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 مقدهم
این کتاب اکترونیکی آموزش آخرین نسخه از نرم افزار                می .سالم خدمت مخاطبین عزیز با

این نرم افزار محصول شرکت                    است که شکل تغییر یافته و بسیار قدرتمند نرم .باشد
با این عنوان معرفی  2010نرم افزار                            بعد از سال .افزار                             می باشد

مهمترین مزیت این نرم افزار نسبت به شکل قبلی آن .شد و قابلیت های آن کامال بهبود یافت
این بدان معناست که اگر در پروژه ای تغییری در بخشی از .دینامیک یا پویا بودن تغییرات آن است

در این کتاب .آن ایجاد کنیم،تغییرات به صورت خودکار به سایر بخش ها اعمال می شود
الکترونیکی یک پروژه راهسازی را از ابتدا تا انتها با جزئیات کامل شرح داده ام و سعی کرده ام 

در این .برای هر قسمت تصویر مربوطه را قرار دهم تا مخاطبین به راحتی بتوانند مطالب را بیاموزند
گنجانده شده که می توان آن ها را نادیده گرفت و یا حتی “ نکته داخل پرانتز”پروژه بخش هایی با نام 

.در ضمن، تمام اعداد و ارقام استفاده شده در پروژه فرضی می باشد.می توان از آنها استفاده کرد

.آن چه را می دانستم گفتم و آن چه را نمی دانم ، می آموزم و به شما یاد خواهم داد

مدرس دانشگاه علم و صنعت  با تشکر از استاد گرامی محمد امین مصباح 
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های مورد نیاز داده

در .این جزوه آموزشی فقط راهنمای بخشی از پروژه می باشد که بایستی با نرم افزار                انجام شود
مرحله دستی پروژه راه ابتدا بایستی توپوگرافی مکان مورد نظر را تهیه کرد سپس با روش گام پرگار مسیر 

خود را رسم کنیم و بعد از آن قوس هایی که ممکن است در مسیر وجود داشته باشد را محاسبه و رسم 
.بعد از انجام این مراحل وارد مرحله محاسبات کامپیوتری توسط نرم افزار می شویم.کنیم

برای شروع به کار در نرم افزار باید فایل توپوگرافی محل را در دست داشته باشیم یا فایل نقاط محل را در 
در این جزوه انجام پروژه را به هر دو .اختیار داشته باشیم که بوسیله آن بتوانیم توپوگرافی منطقه را رسم کنیم

.صورت شرح می دهیم که البته اگر فایل توپوگرافی را در اختیار داشته باشیم کار ما کمی راحت تر می شود
این فایل حاوی .فایلی است که مختصات برداشت شده توسط نقشه بردار در آن ثبت شده است: فایل نقطه ای 

شماره نقاط،مختصات روی محور ایکس،مختصات رو محور ایگرگ،مختصات روی محور زد و در بعضی موارد 
.جدا کننده مختصات نقاط نیز ممکن فاصله                 یا کاما                      باشد.دارای توضیحات می باشد

.فایل نقطه ای در قالب یک فایل                     با پسوند          می باشد Note Padtext

P E N Z D
شماره نقطه ایکس مختصات مختصات ایگرگ مختصات زد توضیحات

PENZD (space delimited)

P E N Z D

PENZD (comma delimited)

Civil 3D

(Comma) (Space)
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فرمت فایل نقاط

.در تصاویر زیر برخی از فرمت فایل نقاط را مشاهده می کنیم

P E N Z

PENZ (Comma delimited)

PENZ (space delimited)

P E N Z

E N Z

ENZ (Comma delimited)
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محیط نرم افزار

.در شکل زیر محیط نرم افزار و اجزای مختلف آنرا مشاهده می کنید

Ribbonابزار ریبون نوار

Menu  Barنوار وظیفه

محیط ترسیم
 Toolspaceکادر                 

فرمان خط

پروژه جاری
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ایجاد پروژه

نخستین روش آن است که با استفاده از  .همانطور که گفته شد به دو صورت می توانیم پروژه راه راانجام  دهیم
.فایل نقاط توپوگرافی محل را رسم کنیم

برای این .برای این کار محیط نرم افزار را باز می کنیم و برای اولین گام تنظیمات مورد نظر را اعمال می کنیم
.کار مسیر زیر را دنبال می کنیم

Toolspace > Setting 
 روی                     کلیک راست می کنیم و گزینه                                               را می زنیم تا پنجره تنظیمات

.تنظیمات را مطابق شکل انجام می دهیم و        می کنیم.پروژه باز شود
Drawing1Edit Drawing Setting ...

