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 مشاوره جهت طرح يها شركتها در زمينه طرح هندسي مسير است كه در ايران توسط بيشتر  برنامه نيتر يقوجزو  CSDP برنامه

مهارت و كار با برخي از   CSDPبرنامههاي بسيار  با وجود توانايي .گيرد انواع تسهيالت حمل و نقل مورد استفاده قرار مي هندسي

گير  گرا براي كاربران مشكل و وقت ءشي يها يژگيوآن مانند مد پالن يا طراحي خط پروژه به دليل عدم پشتيباني كافي از  يها قسمت

ي بستگي به پارامترهاي ورودي از طرف كاربر استخراج ارتفاع نقاط جهت ترسيم پروفيل طولي و عرضافزار  در اين نرم همچنين .است

 .شود عرضي در مطالعات مرحله اول مسير ميمقاطع دارد و همين امر سبب عدم دقت كافي در ترسيم پروفيل طولي و 

اي  بودن، ابزار بسيار توانا و ساده ءگرايشو همچنين    AutoCADبرنامهبه دليل پشتيباني كامل از  AutoCAD Civil 3D برنامه

 يبند مثلثعرضي بر پايه مقاطع همچنين در اين برنامه استخراج پروفيل طولي و . است انواع تسهيالت حمل و نقلجهت طرح هندسي 

 .شود الگوريتمي دقيق انجام مي از و با استفاده

اند را به فرمت   طراحي و ترسيم گرديده  AutoCAD Civil 3Dصدور اجزاء مختلف مسير كه در برنامه امكان Civil2CSDPماكرو 

ASCii  سازگار با برنامهCSDP اين اجزاء عبارتند از. كند فراهم مي:  

 خواندن مقاطع عرضي از طريق فايل متني �

  پالن اتوماتيك مسير �

  )يدئكلوتو -رهيدا -يدئكلوتو ساده و رهيدا يها قوسشامل (افقي يها قوس �

  خط پروژه �

  قائم يها قوس �

  PARSپروفيل طولي با فرمت  �

  Genericبا فرمت  زمين طبيعي ولي و مقاطع عرضيپروفيل ط �

 Total Stationبا فرمت  زمين طبيعي پروفيل طولي و مقاطع عرضي �

 پروژه خط و پالن اجزاء از گزارش هيته �

 Gridشبكه ارتفاعي  �

انجام  AutoCAD Civil 3Dتوان مرحله طراحي و ويرايش پالن، پروفيل طولي و مقاطع عرضي مسير را در محيط به عبارت ديگر مي

توان اين اجزاء را در  سپس مي. نوشت CSDP برنامهقابل خواندن توسط  ASCII يها ليفااجزاء طرح شده را در  هيكلداد و سپس 

خواند و محاسبات تكميلي مانند برآورد احجام عمليات خاكي و يا چاپ پالن، پروفيل طولي و مقاطع عرضي را توسط  CSDP برنامه

  .داد انجام CSDP برنامه

   .كند افقي و خط پروژه را نيز فراهم مي يها قوسهاي افقي،  فوق امكان ايجاد گزارش از سومه برنامهبه عالوه 

  

  

  عليرضا غني زاده

  1392 پاييز
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  اولفصل 

 ابزار نوارمنو و  كردن بار

Civil2CSDP  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



        CIVIL2CSDPCIVIL2CSDPCIVIL2CSDPCIVIL2CSDP    برنامهبرنامهبرنامهبرنامهراهنماي راهنماي راهنماي راهنماي 

 5                                                                                                                                   مهندسين مشاور گارنو                                                           

  افزاري هاي سخت افزاري و نرم حداقل نيازمندي

  

 Civil2CSDPبرنامهاز آنجا كه . افزار مورد نياز توجه شود افزار و نرم ، بايد به سختCivil2CSDP 3Dافزار  مقبل از نصب نر

3D افزار از نرمAutoCAD Civil 3D افزار مورد نياز اين  افزار و نرم كند، بنابراين سخت به عنوان يك برنامة ميزبان استفاده مي

  .، به شرح زير استAutoCAD Civil 3Dبرنامهبرنامه، مطابق 

• Windows 8 Professional edition or Windows 7 (recommended) Enterprise (64x), Ultimate, or 

Professional edition operating system 

• AMD Athlon™ 64 processor with SSE2 technology, AMD Opteron™ processor with SSE2 technology, 
Intel® Xeon processor with Intel EM64T support and SSE2, or Intel® Pentium® 4 processor with Intel 

EM64T support and SSE2 technology 

• 4 GB RAM minimum (8 GB recommended) 

• 12 GB disk space for installation (7 GB for electronic download with at least 2 GB free after 
installation) 

