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  فصل اول
  

 PG for ALD 2009 برنامۀنصب 
  

  افزار مورد نیاز افزار و نرم سخت -1- 1
 PGبرنامۀکه از آنجا  .افزار مورد نیاز توجه شود افزار و نرم باید به سخت ،PG for ALD 2009افزار  قبل از نصب نرم

for ALD 2009  افزار نرماز Autodesk Land Desktop بنابراین  ،کند به عنوان یک برنامۀ میزبان استفاده می
  .به شرح زیر است ، Autodesk Land Desktopافزار مورد نیاز این برنامه، مطابق برنامۀ افزار و نرم سخت

 .2009 ۀنسخCivil Design و   Autodesk Land Desktopافزار  نرم - 1

  :هاي زیر عامل  یکی از سیستم - 2
Windows®  XP Professional, Service Pack 2 
Windows 7 professional  

 
  :مرورگر وب - 3

Microsoft Internet Explorer 6.0, Service Pack 1 
  
 
  .یا باالتر MHz Pentium III 800پردازشگر از نوع  - 4
5 -  RAM  512با ظرفیتMb البته با . شود توصیه میRAM کار کند دتوان تر نیز می پایین.  
  :یکیکارت گراف - 6

Windows-supported 1024 x 768 VGA with True Color 
 

  :توجه  
به عنوان یک برنامۀ میزبان  Autodesk Land Desktopافزار  نرماز  PG for ALD 2009 برنامۀهمانطور که گفته شد،   

  2009و  Autodesk Land Desktop 2009افزار نرمباید  PG for ALD 2009بنابراین قبل از نصب برنامۀ  ،کند استفاده می
Civil Design ًنصب شده باشند الزاما.  

  

  نصب برنامه   -2- 1
  :باید مراحل زیر را دنبال کنید ،افزار به منظور نصب نرم

 .قرار دهید CDدي نصب را داخل درایور  سی -1

 .کامپیوتر خود متصل کنید USBمربوط به برنامه را به پورت  USBقفل  -2
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  .اجرا شود  ،)1-1(مطابق شکل ،دوبار کلیک کنید تا برنامۀ نصب)  آیکون (  Setup.exeبر روي فایل  -3

 
  .PG for ALD 2009نصب  ۀاجراي برنام - 1-1شکل

  

  :توجه  
، کامپیوتر مقصد را جستجو Autodesk Land Desktopبعد از اجراي برنامۀ نصب، این برنامه براي یافتن مکان نصب   

 ،بعد از این عمل صفحه اصلی برنامۀ نصب. به طول انجامد دقیقهاین عمل چند به همین علت ممکن است  .کند می
  .شود ظاهر می ،)2- 1(مطابق شکل

 
  PG for ALD 2009.صفحه اصلی برنامۀ نصب   - 2-1شکل

 
 Chooseکلیک کنید تا کادر محاورة ،)3- 1(مطابق شکل ،Nextروي دکمۀ  ،Welcomeدر کادر محاورة  -4

Autodesk Land Desktop Location،  ظاهر شود ،)4-1(مطابق شکل. 
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  .Welcomeکادر محاورة - 3-1شکل

  

   
  .Choose Autodesk Land Desktop Locationکادر محاورة  - 4-1شکل

 
 Autodesk Landمکان نصب برنامۀ ،Choose Autodesk Land Desktop Locationدر کادر محاورة  -5

Desktop ه عنوان مکان  نصب برنامۀ که در مراحل اولیه یافت شد، بPG for ALD 2009، 4- 1(مطابق شکل(، 
 . شود در نظر گرفته می

 AutoCAD Civil 3D Land Desktop Companion 2009اگر چندین نسخه از برنامۀ  الزم به ذکر است که
 AutoCAD Civil 3D افزار نرم همان مسیرباید  حتماً ،PG for ALD 2009نصب برنامۀ  مسیر نصب شده باشد،

Land Desktop Companion 2009  این مسیر را با استفاده از  بایدکاربر  در غیر این صورت .باشد  2009 ۀنسخ
 Next ۀبر روي دکم ،در این مرحله بعد از اطمینان حاصل کردن از مسیر نصب .تغییر دهد …Browse ۀدکم

