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  مقدمه
 طرحها در زمینه طرح هندسی مسیر است که در ایران توسط بیشتر شرکتهاي مشاوره جهت  جزو قویترین برنامه CSDP برنامه
مهارت و کار با ،   CSDPبرنامۀباالي هاي بسیار  با وجود توانایی .گیرد انواع تسهیالت حمل و نقل مورد استفاده قرار می هندسی

گرا براي کاربران مشکل و  ءهاي شی گی برخی از قسمتهاي آن مانند مد پالن یا طراحی خط پروژه به دلیل عدم پشتیبانی کافی از ویژه
استخراج ارتفاع نقاط جهت ترسیم پروفیل طولی و عرضی بستگی به پارامترهاي ورودي از افزار  در این نرم مچنینه .گیر است وقت

 .شود عرضی در مطالعات مرحله اول مسیر میمقاطع طرف کاربر دارد و همین امر سبب عدم دقت کافی در ترسیم پروفیل طولی و 

گرا بودن، ابزار بسیار توانا و  و همچنین شی  Autocadی کامل از برنامۀبه دلیل پشتیبان Autodesk Land Desktopبرنامۀ 
 بندي و با استفاده عرضی بر پایه مثلثمقاطع همچنین در این برنامه استخراج پروفیل طولی و . اي جهت طرح هندسی مسیر است ساده
 .شود الگوریتمی دقیق انجام می از

اند را   طراحی و ترسیم گردیده Autodesk Land Desktopیر که در برنامه صدور اجزاء مختلف مس امکان ALD2CSDPماکرو 
  :این اجزاء عبارتند از. کند فراهم می CSDPسازگار با برنامه  ASCIIبه فرمت 
ü پالن اتوماتیک مسیر  
ü کلوتویید -دایرة -کلوتویید شامل قوسهاي دایرة ساده و (قوسهاي افقی(  
ü خط پروژه  
ü قوسهاي قائم  
ü  با فرمت پروفیل طولیPARS  
ü  مقاطع عرضی با فرمتPARS  
ü  پروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمتGeneric  
ü  پروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمتTotal Station 

ü شبکه ارتفاعی 

 Autodesk Landتوان مرحله طراحی و ویرایش پالن، پروفیل طولی و مقاطع عرضی مسیر را در محیط به عبارت دیگر می

Desktop اد و سپس کلیۀ اجزاء طرح شده را در فایلهاي انجام دASCII  قابل خواندن توسط برنامۀCSDP توان  سپس می. نوشت
خواند و محاسبات تکمیلی مانند برآورد احجام عملیات خاکی و یا چاپ پالن، پروفیل طولی و مقاطع  CSDPاین اجزاء را در برنامۀ 
  .انجام داد CSDPعرضی را توسط برنامۀ 

 .کند هاي افقی، قوسهاي افقی و خط پروژه را نیز فراهم می برنامۀ فوق امکان ایجاد گزارش از سومه به عالوه
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  اولفصل 

  

  ALD2CSDP بارکردن منو و نوارابزار
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  ALD2CSDP نحوه بارکردن منو و نوارابزار
 Autodesk Land Desktop افزار نرمبه نوار منوي  ،ALD2CSDPبرنامۀ  يپس از نصب برنامه، براي استفاده از آن باید منو 

  :دنبال نماییدبراي این منظور مراحل زیر را . اضافه شود
 .اجرا شود Autodesk Land Desktop افزار نرمدو بار کلیک کنید تا  بر روي آیکون  ،Desktopدر  -1

، )1- 2(، مطابق شکلAutodesk Land Desktopاي خالی از نوار منوي برنامۀ  ، در منطقهافزار نرمپس از اجراي کامل  -2
، مطابق Customize User Interfaceرا انتخاب کنید تا پنجرة …Customizeگزینۀ  ،راست کلیک کرده و از منوي میانبر

 . شود ظاهر  ،)2-2(شکل

 

   
  .Autodesk Land Desktopصفحه اصلی برنامۀ  -1-2شکل

  از منوي میانبر Customize انتخاب گزینه
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  Customize User Interfaceپنجرة  -2-2شکل
  

- 2(، مطابق شکلرا انتخاب کرده و بر روي آیکن  Customize، سربرگ Customize User Interfaceدر پنجرة  -3
 .، ظاهر شود)3-2(، مطابق شکل Open، کلیک کنید تا کادر محاورة)2

  
 Open.کادر محاورة  -3-2شکل

در این مسیر، گزینۀ . انتخاب کنید راAutodesk Land Desktop 2009  مسیر نصب برنامۀ Openدر کادر محاورة  -4
ALD2CSDP.cui انتخاب کرده و دکمۀ  راOK  را کلیک کنید تا منويALD2CSDP باز شود . 