• 1,280 x 1,024 true color video display adapter (1,600 x 1,200 with true color recommended; multiple 

monitors are supported) 
• Microsoft® Internet Explorer® 7 or later 

• DVD drive 

• AutoCAD Civil 3D 2014  
• VB enabler 2014 (64-bit) 

 

  :توجه  

كند، بنابراين  به عنوان يك برنامة ميزبان استفاده ميAutoCAD Civil 3Dافزار  از نرم Civil2CSDP 3Dبرنامه كه گفته شد، طور همان  

همچنين قبل از نصب برنامه . نصب شده باشد الزاماً AutoCAD Civil 3Dافزار بايد نرم Civil2CSDP 3Dقبل از نصب برنامة 

Civil2CSDP 3D  برنامهAutoCAD VBA Enabler صب نماييدرا ن.  
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   Civil2CSDP  برنامه ابزار نوارمنو و  كردن بارنحوه 

 AutoCAD Civilافزار ، براي استفاده از آن بايد منوهاي اين برنامه به نوار منوي نرمCivil2CSDP برنامهپس از نصب  

3D  براي اين منظور مراحل زير را دنبال كنيد. اضافه شود:  

 .اجرا شود AutoCAD Civil 3Dافزار  دو بار كليك كنيد تا نرم ون ، بر روي آيكDesktopدر  -1

كليك و از منوي   آيكونافزار، در نوار ابزار گوشه سمت راست پايين بر روي  پس از اجراي كامل نرم -2

 .باز شود Customize User Interfaceرا انتخاب كنيد تا كادر محاوره  Customizeمربوطه گزينه 

 

  
  .AutoCAD Civil 3Dدر برنامة  نيير ابزار گوشه سمت راست پانوا - 1-1شكل

  

  
  .Customize User Interface پنجره - 2-1شكل

 

 

، مطابق را انتخاب كرده و بر روي آيكون  Customize، سربرگ Customize User Interface پنجرهدر  -3

 .شود ، ظاهر)3-1(، مطابق شكل Openمحاوره، كليك كنيد تا كادر )2-1(شكل

  

سربرگ

Customize 
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  Open. محاورهكادر - 3-1شكل

  

 

  .Civil2CSDP برنامه يمنوفعال سازي  - 4-1شكل

  

  انتخاب مسير نصب

Civil 3D 

 گزينة انتخاب

Civil2CSDP.cui 
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 فايلدر اين مسير، . انتخاب كنيد را AutoCAD Civil 3D مسير نصب برنامة Open محاورهدر كادر  -4

Civil2CSDP.csix  دكمهرا انتخاب و OK  را كليك كنيد تا منويCivil2CSDP باز شود . 

بسته  Customize User Interface پنجره، كليك كنيد تا Customize User Interface پنجرهدر  OK دكمهروي  -5

 .شود ، ظاهر AutoCAD Civil 3D برنامه اصلي صفحهشده و 

 AutoCAD Civil 3D برنامه به نوار منويCivil2CSDP ، با عنوانCivil2CSDPl 3D برنامهبا انجام اين مراحل منو  -6

 .شود استفاده مي آمادهد شد و برنامه اضافه خواه

  

 

 :توجه

با اين وجود با انتخاب هر محيط كاري، منوي اين برنامه به . طراحي شده استComplete Civil 3D براي محيط كاري  Civil2CSDPبرنامة  

  .، اضافه خواهد شدAutoCAD Civil 3Dبرنامه نوار منوي 

 

 :توجه

كنيد، فقط كافي  را اجرا مي AutoCAD Civil 3D برنامهدر دفعات ديگري كه . استCivil2CSDP  برنامهمنوي  نكرد بارفقط يك بار نياز به  

  .شود ظاهريا هر محيط كاري ديگري را انتخاب كنيد، تا منوي برنامه  Complete Civil 3D است يك بار محيط كاري

 

 :توجه

  .فعال شود) 4- 1(مطابق شكل  Civil 3Dنوار منوها در الزم است تا   Civil2CSDPي قبل از فراخواني منو 
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  دومفصل 

  Civil2CSDP برنامهكار با 
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  منوهاي برنامه

پس از انجام اين . منوي اين برنامه است كردن بارنياز به  Civil2CSDP كه گفته شد، براي استفاده از برنامة طور همان

در اين فصل به شرح موارد منوي برنامة  .شود ، اضافه مي AutoCAD Civil 3D افزار نوي نرمكار، منوي برنامه به نوار م

Civil2CSDP  خواهد شد، پرداخته.  

