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 تقدیم به پدر و مادر عزیزم

 پدر و مادري فداکار نصیبم ساخته تا در سایه ، خداي را بسی شاکرم که از روي کرم

 درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان

  .در راه کسب علم ودانش تالش نمایم

 والدینی که بودنشان تاج افتخاري است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم چرا

 مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن که این دو وجود پس از پروردگار

.را در این وادي زندگی پر از فراز و نشیب آموختند
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  یش گفتارپ
  

اندک تجربھ ی خود در ابتدا خدای متعال را شاکرم کھ در این مدت مرا یاری نموده تا بتوانم 

علم وفناوری روز بھ روز پیشرفت نموده و درھای را بھ تحریر در آورم. با توجھ بھ اینکھ ،

 جدیدی از علم گشوده می شود ،در ھمین راستا نرم افزار ھای جدیدی وارد بازار شده کھ

یکی از نرم افزار ھای پرکاربرد در رشتھ ی نقشھ  .باعث سھولت در محاسبات می شود

می باشد کھ ساالنھ مورد بازبینی قرار گرفتھ و ورژن ھای   Civil 3Dنرم افزار ، برداری 

از ھمین رو ما قصد داریم بھ آموزش نرم .بروز رسانی شده در اختیار ما قرار می گیرد 

 بندهکھ در کمک رسانی بھ و ھمکارانی  بپردازیم.ضمنا از دوستان Civil 3D 2018 افزار 

کھ  این نکتھ ھکمال تشکر را دارم. با در نظر داشتن ب ،نقش داشتھ انددر نوشتن این آموزش 

باشید و  خواھی مرا بھ خاطر نقص موجود پذیرا عذرنبوده ،  و اشکالھیچ کاری بدون عیب 

مرا مورد لطف قرار داده و  مشاھده ھر گونھ اشکال از دوستان تقاضا دارم کھ در صورت

  اطالع دھند. 

  با نھایت تشکر و سپاس

  سید عرفان مرتضی پور

  

١٣٩۶ تابستان -بھار 
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 صفحه  عنوان
 ١١ ............................................................................. یکار پوشھ و پروژه جادیا

 ١١ ........................................................................................................... پروژه جادیا

 ١٢ .....................................................................................................یکار پوشھ جادیا

 ١٤ ........................................................................................... میترس ماتیتنظ

 ١۵ ....................................................................................... Units and Zone سربرگ

 ١۵ ...................................................................................... Transformation سربرگ

 ١۶ ......................................................................................... Object Layers سربرگ

 ١۶ ......................................................................................... Abbreviations سربرگ

 ١٧ ..................................................................................... Ambient Setting سربرگ

 ١٨ ......................................................................................................... نقاط

Duplace point number ...................................................................................... ٢٠ 

Merge ............................................................................................................ ٢٠ 

Over write ...................................................................................................... ٢٠ 

Sequence from .............................................................................................. ٢١ 

Add Use Next Number ................................................................................... ٢١ 

Point Group Properties ..................................................................................... ٢٢ 

 ٢٢ ......................................................................................... Information سربرگ

 ٢٧ ............................................................... استاندارد از استفاده با عوارض میترس

 ٢٧ .................................................................................................... یا نقطھ عوارض

 ٣٣ .............................................................................................. سطوح جادیا

Definition .......................................................................................................... ٣۴ 

boundaries ........................................................................................................ ٣۴ 

Type ............................................................................................................... ٣۴ 

Contours ........................................................................................................... ٣۶ 

Break line .......................................................................................................... ٣٨ 

 ٣٩ ....................................................................................................... سطوح شیرایو
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Surface Properties ............................................................................................ ۴٠ 

 Information ......................................................................................... ۴٢ سربرگ

 Analysis ............................................................................................... ۴۴ سربرگ

 Statistics ............................................................................................. ۴۵ سربرگ

 ۴۶ ......................................................................... زانیم یھا یمنحن یرو یگذار برچسب

Lable Type...................................................................................................... ۴٧ 

 ٥٣ ....................................................................................................... ریمس

Create Alignments By Layout ............................................................................ ۵٣ 

 General ............................................................................................... ۵۴ سربرگ

Alignments Style ............................................................................................ ۵۴ 

Alignment Layer ............................................................................................. ۵۶ 

Alignment Lable Set ....................................................................................... ۵۶ 

 Design Criteria .................................................................................... ۵٨ سربرگ

Alignment Properties ..................................................................................... ۶۶ 

Create Alignment from Polyline ........................................................................ ۶۶ 

Reverse Alignment Direction ............................................................................ ۶٨ 

Offset Alignments ............................................................................................. ۶٨ 

 ٧٠ ............................................................................................... General سربرگ

 ٧٠ ................................................................................ Widening Criteria سربرگ

 ٧١ ............................................................................ Create offset profile سربرگ

Create Widening ............................................................................................... ٧٢ 

 ٧٤ ............................................................................................. یطول لیپروف

 ٧۵ ......................................................................................................... General تب

Profile view style............................................................................................ ٧۵ 

 ٨۴ ............................................................................................... Station Range تب

 ٨۵ ...................................................................................... Profile View Height تب

 ٨۵ ............................................................................................... Staked profile تب
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 ٨۶ ................................................................................... profile display option تب

 ٨٧ ................................................................................................... Data Bands تب

 ٨٩ ......................................................................................... پروژه خط میترس

 ٨٩ .................................................................................................. General سربرگ

 ٩١ ........................................................................................ Design criteria سربرگ

Profile Layout Tools .......................................................................................... ٩١ 

Curve Settings ................................................................................................ ٩٢ 

Draw tangaents with curve ............................................................................ ٩٣ 

Draw tangents ............................................................................................... ٩٣ 

Free vertical curve(parabola) ......................................................................... ٩۴ 

Free vertical curve (circular) .......................................................................... ٩۴ 

 ٩۶ ........................................................................ یمتن لیفا از استفاده با پروژه خط میترس

 ٩٧ ............................................................................................. یطول لیپروف باند جادیا

 ١٠٦ ..............................................................................................پیت لیپروف

 ١٠٧ ................................................................................................ کاربرد پر یالگوھا

 ١١٠ .............................................................................................. Assembly شیرایو

 ١١۴ ............................................................................... Poly Line با یاسمبل ساب جادیا

 ١١۶ ............................................................................................... Code اختصاص

 ١١٨ ................................................................................................ :دوریکور

Drive ................................................................................................... ١٢٤ 

 ١٢٥ ............................................................................................... نیال سمپل

 ١٢٧ ................................................................................... یبردار نمونھ خطوط شیرایو

 ١٢٩ ......................................................................................... :یعرض مقاطع

 ١٣٠ ...................................................................................................... General تب

 ١٣١ ....................................................................................... Information سربرگ

 ١٣١ ................................................................................................ Graph سربرگ

 ١٣٢ ................................................................................................... Grid سربرگ
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 ١٣٢ ...............................................................................Tittle Annotation سربرگ

 ١٣٣ ................................................................... Horizontal /VerticalAxes سربرگ

 ١٣۴ .............................................................................................. Display سربرگ

 ١٣۴ ..................................................................................... Section placement تب

 ١٣۵ .............................................................................................. Offset Range تب

 ١٣۵ ......................................................................................... Elevation Range تب

 ١٣۶ .............................................................................. Section Display options تب

Data Bands ...................................................................................................... ١٣۶ 

 ١٣٧ ................................................................................ Section Display Tables تب

 ١٣٨ ................................................................................ یعرض مقاطع یرو یگذار بلیل

 ١۴٢ .......................................................................... یعرض مقاطع بھ دیجد سطح افزودن

 ١٤٣ .................................................................................... یخاک اتیعمل حجم

 ١۴۵ .............................................................................. خاک انقباض و تورم یھا پارامتر

 ١۴۵ .................................................................................................. احجام جدول چاپ

 ١٤٧ .................................................................................................. یبربلند

 ١٥٤ ............................................................................. دوسطح نیب حجم محاسبھ

 ١٥٦ ................................................................................................ نیال چریف

Create Feature Line......................................................................................... ١۵۶ 

Create Feature Line From Object .................................................................... ١۵٨ 

 ١۶١ ................................................................................................. نیال چریف شیرایو

 ١٦٣ ................................................................................................ نگیدیگر

Grad to Elevation ............................................................................................ ١۶۴ 

Grad to Distance ............................................................................................. ١۶۶ 

Grade To Relative Elevation ............................................................................ ١۶٧ 

Grade to Surface ............................................................................................. ١۶٧ 

Create infill ..................................................................................................... ١۶٧ 

 ١٦٩ ..................................................................................................... تقاطع
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 ١٧٠ ...................................................................................................... General تب
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 ١٧٦ .................................................................................................... پارسل

 ١٨٥ .......................................................................................... یریگ گزارش

Alignment ....................................................................................................... ١٨۵ 

Alignment curve .......................................................................................... ١٨۵ 

Station _and _ Curve.................................................................................... ١٨۶ 

Corridor .......................................................................................................... ١٨۶ 

Daylight Lane Report ................................................................................... ١٨۶ 

Feature Line Reports .................................................................................... ١٨٧ 

Section Point Reports .................................................................................. ١٨٨ 

Volume Report ............................................................................................ ١٨٩ 

Parcel .............................................................................................................. ١٨٩ 

Parcel _Area_in_CSV .................................................................................... ١٨٩ 

Profile ............................................................................................................. ١٩١ 

Profile Vertical Curve Report ....................................................................... ١٩٢ 

Points .............................................................................................................. ١٩٣ 
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  ایجاد پروژه و پوشھ کاری
 بهتر است که پروژه و پوشه کاري ایجاد نمایید .  Civil 3D 2018در نرم افزار  کاريقبل از آغاز هر 

  ایجاد پروژه 
 Auto CAD Civilگزینه   Select templateبا باز شدن پنجره کلیک کنید   Newبر روي گزینه   fileاز منوي 

3D(Metric)NCS   گزینه ي را انتخاب کرده و سپسOpen  .را انتخاب نمایید  
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  ایجاد پوشھ کاری
  درایوي پوشه اي دلخواه با نامی مناسب هم جهت پروژه ایجاد نمایید.*در ابتدا در 

  عمل  کنید :  زیرهمانند الگوي براي ساخت پوشه کاري 

Toolspace Prospector             Data shortcutsراست کلیک                                 
Set working folder 

  می شود:باز  Browse For Folderپنجره اي 

 

  کلیک کنید.  OKساخته اید را انتخاب نمایید و بر روي  در مرحله ي قبل اکنون شما فولدري را که

  ستی مراحل زیر را انجام دهید:در مرحله ي بعدي جهت تکمیل پوشه کاري بای 

Tool space   prospector  DataShurtcuts(Right click) New Data 
Shortcuts Project Folder                                     

  همانند شکل صفحه بعد باز می شود. New Data Shortcuts Folderپنجره ي 

اگر به فولدر ساخته شده مراجعه نمایید خواهید دید براي کلیک نمایید  OKرا وارد نمایید و سپس بر روي   Nameقسمت 
  است.پوشه هایی ایجاد شده ، اجزاء مختلف یک مسیر 
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                                                  تنظیمات ترسیم             
صاري اخت وفزون ، الیه بندي و حر ي اندازه گیري ،شامل واحدهاکه تنظیماتی را انجام دهید ترسیمات بایستیقبل از آغاز 

  می باشد و طریقه ي دسترسی از دو روش زیر می باشد:مسیر مختلف مربوط به اجزاء 
 روش اول:

                Drawing Utilities                    گزینه(در باالي صفحه سمت چپ)  
Drawing Setting 

  روش دوم :

Toolspace             Setting راست کلیک روي نام پروژه Edit drawing setting 

  

  همانند تصویر زیر باز  می گردد و به توضیح سر برگ هاي این پنجره می پردازیم.  Drawing Settingپنجره ي 
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    Units and Zoneسربرگ 
Drawing Units  ر می مت ،کنید که اکثرا طبق استانداردهایی که در ایران کار می شود:واحد اندازه گیري طول را معرفی

  باشد.

Angular units  د.بر حسب درجه ، گراد و رادیان باش، که می تواند :واحد اندازه گیري زوایا  

Scale   : در صورت عدم وجود مقیاسدراین قسمت شما قادر خواهید بود که مقیاس ترسیمی را به نرم افزار معرفی کنید و 
  وارد نمایید.  Custom Scaleدرکادرمقیاس دلخواه را    Scaleترسیمی مورد نظر در قسمت 

Zone   .در اینجا بایستی نوع بیضوي و سیستم تصویر را مشخص کنید:  

و در بخش دوم نوع  مشاهده می کنید در بخش اول نوع سیستم تصویر   Categoriesکادر روبه روي همانطور که در 
 (UTM,WGS84Datum)را مشخص نمایید . دیتوم 

Available Coordinate   :zone    انتخاب کنید.را شمالی یا جنوبی موقعیت پروژه و نیمکره  

   Transformationسربرگ 

  
  .)تور و ..اسکیل فاک ،ده است را وارد کنید.(شعاع بیضويمطالعات مرتبط با ژئودزي که انجام ش در این سربرگ می توانید
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   Object Layersسربرگ 

  
 

که بخش هاي مختلف از پروژه در کدامیک از الیه هاي پیش فرض ذخیره می در این سر برگ به ما نشان داده می شود 
  شوند .

  بتوان آن ها را تغییر داد.*همچنین این قابلیت وجود دارد که 

    Abbreviationsسربرگ 
  حروف اختصاري که در قسمت هاي مختلف به کار رفته به همراه توضیحات کامل آنها نمایش داده می شوند.

  حروف اختصاري قابل تغییر می باشند.*
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    Ambient Settingسربرگ 

 

 

  تصات ، مساحت ، ارتفاع ، سرعت ، حجم و ....) انجام دهید.در اینجا شما قادر خواهید بود تا تنظیمات مربوط به (مخ
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                                                                                                 نقاط
 :textخواندن و نمایش نقاط در محیط نرم افزار از طریق فایل 

  :می باشد  ا براي فراخوانی نقاط به صورت مسیر زیریکی از روش ه
Points            Import/Export points             Import points 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 می شود.صفحه بعد باز همانند شکل     IMPORT POINT  ي پنجره

  Specify point file format درقسمت سپس، فایل متنی نقاط را فراخوانی نمایید و   بعد از آن با کلیک بر روي

  .نمایید مشخصشده را  نقاط انتخابفرمت فایل 

را   Add points to point group تیک، پس  کنیدجموعه نقاط را وارد یک گروه توانید م همچنین اگر بخواهید می
  نامی را براي گروه ایجاد شده تایپ نمایید.  و با زدن دکمه يفعال کرده 

  .نمایید   okو یک مرتبه دیگر    okسپس 
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، 

  .شود   zoomمی باشد را تایپ کنید تا روي نقاط وارد شده    (ze) که مخفف آن   zoom extend حال دستور 

  *همچنین ما می توانیم چند گروه از نقاط را وارد نرم افزار کنیم.

  را اجرا کنید :مسیر زیر نقاط به صورت جداگانه ، کردن روي هر کدام از گروه   zoom* براي 

                  Toolspace            prospector            pointgroup  راست کلیک روي گروه موردنظر        

 

 Zoom to             
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Duplace point number     
 ؛شودباز می   Duplace point number پنجره ي ، کنیدکه چند گروه از نقاط را وارد نرم افزار می  در گاهی اوقات 

  نید.ککه نشان دهنده ي این است که شماره نقاط تکراري می باشد و بایستی از پنجره ي کشویی یکی از گزینه ها را انتخاب 

 
  

Merge  . نقاطی که شماره هاي یکسانی در فایل هاي نقاط دارند با یکدیگر ادغام می کند :  

باشد نرم افزار این دو نقطه را با یکدیگر ادغام   PENZDو فایل دوم   PENZبه این صورت که اگر فایل اول داراي فرمت 
  کرده و یک نقطه به ما می دهد.

Use Add an offset  مقدار :offset   وارد کنید.را در کادر  

  نحوه نمایش شماره نقاط در محیط نرم افزار :
  نی دوم به صورت زیر می باشد:اما نحوه شماره گذاري فایل مت می شودفایل متنی اول که با شماره نقاط اصلی وارد 

    Offsetشماره نقاط مشترك + 

Over write  .فایل اول را پاك و فایل متنی دوم را جایگزین می کند:  
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Sequence from   فایل متنی اول با همان شماره نقاط اصلی باقی مانده و فایل متنی دوم با شماره اي که در کادر :
  شروع می شود. وارد می کنید ،

Add Use Next Number   پس از آن  نقاط گروه دوم  در گروه نقاط اول وجود دارد ،: از آخرین شماره اي که
  شماره دهی می شوند.

  نمونه اي از فایل نقاط وارد شده به نرم افزار:
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 Point Group Properties   
 Pointبراي انجام تغییراتی از قبیل سبک نمایش نقاط ، گروه بندي ها و ... همانند مسیر زیر عمل کنید تا پنجره ي 

Group Properties .باز شود  

TOOLSPACE            Prospector            Right Click Points Group            Properties  

 
 

  همانند شکل زیر نمایان می شود:  point Group properthisپنجره ي 

 

 

   Informationسربرگ 
Name   نشان می دهد .را : نام گروه نقاط  

Point style   را انتخاب کنید.استایل هاي مختلفی ،براي نقاط : از پنجره کشویی می توانید  

 .نماییدمی توانیم استایل انتخابی را ویرایش  Edit current selectionو گزینه   همچنین  با انتخاب 
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 Style   
 را انتخاب  create newگزینه  اگر بخواهید استایل جدیدي را براي گروه نقاط ایجاد نمایید پس از کلیک بر روي

  همانند تصویر زیر باز شود:  Point Styleنمایید تا پنجره ي 

  

  
  

  نامی را براي استایل جدید تایپ نمایید.  Nameدر قسمت   Informationدر سربرگ 

    Markerسربرگ 
  فعال کنید.را   Use custom markerگزینه 

  شکل نمایش نقاط را انتخاب نمایید.  custom marker styleدر قسمت 

Marker rotation angle   :نمایید. اگر می خواهید مارکر نقاط داراي دوران باشد در کادر مربوطه میزان دوران را وارد  
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    Displayسربرگ 

  ، ضخامت خط و ... را می توان تنظیم نمود.در اینجا تنظیمات مربوط به الیه ، رنگ 

  
  شوید. Point Group Propertiesکلیک کنید تا وارد پنجره ي  OKسپس بر روي 
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Lable Style  

 

  درج گردد. لیبل و یا برچسبی چه ،در محیط ترسیمی که در کنار نقاط  نمایید مشخص 
ها لکنید در غیر اینصورت می توانید لیببه صورت پیش فرض چند گزینه طراحی شده است در صورت تمایل آن ها را انتخاب 

پس از کلیک در قسمت کشویی و انتخاب گزینه براي ویرایش کنید.ایجاد  ي را جدید برچسب هاي را ویرایش و یا حتی 
Edit Current selection  پنجره يLable Style Composer  : همانند شکل زیر باز می شود  

 

 

    Layoutسربرگ 

Component name   از لیبل باشد....) و توضیحات،ارتفاع ،(نام نقاط: مشخص کنید تغییرات بر روي کدام بخش  

Visibility  .نمایش یا عدم نمایش برچسب انتخابی :  
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Anchor component  به نوعی که موقعیت دیگر بر چسب ها نسبت به این تنظیم می : مولفه مرجع را انتخاب کنید
  شوند.