  .ظاهر شود ،)5-1(مطابق شکل ،Start Installationکلیک کنید تا کادر محاورة 



  

گارنومهندسین مشاور   

 

                          PG for ALD 2009 راهنماي برنامۀ 8

 
  . Start Installationکادر محاورة- 5-1شکل

  
آغاز  ،)6-1(مطابق شکل ،تا عملیات نصب کنیدکلیک  ،Nextروي دکمۀ  ،Start Installationدر کادر محاورة  -6

 .شود

 
  .آغاز عملیات نصب- 6-1شکل

  
ظاهر  ،)7-1(مطابق شکل ،Installation Completeکادر محاورة  ،نصب با موفقیت انجام شود تاگر عملیا -7

 .رسد عملیات نصب به پایان می ،Finishبا کلیک کردن بر روي دکمۀ . شود می
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  .Installation Completeکادر محاورة  - 7-1شکل

  
  :توجه

را کلیک کنید تا کادر  Cancelبراي این منظور دکمۀ . توانید عملیات نصب را لغو نمایید در کلیه مراحل نصب می  
توانید از برنامۀ نصب خارج  می ،Exit Setupبا کلیک بر روي دکمۀ . ظاهر شود ،)8-1(مطابق شکل  ،Installة محاور

  .توانید ادامۀ عملیات نصب را دنبال کنید می ،Resumeشوید و با کلیک بر روي دکمۀ 
 

 
  .Installکادر محاورة  - 8-1شکل

  
  
  
  
  
  
  
  

 ادامۀ عملیات نصب خروج از برنامۀ نصب
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  فصل دوم
  

  PG for ALD 2009بارکردن منو و نوارابزار
  

  PG for ALD 2009نحوه بارکردن منو و نوارابزار -1- 2
 افزار نرمبه نوار منوي  ،PG for ALD 2009نوارابزار برنامۀ  پس از نصب برنامه، براي استفاده از آن باید منو و 

Autodesk Land Desktop 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

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

Interfaceشود ظاهر  ،)2-2(، مطابق شکل . 

  
  .Autodesk Land Desktopصفحه اصلی برنامۀ  - 1-2شکل

  
  
  

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

  

، مطابق را انتخاب کرده و بر روي آیکون  Customize، سربرگ Customize User Interfaceدر پنجرة  -3
 .، ظاهر شود)3-2(، مطابق شکل Openنید تا کادر محاورة، کلیک ک)2- 2(شکل

  

  
 Open.کادر محاورة  - 3-2شکل

 
در این مسیر، گزینۀ . انتخاب کنید راAutodesk Land Desktop 2009  مسیر نصب برنامۀ Openدر کادر محاورة  -4

 . شود باز ProGenرا کلیک کنید تا منوي  OKانتخاب کرده و دکمۀ  را  

بسته  Customize User Interfaceکلیک کنید تا پنجرة  ،Customize User Interfaceدر پنجرة  OKمۀ روي دک -5
 .شود ظاهر  ،Autodesk Land Desktopشده و صفحۀ اصلی 

 Civilگزینۀ ،Workspacesسپس از جعبه فهرست . را انتخاب کنید ،Workspacesگزینۀ  ، Projectsاز منوي -6

Design نمایید، انتخاب )4-2(را، مطابق شکل.  

  
  .Workspacesجعبه فهرست  - 4-2شکل

  
به  Profile Generator با عنوان ،)5- 2(مطابق شکل ،PG for ALD 2009با انجام این مراحل منو و نوارابزار برنامۀ  -7

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

 انتخاب مسیر نصب
Autodesk Land Desktop 

 انتخاب گزینۀ
ProGen.cui 
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  .PG for ALD 2009منو و نوارابزار برنامۀ  - 5-2لشک

  
 :توجه

با این وجود با انتخاب هر محیط . طراحی شده است Civil Designبراي محیط کاري  PG for ALD 2009برنامۀ  
  .اضافه خواهد شد ،Autodesk Land Desktop افزار نرممنوي این برنامه به نوار منوي  ،کاري

  
 :توجه

 Autodesk Landدر دفعات دیگري که برنامۀ . است PG for ALD 2009بار نیاز به بارکردن منوي برنامۀ فقط یک  