Ok

طول واحد

زاویه واحد

مقیاس

مختصات سیستم

.برای مشاهده نوار منو                     و کادر                      مراحل زیر را انجام می دهیم Toolspace 

Showروی فلش کلیک کرده و                                         را بزنید Toolspaceو پنهان کردن مشاهده Menu Bar

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

پنجره تنظیمات ترسیم

Menu Bar
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ایجاد گروه نقاط

نکته مهم این است که باید .)برای ایجاد گروه نقاط باید مسیر زیر را دنبال کنیم تا پنجره ایجاد نقاط باز شود
.(در این پروژه فرمت فایل نقاط                                                 می باشد.به فرمت فایل نقاط دقت کنیم

Points > Import/Export Points > Import Points 

انتخاب فرمت نقاط -1

انتخاب فایل نقاط از روی هارد دیسک سیستم خودتان -2

انتخاب نام برای گروه نقاط -3

پیش نمایش گروه نقاط

بعد از انجام این مراحل گروه نقاط ایجاد 
برای دیدن گروه نقاط حروف   .می شود

را در خط فرمان تایپ کنید و کلید          
.را بزنید تا گروه نقاط را مشاهده کنید

ZE
Enter

همچنین می توانیم نحوه نمایش نقاط را 
برای این کار .به طور دلخواه تغییر نماییم
.مسیر زیر را دنبال می کنیم

Toolspace > Prospector > Point Groups > Fereydunshahr_Points_کلیک راست روی

.روی                           کلیک می کنیم تا پنجره تنظیم مشخصات نقاط باز شود
با استفاده از این پنجره می توانیم سبک نمایش نقاط را به گونه ای تعریف کنیم که تمام مشخصات آن 

که .نمایش داده شود ولی در اینجا نقاط را به گونه ای ویرایش می کنیم که فقط مارکر آنها نمایش داده شود
.علت این کار آن است که جزئیات نقاط باعث شلوغی توپوگرافی نشود

Properties...

4

پنجره ایجاد نقاط

PENZ (space delimited)
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توضیحات

نام گروه نقاط

سبک نمایش مارکر نقاط

سبک نمایش برچسب نقاط و گزینه                       با استفاده از این فلش
می توانیم سبک های جدیدی برای نمایش 

مارکر و برچسب نقاط ایجاد کنیم ولی به 
دالیلی که گفته شده تنظیمات را مطابق 

.پنجره انجام می دهیم

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم

Create New

Ok

ایجاد سطح

.برای ایجاد سطح باید مسیر زیر را دنبال کنیم تا پنجره ایجاد سطح باز شود
Surfaces > Create New Surface ...

سطح محاسبه الیه مربوطه

نام الیه
توضیحات الیه

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

مشخصات نقاط پنجره تنظیم

سطح پنجره ایجاد

Autodesk Civil 3D 2014
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.اکنون برای رسم الیه در محیط ترسیم به مسیر زیر می رویم
Toolspace > Prospector > Surfaces > Surface_001 > Definition 
سپس روی گزینه                            از زیر شاخه های                        کلیک راست کنید و گزینه                را  

.گروه نقطه مورد نظر را انتخاب می کنیم.بزنید تا پنجره انتخاب گروه نقاط باز شود
Add ... Definition Point Groups

بعد از انجام مراحل فوق سطح مورد نظر 
به شکل زیر در محیط ترسیم نمایان می 

.شود

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

گروه نقطه مورد نظر

رسم برچسب منحنی های میزان

برای این کار مسیر زیر را  .بعد از انجام این مراحل بایستی برچسب ارتفاعی منحنی های میزان را رسم کنیم
.دنبال می کنیم

Surfaces > Add Surface Labels > Contour-Multiple At Interval 

گروه نقاط پنجره انتخاب
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Pick Firs Point سپس در خط فرمان مختصات اولین نقطه                               را می خواهد و بعد از کلیک روی نقطه اول
دقت داشته باشید که دو نقطه را طوری انتخاب کنیم )مختصات نقطه دوم                                     را می خواهد

بعد از کلیک روی نقطه دوم خط فرمان                                           (.که تمامی منحنی های میزان را قطع کنند
را می پرسد که مقدار پیش فرض را قبول می کنیم و کلید               را می زنیم تا برچسب منحنی ها رسم شود