  . ، نشان داده شده است)1-2(، در شكل Civil2CSDPمنوي برنامة 

  

  

  .Civil2CSDPمنوي برنامة  - 1-2شكل

  :باشند موارد منوي برنامه به شرح زير مي

• Edit Alignment Geometry :ويرايش پالن مسير 

• Edit Profile Geometry :ويرايش پروفيل طولي مسير. 

• Import ASCII file of Cross Section Points :وارد نمودن نقاط مقاطع عرضي برداشت شده به روش زميني 

 .ASCIIاز يك فايل  )فاصله از محور و ارتفاع(

• Civil2CSDP Settings : مهبرناانجام تنظيمات Civil2CSDP. 
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• Horizontal and Vertical Alignment Reports : پالن مسير و خط  دهندهگزارش مربوط به اجزاء تشكيل ايجاد

 .پروژه

• Automated Plan : ايجاد فايلASCII پالن اتوماتيك مسير. 

• Horizontal Curves :ايجاد فايل ASCII هاي افقي مسير قوس. 

• Project Line : ايجاد فايلASCII  مسير پروژهخط. 

• Vertical Curves : ايجاد فايلASCII هاي قائم مسير قوس. 

• Profile: PARS Format : ايجاد فايلASCII  پروفيل طولي مسير با فرمتPARS. 

• Profile and Cross Section: Generic Format : ايجاد فايلASCII  پروفيل طولي و مقاطع عرضي مسير با فرمت

Generic. 

• Profile and Cross Section: Total Station Format : ايجاد فايلASCII  پروفيل طولي و مقاطع عرضي مسير با

 .Total Stationفرمت 

•  Grid ASCII file  : ايجاد فايلASCII بندي مربوط به سطح توپوگرافي شبكه. 

• Civil2CSDP Help  : برنامهراهنماي Civil2CSDP. 

  

  ريق فايل متنيخواندن اطالعات مقاطع عرضي از ط

خواندن اطالعات مقاطع عرضي از يك فايل متني  توانايي در، عدم Civil 3D AutoCADبرنامه  هاي محدوديتاز جمله 

زميني و با  صورت به ،ها مقاطع عرضي بجاي برداشت با استفاده از يك سطح توپوگرافي در بسياري از پروژه. است

 برنامهدر . شوند مقاطع عرضي برداشت مي دهندهر يك از نقاط تشكيل قرائت كيلومتر، فاصله از محور و ارتفاع ه

Civil2CSDP  نقاط پس وارد نمودن . با استفاده از يك فايل متني فراهم شده است ها برداشتامكان وارد نمودن اين

خراج مقاطع توان سطح توپوگرافي مورد نظر را براي اين نقاط تعريف و اقدام به است مياز اين طريق طع عرضي امق

  .عرضي نمود

نخستين گام براي وارد نمودن اطالعات مقاطع عرضي از يك فايل متني، نوشتن اين اطالعات با فرمتي مشخص در 

نمايش داده شده  )2-2(اي از اين فايل در شكل  نمونه. است txtيك فايل متني و ذخيره نمودن اين فايل با پسوند 

  .است
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  .مقاطع عرضي در فايل متني فرمت ورود اطالعات- 2-2شكل

  

  .شود، هر خط از سه سري داده تشكيل شده است كه ديده مي گونه همان 

 صورت بهسوم  دادهدوم ارتفاع نقطة محور و  دادهاول كيلومتر مقطع عرضي،  داده ،براي نقاط معرف محور مسير

  .شود وارد مي Cحرف 

 دادهدوم ارتفاع نقطه و  دادهنقطه نسبت به محور مسير،  اول افست دادهبراي نقاط معرف سمت راست محور مسير، 

  .شود وارد مي Rحرف  صورت بهسوم 

 دادهدوم ارتفاع نقطه و  دادهاول افست نقطه نسبت به محور مسير،  دادهبراي نقاط معرف سمت چپ محور مسير، 

  .شود وارد مي Lحرف  صورت بهسوم 

تدا بايد اطالعات مربوط به نقطة محور آن و سپس اطالعات مربوط به اب در فايل متني اطالعات يك مقطع نوشتنبراي 

اطالعات ساير مقاطع عرضي به صورت متوالي در فايل نوشته . نقاط سمت چپ و سمت راست در فايل نوشته شوند

قرار همچنين بين خطوط نبايد خط خالي  .ه شودتگذاش  (space)ها يك فاصله بايد توجه داشت كه بين داده. شوند مي

  .داده شود

  :احل زير خواندرتوان فايل مربوطه را مطابق م پس از نوشتن اطالعات مقاطع عرضي در فايل متني مي

 محاوره، تا كادر را انتخاب كنيد Import ASCII file of Cross Section Points، گزينة Civil2CSDPاز منوي -1

from ASCII file Import Cross Section Points باز شود) 3-2(كل، مطابق ش. 

