اإلعدادات كما بالصورة المقابلة ثم اضغط على 

 انخالصح:

 لقد أتممت هذا التطبٌق و ٌنبغً أن ٌكون لدٌك فهم جٌد لكٌفٌة حساب الكمٌات بطرٌقة متوسط مساحة القطاعات.

 مه قطاع طوني CAD رصم هىذصي فمهتع و انعشرون: اوشاء انتطثيق انرا

 األهذاف:

 من مشهد القطاع الطولً. CAD رسم هندسً هو معرفة كٌفٌة إخراج ملف هذا التطبٌق من الهدف

 انتطثيق:

ٌاناتإخراج  اآلننرٌد و SEE فً قطاع طولً مشروع تم االنتهاء من  بإنشاء سوف نقوم هذا التطبٌقفً  .النهائٌة لوحاتالعداد إل رسم هندسً ملف إلى هذه الب

 .LISCAD CAD (*.lcd) ملف

 للقطاع الطولً CADتحمٌل ملف معلمات إخراج الـ  .0

 من مجلد التطبٌقات. Long CAD Output.seeلفتح الملف  File/Openاختر 

 

 .Window/Profile Viewانتقل لمشهد القطاع الطولً باختٌار 

 

و مربع الحوار هذا ٌحدد المعلمات  ,Profile CAD Outputلٌظهر لنا مربع الحوار  !CAD Outputثم اختر  Task/Profiles and Designاختر 

. و هو بمثابة دلٌل MicroStation DGNو  AutoCAD DXFو  LISCAD CADمثل  CADالقطاعات الطولٌة ألنظمة الـ  إخراجالتً تستخدم فً 

 .CADللخٌارات المختلفة إلخراج الملفات 
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 .LISCAD CAD for Windowsو لذلك سنضغط على الزر  LISCAD CADإلخراج لبرنامج فً هذا التطبٌق سٌكون ا

 

 

 

 

لتحمٌل ملف موجود لمعلمات إخراج  Load Profile Layoutاضغط على 

 من القائمة المنسدلة. LongTut. و اختر CADالـ 

 

 Profile CADلتحمٌل الملف و العودة للمربع الحواري  Loadاضغط على 

Output. 
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 CADرسم هندسً الملف ضبط معلمات إخراج  .2

و غٌر إعدادات  Set Profile Parametersاختر 

 المربع الحواري كما بالصورة المقابلة.

 

 

و الذي سٌقوم  Apply to All Profilesاضغط على 

بتطبٌق نفس اإلعدادات على جمٌع القطاعات الطولٌة 

 Pipe و   Natural Surfaceمثل القطاع  المفتوحة

Line Invert. 

 

تتحكم  ()عامل االنحناء Curve Factorقٌمة الخٌار 

فً درجة انحناء خط القطاع فً حال تنشٌط الخٌار 

Curve Surface Line  و كلما انخفضت قٌمة عامل

االنحناء كلما كانت خطوط سطح القطاع الطوًل أكثر 

و  Line Segmentsحدة عند فواصل أجزاء الخط 

دت قٌمة عامل االنحناء كلما العكس صحٌح فكلما زا

 كانت فواصل أجزاء الخط أكثر انحناء .

 

المعلمات الحالٌة ٌمكن حفظها و لفعل ذلك أدخل االسم 

Utilities  أمام العنوانName  ثم اضغط علىSave 

و الستخدام تلك اإلعدادات مرة أخرى اختر االسم من 

 .Loadالقائمة المنسدلة ثم اضغط على 

 

 Profileلرجوع للمربع الحواري ل OKاضغط على 

CAD Output. 

 

 

 

 إعداد ترتٌب صفوف الجدول و تسمٌتها .3

 Rowاختر  Profile CAD Outputالمربع الحواري من 

Order فً ترتٌب صفوف الجدول الذي ٌتم  مو الذي ٌتحك

 إخراجه للرسم الهندسً.

 

ٌسمح بتعدٌل اسم الصف المختار فً الجدول,  Editالزر 

ثم  Pipe Line Invert – Elevation اختر الصف

 Pipe Lineو غٌر اسم الصف إلى  Editاضغط على 

Invert  ثم اضغط علىOK. 