بسته شده و  Customize User Interfaceکلیک کنید تا پنجرة  ،Customize User Interfaceدر پنجرة  OKروي دکمۀ  -5

 سربرگ

Customize 
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 .شود ظاهر  ،Autodesk Land Desktopصفحۀ اصلی 

را،  Civil Designگزینۀ ،Workspacesسپس از جعبه فهرست . را انتخاب کنید ،Workspacesگزینۀ  ، Projectsاز منوي -6
  .نمایید، انتخاب )4- 2(مطابق شکل

  
  .Workspacesجعبه فهرست  -4-2شکل

  
 افزار نرمبه نوار منوي  ALD2CSDP با عنوان ،)5- 2(مطابق شکل ، ALD2CSDPبا انجام این مراحل منو و نوارابزار برنامۀ  -7

Autodesk Land Desktop شود اضافه خواهد شد و برنامه آماده استفاده می. 

 

  .ALD2CSDPمنو برنامۀ  -5-2شکل

 

 :توجه

با این وجود با انتخاب هر محیط کاري، منوي این . طراحی شده است Civil Designبراي محیط کاري  ALD2CSDPبرنامۀ  
  .، اضافه خواهد شدAutodesk Land Desktopافزار  نرمبرنامه به نوار منوي 

 

 :توجه

را  Autodesk Land Desktopدر دفعات دیگري که برنامۀ . است ALD2CSDP 2009فقط یک بار نیاز به بارکردن منوي برنامۀ  
کنید، تا منوي برنامه  یا هر محیط کاري دیگري را انتخاب  Civil Designکنید، فقط کافی است یک بار محیط کاري اجرا می

  .ظاهرشود
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  دومفصل 

  ALD2CSDPبرنامۀ  کار با
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  منوهاي برنامه
پس از انجام این کار، . نیاز به بارکردن منوي این برنامه است  ALD2CSDPهمانطور که گفته شد، براي استفاده از برنامۀ  

 Autodesk Land افزار نرمبه نوار منوي  ،)ر محیط کاري دیگریا ه( Civil Designمنوي برنامه با انتخاب محیط کاري 

Desktop ، در این فصل به شرح موارد منوي برنامۀ  .شود اضافه میALD2CSDP ، پرداخته شده است.  
  . نشان داده شده است ،)1- 3(در شکل ، ALD2CSDPمنوي برنامۀ 

  

  .ALD2CSDPمنوي برنامۀ  -1-3شکل

  

  :باشند ح زیر میموارد منوي برنامه به شر
• Set Current Alignment : فعالانتخاب پالن افقی. 

• Set Current Profile : فعالانتخاب پروفیل طولی. 

• Generic by Section Report file : ایجاد فایلASCII  پروفیل طولی و مقاطع عرضی مسیر با فرمتGeneric  بر اساس
 فایل گزارش مقاطع عرضی

• CSDP Version :خۀ انتخاب نسCSDP. 

• Automatic Plan : ایجاد فایلASCII   پالن اتوماتیک مسیر. 

• Horizontal Curves :ایجاد فایل ASCII هاي افقی مسیر قوس. 
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• Project Line : ایجاد فایلASCII خط پروژة مسیر. 

• Vertical Curves : ایجاد فایلASCII هاي قائم مسیر قوس. 

• Profile: PARS Format : ایجاد فایلASCII  پروفیل طولی مسیر با فرمتPARS . 

• Cross Section: PARS Format : ایجاد فایلASCII  مقاطع عرضی مسیر با فرمتPARS . 

• Profile and Cross Section: Generic Format : ایجاد فایلASCII  پروفیل طولی و مقاطع عرضی مسیر با فرمت
Generic . 

• Profile and Cross Section: Total Station Format : ایجاد فایلASCII  پروفیل طولی و مقاطع عرضی مسیر با فرمت
Total Station . 

•  Surface Grid  : شبکه ارتفاعی بر اساس یک سطحایجاد فایل. 

• ALD2CSDP Help  : راهنماي برنامۀALD2CSDP. 