  

 مقطع عرضي اول

 دومع عرضي مقط
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  .from ASCII file Import Cross Section Points محاورهكادر - 3-2شكل

 Alignment Nameاز فهرست بازشدني  را باشند نقاط مقاطع عرضي مربوط به آن مي كهمسير مورد نظر  -2

 . انتخاب كنيد

 :توجه 

در صورتي كه مسير در داخل يك سايت ايجاد شده . باشند قابل تشخيص مي (Siteless Alognment)تنها مسيرهاي فاقد سايت  Civil2CSDPدر برنامه 

  .باشد بايد ابتدا مسير مربوطه به خارج از سايت منتقل شود تا مسير قابل تشخيص باشد

اين توصيف به نقاط مربوطه . وارد كنيد Points Descriptionر كادر مقابل توصيف مربوط به نقاط را د -3

 .شود اختصاص داده مي

نقاط پس از ترسيم در اين . وارد كنيد  Points Groupنام گروه مربوط به نقاط مقاطع عرضي را در مقابل  -4

 .توان با استفاده از اين گروه يك سطح توپوگرافي را تعريف نمود گيرند كه به راحتي مي گروه قرار مي

 .اب كنيدانتخ  Points Styleسبك ترسيم نقاط مقاطع عرضي را از كادر بازشدني -5

 .انتخاب كنيد  Points Label Styleگذاري نقاط مقاطع عرضي را از كادر بازشدني سبك برچسب -6

 .كليك و فايل متني اطالعات مقاطع عرضي را انتخاب كنيد  دكمهبر روي  -7

كليك كنيد تا نقاط مربوط به مقاطع عرضي بر پاية مسير و فايل متني انتخاب   دكمهبر روي  -8

 .سيم شوندشده قرائت و تر

  

 

 :توجه

 در انتخاب توصيف و نام گروه مقاطع عرضي دقت كنيد كه منحصر به فرد باشند و توصيف ديگر يا گروه نقاط ديگي با نام مشابه در نقشه وجود 

  .نداشته باشد
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  انجام تنظيمات الزم

  :ين منظور براي ا. تعيين گردد CSDP برنامهبايد ويرايش  Civil2CSDP كار با برنامهقبل از 

، مطابق Settings Civil2CSDPتا كادر محاورة  را انتخاب كنيد Settings Civil2CSDP ، گزينةCivil2CSDPاز منوي -1

  .شود ، ظاهر مي)4-2(شكل

 .را بزنيد Okخود را انتخاب و گزينة  CSDPويرايش مربوط به برنامه  -2

  

  
  .Settings Civil2CSDP محاورهكادر - 4-2شكل

  

  پالن اتوماتيك مسير  ASCIIايجاد فايل 

  :مراحل زير را دنبال كنيدپالن اتوماتيك مسير  ASCIIفايل  به منظور ايجاد

با انجام اين كار، كادر . را انتخاب كنيد Automated Alignment، گزينة Civil2CSDPاز منوي -1

 .شود نشان داده مي )5-3(مطابق شكل  Automated Alignmentمحاورة

 . انتخاب كنيد Alignment Nameاز فهرست بازشدني مسير مورد نظر را  -2

 

  
  .Automated Alignment محاورهكادر - 5-3شكل

  

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

 .وارد نماييد  (To Station)را در مقابل  كيلومتر انتها Range of Stationدر قسمت  -4
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 (# First PI)در مقابل جهت درج در فايل پالن اتوماتيك را شمارة سومة اول  Range of Stationدر قسمت  -5

 .وارد نماييد

  .مشخص نماييد  دكمهبا زدن  Path to Exportمسير و نام فايل خروجي را در قسمت  -6

اي از فايل ايجاد شده در  نمونه. پالن اتوماتيك مسير ايجاد گردد ASCIIرا بزنيد تا فايل   دكمه  -7

 . نشان داده شده است )6-2(شكل 

 .را بزنيد تا فايل ايجاد شده را مشاهده كنيد  دكمه -8

  

  
  .پالن اتوماتيك مسير ACSIIاي از فايل  نمونه - 6-2شكل

  

  هاي افقي مسير  قوس ASCIIايجاد فايل 

  :قوسهاي افقي مسير مراحل زير را دنبال كنيد ASCIIبه منظور ايجاد فايل 

 Horizontal محاورهبا انجام اين كار، كادر . را انتخاب كنيد Horizontal Curves، گزينة Civil2CSDPاز منوي -1

Curves  شود نشان داده مي )7-2(مطابق شكل. 