Desktop فقط کافی است یک بار محیط کاري ،کنید را اجرا میCivil Design   یا هر محیط کاري دیگري را انتخاب
  .شودتا منوي برنامه ظاهر ،کنید
  فصل سوم

  

  PG for ALD 2009برنامۀ  کار با
  مقدمه

پس از انجام . نیاز به بارکردن منوي این برنامه است  PG for ALD 2009همانطور که گفته شد، براي استفاده از برنامۀ  
 افزار نرمبه نوار منوي  ،)یا هر محیط کاري دیگر(Civil Designاین کار، منوي برنامه با انتخاب محیط کاري 

 Autodesk Land Desktop ،  در این فصل به شرح موارد منوي برنامۀ  .شوداضافه میPG for ALD 2009،  پرداخته
  .شده است

  

  ۀنوارابزار برنام
 PG for ALD 2006 

  ۀمنوي برنام
 PG for ALD 2006 
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هاي مختلفی تشکیل شده  این منو از قسمت. نشان داده شده است ،)1-3(در شکل ،PG for ALD 2009منوي برنامۀ 
  . دنر عهده داررا ب تنظیمات مورد نظر جهت ترسیم پروفیل طولیها، بخشی از  است که هر کدام از این قسمت

  

  
  .PG for ALD 2009منوي برنامۀ  - 1-3شکل

 
:باشند موارد منوي برنامه به شرح زیر می  

• New PG Project :ایجاد یک پروژة جدید. 

• Open PG Project :باز نمودن یک پروژه. 

• Save PG Project :ذخیره نمودن پروژة فعلی. 

• Save PG Project As :نام دیگربا  فعلی ذخیره نمودن پروژه. 

• List Defined Horizontal Alignment :مشاهده فهرست مسیرهاي تعریف شده در یک پروژه. 

• Set Current Alignment : مسیر فعالپالن انتخاب. 

• Display Current Alignment :پالن فعال مسیر مشاهدة اطالعات. 

• Edit Horizontal Alignment :یرمشاهده و ویرایش مشخصات اجزاء پالن مس. 
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• Edit Vertical Alignment :ویرایش پروفیل طولی مسیر. 

• PG Project Specifications :پرسشنامۀ مشخصات پروژة پروفیل طولی. 

• PG Project Settings :پرسشنامۀ تنظیمات پروژة پروفیل طولی. 

• Bridge :ها پرسشنامه مشخصات پل. 

• Bench Marks :ها پرسشنامه مشخصات بنچ مارك. 

• Superelevations :ورپرسشنامه مشخصات دیاگرام د. 

• Drawing Full Profile :ترسیم پروفیل طولی. 

• Help :افزار  راهنماي نرمPG for ALD 2009. 

• About :افزار  دربارة نرمPG for ALD 2009. 

  

 ایجاد یک پروژة جدید  - 3-1
  .را انتخاب نمایید New PG Projectینۀ گز ، Profile Generatorاز منويتوانید  می ،به منظور ایجاد یک پروژة جدید
  .)شوند می Reset(شوند  فرض تنظیم می ها و تنظیمات مربوط به پروژه، به مقادیر پیش با انتخاب این گزینه، تمامی فرم

  
  :توجه

اما   دده فرض تغییر می ها را به مقادر پیش فرم تمامیمقادیر  New PG Projectهمانطور که گفته شد، انتخاب گزینۀ   
  .مربوط به آن فرم کلیک شود Reset، باید دکمۀ بخصوص به منظور تغییر مقادیر پیش فرض یک فرم

  
  
  

 باز نمودن یک پروژه -3-2
  :اید، مراحل زیر را دنبال نمایید اي که قبالً آن را ایجاد کرده به منظور باز کردن و ادامۀ کار بر روي پروژه

 ،Open PG Project را انتخاب کنید تا کادر محاورة …Open PG Projectۀگزین ،Profile Generator از منوي - 1
 .شود ظاهر  ،)2-3(مطابق شکل
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  .Open PG Projectکادر محاورة  - 2-3شکل

  
 OK، مسیر و نام فایل مورد نظرتان را انتخاب کرده و روي دکمۀ Open PG Projectکادر محاورة  با استفاده از - 2