  

  انتخاب پالن فعال مسیر
هاي افقی باید ابتدا پالن مسیر  مسیر مانند پالن اتوماتیک و قوس مربوط به اجزاء افقی تشکیل دهندة ASCIIایجاد فایل قبل از 

  :براي این منظور مراحل زیر را دنبال نمایید. مورد نظر به عنوان پالن فعال مسیر انتخاب گردد
 .را انتخاب کنید Set Current Alignment، گزینۀ ALD2CSDPاز منوي -1

  .شود ، ظاهر می)2- 3(، مطابق شکلLibrarian Alignmentرا بزنید تا کادر محاورة  Enterکلید  -2

  

  

  . Librarian  Alignmentکادر محاورة -2-3شکل

با این عمل نام مسیر انتخاب شده در . مسیر مورد نظرتان را، با کلیک بر روي آن انتخاب کنید ،Selectionدر قسمت  -3
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 ،پس از انتخاب مسیر مورد نظرتان. شود داده می شانن ،Current Alignmentو اطالعات آن درکادر  Nameجعبه متن 
 .کلیک کنید تا این مسیر فعال شود  OKبر روي دکمۀ 

    

  انتخاب پروفیل طولی فعال مسیر 
عرضی باید پروفیل طولی فعال مسیر انتخاب  عمربوط به اجزاء قائم مسیر شامل پروفیل طولی و مقاط ASCIIقبل از ایجاد فایل 

  :ل زیر را دنبال نماییدبراي این منظور مراح. گردد
 :شود با انجام این کار فرمان زیر در خط فرمان ظاهر می .را انتخاب کنید Set Current Profileگزینۀ  ،ALD2CSDPاز منوي 

Pick a point inside the profile: 
ایید، تا پروفیل مورد نظر در پاسخ به این فرمان با استفاده از مکان نما بر روي قسمتی از پروفیل طولی ترسیم شده کلیک نم 
 .عنوان پروفیل فعال انتخاب شود هب

  
 CSDPانتخاب نسخۀ برنامه 

 :مراحل زیر را دنبال کنید CSDPبه منظور انتخاب نسخۀ برنامه  

 . را انتخاب کنید CSDP Version، گزینۀ ALD2CSDPاز منوي -1

  .را بزنید Okنسخۀ مورد نظر برنامه را انتخاب و سپس گزینۀ  -2
  

  پالن اتوماتیک مسیر   ASCIIد فایل ایجا
توان با انجام مراحل زیر فایل  سپس می. فعال مسیر انتخاب گردد پالنباید پالن اتوماتیک مسیر  ASCIIقبل از ایجاد فایل 

ASCII پالن اتوماتیک مسیر را ایجاد نمود:  
ن کار، کادر محاورة با انجام ای. را انتخاب کنید Automated Alignment، گزینۀ ALD2CSDPاز منوي -3

Automated Alignment  شود نشان داده می)  3-3(مطابق شکل. 
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  .Automated Alignmentکادر محاورة -3-3شکل

  
اطالعات مربوط به پالن مسیر شامل نام پالن  Alignment Informationدر این کادر محاوره در قسمت 

و همچنین   (End Station)، کیلومتر انتها(Star Station)، کیلومتر شروع (Current Alignment)فعال
  .شوند مربوط به پالن مسیر نمایش داده می  (Description)توضیحات

  :پالن اتوماتیک مسیر مراحل زیر را دنبال نمایید ACSIIبه منظور ایجاد فایل 
وارد  (# First PI)بل در مقاجهت درج در فایل پالن اتوماتیک را شمارة سومۀ اول   Range of Stationدر قسمت  -1

 .نمایید

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ   Path to Exportمسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  -2

اي از فایل ایجاد شده در  نمونه. پالن اتوماتیک مسیر ایجاد گردد ASCIIرا بزنید تا  فایل  دکمۀ   -3
 . نشان داده شده است)  4- 3(شکل 

  

 
  .پالن اتوماتیک مسیر ACSII اي از فایل نمونه -4-3شکل
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  هاي افقی مسیر  قوس  ASCIIایجاد فایل 

توان با انجام مراحل زیر فایل  سپس می. باید پالن فعال مسیر انتخاب گردد ،هاي افقی مسیر قوس ASCIIقبل از ایجاد فایل 
ASCII را ایجاد نمود هاي افقی مسیر قوس:  

با انجام این کار، کادر . را انتخاب کنید Horizontal Curves، گزینۀ ALD2CSDPاز منوي -1
 .شود نشان داده می)  5-3(مطابق شکل  Horizontal Curvesمحاورة

 
 

  
  .Horizontal Curvesکادر محاورة -5-3شکل

  
اطالعات مربوط به پالن مسیر شامل نام پالن  Alignment Informationدر این کادر محاوره در قسمت 

