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 تغري املعلومات والبيانات الواردة يف دليل املستخدم هذا من دون إعالن مسبق              . إن أمساء املنتجات ومواقع      ميكن
االنترنت وعناوين الربيد االلكتروين املستخدمة كأمثلة يف هذا الدليل هي غري موجودة يف الواقع ما مل يذكر خالف                      

ذلك. أي تشابه بأمساء الشركات، املنظمات، املنتجات، مواقع االنترنت، عناوين الربيد االلكتروين، الشعارات،                     
األشخاص، األماكن أو األحداث الواقعية هو مبحض الصدفة         . 

إن االلتزام بتعليمات حقوق املؤلف السارية املفعول تقع دائماً على عاتق املستخدم وحده وهو مسؤول بنفسه                       
مسؤولية شخصية   . ال يسمح للمستخدم النسخ و        /أو التخزين أو النقل إىل نظام استقبال البيانات إال بعد إذن كتايب                

OKM وتبقى حقوق املؤلف عند شركة           OKM Ortungstechnik GmbHصريح من قبل شركة    
Ortungstechnik GmbH       ،وذلك بغض النظر عن الطريقة املستخدمة        (أي بشكل إلكتروين أو ميكانيكي.

عن طريق التصوير أو التسجيل    ).  

ال حيصل الزبون على أي حق من حقوق براءة االختراع، العالمات التجارية، حقوق املؤلف أو أي ملك آخر من                       
 من خالل حصوله على دليل املستخدم هذا ما عدى             OKM Ortungstechnik GmbHأمالك شركة    

احلقوق املمنوحة على أساس إذن كتايب       .
. كل احلقوق حمفوظة     .OKM Ortungstechnik GmbH 2010 - 2002حقوق الطبع   

OKM Ortungstechnik GmbH
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ا������ ا	�����    1

إن استخدام الربنامج يدل     .  املستقبلالتابع لسلسلة الرجاء قراءة كل شروط هذه االتفاقية بعناية قبل استخدام برنامج              
. على موافقتك لشروط عقد الترخيص    

النسخ من  . كل احلقوق حمفوظة    . إن هذا الربنامج ودليل االستخدام املرفق به حممي مبوجب قانون محاية املؤلف              
كل خمالفة أو خرق حلقوق املؤلف تقوم أو تتسبب ا              . الربنامج ودليل االستخدام دون إذن ممنوع بشكل قاطع          

. جتعلك تتحمل مسؤوليتها    

ستحصل على رمز أمان خاص من         . فيما خيص االتفاقيات املذكورة أعاله جيب عليك تسجيل الربنامج قبل استخدامه                
ميكن التسجيل . ال ميكن استخدام الربنامج على كمبيوترك إال باستخدام رمز األمان اخلاص بك                   . أجل فتح الربنامج    
ستجد املزيد من املعلومات عن تسجيل          . كل جمموعة أخرى من التسجيالت سيكون عليها رسوم               . أربع مرات جماناً     

إذا أردت . إن رمز األمان اخلاص بك هو صاحل فقط على كمبيوتر واحد           . 8يف الصفحة     3وتثبيت الربنامج يف الفقرة         
ال ميكنك بأية طريقة أن تعدل أو تعاجل أو تغري           . استخدام الربنامج على كمبيوتر آخر فإنك حتتاج إىل رمز أمان جديد                 

. رمز الربنامج بنفسك    

. تأجري أو إعارة الربنامج وكذلك وضعه حتت تصرف الغري               OKMال يسمح بدون إذن كتايب من شركة          

OKM Ortungstechnik GmbH
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 �وط ا����م  8

 ا	���م ��وط 2

إن املعلومات التالية هي نصائح وجيب أن تكون على األقل متوفرة حىت يتم تشغيل الربنامج على الكمبيوتر اخلاص                        

. بك

 على األقل 4 بسرعة قراءة   ...............................................CD-ROMقارئ األقراص املضغوطة      

RS232 أو  USB  يو أس يب  ............وصلة   (لنقل البيانات  ).......... .. ........ .... ........... .......... ... 

 ميغابايت 20.......على األقل   .. ...........................................................مكان ختزين فارغ   

 ميغابايت  128 . ... ..... ..... ..... .............................. على األقل  )RAMذاكرة الوصول العشوائي   (

OpenGL ميغابايت متوافق مع     64 على األقل  ............بطاقة عرض مرئي   ... ..... ....... ..... .......... .. ...

Windows Vista   أو  Windows XP أو  Windows 7 ..........................................   نظام تشغيل  

OKM Ortungstechnik GmbH
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ولذلك الرجاء قراءة كل     . إن استخدام الربنامج يدل على موافقتك على شروط العقد وعلى شروط هذه االتفاقية                   
.الشروط بكل عناية قبل أن تستخدم الربنامج         

 وهو صاحل لالستخدام    .ستحصل على رمز أمان خاص بك من أجل ذلك           . إن التسجيل شرط لبدء استخدام الربنامج         
وهو اعتباراً من التسجيل    . كل تثبيت للربنامج على نظام تشغيل جديد يفترض رمز أمان جديد                   . يف نظام تشغيل واحد    

.التسجيالت األربعة األوىل متضمنة يف السعر أي جمانية        . اخلامس يكون خاضع للدفع      

يف شرح تركيب وتسجيل الربنامج التايل نقترض أن مستخدم الربنامج ميتلك إمكانية دخول االنترنت وعنوان بريد                    
.إذا مل متتلك ذلك الرجاء االتصال بالتاجر الذي اشتريت منه الربنامج             . إلكتروين خاص به   

جيب بعد ذلك إدخال رمز األمان حىت ميكن          . يتم يف هذا الفصل وصف إجراءات تثبيت الربنامج على كمبيوترك            
.استخدام الربنامج    

 �,$�+ ا	$�#�"!  3.1

:جيب لتثبيت الربنامج القيام مبا يلي          

إذا مل يبدأ التثبيت بشكل أوتوماتيكي       . ضع القرص املضغوط املوزع مع اجلهاز يف قارئ األقراص املضغوطة            .1
.3إذا بدأ أوتوماتكياً فتابع القراءة حتت رقم          . 2تابع القراءة حتت رقم     

ميكنك اآلن رؤية  . وأنقر هناك على قارئ األقراص املضغوطة         ) جهاز الكميوتر  (أنقر مرتني على رمز     - أ  .2
بنقرتني autorun.exeأو   start.exeافتح امللف املسمى    . مضمون القرص املضغوط      

 أو 

هو: xاحلرف  . x:\autorun.exeأو  x:\start.exeوأكتب هنا     start  run→أنقر على   -  ب  
". موافق"أكد إدخالك بنقرة على زر        . تسمية قارئ األقراص املضغوطة      

.من أجل بدء تثبيت الربنامج       install 3D softwareاختر يف مربع احلوار     

.اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة من أجل اكمال التثبيت            .3

OKM Ortungstechnik GmbH
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إد��ل ر"0 ا/"�ن3.2

أنقر على الرمز اخلاص بالربنامج على سطح          . بعد تثبيت الربنامج على كمبيوترك ميكنك فتح الربنامج ألول مرة             
.املكتب أو يف قائمة ابدأ       

ميكنك احلصول على هذا الرمز    . الذي يطلب منك إدخال رمز أمان            3.1 الرسم  سيظهر مربع احلوار املوجود يف       
االستمارة   3.2 الرسم  سترى يف  . www.visualizer3d.com/activation حتت عنوان    1مباشرة من االنترنت   

.املوجودة يف االنترنت واليت ميكنك احلصول على رمز األمان منها             

:جيب إدخال البيانات التالية إىل االستمارة         

) X0X0X – X0X0X – X0X0X – X0X0X – X0X0Xمثالً  (الرقم املطبوع على القرص املضغوط        ••••

)XXXX – XXXX – XXXX مثالً(الشفرة التابعة للربنامج اليت تظهر على شاشة الكمبيوتر             ••••

عنوان الربيد اإللكتروين الذي تريد بعث رمز األمان إليه جيب أن يكون صحيحاً لذلك انتبه على عدم الغلط                         ••••
 .فيما بعد سيستخدم نفس عنوان الربيد اإللكتروين للتسجيالت اإلضافية              . عند كتابة البيانات  

بعد " موافق "أنقر على    . 3.2 الرسم   دخل اآلن رمز األمان إىل احلقول الفارغة كما تراها يف مربع احلوار املوجود يف                  أ
.  استخدامه اآلن    ومن املمكن   سيتم تسجيل الربنامج بعد ذلك        . إدخال سلسلة األرقام بشكل صحيح      

يف حال ظهور املشاكل عند التسجيل اتصل بالتاجر الذي اشتريت منه الربنامج             . 

ال ميكن استخدام التسجيل عن طريق االنترنت عندما يوجد على القرص املضغوط للربنامج رمزاً مرقباً من احلروف واألرقم على الشكل التايل                             (مثالً 1
X0X0X – X0X0X – X0X0X – X0X0X – X0X0X        إذا ال يوجد هذا الرمز أو ليس  .(

لديك إمكانية االتصال باالنترنت اتصل باجلهة اليت اشتريت منها الربنامج من أجل أن حتصل على الرمز                        
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 "تسجيل الربنامج "مربع احلوار : 3.1 الرسم 



�11,%�+ و*�ء �)'�
 و��&�
 ا�%�$�#"      

OKM Ortungstechnik GmbH

www.visualizer3d.com

 استمارة التسجيل يف االنترنت   :3.2 لرسم ا 
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 اخلاصة الستخدام   الشاشة الكاملة للربنامج    . سيشرح فيما بعد بشكل أوضح العناصر والبيانات       4.1 الرسم    ترى يف  
.الربنامج 
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 الربنامج :4.1  الرسم 
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����9 ا	�7�8 4.1

جتد يف قائمة التصفح وظائف خمتلفة ميكن أن تتغري ا عرض الصورة البيانية                     (موقع، دوران، حجم     )

من أجل رؤية نتيجة القياس من       Zو Y ،X هذه األزرار من دوران الصورة البيانية حول احملاور            ميكّن: الدوران  
ميكنك دوران الصورة البيانية حىت ترى املنظر الذي تريده من خالل النقر على هذه األزرار لعدة                     . كل األطراف   

 نتيجة القياس، وذلك بالنقر على زر الفأرة األيسر بشكل مستمر وحتريك الفأرة               لتدويروتوجد إمكانية أخرى       . مرات

 .التفضيالت   ←←←←اإلضافات  ميكن تعيني سرعة هذه احلركة يف القائمة الرئيسية حتت             . 