Pick Second Point
Interval Analog Contour

Enter

محل کلیک برای نقطه اول-1

محل کلیک برای نقطه دوم-2

برچسب های ایجاد شده منحنی میزان

خط فرضی که باید تمام 
منحنی های میزان را 

قطع کند

روش دوم برای انجام پروژه
ایجاد سطح با استفاده از فایل توپوگرافی

اگر فایل توپوگرافی منطقه را در .در ابتدا گفتیم روش دیگر برای انجام پروژه استفاده از فایل توپوگرافی است
حذف ...( به جز تنظیمات اولیه مانند مقیاس،واحد طول و واحد زاویه ها و )اختیار داشته باشیم تمام مراحل فوق

.می شود
سپس .برای انجام کار ابتدا فایل توپوگرافی محل را با استفاده از منوی            و دستور                 باز می کنیم

را انجام می دهیم و مسیر زیر را دنبال می کنیم تا پنجره ... همانند گام اول در پروژه تنظیمات مقیاس زوایا و 
. ایجاد سطح باز شود

Surfaces > Create New Surface ...

FileOpen
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بعد از انجام این تنظیمات وبسته شدن پنجره مورد 
نظر خط فرمان                                      را می پرسد 

برای این .که باید منحنی های میزان را انتخاب کنیم
کار یک کادر به دور تمام نقشه می کشیم تا تمامی 

منحنی های میزان انتخاب شوند سپس کلید            
.را می زنیم

پس از انجام این کار روی                         کلیک 
راست کرده و گزینه                                       را می 

.زنیم تا سطح مورد نظر ساخته شود

نکته گفته شده تنها تفاوت بین فایل نقاط و فایل 
الزم به ذکر است تمام مراحل .توپوگرافی می باشد

بعد کامال شبیه به هم می باشد چه در پروژه با فایل 
نقاط و چه در پروژه با فایل توپوگرافی

توضیحات منحنی میزان

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

Select Contouurs

Enter

Surface_001
Rebuild Automatic

ContoursDefinition Add ...

سطح محاسبه الیه مربوطه

نام الیه
توضیحات الیه

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

. مسیر زیر را دنبال می کنیم تا پنجره مورد نظر باز شود
Toolspace > Prospector > Surfaces > Surface_001 > Definition 
سپس روی گزینه                     از زیر شاخه های                        کلیک راست کنید و گزینه                را بزنید 

.تا پنجره اضافه کردن منحنی های میزان باز شود

...ادامه پروژه 

سطح پنجره ایجاد

کردن منحنی های میزان پنجره اضافه
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رسم پالن مسیر

. برای رسم پالن مسیر باید مسیر زیر را دنبال می کنیم تا پنجره ایجاد مسیر باز شود
Alignments > Create Alignment By Layout ...

نام پالن مسیر

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

توضیحات مربوطه

کیلومتراژ شروع

سایت مورد نظر

نوع استایل پالن

الیه مربوط به پالن مسیر

سبک برچسب گذاری پالن

سرعت طرح

اضافه کردن آئین نامه از یک فایل

باز می ( جعبه ابزار پالن مسیر)بعد از انجام تنظیمات و بستن پنجره فوق به صورت خودکار پنجره مورد نظر
شود که با استفاده از این پنجره می توانیم پالن مسیر را رسم و ویرایش کنیم همچنین با استفاده از آن می 

برای رسم پالن مسیر از ابزار          .را انجام دهیم... توانیم کارهای متعددی از جمله ایجاد و ویرایش قوس و 
.گزینه                                                             را انتخاب می کنیم سپس مسیر مورد نظر را رسم می کنیم Tangent-Tangent (No Curves)

مسیر پنجره ایجاد مسیر پنجره ایجاد

جعبه ابزار پالن مسیر

Autodesk Civil 3D 2014

M_Xuciasvili@Yahoo.Com Page 11 Of 35



رسم قوس های افقی

اکنون نوبت رسم قوس های افقی است برای این کار از جعبه ابزار پالن مسیر از ابزار           گزینه                   
خط فرمان از ما اولین مماس را می .را انتخاب می کنیم                                                                                

خواهد                                    روی مماس اول قوس کلیک می کنیم سپس مماس دوم را                                
می خواهد،روی مماس دوم کلیک می کنیم سپس پیغام                          ظاهر می شود مقدار پیش فرض کمتر 

را پذیرفته و              می کنیم سپس خط فرمان از ما شعاع                                          را می خواهد  180از 
.مقدار شعاع قوس را وارد کرده و              می کنیم تا قوس رسم شود

مسیر رسم شده

Free Curve Fillet(Between Two Entities,Radios)