  .یر مربوط به پروژه وارد شوندکلیک کنید تا مقاد

  
  :توجه  

. شوند ذخیره می انتهاي مسیرکیلومتر ها بر اساس نام، کیلومتر شروع و  ، پروژهPG for ALD 2009افزار  در نرم  
شود  با پالن مسیر ذخیره شده مقایسه می فعالذخیره شده است، پالن مسیر  قبالًاي که  بنابراین هنگام بازکردن پروژه

پذیرد و در غیر این صورت پیغام  صورت یکسان بودن این دو، عملیات بازکردن پروژه با موفقیت انجام میو در 
مبنی بر عدم یکسان  ،یک پیغام خطا ،)3-3(در شکل ،به عنوان مثال. شود خطایی مطابق با نوع خطا، به کاربر اعالم می

  .ده شده استو پالن مسیر فایل ورودي، نشان دا فعالبودن نام پالن مسیر 

  
  .پیغام خطا در باز نمودن یک فایل ورودي - 3-3شکل

 نمودن پروژه فعلی  ذخیره -3-3
به منظور  .وارد شده تا آن مرحله را ذخیره نمود و تنظیمات فعلی توان اطالعات می ،افزار مراحل کار با نرم ۀدر کلی 

  .را انتخاب کنید   Save PG Projectۀگزین ، Profile Generatorاز منويفعال،  ذخیره نمودن پروژه
  

 نام فایل مورد نظر

مورد نظر فایلمسیر  
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  نمودن پروژه با نام دیگر  ذخیره -3-4
  :مراحل زیر را دنبال نمایید توانید به منظور ذخیره نمودن یک پروژه با نام دیگر، می

 Save PGرا انتخاب کنید تا کادر محاورة  …Save PG Project Asگزینۀ ، Profile Generatorاز منوي   -1

Settings Asظاهر شود)4-3(طابق شکل، م ،. 

  
  .Save PG Settings Asکادر محاورة   - 4-3شکل

  
 .را کلیک کنید  Saveمشخص کنید و سپس دکمۀ  ،پروژهذخیره  مورد نظر خود را جهتمسیر و نام فایل  -2

  

  تنظیمات مربوط به پالن مسیر - 3-5
از  Autodesk Land Desktopافزار  نرم ،به آن و اختصاص یک نام  (Horizontal Alignment)با تعریف پالن مسیر

مانند (شناسد و هر زمان که قصد داشته باشید بر روي مسیر مورد نظر کار کنید این به بعد مسیر مورد نظر را با این نام می
ر را تنها الزم است تا مسیر مورد نظ ،...)گیري، استخراج پروفیل طولی یا عرضی و  ویرایش، کیلومتره کردن، گزارش

باشند، تشریح  در این قسمت مهمترین دستوراتی که معموالً براي کار بر روي پالن مسیر مورد نیاز می. فعال نمایید
  .شوند می

  
  مشاهده فهرست مسیرهاي تعریف شده در یک پروژه -3-5-1

  :مراحل زیر را دنبال نمایید ،به منظور مشاهده فهرست مسیرهاي تعریف شده در یک پروژه
  را انتخاب کنید تا کادر List Defined Horizontal Alignmentگزینۀ  ، Profile Generatorياز منو - 1

AutoCAD Text Windowنشان  ،فهرست مسیرهاي تعریف شده ،در این کادر. شود ظاهر، )5-3(، مطابق شکل

مورد نظر فایلمسیر  

 نام فایل مورد نظر
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 .شود داده می

  
  .اي از فهرست مسیرهاي تعریف شده در یک پروژه نمونه - 5-3شکل

  
 .را بزنید تا فرمان خاتمه یابد Escکلید  - 2
  

  فعالانتخاب مسیر  -3-5-2
در صورتی که در یک پروژه چندین مسیر تعریف شده باشـد و بخواهیـد بـر روي مسـیر     همانگونه که قبالً ذکر گردید، 

یـر را دنبـال   مراحـل ز  ،فعالبه منظور انتخاب مسیر . انتخاب کنید فعالباید ابتدا آن را به عنوان مسیر  ،مشخصی کار کنید
  :نمایید

 .را انتخاب کنید Set Current Alignmentگزینۀ  ، Profile Generatorاز منوي - 1

   .شود ظاهر می ،)6-3(، مطابق شکلLibrarian Alignment تا کادر محاورة را بزنید Enterکلید  - 2