ويلزم ذلك عندما   . ميكن باستخدام هذه األزرار حتريك الصورة البيانية إىل اليسار، اليمني، األعلى أو األسفل                    :حتريك
ميكن تعيني . ميكنك أيضاً النقر على زر الفأرة األمين وحتريك الفأرة          . تتواجد بعض األجزاء من الصورة خارج الشاشة       

. التفضيالت    ←اإلضافات    سرعة هذه احلركة يف القائمة الرئيسية حتت          

ويلزم . ميكنك باستخدام هذه األزرار حتريك خط العمق ضمن الصورة البيانية إىل األعلى أو إىل األسفل                    :خط العمق 
جتد املزيد من املعلومات حول حتديد عمق األجسام          . ذلك من أجل حتديد عمق األجسام اليت مت تعيينها بشكل دقيق              

. 45يف الصفحة     5.1.6.1يف الفقرة    

 بك جمهزة بعجلة     اخلاصةإذا كانت الفأرة     . ميكن باستخدام هذه الوظيفة تكبري وتصغري الصورة البيانية          : الزووم تعديل  
ميكن تعيني سرعة هذه احلركة يف القائمة الرئيسية          . مترير ميكنك باستخدام هذه العجلة تغيري حجم الصورة البيانية              
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 عناصر االستخدام يف قائمة التصفح   : 4.2  الرسم  
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. التفضيالت    ←اإلضافات    حتت   

عندما يكون االختالف بني قيمة االرتفاع األعلى وقيمة االرتفاع األدىن أكرب أو أصغر من                    :اختالف االرتفاع   
هذه الوظيفة مفيدة عند قياس العمق عندما ال            . املناسب ميكنك تغيري الصورة حىت تصبح مناسبة للعرض على الشاشة            

عندما يتواجد يف الصورة الناجتة عن قياسك بقع سوداء             . ميكن عرض املنظر اجلانيب للصورة البيانية بكامله على الشاشة          
.وتظهر القيم اليت كانت خارج نطاق الشاشة أيضاً           . جيب إلزالتها تقليل اختالف العمق       

ميكنك باستخدام هذه األزرار حتريك مستوى اللون األمحر أو األزرق يف الصورة البيانية إىل األعلى أو                   :فيلتر األلوان  
جتد املزيد من املعلومات      . ميكن من خالل هذه العملية إظهار اهلياكل املقنعة يف الصورة البيانية بشكل أوضح                 . األسفل 

 .49يف الصفحة     5.14الرسم   حول فيلتر األلوان يف الفقرة      

���: ا	��	�4.2

وتعد موقع وعمق األجسام اليت مت تعيينها        . تظهر يف شريط احلالة املعلومات عن الربنامج وعن الصورة البيانية احلالية              
 .من بني هذه املعلومات    

: شريط احلالة  4.3 الرسم

:يوجد احلاالت التالية   .  يف هذا احلقل يظهر فيما إذا كان الكمبيوتر متصالً باجلهاز حالياً           :حالة االتصال 

غري متصل    = ••••
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متصل = ••••

جتد املزيد من    . يف هذه احلقول يظهر موقع الشعرات املتقاطعة املوجود يف الصورة البيانية                 :مسار املسح والنبض   
44يف الصفحة     5.1.6املعلومات عن عملية حتديد املوقع يف الفقرة             

لقياس العمق بالضبط جيب حتريك الشعرات املتقاطعة أو خط العمق               . ميكن هنا قراءة عمق األجسام املخفية        :العمق  
القيمة األوىل هي عبارة عن العمق احلايل خلط العمق والقيمة الثانية هي عبارة عن عمق نقطة                     . على اجلسم املعيني    

يف  5.1.6.1القياس الذي يتواجد عليه الشعرات املتقاطعة جتد معلومات دقيقة عن عملية قياس العمق يف الفقرة                    
.45الصفحة   

.جتد يف هذا احلقل معلومات عن طبيعة حقل الوظيفة اليت متر عليه بالفأرة                  :حقل املعلومات   

 .هنا ميكنك أن ختتار احملور الذي جيب أن تدور حوله الصورة                :حماور الدوران 

���: ا/دوات4.3

تتواجد الرموز الصغرية من شريط األدوات        . يسمح شريط األدوات باالستخدام السريع لوظائف القائمة الرئيسية              
جتد شرحاً تفصيلياً يف     . جتد يف الفقرات التالية شرحاً خمتصراً هلذه الوظائف           . جنب كل وظيفة يف القائمة الرئيسية      

 .20يف الصفحة     4.4الفقرة  

ا	�>�9; ا/�����4.3.1

جتد . جيب قبل بدء التسجيل إعداد طريقة نقل البيانات       . أنقر على هذا الزر عندما تريد تسجيل قياس جديد         :جديد

.جديد ←حتت ملف    هذه الوظيفة يف القائمة الرئيسية        

سيفتح مربع حوار الذي ميكن أن        . استخدم هذا الزر عندما تريد مشاهدة وحتليل نتيجة قياس مت حفظها من قبل                    :فتح 

.فتح  ←←←←ملف   جتد هذه الوظائف يف القائمة الرئيسية حتت             . ختتار منه امللف املطلوب   
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" الوظائف األساسية "شريط األدوات  : 4.4 الرسم
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جتد هذه   . امللف مرة ثانية    بعد تسجيل نتائج القياس يف امللف أو إضافة املالحظات أو املعلومات إليه جيب حفظ                   :حفظ

.حفظ  ←←←←ملف     الوظيفة يف القائمة الرئيسية حتت       

تعد من هذه املعلومات طول      . أنقر على هذا الزر عندما تريد إدخال املعلومات التفصيلية عن القياس               : اخلصائص

.اخلصائص  ←البيانية    الصور  جتد هذه الوظيفة يف القائمة الرئيسية حتت             . وعرض مساحة البحث ونوع التربة فيها       

جتد هذه الوظيفة يف القائمة         . عندما تريد طباعة الصورة البيانية املوجودة على الشاشة أنقر على هذا الزر               :الطباعة  

.طباعة  ←ملف   الرئيسية حتت   

وتعد من بينها اللغة، لون اخللفية وكل ما يتعلق         . أنقر على هذا الزر عندما تريد تعديل خصائص الربنامج            : اخلصائص

.اخلصائص ←←←←اإلضافات   جتد هذه الوظيفة يف القائمة الرئيسية حتت           . بتعديل التاريخ والوقت ووحداة القياس      

وجيب أن يكون     . دليل املستخدم   ←مساعدة    سيفتح دليل املستخدم من خالل نقرة واحدة على              :دليل املستخدم  
يوجد هذا الربنامج على القرص املضغوط لربنامج         . مثبت على الكمبيوتر  ® Adobe® Readerبرنامج   

Visualizer 3D 

ا	�8رة ا	$��#��  4.3.2

الصور البيانية   جتد هذه الوظيفة يف القائمة الرئيسية حتت             . هذا الزر يلغي كل التغريات اليت متت على الصورة             :إلغاء 

.إلغاء كل التغريات    ←←←←

يتم زيادة نقط تقاطع جديدة بني       . تستخدم هذه الوظيفة من أجل إعادة احتساب الصورة البيانية رياضياً              :الزيادة

ويوجد املزيد من   . الزيادة ←الصور البيانية   جتد هذه الوظيفة يف القائمة الرئيسية حتت           . املسارات والنبضات   
.41يف الصفحة      5.1.3املعلومات عن الزيادة يف الفقرة          

النامجة (ميكن من خالل النقر على هذا الزر تصحيح اإلشارات اخلاطئة املوجودة يف الصورة البيانية                    :تصحيح اإلشارة  
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شريط األدوات    "الصورة البيانية  ": 4.5 الرسم
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.تصحيح اإلشارة    ←البيانية   جتد هذه الوظيفة يف القائمة الرئيسية حتت الصور            ). مثالً عن نقل البيانات الالسلكي       
.39يف الصفحة      5.1.2يوجد املزيد من املعلومات عن تصحيح اإلشارة يف الفقرة               

جتد هذه الوظيفة يف       . ويتم احتساب قيم إضافية رياضياً     . ميكن زيادة دقة الصورة البيانية من خالل هذه الوظيفة             :الدقة  

.الدقة  ←إظهار  القائمة الرئيسية حتت     

يعرض الصورة البيانية كشبكة مؤلفة من اخلطوط وتظهر من خالل ذلك نقط القياس ومسارات                :عرض شبكي  

.عرض شبكي   ←إظهار  جتد هذه الوظيفة حتت        . القياس

ميكنك بفضل هذا الزر إظهار حوار املعلومات اإلضايف الذي حيتوي على معلومات عن املوقع                    :حوار املعلومات    

حوار ←اإلضافات  جتد هذه الوظيفة يف القائمة الرئيسية حتت             . والعمق ونتائج القياس وإحداثيات اجلي يب اس         

. املعلومات  

جتد هذه الوظيفة يف       . تضيف هذه الوظيفة قيم للصورة البيانية يف األماكن اخلالية من القيم                  :إبعاد القيم الومهية    

.إبعاد القيم الومهية     ←الصور البيانية   القائمة الرئيسية حتت     

جتد هذه الوظيفة يف القائمة الرئيسية       . بنقرة على هذا الزر تفتح الرسم البياين للتردد والطاقة      : طاقة - رسم بياين تردد   

.طاقة - رسم بياين تردد      ←الصور البيانية     حتت   

 إ><�ر  4.3.3

جتد هذه الوظيفة يف القائمة الرئيسية       . يتم إعادة كل التغريات بالنسبة لدوران، حتريك، تكبري الصورة البيانية             :إعادة  

.إعادة  ←إظهارحتت   

جتد هذه الوظيفة يف القائمة الرئيسية         . باستخدام هذه الوظيفة تعرض الصورة البيانية عرضاً منظورياً             :عرض منظوري    

.عرض منظوري    ←←←←إظهار   حتت 

عرض  ←إظهار  جتد هذه الوظيفة يف القائمة الرئيسية حتت           . تعرض الصورة البيانية عرضاً جانبياً        :عرض جانيب 
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" إظهار"األدوات  شريط  :4.6 الرسم
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.جانيب 

←إظهار  جتد هذه الوظيفة يف القائمة الرئيسية حتت           . هذا الزر يعرض الصورة البيانية من األعلى          :عرض علوي   
.عرض علوي   

يظهر اللون عند النقر املستمر على         . ميكن باستخدام هذه األزرار زيادة أو ختفيف ألوان معينة              :ختفيف األلوان  / زيادة
ال يظهر هذا اجلسم يف املنظر     . تستفيد من هذه الوظيفة مثالً يف حالة وجود جسم معدين داخل جتويف كبري                   . الزر

كلما كان نوع التربة املختارة      . ختتار هنا نوع التربة املوجودة يف األرض اليت قمت بالقياس فيها               :اختيار نوع التربة    

الصور البيانية   ميكنك اختيار نوعية التربة حتت      . يتوافق مع األرض اليت يتم فيها القياس كلما كان قياس العمق أدق                

.اخلصائص  ←

إن هذه العملية مهمة من       . باستخدام هذه األزرار ميكن حتريك خط العمق إىل األعلى أو إىل األسفل                :خط العمق 
.45يف الصفحة     5.1.6.1جتد معلومات تفصيلية عن قياس العمق يف الفقرة              . أجل قياس مساحة العمق     

OKM Ortungstechnik GmbH
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شريط األدوات  "قياس العمق  ": 4.7 الرسم
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ا	@$:4.3.5

.ميكنك القيام بذلك أيضاً باستخدام عجلة مترير الفأرة          . ميكن هنا تكبري أو تصغري الصورة البيانية        :زووم

يتم ضبط تكبري مباشرة وتظهر الصورة البيانية بشكل مكرب        . اختار من هذه القائمة درجة تكبري الصورة البيانية            :تكبري 