و همچنین   (End Station)، کیلومتر انتها(Star Station)، کیلومتر شروع (Current Alignment)فعال
  .شوند مربوط به پالن مسیر نمایش داده می  (Description)توضیحات

وارد  (# First PI)اول را جهت درج در فایل پالن اتوماتیک در مقابل  قوسشمارة   Range of Stationدر قسمت  -2
 .نمایید

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ   Path to Exportجی را در قسمت مسیر و نام فایل خرو -3

اي از فایل ایجاد شده در  نمونه. ایجاد گرددهاي افقی مسیر  قوس ASCIIرا بزنید تا  فایل  دکمۀ   -4
 . نشان داده شده است)  6- 3(شکل 
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  .پالن اتوماتیک مسیر ACSIIاي از فایل  نمونه - 6- 3شکل

  
  

  مسیر  اجزاء تهیه گزارش از 
  :شودتوان با انجام مراحل زیر گزارش مورد نظر تهیه  سپس می. شودباید پالن فعال مسیر انتخاب  اجزاء مسیرتهیه گزارش از قبل از 
با انجام این کار، کادر محاورة . را انتخاب کنید Automated Alignment، گزینۀ ALD2CSDPاز منوي -1

Automated Alignment  شود ن داده مینشا)  7-3(مطابق شکل. 

  

  
  .Reportsکادر محاورة -5-3شکل
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اطالعات مربوط به پالن مسیر شامل نام پالن  Alignment Informationدر این کادر محاوره در قسمت 
و همچنین   (End Station)، کیلومتر انتها(Star Station)، کیلومتر شروع (Current Alignment)فعال

  .شوند به پالن مسیر نمایش داده می مربوط  (Description)توضیحات
  :پالن اتوماتیک مسیر مراحل زیر را دنبال نمایید ACSIIبه منظور ایجاد فایل 

 PIsدر زیر  Path to Exportهاي افقی، مسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  به منظور تهیه گزارش از سومه -2

Report   گزارش را ایجاد نمایید مشخص نمایید و سپس با زدن دکمه  با زدن دکمۀ.  
در زیر   Path to Exportهاي افقی، مسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  به منظور تهیه گزارش از قوس -3

Horizontal Curves Report   گزارش را ایجاد  مشخص نمایید و سپس با زدن دکمه  با زدن دکمۀ
  .نمایید

 Verticalدر زیر  Path to Exportفایل خروجی را در قسمت به منظور تهیه گزارش از خط پروژه، مسیر و نام  -4

Alignment Report   گزارش را ایجاد نمایید مشخص نمایید و سپس با زدن دکمه  با زدن دکمۀ. 

  
  

 
  .اي افقیه فایل گزارش قوساي از  نمونه - 7- 3شکل

  

  
  .افقیهاي  سومهفایل گزارش اي از  نمونه - 8-3شکل  
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  .خط پروژهفایل گزارش اي از  نهنمو - 9-3شکل  

  
  خط پروژه   ASCIIایجاد فایل 

توان با انجام مراحل زیر فایل  سپس می. خط پروژه باید پروفیل طولی فعال مسیر انتخاب گردد ASCIIقبل از ایجاد فایل 
ASCII خط پروژه را ایجاد نمود:  
مطابق  Project Line ام این کار، کادر محاورةبا انج. را انتخاب کنید Project Line، گزینۀ ALD2CSDPاز منوي -1

 .شود نشان داده می)  10- 3(شکل 

اطالعات مربوط به پالن مسیر شامل نام پالن فعال  Alignment Informationدر این کادر محاوره در قسمت  -2
  .شوند نمایش داده می  (End Station)، کیلومتر انتها(Star Station)شامل نام، کیلومتر شروع 

 

  
  .Line Project  کادر محاورة-10-3شکل

  
 .وارد نمایید (From Station) کیلومتر شروع را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -3

 .وارد نمایید  (To Station)کیلومتر انتها را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -4
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به . هاي قائم را وارد نمایید وط به سومهمقدار شیفت یا جابجایی کیلومتر مرب Shift Station Valueدر قسمت  -5
را در این قسمت وارد  200متر افزایش یابد عدد  200ها به اندازة  عنوان مثال اگر قصد دارید کیلومتر تمام سومه

 .نمایید

 .وارد نمایید Entity Nameتوصیف مربوط به نقاط سومۀ قائم را در مقابل  -6

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ   Path to Exportمسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  -7

اي از فایل  نمونه. در مسیر مورد نظر ایجاد گرددخط پروژه  ASCIIفایل  را بزنید تا  دکمۀ   -8
 . نشان داده شده است)  11- 3(ایجاد شده در شکل 