  
  . Librarian  Alignmentکادر محاورة - 6-3شکل

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

 .کلیک کنید تا این مسیر فعال شود  OKبر روي دکمۀ  ،نظرتان
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  :توجه
  .شود به عنوان پالن فعال مسیر انتخاب می ،شود ید تعریف میهر وقت که یک پالن مسیر جد  

  
 پالن فعال مسیر مشاهدة اطالعات -3-5-3

  :توانید مراحل زیر را دنبال نمایید می ،به منظور مشاهدة اطالعات پالن فعال مسیر
 Currentاورةرا انتخاب کنید تا کادر مح Display Current Alignmentگزینۀ  ،Profile Generatorاز منوي  - 1

Alignment مشخصات مسیر فعال شامل نام، شماره،  ،در این کادر محاوره. ظاهر شود ،)7- 3(، مطابق شکل
 . شود توضیحات، کیلومتر ابتدا و انتهاي مسیر نشان داده می

  
  . Current Alignmentکادر محاورة - 7-3شکل

  
  .دبسته شو  Current Alignmentکلیک کنید تا کادر محاورة OKروي دکمۀ  -2
  

  :توجه
یا انتخاب نشده باشد، با انتخاب این گزینه پیغامی مبنی بر عدم انتخاب  پالن مسیر،  تعریفاگر هیچ پالن مسیري   

  .شود داده می شانن ،)8- 3(مطابق شکل

  
  .فعالپیغام عدم وجود پالن مسیر  - 8-3شکل

  
  
  
  

  مشاهده و ویرایش مشخصات اجزاء پالن مسیر  -3-5-4
  ها  سومه -3-5-4-1

  :مراحل زیر را دنبال نمایید ،ها به منظور مشاهده اطالعات مربوط به نقاط سومۀ مسیر و ویرایش آن 
 .کنید فعالمسیر مورد نظر را  - 1



  

گارنومهندسین مشاور   

 

                          PG for ALD 2009 راهنماي برنامۀ 19

 ةرا انتخاب کنید تا کادر محاور Edit Horizontal Alignment... گزینۀ ،Profile Generatorاز منوي  - 2
Horizontal Alignment Editor ،ظاهر شود، )9-3(مطابق شکل . 

 
  .Horizontal Alignment Editorة کادر محاور -9-3شکل 

 
• Station  :در این ستون کیلومتر نقاط سومه نشان داده شده است. 

• Northing : در این ستون مختصاتY نقاط سومه نشان داده شده است. 

• Easting : در این ستون مختصاتX نقاط سومه نشان داده شده است. 

• Distance :در این ستون فاصله بین نقاط سومه نشان داده شده است. 

• Direction :در این ستون زاویۀ حامل امتداد واصل بین دو سومۀ متوالی نشان داده شده است. 
 

  :توجه
  .و مقدار جدید را وارد کنیدکرده در کادر مربوط به آن کلیک  ،به منظور ویرایش هر یک از پارامترهاي باال  
  
  هاي دایره قوس - 3-5-4-2

مراحل زیر را دنبال  ،دهندة مسیر و ویرایش مشخصات آنها هاي دایره تشکیل به منظور مشاهده اطالعات مربوط به قوس
 :نمایید

  .مسیر مورد نظر را فعال کنید - 1
 رةرا انتخاب کنید تا کادر محاو Edit Horizontal Alignment... گزینۀ، Profile Generatorاز منوي  - 2

Horizontal Alignment Editor ،ظاهر شود . 

بجز نقطۀ اول و آخر (اي ، بر روي سومهStationدر ستون  ،Horizontal Alignment Editor ةدر کادر محاور - 3
  . که قصد ویرایش قوس آن را دارید، کلیک کنید) مسیر

 ظاهر شود ،)10-3(بق شکلمطا ، Curve Detail Windowةکلیک کنید تا کادر محاورEdit Curve روي دکمه  - 4
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 .داده شده استکه در زیر پارامترهاي آن شرح 

  
  Curve Detail Window.ة کادر محاور -10-3شکل

  
• :Curve Station این قسمت کیلومتر، مختصات  درY  و مختصاتX  نقاط ابتدا)PC(انتها ،)PT(سومه ،)PI ( و