Anchoor point   : ( باال، پایین ، چپ ، راست). .در کدام موقعیت قرار بگیرند برچسب ها  

Contens  .براي اضافه کردن لیبل هاي دیگر به نقاط استفاده می شود :  

Text height   نمایید. برچسب ها را می توانید تنظیم:اندازه  

Rotation angle  لیبل ها را می توانید وارد کنید.: دوران  

  مشاهده نمایید.  Drawingنمایید و تغییرات را در محیط  OKپس از انجام تنظیمات کلیه پنجره ها را 
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  اده از استاندارد فترسیم عوارض با است
اري و یا سازمان هاي مربوطه استفاده شود که به گاهی اوقات باید از استایل هایی مطابق استاندارد هاي سازمان نقشه برد

  صورت پیش فرض در نرم افزار موجود نیست و باید بگونه اي که در زیر توضیح داده می شود عمل کنید:
  عوارض سه دسته می باشند:

  نقطه اي
  خطی 

  سطحی

  عوارض نقطھ ای
  سمبل گذاري در عوارض نقطه اي به دو صورت انجام می گیرد:

  مانی که تعداد نقاط کم باشد از این روش میتوان استفاده نمود.)دستی : ز1

  ود.ش ) اتوماتیک : زمانی که تعداد نقاط زیاد باشد استفاده از این روش باعث آسان تر شدن و صرفه جویی در زمان می2
  استفاده نمایید.براي نقاط از کد  با دوربین ، * توجه داشته باشید که در زمان برداشت عوارض

  اتوماتیک پنج مرحله ي زیر را انجام دهید :عوارض به صورت براي ترسیم 

  طراحی سمبل-1

  بلوك کردن سمبل-۲

۳-Write block  کردن سمبل و ذخیره سازي  
  معرفی مسیر ذخیره سازي سمبل به نرم افزار -4

  جایگذاري سمبل-۵

 

  به ترتیب زیر عمل کنید:
  ترسیم کنید.، نقطه قرار دهیدسمبل  به عنوان  خواهید را که می يشکل مورد نظر-
  برداري می باشد.خواهیم طراحی کنیم سمبل درخت طبق استاندارد سازمان نقشه  که ما می را سمبلی*
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  اجرا کنید.در خط فرمان تایپ نموده و را   BLOCKدستور -

  شود. باز می  Block definitionپنجره ي 

Name  وارد نمایید.:در این قسمت نامی را  براي بلوك  

ــخص  کنید کلیک  pick pointروي گزینه   base pointدر قســمت    Baseکه کجاي بلوك به عنوان نمایید و مش
  باشد.

 شکل را انتخاب کنید  drawing از محیط  آنگاهو را کلیک کنید   select objectsگزینه ي   objectsدر قسمت 

 د.نمایی okو  
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Write block:  
باز می   Write blockکلیک کنید پنجره ي   Enterرا تایپ نموده و بر روي   Write blockدر کامند الین دستور 

خاب را انت در مرحله ي قبل ساخته اید که  بلوکی را کشویی  قسمترا انتخاب و از   Blockگزینه   sourceدر قسمت شود 
 Insertدر کادر  .شودسازي ذخیره  در چه پوشه اي فایل  که مشخص نمایید  File name and pathکنید.در قسمت 

units   نیز واحد را بر روي متر قرار دهید و بر رويOk  .کلیک نمایید  

  
  

 

Description key 

  مراحل زیر را اجرا نموده:   Description Keyبراي ساخت 

Toolspace   setting   point     راست کلیکdescription key sets new 
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  باز می شود. Description Key Setهمانگونه که مشاهده می کنید پنجره ي 

 

  کنید.  okوارد کرده و سپس   Nameدر قسمت  نامی متناسب را 

  جدید ساخته اید.  description keyبا این کار شما یک 

  انتخاب کنید.  را همانند شکل زیر edit keysکرده و  راست ساخته شده کلیک  description key سپس روي 

  
  باز می شود:  Desckey editorپنجره ي 
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Code  در قسمت:code  را تایپ کنید. (کد نقاط ) کدي را که در هنگام برداشت عوارض با دوربین زده اید  

Style  ي زیر گشوده می شود:: تیک این قسمت را فعال کرده و سپس با دابل کلیک روي آن پنجره  

  
  

  تا پنجره زیر باز شود:  کلیک کنید create new در تب کشویی روي گزینه 

  
  

را فعال کرده و در وسط صفحه   Use Autocad BLOCK symbol for markerدر پنجره ي باز شده گزینه 
 را انتخاب نمایید.   browseکنید و  کلیک راست
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 کنید.  okو دو مرتبه  بوده اید و به عنوان بلوك ذخیره سازي نموده اید را باز نمایید اکنون سمبلی را که ساخته 

  را کلیک کنید.  Deskey Editorصفحه  ي باال سبز رنگ در  و تیک

  و روي گروه نقاط راست کلیک کنید و گزینه رفته   prospectorسربرگ   toolspaceدر مرحله ي آخر به مسیر 

Apply description key   انتخاب نمایید.را  

  کنند. تغییر می نقاطمشاهده می فرمایید سمبل  drawing همانطور که در محیط 
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                                                                 یجاد سطوح                 ا
کرده کلیک راست   Surfacesروي گزینه بر و رفته   prospector  تب  به  Toolspaceقسمت  ازبراي ایجاد سطح 

  را انتخاب نمایید. Create surface نگاه آ

  زیر باز می شود: همانند شکل  Create surfaceهمانطور که مشاهده می کنید پنجره ي 

  
Type  :  

هایی را انتخاب کنید و اگر هم داده  Tin surface اگر داده ها به صورت نامنظم (عملیات برداشت با دوربین) باشد گزینه 
  .کنیدرا انتخاب     Grid surfaceي و.... باشند  گزینه  Dem file، برداشت با لیزر اسکنر از قبیل 

Surface layer   :  
  ایجاد کنید. اي جدیدتوانید الیهاما می ، سازي ساختهاي را براي ذخیرهچند که نرم افزار به صورت پیش فرض الیههر 

Name  وارد نماییدراي سطحی که می خواهید بسازید : نامی را ب.  

Style  ي ر روشود ب: توضیحات کامل این گزینه در جلوتر داده میOk اگر به قسمت کنید.  کلیکTOOLSPACE  تب
Prospector   و زیر منويSurfaces  سطح ساخته شده را مشاهده می نمایید مراجعه کنید.  
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Definition 
 را براي ایجاد سطح معرفی کنید.گروه نقاط که اکنون نوبت به این رسیده 

Tool space Prospector Surfaces Definition Point groups(right 
click) Add 

 

  کنید.  OKگروه مورد نظر خود را انتخاب کرده و 
شوند اما مشکلی که وجود دارد سطح در خارج از محدوده  سطح تشکیل می گردد و منحنی هاي میزان نیز نمایش داده می

  ایجاد شود . (Boundaries)که براي حل این مشکل باید مرز کاري ،نقاط نیز تشکیل شده است 

Boundaries  
  سپس طبق مسیر زیر عمل کنید: مشخص کنید  Polylineبندي در آن انجام شود را با خواهید مثلثمیاي که محدوده

Toolspace Prospector Surfaces Definition Boundaries(Right 
click) Add 

Name .نامی را براي مرز کاري تایپ نمایید:  

Type   
Outer  ود.شتمام نقاط این محدوده را شامل می ، مشخص کنید و مثلث بنديباشد کل مرز نهایی را فعال گزینه این :اگر  

Hide بندي نشوند باید این گزینه فعال باشد.: اگر بخواهید تعدادي از نقاط وارد مثلث  
محدوده را مشخص کرده و با تعریف باندري جدید مانع از ایجاد مثلث بندي در این قسمت  ی دیگربه طوري که با پلی الین

  د.شویمی

Show   حاال اگر بخواهید در قسمتی از محدوده :Hide  فاده کنید.تمثلث بندي نقاط صورت گیرد از این گزینه اس  
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  : Add Boundariesپنجره ي 

 

Ok   کنید و در محیطDrawing  .روي پلی الین کلیک کنید سطح به طور اتوماتیک ویرایش می شود  
  تصویري از سطح ساخته شده:

 

 

  پردازیم:روش هاي دیگري نیز براي ساخت سطح وجود دارد که به توضیح آنها می 
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Contours    
باشد (داراي منحنی میزان) از این گزینه استفاده ي توپوگرافی ي ما نقشهدر زمان هایی که فایل نقاط وجود ندارد و داده

  شود.می
  :و آنگاه به صورت زیر عمل کنید شما باید پروژه اي تعریف نمایید، در ابتداي کار 

    کنید. Enterو  را تایپ نموده  Insertدر خط فرمان 
 ي زیر گشوده می شود:پنجره

 

  معرفی نمایید.  Browseي توپوگرافی موجود را از قسمت نقشه

  را بزنید تا فایل بصورت یکپارچه وارد نشود.  Explodeتیک گزینه 

  کنید. OKو سپس 

 بروید: حال به مسیر زیر

Toolspace Prospector Surface Definition Contours(right click) 
add 
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  شود:ي زیر گشوده میپنجره

 

Weeding factors به این کار خالصه ید تا افزونگی داده را کم نمایید: تنظیمات مربوطه (فاصله و زاویه)را وارد کن -
  شود.گفته می  (Generalization)سازي 

  باشد:شود شرح عمل به صورت زیر میوارد می  Angleو   Distanceطبق اعدادي که در 
اگر فاصله و زاویه کمتر از میزان وارد شده باشد نقطه حذف و ،در بین سه نقطه ي متوالی (روي منحنی میزان) انتخاب شده 

  در غیر اینصورت نقطه حفظ خواهد شد.

Supplementing factors افزودن داده می باشد.:  براي  

  .اعداد پیش فرض معموال مناسب می باشند*

  .ه منحنی هاي میزان را انتخاب نماییدانگاه نرم افزار از شما می خواهد ک کنید  OKپس س

www.mcivil.ir


 

  
    

: @Seyed_Erfan_Mortazapour                                                    :Mortazapour.erfan1992@gmail.com 
 

38 

ي ه اکنون توانسته اید با منحنی ها*منحنی هاي میزان جدید منطبق بر منحنی هاي میزان اولیه می باشد با این تفاوت ک
  ایجاد کنید. را یسطح ،اولیه  میزان

  :از طریق نقشه هاي توپو گرافی موجود نمونه اي از سطح ساخته شده

 

Break line    
ته باشد شما بایستی این خطوط زمانی که در محل برداشت خطوط شکست  (خط القعر ، خط الراس ، آبراهه ها و ...) وجود داش

نقاط دو   Break lineبا معرفی مورد نظر به درستی مثلت بندي شود معرفی کنید تا سطح   Break lineه عنوان را ب
 طرف آن نسبت به یکدیگر انترپوله نمی شوند. 
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 ح                                                                                                            وویرایش سط
  می باشد. و زمان بر ، مربوط به ویرایش سطوح ار هاي مهم*یکی از ک

  شود.میاضافه   Tin surfaceتب ه کلیک کنید همانطور که می بینید روي سطح ساخته شد Drawingمحیط در 

 

  گردند. گزینه هایی وجود دارد که براي ویرایش سطح استفاده می  Edit surface در قسمت

  مشاهده دقیق منطقه انجام گیرد.*این تغییرات بهتر است با 

Add Line اضافه کردن خط بین دو نقطه از سطح :  

Delete Line حذف کردن خط بین دو نقطه از سطح:  

Swap Edge جهت آن را تغییر می دهید.، ر ضلعی ا: با انتخاب قطر چه  

Add point  یشنهاد را پارتفاعی ،نرم افزار از طریق درونیابی  : اضافه کردن نقطه به سطح؛
  .دیا ارتفاع مد نظر خود را تایپ نمایی می کند که شما می توانید آن را قبول کنید و

Delete point  مثال زمانیکه منحنی هاي میزان دور یک نقطه  : حذف نقطه از سطح ؛
تراکم باالیی داشته باشند نشانده ي اشتباه بودن آن نقطه در اکثر مواقع است که شما با این 

  می توانید آن را پاك کنید. گزینه

Modify Point که هم به صورت وارد کردن مستقیم ارتفاع یر ارتفاعی چند نقطه ؛ : تغی
می توانید اختالف ارتفاع را هم به صورت   Deltaي به نشانه  Dهم اینکه با تایپ حرف  و

  منفی و هم مثبت وارد نمایید.

Move Point  .جابه جایی نقاط که فقط روي مولفه مسطحاتی تاثیر گذار می باشد : 

Raise/Lower Surface  شما کل سطح را به یک میزان  ، دي: با وارد کردن عد
  توانید در دو جهت باال و پایین جا به جا کنید.می
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Surface Properties   

  مختلفی به این پنجره دسترسی پیدا کنید: می توانید از طرقSurface Properties براي باز شدن پنجره 

روي سطح کلیک کرده بعد از آنکه ریبون مربوط به سطح در باال ظاهر شد طبق شکل   Drawing:در محیط روش اول 
  زیر عمل کنید.

  
  

  . Surface Propertiesو انتخاب گزینه ي   Drawingروش دوم: کلیک راست روي سطح در محیط 

  
را  Surface Propertiesگزینه رفته و روي سطح مد نظر کلیک راست کرده   Toolspaceروش سوم: به قسمت 

  انتخاب کنید.
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  پنجره ي زیر گشوده می شود:
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    Informationسربرگ 
Name  می باشد. ا نمایش می دهد که قابل تغییر: نام سطح ر  

Surface style  :  باید فواصل مربوط به منحنی هاي میزان را به درستی ،  شمادر اینجا با توجه به مقیاس خواسته شده از
  انتخاب کنید.

 Createدر قسمت پیش فرض آن را انتخاب کنید در غیر اینصورت از نوار کشویی گزینه  مورد نظردر صورت وجود استایل 
New  کنید.کلیک نند شکل زیر را هما  

  
  پنجره زیر باز می گردد:  Create Newپس از انتخاب 
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   Informationسربرگ 
Name  .نامی را برای استایل جدید تایپ کنید :  

   Contoursسربرگ 
رفته و تنظیمات مربوط به فواصل منحنی میزان هاي اصلی و فرعی   Contours Intervalsدر این سربرگ به قسمت 

  انجام دهید.را 

قرار دهید تا   Trueرا در حالت   Smooth Contoursو   رفته Contours smoothing همچنین به قسمت 
  پایین صفحه درجه نرمی منحنی هاي میزان را تغییر دهید. بتوانید با نوار 

 ، دقت داشته باشید که اگر درجه نرمی را بیش از اندازه افزایش دهید در محل هایی که شکستگی منحنی میزان تیز باشد*
  روند.ب این امکان وجود دارد  که منحنی ها به داخل یک دیگر

  
    Displayسربرگ 

  تنظیمات مربوط به الیه ها ، رنگ ، ضخامت و ... در این سربرگ انجام می گیرد.

  باز گردید.  Surface Propertiesتا به پنجره کنید   OKپس از انجام تنظیمات 
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   Analysisسربرگ 
لژند را انجام دهید که بر اساس مولفه هاي در پنجره اي که در زیر مشاهده می کنید شما می توانید تنظیمات مربوط به 

 متفاوتی از قبیل شیب، ارتفاع و ... می باشد .

 

 ریبون ظاهر شده در باالي صفحه روي گزینه را در حالت انتخاب قرار داده از سطح  سپس براي مشاهده لژند ،
                                                                             . نماییدکلیک کنید و سپس در کامند الین نوع لژند را انتخاب 

  لژند کجا قرار گیرد.سپس مشخص می کنید که 
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نمونه اي از لژند ارتفاعی:                                                                              

  
 

   Statisticsسربرگ 
  قادر به مشاهده ي اطالعات اماري ازسطح ساخته شده می شوید. در این پنجره شما
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  برچسب گذاری روی منحنی ھای میزان 
  پ طبق شکل زیر عمل نمایید:از ریبون باال در گوشه ي سمت چ روي سطح هدف کلیک کنید اکنون

  
     پنجره زیر باز می شود:  Add Surface Labelsبا انتخاب گزینه 

  
Feature حالت : روي Surface  .قرار دهید  
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Lable Type   
 Slope :  .برچسب گذاري شیب بر روي سطوح 

  می توانید نوع استایل را انتخاب نمایید .  Slope lable styleدر قسمت 

Percent  .نمایش شیب به صورت درصدي:  

Rise Over Run   نسبت تغییر ارتفاع به طول روي افق.،:نمایش شیب به صورت  

Run Over Rise .نمایش شیب به صورت ،نسبت طول روي افق به تغییر ارتفاع :  

  
  متر می باشد. 10*در شکل باال طول اضالع 

Spot Elevation :  بر روي سطوح استفاده می شود.از این گزینه براي درج لیبل ارتفاعی  
  با کلیک روي هر نقطه از سطح برچسب ارتفاعی آن زده می شود.