.اقتراب  ←←←←إظهار   جتد هذه الوظيفة يف القائمة الرئيسية حتت         . مباشرة 

تلزم هذه  . ميكن باستخدام هذه األزرار تعديل اختالف االرتفاع إىل احلد األدىن أو األقصى                :اختالف االرتفاع   
.العملية عندما يكون املنظر اجلانيب للصورة البيانية خارج إطار الشاشة               

OKM Ortungstechnik GmbH
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" الضبط"شريط األدوات  : 4.8الرسم 
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ا	��9�A ا	��9&��4.4

جتد فيما يلي شرحاً تفصيلياً لكل       . ميكنك عن طريق القائمة الرئيسية استخدام العديد من الوظائف املتوفرة يف الربنامج                
 .اإلمكانيات املوجودة  

4.4.1;B"

 .ملف كل الوظائف املوجودة يف قائمة       شرح   يف الفقرات التالية      سيتم 

4.4.1.1��

أو eXp 3000 ،eXp 4000  ،eXp 5000: ال حتتاج إىل هذه الوظيفة عندما تستخدم األجهزة التالية               

Localizer 3000 .             ملف   أنقر على  . استقبال  ←←←←ملف   جيب يف هذه احلالة استخدام الوظائف املوجودة حتت←←←←
الذي جيب ضبط    4.9يظهر مربع احلوار املوجود يف الرسم        . عندما تريد نقل البيانات من اجلهاز إىل الكمبيوتر           جديد

.عوامل خمتلفة فيها  

اجلهاز••••

.اختر هنا اجلهاز الذي تريد نقل نتائج القياس منه        

الوصلة  ••••

. USB-Dongle2 السلك املتسلسل للنقل أو دجنل يو اس يب           فيها اختار هنا الوصلة اليت وضعت      

 اخلاصة باتصال دجنل اليو أس يب      .COM الرجاء اإلطالع يف دليل املستخدم اخلاص باجلهاز من أجل كيفية البحث عن وصل                   2

OKM Ortungstechnik GmbH
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مشروع جديد"" مربع احلوار  : 4.9الرسم  
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طريقة النقل   ••••

: توجد اإلمكانيات التالية    . اختار هنا طريقة نقل البيانات     

. جيب اختيار طريقة النقل هذه عندما تستخدم مستقبل بيانات متسلسل و هوائي                : االتصال الالسلكي -

جيب اختيار طريقة النقل هذه عندما وصل اجلهاز القياس مباشرة بسلك متسلسل                   :االتصال السلكي  - 
. بالكمبيوتر 

.اختار طريقة النقل هذه عندما تستخدم البلوتوث             :بلوتوث - 

منط التشغيل   ••••

انتبه إىل أن طريقة التشغيل املختارة تتوافق مع طرق            . جيب هنا اختيار طريقة تسجيل البيانات وعرضها          
. ال تدعم كل األجهزة أمناط التشغيل كلها          . التشغيل تدعمها اجلهاز     

تألف من نتائج القياس صورة ثالثية       . هذه الوظيفة هي الوظيفة األساسية لكل جهاز          :املسح األرضي   -
.37يف الصفحة      5.1جتد املعلومات التفصيلية من أجل حتليل هذه الصور يف الفقرة              . األبعاد 

جتد املعلومات التفصيلية عن    .  استخدام هذه الوظيفة لكل األجهزة اهزة مبجس متطور             ميكنالتمييز  : - 
.37يف الصفحة     5.2هذه الوظيفة يف الفقرة        

جتد املعلومات    . تظهر قيم القياس للمجس األفقي املباشر على الشاشة          ):اس األفقي  (الصورة املباشرة     - 
.49يف الصفحة     5.3.1التفصيلية عن ذلك يف الفقرة      

جتد . تظهر قيم القياس للمجس العمودي املباشر على الشاشة            ):اس العمودي  (الصورة املباشرة     - 
.50يف الصفحة     5.3.2املعلومات التفصيلية عن ذلك يف الفقرة            

استخدم منط التشغيل هذه عندما تريد نقل نتائج قياس            ):األقطاب الكهربائية (املسح اجليوكهربائي     - 
.يتم القياس ذه الطريقة عادة من خالل أقطاب كهربائية موضوعة يف األرض               . جيوكهربائي 

تستخدم منط التشغيل هذه لألجهزة اليت يتم فيها ترتيب نتائج القياس               :املسح عن طريق اجلي يب اس       - 
ال يتم تسجيل القياس على شكل مسارات تدرجيياً بل بشكل         . فقط عن طريق إحداثيات اجلي يب اس        

.عشوائي 
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نبضات مسار القياس    ••••

انتبه على موافقة هذا العدد متاماً مع العدد املناسب للجهاز              . أكتب هنا عدد االندفاعات على مسار القياس         
.أي عندما تقوم بالقياس بعشرين نبضة مع اجلهاز جيب أن تكتب أيضاً عشرين يف الربنامج                      . 

طريقة العمل  ••••

": املسح األضي  "يوجد طريقتني خمتلفتني الستيعاب نتائج القياس يف منط التشغيل            

Gems ،Cavefinder B:تستخدم هذه الطريقة لألجهزة التالية         ):Zig-Zag(بشكل متعرج    -  
Grailfinder ،Rover C ،Rover C II ،Rover Deluxe ،Walkabout و

Walkabout Deluxe .           وتوجد إضافة إىل ذلك إمكانية استخدامها للجهازينFuture 2005 و
Future I-1613

،Gems، Future 2005: تستخدم هذه الطريقة لألجهزة التالية      ):Parallel(بشكل متوازي      -
Future I-160.            وتوجد إضافة إىل ذلك إمكانية استخدامها لألجهزة التاليةGrailfinder ، Rover

C ، Rover C II، Rover Deluxe، Walkabout وWalkabout Deluxe ولكن
.فقط بالنمط اليدوي     

أصبح الربنامج جاهز الستقبال        ". موافق"بعد إدخال كل املعلومات اخلاصة بنقل البيانات أنقر على زر                 
 .البيانات من جهازك اآلن     

إ��Aف 4.4.1.2

وبعد ذلك ال ميكنك    . إيقاف  ←ملف    أنقر على    . جديد  ←ملف   ال تظهر هذه الوظيفة إال بعد استخدام الوظيفة               
. استقبال البيانات  

4.4.1.37�D

تظهر مربع احلوار املوجود يف الرسم      . فتح  ←ملف   عندما تريد أن ترى صورة نتائج القياس احملفوظة أنقر على                
.الذي ميكن أن ختتار منه امللف املطلوب          4.10

 الرجاء القراءة يف دليل املستخدم اخلاص جبهاز القياس من أجل شرح خصائص منط العمل هذا                      3
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 .ستظهر الصورة البيانية  ". فتح"بعد أن اخترت امللف أنقر على الزر        

4.4.1.4  �,�ا	���Bت ا	�

تظهر قائمة حتتوي على آخر امللفات املستخدمة          امللفات احلديثة    ←ملف   عندما متر بسهم الفأرة على اإلدخال          
 .ميكنك هكذا فتح امللفات احلديثة بشكل أسرع     . حديثاً

4.4.1.5E�F

 صورة قدمية بإضافة مالحظات أو معلومات جديدة جيب حفظ هذا امللف                  تعديل   صورة بيانية جديدة أو        تسجيل عند
إذا كان امللف حمفوظ من قبل يتم حفظها ملرة           . ميكنك هكذا استخدام هذه البيانات فيما بعد وبأي وقت         . من جديد  

إذا كان امللف تسجيالً جديداً تظهر بشكل أوتوماتكي الوظيفة           . حفظ  ←ملف    أخرى وبنفس االسم بنقرة على       

 .حفظ باسم    ←ملف   
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4.4.1.6  H��* E�F

وميكنك ذه الوظيفة حفظ القيم املسجلة حديثاً باسم           حفظ باسم    ←ملف   مربع احلوار   4.11ترى يف الرسم    
 .جديد 

 .سيتم حفظ امللف على القرص الصلب        ". حفظ "بعد أن اخترت مكان احلفظ واسم امللف أنقر على الزر             

ا��A$�ل4.4.1.7

،eXp 3000 ، eXp 4000: نقل نتائج القياس من األجهزة التالية      استقبال  ←ملف   ميكن عن طريق الوظيفة      
eXp 5000   أوLocalizer 3000  أنقر من أجل ذلك على اسم اجلهاز اخلاص بك املوجود        . على الكمبيوتر

. 4.12تظهر بعد ذلك مربع احلوار الذي تراه يف الرسم          . يف القائمة  
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 .قبل نقل البيانات من اجلهاز إىل الكمبيوتر جيب أن تقوم بتحديد بعض املعلومات املهمة                  

القياس   جهاز  ••••

ميكن نقل البيانات إال إذا كان هذا           ال.  أن يكون الرقم التسلسلي اخلاص جبهازك موجود يف هذا احلقل                جيب 
عن األجهزة املوصولة بالكمبيوتر وتقوم       " جتديد  "يبحث الزر    . الرقم موافقاً مع رقم اجلهاز اخلاص بك         

.جيب أن يكون هناك جهازاً متصال بالسلك وجيب أن يكون اجلهاز شغاالً                   . بتجديد قائمة األرقام التسلسلية     

احلافظة ••••

بنقرة على الزر الصغري جبانب هذا احلقل تفتح قائمة            .  هنا احلافظة اليت تريد حفظ البيانات املنقولة فيها        أدخل  
.حتتوي على احلافظات املوجودة على الكمبيوتر واليت ميكن أن ختتار منها احلافظة              

وصلة يو اس يب     ••••

عندما يكون جهازك جمهز بوصلة      . ال تضع عالمة يف هذا املربع إال إذا كان جهازك جمهز بوصلة يو اس يب                  
تسلسلية جيب أال تكون العالمة موجودة يف املربع حىت ولو كنت تصل اجلهاز مع الكمبيوتر بسلك على                     

ال يظهر هذا املربع عند استخدام األجهزة احلديثة ألنه يتم حتديد                 . وصلة اليو اس يب املوجود يف الكمبيوتر      
.املعلومات بشكل أوتوماتكي     

الوصلة    ••••

الذي قمت   COM-Portاختار هنا املنفذ     .  هذا احلقل فقط ألجهزة القياس اهزة بوصلة متسلسلة        يلزم 
.ال يلزم ذكر املنفذ عند نقل البيانات عن طريق اليو اس يب             . بربطه مع السلك املتسلسل    
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.يتم اآلن نقل البيانات إىل الكمبيوتر       . بعد أن تضبط كل العوامل الالزمة بشكل صحيح         " موافق"أنقر على زر    

.من أجل فتح امللفات املنقولة       فتح  ←ملف   استخدم فيما بعد الوظيفة      

إر��ل 4.4.1.8

أو BMP، JPGمن أجل حفظ الصورة البيانية الناجتة عن القياس كملف من نوع                 إرسال ←ملف   أنقر على   
PNG .          يظهر مربع حوار ميكن أن تكتب اسم ختتاره أنت فيه .