 

أعد ترتٌب  Down و   Upو اآلن باستخدام الزرٌن 

 OKلتطابق الصورة المقابلة ثم اضغط على  الصفوف

 .Profile CAD Outputللعودة للمربع الحواري 
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 ضبط تخطٌط الشبكة .4

 

من مربع  Grid Layoutالزر  طضغا

و غٌر  Profile CAD Outputالحوار 

 كما بالصورة المقابلة. اإلعدادات

 

 عرضتتحكم فً  Frameالمجموعة 

الحدود الخارجٌة لنطاق  حول اإلطار

 .قطاع الطولًلل

 

تتحكم فً  Distance Gridالمجموعة 

عرض الخطوط الرأسٌة لشبكة القطاع 

 )المسافات(.

 

تتحكم فً  Elevation Gridالمجموعة 

عرض الخطوط األفقٌة لشبكة القطاع 

 )المناسٌب(.

 

لحفظ اإلعدادات و العودة   OKاضغط على 

 .Profile CAD Outputلمربع الحوار 

 

 ضبط خطوط القطاع .5

 مربع من Line Layout الزر اختر

 و Profile CAD Output الحوار

 .المقابلة بالصورة كما اإلعدادات غٌر

 

 Connecting Dropوعة المجم

Lines ًخطوطموضع و حجم تتحكم ف 

 خط بٌن التً ٌتم رسمها سقاطاإل

الجزء العلوي من وشبكة لل األساس

 الجدول.

 

تتحكم  Geometry Linesالمجموعة 

 األفقٌة الهندسة الخطوط موضعفً 

شبكة األساس لل خط بٌن ٌتم رسمها التً

 الجدول.الجزء العلوي من و

 

تتحكم فً  Table Linesالمجموعة 

عرض الخطوط األفقٌة و الرأسٌة 

 للجدول.

 

كبل من المجموعات الثبلث السابقة 

 Previewتتطلب الضغط على الزر 
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 لتطبٌق المشاهدة الجانبٌة داخل مربع الحوار.

 

 ا هً الوحدات المستوٌة )األفقٌة( ذالحظ هنا أن جمٌع الوحدات المستخدمة فً مربع الحوار ه- Plan Units. 

 

 .Profile CAD Outputلحفظ اإلعدادات و العودة لمربع الحوار   OKاضغط على 

 

 مقارنة القطاع الطولً سطحو  رسم ضبط مقٌاس .6

 .تالٌةال بالصورة كما اإلعدادات غٌر و Profile CAD Output الحوار مربع من Datum and Scale الزر اختر

 

تستخدم لتحدٌد مقٌاس  Scaleالمجموعة 

ند الطباعة من داخل برنامج اـل الرسم ع

CAD. 

 

وفقا  ٌتم إنشاء الملف, CADلجمٌع نظم الـ 

 فً قاعدة البٌانات.حداثٌات المعٌنة لئل

 

ي ٌتم إدخاله هنا ٌستخدم مقٌاس الرسم الذ

لحساب حجم النص و رموز النقاط  

بالوحدات األرضٌة بحٌث أن تكون بالحجم 

تها المطلوب على اللوحة األفقٌة عند طباع

 بالمقٌاس المطلوب.

 

من خبلل  أفقً نطاق ٌحسب Fitالزر 

 ٌستنتجو البداٌة والنهاٌة محطات اتخاذ

 .مناسبا أفقً نطاق

 

لحفظ اإلعدادات و   OKاضغط على 

 .Profile CAD Outputالعودة لمربع الحوار 

 

 CADالقطاع الطولً لنظم  إخراجحفظ ملف معلمات  .7

 .Profile CAD Output الحوار ربعم من Save Profile Layoutاختر 

 

من القائمة المنسدلة أو أدخل اسم جدٌد لو شئت. و  LongTutاختر الملف 

( و LongTut.lpf)مثبل  lpf.*ملف معلمات إخراج القطاع له االمتداد 

سٌتم حفظه فً مجلد المستخدم حسبما تم تعرٌفه من إعدادات البرنامج 

Configure/Folders. 

 

 .Profile CAD Outputمربع الحوار من  Load Profile Layoutذا ٌمكن استدعائه فً أعمال الحقة بالضغط على الزر ات هو ملف المعلم
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 للقطاع الطولً CADإنشاء ملف الرسم الهندسً  .8

سمٌة الملف و ٌمكن ت, LISCAD CAD for Windows (lcd.*)إلنشاء ملف  Profile CAD Outputمن مربع الحوار  Output to CADاختر 

Long CAD Output.lcd و فً حال تنشٌط الخٌار ,Open CAD File  فسٌتم فتح الملف تلقائٌا فور حفظه على البرنامج الذي تم تحدٌده مسبقا و هو

 .LISCAD CADفً حالتنا هنا 
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 .LISCAD CADبرنامج  كما ٌظهر فًالقطاع 