ار اطالعات مربوط به پالن با اين ك. انتخاب كنيد Alignment Nameمسير مورد نظر را از فهرست بازشدني  -2

و  (End Station) ، كيلومتر انتها(Star Station)، كيلومتر شروع (Current Alignment)مسير شامل نام پالن فعال

 .شوند مربوط به پالن مسير نمايش داده مي  (Description)همچنين توضيحات

 

  
  .Horizontal Curves محاورهكادر - 7-2شكل
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 .وارد نماييد (From Station) كيلومتر شروع را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -3

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

 .وارد نماييد (# First PI)اول را در مقابل  قوسشمارة  Range of Stationدر قسمت  -5

 .مشخص نماييد  دكمهبا زدن  Path to Exportمسير و نام فايل خروجي را در قسمت  -6

اي از فايل ايجاد شده در  نمونه. هاي افقي مسير ايجاد گردد قوس ASCIIرا بزنيد تا فايل   دكمه -7

 . نشان داده شده است )8-3(شكل 

 .را بزنيد تا فايل ايجاد شده را مشاهده كنيد  دكمه -8

  

 
  .رپالن اتوماتيك مسي ACSIIاي از فايل  نمونه - 8-2شكل

  

  

  

   اجزاء پالن و خط پروژهتهيه گزارش از 

  :زير را دنبال كنيد لبه منظور تهيه گزارش از اجزاء مختلف پالن و خط پروژة مسير مراح

با انجام اين . را انتخاب كنيد Horizontal and Vertical Alignment Reports، گزينة Civil2CSDPاز منوي -1

 .شود نشان داده مي )9-2(مطابق شكل  Automated Alignment محاورهكار، كادر 

 . انتخاب كنيد Alignment Nameپالن مسير مورد نظر را از فهرست بازشدني  -2

 . انتخاب كنيد FG Profileخط پروژه مورد نظر را از فهرست بازشدني  -3
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  .Reports محاورهكادر - 9-2شكل

  

 PIsدر زير  Path to Exportرا در قسمت نام فايل خروجي  ،مسير پالنهاي  به منظور تهيه گزارش از سومه -4

Report  در مقابل  .گزارش را ايجاد نماييد مشخص نماييد و سپس با زدن دكمه   دكمهبا زدنFirst 

PI# توانيد شمارة اولين سومه را وارد كنيد مي.  

در  Path to Exportنام فايل خروجي را در قسمت  ،مسيرپالن هاي افقي  به منظور تهيه گزارش از قوس -5

گزارش را  مشخص نماييد و سپس با زدن دكمه   دكمهبا زدن  Horizontal Curves Reportزير

  .ايجاد نماييد

 Verticalدر زير Path to Exportنام فايل خروجي را در قسمت  ،به منظور تهيه گزارش از خط پروژه مسير -6

Alignment Report  گزارش را ايجاد نماييد كمه مشخص نماييد و سپس با زدن د  دكمهبا زدن. 

  

 
  .اي افقيه فايل گزارش قوساي از  نمونه -10-2شكل

  

  
  .هاي افقي اي از فايل گزارش سومه نمونه -11-2شكل  
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  .اي از فايل گزارش خط پروژه نمونه -12-2شكل

  

  

  خط پروژه  ASCIIايجاد فايل 

  :بال نماييدمراحل زير را دنخط پروژه  ASCIIفايل  به منظور ايجاد

 Project Line محاورهبا انجام اين كار، كادر . را انتخاب كنيد Project Line، گزينة Civil2CSDPاز منوي -1

 .شود نشان داده مي )13-2(مطابق شكل 

  
  .Line Project محاورهكادر -13-2شكل

  

 . انتخاب كنيد Alignment Nameپالن مسير مورد نظر را از فهرست بازشدني  -2

 . انتخاب كنيد  FG Profileه مورد نظر را از فهرست بازشدنيخط پروژ -3

 CSDPكه مي دانيد در برنامه  گونه همان. شماره خط پروژه را انتخاب كنيد .Project Line Noدر قسمت  -4
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 .براي هر پروفيل مي توان تا سه خط پروژه تعريف نمود

. هاي قائم را وارد نماييد مربوط به سومه مقدار شيفت يا جابجايي كيلومتر Shift Station Valueدر قسمت  -5

را در اين  200متر افزايش يابد عدد  200ها به اندازة  به عنوان مثال اگر قصد داريد كيلومتر تمام سومه

 .قسمت وارد نماييد

 .وارد نماييد Entity Nameتوصيف مربوط به نقاط سومة قائم را در مقابل  -6

  .مشخص نماييد  دكمهبا زدن  Path to Exportمسير و نام فايل خروجي را در قسمت  -7

اي از فايل  نمونه. در مسير مورد نظر ايجاد گرددخط پروژه  ASCIIفايل  را بزنيد تا  دكمه  -8

 . نشان داده شده است )14-2(ايجاد شده در شكل 

 .را بزنيد تا فايل ايجاد شده را مشاهده كنيد  دكمه -9

 

  
  .خط پروژه ACSIIاي از فايل  نمونه -14-2شكل

  

  هاي قائم  قوس ASCIIايجاد فايل 

  :مراحل زير را دنبال كنيدهاي قائم  قوس ASCII به منظور ايجاد فايل

 Vertical محاورهبا انجام اين كار، كادر . را انتخاب كنيد Vertical Curves، گزينة Civil2CSDPاز منوي -1

Curves  شود نشان داده مي) 15-2(مطابق شكل. 