بعد حفظ الصورة البيانية ميكن استخدامها كصورة عادية يف خمتلف أنواع امللفات أي يف رسائل الربيد االلكتروين أو                    
.يف برامج خاصة ملعاجلة الصور      

4.4.1.9�L�$M	ا

سيظهر مربع احلوار املوجود يف الرسم      . طباعة  ←←←←ملف   عندما تريد طباعة الصورة البيانية احلالية أنقر على             
4.13 .

: ميكنك ضبط العوامل التالية يف مربع الدوار هذا      

 الطابعة••••

رميكن تعيني عوامل إضافية بنقرة   . ميكنك هنا اختيار الطابعة اليت تريد أن تستخدمها لطباعة الصورة البيانية              
". التفضيالت"على الزر   

طباعة املعلومات عن املشروع      ••••

.ضع عالمة يف هذا احلقل إذا أردت طباعة املعلومات اخلاصة بالصورة البيانية إضافة إىل الصورة نفسها                       

)4.4.2.6أنظر الفقرة    ( اخلصائص ←الصور البيانية    سيتم طباعة املعلومات اليت أدخلتها حتت            
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 طباعة الصورة البيانية    ••••

عندما تريد طباعة معلومات املشروع فقط جيب           . عند وضع عالمة يف هذا احلقل سيتم طباعة الصورة البيانية          
.إزالة العالمة  

 طباعة لون اخللفية    ••••

الرجاء االنتباه إىل أن ذلك يؤدي إىل          . ضع عالمة يف هذا احلقل عندما تريد طباعة لون اخللفية للصورة البيانية                
.زيادة استهالك احلرب  

 .سيتم إرسال البيانات إىل الطابعة وتبدأ الطباعة           . بعد تعيني كل العوامل      " موافق"أنقر على زر    

اخلروج 

إذا مل يتم حفظ امللف من قبل سيسألك الربنامج إذا كنت تريد           . من أجل إغالق الربنامج      اخلروج ←ملف   أنقر على   
. حفظها قبل اخلروج من الربنامج      

ا	�8ر ا	$��#�� 4.4.2

 .الصور البيانية   فيما يلي سيتم شرح وظائف لقائمة           

 إ	'�ء آ% ا	�'���ات  4.4.2.1

إعادة كل تغيريات لقيم القياس يف الصورة البيانية           إلغاء كل التغيريات   ←الصور البيانية     ميكن عن طريق الوظيفة      
 .احلالية مثالً تصحيح اإلشارة والزيادة     

ا	��0دة 4.4.2.2

سيظهر مربع احلوار املوجود يف الرسم      . حىت يتم إعادة حساب الصورة رياضياً         الزيادة ←الصور البيانية   أنقر على   
4.14. 
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جيب عليك أن حترك مفتاح الزيادة إىل املوقع            . قبل القيام بالزيادة جيب عليك أن حتدد كم مرة تريد أن تتم الزيادة                
". موافق"املطلوب وبعد ذلك أنقر على        

 .41يف الصفحة     5.1.3جتد املعلومات التفصيلية عن الزيادة يف الفقرة              

��رة  4.4.2.3O7��8 ا�

من إزالة اإلشارات اخلاطئة اليت ميكن أن تظهر عند نقل البيانات           تصحيح اإلشارة    ←الصورة البيانية   ميكّن الوظيفة    .
 4.15يظهر على الشاشة بعد النقر على الوظيفة مربع احلوار املوجود يف الرسم                 . الالسلكي

:ميكنك االختيار بني نوعني من التصحيح      

تصحيح القيم املوجودة حتت الشعرات املتقاطعة         ••••

ذه الطريقة ستتجنب   . عندما ختتار هذا اخليار ستصحح فقط القيمة اليت تتواجد عليها الشعريات املتقاطعة                 
.تصحيح القيم األخرى اليت ال تريد تصحيحها          

)منط أوتوماتيكي (تصحيح القيم كلها      ••••

:يتم تصحيح القيم على أساس العوامل التالية      .يف هذا النمط سيتم مراجعة كل القيم وتعديلها عند اللزوم             

 االختالف املتوسط من قيمة السطح         ••••

ال يتم تعديل قيمة القياس إال عندما يكون االختالف بينها وبني القيم األخرى يف الصورة البيانية أكرب من                    
)7= القيمة املعتادة    (قيمة العامل احملددة     
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 االختالف املتوسط من القيم ااورة          ••••

ال يتم تعديل قيمة القياس إال عندما يكون االختالف بينها وبني كل القيم ااورة يف الصورة البيانية أكرب من                      
)4= القيمة املعتادة    (قيمة العامل احملددة     

 .39يف الصفحة      5.1.2جتد املعلومات التفصيلية من أجل تصحيح اإلشارة يف الفقرة                

 إزا	� ��H ا	$ل 4.4.2.4

وهي قيم قياس ال حتتوي على بيانات حقيقية         . يوجد يف أجهزة قياس معينة إمكانية تسجيل ما يسمى بقيم البدل              

استبدال هذه القيم     إزالة القيم املتغرية      ←الصور البيانية    ميكنك باستخدام الوظيفة     . وهي موجودة فقط بنيابة القيمة      
 .بقيمة التربة العادية   

 ���S - ا	��H ا	$��#Q ��دد     4.4.2.5

الصور اختار الوظيفة عن طريق      . FS-Reflexionطاقة متوفر فقط لنتائج القياس جلهاز        - الرسم البياين تردد     

 .4.16من أجل أن تفتح مربع احلوار املوجود يف الرسم              طاقة - الرسم البياين تردد       ←البيانية    

جتد املزيد من  . ميكنك ذه الطريقة حتليل كل نقطة قياس مرة أخرى من حيث سري منحين الطاقة ونطاق التردد                   
.FS-Reflexionاملعلومات عن منط العرض هذا يف دليل املستخدم اخلاص باجلهاز                 

ا	4.4.2.6�9�86
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سيظهر مربع احلوار املوجود يف   .  من أجل إدخال املعلومات عن نتائج قياسك          اخلصائص ←←←← الصور البيانية   أنقر على 
 4.17الرسم   

املعلومات اليت ال ميكن االستغناء عنها هي باإلضافة إىل عرض وطول مساحة القياس نوع التربة اليت قمت بالقياس                         
 .ال ميكنك حتديد الوضعية والعمق بشكل صحيح إال مع االهتمام ذه العوامل               . فيها

 اسم املشروع   ••••

.أكتب هنا مثالً اسم مشروعك أو مكان قياسك        

 املالحظات ••••

.ميكنك كتابة املعلومات اإلضافية هنا مثالً املدة بني النبضات، عرض مسار القياس، اجتاه القياس إخل                      

 طول مساحة القياس  ••••

)متر أو قدم  (أكتب هنا طول مساحة القياس أي طول مسار القياس             

 عرض مساحة القياس  ••••

).متر أو قدم  (أكتب هنا عرض مساحة القياس حسب الوحدة املختارة               

.اختار هنا نوع التربة اليت تقارب نوع التربة اليت قمت بالقياس فيها            نوع التربة   ••••
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جيب من أجل حفظ هذه املعلومات بشكل دائم            . من أجل تطبيق العوامل على الصورة البيانية         " موافق"أنقر على زر    

 ..حفظ باسم  ←ملف    أوحفظ   ←ملف   أن تقوم حبفظها عن طريق الوظيفة         

إ><�ر4.4.3

 .إظهار يف الفقرات التالية يتم شرح الوظائف املوجودة يف قائمة               

إ�Lدة 4.4.3.1

 .تعيد عمليات الدوران والتحريك والتكبري للصورة البيانية إىل الوضع األصلي                إعادة ←إظهار  الوظيفة  

 ا	����ري �Uضا	4.4.3.2

ميكنك أيضاً النقر مرتني     .  حىت ترى الصورة البيانية احلالية يف العرض املنظوري          عرض منظوري    ←←←←إظهار  أنقر على   
 .على مربع العرض املنظوري املوجود فوق الصورة البيانية        

4.4.3.3 Q$#��	ض ا�U	ا

ميكنك أيضاً النقر   . حىت تراها من اجلانب    عرض جانيب     ←إظهار  ستدور الصورة البيانية احلالية بنقرة على الوظيفة           
ميكنك يف هذا العرض عن طريق خط العمق أن تقيس            . مرتني على مربع العرض اجلايب املوجود فوق الصورة البيانية         

 .عمق وضعية األجسام يف باطن األرض        

ا	�Uض ا	�BUي 4.4.3.4

ميكنك أيضاً النقر مرتني على مربع      . ترى الصورة البيانية من فوق      عرض علوي     ←إظهار  عندما تنقر على الوظيفة       
.ميكن يف هذا العرض قياس الوضعية والعمق لنقاط معينة            . العرض العلوي املوجود فوق الصورة البيانية      

4.4.3.5  �US�A��	ات ا�U(	ا

املتقاطعة من أجل إظهار أو إزالة الشعرات املتقاطعة البيضاء اليت تستخدم من أجل                      الشعرات  ←إظهار  أنقر على   
..قياس الوضعية والعمق   

4.4.3.6 QW$��Lض 

تظهر يف هذا النوع    . من أجل أن ترى الصورة البيانية احلالية بشكل عرض شبكي          عرض شبكي  ←إظهار  أنقر على   
 .بنقرة على هذه الوظيفة تعود إىل العرض العادي          . من العرض التفاصيل الصغرية املخفية عادة       

4.4.3.7��ا	

ميكنك أن ختتار عدد النقط اليت تريد أن يتم حساا رياضياً وإضافتها إىل الصورة البيانية                 الدقة  ←إظهار  بنقرة على    
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حساب  (5واملستوى   4، املستوى   3، املستوى   2، املستوى   )حساب سريع    (1ميكنك االختيار بني املستوى    . احلالية
حيتاج الكمبيوتر  . كلما زاد عدد النقاط اليت يتم حساا كلما تزيد السعة املستخدمة هلذه العملية يف الكمبيوتر                       ). بطئ 

من أجل أن ترى تأثريات هذه العملية على الصورة البيانية جيب أن                . إىل وقت أكثر من أجل عرض الصورة البيانية          
 .تعرضها بالعرض الشبكي    

4.4.3.8 ��$W�	ا

،%100، %80، %50:  ميكنك االختيار بني مستويات التكبري التالية         تكبري   ←إظهار  عندما تنقر على الوظيفة       
أتقر على واحدة من هذه مستويات حىت ترى الصورة البيانية              %. 1000و% 800،400%،200%، 150%

يوجد إمكانية أخرى لتكبري الصورة وهي عن طريق العجلة املتحركة املوجودة على                   . مباشرة يف مستوى التكبري هذا     
.الفأرة 

ا�D�XOت  4.4.4

 .اإلضافات يف الفقرات التالية سيتم شرح الوظائف املوجودة يف قائمة            

4.4.4.1���H�&A ا	)�

إظهار أو إزالة أمناط العرض الثالثة للصورة أي العرض               تقسيم الشاشة  ←اإلضافات  ميكنك باستخدام الوظيفة      
عندما تكون أمناط العرض ظاهرة تتواجد عالمة جنب الوظيفة يف القائمة                 . اجلانيب والعرض العلوي والعرض املنظوري      