  
  .خط پروژه ACSIIفایل اي از  نمونه -11-3شکل

  
  

  هاي قائم  قوس  ASCIIایجاد فایل 
توان با انجام مراحل زیر فایل  سپس می. هاي قائم باید پروفیل طولی فعال مسیر انتخاب گردد قوس ASCIIیجاد فایل قبل از ا
ASCII هاي قائم را ایجاد نمود قوس:  

 Vertical با انجام این کار، کادر محاورة. را انتخاب کنید Vertical Curves، گزینۀ ALD2CSDPاز منوي -1

Curves  شود نشان داده می )12- 3(مطابق شکل. 

، کیلومتر عات مربوط به پالن مسیر شامل ناماطال Alignment Informationدر این کادر محاوره در قسمت  -2
  .شوند نمایش داده می  (End Station)، کیلومتر انتها(Star Station)شروع 

 



 ALD2CSDP 2009 راهنماي برنامۀ

مهندسین مشاور گارنو                                                                                                          
19 

  
 Vertical Curves.  کادر محاورة-12-3شکل

  
 .وارد نمایید (From Station) شروع را در مقابل  کیلومتر Range of Stationدر قسمت  -3

 .وارد نمایید  (To Station)کیلومتر انتها را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -4

به . هاي قائم را وارد نمایید مقدار شیفت یا جابجایی کیلومتر مربوط به قوس  Shift Station Valueدر قسمت  -5
را  200متر افزایش یابد عدد  200به اندازة  هاي قائم ي قوسها ر تمام سومهعنوان مثال اگر قصد دارید کیلومت

 .در این قسمت وارد نمایید

 .وارد نمایید Entitiy Nameقائم را در مقابل  هاي قوستوصیف مربوط به  -6

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ   Path to Exportمسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  -7

اي از  نمونه. هاي قائم در مسیر مورد نظر ایجاد گردد قوس ASCIIفایل   را بزنید تا دکمۀ   -8
 . نشان داده شده است)  13-3(فایل ایجاد شده در شکل 
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  .مسیر هاي قائم قوس ACSIIفایل اي از  نمونه -13-3شکل
  

   PARSپروفیل طولی با فرمت   ASCIIایجاد فایل 
توان با انجام  سپس می. باید پروفیل طولی فعال مسیر انتخاب گرددPARS رمت پروفیل طولی با ف ASCIIقبل از ایجاد فایل 

  :را ایجاد نمود PARSپروفیل طولی با فرمت  ASCIIمراحل زیر فایل 
 :Profile با انجام این کار، کادر محاورة. را انتخاب کنید Profile: PARS Format، گزینۀ ALD2CSDPاز منوي -1

PARS Format   شود نشان داده می) 14- 3(مطابق شکل. 

پالن  توضیحاتاطالعات مربوط به پالن مسیر شامل  Alignment Informationدر این کادر محاوره در قسمت  -2
  .شوند نمایش داده می  (End Station)، کیلومتر انتها(Star Station)فعال، کیلومتر شروع 

 

  
 Profile: PARS Format.  کادر محاورة-14-3شکل

  
نام سطح مربوط به پروفیل طولی نقاط زمین طبیعی را از فهرست بازشو انتخاب  EG Profile Surfaceدر مقابل  -3

 .نمایید

 .وارد نمایید(From Station) کیلومتر شروع را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -4

 .وارد نمایید  (To Station)کیلومتر انتها را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -5

. پروفیل طولی را وارد نمایید نقاط مقدار شیفت یا جابجایی کیلومتر مربوط به Shift Station Valueسمت در ق -6
را در این قسمت وارد  200متر افزایش یابد عدد  200به اندازة  کلیۀ نقاطبه عنوان مثال اگر قصد دارید کیلومتر 

 .نمایید
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 .وارد نمایید Entity Nameابل را در مقPARS توصیف مربوط به پروفیل طولی با فرمت  -7

دو روش براي تهیه فایل . یین نماییدعت  Method of Exportروش ایجاد فایل پروفیل طولی را در قسمت  -8
اطالعات موجود در را بر اساس پروفیل طولی  اطالعات  (All Points)روش اول. پروفیل طولی وجود دارد

اطالعات   (By Sections)نویسد و در روش دوم یل میدر فا Vertical Alignment Editorکادر محاورة 
در مقابل  .شود پروفیل طولی خط زمین بر اساس نقطۀ محور تک تک مقاطع عرضی استخراج و نوشته می