 .شود قوس دایره ساده نشان داده می) CC(مرکز

• :Curve Data براي . شود نشان داده می...  این قسمت پارامترهاي قوس دایره از قبیل شعاع قوس، طول قوس و در
 .و مقدار جدید را وارد کنیدکرده توانید در کادر روبروي هر یک کلیک  می ،ها ویرایش آن

 .به منظور مشاهده اطالعات مربوط به قوس سومۀ بعدي، روي این دکمه کلیک کنید: Nextدکمه  •

 .به منظور مشاهده اطالعات مربوط به قوس سومۀ قبلی، روي این دکمه کلیک کنید: Previousدکمه  •

هاي اتصال موجود در سومۀ مورد نظر روي این  به منظور مشاهده اطالعات مربوط به قوس: …Spiralsدکمه  •
 .دکمه کلیک کنید

 .باز گردید ،Horizontal Alignment Editorکلیک کنید تا به کادر محاورة  OKروي دکمه  - 5
 
  هاي اتصال  قوس -3-5-4-3

مراحل زیـر را دنبـال    ،ها هاي اتصال موجود در مسیر و ویرایش مشخصات آن به منظور مشاهده اطالعات مربوط به قوس
  :نمایید

  .مسیر مورد نظر را فعال کنید - 1
 Horizontal نید تا کادر محاورةرا انتخاب ک Edit Horizontal Alignment...گزینۀ، Profile Generatorمنوي  از - 2

Alignment Editor ،ةدر کادر محاور .ظاهر شود Horizontal Alignment Editor   در ستونStation،  بر روي
  .که قصد ویرایش قوس آن را دارید، کلیک کنید) بجز نقطۀ اول و آخر مسیر(اي سومه

 ظاهر شود ،)11-3(مطابق شکل ، Spiral Detail Windowةکلیک کنید تا کادر محاور  Edit Spiralروي دکمه - 3
 .داده شده استکه در زیر پارامترهاي آن را شرح 
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  Spiral Detail Window.کادر محاورة -11-3شکل

 
• Spiral Station  :این قسمت کیلومتر، مختصات  درY  و مختصاتX  نقطه تالقی خط با قوس اتصال

قوس دایره ساده با قوس  ، نقطه تالقی)SC(قوس دایره ساده قوس اتصال ورودي با  ، نقطه تالقی)TS(ورودي
 .کنید را مشاهده می)  ST(، نقطه تالقی قوس اتصال خروجی با خط )SC(اتصال خروجی 

• Radius  :دهد شعاع قوس دایره ساده را نشان می . 

• L1  :دهد طول قوس اتصال ورودي را نشان می . 

• L2  :دده طول قوس اتصال خروجی را نشان می . 

در صورتی که قصد تغییر شعاع، طول قوس اتصال ورودي یا طول قوس اتصال خروجی را دارید، مقدار جدید را در 
 .مقابل کادر مربوط به هر یک از این پارامترها وارد کنید

• Spiral Data :کنید این قسمت پارامترهاي قوس اتصال را مشاهده می در. 

 .هاي اتصال سومۀ بعدي روي این دکمه کلیک کنید مربوط به قوسبه منظور مشاهده اطالعات : Nextدکمه  •

 .هاي اتصال سومۀ قبلی روي این دکمه کلیک کنید به منظور مشاهده اطالعات مربوط به قوس: Previousدکمه  •

 .هاي دایره مسیر روي این دکمه کلیک کنید به منظور مشاهده اطالعات مربوط به قوس: …Curveدکمه  •

 .باز گردید ، Horizontal Alignment Editorیک کنید تا به کادر محاورةکل OKروي دکمه  - 4

  
  تهیۀ گزارش از پالن مسیر  -3-5-5
  تنظیم مشخصات عمومی گزارش  -3-5-5-1

  :مراحل زیر را دنبال نمایید ،مشخصات عمومی گزارش تنظیم به منظور
 Outputتا کادر محاورة کلیک کنید  …Settings ۀ، روي دکمHorizontal Alignment Editorدر کادر محاورة  -1
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Settingsظاهر شود ،)12-3(، مطابق شکل. 