.الرئيسية

����9 ا	�4.4.4.27�8

 إظهار أو إزالة أمناط العرض الثالثة للصورة أي العرض               تقسيم الشاشة  ←اإلضافات  ميكنك باستخدام الوظيفة      
عندما تكون أمناط العرض ظاهرة تتواجد عالمة جنب الوظيفة يف القائمة                 . اجلانيب والعرض العلوي والعرض املنظوري      

.الرئيسية

�Fار ا	��BU"�ت 4.4.4.3

يكون احلوار  عندما  .  إظهار أو إخفاء حوار معلومات إضايف          حوار املعلومات     ←←←←اإلضافات  ميكنك باستخدام الوظيفة      
.ظاهر تتواجد عالمة جنب الوظيفة يف القائمة الرئيسية           
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حيتوي على إحداثيات اجلي يب اس وموقع السعرات املتقاطعة وقيم القياس والبيانات                . 4.18ترى احلوار يف الرسم     
ميكن اختيار وضعية حوار املعلومات يف نطاق الشاشة بشكل حر وميكن أن يبقى مفتوحاً أثناء العمل مع                       . عن العمق  

 .الصورة البيانية 

4.4.4.4��B	ا

أتقر على اللغة اليت تريد      . أن ختتار بشكل سريع من بني اللغات املتوفرة         اللغة  ←اإلضافات  ميكنك عن طريق الوظيفة      

←←←←اإلضافات   ميكنك إختيار اللغة أيضاً باستخدام الوظيفة        . اختيارها حىت تظهر وظائف هذا الربنامج كلها ذه اللغة             
 .التفضيالت   

ا	��@�Yت4.4.4.5

ميكنك تعيني خيارات خمتلفة يف الربنامج وسيفتح مربع احلوار املوجود يف الرسم               التفضيالت    ←اإلضافات  بنقرة على    
4.19. 

OKM Ortungstechnik GmbH

www.visualizer3d.com

 حوار املعلومات  :4.18 الرسم

 "التفضيالت"مربع احلوار  :4.19 الرسم



ا���6ام ا�%�$�#" و*��ء5  34

 :ميكنك تعيني العوامل التالية   

اللغة  ••••

العربية، الصينية التقليدية، الصينية : تتوفر حالياً اللغات التالية    . اختار هنا اللغة اليت تريدها للعمل مع الربنامج             
.املبسطة، اإلجنليزية، األملانية، الفارسية، الفرنسية، االسبانية، والتركية         

وحدة القياس ••••

يتم حتول البيانات  . ميكن االختيار بني املتر والقدم    . ميكن أن ختتار هنا نظام القياس الذي تريد أن تعمل به              
.كالعرض والطول والعمق إىل الوحدة املختارة            

صيغة التاريخ   ••••

.ميكنك هنا ضبط كيفية عرض التاريخ       

 صيغة الوقت   ••••

.ميكنك هنا ضبط كيفية عرض الوقت       

عوامل التحويل    ••••

يؤدي إىل تضاعف السرعة       2.00إدخال الرقم     . جيب هنا إدخال العوامل لتحديد السرعة حلركات الفأرة            
عادة تكفي   . ختتلف هذه العوامل حسب الكمبيوتر املستخدم          . عند الدوران والتحريك والتكبري أو التصغري         

.العوامل املعتادة املعينة من قبل املصنع       

لون اخللفية   ••••

.أنقر على احلقل امللون حىت تغري لون خلفية الربنامج             

 فيلتر اللون    ••••

.يؤثر فيلتر اللون على درجة زيادة اللون اليت ميكن تعديله يف قائمة التصفح              

مراقبة اخلصائص املعرفة من املستخدم بشكل دائم        ••••

عندما تكون العالمة موجودة يف هذا املربع يذكرك الربنامج بتسجيل خصائص الصورة البيانية أو لكل عملية                     
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.إذا كنت قد قمت بتسجيل هذه املعلومات ال يقوم الربنامج بتذكريك                . قياس 

. سيتم إعادة كل العوامل إىل الوضع األصلي        " إعادة إىل الوضع األصلي    "عند النقر على الزر     

4.4.4.6�B"�W	ا ��ا	)�

 ترى الصورة البيانية فقط واملناظر الثالثة هلا       (إذا كانت ظاهرة    ).  تستفيد  شاشة كاملة    ←←←←اإلضافات  بعد النقرة على    
Future وFuture 2005من الشاشة الكاملة عندما تقوم بالقياس مع البث احلي للصورة املتوفر يف اجلهازين                

I-160.

ة4.4.5L�&�	ا

.املساعدة  يف الفقرات التالية سيتم شرح الوظائف املوجودة يف قائمة              

د	�% ا	�&�6م4.4.5.1

® إذا كان الربنامج      Adobe® Reader يفتح دليل املستخدم يف برنامج       دليل املستخدم   ←←←←املساعدة    بنقرة على   
Visualizerموجود على الكمبيوتر   . جتد هذا الربنامج أيضاً على القرص املضغوط الذي حيتوي على برنامج                  

3D.®

��آ� 4.4.5.2 Z��"OKM+#��#[ا QD 

 ميكنك الوصول إىل موقع اإلنترنت اخلاص باملصنع هذا الربنامج          OKM موقع  ←←←←املساعدة  بنقرة على الوظيفة      
الذي جتد فيه معلومات عن املنتجات والعروض احلديثة            . الشرط للوصول إىل املوقع هو االتصال بشبكة اإلنترنت        

"�ا�$� ا	���,�ت  4.4.5.3

. عندما تنقر    مراقبة التحديثات    ←←←←املساعدة    جيب أن يكون الكمبيوتر متصل باإلنترنت من أجل استخدام الوظيفة           
 الذي ميكنك من ترتيل التحديثات من      Update Wizardعلى هذه الوظيفة سيغلق الربنامج وسينطلق برنامج              

اإلنترنت.

.57 يف الصفحة    7جتد املعلومات التفصيلية يف الفقرة           

�BU"Visualizer 3D"�ت �Fل   4.4.5.4

 يفتح مربع حوار الذي جتد فيه املعلومات التفصيلية عن نسخة            Visualizer 3D حول  ←←←←املساعدة   بنقرة على    
الربنامج .
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ا��6ام ا	$�#�"!  \��S ]L	��F ا	�����7 4.5
 كل اإلمكانيات لفعل ذلك     .1ميكن التحكم بالربنامج لوظائف كثرية عن طريق لوحة املفاتيح            .  جتد يف اجلدول رقم       

 ���@Aا�����ح ا�

  �FV�Iات ا����F(ر / إ���ء ا��D@إF2

         X[%(ض ا��Fوا� �J#�[` ا�)� � ا��* ���ا��'F3

���F5�? ا�AJن ا/زرق   

F6ز>�دة ا�AJن ا/زرق 

    ��O/ن اAJا� ?����F7

  ��O/ن اAJز>�دة ا�F8

F9إ@�Dر ��9�8 ا��)�وع 

F10إ@�Dر ا���H�[ت 

     �J#�[ر /إ���ء ا�)� � ا��D@إF11

     
↑ r<�:�Pg Up �; ا�E�F إ�b ا/�6

    bJQ/ا bإ� E�Fا� ;� r<�:�Pg Dn ↓

̂   )1د�� ا�A8رة ا�%��$�� bJQ ا����Aى       ��O) 1ب �6>

22د�� ا�A8رة ا�%��$�� bJQ ا����Aى      

33د�� ا�A8رة ا�%��$�� bJQ ا����Aى      

44د�� ا�A8رة ا�%��$�� bJQ ا����Aى      

5 (��Oب *R| )5د�� ا�A8رة ا�%��$�� bJQ ا����Aى   

�Q�%VStrg + P ا�A8رة ا�%��$�� .

%R�Strg + I�E ا�0>�دة 

8�Strg + C:�7 اT �رة 

   XJi/ا ^\Aا� bدة إ��QإStrg + R

Strg + Mإ@�Dر /إ���ء ا��Fض ا�&�$%X وا�AJFي وا����Aري   

Strg + F1ا��Fض ا����Aري   

     X%$�&ض ا��Fا�Strg + F2

Strg + F3ا��Fض ا�AJFي    

    �FV�Iات ا����F(ا� r<�:� ↓ → ↑ ← ,  ,  ,

 حتكم على الربنامج عن طريق لوحة املفاتيح     :1 اجلدول
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���B% و�H��A #��9! ا	��Aس          5

قبل القيام بالقياس جيب عليك أن تعرف ماذا تبحث عنه وفيما إذا كان املكان املختار مناسباً لذلك                          . القياس
العشوائي لن ينجم عنه نتائج مقبولة      . لذلك الرجاء االنتباه إىل النصائح التالية          :

عن ماذا تريد أن تبحث        (القبور، األنفاق، األجسام املخبأة يف باطن األرض،            .. .)؟ إن هذا السؤال يؤثر    ••••
بشكل مباشر على كيفية تطبيق عملية القياس          . عندما تبحث عن األجسام الكبرية احلجم ميكن أن تكون               

املسافة بني نقط القياس أكرب مما جيب أن تكون مسافته عند البحث عن األجسام الصغرية احلجم                       .

امجع معلومات عن املنطقة اليت تريد أن تبحث فيها              . هل البحث فيها جدير؟ هل يوجد دالئل تارخيية تثبت          ••••
توقعاتك؟ كيف نوعية التربة؟ هل ميكن القياس فيها بشكل معقول؟         

عندما تقوم بالقياس ألول مرة يف منطقة غري معروفة جيب أن يكون عدد البيانات كبري حىت حتصل على نتائج                        ••••
كافية للتحليل . 

ما هو شكل اجلسم الذي تبحث عنه؟ عندما تبحث عن صندوق معدين مكعب جيب أن يكون شكل اجلسم                         ••••
يف الصورة البيانية مكعباً    .  طبعاً لن يكون شكل اجلسم يف الصورة البيانية واضحاً مائة باملائة ولكن جيب أن                 

يكون شكله قريب من شكل اجلسم الذي تتعوقع إجياده            .

من أجل احلصول على نتائج دقيقة من حيث العمق جيب أن يتواجد اجلسم املعاين يف وسط الصورة وجيب                              ••••
أن يكون حماط بقيم عادية       . عندما يتواجد اجلسم على هامش الصورة وظهر فقط جزئياً فال ميكن حتديد نوع               

اجلسم وعمقه بشكل صحيح    .

جيب أال يتواجد أجسام خمتلفة يف صورة واحدة ألن ذلك يؤثر على دقة قياس العمق                  .••••

من األفضل أن تقوم بالقياس مرتني باإلضافة إىل القياس األول من أجل احلصول على نتائج مضمونة                    . ميكن عن طريق  
.تعدد القياسات الكشف عن آثار املعادن املوجودة وعزهلا             

5.1 QX&7 ا/ر�	ا

بنمط التشغيل املسمى باملسح األرضي تعرض نتائج القياس يف صورة ثالثية األبعاد                . تعرض اإلشارات اإلجيابية العالية     
القيمة  ( كاملعادن مثالً   )باللون األمحر واإلشارات السلبية املنخفضة القيمة           ( كالتجاويف مثالً  ) باللون األزرق   .  تتعلق

كثافة األلوان بعوامل خمتلفة منها      :
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نوعية التربة    (مثالً الطني، الرمل، احلجر    )•

وجود أجسام معدنية أخرى يف التربة        (مثالً أجسام صغرية على سطح األرض كاملسامري والرباغي وأغطية               •
الزجاجات )

 يف الفقرات التالية يتم شرح كيفية معاجلة وحتليل الصور البيانية املسجلة               .