Select First EntitySelect Next Entity

Specify Radios Or ... Enter

Enter

قوس افقی ایجاد شده

مماس اول قوس

مماس دوم قوس
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نکته داخل پرانتز
رسم خودکار قوس های افقی

نرم افزار قابلیت آن را دارد تا بصورت اتوماتیک بین خطول شکسته پالن مسیر قوس های افقی را رسم کند 
برای مثال تنظیمات را برای رسم یک قوس کلوتوئید انجام می .ولی ابتدا باید تنظیماتی روی آن انجام دهیم

برای این کار از جعبه ابزار پالن مسیر از ابزار              گزینه                                                         را .دهیم
. انتخاب می کنیم تا پنجره تنظیمات قوس و اسپیرال باز شود

Curve And Spiral Setting ...

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

نوع قوس مورد نظر

اسپیرال ورودی

اسپیرال خروجی

شعاع قوس بعد از انجام تنظیمات از ابزار             گزینه      
را                                                                    

در هنگام .انخاب کرده تا مسیر را رسم کنیم
رسم مسیر خواهیم دید بین هر شکستگی مسیر 

قوس کلوتوئید به صورت اتوماتیک رسم می 
.شود

Tangent-Tangent (With Curves)

هرگاه بخواهیم پالن مسیر را با استفاده از جعبه ابزار پالن مسیر ویرایش کنیم باید ابتدا روی مسیر کلیک 
.راست کرده سپس گزینه                                                          را زده تا جعبه ابزار پالن مسیر ظاهر شود Edit Alignment Geometry ...

رسم                 برای پالن مسیر

در این قسمت بایستی عرض راه را به نرم افزار معرفی کنیم برای این کار از نوار ریبون مسیر زیر را دنبال می 
.کنیم

Home > Create Desin > Alignment                      > Create Offset Alignment 

اگر مستقیما پنجره                                                   گشوده تنظیمات را مطابق شکل انجام می دهیم ولی اگر 
.پنجره مورد نظر باز نشد ابتدا روی مسیر کلیک می کنیم سپس پنجره آفست صورت اتوماتیک باز می شود

Offset

Create Offset Alignment 

...ادامه پروژه 

قوس و اسپیرال پنجره تنظیمات
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.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

مسیر مورد نظر

نامی برای آفست

کیلومتراژ شروع کیلومتراژ پایان

(چپ)تعداد آفست (راست)تعداد آفست

(چپ)عرض آفست (راست)عرض آفست

سایت مورد نظر

الیه آفست

سبک برچسب آفست

سبک آفست مسیر

آفست رسم شده

رسم پروفیل طولی

بعد از رسم عرض راه نوبت 
به رسم پروفیل طولی و بعد 

از آن رسم خط پروژه می 
برای رسم پروفیل .باشد

طولی ابتدا باید تنظیمات 
مربوطه را انجام داد سپس 

برای .پروفیل را رسم کنیم
این کار مسیر زیر را دنبال 

می کنیم تا پنجره ایجاد 
.پروفیل طولی باز شود

Profiles > Create Profile From Surface ... 

مسیر مورد نظر

کیلومتراژ شروع کیلومتراژ پایان

تهیه پروفیل در کیلومتراژ خاصی از مسیر

تهیه پروفیل در فاصله خاصی از مسیر

سطح مورد نظر

.بعد از انجام تنظیمات           می کنیم Add

مشخصات پروفیل ایجاد شده

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

عرض راه پنجره ترسیم

پروفیل طولی پنجره ایجاد
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برای این کار مسیر زیر را .اکنون بایستی سایر تنظیمات پروفیل طولی را انجام دهیم و پروفیل را رسم کنیم
.دنبال می کنیم تا پنجره تنظیمات پروفیل طولی گشوده شود

Profiles > Create Profile View ... 

.بعد از انجام تنظیمات              می زنیم Next

مسیر مورد نظر

نامی برای پروفیل طولی

توضیحاتی برای پروفیل

سبک پروفیل طولی

الیه مورد نظر

با فعال کردن این گزینه می توانیم عالوه بر 
رسم پروفیل محور مسیر پروفیل طولی طرفین 

.محور راه را نیز رسم کنیم

با فعال کردن این گزینه می توانیم پروفیل طولی محدوده ای مشخص یا دلخواه 
.از محور مسیر را رسم کنیم

.بعد از انجام تنظیمات              می زنیم Next

(عمومی)پروفیل پنجره تنظیمات

(محدوده ایستگاه ها)پروفیل پنجره تنظیمات
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اگر تغیرات ارتفاعی بسیار زیاد باشد با فعال کردن این گزینه می توانیم 
.پروفیل طولی را در سه قسمت جداگانه رسم کنیم