Increment گزینۀ . باید حداقل  فاصلۀ بین دو نقطه متوالی از پروفیل طولی درج گرددIncrement  سبب
شود و در صورتی که فاصلۀ بین دو نقطه  ی استخراج شده توسط برنامه میسازي اطالعات پروفیل طول خالصه

توان نقاط پروفیل طولی  می  (All Points)در روش اول. شود از مقدار مشخصی کمتر باشد نقطۀ دوم حذف می
فیل براي این منظور باید فاصلۀ بین نقاط پرو. را به فاصلۀ مشخص از یکدیگر استخراج و در فایل مربوطه نوشت

نمنوه گزارش ایجاد . انتخاب گردد Fix Stationو سپس جعبه کنترل  انتخاب شود Incrementطولی در مقابل 
 .نشان داده شده است) 17-3(الی ) 15- 3(شده با هر یک از این سه روش در شکلهاي 

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ   Path to Exportمسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  -9

  . در مسیر مورد نظر ایجاد گرددPARSپروفیل طولی با فرمت  ASCIIرا بزنید تا  فایل  دکمۀ   -10

  
  .By sectionsبا استفاده از گزینۀ  PARSپروفیل طولی با فرمت  ACSIIفایل اي از  نمونه -15-3شکل
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با  All pointsبا استفاده از گزینۀ  PARSپروفیل طولی با فرمت  ACSIIفایل اي از  نمونه -16-3شکل
Increment=20m و بدون رند کردن کیلومترها.  

  

  
با  All pointsبا استفاده از گزینۀ  PARSپروفیل طولی با فرمت  ACSIIفایل اي از  نمونه -17-3شکل

Increment=5m با رند کردن کیلومترها.  
 

   PARSبا فرمت  مقاطع عرضی  ASCIIایجاد فایل 
توان با انجام  سپس می. باید پروفیل طولی فعال مسیر انتخاب گرددPARS با فرمت  ضیمقاطع عر ASCIIقبل از ایجاد فایل 

  :را ایجاد نمود PARSبا فرمت  مقاطع عرضی ASCIIمراحل زیر فایل 
 با انجام این کار، کادر محاورة. را انتخاب کنید Cross Sections: PARS Format، گزینۀ ALD2CSDPاز منوي -1

Section: PARS Format   شود نشان داده می) 18-3(مطابق شکل.  

اطالعات مربوط به پالن مسیر شامل نام پالن فعال  Alignment Informationدر این کادر محاوره در قسمت  -2
  .شوند نمایش داده می  (End Station)، کیلومتر انتها(Star Station)شامل نام، کیلومتر شروع 
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 Cross Sections: PARS Format.  کادر محاورة-18-3شکل

  
نام سطح مربوط به پروفیل طولی نقاط زمین طبیعی را از فهرست بازشو انتخاب  EG Profile Surfaceدر مقابل  -3

 .نمایید

 .وارد نمایید(From Station) کیلومتر شروع را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -4

 .وارد نمایید  (To Station)کیلومتر انتها را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -5

را  PARSمقدار شیفت یا جابجایی کیلومتر مربوط به پروفیل طولی با فرمت  Shift Station Valueدر قسمت  -6
را در  200متر افزایش یابد عدد  200ها به اندازة  به عنوان مثال اگر قصد دارید کیلومتر تمام سومه. وارد نمایید

 .این قسمت وارد نمایید

در صورتی که قصد . سازي اطالعات مقاطع عرضی را تعیین نمایید نحوة خالصهCondensing در قسمت  -7
سازي شوند، جعبه چک مقابل  خالصه ASCIIدارید تا اطالعات مقاطع عرضی جهت درج در فایل 

Condensing از یک مقطع عرضی از عدد مقابل متوالی  در صورتی که فاصلۀ  بین دو نقطه. را فعال سازید
Min offset Difference(m)  کمتر و در عین حال اختالف ارتفاع بین این دو نقطه نیز از عدد مقابلMin El. 

Difference(cm) شود کمتر باشد، نقطه مورد نظر حذف می. 