#�ت 5.1.1Uدن و���U�	ا

يف البداية ليس من السهل دائماً متييز األجسام املعدنية احلقيقية من التمعدنات            .  تعرض املعادن باللون األزرق ولكن       
وجود التمعدنات يف األرض ميكن أن ينتج عنها مناطق محراء يف الصورة                .

جتد فيما يلي بعض النصائح لتمييز األجسام احلقيقية من التمعدنات               :

الشكل  •

 عندما يكون للجسم املعروض شكل واضح         (كمربع أو دائرة مثالً    ) ميكن أن تستنتج منه وجود جسم      
ـ 10حقيقي . ولكن جيب أن تنتبه على حجم اجلسم املتوقع           . ال يدل مربع أمحر مبقاس        سم إىل  10 سم ب

وجود صندوق معدين   .

اللون •

عندما توجد يف الصورة بقع موزعة ملونة باللون األمحر واألصفر والربتقايل فاإلحتمال كبري أا فقط                         
متعدنات . لون األجسام خيتلف عادة كثرياً عن لون حميطها          .

العمق  •

 سم وموزع على الصورة كلها فاالحتمال كبري أا           30 إىل   10عندما يكون عمق األجسام صغري جداً من           
فقط متعدنات   .

فيلتر اللون    •

عندما تقوم بتطبيق فيلتر اللون على الصورة ملرة أو ملرتني ويغري موقع وشكل اجلسم بشكل واضح فاالحتمال                       
أنه فقط متعدنات  . 

القياس اإلضايف   •
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عندما يتغري موقع، عمق وشكل اجلسم بعد عمليات قياس إضافية بشكل قليل فقط ميكن أن يستنتج منه                    
وجود جسم حقيقي ولكن حىت ولو كانت النتائج لعمليات عديدة متشابه جيب متابعة النصائح السابقة                      .

). جسم حقيقي    (على اليسار  ) ومتعدمات   (على اليمني  5.1ترى يف الرسم    

��رة  5.1.2O7��8 ا�.

توجد أثناء عملية القياس عوامل خمتلفة تؤثر بشكل سليب على الصورة البيانية               . خاصة اإلشارات الالسلكية من أجهزة     
أخرى أو أجسام معدنية صغرية موجودة على سطح األرض واليت تؤثر على نتائج القياس بشكل ملموس                     . تفيد هذه  

 يظهر مربع احلوار املوجود يف         تصحيح اإلشارة    ←←←←الصور البيانية    .  بنقرة على   4الوظيفة بإزالة اإلشارات املزعجة   
:. يوجد فيه خيارين  28 يف الصفحة    4.15الرسم   

تصحيح القيم املوجودة حتت الشعرات املتقاطعة          •

هو منط يدوي يتم فيه تصحيح القيم املختار عن طريق الشعرات املتقاطعة فقط              .  يستخدم هذا النمط عند     
وجود اإلشارات املزعجة املنفردة    .

تصحيح القيم كلها      (منط أوتوماتيكي   )•

هو منط أوتوماتيكي يتم فيه تصحيح كل القيم الناجتة عن القياس              . يستخدم هذا النمط عند وجود إشارات        

ـ                     4 MHz ميغاهرتس  42 ال ينصح استخدام هذه الوظيفة إال عندما تستخدم طراز قدمي يشتغل النقل الالسلكي فيه ب

.شرأي بدون بلوتوث أو سلك مبا     

OKM Ortungstechnik GmbH

www.visualizer3d.com

مقارنة اجلسم والتمعدن : 5.1 الرسم
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مزعجة عديدة   .

قبل تصحيح اإلشارة جيب تعيني العوامل التالية         :

االختالف املتوسط من القيمة املتوسطة للتربة             •

جيب هنا تعيني االختالف املسموح للقيمة بالنسبة للمعدل الوسطي لكل القيم يف مساحة القياس                 . عندما  
ختتار قيمة صفر هذا يعين أنه ال يوجد اختالف          .

االختالف املتوسط من القيم احمليطة         •

جيب هنا تعيني اختالف كل القيمة من القيم ااورة           . عندما ختتار قيمة صفر هذا يعين أنه ال يوجد اختالف            .

كلما قلت قيم هذه العوامل كلما زاد عدد التعديالت           .

 صورة بيانية فيها إشارتني مزعجتني      . تظهر يف العرض اجلانيب بشكل واضح على شكل سنني      5.2ترى يف الرسم   
كبريين متوجهتني إىل األسفل   .  وال يلعب لوما هنا أي دور سواء كان اللون أزرق أو أمحر              . ال ميكن االفتراض بأن     

هذه اإلشارات جيب أن يكون خاطئة حقاً         .  ميكن أن تكون حسب الظروف أما عبارة عن أجسام معدنية صغرية                   
قريبة من سطح األرض واليت تظهر على شكل هذه األسنان             . عندما تبحث عن أجسام كبرية يف أعماق كبرية جيب                

إزالة هذه اإلشارات املزعجة     .
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الصورة البيانية قبل تصحيح اإلشارة   : 5.2 الرسم 
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 ولكن بعد تصحيح اإلشارة تظهر اآلن بشكل        5.2 نفس الصورة البيانية اليت رأيتها يف الرسم          5.3ترى يف الرسم    
واضح منطقتني باللون األزرق واليت مل تكن ظاهرتني من قبل           .  إما حفرتني وال يوجد أي دليل على وجودها قبل         

تصحيح اإلشارة  .

ن اإلشارات القوية على سطح األرض ميكن أن حتجب اإلشارات املوجودة يف الطبقات العميقة                .إ 

ا	��0دة  5.1.3

ميكنك حتسني عرض الصورة البيانية عن طريق الزيادة        . وباإلضافة إىل ذلك يتم باستخدام هذه الوظيفة إزالة            
اضطرابات القياس   . من خالل هذا ميكن التأكد من وجود األجسام احملتملة ومتييزها من التمعدنات              . 

. جيب عليك أن    27 يف الصفحة    4.14يفتح مربع احلوار املوجود يف الرسم         الزيادة -->الصور البيانية    بنقرة على    
حترك مفتاح الزيادة إىل املوقع املطلوب وبعد ذلك أنقر على              "موافق".   

 على اليسار الصورة البيانية قبل الزيادة وعلى اليمني تراها بعد الزيادة             .  من األفضل أن تقوم     5.4 ترى يف الرسم     
 والقيام بالزيادة مرة واحدة فقط       .3بعملية الزيادة ثالث أو أربع مرات       . ميكن بدالً عن ذلك تعيني قيمة الزيادة على           
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: الصورة البيانية بعد تصحيح اإلشارة  5.3الرسم   
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ختتار بتعيني قيمة الزيادة كم مرة يتم تطبيق الزيادة على الصورة            . هذا يعين أنه حتدث نفس التغريات عندما تقوم        
.3 أو تقوم بالزيادة مرة واحدة وقيمة الزيادة معينة على            1بالزيادة ثالث مرات وقيمة الزيادة معينة على         

تفيد الزيادة إضافة إىل ذلك يف متييز احلجر املتمعدن من األجسام احلقيقية             . إذا كان اجلسم حقيقي سيحافظ على        
شكله وحجمه ووضعه حىت بعد عملية الزيادة        .  عندما خيتفي اجلسم بعد أول زيادة أو يتفتت إىل عدد أجزاء أو يتغري                 

بشكل واضح فمن احملتمل أنه فقط متعدن يف التربة             

عندما تقوم بالزيادة أكثر من اللزوم ختتفي األجسام احلقيقية أيضاً            .

��B�D ا	�Bن 5.1.4

ميكنك تغيري الصورة البيانية أيضاً عن طريق زيادة أو ختفيف مستوى اللون األزرق واألمحر                  . ميكنك القيام بذلك عن     
F5/F6/F7/F8طريق أزرار فيلتر اللون يف عمود التصفح أو باستخدام أزرار لوحة املفاتيح                 

 الصورة البيانية يف األصل      (على اليسار  ) وبعد زيادة خفيفة ملستوى اللون األمحر       .5.5ترى يف الرسم  .  
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 الصورة البيانية قبل الزيادة وبعده   :5.4الرسم 
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عادة يكون وضع مستويات األلوان األصلي مناسباً وال حيتاج إىل تغيري يدوي               .  إال أنه يكون مفيد أحياناً من أجل         
التأكد من وجود التمعدنات     . عندما يتغري اجلسم املتوقع بعد تغيري مستوى اللون تغرياً ملموساً فاالحتمال كبري أنه                     

متعدن يف التربة   .

عادة يكون وضع مستويات األلوان األصلي مناسباً وال حيتاج إىل تغيري يدوي               .  إال أنه يكون مفيد أحياناً من أجل         
التأكد من وجود التمعدنات     . عندما يتغري اجلسم املتوقع بعد تغيري مستوى اللون تغرياً ملموساً فاالحتمال كبري أنه                     
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تطبيق فيلتر اللون بزيادة نسبة اللون األمحر        : 5.5الرسم 

تطبيق فيلتر اللون بزيادة عدة ألوان     : 5.6الرسم 
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متعدن يف التربة   .

.36 يف الصفحة    1 املفاتيح لتطبيق فيلتر اللون املذكورة أيضاً يف اجلدول رقم               2جتد يف اجلدول رقم       

  ���@Aا�����ح  ا�

���F5�? ا�AJن ا/زرق   

F6ز>�دة ا�AJن ا/زرق 

    ��O/ن اAJا� ?����F7

  ��O/ن اAJز>�دة ا�F8

: : املفاتيح لتطبيق فيلتر اللون    2 اجلدول

5.1.5  \�U	وا Z���	ا ���

بعد أن تكون متأكداً بأنك وجدت جسماً حقيقياً ميكنك حتديد موقع وعمق اجلسم                     .  ترى يف الفقرات التالية كيف      
ميكنك القيام بذلك   .