  
  .Output Settings ةکادر محاور -12-3شکل

 
  .پارامترهاي زیر را تنظیم نمایید Output Settings ةدر کادر محاور - 2

• File :ید و سپس با کلیک در صورتی که قصد دارید نتایج در یک فایل ذخیره شوند، این جعبه چک را فعال ساز
سازي نتایج در آن را دارید، مشخص  ، مسیر و نام فایلی که قصد ذخیرهOutput File Name...بر روي دکمه 

  .کنید
• Screen :در صورتی که قصد دارید نتایج بالفاصله نمایش داده شوند، این جعبه چک را فعال سازید.  
) عالوه بر نتایج خروجی(اطالعاتی که باید در این فایلپارمترهاي دیگر جزئیات مربوط به فرمت فایل خروجی و  •

  .  کنند آورده شوند را تنظیم می
 .باز گردید ،Horizontal Alignment Editor ةکادر محاور تا به  کلیک کنید OKروي دکمۀ  - 3

  
  دهندة مسیر هاي و اجزاء تشکیل گیري از مشخصات سومه گزارش - 3-5-5-2

  :مراحل زیر را دنبال نمایید ،دهندة مسیر ها و اجزاء تشکیل ت سومهگیري از مشخصا به منظور گزارش
  .کنید فعالمسیر مورد نظر را  - 1
ــوي  از - 2 ــۀ ،Profile Generatorمن ــادر محــاورة    Edit Horizontal Alignment... گزین ــا ک ــد ت  را انتخــاب کنی

Horizontal Alignment Editor ،ظاهر شود.  
کلیک کنیـد تـا پیغـام زیـر ظـاهر        Station/Curveۀ، روي دکمHorizontal Alignment Editor ةدر کادر محاور - 3

  .شود
Beginning station < >: 

  .کیلومتر نقطۀ ابتدا را وارد نمایید - 4
Ending station < >: 

 .کیلومتر نقطۀ انتها را وارد کنید - 5
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Output file name <C:\Documents and Settings\Ghanizadeh\Desktop\w>: 
  .را بزنید Enterازي گزارش را وارد نمایید و کلید س مسیر ذخیره - 6

    .دهد را که در یک فایل ذخیره شده است، نشان می یک مسیر هاي ها و قوس نقاط سومهگزارش  ،)13-3(شکل 

  
  .یک مسیر هاي ها و قوس نقاط سومهگزارش  -13-3شکل

  
  :توجه

  .کلیک کنید  Stationۀمسیر روي دکم  به منظور گرفتن گزارش تنها از نقاط سومه  
  

  :توجه
  .کلیک کنید  Curveۀهاي مسیر روي دکم به منظور گرفتن گزارش تنها از قوس  
  
 

  گیري از نقاط روي مسیر گزارش-3-5-5-3
  :مراحل زیر را دنبال نمایید ،گیري از نقاط به فاصله مشخص از یکدیگر روي مسیر به منظور گزارش

  .کنید تا پیغام زیر ظاهر شودکلیک  By Increment ۀروي دکم - 1
Beginning station < >: 

  .را بزنید  Enterاي از مسیر که قصد دارید به عنوان ابتداي مسیر در نظر گرفته شود را وارد کنید و کلید کیلومتر نقطه - 2
Ending station < >: 

 
را   Enterد را وارد کنید و کلیداي از مسیر که قصد دارید به عنوان انتهاي مسیر در نظر گرفته شو کیلومتر نقطه - 3

  .بزنید
Station increment < >: 

  .را بزنید Enterفاصله بین نقاط را وارد کنید و کلید  - 4
Output file name <C:\Documents and Settings\Ghanizadeh\Desktop\w>: 

  .را بزنید Enterسازي گزارش را وارد نمایید و کلید  مسیر ذخیره - 5
  .دهد را که در یک فایل ذخیره شده است، نشان می متر 1000یک مسیر به فاصله هر  نقاط رويگزارش  ،)14- 3(شکل
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  .متر 1000یک مسیر به فاصله هر  نقاط رويگزارش  -14-3شکل

  

  ویرایش پروفیل طولی مسیر  -3-5-6
  ویرایش خط زمین پروفیل طولی -3-5-6-1

  :زیر را انجام دهیدباید مراحل  ،خط زمین پروفیل طولیبه منظور ویرایش 
 .مسیر مورد نظر را فعال کنید - 1

 Selectکادر محاورة را انتخاب کنید تا Edit Vertical Alignment     ... ۀگزین ، Profile Generatorاز منوي  - 2

Vertical Alignment to Edit  ،شود ظاهر  ،)15-3(مطابق شکل. 