.بعد از انجام تنظیمات              می زنیم Next

مشاهده مشخصات پروفیل

.را می زنیم                                                      Next

(محدوده ارتفاعی)پروفیل پنجره تنظیمات

پروفیل پنجره تنظیمات
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تعیین محل قرار گیری برچسب های کیلومتراژ

.را می زنیم                                                     

Create Profile View .گزینه                                                  کلیک کنید و در نقطه ای مناسب در صفحه نمایش کلیک کنید تا پروفیل رسم شود روی

Next

پروفیل پنجره تنظیمات

پروفیل پنجره تنظیمات
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شده پروفیل طولی رسم

رسم خط پروژه

.برای رسم خط پروژه مسیر زیر را دنبال کنید.بعد از رسم پروفیل طولی باید خط پروژه را رسم کنیم
Profiles > Create Profile By Layout ... 

سپس روی کادر پروفیل طولی کلیک کنید تا پنجره روبرو باز شود

Draw Tangents

مسیر مورد نظر

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

نامی برای خط پروژه

توضیحات برای خط پروژه

استایل خط پروژه

الیه خط پروژه

سبک برچسب گذاری خط پروژه

بعد از انجام تنظیمات و بستن پنجره روبرو جعبه  ابزار خط 
.پروژه باز می شود

خط .از بزار            گزینه                                 را انتخاب کنید
فرمان از شما نقطه ابتدای خط پروژه                                         

ابتدا نقطه اول سپس نقاط بعدی را همانند نقطه اول .را می خواهد
در هنگام ترسیم خط .مشخص کنید تا خط پروژه ترسیم شود

پروژه دقت داشته باشید که حدودا مقدار خاکبرداری و خاکریزی 
.برابر باشد

Specify First Point

خط پروژه پنجره ترسیم

جعبه ابزار خط پروژه
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رسم قوس های قائم

برای رسم قوس قائم از جعبه ابزار خط پروژه از  .رسم قوس های قائم شبیه به رسم قوس های افقی می باشد
خط فرمان اولین مماس را می خواهد .ابزار           گزینه                                                        را انتخاب می کنیم

سپس مماس دوم                                      را می . روی مماس اول قوس کلیک کرده                                
خواهد،روی مماس دوم کلیک می کنیم سپس خط فرمان از ما شعاع                                                       را می 

.خواهد مقدار طول قوس را وارد کرده و              می کنیم تا قوس رسم شود

خط پروژه ترسیم شده

Free Vertical Curve (Parameter)

Select First EntitySelect Next Entity
Select  Curve Length Or ...

Enter

قوس رسم شده به همراه جزئیات آن
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نکته داخل پرانتز
رسم خودکار قوس های قائم

نرم افزار قابلیت آن را دارد تا بصورت اتوماتیک بین خطول شکسته خط پروژه قوس های قائم را رسم کند ولی 
برای این کار از جعبه ابزار خط پروژه از ابزار              گزینه تنظیمات .ابتدا باید تنظیماتی روی آن انجام دهیم

. قوس قائم                                    را انتخاب می کنیم تا پنجره تنظیمات قوس قائم باز شود Curve  Setting ...

هرگاه بخواهیم خط پروژه را با استفاده از جعبه ابزار 
خط پروژه ویرایش کنیم باید ابتدا خط پروژه را  
انتخاب کرده روی آن کلیک راست کرده سپس 
گزینه                                                  را زده تا  

.جعبه ابزار خط پروژه ظاهر شود
Edit Profile Geometry ...

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

انتخاب نوع قوس قائم
قوس محدب

ضریب

قوس مقعر

شعاع

شعاع

k

kضریب

طول قوس

طول قوس

بعد از انجام تنظیمات و بستن پنجره روبرو از ابزار 
گزینه           

.  را انتخاب می کنیم و خط پروژه را رسم می کنیم
خواهیم دید بعد از رسم خط پروژه قوس های قائم 

.به صورت اتوماتیک رسم می شوند

Draw Tangents With Curves

افزودن هاشور به پروفیل

برای انجام این کار روی کادر پروفیل را انتخاب،روی  آن کلیک راست کرده و                                                 
.تا پنجره مورد نظر باز شود.را انتخاب می کنیم 

Profile View Properties ...