  محاسبه ارتفاع روي سطوح با استفاده از فرمول هاي درونیابی صورت می گیرد. *

  .کنیدو ... را اضافه   North   ،Eastهمچنین می توانید در این جا برچسب هایی از قبیل *

  کافی است براي این کار به مسیر زیر بروید:
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  همانند شکل زیر باز می شود:   Lable Style Composerپنجره ي 
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 Text componentکلیک کرده وارد صفحه ي رفته و بر روي   Contentsقسمت  و  Layoutسربرگ  به
Editor  از قسمت  می شوید که می توانیدproperties  با انتخاب برچسب مورد نظر و کلیک بر روي فلش موارد جدید

 OKرا اضافه نمایید.و سپس 

  
، رنگ میتوان تنظیمات مربوط به اندازه متن   Label Style Composerدر پنجره ي   Layoutهمچنین در سربرگ 

  را تنظیم نمایید. ..آنها ، کادر دور نوشته و .
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  Spot Elevation on Grid  سطوح به صورت شبکه اي استفاده می: از این گزینه براي درج لیبل ارتفاعی بر روي
  شود.

  می باشد. Spot Elevationکلیه تنظیمات مربوط به استایل نمایشی شبیه به *

  کلیک کنید:  Addروي 

  :پرسیده می شود زیربه ترتیب  سواالت   Command Lineدر 

  (سمت چپ پایین منطقه مورد نظر را کلیک کنید)  Base Point)انتخاب 1

2 (Grid rotation  را وارد کنید. : میزان دوران شبکه  

3(Grid x/y Spacing  وارد کردن ابعاد شبکه :.  

4(Upper Right  .سمت راست باال از شبکه را مشخص کنید :  

  ) سپس نرم افزار از شما می خواهد که مولفه ها را می خواهید تغییر دهید یا خیر؟5
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Contour – single 
  فاده می شود.سب بزنید از این گزینه استفرد برچدر صورتی که بخواهید بر روي منحنی هاي میزان به صورت من

  باید روي منحنی هاي میزان کلیک کنید. *دقت کنید که دقیقا
ویرایش و تولید برچسب از منوي کشویی استفاده کنید.تنظیمات آن در حالت کلی شبیه به براي *همچنین می توانید 

  می باشد.  Spot Elevationتوضیحات داده شده در قسمت 

  
Contour –Multiple 

نقطه شروع نرم افزار از شما   Addبالفاصله پس از کلیک بر روي دکمه ي  ، کنیدمی هنگامی که شما از این گزینه استفاده 
در تقاطع خط فرضی با ش داده می شود ؛ یخطی بین این دو به صورت فرضی نماخواهد ،  می و سپس نقطه پایانی را

  ارتفاع درج می گردد. ، هاي میزانحنینم
از منوي کشویی استفاده کنید.تنظیمات آن در حالت کلی شبیه به ویرایش و ایجاد برچسب براي  *همچنین می توانید

  می باشد.  Spot Elevationتوضیحات داده شده در قسمت 
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Lable Type  : Contour-Multiple-interval 

  استفاده بر روي سطوح می باشد.به نوعی پر کاربرد ترین برچسب مورد 

بر روي منحنی میزان هایی که می خواهید لیبل نرم افزار در خط فرمان از شما می خواهد ، خطی را   Addبا زدن دکمه 
  نمایید. واردرا کنید و سپس فواصل برچسب گذاري بر روي منحنی هاي میزان  مشخصروي آن ایجاد شود را 

ویرایش و تولید برچسب از منوي کشویی استفاده کنید.تنظیمات آن در حالت کلی شبیه به براي *همچنین می توانید  
  می باشد.  Spot Elevationتوضیحات داده شده در قسمت 
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                                                                                                                        مسیر
براي هر پروژه مسیر هاي پیشنهادي متعددي وجود دارد ، که بایستی با در نظر گرفتن شرایط ، بهترین مسیر پیشنهادي را 

  انتخاب کنید.
  د :نتوان ي انتخاب یک مسیر دخیل می باشند میمواردي که برا

  باشند. گذر از نقاط اجباري و ... ،شیب مسیر  ،طول مسیر  ،هزینه 

Create Alignments By Layout   
تا کلیک کنید Create Alignments By Layoutروي گزینه  بر رفته و  Alignmentsبه منوي  ،براي تعریف مسیر

  پنجره ي زیر باز شود:
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نوع مسیر را مشخص کنید ؛ در   Type، نامی را به مسیر اختصاص دهید و سپس در قسمت  Nameدر کادر 
Starting Station  .نیز می توانید کیلومتراژ شروع مسیر را وارد نمایید  

 Generalسربرگ 

Alignments Style   
  بک جدیدي ایجاد کنید.توانید سبک هاي نمایشی مسیر را ویرایش و یا حتی س در این قسمت شما می

  
  کلیک کنید:  Create Newبر روي 

  از این سربرگ نامی را براي استایل جدید تعریف کنید.  Name:در قسمت   Informationسربرگ 

به طوري که شما روي دکمه د مارکر هاي جدیدي را تعریف کنید براي اجزاي مختلف مسیر می توانی : Markers سربرگ 
به آن اختصاص  ، مارکر جدیدي متناسب با اجزا مسیر  Pick Marker Styleکلیک کرده و پس از باز شدن پنجره 

  دهید.
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  : هر بخش از مسیر با چه رنگی ، در چه الیه اي ، با چه  ضخامتی و ...ذخیره شود.  Displayسربرگ 

  
  برگ هاي پیشین.: خالصه اي از سر  Summaryسربرگ 
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Alignment Layer    
از مسیر می باشد به نوعی که بخش هاي   Baseکه مشاهده می کنید الیه ي نام الیه اي را تنظیمات الیه هاي مسیر ، 

  نوشته شده است قرار می گیرند.  C-ROADمختلف از مسیر در الیه هاي دیگري که ابتداي آن ها 
Alignment Lable Set  

شما می توانید برچسب هایی که به صورت پیش فرض نرم سیر از این گزینه استفاده می شود براي برچسب گذاري روي م
  کلیک کنید.  Create Newدر غیر اینصورت از منوي کشویی روي گزینه ارتان قرار داده را استفاده کنید افزار در اختی

  ي زیر نمایان شود:بروید تا پنجره  Labelsنامی را براي لیبل تایپ کنید پس از آن به سربرگ    Informationدر تب 

  
لیبل روي کدام بخش از مسیر اعمال شود(قسمت اصلی، فرعی،نقاط هندسی و  مشخص می کنید که  Typeدر قسمت 

(...  

Major Station   :قسمت هاي اصلی مسیر  

  سه گزینه وجود دارد:  Major Station Lable Styleدر کادر 

  
Perpendicular with tick  .بر چسب ها عمود بر مسیر و به همراه تیک مشخص شوند :  
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Perpendicular with line  .بر چسب ها عمود بر مسیر و زیر خط دار باشند :  

Parallel with tick   .برچسب ها هم جهت با مسیر و به همراه تیک :  
  شویی روي گزینه مربوطه کلیک کنید.وي کبراي ایجاد سبک جدید و یا ویرایش سبک موجود از من

  می پردازیم:  Edit Current Selectionبه توضیح 

 بروید :  Layoutدر پنجره ي باز شده به سربرگ 

  
  ، کادر دور نوشته و ... قابل تنظیم می باشد.ین سربرگ تنظیماتی از قبیل اندازه نوشته ها ، میزان دوران در ا 

  کنید.  Addمی توانید لیبل هاي جدیدي را براي اضافه شدن به مسیر   Contentsاز قسمت 

قسمت کلیک کنید تا در  Addد روي گزینه یشو می  Alignments Label Setکردن وارد پنجره ي قبلی  OKپس از 
  فواصل لیبل گذاري را مشخص کنید.  Increment ستون و درپایین افزوده شود 

  لیبل هاي مد نظرتان را اضافه نمایید.رفته و  Typeدوباره به قسمت 
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  می باشد.  Major*تنظیمات کلی شبیه به 

  
  کنید.  Okو در آخر 

  باز می گردید .  Create Alignment-Layoutبه پنجره ي مرحله قبلی یعنی 

    Design Criteriaسربرگ 
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Starting Design Speed   را وارد نمایید.:سرعت طرح  

را فعال کنید تا بتوانید از   Use design criteria fileو  based design -Use Criteriaتیک قسمت هاي 
  مو جود استفاده نمایید. 1آیین نامه هاي

نامه  شود و شما آیینطبق شکل زیر باز می  Select Design Speed Tableپنجره ي ي با کلیک بر روي دکمه
  نمایید.  OKسپس کلیه پنجره ها را مد نظر خود را انتخاب کنید 

 
Alignment Layout Tools 

 

                                                             
  بر روی سایت ھا موجود می باشد. ۴١۵آیین نامھ ی نشریھ ١
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هاي قوس اتصال شود وارد کردن حداقل شعاع قوس و پارامتراولین کاري که بعد از باز شدن پنجره ي باال انجام داده می
  باشد.می

  
  415حداقل شعاع قوس طبق نشریه 
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  415طول مطلوب براي قوس اتصال تدریجی طبق نشریه 

Curve and Spiral Settings  

  
پارامتر هاي قوس می باشد  یکه براي انجام تنظیمات حداقل …Curve and Spiral Settingsپس از انتخاب گزینه 

  متر ها را  بر طبق آیین نامه وارد کنید.اپارشود ، ي زیر گشوده میپنجره
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Type   ئید می باشد)وتو: نوع قوس اتصال را معرفی کنید.(معروفترین کل  

  د.مربوط به هر بخش فعال باشي ایجاد هر یک از پارامترها باید تیک *برا

Spiral in/out   شاخه ورودي و خروجی کلوتوئید :.  

  گردد.) ، پارامتر دیگر به صورت خودکار محاسبه میAپارامتر کلوتوئید یا Lترها (طول شاخهکه با وارد کردن هر کدام از پارام

Curve   قل شعاع قوس.: حدا  

OK 

Tangant – Tangant (With curves)   
س در این نوع ترسیم کلیه قو براي ترسیم همزمان مسیر هاي مستقیم  و قوس هاي افقی از این گزینه استفاده می گردد.

  روي تک تک قوس ها نیز وجود دارد. رباشند؛ اما قابلیت تغییداراي پارامتر هاي یکسانی میدر هنگام ترسیم ها 

  کلیک کنید:  Tangent-Tangent (with curve)بر روي گزینه 

  
روي محل مورد نظر نقطه ي شروع قوس را معرفی  پس با کلیک برخواهد  اکنون نرم افزار نقطه شروع مسیر را از شما می

  نمایید. واردپایانی را  شکست بعدي تا نقطهکنید و به ترتیب نقاط 
  قوس ها به  صورت جدا گانه:ویرایش پارامترهاي هر کدام از 

یک کنید تا پنجره ي زیر کل (Alignment Grid New)بر روي   Alignment Layout Toolsدر پنجره ي 
  اکنون می توانید پارامتر هاي هر کدام از قوس ها را به صورت جداگانه تغییر دهید. باز شود 
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Tangent-Tangent (No curves) 
  زیر عمل کنید: شکل به صورت

  
  با انتخاب این گزینه در کامند الین از شما خواسته می شود نقطه شروع مسیر را وارد کنید و سپس نقاط بعدي تا پایان.

  کردن مسیري بدون قوس ایجاد شده است.  Enterپس از 

  پردازیم.توان از روش هاي متفاوتی استفاده کرد که به توضیح برخی از آنها می که براي ترسیم قوس هاي آن می

  : Free Curve Fillet(Between Two entities/Radius)طراحی قوس بین دو محور و شعاع

  
  پس از انتخاب گزینه اي که در تصویر مشاهده می کنید به ترتیب نرم افزار گزینه هاي زیر را از شما می خواهد:

Select first entity انتخاب محور اول :  

Select next entity  محور بعدي : انتخاب  

Is curve solution angle 180و یا کمتر از  180یشتر از : زاویه انحراف ب  

Specify radius  (حداقل شعاع قوس نمایش داده می شود که قابل تغییر است)شعاع قوس :  

  قوس را ترسیم کنید: يتوانید طبق آن مولفه ها البته گزینه هاي دیگري نیز وجود دارد که می*

Curvelen  :بر حسب طول قوس  
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Tanlen  طول تانژانت:  

Chordlen وتر:  

Midord فاصله درونی قوس :  

External  فاصله بیرونی قوس:  

  
  نمونه اي از قوس ترسیم شده به این روش:

  
  

  : Free Spiral-Curve-Spiral(Between two entities)اتصال طراحی قوس ساده به همراه قوس

  
  

www.mcivil.ir


 

  
    

: @Seyed_Erfan_Mortazapour                                                    :Mortazapour.erfan1992@gmail.com 
 

65 

  در تصویر مشاهده می کنید به ترتیب نرم افزار گزینه هاي زیر را از شما می خواهد:پس از انتخاب گزینه اي که 

Select first entity انتخاب محور اول :  

Select next entity  انتخاب محور بعدي :  

Is curve solution angle  180و یا کمتر از  180: زاویه انحراف ببیشتر از  

Specify radius  (حداقل شعاع قوس نمایش داده می شود که قابل تغییر است)شعاع قوس :  

Specify spiral in/out length  کلوتوئید /خروجیي ورودي: طول شاخه  
  
  

.  
  

کلیک کنید اکنون می  (Alignment Grid New)بر روي   Alignment Layout Toolsدر پنجره ي 
  .به صورت جداگانه ویرایش نمایید ا راتوانید پارامتر هاي هر کدام از قوس ه
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Alignment Properties :ببینید و یا اینکه سرعت  پس از ترسیم قوس ها اگر می خواهید اطالعاتی از مسیر را
را انتخاب   Alignment propertiesو گزینه  د کافیست روي مسیر راست کلیک کردهطرح ، آیین نامه ها را تغییر دهی

  کنید.

  

Create Alignment from Polyline  
  :عمل کنید از پلی الین به صورت شکل زیربراي ساخت مسیر با استفاده 
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نوبت نون اک ، با کلیک بر روي آنکه  ،خواهد نرم افزار از شما پلی الین را می نمودیدپس از اینکه به صورت شکل باال عمل 

  پنجره اي به صورت شکل زیر باز می گردد:اعمال پس از انجام این رسیده که جهت مسیر را مشخص کنید  به این

  
می باشد به غیر از  Alignment Layout Tools ایجاد مسیر از طریقتنظیمات شبیه به توضیحات داده شده در  کلیه

  دو گزینه پایین پنجره.

Add curves between tangents  تیک این گزینه را فعال کنید و خواهید بین محور ها قوس ایجاد شود : اگر می
  در کادر پایین اندازه شعاع را وارد نمایید.
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Erase existing entities  :پلی الین اولیه پاك می شود.زینه فعال باشد پس از ترسیم مسیر،اگر تیک این گ  

Reverse Alignment Direction :  

  می کند. با انتخاب این گزینه جهت کیلومتراژ گذاري بر روي مسیر تغییر

  
  شود.نمودن ،جهت کیلوکتراژ گذاري مسیر برعکس می  OKپس از انتخاب مسیر و 

Offset Alignments 
  توانید این کار را انجام دهید:براي اینکه آفستی نسبت به مسیر زده شود شما از مسیر زیر می 
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خواهید مسیري را که می، لیست  و یا  Drawing، بایستی از محیط  Create Offset Alignmentپس از انتخاب 
  نسبت به آن آفست زده شود را انتخاب کنید.

  شود:ر باز میي زیانتخاب مسیر پنجره پس از
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Stattion Range  توانید کیلومتراژهاي شروع و پایان را براي ترسیم آفست تنظیم نمایید.در : در این قسمت شما می
توانید می From Start-ToEndشود که با برداشتن تیک در آفست زده میحالت پیش فرض از ابتدا تا انتهاي مسیر 

  کیلومتراژ دلخواه را وارد کنید.

No.of offset on left/right  :  
  شود. تعداد باند هایی که در سمت چپ/ راست مسیر ایجاد می

Incremental offset on left/right :  

  عرض باند در چپ/راست مسیر

  :  Generalسربرگ 

  دقیقا شبیه به توضیحات داده شده در ساخت االینمنت داده شده می باشد.  General*تنظیمات مربوط به سربرگ 

    Widening Criteriaسربرگ 

  تنظیمات این سربرگ مربوط می شود به تعریض مسیر در قوس ها.
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Add widening around curve  .با فعال کردن این گزینه تعریض در قوس ها اجرا می شود:  

Specify widening through design stsndards .تعریض با استفاده از آیین نامه ها:  

Specify widening manually .تعریض به صورت دستی و بدون استفاده از آیین نامه :  

Property   
Widening to apply on   تعریض داخل قوس،بیرون قوس و یا دو طرف لحاظ شود.:مشخص می کنید که  

Minimum radius table  حداقل شعاع قوس بر حسب بر بلندي در آفست ها می باشد که شما باید طبق گزینه اي:
  کلیک کنید.طراحی مسیر انتخاب نموده اید  که در

Wheelbase length فاصله بین محور هاي خودروهاي عبوري از مسیر :.  

    Create offset profile گسربر
(این سربرگ زمانی فعال می باشد که براي مسیر اصلی پروفیل طولی ترسیم شده ترسیم پروفیل طولی براي آفست ها.

  باشد.)

  
  همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید عالوه بر ایجاد آفست در قوس ها تعریض دو طرفه صورت گرفته است.

  

                                                             
 برابر است با محور بزرگترین وسیله نقلیه عبوري از مسیر. این مقدار  
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Create Widening 
این گزینه براي ایجاد پارکینگ یا ایستگاه هاي اتوبوس و... استفاده می شود.نحوه دسترسی به این گزینه ، شبیه به از 

  تصویر زیر می باشد:

  
  در کامند الین به ترتیب زیر از شما پرسیده می شود :

Select an alignment  ــردد ــریض گ ــد تع ــه مــی خواهی ــا را  (معمــوال یکــی از آفســت.: انتخــاب مســیري ک ه
  انتخاب می کنند .)

Create widening portion as a new alignment مســیر جدیــدي تعریــف شــود یــا  ،: بــراي تعــریض
    (NO)بخشی از مسیر انتخاب شده باشد.