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ   Path to Exportمسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  -8

. در مسیر مورد نظر ایجاد گردد PARSبا فرمت  عرضیمقطع  ASCIIرا بزنید تا فایل  دکمۀ   -9
 . نشان داده شده است)  19- 3(اي از فایل ایجاد شده در شکل  نمونه
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  .PARSبا فرمت  مقاطع عرضی ACSIIفایل اي از  نمونه -19-3شکل

  
   Genericپروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت   ASCIIایجاد فایل 

سپس . باید پروفیل طولی فعال مسیر انتخاب گرددGeneric وفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت پر ASCIIقبل از ایجاد فایل 
  :را ایجاد نمود  Genericپروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت ASCIIتوان با انجام مراحل زیر فایل  می

با انجام این . درا انتخاب کنی Profile and Cross Sections: Generic Format، گزینۀ ALD2CSDPاز منوي -1
نشان داده ) 20-3(مطابق شکل  Profile and Cross Sections: Generic Format کار، کادر محاورة

  .شود می

اطالعات مربوط به پالن مسیر شامل نام پالن فعال  Alignment Informationدر این کادر محاوره در قسمت  -2
  .شوند نمایش داده می  (End Station)تها، کیلومتر ان(Star Station)شامل نام، کیلومتر شروع 
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 Profile and Cross Sections: Generic Format . کادر محاورة-20-3شکل

  
 .را از فهرست بازشو انتخاب نمایید مقاطع عرضینام سطح مربوط به  Cross section Surfaceدر مقابل  -3

 .وارد نمایید(From Station) کیلومتر شروع را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -4

 .وارد نمایید  (To Station)کیلومتر انتها را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -5

را  PARSمقدار شیفت یا جابجایی کیلومتر مربوط به پروفیل طولی با فرمت  Shift Station Valueدر قسمت  -6
را در  200متر افزایش یابد عدد  200به اندازة ها  به عنوان مثال اگر قصد دارید کیلومتر تمام سومه. وارد نمایید

 .این قسمت وارد نمایید

در صورتی که قصد . سازي اطالعات مقاطع عرضی را تعیین نمایید نحوة خالصهCondensing در قسمت  -7
خالصه سازي شوند، جعبه چک مقابل  ASCIIدارید تا اطالعات مقاطع عرضی جهت درج در فایل 

Condensing در صورتی که فاصلۀ  بین دو نقطه متوالی از یک مقطع عرضی از عدد مقابل . یدرا فعال ساز
Min offset Difference(m)  کمتر و در عین حال اختالف ارتفاع بین این دو نقطه نیز از عدد مقابلMin El. 

Difference(cm) شود کمتر باشد، نقطه مورد نظر حذف می. 

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ   Path to Exportمسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  -8

در مسیر مورد  Genericپروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت  ASCIIرا بزنید تا فایل  دکمۀ   -9
 . نشان داده شده است)  21- 3(اي از فایل ایجاد شده در شکل  نمونه. نظر ایجاد گردد
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  Generic .طع عرضی با فرمت پروفیل طولی و مقا ACSIIفایل اي از  نمونه -21-3شکل

  

  
  Profile and Cross Sections: Total Station Format .  کادر محاورة-22-3شکل

  
  

   Total Stationپروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت   ASCIIایجاد فایل 
. باید پروفیل طولی فعال مسیر انتخاب گرددTotal Station پروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت  ASCIIقبل از ایجاد فایل 

  :را ایجاد نمود  Total Stationولی و مقاطع عرضی با فرمتپروفیل ط ASCIIتوان با انجام مراحل زیر فایل  سپس می
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با انجام . را انتخاب کنید Profile and Cross Sections: Total Station Format، گزینۀ ALD2CSDPاز منوي -1
نشان ) 22- 3(مطابق شکل   Profile and Cross Sections: Total Station Format این کار، کادر محاورة

  .شود داده می

اطالعات مربوط به پالن مسیر شامل نام پالن فعال  Alignment Informationدر این کادر محاوره در قسمت  -2
  .شوند نمایش داده می  (End Station)، کیلومتر انتها(Star Station)شامل نام، کیلومتر شروع 

  
 .نام سطح مربوط به مقاطع عرضی را از فهرست بازشو انتخاب نمایید Cross section Surfaceدر مقابل  -3

 .وارد نمایید(From Station) کیلومتر شروع را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -4

 .وارد نمایید  (To Station)کیلومتر انتها را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -5

را  PARSمقدار شیفت یا جابجایی کیلومتر مربوط به پروفیل طولی با فرمت  Shift Station Valueمت در قس -6
را در  200متر افزایش یابد عدد  200ها به اندازة  به عنوان مثال اگر قصد دارید کیلومتر تمام سومه. وارد نمایید

 .این قسمت وارد نمایید

در صورتی که قصد . عات مقاطع عرضی را تعیین نماییدسازي اطال نحوة خالصهCondensing در قسمت  -7
خالصه سازي شوند، جعبه چک مقابل  ASCIIدارید تا اطالعات مقاطع عرضی جهت درج در فایل 

Condensing در صورتی که فاصلۀ  بین دو نقطه متوالی از یک مقطع عرضی از عدد مقابل . را فعال سازید
Min offset Difference(m) ر عین حال اختالف ارتفاع بین این دو نقطه نیز از عدد مقابل کمتر و دMin El. 