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

انتخاب سربرگ هاشور-1

انتخاب مساحت خاکبرداری-2

انتخاب الیه باال-3
انتخاب الیه زیر-4
کلیک در این قسمت-5

الیه ساخته شده
خط پروژه

انتخاب-6

Edit Current Selectionانتخاب رنگ و ویرایش هاشور

7-

قوس قائم پنجره تنظیمات

پروفیل طولی پنجره تنظیمات نمای
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.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

انتخاب مساحت خاکریزی-8 انتخاب الیه باال  -9
انتخاب الیه زیر-10

کلیک در این قسمت-11

الیه ساخته شده
خط پروژه

انتخاب-12

Ok

.بعد از بستن پنجره فوق پروفیل طولی به شکل زیر ویرایش می شود

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم

هاشور خاکبرداری

هاشور خاکریزی

...ادامه پروژه 

پروفیل طولی پنجره تنظیمات نمای
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ترسیم پروفیل های عرضی

برای رسم پروفیل های عرضی ابتدا باید پروفیل تیپی ترسیم کنیم که تمام پروفیل های عرضی بر اساس آن 
.برای ترسیم پروفیل تیپ مسیر زیر را دنبال می کنیم تا پنجره ایجاد پروفیل تیپ باز شود.ترسیم شوند

Corridors > Create Assembely ...

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

نام پروفیل تیپ

توضیحاتی برای پروفیل تیپ

انتخاب نوع پروفیل تیپ

سبک پروفیل

استایل برچسب ها

الیه پروفیل تیپ

بعد از بستن پنجره روبرو روی نقطه از صفحه ترسیم کلیک کنید تا 
.همانند شکل زیر.محل رسم پروفیل تیپ مشخص شود

بدین منظور از نوار ریبون از منوی                 و از دسته                 .اکنون باید اجزای پروفیل تیپ را رسم کنیم
بعد از باز شدن پنجره روی عنوان پنجره کلیک .روی آیکون        کلیک کنید تا پنجره ای مطابق شکل باز شود 

.راست کرده و سیستم متریک                                                         را انتخاب می کنیم

HomePalettes

با استفاده از پنجره روبرو می توانیم قسمت سواره رو مسیر،شانه 
را در پروفیل تیپ رسم ... راه،گارد ریل های مسیر،خطوط راه آهن و 

همچنین در نرم افزار پروفیل های از پیش آماده تعریف شده .کنیم
که می توان بجای ترسیم تک تک اجزای مسیر از آن ها با کمک این 

اما در این پروژه از آنها استفاده نمی کنیم و .پنجره استفاده کرد
.اجزای پروفیل تیپ را خودمان ترسیم می کنیم

Civil Metric Subassemblies

پروفیل تیپ پنجره ایجاد
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برای این کار روی آیکن                               کلیک می کنیم تا پنجره .ابتدا قسمت سواره رو را ترسیم می کنیم
.تنظیمات سواره رو باز شود

سمت راست
عرض سواره رو

عمق آسفالت
شیب عرضی

یر
مس

و 
 ر

ره
وا

 س
ت

ما
ظی

 تن
ره

نج
پ

بعد از ویرایش پارامتر های سواره رو مسیر نشانگر موس را به 
قسمت راست پروفیل تیپ ترسیم شده برده و در محل نشان داده 

.تا سمت راست سواره رو ایجاد شود.شده کلیک کنید

در این قسمت کلیک کنید

سپس در پنجره تنظیمات سواره رو،سمت چپ را انتخاب کرده و 
دوباره در سمت چپ پروفیل تیپ ترسیم شده ودر محل نشان داده 

.شده کلیک کنید تا سمت چپ سواره رو نیز ترسیم شود

در این قسمت کلیک کنید

سمت چپ
عرض سواره رو

عمق آسفالت
شیب عرضی

سواره رو ترسیم شده

یر
مس

و 
 ر

ره
وا

 س
ت

ما
ظی

 تن
ره

نج
پ
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اکنون پنجره تنظیمات سواره رو را ببندیدو روی آیکن                                 کلیک کنید تا پنجره تنظیمات شانه 
.راه باز شود

بعد از ویرایش پارامتر های شانه مسیر نشانگر موس را به 
قسمت راست سواره رو در پروفیل تیپ ترسیم شده برده و 

تا سمت راست شانه .در محل نشان داده شده کلیک کنید
.ایجاد شود

سمت راست
عرض شانه

عمق شانه
شیب عرضی

یر
مس

ه 
شان

ت 
ما

ظی
 تن

ره
نج

پ در این قسمت کلیک کنید

سمت چپ
عرض شانه

عمق شانه
شیب عرضی

سپس در پنجره تنظیمات شانه،سمت چپ را انتخاب کرده و 
دوباره در سمت چپ سواره رو در پروفیل تیپ ترسیم شده ودر 
محل نشان داده شده کلیک کنید تا سمت چپ شانه نیز ترسیم 