 

 

 

و اختر  File/Openو منه اختر  LISCAD CADفً وقت الحق ٌمكنك ذلك ببدء برنامج  CADم إن كنت ترغب فً فتح ملف القطاع المصدر لنظا

 من مجلد التطبٌقات. Long CAD Output.lcdالملف 

 انخالصح:

 . كما تعلمت أٌضا:CADلقد أتممت هذا التطبٌق و ٌنبغً أن ٌكون لدٌك فهم جٌد لكٌفٌة إخراج القطاع الطولً لملف رسم هندسً 

 ٌل ملف جدٌد لنسق القطاعات.كٌفٌة تحم 

 .ضبط معلمات القطاع, من نقاط و جدول و ترتٌب صفوفه 

  ضبط مقٌاس الرسم و سطح المقارنة عند اإلخراج للـCAD. 

 .حفظ نسق إخراج القطاع 

  فتح ملف القطاع على برنامجLISCAD CAD. 
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 مه قطاعاخ عرضيح CADانتطثيق انخامش و انعشرون: اوشاء مهف رصم هىذصي 

 األهذاف:

 من مشهد القطاعات العرضٌة. CADهذا التطبٌق هو معرفة كٌفٌة إخراج ملف رسم هندسً  من الهدف

 انتطثيق:

ٌاناتإخراج  اآلننرٌد و SEE فً قطاعات عرضٌة مشروع تم االنتهاء من  سوف نقوم هذا التطبٌقفً  .اللوحات النهائٌةعداد إل رسم هندسً ملف إلى هذه الب

 .LISCAD CAD (*.lcd) ملف بإنشاء

 ات العرضٌةللقطاع CADتحمٌل ملف معلمات إخراج الـ  .0

 من مجلد التطبٌقات. Cross CAD Output.seeلفتح الملف  File/Openاختر 

 

 .Window/Cross Section Viewباختٌار  العرضٌة انتقل لمشهد القطاعات

 

و مربع الحوار هذا ٌحدد , Cross Section CAD Outputا مربع الحوار لٌظهر لن !CAD Outputثم اختر  Task/Profiles and Designاختر 

. و هو بمثابة MicroStation DGNو  AutoCAD DXFو  LISCAD CADمثل  CADالمعلمات التً تستخدم فً إخراج القطاعات الطولٌة ألنظمة الـ 

 .CADدلٌل للخٌارات المختلفة إلخراج الملفات 
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 .LISCAD CAD for Windowsو لذلك سنضغط على الزر  LISCAD CADراج لبرنامج فً هذا التطبٌق سٌكون اإلخ

 

لتحمٌل ملف موجود  Load Cross Section Layoutاضغط على 

 من القائمة المنسدلة. CrossTut. و اختر CADلمعلمات إخراج الـ 

 

 Crossلتحمٌل الملف و العودة للمربع الحواري  Loadاضغط على 

Section CAD Output. 

 

 CADضبط معلمات إخراج ملف الرسم هندسً  .2

ثم اختر  Set Cross Section Parametersاختر 

و من القائمة المنسدلة  Utilitiesمجموعة القطاعات 

هو ما لإعدادات المربع الحواري  تأكد من مطابقة

 بالصورة المقابلة.

 

 

و الذي   Apply to All Cross Sectionاضغط على 

فس اإلعدادات على جمٌع القطاعات سٌقوم بتطبٌق ن

 عرضٌة.ال

 

 

من  Natural Surface XSاختر مجموعة القطاعات 

القائمة المنسدلة و تأكد من مطابقة اإلعدادات للمجموعة 

Utilities  فٌما عدا الخٌارSymbol  ثم اضغط على

OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد ترتٌب صفوف الجدول و تسمٌتها .3

 فً ترتٌب صفوف الجدول الذي ٌتم إخراجه للرسم الهندسً. مو الذي ٌتحك Row Orderاختر  Cross Section CAD Outputالمربع الحواري من 

 

 .المختار ٌعطً المستخدم القدرة على إعادة تسمٌة الصف Editالزر 

 

  الصف المختار و إعادة ترتٌبه.لتحرٌك  Downو  Upٌن الزرو 
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ظها و العودة للمربع لقبول التغٌٌرات و حف OKاضغط على 

 .Cross Section CAD Outputالحواري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشبكة تخطٌط ضبط .4

من مربع  Grid Layoutاضغط الزر 

تأكد من و  Profile CAD Outputالحوار 

 بالصورة المقابلة. هو مال اإلعدادات مطابقة

 

 عرضتتحكم فً  Frameالمجموعة 

الحدود الخارجٌة لنطاق  حول اإلطار

 .اع العرضًقطلل

 

تتحكم فً عرض  Offset Gridالمجموعة 

الخطوط الرأسٌة لشبكة القطاع )اإلزاحة 

 (.ٌمٌنا و ٌسارا من خط المحاذاة

 

تتحكم فً  Elevation Gridالمجموعة 

عرض الخطوط األفقٌة لشبكة القطاع 

 )المناسٌب(.