Difference(cm) شود کمتر باشد، نقطه مورد نظر حذف می. 

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ   Path to Exportمسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  -8
در مسیر  Total Station پروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت ASCIIرا بزنید تا فایل  دکمۀ   -9

 . نشان داده شده است)  23-3(اي از فایل ایجاد شده در شکل  نمونه. مورد نظر ایجاد گردد
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  Total Station.پروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت  ACSIIفایل اي از  نمونه -23-3شکل

  
  شبکه ارتفاعیایجاد فایل 

  :را دنبال نمایید به منظور ایجاد فایل شبکه ارتفاعی مراحل زیر
 Export Grid ofبا انجام این کار، کادر محاورة. را انتخاب کنید Surface Grid، گزینۀ ALD2CSDPاز منوي -1

Surface  ، شود نشان داده می ،)22- 3(مطابق شکل.  

  .سطح نمایش داده شده استاطالعات مربوط به  Surface Propertiesدر این کادر محاوره در قسمت  -2

  
 Profile and Cross Sections: Total Station Format .  کادر محاورة-22-3شکل
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 .نام سطح مربوط به مقاطع عرضی را از فهرست بازشو انتخاب نمایید Surfaceدر مقابل  -3

 .فهرست بازشو انتخاب نماییدرا  Xفاصله نقاط شبکه در جهت محور  Delta Xدر قسمت  -4

 .را فهرست بازشو انتخاب نمایید Yجهت محور فاصله نقاط شبکه در  Delta Yدر قسمت  -5

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ   Path to Exportمسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  -6
  .شبکه ارتفاعی ایجاد شودرا بزنید تا فایل  دکمۀ   -7
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  سومفصل 

 CSDP for Windowsنحوة وروداطالعات به برنامۀ 
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  مقدمه
با این حال در . هاي برنامه وارد نماید باید اطالعات ورودي خود را در پرسشنامه CSDPمعمول استفاده کننده از برنامه  بطور

و سپس فایل مورد نظر  هدر فایل متنی نوشت ACSIIصورت تمایل استفاده کننده می تواند اطالعات ورودي خود را با فرمت 
  . با پروژه درآورد رازگارا در برنامه بخواند و بصورت اطالعات س

  

 ASCIIنحوة خواندن فایل 
 CSDPدر مد نرمال برنامه  Fileاز منوي  Import data fileباید گزینۀ  ASCIIبه منظور خواندن اطالعات موجود در فایل 

   . شود باز می   Import data fileبا انجام اینکار کادر محاورة. انتخاب شود
 Secondaryو  Primary Formatتواند با استفاده از موارد  طالعات وجود دارد که کاربر میفرمتهاي متفاوتی براي ورود ا

Format  مقادیر ) 1- 3(در جدول . جهت ورود اطالعات مشخص نمایدرا فرمت مورد نظر خودPrimary Format  و
Secondary Format  براي خواندن فایلACSII هر یک از اجزاء مسیر داده شده است.  

  
  Secondary Formatو  Primary Formatمقادیر  - 1-3جدول

  ASCII Primary Format  Secondary Format فایل  ردیف
 CSDP Formats CSDP for Windows  هاي افقی قوس  1

 CSDP Formats CSDP for Windows  خط پروژه  2

 CSDP Formats CSDP for Windows  هاي قائم قوس  3

 PARS PARS Format Profile Formatپروفیل طولی با فرمت   4

 PARS PARS Format Section Formatمقاطع عرضی با فرمت   5

  -  Generic Generic Formatپروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت   6
  -  Total Station Total Station Formatپروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت   7

  
 ASCIIکلیک شود و مسیر و نام فایل  Selectباید بر روي دکمۀ  Secondary Formatو  Primary Formatپس از انتخاب 

  .گردد با انجام این کار فایل مورد نظر قرائت و اطالعات آن در پرسشنامۀ مربوطه درج می. مورد نظر انتخاب گردد
از راهنماي ) اطالعاتبراي ورود  ACSIIاستفاده از فایلهاي (به منظور کسب اطالعات بیشتر در این مورد به ضمیمۀ الف

  .مراجعه نمایید CSDP for Windowsافزار  نرم