در این قسمت کلیک کنید.شود

پروفیل تیپ ترسیم شده

یر
مس

ه 
شان

ت 
ما

ظی
 تن

ره
نج

پ
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کریدور قالبی است که محور راه،پروفیل طولی و پروفیل عرضی .است)                   ( گام بعدی ایجاد کریدور 
این بدین معنا است اگر تغییری در محور مسیر .در آن قرار می گیرد و تغییرات آن به صورت دینامیکی است

این .یا پروفیل طولی یا پروفیل تیپ ایجاد کنیم تغییرات به صورت اتوماتیک به سایر بخش ها اعمال می شود
قابیلت نرم افزار                 است که باعث قدرتمند تر شدن این نرم افزار نسبت به نرم افزار                        

.می باشد
.برای ایجاد کریدور،از نوار منو مسیر زیر را دنبال می کنیم تا پنجره ایجاد کریدور مورد نظر باز شود

Corridors > Create Corridor 

Corridor

Civil 3DAutocad Land

نام کریدور

توضیحات کریدور

سبک کریدور

الیه کریدور

مسیر مورد نظر

خط پروژه مورد نظر

پروفیل تیپ مورد نظر

سطح مورد نظر

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok
.می کنیم          Ok

بعد از بستن پنجره ایجاد کریدور پنجره زیر به طور اتوماتیک باز می 
.شود که بدون تغییر آن را می بندیم

پنجره ایجاد کریدور

برای این کار از کادر                      مسیر زیر .بعد از ایجاد یک کریدور باید مشخصات کریدور را تنظیم کنیم
.را دنبال می کنیم

Toolspace > Prospector > Corridors > Corridor_001                            >Propertiesکلیک راست روی

Toolspace 
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پنجره تنظیمات کریدور

انتخاب سربرگ

.بعد از انجام تنظیمات سربرگ بعدی را انتخاب می کنیم

پنجره تنظیمات کریدور

انتخاب سربرگ

روی هر دو کریدور                                         کلیک راست کنید و گزینه اول را بزنید تا پنجره به این شکل 
.ویرایش شود

Corridor_001-(1)

.بعد از انجام تنظیمات سربرگ بعدی را انتخاب می کنیم
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سپس از منوی کشوئی                         .ابتدا روی آیکن           کلیک کنید تا کریدور به سطح اضافه شود -1
.گزینه                   را انتخاب و آیکن           را بزنید

سپس از منوی کشوئی           .اکنون روی آیکن            کلیک کنید تا دوباره کریدور به سطح اضافه شود -2
.گزینه            را انتخاب و آیکن           را بزنید                            

Specify Code
Datum

Specify Code



پنجره تنظیمات کریدور

انتخاب سربرگ

در این سربرگ می توانیم الگوهای مربوط به خاکبرداری و خاکریزی ترانشه ها اطراف کریدور ایجاد شده را 
کنیم که می برای این کار روی آیکن                                                                                                   کلیک .ترسیم کنیم

لین خط او خط فرمان از ما اولین خط کریدور را میخواهد                                                                              که روی
این بار خط فرمان دومین خط کریدور را از ما می خواهد که در خط فرمان از ما می .کریدور کلیک می کنیم 

به پنجره اب پرسد                                                                                 که روی خط دوم کلیک می کنیم و با این انتخ
.تنظیم کریدور بر می گردیم

Select First Corridor Feature Line

Select Second Corridor Feature Line

خط اول کریدور

خط دوم کریدور
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بعد از ویرایش پنجره بدین صورت،روی آیکن        کلیک کرده و در پنجره                       از منوی کشوئی همانند 
.شکل گزینه مشخص شده را انتخاب می کنیم

Pick Style

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

اکنون بایستی فاصله نمونه برداری مقاطع عرضی و سایر تنظیمات را قبل از رسم مقاطع عرضی انجام دهیم برای 
ب این کار از منوی                 گزینه                                       را انتخاب کرده و یک بار            تا پنجره انتخا

.مسیر گشوده شود
Create Sample Line SectionsEnter

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

.مسیر مورد نظر را انتخاب می کنیم

پنجره تنظیمات کریدور

پنجره انتخاب مسیر
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.تنظیمات را انجام می دهیم.بعد از بستن پنجره قبلی پنجره شکل زیر به طور اتوماتیک باز می شود