 

لحفظ اإلعدادات و العودة   OKاضغط على 

 Cross Section CADلمربع الحوار 

Output. 

 

 ضبط خطوط القطاع .5

 تالٌة.ال بالصورة كما اإلعدادات غٌر و Cross Section CAD Output الحوار مربع من Line Layout الزر اختر

 

 الجدول.الجزء العلوي من وشبكة لل األساس خط بٌن الًت ٌتم رسمها سقاطاإل خطوطموضع و حجم تتحكم فً Connecting Drop Linesالمجموعة 
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تتحكم فً  Table Linesالمجموعة 

عرض الخطوط األفقٌة و الرأسٌة 

 .للجدول

 

 

 

لتطبٌق ٌستخدم  Previewالزر 

التغٌٌرات على مربع المشاهدة الجانبٌة 

 داخل مربع الحوار.

 

لحفظ التغٌٌرات و  OK ضغط علىا

 Cross Section العودة لمربع الحوار 

CAD Output . 

 

 

 

 ارنة القطاع العرضًسطح مقو  رسم ضبط مقٌاس .6

 .تالٌةال بالصورة كما اإلعدادات غٌر و Cross Section CAD Output الحوار مربع من Datum and Scale الزر اختر

 

مربع الحوار هذا ٌستخدم للتحكم فً 

مقٌاس رسم و أبعاد القطاعات العرضٌة 

 .CADالمصدرة لبرنامج الرسم الهندسً 

 

مقٌاس  تستخدم لتحدٌد Scaleالمجموعة 

الرسم عند الطباعة من داخل برنامج الـ 

CAD. 

 

 ٌتم إنشاء الملف, CADلجمٌع نظم الـ 

فً قاعدة حداثٌات المعٌنة وفقا لئل

 البٌانات.

 

مقٌاس الرسم الذي ٌتم إدخاله هنا ٌستخدم 

لحساب حجم النص و رموز النقاط  

بالوحدات األرضٌة بحٌث أن تكون 

فقٌة عند بالحجم المطلوب على اللوحة األ

 طباعتها بالمقٌاس المطلوب.

 

ٌحدد شكل القطاعات  Layout القسم

 العرضٌة المخرجة.
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 الٌسار إلى الٌمٌن. و تتزاٌد المحطات من أعمدة فً المقاطع العرضٌةٌتم إخراج  سوف محطاتمن ال نطاق لكل

 

 .Cross Section CAD Outputلحفظ التغٌٌرات و العودة لمربع الحوار  OK اضغط على

 

 CADحفظ ملف معلمات إخراج القطاع الطولً لنظم  .7

 .Cross Section CAD Output الحوار مربع من Save Cross Section Layoutاختر 

 

من القائمة المنسدلة أو أدخل اسم جدٌد لو شئت. و  CrossTutاختر الملف 

( و CrossTut.xpf)مثبل  xpf.*ملف معلمات إخراج القطاع له االمتداد 

ٌتم حفظه فً مجلد المستخدم حسبما تم تعرٌفه من إعدادات البرنامج س

Configure/Folders. 

 

 Cross Section CADمربع الحوار من  Load Cross Section Layoutذا ٌمكن استدعائه فً أعمال الحقة بالضغط على الزر و ملف المعلمات ه

Output. 