5.1.6  Z���	ا ���

الصور البيانية    -- >حتديد موقع اجلسم بدقة جيب عليك أوالً إدخال عرض وطول حقل القياس                . أنقر على   

. أدخل هنا قيم العرض     4.17 يف الرسم    30يف القائمة الرئيسية   . يفتح مربع احلوار املوجود يف الصفحة          اخلصائص  
والطول 
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ن أزرار لتغيري مستوى اللو   :5.7الرسم 

��O/ن اAJا� P�� ?����

   ��O/ن اAJا� P�� ز>�دة

ز>�دة ��P ا�AJن ا/زرق

����? ��P ا�AJن ا/زرق
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 وذلك مستخدماً   5.8ضع اآلن الشعرات املتقاطعة متاماً على اجلسم كما تراه يف الرسم                   
↓ → ↑ ←  .(  ,  ,   , املــفاتيح   (

اآلن يكنك أن تقرأ مسافة اجلسم النسبية من نقطة البدء بالقياس يف احلقول                "مسار القياس "  و"النبض"  املوجودة يف 
شريط احلالة أو يف مربع املعلومات      . إن املوقع املقصود هو يتعلق دائماً بنقطة القياس املوجودة حتت الشعرات املتقاطعة                 

. من املمكن أن حترك الشعرات املتقاطعة إىل أي نقطة قياس يف الصورة                .  عند تنشيط العرض   5.8كما تراه يف الرسم      

 على 5.8 ترى نقاط القياس بشكل واضح كما تراه يف الرسم             إظهار  --> عرض شبكي الشبكي عن طريق    
الطرف اليمني  

" هذا يعين أنه جيب عليك أن       5m"  و"النبض: 3mعندما يظهر يف شريط احلالة على سبيل املثال          "مسار املسح   :  
 أمتار إىل األمام حىت تقف متاماً فوق اجلسم املتوقع             . وهلذا5 أمتار إىل اليسار و    3تذهب من موقع البدء بالقياس        

السبب من املهم أن تعرف متاماً موقع البدء بالقياس متاماً              . سجل هذه املعلومات دائماً يف مربع احلوار          "اخلصائص "

البيانية  أو عن طريق القائمة الرئيسية حتت الصور            F9الذي ميكن فتحه يف أي وقت عن طريق الضغط على املفتاح              

. وال تنسى أن تضع العالمة على موقع البدء يف على أرض القياس حىت تستطيع مالحظته فيما بعد                       --> اخلصائص 

5.1.6.1 \�U	ا ���

جيب عند حتديد العمق أن يكون يتواجد يف الصورة سوى جسم واحد                 .  فيجب أن يتواجد هذا اجلسم يف وسط        
الصورة تقريباً أي أن يكون حماطاً بقيم عادية          . هذا تكون الظروف املثالية لقياس العمق        .
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محتديد موقع األجسا: 5.8الرسم 
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كم املمكن ظهوراحنرافات عند حتديد العمق           . كلما كان موقع اجلسم أعمق كلما كان احتمال االحنراف أكرب                  . يبلغ
 سم تقريباً  . ميكن أن يزيد االحنراف عند وجود التمعدنات يف التربة ويزيد أيضاً مع زيادة              50هذا االحنراف عادة     

العمق .

جيب عليك قبل حتديد العمق تعيني نوعية التربة      . اختار يف قائمة األدوات الزر املسمى          "قياس العمق  " نوع التربة
املناسب  . ويوجد طريقتني لتحديد عمق األجسام بشكل ائي         :

قياس املساحة  •

قياس النقطة  •

سيتم شرح الطريقتني يف الفقرات التالية      .

قياس املساحة  

. ميكن القيام بذلك أيضاً عن      5.9حرك الصورة البيانية أوالً عن طريق الدوران إىل املنظر اجلانيب كما تراه يف الرسم                   
طريق نقرتني على مربع العرض اجلانيب املوجود على هامش الشاشة على الطرف اليمني               ..

و↑Pg dnحرك خط العمق عن طريق مفاتيح لوحة املفاتيح                 Pg up↓   الوصول إىل النقطة النهائية    حىت 
للجسم . ترى اآلن عمق اجلسم يف شريط احلالة        .  يوجد هنا قيمتني وجيب عليك قراءة القيمة األوىل          . القيمة الثانية هي   

لقياس النقطة  .

قياس النقطة  

. ميكن القيم بذلك أيضاً    5.10حرك الصورة البيانية أوالً عن طريق الدوران إىل العرض العلوي كما تراه يف الرسم                   
عن طريق نقرتني على مربع العرض العلوي املوجود على هامش الشاشة على الطرف اليمني                .
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 عن طريق قياس املساح     العمق حتديح  : 5.9الرسم 
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حرك الشعرات املتقاطعة عن طريق مفاتيح االجتاه بلوحة املفاتيح حىت الوصول إىل النقطة اليت تريد حتديد عمقها                         .
يظهر اآلن العمق يف شريط احلالة       . يظهر هنا قيمتني وجيب عليك قراءة القيمة الثانية        . القيمة األوىل هي لقياس      

.املساحة  

ا	����5.20

ميكن تشغيل منط تشغيل   "التمييز" فقط مع األجهزة اهزة مبجس متطور         . ميكن باستخدام هذا اس اخلاص التمييز       
على سبيل املثال بني املعادن الثمينة واملعادن الغري مثينة           

يتم عرض نتائج القياس املسجلة بشكل منحنيات واليت ميكن من خالها استنتاج خصائص األجسام اليت مت العثور                      
.عليها. يوجد من حيث املبدأ ثالثة أشكال مهمة تدل على املعادن الغري مثينة واملعادن الثمينة والتجاويف                       
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مسار املنحىن اخلاص باحلديد  : 5.11الرسم 
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 املنحىن املميز لألجسام احملتوية على احلديد        . يتميز هذا املنحين غالباً بذبذبة قوية إىل األعلى         5.11ترى يف الرسم    
وذبذبة بنفس القوة إىل األسفل فيما بعد        .

 املنحىن املميز للمعادن الثمينة       . يتميز هذا املنحين بذبذبة إضافية خفيفة وعدم وجود ذبذبة إىل           5.12ترى يف الرسم    
األسفل.

 املنحىن املميز للتجاويف     .  يتميز هذا املنحين بذبذبة قوية إىل األسفل وعدم وجود ذبذبة بنفس             5.13ترى يف الرسم    
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مسار املنحىن اخلاص بالتجاويف : 5.13الرسم  

مسار املنحىن اخلاص باملعادن   : 5.12الرسم 
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.القوة يف اجلهة املعاكسة    

ا	�8رة ا	�$���ة5.3

. يتم تسجيل نتائج Future I-160 وFuture 2005يتوفر منط التشغيل     "الصورة املباشرة "  فقط يف األجهزة    
.القياس ونقلها إىل الكمبيوتر بشكل مستمر     . حتصل على صورة      "متحركة"  تظهر فيها الوضع احلايل حتت اس     

5.3.1   ��AD/ة ا��ا	�8رة ا	�$�

 يف مربع احلوار   Live scan (horizontalبعد وصل ربط اس األفقي باجلهاز قم بوصله مع الكمبيوتر         . اختار  (
. اختار عدد النبضات لكل مسار مسح اليت جيب إظهارها بنفس الوقت                20 يف الصفحة     4.9املوجود يف الرسم     

). كلما زاد عدد النبضات كلما كان بناء الصورة أبطأ            .10(القيمة اليت ينصح ا      =  

تظهر أحدث نتائج القياس على اهلامش األعلى للصورة            .  حاملا تتوافر بيانات جديدة ترتل قيم القياس السابقة إىل             
 الصورة البيانية اخلاصة بنمط التشغيل هذا       .5.14األسفل. ترى يف الرسم   

مل يتم حفظ قيم القياس للصورة املباشرة        . جيب عليك أن تقرر أثناء عملية القياس فيما إذا كان قد مت الكشف عن                  
جسم أم ال   . مبدئياً تسرى نفس التعليمات اليت تسرى لنمط التشغيل املسح األرضي              . هذا بعين أن اللون األمحر يدل      
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األفقيةالصورة املباشرة   : 5.14 الرسم
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.على وجود املعادن واللون األزرق يدل على وجود التجاويف             

ا	�8رة ا	�$���ة ا	��Uد��   5.3.2

 يف مربع احلوار   Live scan (verticalبعد ربط اس العمودي باجلهاز قم بوصله مع الكمبيوتر             .  إختار    (
. اختار عدد النبضات لكل مسار مسح اليت جيب إظهارها بنفس الوقت                20 يف الصفحة     4.9املوجود يف الرسم     

). كلما زاد عدد النبضات كلما كان بناء الصورة أبطأ            .10(القيمة اليت ينصح ا      =  

تظهر أحدث نتائج القياس على اهلامش األيسر للصورة           .  حاملا تتوفر بيانات جديدة ترتل قيم القياس السابقة إىل           
. الصورة البيانية اخلاصة بنمط التشغيل هذا       5.15اليمني. ترى يف الرسم    

 أمتار من  3تظهر يف الصورة املباشرة العمودية مقطع عرضي من التربة اليت يتم القياس فيها              . إن عمق العرض حمدد ب      
قمة الصورة إىل أسفلها     . مل يتم حفظ قيم القياس للصورة املباشرة          . جيب عليك أن تقرر أثناء عملية القياس فيما إذا         

كان قد مت الكشف عن جسم أم ال         . يدل اللون األخضر الفاتح على وجود املعادن واللون الرمادي الغامق يدل على                  
وجود التجاويف.
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إن القييم الدقيق لنتائج القياس هو مسألة مهمة عند استخدام أجهزة القياس اجليوفيزيائي                 . إن القيام بعملية قياس دقيقة      
شرط أساسي لتفسري نتائج القياس      .  ننصحك بأن تقوم بتقييم نتائج القياس مباشرةً يف مكان القياس حىت يكون               

باستطاعتك عند احلاجة القيام بقياسات إضافية        . 

.بعد ما تقوم بنقل نتائج القياس إىل الكمبيوتر افتح الصورة البيانية اليت تريد حتليلها حىت تبدأ بالتحليل                     

 ا	�9�86 6.1���

يف البداية جيب عليك أوالً حتديد خصائص حقل القياس بالطريقة التالية               :

 من أجل تسجيل التفاصيل اخلاصة بالصورة        . ميكنك استخدام  الصور البيانية   --> اخلصائصأنقر على   .1
.30 يف الصفحة    4.17 من أجل فتح مربع احلوار املوجود يف الرسم            F9املفتاح   

أدخل عنوان املشروع للصورة لكي جتده فيما بعد ومن أجل ترتيب البيانات                . ميكنك مثالً إدخال املكان    .2
).234965) أو رقم املهمة      (املهمة  1الذي قمت بالقياس فيه      (موقع البناء   

سجل بعض املعلومات اليت تعتربها مهمة وتريد حفظها مع نتائج القياس وذلك يف احلقل اخلاص                     .3
باملالحظات . جيب أن حتتوي هذه املعلومات على تفاصيل القياس اليت تريد أن تتذكرها فيما بعد                    (مثالً مكان  

) ،Parallel) أو املتوازي    (Zig-Zagبدء القياس، اس املستخدم، تاريخ القياس، منط املسح املتعرج            (
مالحظات حول منطقة املسح وحميطها أو معلومات شخصية عن املشروع             ).

أدخل عرض وطول املساحة اليت قمت بالقياس فيها         . هذه البيانات مهمة من أجل حتديد موقع وحجم            .4
األجسام املتوقعة فيما بعد     .