 . انتخاب كنيد Alignment Nameرد نظر را از فهرست بازشدني پالن مسير مو -2

 . انتخاب كنيد  FG Profileخط پروژه مورد نظر را از فهرست بازشدني -3

. هاي قائم را وارد نماييد مقدار شيفت يا جابجايي كيلومتر مربوط به قوس Shift Station Valueدر قسمت  -4

متر افزايش يابد عدد  200به اندازة  هاي قائم ي قوسها سومهبه عنوان مثال اگر قصد داريد كيلومتر تمام 

 .را در اين قسمت وارد نماييد 200
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 .وارد نماييد Entity Nameقائم را در مقابل  هاي قوستوصيف مربوط به  -5

  

  
 Vertical Curves. محاورهكادر -15-2شكل

 

  .مشخص نماييد  دكمهبا زدن  Path to Exportمسير و نام فايل خروجي را در قسمت  -6

اي از فايل  نمونه. هاي قائم در مسير مورد نظر ايجاد گردد قوس ASCIIرا بزنيد تا فايل   دكمه -7

 . نشان داده شده است )16-2(ايجاد شده در شكل 

 .را بزنيد تا فايل ايجاد شده را مشاهده كنيد  دكمه -8

  

  
  .مسير هاي قائم قوس ACSIIاي از فايل  نمونه -16-2شكل

  

   PARSپروفيل طولي با فرمت  ASCIIفايل  ايجاد
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  :مراحل زير را دنبال كنيد PARSپروفيل طولي با فرمت  ASCIIفايل  به منظور ايجاد

 محاورهبا انجام اين كار، كادر . را انتخاب كنيد Profile: PARS Format، گزينة Civil2CSDPاز منوي -1

Profile: PARS Format   شود ينشان داده م) 17- 2(مطابق شكل. 

 . انتخاب كنيد Alignment Nameپالن مسير مورد نظر را از فهرست بازشدني  -2

 توضيحاتاطالعات مربوط به پالن مسير شامل  Alignment Informationدر اين كادر محاوره در قسمت  -3

  .شوند نمايش داده مي  (End Station)كيلومتر انتها و (Star Station)پالن فعال، كيلومتر شروع 

 

  
 Profile: PARS Format. محاورهكادر -17-2شكل

  

 .نام مربوط به پروفيل طولي نقاط زمين طبيعي را از فهرست بازشو انتخاب نماييد  EG Profileدر مقابل  -4

 .وارد نماييد(From Station) كيلومتر شروع را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -5

 .وارد نماييد  (To Station)ا در مقابل كيلومتر انتها ر Range of Stationدر قسمت  -6

پروفيل طولي را وارد  نقاط مقدار شيفت يا جابجايي كيلومتر مربوط به Shift Station Valueدر قسمت  -7

را در اين  200متر افزايش يابد عدد  200به اندازة  كلية نقاطبه عنوان مثال اگر قصد داريد كيلومتر . نماييد

 .قسمت وارد نماييد

 .وارد نماييد Entity Nameرا در مقابل PARS مربوط به پروفيل طولي با فرمت توصيف  -8

دو روش براي تهيه فايل . يين نماييدعت  Method of Exportروش ايجاد فايل پروفيل طولي را در قسمت -9

اطالعات موجود در را بر اساس پروفيل طولي  اطالعات  (All Points)روش اول. پروفيل طولي وجود دارد
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توانيد در فواصل مشخص  مي نويسد و در روش دوم در فايل مي Vertical Alignment Editorدر محاورةكا

براي اين منظور بايد فاصلة بين نقاط پروفيل طولي در مقابل . كيلومتر نقاط كنيدو اقدام به استخراج ارتفاع 

Increment و سپس جعبه كنترل  انتخاب شودFix Station ه گزارش ايجاد شده با هر ننمو .انتخاب گردد

 .نشان داده شده است) 19- 2(الي ) 18-2(روش در شكلهاي  دويك از اين 

  .مشخص نماييد  دكمهبا زدن  Path to Exportمسير و نام فايل خروجي را در قسمت  -10

 . در مسير مورد نظر ايجاد گردد Parsپروفيل طولي با فرمت  ASCIIفايل  را بزنيد تا  دكمه -11

 .را بزنيد تا فايل ايجاد شده را مشاهده كنيد  دكمه -12

 

  
  .All Pointsبا استفاده از گزينة  PARSپروفيل طولي با فرمت  ACSIIاي از فايل  نمونه -18-2شكل

  

  
با  Fixed Stationبا استفاده از گزينة  PARSپروفيل طولي با فرمت  ACSIIاي از فايل  نمونه -19-2شكل

Increment=50m.  