 

 ٌةات العرضللقطاع CADإنشاء ملف الرسم الهندسً  .8

و ٌمكن تسمٌة , LISCAD CAD for Windows (lcd.*)إلنشاء ملف  Cross Section CAD Outputمن مربع الحوار  Output to CADاختر 

فسٌتم فتح الملف تلقائٌا فور حفظه على البرنامج الذي تم تحدٌده مسبقا  Open CAD File, و فً حال تنشٌط الخٌار Cross CAD Output.lcdالملف 

 .LISCAD CADً حالتنا هنا و هو ف
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 .LISCAD CADبرنامج  كما ٌظهر فًأحد القطاعات 

 

 

و  File/Openو منه اختر  LISCAD CADفً وقت الحق ٌمكنك ذلك ببدء برنامج  CADإن كنت ترغب فً فتح ملف القطاعات المصدر لنظام 

 من مجلد التطبٌقات. Coss CAD Output.lcdاختر الملف 

 انخالصح:

 . كما تعلمت أٌضا:CADت هذا التطبٌق و ٌنبغً أن ٌكون لدٌك فهم جٌد لكٌفٌة إخراج القطاعات العرضٌة لملف رسم هندسً لقد أتمم

 .كٌفٌة تحمٌل ملف جدٌد لنسق القطاعات العرضٌة 

 .ضبط معلمات القطاعات العرضٌة, من نقاط و جدول و ترتٌب صفوفه 

 لـ ضبط مقٌاس الرسم و سطح المقارنة عند اإلخراج لCAD. 

 .حفظ نسق إخراج القطاعات العرضٌة 

  فتح ملف القطاعات العرضٌة على برنامجLISCAD CAD. 
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 و صياوح انمهفاخ CADانتطثيق انضادس و انعشرون: اصتيراد مهف رصم هىذصي 

 األهذاف:

 LISCADفً  معالجة الملفات تحسٌن لتسهٌل بهاالموصً  الملفات صٌانة إجراءات تنفٌذ ومن ثم DGNالهدف من هذا التطبٌق هو استٌرا ملف من نسق 

Surveying & Engineering Environment (S.E.E.). 

 انتطثيق:

 تثبٌت وظٌفة االستٌراد المطلوبة .0

 من مجلد التطبٌقات. File Maintenance.SEEلفتح الملف  File/Openاختر 

 

 ٌسكاد.لبرنامج الل MicroStation DGNالخطوة األولى هً استٌراد ملف الـ 

 

اختر , Importضمن القائمة  MicroStation)فً حالة عدم ظهور األمر  Import/ MicroStationثم اختر  Task/Data Conversionsاختر 

 إلضافة هذا األمر. Import / Add/Removeاألمر 

 

)أو ٌمكنك النقر مرتٌن بالفأرة فوق العنصر  installedلنقلها للقائمة  <-Addثم اضغط على  Availableمن القائمة  MicroStationحدد و اختر 

 المطلوب لنقله مباشرة(.

 

 لترتٌب القائمة بالشكل المطلوب. Down و   Upباختٌار العنصر و الضغط على الزرٌن  installedو ٌمكنك ترتٌب العناصر المدرجة تحت القائمة 

 

 .Closeاضغط على 

 

 .Import/ MicroStationو اآلن اختر 
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  MicroStationستٌراد ملف بٌانات ا .2

  

تعامل ككود للظواهر و بذلك فإن الرمز المرتبط بكود ظاهرة فً جدول الكود سٌستخدم فً حال كان كود الظاهرة  MicroStationفً الـ أسماء الخبلٌا 

 مطابق السم الخلٌة بشكل مباشر أو من خبلل جدول البحث.

 

 .Groupسٌعامل كمجموعة لٌسكاد  MicroStationفً نظام  Levelفإن رقم المستوى  Alternate Codingالحظ أنه فً حالة عدم تنشٌط الخٌار 

 

كانعكاس لرقم مستوى العناصر و  MicroStationفإن كود أي عنصر سٌستخرج من ملف تصمٌم الـ  Alternate Codingو فً حالة تنشٌط الخٌار 

ٌملئ باألصفار فً كود الظاهرة الناتج. فمثبل فً ملف تصمٌم الرقمٌة تلك  MicroStationكل من عناصر  ه.اللون و وزن الخط و نمط

MicroStation  و هذا الكود سٌستخدم فً  02004067فإن كود الظاهرة المولد سٌكون  7و نمط خط  6و وزن خط  4و لون  2ٌوجد عنصر بمستوى

 جدول البحث لتعٌٌن سمات العناصر.

 

 .Import Data Fileللرجوع لمربع الحوار  OKمن أمام خانات البحث كلها ثم اضغط على  Noneاختٌار و تأكد من  Lookupاضغط على 

 .OKو اضغط  MicroStn.dgnثم اختر الملف  Code Table العنوان أماممن  Tutorialsتأكد من اختٌار 
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 فلترة النقاط .3

ًئ لٌقدم تقرٌر إحصا Report/Statisticsثم اختر  Task/Utilitiesاختر 

 عن ملف البٌانات المفتوح.