Select start/end station  ــان ــروع / پای ــومتراژ ش ــد . :کیل ــد  را وارد کنی ــپ کنی ــومتراژ را تای ــد کیل ــی توانی (م
  کلیک کردن مشخص نمایید.)ویا در صفحه با 
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Enter widening offset   آفست نسبت به آکس مسیر است.:مقداري که تایپ می کنید ، میزان  

  پنجره ي زیر گشوده می شود:  Enterپس از زدن 

  
  

Widening parameters  .پارامترهایی از قبیل (شروع ، پایان ،اندازه طول ) تعریض می باشد :  

Transition parameters at Entry/Exit    
Transition Type at Entry/Exit داراي قوس و ...)-:نوع ورودي و خروجی پارکینگ (خط مستقیم  

Transition Length طول ورودي و خروجی پارکینگ :  

 تنظیمات بعدي مربوط می شود به شعاع قوس هاي ورودي و خروجی.
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 پروفیل طولی
ارتفاعی نسبت به طول مسیر از پروفیل طولی استفاده می شود.براي ایجاد پروفیل طولی به ترتیب زیر براي نمایش وضعیت 

  عمل می کنیم:

  کلیک می کنیم تا پنجره ي زیر باز شود:  Creeate Profile From Surfaceبر روي گزینه   Profileاز منوي 

  
Alignment طولی ترسیم شود.خواهید براي آن پروفیل  : انتخاب مسیري که می  

کلیک کرده و در محیط به دو روش می توانید انتخاب کنید:با انتخاب از منوي کشویی و یا اینکه  روي دکمه 
drawing  .بر روي مسیر هدف کلیک نمایید  

Station range .ابتدا و انتهاي کیلومتراژ، براي ترسیم پروفیل را مشخص کنید :  

Select Surface ایجاد پروفیل طولی را انتخاب کنید. : سطح مبنا براي  

  کلیک کنید.   Addسپس بر روي دکمه ي 

  خواهید نسبت به مسیر اصلی ، در آفست هاي دلخواه پروفیل طولی ترسیم شود ، تیک قسمت  در صورتی که می
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Sample Offset   را فعال کرده و در کادر زیر آن مقدار آفست را تایپ کرده و روي دکمه يAdd  کنید. کلیک  

  باشد.قابل مشاهده می  Profile List* لیست پروفیل هاي طولی به همراه جزئیات اندکی از آن در قسمت 

باز   Create profile viewنید تا پنجره کلیک ک  Draw in profile viewپس از انجام تنظیمات باال بر روي 
  شود.

  Generalتب 

  
Select alignment :  

  می خواهید پروفیل طولی روي آن ترسیم شود. انتخاب االینمنتی که

Description  :  
  اضافه کردن توضیحاتی به پروفیل.

Profile view style  
استایل هایی که به صورت پیش فرض در نرم افزار قرار داده شده را می توانید انتخاب کنید ودر صورت نیاز از منوي کشویی 

  لیک کرده و به ویرایش آن بپردازید.ک  Edit current selectionبر روي گزینه 
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Create New :  

  براي ساخت سبک جدید به صورت شکل زیر عمل می کنیم:

  
 پنجره زیر باز می شود.  Create Newپس از کلیک بر روي گزینه 

  

  
 

 تایپ کنید .  Name، نامی را براي استایل جدید در قسمت   Informationدر سربرگ 
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Graph   
  تغییرات ارتفاعی روي پروفیل به خوبی قابل لمس باشد ، بهتر است مقیاس ارتفاعی و افقی متفاوت باشند.براي اینکه 

 

  
 

Vertical scale  موجود نباشد ، می توانید در  ی که مقیاس مورد نظر در کادر:مقیاس ارتفاعی را وارد کنید در صورت
  عدد مقیاس را وارد کنید.  Custom scaleقسمت 

Current horizontal scale در این پنجره قادر به تغییر مقیاس مسطحاتی :مقیاس مسطحاتی را نمایش می دهد ).
  مراجعه کنید.)  Edit Drawing Settingنمی باشید و براي تغییر آن باید به قسمت 

Vertical exaggeration وارد می کنند.) 10 : در این کادر اغراق ارتفاعی را وارد نمایید.(در اکثر موارد این عدد را  

  حاسبه می شوند.قیه ي مولفه ها به طور اتوماتیک مهمانطور که مشاهده می کنید با تغییر در کادر هاي باال ، ب

Profile view direction  .جهت ترسیم پروفیل را مطابق با مسیر انتخاب کنید :  
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Grid    

  
  

Grid option  همانگونه که در شکل باال می بینید محدوده سبز رنگ مربوط می شود به سطح زمین یا سطح مبنا تعریف :
  شده و خط نارنجی هم مربوط می شود به خط پروژه که در جلوتر به توضیح این می پردازیم.

  طبق نظر خود می توانید طریقه گرید بندي را تنظیم کنید.

Grid padding (majorgrids)  :  
  کنید. میزان گسترش شبکه بندي از طرفین را مشخص می

Axis offset (plotted units)  .میزان آفست کادر دور پروفیل را می توانید تنظیم کنید:  

Title Annotation   
 تنظیمات مربوط به عنوان پروفیل می باشد.
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Graph view title    : باشد.در این قسمت عنوان اصلی پروفیل قابل تنظیم می  

Text height   .اندازه متن را وارد کنید:   

Title content   :  

  اهید بر روي پروفیل طولی ایجاد شود را باید در این قسمت وارد کنید.نوشته هایی را که می خو

  باز شود.  Text component editorکلیک کنید تا پنجره ي بر روي دکمه ي 

  از این پنجره تنظیمات فرمت ، رنگ و ... مربوط به متن را انجام دهید.  Formatدر سربرگ 

  همانند شکل زیر بروید :  Propertiesسپس به سربرگ 
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کلیک کنید تا روي دکمه ي  سپس بردر این پنجره شما قادر خواهید بود از منوي کشویی عناوینی را انتخاب کرده و 
  در سمت راست تصویر افزوده شود.

  تایپ نموده و یا حتی فرمول نویسی ابتدایی نیز انجام دهید. راسترا در سمت  عنوانین شما می توانید همچن*

  باز گردید.  Title Annotationتا دوباره به سربرگ  کلیک کنید  OKپس از پایان بر روي 

  که عنوان در کجاي پروفیل طولی قرار گیرد. مشخص نمایید  Title positionدر قسمت 

Border around the title   حی کرده اید کادري ترسیم عنوانی را که طرا در حاشیه:با فعال کردن تیک این گزینه
  فاصله کادر از عنوان را مشخص کنید.   Gapو در قسمت می شود 

  
  نمونه اي از عنوان 

Axis title text   باال ، پایین ) پروفیل طولی قرار  :در اینجا نوشته هاي را که در کنار محور هاي اصلی (چپ ، راست ،
  می گیرند را تنظیم کنید.

  می باشد.  Graph view titleتنظیمات شبیه به 
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Horizontal Axis 
  .شودپرداخته می،  نقاط هندسی مسیر و افقی فواصل گرید بندي در جهت ات مربوط بهدر این سربرگ به تنظیم

  

  
  Major tick details 

Interval  .فاصله گرید بندي در فواصل اصلی را وارد کنید :  

Tick size .اندازه تیک بین برچسب و گریدها را مشخص می کند :  

Text height :.اندازه نوشته لیبل ها را مشخص می کند  

Tick lable text   پنجره ي  : با زدن دکمه يText Component Editor   باز می شود و شما مشخص
  می کنید که چه برچسب هاي افزوده شود.(توضیحات این پنجره پیش تر توضیح داده شده است).

Rotation  لیبل ها را نشان می دهد.: میزان دوران  

X/Y offset   میزان آفست در جهت:X/Y .را وارد کنید 

٣ ٢ ١ 

   

1 
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 Minor tick details  فواصل  گرید بندي در: کلیه تنظیمات شبیه به توضیحات باال می باشد با این تفاوت که براي
  فرعی می باشد.

Horizontal geometry tick details   کلیه تنظیمات شبیه به توضیحات باال می باشد با این تفاوت که براي :
  پایان قوس ها و ...)شروع و ،بخش هاي هندسی مسیر می باشد.(ابتدا و انتهاي مسیر

Vertical Axis  
  در این سربرگ به تنظیم فواصل گرید بندي و نوع برچسب ها در جهت ارتفاعی انجام می گیرد.

 

  Major tick details 

Interval  براي اینکه گرید  ایدکرده وارد  10 را : فاصله گرید بندي در فواصل اصلی را وارد کنید.(چونکه اغراق ارتفاعی ،
  )وارد کنید.  Horizontalسر برگ در   Major tick detailsبندي به صورت مربعی باشد ، مقدار را یک دهم 

Tick size .اندازه تیک بین برچسب و گریدها را مشخص می کند :  

Text height .اندازه نوشته لیبل ها را مشخص می کند:  

٢ 

٣ 

٢ ١ 

  

١ 
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Tick lable text  پنجره ي  ي  : با زدن دکمهText Component Editor   باز می شود و شما مشخص
  می کنید که چه برچسب هاي افزوده شود.(توضیحات این پنجره پیش تر توضیح داده شده است).

Rotation میزان دوران برچسب :  

X/Y offset   میزان آفست در جهت:X/Y 

        Minor tick detailsه توضیحات باال می باشد با این تفاوت که براي گرید بندي در : کلیه تنظیمات شبیه ب
  فواصل فرعی می باشد.

  

Display   
  .صورت می پذیرد.. در این سربرگ وط به الیه ها ، رنگ ، ضخامت و .تنظیمات مرب

  
Summary را مشاهده می کنید : خالصه اي از سربرگ هاي قبلی. 

OK 

٢ 
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  باز می گردیم:  Generalبعد از انجام تنظیمات باال به تب 

  تنظیمات مربوط به الیه بندي پروفیل را انجام دهید.  Profile view layerدر قسمت 

 show offset profiles byاگر براي آفست هاي دیگري از مسیر نیز می خواهید پروفیل ترسیم کنید ، تیک گزینه 
vertically stacking profile view   را فعال کنید تا پس از ترسیم ، پروفیل ها به صورت عمودي از یکدیگر قرار

  گیرند.

  
NEXT 

 Station Rangeتب 
 مشخص ار همانگونه که در شکل زیر می بینید ، در این تب شما می توانید کیلومتراژهاي ابتدا و انتهاي پروفیل طولی

قرار دهید ،   User specified rangeباشد از ابتدا تا انتهاي مسیر و اگر در حالت   Automatic.اگر در حالت نمایید
  پروفیل طولی را می توانید تغییر دهید. يابتدا و انتها
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NEXT 

 Profile View Heightتب 
ا بخواهید و یا اینکه شم ي سطح عددگذاري ، و ترسیم می کنداگر گزینه اتوماتیک فعال باشد نرم افزار پروفیل را در محدوده 

بیشترین و کمترین  را فعال کرده و  User specifiedگزینه  ،در محدوده ارتفاعی دلخواه خودتان این کار را انجام دهید
  ارتفاعی که روي پروفیل مشخص می شود را وارد نمایید.

Splite profile view  د.ه محدوده ارتفاعی می توانید ترسیم کنی: زمانیکه تغییرات ارتفاعی زیاد باشد ، پروفیل را در س  

  
  

NEXT   

   Staked profileتب 
 show offset profiles by verticallyگزینه  General این تب هنگامی اضافه می شود که شما در تب 

stacking profile view  ز ا هایی را فعال کرده باشید. و زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شما بخواهید پروفیل
  ترسیم کنید.را آفست هاي متفاوتی از مسیر 
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Number of staked view پروفیل ها را وارد کنید. :تعداد  

Gap  می باشد : فاصله بین پروفیل ها در راستاي عمودي.  

View style   دقیقا شبیه به توضیحات داده شده براي استایل درتب :General  .می باشد 

   profile display optionتب  
Select staked view to specify option for :  وسط –محل قرار گیري پروفیل ها را مشخص کنید.(باال-

  پایین)

Specify profile display option  :  ر د تیک  فعال کردنو با پس از انتخاب موقعیت پروفیل به این قسمت آمده
  از این بخش مشخص کنید که پروفیل هاي ترسیمی از چه آفستی باشد.  drawقسمت 

ن کار را یکبار ایوسط ) ،پایین  ،(باال *پس اگر بخواهید سه پروفیل از آفست هاي مختلف ترسیم شود براي هر موقعیت 
  ید.انجام ده

  غیر فعال باشد فقط گرید بندي انجام می شود .  drawدر صورتی که تیک قسمت 
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NEXT 

    Data Bandsتب  
اختالف خاکبرداري و خاکریزي و ...) و در کجاي  ،خاکبرداري  ،در این پنجره مشخص می شود که چه باندي (خاکریزي 

  پروفیل نمایش داده شود.
  *پس از ایجاد خط پروژه توضیحاتی مفصل از ایجاد باند ها داده می شود.

  کلیک کنید.  drawingو سپس بر روي گزینه 
  با کلیک در محیط ترسیمی پروفیل نمایش داده می شود.از شما براي درج پروفیل می خواهد ،نرم افزار نقطه اي را 

  شکل صفحه ي بعد نمونه اي از پروفیل طولی می باشد:
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 ترسیم خط پروژه 
خط  شده می باشد؛ ایندهنده سطح تمام  حاال نوبت به این رسیده که خطی را بر روي پروفیل طولی ایجاد کنیم که نشان

  را خط پروژه می نامند.

  را انتخاب کنید.  Create profile by layout رفته وگزینه   Profile براي ترسیم خط پروژه به منوي 

  در کامند الین نرم افزار از شما پروفیل هدف را می خواهد ، با کلیک بر روي آن پنجره ي زیر باز می شود:

  
   Generalسربرگ 

Profile style : توانید سبک هاي نمایشی خط پروژه را ویرایش و یا حتی سبک جدیدي ایجاد  در این قسمت شما می
 کنید.
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 به طور کامل داده شده است.  Alignment style** شبیه به توضیحات این قسمت ،کمی پیشتر در بخش 

Profile layer  توانید از این قسمت انجام دهید.می را  : تنظیمات الیه بندي مربوط به خط پروژه  

Profile lable set   بر روي خط پروژه باید این قسمت را تنظیم کنید . درج لیبل:براي  

  Informationباز شود؛ در سربرگ   Profile Lable Setرا انتخاب کنید تا   Create Newاز منوي کشویی گزینه 
رفته تا پنجره ي زیر   lablesسپس به سر برگ بل جدید تایپ نمایید ی را براي لی، نام Nameاز این پنجره و در قسمت 

 را مشاهده کنید:

  
  

Type    
Minor/Major  :.لیبل گذاري در کیلومتراژهاي اصلی و فرعی خط پروژه  

Horizontal Geometry Points   می باشد.افقی هندسی مسیر :لیبل گذاري مولفه هایی  

Lines  1: برچسب شیب بر روي خط پروژه که به صورت درصدي و/n  .می باشد  

Sag curve  قوس هاي کاسه اي. :برچسب هاي مرتبط با  
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Crest curve  .لیبل گذاري روي قوس هاي گنبدي :  

  کلیک کنید.  Addبا انتخاب هر کدام از لیبل ها بر روي 

، از منوي کشویی روي گزینه   Typeها ، در کادر سمت چپ  همچنین شما می توانید براي ویرایش هر کدام از برچسب
Edit current selection   کلیک کنید و پنجره يLabel style composor   نگاه همانند توضیحاتی آباز می شود

  نها بپردازید.آ ی داده شده به تنظیمقبلسرفصل هاي که در 

  کلیک کنید.  Okپس از پایان بر روي 

   Design criteriaسربرگ 
  در این سربرگ آیین نامه اي را که می خواهید ، خط پروژه طبق آنها ایجاد شود را انتخاب کنید.

  
 .مانند پنجره ي زیر گشوده می شود ه  profile layout toolsپنجره ي   Okبا زدن 

Profile Layout Tools    
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Curve Settings 
  

   
آنها حداقلی و تنظیم پارامتر هاي  قائم، شما می توانید به انتخاب نوع قوس هاي   curve settingبا انتخاب گزینه  

  بپردازید.

  
Select curve type :  

Parabolic :)قوس هاي قائم سهمی( 

  کاسه اي و گنبدي باشد.طول قوسهاي قائم  یا  Kد پارامتر توان مولفه هاي ورودي در این بخش می

Circular  :) دایره ايقوس هاي قائم(  

  در اینجا شما می توانید طول یا شعاع قوسهاي محدب و مقعر را وارد نمایید.

Asymmetric  :) قوس هاي قائم نامتقارن(  
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  محدب) را می توانید به صورت جدا گانه وارد نمایید. –(مقعر ورودي و خروجی قوس ها طول 

OK 

Draw tangaents with curve 
 Draw tangentsحال اگر بخواهید به طور همزمان هم مسیر مستقیم و هم اینکه قوس ها را ترسیم کنید روي گزینه 

with curve  :کلیک کنید  

  در کامند الین به ترتیب زیر از شما پرسش می شود:

Specify start point  نقطه ي شروع خط پروژه :  

Specify end point   خط پروژه بعدي: نقطه ي  

 Enterو سپس 

  ) curve settingترسیم می شود(طبق مقادیر داده شده در قسمت  به همراه قوس هاي قائم خط پروژه

کلیک کنید تا  profile layout toolsاز پنجره ي مقادیر باشید بر روي دکمه ي  ویرایشدر صورتیکه خواهان 
  پنجره ي زیر باز شود :

  
  تغییر دهید. را به صورت جداگانهفه هاي قوس ها اکنون می توانید مول

Draw tangents ترسیم خط پروژه بدون قوس قائم :  
  در کامند الین به ترتیب زیر از شما پرسش می شود:

Specify start point  نقطه ي شروع خط پروژه :  

Specify end point  نقطه ي بعدي خط پروژه :  
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 Enterو سپس 

  م)خط پروژه ترسیم می شود.(بدون قوس قائ
  تگی هاي خط پروژه:ساز شک ترسیم قوس قائم به صورت جداگانه براي هر کدام

  گزینه هایی که براي ترسیم قوس قائم استفاده می شوند:

  
  

Free vertical curve(parabola)  :  قوس قائم سهمی  
از معرفی بایستی یکی از مولفه با کلیک بر روي این گزینه ، نرم افزار از شما محور هاي ورودي و خروجی را می خواهد پس 

  طول قوس). ،شعاع قوس ،  kبتواند قوس را ترسیم کند وارد نمایید.(مثل :پارامتر  رکه نرم افزا را هایی

Free vertical curve (circular)   قوس قائم دایره اي :  

  نمایید. شبیه به توضیحات باال با این تفاوت که در این قوس شما بایستی شعاع یا طول را وارد
............................  