اختار نوع التربة حسب التربة اليت تقيس فيها وأنقر يف النهاية على              "موافق"..5

ترى الصورة البيانية اآلن يف مقياسها احلقيقي وميكنك حتليلها من حيث الشذوذ              .  قم حبفظ الصورة مرة أخرى من         
أجل أن يتم حفظ املالحظات اليت دخلتها سابقاً          
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 �L"� إ	` ا	�8رة ا	$��#�� #��ة6.2

جيب أن جتيب على األسئلة التالية أوالً        : ما هو اهلدف من قياسك؟ أي نوع من األجسام أو التجاويف تريد الكشف                
عنها؟ 

إذا كنت تبحث عن املعادن جيب عليك االنتباه إىل قيم اللون األمحر وإذا كنت تبحث عن التجاويف جيب عليك                        
االنتباه إىل قيم اللون األزرق       . إال أن هذا ال يعين أن األلوان األخرى غري مهمة              .  جيب عليك أن تراقب كل األلوان        

بشكل دقيق  . حيصل غالباً أن تدل قيم اللون األمحر وقيم اللون األزرق على جسم مشترك                

"U�` ا/	�ان 6.3

حتت الظروف اجليدة متثل قيم ألوان حمددة أجسام معينة            . ولكن من املمكن أن تتغري األلوان حبكم ظروف معينة            . عادة
يكون معىن األلوان كما يلي         :

إن قيم اللون األزرق هي قيم سلبية وتدل على وجود التجاويف، إرسابات املياه أو احلفريات يف األرض                         . •

متثل قيم اللون األخضر قيمة التربة العادية بدون شذوذ وتتواجد يف معيار األلوان بني األزرق واألمحر                  .•

تتواجد األلوان الصفراء والربتقالية يف معيار األلوان بني اللون األمحر واألخضر وميكن أن تدل على متعدنات                        •
يف التربة أو على املعادن املوجودة يف طبقة عميقة من األرض              .

متثل قيم اللون األمحر قيم إجيابية وهي ترمز إىل إشارات معدنية وأحياناً إىل متعدنات قوية يف التربة                    .•

يوجد خاصية مهمة لألجسام املعدنية املغناطيسية كاحلديد والكوبالت والنيكل                . ميكن أن تظهر كخليط من قيم اللون         
.األزرق واألمحر وذلك بسبب خاصية القطب السليب والقطب اإلجيايب املوجودة فيها                 
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 اإلشارة اخلاصة بأجسام مغناطيسية      . من الواضح أنه توجد قيم محراء وزرقاء بنفس الكثافة        6.1ترى يف الرسم    
تقريباً. عادة تشبه قيم األلوان بعضها البعض من حيث احلجم والشكل          

6.4Q���/ن ا�B	ا ���

جيب أن حتاول أوالً حتديد اللون الغالب يف الصورة              . هذا اللون األساسي ميثل التربة العادية         (عادة يكون لون التربة      
أخضر ولكنه ميكن أن يكون أي لون آخر حتت ظروف معينة             ). إذا كنت ال تعرف بالتأكيد ما هو اللون          

األساسييمكنك أن تطلع على العرض اجلانيب للصورة وتبحث عن قيمة اللون العليا               .  هذه هي قيمة اللون األساسي       
للتربة العادية 

ا	$�L c[ ا	)bوذ  6.5

بعد حتديد اللون األساسي للتربة ميكنك البحث عن الشذوذ         .  الشذوذ هو احنرافات عن قيمة التربة العادية وتعرفها من         
خالل اختالفها الواضح عن اللون األساسي     . من األفضل أن تطلع على الصورة يف العرض العلوي             .

ميكنك تدوير الصورة إىل العرض اجلانيب أيضاً من أجل أن ترى أي نقطة قياس تظهر كتذبذب كبري                      . يتوافر هنا   (يف
أعمق نقطة يف الصورة     ) شذوذ يف التربة  . حدد اآلن لون هذه القيمة         (أزرق أو أمحر     ) من اجل حتديد نوع الشذوذ      .

من املمكن أال يوجد أي شذوذ يف الصورة          .  يف هذه احلالة تتواجد قيم األلوان يف نفس العمق تقريباً وال يربز أي لون                  
من باقي األلوان   .
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6.6  ��L0�	رات ا��d	ا �	إزا

ميكن ظهور اإلشارات املزعجة يف الصورة بسبب تأثريات العوامل اخلارجية                (مثالً اإلشارات الالسلكية، اخلطوط  
الكهربائية، اآلالت والعواصف  ).عندما يكون يف الصورة قيمة واحدة ذات تذبذب قوي وحاد يدل ذلك على إشارة                      

مزعجة . غالباً تتلون كل الصورة باللون األمحر        . 

 من أجل إزالة   الصور البيانية   --> تصحيح اإلشارة  بسبب ذلك ال تظهر القيم احلقيقية يف الصورة       .  استخدم الوظيفة     
 بعض األمثلة لإلشارات املزعجة   .40 يف الصفحة      5.2اإلشارات املزعجة من الصورة    . ترى يف الرسم    

"��Z ا	)bوذ QD ا	�8رة   6.7

إذا وجدت شذوذاً يف الصورة افحص موقعه ضمن الصورة           . جيب أن يتواجد الشذوذ يف وسط الصورة وليس على            
هامشها وجيب أن يتواجد يف حميطها قيم التربة العادية          .  هكذا فقط ميكن حتديد موقع وعمق اجلسم الذي مت البحث             

عنه.

عندما يتواجد الشذوذ على طرف واحد من أطراف الصورة وجيب إعادة القياس ونقل مساحة املسح أو تكبريها عند                          
إعادة القياس   . ميكن التحليل الدقيق فقط عندما يتواجد الشذوذ يف وسط الصورة            
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6.8 #�ت U��	دن أو ا�U�	ا ���

عندما يظهر الشذوذ باللون األصفر، الربتقايل أو األمحر ميكن أن يكون دليل على املعادن                  .  ولكن ميكن أن تظهر   
التمعدنات الطبيعية أيضاً ذا اللون بسبب وجود احلديد اخلام يف باطن األرض                .

 من أجل التمييز بني املعادن والتمعدنات          . من األفضل أن ال تقوم ذه       الصور البيانية    -- > الزيادة استخدم وظيفة    
الوظيفة إال مرة أو مرتني     . عندما تبقى اإلشارة يف نفس املوقع وال يتغري تقريباً حجمها وشكلها فإن ذلك يدل على                  

.جسم معدين   . إذا تغري موقع وحجم اإلشارة فاالحتمال األكرب أنه متعدن يف التربة                

من أجل التأكد من وجود جسم معدين جيب أن تقوم بالقياس على األقل مرتني إضافيتني يف نفس املكان                        

6.9 H��	وا Z���	ا ���

ميكنك اآلن حتليل موقع وحجم الشذوذ      .  جيب أن تفتح العرض العلوي للصورة وأن حترك الشعرات املتقاطعة على                
اجلسم أو التجويف متاماً    .  

ترى بعد ذلك يف شريط احلالة أو يف مربع املعلومات املوقع بالنسبة ملكان البدء                   . ونأخذ القيم التالية على سبيل املثال    :

 أمتار   5,00مسار املسح :  •

 متر1,30النبضة :  •

 متر إىل األمام حىت تقف متاماً فوق         1,30 أمتار إىل اليسار وبعد ذلك        5يف هذا املثال جيب أن تذهب من مكان البدء               
اجلسم الذي مت العثور عليه     . ميكن حتديد حجم اجلسم بنفس الطريقة         .

حرك الشعرات املتقاطعة أوالً إىل بداية اجلسم وسجل قيم هذه النقطة            . بعد ذلك حرك الشعرات املتقاطعة إىل اية         
.اجلسم وأحسب الفرق بني القيم احلالية والقيم املسجلة من قبل            

6.10\�U	ا ���

من أجل حتديد العمق جيب أن تتأكد مرة أخرى من صحة نوع التربة املختارة                    . إن اختيار نوع التربة الصحيح مهم       
من أجل دقة النتيجة عند حتديد العمق          .  

يوجد إمكانيتني لتحديد العمق        :

حتديد عن طريق الشعرات املتقاطعة       •
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حرك الصورة إىل العرض العلوي وضع الشعرات املتقاطعة مباشرةً على اجلسم               .  اآلن ميكنك أن تقرأ العمق يف         
شريط احلالة أو يف مربع املعلومات      .

حتديد عن طريق خط العمق       •

حرك الصورة إىل العرض اجلانيب وضع خط العمق على أسفل نقطة من اجلسم                   .  مث تستطيع أن تقرأ العمق يف         
شريط احلالة أو يف مربع املعلومات      .

45 يف الصفحة     5.1.6.1كال الطريقتني يؤديان إىل نفس النتيجة     . اقرأ أيضاً الفقرة    

��&�[ �Lض ا	�8رة ا	,Y_�� ا/*�Uد 6.11

توجد وظائف خمتلفة لتحسني الصورة البيانية        .

ا	��0دة  6.11.1

 أن حتسن عرض الصورة البيانية ووضوح األجسام املوجودة             الوظيفة الصور البيانية     -- > الزيادة ميكنك باستخدام   
فيها. تفيد الزيادة أيضاً يف التمييز بني اإلشارات املعدنية والتمعدنات املوجودة يف التربة              

41 يف الصفحة    5.1.3جتد املعلومات عن الزيادة يف الفقرة          

6.11.2��ا	

 للحصول على    5 واختار املستوى   5 إىل   1ميكنك زيادة دقة الصورة البيانية الثالثية األبعاد باختيار املستويات بني           
الدقة األكرب   .  ولكن حيتاج الكمبيوتر هنا إىل وقت أكثر ومن املمكن أن يعمل ببطء              . يتم على مستويات الدقة إضافة     

القيم االفتراضية بطريقة رياضية وإظهارها يف الصورة         .

من خالل ذلك العملية يزيد وضوح التفاصيل املبينة يف الصورة ويتحسن عرض شكل وبنية وحجم األجسام                  
والتجاويف املوجودة   

��B�D ا	�Bن 6.11.3

ميكنك من خالل فيلتر اللون إخفاء ألوان معينة ضمن الصورة            . وهكذا ميكنك مثالً إزالة قيم اللون األزرق واألخضر           
حىت ترى اإلشارات املعدنية بسهولة    . إضافة إىل ذلك ميكنك أيضاً زيادة أو ختفيف قيم اللون األزرق أو األمحر من              

أجل أن ترى االختالفات بشكل أوضح       .

.42 يف الصفحة    5.1.4جتد معلومات أيضاً عن استخدام فيلتر اللون يف الفقرة                 
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7       +#��#Oا \��S ]L !"�#�$	ا c��� 

بني حني وآخر يتم حتسني بعض الوظائف يف الربنامج أو إضافتها            . بإمكانك أن تقوم بتحديث الربنامج عن طريق          

7.1 كما تراه يف الرسم        املساعدة   --> مراقبة التحديثات  االنترنت. أنقر على   

 بعد ذلك بشكل أوتوماتيكي ويفتح برنامج خاص للتحديثات          .  عندما يكون  Visualizer 3Dيغلق برنامج   
 .7.2الكمبيوتر متصل باالنترنت تظهر على الشاشة مربع احلوار الذي تراه يف الرسم            

أنقر على زر    "بدء" من اجلل البدء بالتحديث    . يتم أوالً البحث عن حتديثات للربنامج         .  إذا كان يوجد حتديثات يتم       
7.3ترتيل البيانات الالزمة وتثبيتها كما ترى يف الرسم        
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. احملدث Visualizer 3Dعندما تنته عملية التثبيت أنقر على الزر          "أاء " وبذلك يتم فتح برنامج   
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 :حتديث البيانات  : 7.3الرسم 