 

لؤلنماط الكائنات الحالٌة و المحذوفة  عدد ٌعرض التقرٌر إحصائٌات حول

 المختلفة. و كذلك ٌعرض عدد الكائنات الغٌر نشطة.

 

 قطاعات العدٌد من التً قد تتكون من Line String الخط سلسلة أن الحظ

 التقرٌر. هذا فً خط واحد ككائن فقط تعد Line Segments الخط

 

أو  DXFأو  DWG الملفات كاد مثل الرسم ملفات استٌراد عند مشكلة شائعة

DGN  ًالكائنات مما ٌنتج عنه  بٌن مشتركة نقطة كل نهاٌة فً نقاط تكراره

ٌانات بنقاط متكررة زائدة و طوبولوجٌا )بنٌة( قلٌلة جدا.  قاعدة ب

 

 دائماأن تقوم  ملفاتال هذه استٌراد بعد أنه للغاٌة فمن الموصً به ولذلك

ٌانات الزائدةإزالة و بفلترة  .LISCAD المشروع الـ من الب

 

. OKاضغط على   للخروج من التقرٌر اإلحصاًئ

 

 

 

 

 .Maintenance/Filter Pointsاختر األمر 

 

ٌانات نقاطزالة إلمستخدم ٌسمح لل Filter Pointsمربع الحوار   المحدد. السماح ضمن من قاعدة الب

 

 .Region Sizeأمام الحقل  5333ٌمة حدد الق

 

المستخدم فً عملٌة الفلترة ٌستخدم لفهرسة البٌانات فً عدد من  Region Sizeحجم النطاق 

و  ..5عادة, حجم النطاق بٌن حجم نطاق مبلئم, بتحدٌد سرعة عملٌة الفلترة تزٌد النطاقات. 

 مبٌوتر و سعة الذاكرة العشوائٌة لدٌك.سٌعطً أكبر سرعة و لكن أٌضا ذلك ٌعتمد على مكونات الك ..05

 

  للحصول على أفضل النتائج. ...5ذات سرعات عالٌة و لذلك ٌنصح باستخدام حجم النطاق معظم األجهزة الحدٌثة 

 

تقع  التً النقاط تصفٌة وسٌتم .عند إجراء الفلترة Yو  Xاإلحداثً  اختبلف كقٌمة لحد السماح فً Filter X & Y Toleranceأمام  05000أدخل القٌمة 

 .Yو  Xكل من االتجاهٌن  فً من بعضها البعض محددة مسافة ضمن

 

المناسٌب. و بذلك نضمن فلترة فقط النقاط الًت  كقٌمة لحد السماح فً اختبلف Filter Z Toleranceأمام  05000و أدخل القٌمة  Filter Zنشط الخٌار 

 .3.331عن القٌمة  Zو  Yو  Xال ٌتعدى االختبلف ما بٌنها فً االتجاهات 

 

اعتمادا على سرعة قواعد البٌانات الكبٌرة.  فً ال سٌماقبل أن تتم و  طوٌل نسبٌالبدء عملٌة الفلترة. و قد تستغرق عملٌة الفلترة وقت  OKاضغط على 

الصحٌح بٌن النقاط و الخطوط. و كذلك  لقاعدة البٌانات, فإنها تقوم أٌضا بالربط الطوبولوجًالمعالج لدٌك و ذلك بصرف النظر عن فلترة النقاط 

 فهرستهم بصلة جغرافٌة فً قاعدة البٌانات.
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 ٌانات ب نقطة كلتتم مقارنة الفلترة,  عملٌة أثناء  المحدد.اختبلف السماح  داخل تلك النقاط الًت تقع حذف, وٌتم األخرى النقاطجمٌع فً قاعدة الب

  ٌانات.المرتبطة بنقاط تم حذفها أثناء عملٌة الالخطوط  فلترة تعدل تلقائٌا لموضع النقاط المناسبة المتبقٌة فً قاعدة الب

 .ٌانات قد تعدل تلقائٌا أثناء عملٌة الفلترة لتحمل سمات معٌنة من النقطة المحذوفة  سمات النقاط المتبقٌة فً قاعدة الب

 منسوب أساسا.إن لم ٌكن لها  المناسبة منسوب النقطة المحذوفة سٌنقل تلقائٌا للنقطة المتبقٌة 

  ًإن كانت النقطة المحذوفة نقطة تشكٌل نموذج رقمContourable  ًحتى و إن لم تكن فإن النقطة المتبقٌة المناسبة ستصبح نقطة تشكٌل نموذج رقم

 كذلك أساسا.

