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  اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان

 (بندر شهید رجایی)

Hydro.   Officer  

:                                                                                محل مورد هیدروگرافی :                                                                               تاریخ

  مالحظات  خیر  بلی  موارد کنترلی  ردیف

       Excelرمت مشاهدات جذرومدي وگراف آنها در ف  1

        برروي نقطه ساحلی D.GPSمدارك فنی کالیبراسیون سیستم   2

وتعیین  SVPمدارك فنی کالیبراسیون سیستم عمق یاب توسط بارچک و دستگاه   3

  سرعت صوت

      

        سازمان نقشه برداري کشور 9-177اجراي دستورالعمل   4

        رافینام و مدل تجهیزات بکارگرفته شده در عملیات هیدروگ  5

        انجام شده یا بصورت محلی UTMکنترل اینکه مختصات ساحلی طبق  6

       offsetنسبت به محور ترانسدیوسر بمنظور کنترل  D.GPS/GPSکنترل موقعیت آنتن  7

8  Grade  شرکت هید روگرا فی مشخص می باشد        

        ده است  ) جز و مد ي انجام شTide gaugeبه اشل (  BMSمدارك تراز یابی از   9

        CDنحوه محاسبه   10

        ارائه گزارش فنی   11

        وضعیت اب و هوایی و شرایط دریا در هر روز هیدروگرافی ذکر می شود  12

میزان پیشرفت کار  نام هیدروگرافر نام قایق در هر روز با ذکر تاریخ در یک جدول   13

  ارائه می شود ( در گزارش فنی )

      

تا  5ت کنترلی بر روي عمق یاب اصلی ( بنام چک الین که معموالن با فاصله انجام عملیا   14

  برابر فاصله الینها ي اصلی باشد  10

      

        کنترل فیزیکی ناظر در مورد برداشت از تمامی خطوط تعیین شده   15

و تعرفه سازمان برنامه و بودجه در خصوص هیدرو گرافی   IHOدسترسی به نشریات   16

  وجود دارد یا نه ؟

      

       A3یا  A4و نقشه در حد  dxf یا  dwgطراحی خطوط عمق یابی در فرمت    17

و یا  Rinexو انتقال از نقاط مبنایی به نقاط ایجاد شده به صورت  GPSمشاهدات خام   18

  فایلهاي اولیه 

      

        نقاط کنترل ساحل  GPSت نحوه محاسبا  19

         x,y,z, Attributeفایل توپوگرافی به صورت   20

       Hypackفایل خام عمق یابی در فرمت نرم افزار   21

        عمق یابی  X,Y,Zفایل نهایی   22

        سایر موارد کنترلی  مختص هر بندر   23

  نرم افزار پیش فرض در انجام هیدروگرافیHyPack .می باشد  