  

 

   Genericپروفيل طولي و مقاطع عرضي با فرمت  ASCIIايل ايجاد ف

  :مراحل زير را دنبال نماييد  Genericپروفيل طولي و مقاطع عرضي با فرمت ASCIIفايل  به منظور ايجاد
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با انجام اين . را انتخاب كنيد Profile and Cross Sections: Generic Format، گزينة Civil2CSDPاز منوي -1

 . شود نشان داده مي) 20-2(مطابق شكل  Profile and Cross Sections: Generic Format ورهمحاكار، كادر 

  

  
 Profile and Cross Sections: Generic Format . محاورهكادر -20-2شكل

 

 . انتخاب كنيد Alignment Nameپالن مسير مورد نظر را از فهرست بازشدني  -2

 . انتخاب كنيد  Sample Linesبازشدنينام مقاطع عرضي مورد نظر را از فهرست  -3

 . انتخاب كنيد Surface نام سطح مربوط به مقاطع عرضي را از فهرست بازشدني -4

 .وارد نماييد(From Station) كيلومتر شروع را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -5

 .يدوارد نماي  (To Station)كيلومتر انتها را در مقابل Range of Stationدر قسمت  -6

 PARSمقدار شيفت يا جابجايي كيلومتر مربوط به پروفيل طولي با فرمت  Shift Station Valueدر قسمت  -7

 200متر افزايش يابد عدد  200ها به اندازة  به عنوان مثال اگر قصد داريد كيلومتر تمام سومه. كنيدرا وارد 

 .را در اين قسمت وارد نماييد

در صورتي . سازي اطالعات مقاطع عرضي را تعيين نماييد نحوة خالصهGeneralization of Data در قسمت  -8

خالصه سازي شوند، جعبه چك  ASCIIكه قصد داريد تا اطالعات مقاطع عرضي جهت درج در فايل 
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بين دو نقطه متوالي از يك مقطع  در صورتي كه فاصلة. را فعال سازيد Generalization of Dataمقابل 

كمتر و در عين حال اختالف ارتفاع بين اين دو نقطه نيز از  Min offset Difference(m)عرضي از عدد مقابل

 .شود كمتر باشد، نقطه مورد نظر حذف مي Min El. Difference(cm)عدد مقابل 

  .مشخص نماييد  دكمهبا زدن  Path to Exportمسير و نام فايل خروجي را در قسمت  -9

در مسير  Genericل طولي و مقاطع عرضي با فرمت پروفي ASCIIفايل  را بزنيد تا  دكمه -10

 . نشان داده شده است )21- 3(اي از فايل ايجاد شده در شكل  نمونه. مورد نظر ايجاد گردد

 .را بزنيد تا فايل ايجاد شده را مشاهده كنيد  دكمه -11

  

  
  Generic .پروفيل طولي و مقاطع عرضي با فرمت  ACSIIاي از فايل  نمونه -21-2شكل

  

   Total Stationپروفيل طولي و مقاطع عرضي با فرمت  ASCIIيجاد فايل ا

  :مراحل زير را دنبال نماييد Total Station پروفيل طولي و مقاطع عرضي با فرمت ASCIIبه منظور ايجاد فايل 

انجام  با. را انتخاب كنيد Profile and Cross Sections: Total Station Format، گزينة Civil2CSDPاز منوي -1

نشان داده ) 22-3(مطابق شكل   Profile and Cross Sections: Total Station Format محاورهاين كار، كادر 

 . شود مي

 . انتخاب كنيد Alignment Nameپالن مسير مورد نظر را از فهرست بازشدني  -2

 . انتخاب كنيد  Sample Linesنام مقاطع عرضي مورد نظر را از فهرست بازشدني -3

 . انتخاب كنيد Surface سطح مربوط به مقاطع عرضي را از فهرست بازشدني نام -4
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 Profile and Cross Sections: Total Station Format . محاورهكادر -22-2شكل

  