 

لنستعرض تقرٌر إحصائً عن قاعدة البٌانات  Report/Statisticsاآلن اختر 

 الحالٌة.

 

 

نقطة قد تم حذفها من ملف المشروع و كل  49112أن هناك  الحظ أن التقرٌر ٌظهر

 من تلك النقاط كان مكررا.

 

 

. OKاضغط على   للخروج من التقرٌر اإلحصاًئ

 

 

 .Block/Allثم اختر 

 

 

 .Task/Computationsاختر 

 

 

 .Edit/Segment Lineاختر 

 

 

 فلترة الخطوط .4

 منحنى كائنات , إلىمنحنى على النقاط متضمنةذات نقطتٌن منفردة.  منحنٌاتإلى خطوط و  سلسلة الخط الواحد تقطٌعٌقوم ب Segment Lineاألمر 

 .فردٌة

 

 فً حالتنا هنا(. لمنحنٌاتالخطوط و المنحنٌات المختارة )كل الخطوط و ا لقطع OKاضغط على 

 

 عند كل نقطة تقع على الخط و بذلك فإن خط ٌحتوي على العدد  تقطعالخطوط المستقٌمة سN النقاط, فسٌنتج لدٌنا  منN-1  ٌات  من الخطوط. و المنحن

 من المنحنٌات. N+1من النقاط, فسٌنتج لدٌنا  Nالذي ٌحتوي على العدد 
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مرة أخرى لمعرفة عدد  Report/Statisticsثم اختر  Task/ Utilitiesاختر 

ٌانات.النقاط والمنحنٌات الحا  لً فً قاعدة الب

 

 

عدد الخطوط ثبلث مرات تقرٌبا عما كان قبل تقطٌع الحظ أن التقرٌر ٌظهر تزاٌد 

 .الخطوط 

 

 

سلسلة الخط خطوط قطع  قد Segment Linesاألمر  أن بشكل واضح ٌعرض هذا

 الواحد إلى خطوط ذات نقطتٌن منفردة.

 

 

 إلغبلق مربع حوار التقرٌر. OKاضغط على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوة التالٌة, نحتاج لفلترة الخطوط.

 

 .Block/Allاختر و لكن قببل 

 

 Task/Utilitiesاختر 

 

 .Maintenance/Filter Linesثم اختر األمر 

 

 ٌسمح للمستخدم بحذف الخطوط المكررة كلٌا بخطوط أخرى.  Filter Linesمربع الحوار 

 

 إذا تم جمع الخطوط المكررة أو المستوردة إلى البرنامج. المٌزة مفٌدة بشكل خاص هذه

 

و ال تعمل سوى على كائنات الخطوط  (Block Mode)الختٌار الكتل هذه الوظٌفة حساسة 

 .Splineو الخطوط المنحنٌة  Linesالمستقٌمة 

 

و هذان الخٌاران  Matching Groupsو  Matching Codesاختر خانة تنشٌط الخٌارٌن 

س الكود و لن ٌقوما فقط بفلترة الخطوط المشتركة فً نقاط البداٌة و النهاٌة و إنما أٌضا لهم نف

 ٌنتموا لمجموعة واحدة.

 

 لبدء عملٌة الفلترة. OKاضغط على 
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مرة أخرى لتحدٌد عدد الخطوط التً تم حذفها من  Report/Statisticsاختر األمر 

 قاعدة البٌانات.

 

 

 خط متكرر. 202.4الحظ أن عملٌة الفلترة قد حذفت 

 

 

 للخروج من مربع حوار التقرٌر. OKاختر 

 

 

 إلغبلق ملف المشروع المفتوح. File/Close و اآلن اختر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظٌف قاعدة البٌانات .5

ٌا من قاعدة  ٌقوم بإزالة Clean Databaseاألمر  Maintenance/Clean Databaseبعد إغبلق ملف المشروع اختر األمر  الكائنات المحذوفة نهائ

 البٌانات.