  : براي اضافه کردن سومه مورد استفاده قرار می گیرد.

  براي حذف سومه مورد استفاده قرار می گیرد. :

  جایی سومه مورد استفاده قرار می گیرد.: براي جابه

 .yجایی کل خط پروژه در راستا محور : جابه
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  می گیرد. قوس هاي قائم مورد استفاده قرار : براي ویرایش مولفه هاي

  گزینه پنجره ي زیر ظاهر می شود: ن: با انتخاب ای
 

 

  

نوع قوس را انتخاب کنید و در پایین پنجره مولفه هاي قوس ها را تایپ نمایید با   vertical curve typeدر قسمت 
  قوس جدیدي بر روي خط پروژه ترسیم می شود.  OKزدن 

و بخواهید ویرایش جدیدي بر روي آن ایجاد کنید کافیست روي خط پروژه کلیک  کردهپس از اینکه خط پروژه را ترسیم 

 profile layoutپنجره ي نتخاب نمایید را ا  ي که در باال افزوده شده گزینه  profileکرده و در ریبون 
tools  ، تغیرات مد نظر را انجام دهید.باز می شود 
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  م خط پروژه با استفاده از فایل متنیترسی
  

ارتفاع  spaceفرمت فایل متنی به اینصورت می باشد که در ستون اول کیلومتراژ ها را تایپ کرده سپس با زدن یک 
  همانند شکل زیر:به همان کیلومتراژ را تایپ کنید  مربوط

  
 import profileرا انتخاب کنید پنجره ي   create profile from fileرفته و گزینه ي   profileسپس به منوي 

from file   باز می شود ، فایل مورد نظر را معرفی و روي دکمه يopen   .کلیک کنید  

  می باشد. )  create profile by layoutباز می شود .(کلیه ي تنظیمات شبیه به   create profileپنجره ي 
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 ایجاد باند پروفیل طولی
  را انتخاب کنید تا پنجره ي زیر باز شود:  profile view propertiesو گزینه کرده  کلیک راستروي پروفیل طولی 

  )بروید  Bands(به سربرگ 

  
Band type   این قسمت را بر روي گزینه :profile Data  .قرار دهید  

Select band type ریزي خاک،خاکبرداري،پروفیل ایجاد شود.(کیلومتراژکه چه باندي در زیر کنید: در اینجا مشخص می
  و ...)

 profile کلیک کنید تا پنجره ي  Edit current selectionبراي ویرایش باند ها کافیست از منوي کشویی بر روي 
data band style  .شود  

  نام باند درج شده است.  Nameدر قسمت  Informatinدر سربرگ 

  : تنظیمات اصلی مربوط به این سر برگ می باشد.  Band Detailsسربرگ 

  :تنظیمات مربوط به الیه ها ، رنگ ، نوع خط و ...در این سربرگ انجام می گیرد. Displayسربرگ 

  : خالصه اي از سربرگ هاي قبلی  summaryسربرگ 
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  : Band Detailsسربرگ 

  
Title text   .تنظیمات این پنجره مربوط می شود به عنوان باند :  

  باز می شود:  lable style composerکلیک کنید ، پنجره ي   compose lable اگر بر روي دکمه ي 

  

 

  

www.mcivil.ir


 

  
    

: @Seyed_Erfan_Mortazapour                                                    :Mortazapour.erfan1992@gmail.com 
 

99 

Contents  پنجره ي تا کلیک کنید  :بر رويtext component editor   شود و شما می توانید عنوان  باز
  مناسب را به آن اضافه کنید و یا اینکه عنوانی را تایپ نمایید.

  
  ا را تایپ نمایید.*می توانید مستقیما در کادر سیاه رنگ عنوان ه

Ok 

 باز گردید. profile data bands style کلیک کنید تا به صفحه   okپس از تنظیمات دلخواه خود بر روي  

  :  layoutتنظیمات مربوط به 

  
Band height ارتفاع کادر باند:  

Text box width عرض کادر دور عنوان باند :  

Offset from band  میزان آفست در جهت :x  کادر دور عنوان نسبت به کادر اصلی باند ،  

Text box position محل قرارگیري کادر دور عنوان :  
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Labels and ticks  :  
در این قسمت می توانید مشخص نمایید که لیبل گذاري باند ، روي کدام قسمت از مولفه 

  مولفه هاي افقی و قائم و...)،هاي مسیر اعمال شود.(تقسیمات اصلی و فرعی

سمت راست   compose lableبا انتخاب هر کدام از این گزینه ها بر روي دکمه ي 

  کلیک کنید تا بتوانید تنظیمات مورد نظرتان را اعمال نمایید.

  

 نمایید تا به پنجره ي   okپس از آنکه تنظیمات این پنجره به پایان رسید 

Profile view properties  اکنون بر روي دکمه ي  دباز گردیAdd   کلیک کنید تا باند مورد نظر بهlist of 

bands  .افزوده شود  

را  profile2 را پروفیل طولی منطبق بر سطح زمین معرفی کنید و   profile1نیز شما باید  list of bandsدر قسمت 

 می گردد. باند جدید در زیر پروفیل افزوده  ok.با زدن (براي باند هایی مثل خاکبرداري و خاکریزي)خط پروژه 

  خط پروژه ) می پردازیم : –براي درك بهتر ، به ایجاد باند اختالف ارتفاع (زمین طبیعی 

  profile view propertiesپروفیل طولی را در حالت انتخاب قرار دهید ، سپس بر روي آن کلیک راست کنید و گزینه 

  را همانند شکل زیر انتخاب نمایید:
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را   profile dataگزینه   Band type از منوي کشویی شود  باز می  profile view propertiesپنجره ي 

  را انتخاب نمایید.  profile dataنیز گزینه  select band styleهمچنین از قسمت  انتخاب کنید

  

 Geometry points to lable in band، پنجره ي کلیک کرده   Addپس از انجام تنظیمات باال بر روي دکمه ي 

 .نمایید OKسپس ، خط پروژه را انتخاب کنید  profile1گشوده می شود؛ در این پنجره در قسمت 
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ت که استایل باند را حاال نوبت به این رسیده اس افزوده شده است  list of bandsاکنون باند مورد نظر در قسمت 

  کلیک کرده تا پنجره ي زیر باز شود:  Style، از قسمت براي این کار بر روي  ویرایش کنیم

  

 profileپنجره ي را انتخاب کنید  Edit current selectionدر پنجره ي باز شده به منوي کشویی رفته و گزینه 

data band style   در سربرگ باز می شودInformation   در قسمتName  ی مناسب براي استایل تایپ ، نام

  پنجره ي زیر را مشاهده می فرمایید:بروید   Band Detailsسپس به سربرگ نمایید 

 

  کنید تا عنوان باند را تنظیم نماییم:  Compose labelبر روي   Title textدر قسمت 
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می باشد که پس از کلیک بر   Contentsتنظیمات نمایشی را مطابق نظر خود انجام دهید؛ اما یکی از مهم ترین گزینه ها 

باز می شود و شما در کادر سیاه رنگ سمت چپ عنوان دلخواه خود   Text component Editorپنجره ي  روي 

  باز گردید: Profile data bands styleکنید تا به پنجره ي   OKرا تایپ نمایید پس از آن دو بار 
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سمت   Compose labelکلیک کنید و دکمه ي  Major stationبر روي  Labels and ticksاکنون از قسمت 

  راست را فشار دهید تا پنجره ي زیر باز شود:

  

  را در حالت انتخاب قرار دهید  FGو گزینه پاك کرده  با دکمه ي را   Component name   ،EGدر قسمت 

(EG=exiting ground ,FG= finished ground)  در قسمت. Name   ،FG-EG   را تایپ کنید سپس در

،    Text component Editorپس وارد شدن به پنجره ي سو با کلیک بر روي دکمه ي   Contentsقسمت 

Profile1 Eleveکنید و از منوي کشویی گزینه ي  Deleteده را هر چه در کادر سیاه رنگ تایپ ش on Minus 

Profile2 Eleve on   آنگاه کلیک کرده    را انتخاب کرده و بر روي دکمه يOK  .کنید  
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 profile viewکنید تا به پنجره ي   OKنیز انجام شود .پس از آن   Minor stationبراي قسمت همین تنظیمات 

properties     باز گردید و در قسمتList of Bands  ،profile 1   را خط پروژه قرار داده وprofile2   را  در

کنید همانطور که مشاهده می کنید باند اختالف ارتفاع در زیر پروفیل نقش می   OKو دهید حالت سطح طبیعی زمین قرار 

  بندد.

فاصله اي در  Gapشما می توانید با وارد کردن عددي مناسب در قسمت ، *اگر چند باند در زیر پروفایل قرار داده شده 

  بین باند ها ایجاد کنید.  Yراستاي 

  .ه همراه باند هاي متفاوت مشاهده خواهید نمودکامل از یک پروفیل بشکل زیر تصویر  در 
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پروفیل تیپ                                                                                                            
از ترسیم پروفیل طولی و خط پروژه اکنون نوبت به این رسیده که برشی از مسیر را به همراه جزئیات (عرض سواره رو  بعد

  آن ایجاد کنید. کانال و ...)،شیب خاکبرداري و خاکریزي ،شانه ي خاکی ،

را انتخاب کرده تا پنجره ي زیر   Create Assemblyرفته و گزینه   Corridorبراي ساخت پروفیل تیپ به منوي 

  باز شود:

  View-Edit with shading ، گزینه  Code set styleنامی مناسب را براي اسمبلی انتخاب کرده و در قسمت 

  .یدرا انتخاب نمای می باشد که در صفحات بعدي به توضیح در مورد ویرایش آن می پردازیمیکی از زیباترین سبک ها 

   نقطه اي را براي ایجاد اسمبلی کلیک کنید. در کامند الین از شما خواسته می شودردن ک  OKپس از 
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  باز شود: Tool Palettesرا بزنید تا پنجره ي  Ctrl+3پس از اینکه موقعیت اسمبلی را مشخص نمودید 

مسیر خود به طراحی آن ها  و شما با توجه بهرا آهن ، کانال و ... وجود دارد  در این پنجره الگو هاي مختلفی براي راه ،

  .پردازیدمی

*دقت کنید بعد از انتخاب هر کدام از الگوها ، براي اعمال بایستی در دایره هایی که در گوشه ها ي الگوها قرار دارند کلیک 

  پیوستگی خود را داشته باشد.، کنید تا پروفیل تیپ حالت 

                                                                                                                                                                    

  الگوھای پر کاربرد 

پارامتر هایی   propertiesکلیک کنید ، در پنجره ي بر روي گزینه  Basicاز تب سواره رو :

  ح زیر می باشد:را که باید ویرایش کنید به شر

Side .مشخص می کنید که این الگو در سمت چپ یا راست مسیر قرار گیرد :  
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Width کنید. : عرض سواره رو را به متر وارد می  

Depth  .ضخامت الیه را مشخص نمایید :  

Slope  .و گزینه ي آخر میزان شیب عرضی می باشد :  

  

پارامتر   propertiesکلیک کنید ، در پنجره ي  بر روي گزینه ي  Basicشانه خاکی  : از تب 

  دقیقا شبیه به عرض سواره رو می باشد.هایی را که باید ویرایش کنید 

  عرض سواره رو وارد نمایید.شیب *توجه کنید که شیب عرضی شانه خاکی را بیشتر از 

تنها تفاوت   propertiesکلیک کنید ، در پنجره ي  بر روي گزینه ي  Basicپیاده رو : از تب 

  ل و بعد از پیاده رو در نظر گرفته می شوند.ي قبلی ، بافر هایی می باشد که قبآن با الگو ها

می توانید   propertiesکلیک کنید ، در پنجره ي  بر روي گزینه ي  Basicاز تب نیوجرسی : 

  عرض و ارتفاع نیوجرسی را تغییر دهید.
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به ترتیب   Propertiesکلیک کرده ، در پنجره ي  بر روي گزینه   Trenchکانال آب : از تب 

  زیر پارامترها را تنظیم نمایید:

Depth  .عمق عمودي کانال که از روي الینینگ محاسبه می شود :  

Bottom Width .عرض کف کانال که از روي الینینگ محاسبه می شود :  

Side slope شیب دیواره ي کانال :  

Lining depth ضخامت بتن ریزي: 

Extention height (ارتفاع آزاد) ارتفاع بخشی از شیب کانال که الینینگ نمی شود :  

Back slope with عرض شیب معکوس باالي کانال:  

Back slope  شیب معکوس باالي کانال :  

  

 شود. استفاده  Daylightیا  در جاهایی که خاکبرداري و خاکریزي وجود داشته باشد باید از شیب شیروانی شیب شیروانی:

  باشد.می Basic side slope cut Ditchبه نام   Basicیکی از پر کاربرد ترین شیب هاي شیروانی در سربرگ 
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Cut slope شیب شیروانی در خاکبرداري:  

Fill slope  شیب شیروانی در خاکریزي :  

  ، اسمبلی هایی کامل به صورت پیش فرض در نرم افزار طراحی شده است. Toolpalettesاز   Assembly*در تب 

   Assemblyویرایش 
  براي درك بهتر اسمبلی تعریف کردیم ، که شامل عرض سواره رو ، شانه خاکی و شیب شیروانی می باشد:

  همانند شکل زیر که هیچ گونه لیبلی بر روي آن وجود ندارد...

  

نمایان  Subassemblyفونت نوشته ها و...) ، بر روي اسمبلی کلیک کنید تا ریبون  –براي ویرایش  اسمبلی (استایل  

  را انتخاب نمایید.  Assembly properties ، Assembly propertiesشود آنگاه از قسمت کشویی 

 codeبروید و در قسمت  Codesهمانند شکل زیر باز می شود ؛ به سربرگ   Assembly  propertiesپنجره ي 

set style   استایل هایی به عنوان پیش فرض قرار داده شده است که استایل ، view-edit with shading  سبک

  مناسبی می باشد.
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کلیک کنید تا   Edite current selectionبر روي   Code set styleبراي ویرایش کد ، از قسمت کشویی 

  پنجره ي زیر باز شود:
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Point  ایره ها کدي به هر کدام از این د ک اسمبلی دایره هایی را می بینید: معموال در گوشه هاي بخش هاي مختلف ی

  و برچسب هایی مثل آفست و ارتفاع و...را می توان به آنها افزود. اختصاص داده شده است

Link   خطوطی که دو کد از نوع :Point  ، را به هم وصل می کندLink  گفته می شود. و برچسب هایی مثل شیب را می

  توان به آنها افزود.

 انه خاکی و شیب شیروانی) آفست و ارتفاع را براي قسمت هاي مختلف اسمبلی(عرض سواره رو ، شدر ابتدا می خواهیم 

  نمایان کنیم:

  را بزنید تا زیر منو هاي آن ظاهر شود:  pointکنار عالمت 

  مشخص شده اند. Daylight، شیب شیروانی  EPS، شانه خاکی با  ETW، عرض سواره رو با   Nameدر ستون 

  پنجره ي زیر باز می شود: کلیک کنید رفته ، و بر روي  Label  styleبعد از شناختن اجزا مسیر به ستون 

  

 Edit currentنوع استایل را مشخص کنید در صورت نیاز به ویرایش بر روي عالمت کشویی کلیک کرده و گزینه 

selection  : را انتخاب کنید  

  . را تنظیم نمایید.فست از محور هاي اصلی ، رنگ و ..می توانید فونت ها ، میزان دوران، آ

(توضیحات شبیه به این پنجره در پیشتر داده  د می باشد:شبیه به شکل صفحه بع  Lable style composerپنجره 

  براي هر کدام از اجزاي اسمبلی به طور جدا گانه این کار را انجام دهید..شده است)
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کلیک کنید تا زیر منو هاي   Linkکنار شوید ، بر روي عالمت   Code set styleکنید تا وارد صفحه ي   OKسپس 

  آن ظاهر شود:

از سطر هاي بر روي   Lable styleاسمبلی درج نماییم ، در ستون  لیبل شیب را بر روي   خواهیماکنون می 

Daylight   و pave (جداگانه ) کلیک کنید تا پنجره يPick style  : باز شود  

  

  Edit currentنوع استایل را مشخص کنید در صورت نیاز به ویرایش بر روي عالمت کشویی کلیک کرده و گزینه 

selection  : را انتخاب کنید  
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 Lable styleمی توانید فونت ها ، میزان دوران، آفست از محور هاي اصلی ، رنگ و .... را تنظیم نمایید.پنجره 

composer   شبیه به توضیحات داده شده درPoint   سپس کلیه پنجره ها را می باشدOK  .نمایید  

  اسمبلی شما به حالت زیر در می آید :

  

  شکلی را با دستور پلی الین ترسیم کنید:(شکل زیر به عنوان یک مثال ساده) : Poly Lineبا اسمبلی ساب ایجاد 

  

اید از براي تبدیل پلی الین به ساب اسمبلی بین به بیس الین چسبیده خواهد شد *دقت داشته باشید نقطه شروع پلی ال

 مسیر زیر بروید:

Home            Create Design             create subassembly from polyline 

  بعد از انتخاب پلی الین پنجره ي زیر باز می شود:
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همانطور که در شکل زیر می بینید رنگ پلی الین تغییر کرده کنید  Okتنظیمات را طبق پنجره ي باال انجام دهید و سپس 

  تگی ها دایره هایی ایجاد شده.سو همچنین در شک
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   Codeاختصاص 
  افزوده شود:  Subassemblyبر روي ساب اسمبلی کلیک کنید تا ریبون 

  را وارد نمایید.  Link در باالي صفحه کلیک کنید  تا در ابتدا  کد بر روي 

ک به دلخواه خود تان تایپ نمایید ( دقت داشته باشید نام کد متناسب با عملکرد ساب در کامند الین نامی را براي کد لین

  اسمبلی باشد که هنگام ویرایش با مشکل روبه رو نشوید.)