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم،پنجره شکل زیر باز می شود Ok

نامی برای خطوط نمونه برداری

توضیحات مربوطه

مسیر مورد نظر

استایل خطوط

استایل برچسب خطوط

الیه مربوط به خطوط نمونه برداری

روی آیکن             کلیک کرده و گزینه                            
بعد از ویرایش تنظیمات       می کنیم و .را انتخاب می کنیم

پالن مسیر بصورت زیر .یک بار             را می زنیم
.ویرایش می شود

By Station Range

فاصله نمونه برداری

فاصله نمونه برداری

سمت چپ

سمت راست

فواصل مستقیم
فواصل در قوسها 

فواصل در اسپیرال 

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

Ok

Enter

خطوط نمونه برداری

پنجره تنظیمات گروه خط نمونه برداری مقاطع عرضی
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بعد از انجام کلیه تنظیمات می توانیم پروفیل های عرضی را رسم کنیم برای این کار مسیر زیر را دنبال می 
.کنیم تا پنجره ایجاد پروفیل های عرضی گشوده شود

Section > Create Multiple Section Views ...

مورد نظرمسیر  گروه خط نمونه برداری

محدوده ایستگاه ها

مقطع عرضی مورد نظر

توضیحات مورد نظر

الیه مقاطع عرضی

استایل مقاطع

.بعد از انجام تنظیمات              می زنیم Next

.را می زنیم                                                      Next

(عمومی)پنجره ایجاد پروفیل های عرضی 

پنجره ایجاد پروفیل های عرضی
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تنظیم اتوماتیک ارتفاع مقاطع عرضی

.بعد از انجام تنظیمات              می زنیم Next

.را می زنیم                                                      Next

(محدوده آفست)پنجره ایجاد پروفیل های عرضی 

(محدوده ارتفاعی)پنجره ایجاد پروفیل های عرضی 
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عدم برچسب گذاری خط زمیین طبیعی-1
ترسیم متفاوت خط زمین در مقایسه با کریدور-2

بعد از انجام تنظیمات مربوط به پروفیل عرضی روی                                   کلیک کرده و در جایی مناسب از 
.صفحه ترسیم کلیک کنید تا مقاطع عرضی رسم شوند

پنجره ایجاد پروفیل های عرضی 
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محاسبه حجم عملیات خاکی

برای این کار .بعد از ترسیم پروفیل های عرضی می توانیم براحتی جدول حجم عملیات مختلف را رسم کنیم
مسیر زیر را دنبال کنید تا پنجره انتخاب گروه خط نمونه برداری باز شود

Sections > Compute Materials ...

مسیر مورد نظر

خطوط نمونه برداری

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

انتخاب این گزینه-1

انتخاب سطح ساخته شده-2
انتخاب کریدور ساخته شده-3

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

.تنظیمات را مطابق شکل انجام دهید.بعد از بستن پنجره باال،پنجره محاسبه مصالح به طور اتوماتیک باز می شود

پنجره محاسبه مصالح
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.اکنون برای تعریف مصالح و ویرایش آن مسیر زیر را دنبال می کنیم تا پنجره ویرایش مصالح باز شود
Sections > Compute Materials ...

.تا حذف شودید ابتدا از ستون                                    گزینه                                  را انتخاب کنید و آیکن          را بزن

پنجره ویرایش مصالح

Material NameMaterial list ...

.نظر باز شود وردبعد از حذف لیست مصالح روی                                                                                کلیک کنید تا پنجره م

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok
بعد از بستن پنجره روبرو،پنجره محاسبه مصالح دوباره 

.گشوده می شود که تنظیمات آن را انجام می دهیم

پنجره ویرایش مصالح
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.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok

پنجره محاسبه مصالح

بعد از بستن پنجره روبرو، پنجره 
ویرایش مصالح را نیز        می کنیم 

و برای رسم جداول حجم عملیات 
خاکی مسیر زیر را دنبال می کنیم تا 

پنجره ایجاد جداول عملیات خاکی 
.باز شود

Ok

Sections > Add Tables > Total Volume ...پنجره ایجاد جداول

انتخاب سبک ایجاد جدول

الیه جداول عملیات خاکی

مسیر مورد نظر

خطوط نمونه برداری

انتخاب لیست مصالح

انتخاب رفتار دینامیک برای جدول

بعد از بستن پنجره روبرو، در نقطه ای مناسب در 
صفحه ترسیم کلیک کنید تا جداول حجم عملیات 

.خاکی رسم شود

.بعد از انجام تنظیمات         می کنیم Ok
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