 .وارد نماييد(From Station) كيلومتر شروع را در مقابل  Range of Stationدر قسمت  -5

 .وارد نماييد  (To Station)ها را در مقابلكيلومتر انت Range of Stationدر قسمت  -6

 PARSمقدار شيفت يا جابجايي كيلومتر مربوط به پروفيل طولي با فرمت  Shift Station Valueدر قسمت  -7

 200متر افزايش يابد عدد  200ها به اندازة  به عنوان مثال اگر قصد داريد كيلومتر تمام سومه. را وارد نماييد

 .نماييدرا در اين قسمت وارد 

به منظور نوشتن . فرمت نوشتن اطالعات را مشخص نماييد Method of Total Station Formatدر قسمت  -8

 No. Based Methodگزينة  ،و بر پايه شماره نقاط Km Based Methodگزينه  ،اطالعات بر پايه كيلومتر نقاط

 .را انتخاب كنيد

در صورتي . اطالعات مقاطع عرضي را تعيين نماييد سازي نحوة خالصهGeneralization of Data در قسمت  -9

خالصه سازي شوند، جعبه چك  ASCIIكه قصد داريد تا اطالعات مقاطع عرضي جهت درج در فايل 

بين دو نقطه متوالي از يك مقطع  در صورتي كه فاصلة. را فعال سازيد Generalization of Dataمقابل 

كمتر و در عين حال اختالف ارتفاع بين اين دو نقطه نيز از  Min offset Difference(m)عرضي از عدد مقابل

 .شود كمتر باشد، نقطه مورد نظر حذف مي Min El. Difference(cm)عدد مقابل 
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  .كنيدمشخص   دكمهبا زدن  Path to Exportمسير و نام فايل خروجي را در قسمت  -10

در  Total Stationضي با فرمت پروفيل طولي و مقاطع عر ASCIIفايل  را بزنيد تا  دكمه -11

 . نشان داده شده است )21- 2(اي از فايل ايجاد شده در شكل  نمونه. مسير مورد نظر ايجاد گردد

 .را بزنيد تا فايل ايجاد شده را مشاهده كنيد  دكمه -12

  

  
  Total Station.پروفيل طولي و مقاطع عرضي با فرمت  ACSIIاي از فايل  نمونه -23-2شكل
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  سومفصل 

 برنامهنحوة وروداطالعات به 

CSDP 
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  مقدمه

با اين . هاي برنامه وارد نمايد بايد اطالعات ورودي خود را در پرسشنامه CSDPبطور معمول استفاده كننده از برنامه 

و سپس فايل  هتني نوشتدر فايل م ACSIIتواند اطالعات ورودي خود را با فرمت  مي كاربرحال در صورت تمايل 

  . با پروژه درآورد راطالعات سازگا صورت بهمورد نظر را در برنامه بخواند و 

  

 ASCIIنحوة خواندن فايل 

در مد نرمال برنامه  Fileاز منوي  Import data fileبايد گزينة  ASCIIبه منظور خواندن اطالعات موجود در فايل 

CSDP محاورهادر كار ك با انجام اين. انتخاب شود Import data file شود باز مي.   

 Secondaryو  Primary Formatتواند با استفاده از موارد  فرمتهاي متفاوتي براي ورود اطالعات وجود دارد كه كاربر مي

Format  مقادير ) 1-3(در جدول . جهت ورود اطالعات مشخص نمايدرا فرمت مورد نظر خودPrimary Format  و

Secondary Format  براي خواندن فايلACSII هر يك از اجزاء مسير داده شده است.  

  

  Secondary Formatو  Primary Formatمقادير  - 1-3جدول

  ASCII Primary Format  Secondary Formatفايل   رديف

 CSDP Formats CSDP for Windows  هاي افقي قوس  1

 CSDP Formats CSDP for Windows  خط پروژه  2

 CSDP Formats CSDP for Windows  هاي قائم قوس  3

 PARS PARS Format Profile Formatپروفيل طولي با فرمت   4

 PARS PARS Format Section Formatمقاطع عرضي با فرمت   5

  -  Generic Generic Formatپروفيل طولي و مقاطع عرضي با فرمت   6
  -  Total Station Total Station Formatپروفيل طولي و مقاطع عرضي با فرمت   7

  

 ASCIIكليك شود و مسير و نام فايل  Select دكمهبايد بر روي  Secondary Formatو  Primary Formatپس از انتخاب 

 CSDP برنامهدر  با انجام اين كار فايل مورد نظر قرائت و اطالعات آن در پرسشنامة مربوطه. مورد نظر انتخاب گردد

  .گردد درج مي

از ) براي ورود اطالعات ACSIIاستفاده از فايلهاي (نظور كسب اطالعات بيشتر در اين مورد به ضميمة الفبه م

   .مراجعه نماييد  CSDPافزار  راهنماي نرم

 