Enter  (رنگ خطی که به آن کد اختصاص می دهید تغییر می کند).کنید سپس بر روي یکی از خطوط کلیک نمایید  

می   Point به همین ترتیب به کلیه خطوط باید کد اختصاص داده شود.پس از خطوط نوبت به شکستگی ها یا همان کد 

  که به همین منوال به آنها نیز باید کدي را اختصاص دهید.باشد 

ي کد باشند رنگ آنها تغییر پیدا می اي کد باشند.زمانی که اجزا داراباید دار  Pointو   Link*توجه داشته باشید که کلیه 

  کند.

  شکل ساب اسمبلی پس از اختصاص کد:

  

  

  براي افزودن ساب اسمبلی به بیس الین کافیست ، بر روي ساب اسمبلی کلیک کنید و از ریبون ظاهر شده گزینه ي  

  انتخاب و سپس روي بیس الین کلیک کنید . 
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 کوریدور:
فته می کوریدور گمسیر ایجاد می شود که به این با تلفیق سه پارامتر االینمنت و خط پروژه و اسمبلی مدل سه بعدي از  

را انتخاب کنید تا پنجره ي زیر   create corridor رفته و گزینه ي   Corridorsشود.براي ایجاد کوریدور به منوي 
  باز شود:
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Name  .نامی را براي کوریدور تایپ نمایید :  

Corridor Layer این بخش صورت می گیرد. : تنظیمات مربوط به الیه بندي کوریدور از  

Baseline Type  اگر مسیر اصلی تعریف شده :Alignment  باشد گزینه اول را انتخاب نمایید و اگر همFeature 
line .(در بخش هاي بعدي توضیحات کامل داده می شود.) باشد گزینه دوم را انتخاب نمایید  

Alignment  انتخاب مسیر اصلی :  

Profile  انتخاب کنید.: خط پروژه را  

Assembly  انتخاب اسمبلی :  

Target surface سطح مبناي اصلی :  

  همانند شکل زیر گشوده می شود: Baseline and Region Parametersکنید.پنجره ي   OKپس از تنظیمات باال 
  

  
کلیک راست   Region، اسمبلی هاي متفاوتی را اعمال کنید باید بر روي  مختلف مسیر محدوده هاي بخواهید براي  اگر

، اسمبلی و  Start/End Stationو   Assemblyهاي در ستونرا انتخاب نمایید و  Split Regionکرده و گزینه 
  محدوده ها را مشخص کنید.
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باز شود.پس از باز شدن پنجره     Target Mappingتا پنجره ي  کلیک کنید   Set all Targetsاکنون بر روي
Target Mapping  از ستون ،Object Name   کلیک کنید تا پنجره ي  بر روي گزینه

  سطح مبنا را معرفی نمایید:سپس زیر گشوده شود و 

  
 نتهاي ا اسمبلی تعریف شده شما تا تا شما باید آفست هاي سمت چپ و راست مسیر را معرفی کنید  ،پس از معرفی سطح

تا پنجره ي  کلیک کنید  With Targetادامه پیدا کند. براي این کار بر روي تعریض در قوس ها و انتهاي پارکینگ ها 
  زیر باز شود:
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 Alignment، طبق آفست هایی که دارید نوع آنها را مشخص می کنید.( select object type to targetدر قسمت 
–polyline (  

  االینمنت می باشد.*در این پروژه آفست ها 

Select Alignments  با نگاه به ستون:Assembly Group  در پنجرهTarget Mapping  چپ یا راست بودن
 کنید. okو سپس کلیک   Addي  آفست را انتخاب کرده و روي دکمه

  را در شکل زیر مشاهده می کنید.  Target Mappingپنجره ي 

 

  

  کنید تا شکل صفحه ي بعد ظاهر شود. okتمامی پنجره ها را 

  کلیک کنید. Rebuild the corridorو بر روي گزینه 

www.mcivil.ir


 

  
    

: @Seyed_Erfan_Mortazapour                                                    :Mortazapour.erfan1992@gmail.com 
 

122 

  
  اکنون کوریدور ساخته شده است.

کلیک راست کنید تا   corridorرفته و بر روي  prospectorسربرگ  Toolspaceبراي تنظیمات بعدي کوریدور به 
هدف ما از این کار ساخت سطح  بروید surfacesدر پنجره ي باز شده به سربرگ ب نمایید،انتخارا  Propertiesگزینه 

مد نظر را  يکد ها  specify codeسطح افزوده می شود. و در قسمت براي کوریدور می باشد.و با کلیک بر روي 
  اضافه نمایید.
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 نماییم ؛ براي این کار باید به سربرگ بعد از انجام تنظیمات مربوط به سطح می بایست مرز بیرونی کوریدور را معرفی 
Boundaries   و طبق شکل زیر گزینه با آمدن به این سربرگ بر روي کوریدور کلیک راست کرده برویدDaylight  را

  انتخاب کنید:

  
  نمایی از پنجره باندري را در شکل زیر می بینید.

  
  کنید.را انتخاب Rebuild the corridor کرده و گزینه  okسپس 
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Drive   
   okکرده و کلیک را  feature lineیکی از آنگاه  را انتخاب کنید  Driveبر روي کوریدور کلیک راست کرده و گزینه 

  مسیر قابل مشاهده می باشد... playبا کلیک بر روي  کنید
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  سمپل الین
مسیر نمونه برداري صورت گیرد . براي اینکه دقت در محاسبه براي اینکه بتوانید حجم عملیات خاکی را بدست آورید باید از 

  حجم عملیات خاکی باال برود سعی شود فواصل نمونه برداري را تا جاي ممکن کمتر در نظر بگیرید.

را انتخاب نمایید.نرم افزار از شما مسیري را که می خواهید   Create sample linesرفته وگزینه   Sectionsبه منوي 
الینمنت ، ا  Select Alignmentsو باز شدن پنجره ي   Enterبرداري روي آن صورت گیرد را می خواهد با زدن نمونه 

 پنجره ي زیر باز می شود:  Okبا زدن   مورد نظر را انتخاب کنید،

  
، همچنین در  Description، اگر توضیحاتی وجود دارد در قسمت  Sample Line  نامی را براي   Name در کادر 

تنظیمات مرتبط با استایل و لیبل ها را می توانید تغییر  Sample label styleو  Sample line styleکادر هاي 
  دهید.

 Existingدر قسمت پایین پنجره سه گزینه وجود دارد که سطر اول سطح زمین طبیعی می باشد و استایل آن را در حالت 
Ground در حالت ود به سطح کوریدور که استایل آن سوم مربوط می ش (سطح زمین طبیعی) ، و سطرFinished 
Ground   دهید.(سطح تمام شده) قرار  

  نمایان شود:  Sample line toolsتا پنجره  کلیک نمایید   Okپس از انجام تنظیمات باال بر روي 
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  را انتخاب نمایید پنجره ي محاوره اي زیر گشوده می شود:  By range of stationsهمانند شکل باال گزینه 
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Station Range کیلومتراژ شروع و پایان نمونه برداري مشخص می شود. با تغییر : From alignment start و  

To alignment end    به حالتFalse .کیلومتراژ دلخواه خود را تایپ کنید  

Left/Right swath width .مقدار عرض نمونه برداري در طرفین االینمنت :  

Increment along tangents .فاصله نمونه برداري در قسمت هاي مستقیم مسیر :  

Increment along curve ي ساده افقی.: فاصله نمونه برداري در قوس ها  

Increment along spiral .فاصله نمونه برداري در قوس هاي اتصال :  

At Range Start نمونه برداري در شروع مسیر :(True).  

At Range End نمونه برداري در پایان مسیر :(True).  

At Horizontal Geometry Points نمونه برداري در نقاط هندسی مسیر :(True).  

At Super elevation Critical stations در محل هاي بربلندي در قوس ها نمونه برداري می شود :(True). 

  کلیک کنید تا نمونه برداري صورت پذیرد.  OKاکنون بر روي  

  
در کامند الین از شما می خواهد  که اگر کیلومتراژ خاصی را مد نظر دارید براي نمونه برداري وارد کنید در غیر اینصورت 

  را بزنید.  Enterدکمه ي 

  ویرایش خطوط نمونھ برداری
  زیر بروید: کافیست به مسیر Sample lineبراي ویرایش 

Toolspace              prospector           Alignment            center line alignment 

Sample line groups            Right click sample line             properties 

  

  کنید.باز می شود وشما می توانید نمونه برداري را ویرایش   sample line groups propertiesپنجره ي  

کلیک کنید و برچسب هاي نمونه برداري را همچنین می توانید بر روي دکمه ي 
  ویرایش نمایید.
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 مقاطع عرضی: 
را انتخاب   Sections  ،create multiple section viewبراي ایجاد مقاطع عرضی همانند شکل زیر از منوي 

  کنید:

  
  همانند شکل زیر باز می شوذ:  create multiple section viewپنجره ي 
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   Generalتب 
Select alignment .مسیري را که قرار است بر روي آن مقطع عرضی ایجاد شود را انتخاب نمایید :  

Sample line group name .گروه نمونه برداري که از مسیر انجام شده است را انتخاب کنید :  

Station range .می توانید مشخص نمایید براي کدام قسمت از مسیر مقاطع عرضی ایجاد شود :  

Section view name اي مقطع عرضی تایپ نمایید.را بر ی: نام  

Description   این کادر وارد نمایید.: توضیحات اضافی مربوط به مقاطع عرضی را در  

Section view layer .تنظیمات مربوط به الیه بندي مقاطع عرضی در اینجا تنظیم می شود :  

Section view style  براي تنظیم استایل از منوي کشویی بر روي گزینه :Edit current selection   و یا
Create new  : کلیک کنید  
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، نامی را براي   Name: در صورتی که می خواهید استایل جدیدي را ایجاد کنید در قسمت  Informationسربرگ 
  استایل وارد نمایید.

   Graphسربرگ 

 

 

مربوط می   Vertical scaleوارد کنید.را مات مربوط به مقیاس در جهت محور هاي عمودي و افقی یدر این قسمت تنظ
مقیاس در جهت افقی می باشد و براي تغییر آن باید   Current horizontal scaleشود به مقیاس در جهت عمودي و 

نیز اغراق ارتفاعی می باشد که در  Vertical exaggeration مراجعه کنید.  Edit drawing settingبه قسمت 
  مقاطع عرضی مناسب ترین مقدار یک می باشد.

  

 Section view direction :  
  شخص کنید.مقاطع عرضی را مجهت 
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   Gridسربرگ 
  در این پنجره تنظیمات مربوط به گرید بندي مقاطع عرضی صورت می گیرد.

  

  
  

   Tittle Annotationسربرگ 
ها ، محل قرار گیري عنوان را  در این سربرگ تنظیمات مربوط به عنوان مقاطع عرضی ، فونت هاي آن ، اندازه ي نوشته

  توانید تنظیم نمایید.می
مقاطع عرضی به طور جداگانه چه و مرکز همچنین سمت راست پنجره تنظیمات ، می توانید مشخص کنید در چهار جهت 

  نوشته هاي  ایجاد گردد.
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   Horizontal /VerticalAxesسربرگ 

تفاعی یک اردقت کنید به علت اینکه اغراق ع فرمت ، سایز آنها را مشخص کنید در این دو سربرگ فواصل لیبل گذاري ، نو
  می باشد فواصل ارتفاعی در دو جهت یک میزان باشند.
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  و ... انجام می گیرد. : در این سربرگ تنظیمات مربوط به الیه ها ، رنگ آنها ضخامت خطوط  Displayسربرگ 

  کلیک کنید. Nextنموده و روي   okسپس 
  

  Section placementتب 
  باشد.تنظیمات مربوط به نمایش مقاطع عرضی می 

  
  

ي کلیک کنید تا پنجره  Edit current selection، از منوي کشویی بر روي گزینه  Group plot styleدر قسمت 
Group plot style . باز شود  

  .نحوه ي قرار گیري مقاطع عرضی و فواصل بین آنها را می توانید تنظیم نمایید

  نمایید. را کلیک  Nextکلیک کرده ودکمه ي   Okپس از انجام تنظیمات بر روي 
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   Offset Rangeتب 
خواهید  می باشد. در صورتی که می Sample lineمیزان آفست مقاطع عرضی را نمایش می دهد که معموال به اندازه ي 

  کلیک کرده و اعداد دلخواه را وارد کنید. User specifiedاین مقادیر را تغییر دهید بر روي گزینه 

  
   Elevation Rangeتب 

  
  در این تب حد مینیمم و ماکزیمم ارتفاعی مقاطع عرضی مشخص می شود.
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   Section Display optionsتب 
  در این تب استایل مربوط به سطوح توپوگرافی و کوریدر را می توانید تنظیم کنید.

  
  

  وارد می شوید. Data bandsبه تب  Nextبا کلیک بر روي 

Data Bands   
رسیم پایین) ت –افست و...) ایجاد شوند و کجاي مقاطع عرضی (باال  ،که چه باند هایی(ارتفاعدر این تب مشخص می کنید 

  شوند.
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   Section Display Tablesتب 
  در این تب تنظیمات ، جدول هایی که در کنار هر یک از مقاطع قرار می گیرند را مشخص می کنید.

  

  
کلیک کنید و در پایین پنجره محل قرار گیري جدول و میزان   Addپس از انتخاب تنظیمات نوع استایل بر روي دکمه 
  فاصله ي آن را نسبت به مقاطع عرضی وارد نمایید.

کلیک کنید نرم  Create Section Viewsبر روي  Section Display Tablesپس از انجام تنظیمات مربوط به 
  می خواهد تا مقاطع را ایجاد کند.  Drawingدر محیط ، افزار از شما نقطه اي را 

  از کلیک در محیط ترسیمی مقاطع عرضی نمایش داده می شوند.پس 
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  لیبل گذاری روی مقاطع عرضی
براي اینکه بتوانید بر روي مقاطع عرضی برچسب هایی مثل مقدار آفست ، ارتفاع ، شیب ها و ... را بزنید بر روي یکی از 

  طبق شکل زیر عمل نمایید:ریبون  اضافه شدنطع کلیک کرده ، و پس از مقا

  
 :باز می شود   Corridor section propertiesپنجره ي   Section propertiesبا انتخاب 

  
 Edit currentبر روي گزینه  Object styleهمانطور که در تصویر باال مشاهده می فرمایید از قسمت کشویی 

selection    : کلیک نمایید تا پنجره ي محاوره اي صفحه زیر گشوده شود  
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   بر روي  Lable style) ، از ستون  point-linkهمانطور که مشاهده می کنید می توانید براي کد هاي مختلف (

  .به مقاطع عرضی اضافه نماییدرا لیبل مورد نظر خود  ،کلیک کرده و پس از باز شدن پنجره ي محاوره اي زیر 

  
مقدار آفست از ،میزان دوران  ،اندازه متن  ،همچنین شما می توانید براي ویرایش برچسب ها ، که شامل ( نوع برچسب 

  انجام دهید.  Edit current selectionوسپس با کلیک بر روي    محور ها و ....) را با انتخاب گزینه 
  پذیرد:در صفحه اي همانند شکل زیر این تغییرات صورت می 

www.mcivil.ir


 

  
    

: @Seyed_Erfan_Mortazapour                                                    :Mortazapour.erfan1992@gmail.com 
 

140 

  

  
Component name .اجزاي مختلف لیبل را از اینجا انتخاب کنید :  

Text  

Contents .چه چیز هایی به عنوان لیبل افزوده شوند و همچنین فرمت هاي نوشتاري نیز از اینجا قابل تغییر می باشند :  

Text height اندازه نوشته ها :  

Rotation angle میزان دوران نوشته ها :  

X/Y offset میزان فاصله از محور هاي اصلی :  

Color رنگ نوشته ها :  

Border :  تنظیمات مربوط به کادر دور برچسب ها  

  نمایید.  OKپس از انجام تنظیمات کلیه پنجره ها را  
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  نمونه اي از یک مقطع بر چسب گذاري شده را در شکل زیر می بینید:
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  بھ مقاطع عرضی  جدید افزودن سطح
  می شوید.به مقاطع عرضی سطح اضافه حفاري و ...) ،گاهی مجبور به اضافه کردن چندین سطح (سطح روي مگر 

  شود . هافزود  Sample Lineبراي این کار کافیست بر روي یکی از سمپل الین ها کلیک کنید تا ریبون 

  یک کنید:کل Sample More Sourcesنند شکل زبر بر روي گزینه سپس ما

  
  مند الین از شما خواسته می شود تا سمپل الینی را انتخاب  نمایید ؛ پس از انتخاب پنجره ي زیر باز می شود :در کا

 

کلیک  Addاکنون در کادر سمت چپ سطحی را که می خواهید به مقاطع عرضی اضافه شود را انتخاب کرده و بر روي 
  سطح جدید اضافه شده است.،  کنید  Zoomو روي مقاطع عرضی  نمایید OKسپس  کنید
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 حجم عملیات خاکی
را همانند شکل زیر  Compute materials رفته و گزینه ي  Sectionsي محاسبه حجم عملیات خاکی به منوي برا 

  انتخاب نمایید.