 

 ح على البرنامج.هذا األمر ٌكون نشط فقط عند عدم وجود أي ملف مفتو 

 

 من مجلد التطبٌقات. File Maintenance.seeاختر الملف  –قم باختٌار المراد تنظٌفه 

 

 الكائنات المحذوفة بشكل دائم.إلزالة  Yesثم من رسالة تأكٌد عملٌة التنظٌف اضغط على  Cleanاضغط على 
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 ي من الكائنات المحذوفة.لن تستطٌع استرجاع أ, Clean Databaseو بمجرد استخدام األمر 

 

 LISCADفحص سالمة ملف بٌانات الـ  .6

 أو مفارقات و معالجتها.و الذي ٌقوم بفحص الملف من أي تشوهات  Integrity Checkنرغب اآلن فً استخدام األمر فحص السبلمة 

 

  Maintenance/Integrity Checkاختر األمر 

 

 من مجلد التطبٌقات. File Maintenance.seeاختر الملف  –قم باختٌار المراد تنظٌفه 

 

 فً ترقٌم الخطوط و المضلعات. للتخلص من أي فراغ Compress String & Polygon Numbersنشط الخٌار 

 

 .ٌانات أثناء عملٌة التنظٌف  سٌتم إعادة ترقٌم تلك الكائنات فقط فً حالة إزالة أي من الكائنات المحذوفة من قاعدة الب

 

 و معالجة األخطاء إن وجدت و عرض تقرٌر بعد انتهاء العملٌة. لبدء عملٌة فحص الملف Checkاضغط على الزر 
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 .”0bak*“عند إجراء عملٌة فحص السبلمة على أي ملف ٌتم نسخ الملف األصلً فً نفس مجلد الملف األصلً و االسم و لكن باالمتداد 

 

 تحسٌن قاعدة البٌانات .7

 من مجلد التطبٌقات. File Maintenance.seeلفتح الملف  File/Openاختر 

 

 .Maintenance/Optimize Databaseثم اختر األمر 

 

ٌانات لؤلوامر  Optimize Databaseاألمر  ٌقوم بتحسٌن وقت استجابة قاعدة الب

سٌحسن الوقت المستغرق لعرض الكائنات من قاعدة المختلفة, باستخدام هذه الوظٌفة 

ٌانات الكبٌرة و بمجرد اختٌار هذه البٌانات, و سٌكون لها أثر م لحوظ على قواعد الب

 الوظٌفة تبدأ عملٌة التحسٌن و ٌتم عرض رسالة عند االنتهاء من العملٌة .

 

 الستعراض الحالة الحالٌة لقاعدة البٌانات. Report/Statisticsاختر 

 

و الحظ أن التقرٌر اإلحصاًئ ال ٌعرض أي من الخطوط  أو النقاط السابق حذفها 

ٌانات ٌقوم بإزالة الكائنات المحذوفة Cleanذلك ألن األمر   بشكل دائم. من قاعدة الب

 

 إلغبلق مربع حوار التقرٌر اإلحصائً. OKاضغط على 
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 إعادة ترقٌم معرف النقاط .8

ٌانات ال Maintenance/Change Identifiersو اآلن اختر األمر   مفتوحة حالٌا على البرنامج.و الذي ٌسمح بإعادة ترقٌم النقاط فً قاعدة الب

 

 )خٌار إعادة الترقٌم(. Renumberاختر 

 

 .:Startأمام الحقل  0أدخل القٌمة 

 

 فارغا لٌتم إعادة ترقٌم جمٌع النقاط فً قاعدة البٌانات. :Rangeاترك الحقل 

 

فً قاعدة تعًن أنك ترٌد إعادة ترقٌم الجزء العددي من معرف النقطة  اإلعداداتتلك 

 .1ات كاملة بدأ من الرقم البٌان

 

  الحظ أن الخٌارCompress .دائما منشط مع هذا الخٌار 

 

 منشط, سٌتم إعادة ترقٌم معرفات النقاط و حذف أي فراغ فً الترقٌم للنطاق المختار. Compressو الخٌار  Changeعند الضغط على 

 

 .ةالمختارخٌارات وفقا لل نقطة معرفاتتغٌٌر ل Changeاضغط على الزر 

 

 انخالصح:

 . و أٌضا تكون علمت كٌفٌة.CADلقد أتممت هذا التطبٌق و ٌنبغً أن تكون قد عرفت جٌدا كٌفٌة استٌراد ملف رسم هندسً 

 ٌانات الكائنات فً إحصاءات من التحقق ٌا قاعدة الب  .المفتوحة حال

 .فلترة النقط المتكررة 

 .ٌات  كسر الخطوط و المنحن

 .فلترة الخطوط المتكررة 

 ٌانات من الكائنات المحذوفة. تنظٌف  قاعدة الب

 .إجراء فحص للسبلمة و تحسٌن قاعدة البٌانات 

 .إعادة ترقٌم معرف النقاط 

 

 

 

 تم بحمد هللا فً اإلسكندرٌة

 هـ 1432رجب  8.األربعاء 

 م 2.00ٌونٌو  .0الموافق 
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