  
  

  باز می گردد: select a sample line groupپنجره ي 

  
  و سمپل الین هاي ایجاد شده را انتخاب نمایید.  Alignmentدر پنجره ي باال 

  کلیک کنید.  OKسپس بر روي 

  باز می شود: Compute Materialsمی کنید پنجره ي مشاهده نطور که هما
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Quantity takeoff criteria   

Cut and Fill .حجم عملیات خاکبرداري و خاکریزي به طور جداگانه محاسبه می شود:  

Earth work .کل حجم عملیات خاکی را نمایش می دهد:  

Material list  بر طبق اجزاي اسمبلی ایجاد می شود.:حجم عملیات خاکی  

Volume calculation methods    
Average End Area گیري دو مقطع : محاسبه حجم بر اساس میانگین  

Prismoidal محاسبه حجم با استفاده از فرمول هاي منشوري حجم:  

Composite  روش ترکیبی:  
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کرده وسطح توپوگرافی را معرفی کنید،  کلیک click here to set allبر   EGسپس در بخش پایین پنجره در قسمت 
  رفته و سطح کوریدور را معرفی نمایید. Datumسپس به قسمت 

 OK 

  پارامتر ھای تورم و انقباض خاک
  کلیک نمایید پنجره ي زیر ظاهر می شود:  Compute materialsرفته و دوباره بر روي گزینه   Sections به منوي 

   

  ضرایب تورم و انقباض خاك را وارد نمایید.  Cut/Fill factorدر ستون  

  چاپ جدول احجام 
تخاب کنید تا را ان  Total volumeو سپس ،   Add Table  رفته و گزینه ي Sectionبراي این منظور به  منوي 

  پنجره ي زیر باز شود:
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  کنید(تنظیمات پیش فرض مناسب می باشد).نرم افزار نقطه اي را براي درج جدول می خواهد. Okپس از انجام تنظیمات 
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 بربلندی
شود به طرف بیرون قوس کشیده می شود براي جبران این به علت نیروي گریز از مرکز ، زمانی که خودرو وارد قوس می 

  قضیه بایستی شیب عرضی یک طرفه به قوس ها اعمال گردد که به آن بربلندي یا دور گفته می شود.
*  

کلیک  Edit super Elevationبراي ایجاد بر بلندي بر روي مسیر کلیک راست کرده و همانند شکل زیر بر روي 
  کنید:

  
 Calculate superما گزینه ، پنجره ي زیر باز می شود و ش Edit super Elevationپس از انتخاب 

elevation   now  .را انتخاب نمایید  
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و شما قادر خواهید بود که روش هاي  شود همانند شکل پایین باز می Calculate super Elevationپنجره ي 
  :مختلف  را طبق اسمبلی تعریف شده براي مسیر انتخاب نمایید

  

  
توانند هم به صورت شیب یک طرفه و یا دوطرفه با داشتن  فرمایید ، بربلندي ها میهمانطور که در تصویر باال مالحظه می 

  میانه راه و یا عدم وجود میانه راه ایجاد گردد.

  بروید: Lanesکلیک کنید تا به تب   Nextمطابق با اسمبلی تعریف شده بر روي  یپس از انتخاب سبک

Symmetric Road way یکسانی دارند تیک این گزینه را فعال کنید در غیر  : اگر دو سمت مسیر مولفه هاي
 اینصورت تیک را بردارید و در قسمت پایین مولفه هاي سمت چپ و راست مسیر را به صورت جداگانه معرفی کنید.

Number of lanes تعداد الین :  

Normal lane width عرض هر الین :  

Normal lane slope فتن دور: شیب عرضی مسیر بدون در نظر گر  
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Pivot Method   .محور دوران دور را انتخاب کنید :  

  
  شوید:  Shoulderتب  تا واردکلیک کنید   Nextسپس بر روي 

Normal shoulder width عرض شانه خاکی :  

Normal shoulder slope (.معموال بیشتر از شیب عرض سواره رو می باشد)شیب عرضی شانه خاکی :  
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  شوید. Attainmentکلیک کنید تا وارد تب   Nextپس از تنظیم مولفه هاي شانه خاکی بر روي 

  
Design criteria file .انتخاب آیین نامه:  

Super elevation rate table .انتخاب حداکثر بر بلندي :  

Transition length table تعداد باند هاي مسیر :  

%on tangent for tangent-curve که داراي بربلندي می  به قوس ،فاقد بربلندي  صد جابه جایی از قسمت: در
  باشد.

%on spiral for spiral-curve  کوریدور در حالت عادي به قوس اسپیرال داراي بربلندي.: درصد جابه جایی از  

Apply curve smoothing طول نرمی از مسیر مستقیم  به دور :  

Automatically resolve overlap  حل مشکل هم پوشانی به صورت اتوماتیک :  

  .کلیک کنید   Finishسپس بر روي 
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  را داشته باشد. super elevation***توجه داشته باشید که در ساخت اسمبلی ، اسمبلی قابلیت پذیرش 

  سطح سواره رو زیر قابلیت پذیرش بربلندي را دارد:

  
  زیر می بینید...نمونه اي از اسمبلی ساخته شده را در تصویر 

  
  

  اکنون بر روي اسمبلی ساخته شده کلیک کنید و از ریبون ظاهر شده در باال بر روي گزینه زیر کلیک کنید:

  
  بروید:  constructionباز می گردد و به سربرگ  Assembly properties پنجره ي
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و سپس در سمت چپ پنجره در ردیف  کلیک کنید ، Lane Super elevation laneبر روي گزینه   Itemدر قسمت 

Use super elevation  بر روي گزینهNone :کلیک کنید تا پنجره ي زیر گشوده شود  

 

وبه صورت متقابل تنظیمات را براي سمت چپ نیز انجام دهید و گزینه  را انتخاب کنید Right Lane Outside گزینه
Left Lane Outside .را انتخاب کنید  

  نمایید.  Rebuildکنید و همچنین کوریدور ساخته شده را OKکلیه پنجره ها را 
  شاهد خواهید بود شیب ها به صورت یک طرفه شده اند: به سکشن هاي عرضی در قوس ها مراجعه کنید و
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  محاسبھ حجم بین دوسطح 
  سطح ، حجم را محاسبه نمود. می توان بدون ایجاد سمپل الین و مقاطع عرضی و فقط با داشتن دو

  *در محاسبه احجام منابع دپو و قرضه کاربرد بسیاري دارد.
  *دقت این روش نسبت به ایجاد سمپل الین و مقاطع عرضی کمتر می باشد.

  روش محاسبه :

  را همانند شکل زیر انتخاب نمایید:  Volumes Dashboardرفته و گزینه   Analyseبه سربرگ 

  

  کلیک کنید تا پنجره ي زیر گشوده شود : باز می شود ؛ براي معرفی سطوح بر روي   Panoramaپنجره ي 

  
سطح ثانویه را انتخاب کنید.   Comparison Surfaceسطح اولیه و یا زمین طبیعی ،   Base Surfaceدر قسمت 
  کلیک کنید.  OKروي ضریب انبساط و انقباض خاك را وارد کرده و سپس بر   Cut/Fill Factorدر قسمت 
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  در پنجره ي پانورراما میزان خاکبرداري ، خاکریزي و اختالف این دو محاسبه و نمایش داده می شود:

  

کنید و نقطه اي را براي درج در صفحه کلیک  بر روي   Drawingسپس براي درج مقادیر محاسبه شده در محیط 
  : نمایید مشخصترسیمی 
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 فیچر الین
 خطوطی گفته می شود که عالوه بر دارا بودن مولفه هاي مسطحاتی ، داراي مولفه سوم یعنی ارتفاع نیز می باشند. به

کلیک راست کرده تا پنجره   Siteبر روي  Prospectorو در تب  Toolspaceقبل از شروع به ترسیم بایستی از مسیر  
  ي زیر گشوده شود :

  
 

 با این کار شما به  کلیک نمایید   Ok، نامی را براي سایت ایجاد شده وارد نمایید و سپس بر روي   Nameدر قسمت 

Feature line .سایتی را اختصاص داده اید  

Create Feature Line   
  همانند شکل زیر عمل کنید: Homeکافیست از منوي  Create Feature Lineبراي ایجاد فیچر الین به روش   
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  پنجره ي زیر گشوده می شود: Create Feature Lineانتخاب پس از 

  
  

Site  .سایتی را که در مرحله ي اول ایجاد کرده اید را انتخاب نمایید :  

Name  .نامی را براي فیچر الین وارد نمایید :  

Style  بر روي گزینه   : در صورت تمایل به ویرایش سبک هاي موجود از قسمت کشویی Edit current selection 
  کلیک کنید و در پنجره ي باز شده به ویرایش استایل فیچر الین بپردازید.

  کلیک کنید. OKسپس بر روي 
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پس از مشخص کردن نقطه شروع می توانید ارتفاع نقطه شروع مختصات نقطه ي شروع را می خواهد، در کامند الین از شما
  را به دو روش وارد نمایید:

Elevation د: ارتفاع را دلخواه وارد نمایی.  

Surface  با انتخاب این گزینه ارتفاع ابتدا فیچر الین از سطح گرفته می شود.( در صورتی که فیچر الین در محدوده:
  سطحی که قبال ساخته اید ، قرار گیرد.)

  ین را مشخص کنید.موقعیت نقطه بعدي فیچر ال، کلیک کنید  Enterپس از وارد کردن ارتفاع بر روي 
  رو می شوید: براي وارد کردن ارتفاع نقطه با گزینه هاي زیر روبه ،پس از مشخص کردن موقعیت

Slope  .محاسبه ارتفاع بر حسب شیب بین دو نقطه :  

Difference  .اختالف ارتفاع نقطه فعلی و نقطه قبلی :  

Surface  .گرفتن ارتفاع از سطح :  

Transition  .محاسبه ارتفاع با استفاده از فرمول هاي درونیابی : 

  .به همین ترتیب ادامه دهید تا نقطه پایانی مورد نظر  

Create Feature Line From Object 
همانند شکل  Homeکافیست از منوي   Create Feature Line From Objectبراي ایجاد فیچر الین به روش 

  زیر عمل کنید:
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، در کامند الین از شما خواسته می شود آبجکتی  Create Feature Line From Objectگزینه  پس از انتخاب
  آرك ) که می خواهید تبدیل به فیچر الین شود را انتخاب کنید. ،پلی الین  ،(الین

  پنجره ي زیر گشوده می شود:، پس از انتخاب آبجکت 

 

  :  Conversion optionsتنظیمات مربوط به 

Erase existing entities  یچر آرك ) به ف ،پلی الین ،: اگر تیک این گزینه فعال باشد بعد از تبدیل آبجکت (الین
  الین ، آبجکت اولیه پاك می شود.

Assign elevations  .با فعال بودن این گزینه ، شما قادر خواهید بود به رئوس فیچر الین ارتفاع اختصاص دهید :  
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  گشوده می شود: Assign elevationsنجره ي کردن پ  OKپس از 

  
Elevation  .اگر این گزینه فعال باشد شما می توانید براي کل فیچر الین یک ارتفاع را اختصاص دهید :  

From surface  .با انتخاب این گزینه ، فیچر الین ارتفاع خود را از سطح می گیرد :  

Insert intermediate grade break points   هنگامیکه تیک این گزینه فعال باشد کلیه ي شکستگی هاي :
  سطح بر روي فیچر الین اعمال می شود ، در غیر اینصورت ارتفاع نقاط شروع ، پایان و گوشه ها از سطح گرفته می شود.

Relative elevation to surface  .میزان جابه جایی ارتفاعی فیچر الین نسبت به سطح می باشد :  

  را انتخاب کنید: properties Feature Line بر روي آن کلیک راست کرده و گزینه اهده جزییات فیچر الینبراي مش
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  در شکل زیر فیچر الین ایجاد شده بر روي سطحی را مشاهده می کنید:

  
  
  

  ویرایش فیچر الین
  افزوده شود پس از آن بر روي گزینه    Feature lineبراي ویرایش فیچر الین کافیست بر روي آن کلیک کنید تا ریبون 

Elevation editor ي زیر باز شود: کلیک کنید تا پنجره  

  غیر فعال می باشد:  Insert intermediate grade break points *گزینه 
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  فعال می باشد:  Insert intermediate grade break points*گزینه     

  
  

  قابل ویرایش می باشند.  Elevation editor**کلیه ي پارامتر ها ي موجود در صفحه 

  : براي ترسیم پروفیل از این گزینه استفاده می شود.

  : اضافه نمودن ایستگاه جدید.

  : حذف ایستگاه هاي موجود.

  :تغییر جهت کیلومتراژ گذاري مسیر.
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  گریدینگ
گریدینگ استفاده می شود.توجه داشته باشید که براي ایجاد گریدینگ بایستی فیچر الینی را از براي ایجاد سطوح شیبدار از 

  قبل تعریف نمایید تا سطوح شیبدار نسبت به آن ساخته شود.
  *قبل از ایجاد گریدینگ سایت جدیدي را تعریف نمایید.

  *براي منطقه موجود سطحی را بسازید.

  سیر زیر استفاده نمود :می توان از م  Gradingبراي ایجاد 

Home              Grading              Grading Creation Tools 

  
  همانند شکل زیر باز می شود: Grading Creation Toolsسپس پنجره ي 

 

 

  (Set The Grading Group) : با انتخاب این گزینه پنجره ي  Create Grading Group : باز می شود  

  Name .نام گروه را وارد نمایید :  

Surface style   منحنی میزان و ...) در این قسمت انجام می شود. –: تنظیمات مربوط به سطح ( مثلث بندي  

Volume base surface   سطح زمین طبیعی را وارد کنید.سپس بر روي :Ok  .کلیک کنید  

  باز می شود : Crate surfaceپنجره ي 

Type  دي را انتخاب کنید ، و در قسمت : نوع مثلث بنSurface layer خواهید سطح در آن ایجاد  ی، الیه اي را که م
  کلیک کنید:  OKشود را انتخاب و یا ایجاد کنید و بر روي 
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  مراجعه کنید خواهید دید که سطحی به آن افزوده شده است.  Prospector*اگر به قسمت 

(set the grading surface)   سطحی را که قرار است :Grading  .به آن برسد را انتخاب کنید  
  به توضیح روش هایی که براي سطوح شیبدار وجود دارد می پردازیم:

 

 

Grad to Elevation رداري در محدوده خاکبدن به ارتفاع خاصی با شیب مد نظر تان رسی: با انتخاب این گزینه هدف
  و خاکریزي می باشد.

  کلیک کنید:  Edit current selectionسپس براي تنظیم ارتفاع و شیب ها همانند شکل زیر بر روي 
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  باز می شود :Grading Criteria طور که مشاهده می کنید پنجره ي  نهما

 Cut/Fill Slope، ارتفاعی را که می خواهید سطح شیب دار به آن برسد را وارد نمایید و در   Elevationدر قسمت 
  کلیک کنید.  Okسپس بر روي کبرداري و خاکریزي را معرفی کنید،میزان شیب در بخش هاي خا

  کلیک کنید:  Create Gradingبراي ایجاد گریدینگ شبیه به تصویر زیر بر روي 

 

 select اکنون در کامند الین از شما خواسته می شود فیچر الین را انتخاب نمایید.پس از انتخاب فیچر الین با جمله ي 
the grading side  ایجاد شود کلیک رو به رو می شوید و در اینجا سمتی از فیچر الین را که می خواهید گریدینگ 

مجددا در کامند الین  ، انجام داده اید    Edit current selectionکنید.سپس تک تک تنظیماتی را که در مرحله ي 
  .می گرددسطح شیبدار ایجاد  Enterاز شما پرسیده می شود با زدن 
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Grad to Distance    
  براي ایجاد سطح شیبدار تا آفست یا فاصله خاصی از فیچر الین از این گزینه استفاده می شود.

  
  کلیک کنید:  Edit current selectionا همانند شکل زیر بر روي سپس براي تنظیم فاصله و شیب ه

  
 باز می شود :Grading Criteria همان طور که مشاهده می کنید پنجره ي 
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بر روي قفل ها کلیک نمایید سواالت این صفحه مجددا در کامند الین پرسیده  Lock*در صورتی که در ستون 
  نمی شود.

  Create Gradingبراي ایجاد گریدینگ شبیه به تصویر زیر بر روي  نمایید  Okفاصله و شیب را وارد نمایید و سپس  
  کلیک کنید:

 

  پس از انتخاب فیچر الین سطح ایجاد می گردد. 

Grade To Relative Elevation  را بخواهید یاختالف ارتفاع  : از این گزینه زمانی استفاده می گردد که 
  وارد نمایید.

  *تنظیمات کلی شبیه به توضیحات  باال می باشد.

Grade to Surface   از این گزینه زمانی استفاده می گردد که بخواهید فیچر الین را به سطحی مثل سطح:
  طبیعی زمین برسانید.

Create infill می توانید از نمایید ر الین ، سطحی را ایجاد : در زمانی که بخواهید در محدوده اي محصور از فیچ
  این گزینه استفاده کنید.

  
  پس از کلیک در محدوده ، سطح ایجاد می گردد.

  همانند شکل زیر مراجعه نمایید:  Grading Volume Tableبراي مشاهده احجام کافیست به قسمت 
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این دو در آن درج باز می شود که میزان خاکبرداري ، خاکریزي و اختالف    Grading Volume Tableپنجره اي 
  شده :

 

وارد نموده و بر روي اگر بخواهید سطح را در جهت باال یا پایین شیفت دهید ، میزان جابجایی را در 
Raise/Lower the Grading Group کلیک نمایید . 

  به عنوان مثال نمایی سه بعدي از سطوح شیبدار ساخته شده در شکل زیر می بینید:
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  تقاطع
  خط پروژه) باید ساخته شود.،پروفیل طولی ،االینمنت،ایجاد تقاطع کلیه مراحل ایجاد (سطح**قبل از 

 Intersectionsرفته و در قسمت   Homeبراي ایجاد تقاطع همسطحی که فاقد میدان می باشد همانند شکل زیر به تب 
  کلیک کنید :  Create intersectionبر روي گزینه 

  
  پس از مشخص نمودن تقاطع بین دو طع بین دو مسیر را انتخاب کنیدخواسته می شود نقطه ي تقادر کامند الین از شما 

  :نماییدپنجره ي زیر باز می شود و مسیر اصلی را انتخاب  Enterخواهد که با زدن مسیر نرم افزار از شما مسیر اصلی را می

  
  نرم افزار مسیر اصلی را می خواهد. *توجه داشته باشید اگر تقاطع دو مسیر به صورت چهار راه باشد
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باز می شود و شما می توانید پارامتر هاي تقاطع  Create intersectionپس از مشخص نمودن مسیر اصلی پنجره ي 
  را تنظیم نمایید.

   Generalتب 

  
یکی از گزینه   Intersection corridor typeلیبل) ، در قسمت ،الیه ها،استایل،بعد از انجام تنظیمات عمومی(نام

  هاي زیر را انتخاب نمایید:

Primary Road Crown Maintained  : .ورودي مسیر اصلی داراي شیب و تحدب می باشد  

All Crowns Maintained .مسیر هاي اصلی و فرعی داراي شیب می باشند :  

 .کلیک کنید  Nextسپس بر روي 

  

    Geometry Detailsتب 
  ، به نام مسیر ها ، کیلومتراژ تقاطع و خط پروژه دسترسی دارید. Intersecting Alignmentsدر کادر 
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 Intersections  Offsetکلیک کنید تا پنجره ي براي تنظیم آفست بر روي 
Parameters   :باز شود  

  
و راست  در جهت هاي چپ،، اندازه ي آفست را براي مسیر هاي اصلی و فرعی   Offset Valueدر این پنجره در قسمت 

  وارد نمایید.
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در ورودي  ید.سپس براي تنظیمات مربوط به گوشه هاباز گرد  Geometry Detailsکلیک کنید تا به تب  oKبر روي 
  کلیک کنید :و خروجی هاي دو مسیر بر روي 

  

  
Intersection Quadrant  ا : مناطق چهار گانه اي که بین دو مسیر ایجاد می شود را نشان می دهد و بNext   و

Previous  .به مناطق بعد و قبل خواهید رفت  
  *تنظیمات براي هر منطقه به صورت جداگانه می باشد.

Widen turn lane for incoming/outgoing road  با فعال بودن تیک این گزینه ها ، می توانید ورودي و  :
  خروجی به مسیر ها را تعریض نمایید.

  موقعیت آن را در شکل پایین پنجره می توانید مشاهده کنید.، *با کلیک بر روي هر کدام از اجزا 
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Intersection Quadrant Details  .مهمترین گزینه اي که می بینید مقدار زاویه ي بین این دو مسیر می باشد  :  

  

Curb return type یره سه قوسی باشد. : این قسمت می تواند به صورت دایره اي ، خط یا دا   

Widening Details at Incoming/Outgoing Lane :  

  پارامتر هاي ورودي و خروجی به مسیر ها را مشخص نمایید.

  کلیک کنید. OKبر روي   (NW-NE-SW-SE)پس از تنظیم پارامترها ي 

و شیب هاي مربوط به کلیک کنید  براي تنظیم شیب هاي عرضی در تقاطع بر روي 
  ( چپ و راست ) تنظیم نمایید. طرفین  ررا د دو مسیر
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  کلیک کنید.  Nextبر روي 

    Corridor Regionsتب 

  
Create corridors in the intersections area  با فعال بودن تیک این گزینه ، کوریدوري براي تقاطع ساخته :

  می شود.

خواهید  می شود و اگر کوریدوري از قبل ساخته اید و می کوریدور جدیدي ساخته Create a new corridorدر حالت 
  کلیک نمایید.  Add an existing corridorتقاطع را به آن اضافه کنید بر روي قسمت 

Select surface to daylight .در این قسمت سطح زمین طبیعی را انتخاب نمایید تا شیب شیروانی به آن برسد :  

 مسیر اصلی قبل،اجزاي مختلف تقاطع (از فرعی به اصلی يمی توانید برا Corridor Region Section Typeدر کادر 
مسیر فرعی قبل تقاطع و ...) اسمبلی هاي مد نظر خود را بسازید و یا اینکه از اسمبلی هاي پیش فرض استفاده ،از تقاطع

  نمایید.
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که خود نرم افزار   Curb Return Filletsمربوط به   مشاهده شده اسمبلی   Civil2018*در برخی از نسخه هاي 
-Assembliesبه قسمت    Tool palettesانتخاب می کند به طور صحیح اجرا نمی شود و بهتر است از قسمت 

metric   رفته و اسمبلیCurb Return Fillet .را ایجاد نمایید  

کلیک کرده تا پنجره ي زیر باز شود و از قسمت کشویی اسمبلی مد   براي تغییر هر کدام از اسمبلی ها کافیست بر روي 
  نظر خود را انتخاب نمایید.

  
  را انتخاب کنید. Create Intersectionکلیک کرده و گزینه  Okسپس بر روي 

  تقاطع همانند شکل زیر ایجاد می شود:

  
  لی داده شده عمل نمایید.براي محاسبه حجم عملیات خاکی نیز طبق توضیحاتی که در بخش هاي قب**
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  پارسل
در محیط ترسیمی نرم افزار ایجاد  Poly Lineمنطقه اي را که می خواهید قطعه بندي روي آن انجام شود را با دستور 

  نمایید.

  کنید. را ایجادزیر سایتی  الگويبه این نکته نیز توجه داشته باشید که قبل از قطعه بندي ، طبق 
Tool space               Prospector              Site(Right click )              New 

، نامی را براي سایت  Nameو در قسمت  Informationباز می شود و شما در سربرگ  Site Propertiesپنجره ي 
  کلیک کنید.  OKجدید معرفی کرده و بر روي 

  منطقه هدف را در شکل زیر مشاهده می کنید:

 

اید نتوان به کلیه پالك ها دسترسی داشت ، ب ، بندي طوري باشد که با استفاده از مسیر هاي دسترسی به منطقهاگر پالك 
  مسیر هایی را در زمین موجود ایجاد کنید.

و انتخاب  Alignmentبراي این کار در ابتدا مسیر هاي مورد نظر را با پلی الین ترسیم نموده و انگاه با رفتن به منوي 
  ها را ایجاد کنید. ، االیمنت  Create Alignment By Polylineگزینه 
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  .نمنت تعریف نماییدساخت االی*سایت را براي 
  در شکل بعد تصویري از قطعه هدف پس از ایجاد االینمنت را مشاهده می کنید:

  
  در مرحله بعدي کل منطقه را به عنوان یک قطعه تعریف کنید.براي این کار به مسیر زیر بروید:

Home              parcel             create parcel from object 

 

  در کامند الین با متن زیر روبه رو می شوید:

Select lines, arcs , polylines to convert into parcel 

  مایید.پارسل انتخاب ننرم افزار از شما می خواهد که خط ، منحنی ، پلی الین (در حالت کلی قطعه اصلی) را براي تبدیل به 

  همانند شکل بعد باز می شود.  create parcel from objectپس از انتخاب محدوده پنجره ي 

Site  .سایتی را که می خواهید پارسل بندي در آن انجام گیرد را انتخاب نمایید :  
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Style   سبک نمایشی مورد نظر خود را از منوي کشویی انتخاب کنید :. 

 

 

Layers   :.تنظیمات مربوط به الیه بندي را از این قسمت انجام دهید  
Label style    

  تنظیمات این بخش شامل سه زیر مجموعه :

Area lable style   لیبل ها در محدوده هاي بسته ایجاد می شود از قبیل مساحت ، نام قطعه :.  

Line segment lable style .بر روي اضالع محدوده نیز برچسب زده می شود :  

Curve segment lable style  :د می گردد.ب هاي بر روي قوس هاي محدوده ایجابرچس  
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*Automatically add segment labels  اضالع و قوس هاي  تیک این گزینه برچسب هاي: با فعال بودن
  محدوده نیز درج می شوند.

Erase existing entities  .زمانیکه تیک این گزینه فعال باشد پلی الین اولیه پاك می شود :  

  محدوه شما به حالت زیر درآید: تا کنیدکلیک  Okسپس بر روي 

  
 

  ایجاد آفست براي مسیر ها :
  مسیر هاي ایجاد شده بایستی همانند شکل زیر عمل کنید:بر روي براي ایجاد آفست 

  
  

اند نرم افزار از شما می خواهد قطعه هایی که در مرحله قبل ایجاد شده Create Right of Wayبا کلیک بر روي گزینه 
  کلیک کنید.) Area lable styleرا انتخاب نمایید.(بر روي تک تک لیبل هاي 
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  همانند شکل زیر باز شود :  Create right of wayکنید تا پنجره ي   Enterسپس 

  
 Offset From Alignment  فست مسیر ها را وارد نمایید.: مقدار آ  

Cleanup at Parcel Boundaries ي پخی می شوند.ا: گوشه ي قطعه ها دار  

Cleanup at Alignment Intersection ي اگوشه ي قطعه ها دار،تقاطع دارند  با یکدیگر : جاهایی که مسیر ها
  د.پخی شو

  شکل زیر پس از ایجاد افست می باشد:
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Draw Tangent – Tangent with No curve   
براي تقسیم قطعه هاي موجود به قطعات کوچکتر ، با یک خط مستقیم از این گزینه استفاده می شود .نحوه ي دسترسی به 

  این گزینه به صورت زیر می باشد :
Home             Parcel             Parcel Creation Tools 

  پنجره زیر باز می شود :

  
 Create Parcel Layoutکلیک کنید ؛ پس از تنظیمات پنجره ي اکنون براي تقسیم بندي به صورت دستی بر روي 

Ok   .کنید. حاال می توانید با کلیک بر روي اضالع قطعه هاي موجود را به قطعه هاي کوچکتر  تقسیم کنید  

  
  ش تقسیم کرده ایم.نگونه که در شکل باال می بینید قطعه سمت راست را با این روهما
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Side Line Create   
  براي تقسیم کردن قطعات موجود به قطعات کوچکتر ، تحت پارامتر هایی خاصی.

به پارامتر ها دسترسی پیدا خواهید نمود و  گزینه ها   با کلیک بر روي  Parcel Layout Toolsدر ابتدا در پنجره 
  را طبق توضیحات زیر تنظیم نمایید:

 

Minimum Area  . حداقل اندازه ي مساحت هر قطعه:  

Minimum Frontage   هر قطعهپیشانی (بَرِ:حداقل اندازه ي (.  

Frontage Offset  (. معموال قطعه ها عریض تر یا باریک تر می شوند).تا چه آفستی  با این پیشانی وارد قطعه شویم :  
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Minimum Width  اندازه اي شود.:در کمترین حالت عرض قطعه تا چه  

Minimum Depth باشد. ه اندازه اي: حداقل عمق قطعه چ  

Use Maximum Depth  ي طولش زیاد شد بپذیرد و یا خیر.: اگر قطعه ا  

Maximum Depth .حداکثر عمق یک قطعه :  

Multiple Solution Preference   
Use Shortest frontage   کمترین پیشانی باشد.،: معیار  

Use smallest area کوچکترین مساحت باشد. ، : معیار  

Automatic Mode  اگر گزینه :on  د شدن را دارا می باشند ساخته می فعال باشد کل قطعه هایی که شرایط ایجا
  شوند در غیر اینصورت باید یکی یکی قطعه ها را بسازید.

Remainder Distribution   
Create parcel from remainder   : قطعه جدیدي ایجاد شود.با مقدار اضافی  

Place remainder in last parcel  .مقدار اضافی ، افزوده شود به قطعه قبلی :  

Redistribute remainder .بین کل قطعات تقسیم گردد : 

  کلیک کنید... Side Line Createسپس همانند شکل زیر بر روي 

  

  
  

  کلیک کنید.  Okشود پس از انجام تنظیمات بر روي  باز می  create parcel layoutپنجره ي 
ه پس از انتخاب قطعه ، نقطهید تقسیم نمایید را انتخاب کنید ،خوا که مین از شـما خواسـته می شود قطعه اي در خط فرما 

  همانند شکل زیر مشخص کنید : Frontageي شروع  و پایان 
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  Enterدرجه ) .با زدن  90را مشخص نمایید(معموال   Frontageسپس در کامند الین میزان زاویه تقسیم قطعات بر 

  قطعه بندي همانند شکل زیر اجرا می شود.
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 گزارش گیری
مختلف پروژه می باشید و مسیر دسترسی به قسمت گزارش  گزارشی از کار خود از بخش هاي  پس از انجام هر پروژه نیازمند

  گیري طبق الگوي زیر می باشد:
TOOL SPACE            Toolbox             Report Manager 

  به ترتیب به توضیح در مورد بخش هاي مختلف پروژه می پردازیم: 

Alignment    
Alignment curve  کلوتوئید ) از این گزینه استفاده ،مسیر (قوس هاي ساده  ی: براي گزارش گیري از قوس هاي افق

  را انتخاب نمایید تا پنجره ي زیر باز شود:  Executeکلیک راست کنید و گزینه  Alignment curveمی شود. بر روي 

  
، مسیر مورد نظر خود را انتخاب کرده و بر روي   Alignmentدر قسمت    Export to XML Reportدر پنجره ي 

OK  .پس از باز شدن پنجره ي  کلیک نماییدSave   مسیر ذخیره سازي و فرمت را انتخاب کرده و ،OK  .کنید  

www.mcivil.ir


 

  
    

: @Seyed_Erfan_Mortazapour                                                    :Mortazapour.erfan1992@gmail.com 
 

186 

  

  
Station _and _ Curve مختصات اجزاء مختلف مسیر و  نی استفاده می شود که اطالعاتی از: از این گزینه زما

  .قوس ها را بخواهید.همچنین اطالعاتی از پارامتر هاي مسیر هاي مستقیم و قوس ها را در اختیار شما قرار می دهد

  می باشد.    Alignment curve*کلیه مراحل شبیه به 

Corridor    
Daylight Lane Report  براي گزارش گیري از شیب هاي شیروانی کوریدور بر روي :Daylight Lane 

Report  کلیک راست کرده و گزینهExecute   را انتخاب نمایید پنجره يcreate report – daylight lane 
report   گشوده می شود. در کادرList of sample group   گروه سمپل الین مد نظر را انتخاب و پس از معرفی

  کلیک کنید.  Create reportمسیر دلخواه براي ایجاد گزارش بر روي 
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Feature Line Reports   با انتخاب این گزینه شما می توانید از فیچر الین هایی که کوریدور با آنها ساخته :
  پنجره ي زیر باز می شود:  Executeه است گزارش تهیه کنید.پس از کلیک راست و انتخاب گزینه شد

  
، فیچر الین مورد نظر را انتخاب کرده و در کادر   List of feature lineپس از انتخاب االینمنت و کوریدور در قسمت 

میزان فاصله را وارد   Station intervalقسمت کیلومتراژ شروع و پایان و در   Start/End stationهاي مربوط به 
  مختصات دکارتی فیچر الین را مشاهده خواهید کرد:کلیک کنید   Create Reportنمایید.سپس بر روي 
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Section Point Reports   براي گزارش گیري از مقاطع عرضی از این گزینه استفاده می گردد ، پس از کلیک :
  :باز می گردد   create report – croos section points reportپنجره   Executeراست و انتخاب گزینه 

  
می باشد خروجی شبیه به شکل زیر را   Feature Line Reportsپس از انجام تنظیمات، که در حالت کلی شبیه به 

  مشاهده می فرمایید:
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Volume Report   گزینه استفاده می گردد.از این احجام جدول : براي ایجاد گزارشی از  

Parcel    
  براي گزارش گیري از محدوده هاي قطعه بندي شده از این گزینه استفاده می گردد.

Parcel _Area_in_CSV  پس از کلیک راست و انتخاب گزینه :Execute   پنجره زیر گشوده می شود و شما
  کلیک نمایید .  Okبر روي 

  
  اکسل باز می شود :فایلی در قالب 
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**همانگونه که در شکل قبل مشاهده می فرمایید ، ستون اعداد در نرم افزار اکسل دچار بهم ریختگی می باشد براي رفع 
کلیک را   Text to columsگزینه   Aرفته و پس از انتخاب ستون   DATAبه سربرگ  در نرم افزار اکسل، این مشکل

پنجره زیر   Nextباز می گردد پس از کلیک برروي گزینه   convert Text to colums wizardکنید . پنجره ي 
  نمایان می شود:

  
  ستون ها همانند شکل زیر مرتب می شوند:  Finishو زدن دکمه   Commaبا فعال کردن تیک در قسمت 

  
  همانطور که می بینید نام قطعه ها ، مساحت و پیرامون آن ها مشخص شده است.
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Profile    
 Incrementel Station Elevationبراي داشتن مختصات دکارتی ، ارتفاع ، اختالف ارتفاع و ... از خط پروژه بر روي 

Difference Report   و گزینه کلیک راست نماییدExecute  : را انتخاب کنید تا پنجره ي زیر باز شود  

  
بر روي  سطح   List existing profilesو در قسمت خط پروژه را انتخاب کرده  List of design profilesدر کادر 

 Create Reportطبیعی زمین کلیک کرده و پس از تنظیمات مربوط به فواصل ایستگاه ها و مسیر ذخیره سازي بر روي 
 کلیک کنید. 
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Profile Vertical Curve Report  
  نمایید: براي خروجی از قوس هاي محدب و مقعر مسیر بایستی طبق مسیر زیر عمل

  
TOOLSPACE            Toolbox           Miscellaneuse           Reports            Profile Vertical 
Curve Report (Right Click )              Execute  

  همانند شکل زیر باز می شود :  Create Report – Vertical Curve Reportپنجره ي 

  
  اطالعات قوس هاي قائم را همانند شکل زیر می بینید:  Create Reportیمات و کلیک بر روي پس از انجام تنظ
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Points   
 نقاط طبق مسیر زیر عمل نمایید:گزارش گیري از براي 

TOOLSPACE            Toolbox           Miscellaneuse           Reports            Point 

            Points Report (Right Click)             Execute  

  همانند تصویر زیر باز می شود : COGO Point Reportپنجره ي 

  
Select Point Group   گروه نقاطی را که می خواهید از آنها خروجی داشته باشید را انتخاب نمایید. سپس بر روي :

List Points   کلیک کنید تا نقاط در قسمتSelected Points  .اضافه گردد  

ه نوع خروجی نقاط داراي چه جزئیاتی باشد. پس از اینک می توانید مشخص نمایید که   Report Settingsدر کادر 
  کلیک کنید.  Create Reportتنظیم نمودید بر روي  Save report toقسمت  فرمت و محل ذخیره سازي را در
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دوستان و ھمکاران گرامی توجھ داشتھ باشند کھ در این آموزش ،صرفا بھ نرم 
پرداختھ شده است و برای درک بھتر بایستی از آشنایی   Civil 3D 2018افزار 

سازمان برنامھ ریزی و   ۴١۵کاملی نسبت بھ مسائل تئوری داشتھ باشند .نشریھ 
  داشتھ باشد.بودجھ می تواند کمک شایانی در این زمینھ بھ شما 
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