  
  .Select Vertical Alignment to Editکادر محاورة   -15-3شکل

 
 . را انتخاب کنید Existing Groundسربرگ  - 3

 .سطح مورد نظر خود را انتخاب کنید، Surfacesدر قسمت  - 4

 Verticalرا کلیک نمایید تا کادر محاورة OKرا انتخاب کنید و سپس دکمۀ  Offset ،Centerدر قسمت  - 5

Alignment Editor ،ظاهر شود ،)16- 3(مطابق شکل. 

  .نشان داده شده است ،عات خط زمین طبیعی در امتداد پروفیل طولیدراین کادر محاوره اطال
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  .Vertical Alignment Editorاز کادر محاورة   Existing Ground سربرگ -16-3شکل

  
• PVI  : نشان داده شده استشمارة نقاط در این ستون. 

• Station : نشان داده شده است کیلومتر نقاط زمین طبیعیدر این ستون. 

• Elevation : نشان داده شده است ارتفاع نقاط زمین طبیعیدر این ستون. 

•  Grade Out : نشان داده شده است شیب خروجی از هر نقطه به سمت نقطه بعددر این ستون. 

 .به منظور ویرایش هر یک از پارامترهاي باال در کادر مربوط به آن کلیک و مقدار جدید را وارد کنید - 6

  
  پروفیل طولی ةویرایش خط پروژ - 3-5-6-2

  :باید مراحل زیر را انجام دهید ،خط پروژهبه منظور ویرایش 
 .مسیر مورد نظر را فعال کنید - 1

 Selectکادر محاورة را انتخاب کنید تا Edit Vertical Alignment     ... ۀگزین ، Profile Generatorاز منوي  - 2

Vertical Alignment to Edit  ،شود ظاهر می. 

 . را انتخاب کنید Finished Ground سربرگ  - 3

 Verticalةرا کلیک نمایید تا کادر محاور OKرا انتخاب کنید و سپس دکمۀ  Offset ،Centerدر قسمت  - 4

Alignment Editorظاهر شود ،)17- 3(، مطابق شکل. 
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  .Vertical Alignment Editorکادر محاورة  -17-3شکل
  

  .طولی نشان داده شده استدراین کادر محاوره اطالعات خط پروژة پروفیل 
• PVI  : نشان داده شده است هاي قائم شمارة سومهدر این ستون. 

• Station : نشان داده شده است هاي قائم سومهدر این ستون. 

• Elevation : نشان داده شده است هاي قائم ارتفاع سومهدر این ستون. 

•  Grade Out : نشان داده شده استبعد شیب خروجی از یک سومه تا سومه قائم در این ستون. 

• A :اختالف جبري شیب طرفین سومۀ قائم. 

• Curve Len :طول قوس سهمی. 

• Overlap :در صورت تالقی دو قوس قائم مجاور، این موضوع با . باشد نشان دهندة تالقی دو قوس قائم مجاور می
 .شود نشان دادن یک عالمت قرمز به کاربر اطالع داده می

• Type :باشد یا محدب بودن قوس قائم طراحی شده می نشان دهندة مقعر. 

•  K :برابر است با قدر مطلق حاصل تقسیم طول قوس سهمی قائم(Curve Len) بر اختالف جبري شیب طرفین(A). 

• Speed :سرعت طراحی لحاظ شده در طراحی قوسهاي قائم. 

  .و مقدار جدید را وارد کنیده کرددر کادر مربوط به آن کلیک  ،باال پارامترهايبه منظور ویرایش هر یک از  - 5
 

 پرسشنامۀ مشخصات پروژة پروفیل طولی -3-6
. باشد ها، نوع و ضخامت خطوط می پروفیل طولی از جمله رنگ ءاجزاترسیم مشخصات پروژة پروفیل طولی مربوط به 

  .توان قبل از ترسیم پروفیل طولی تنظیم کرد این مشخصات را می
را  PG Project Specifications     ...گزینۀ  ، Profile Generatorاز منويروفیل طولی به منظور تغییر مشخصات پروژة پ

  .ظاهر شود ،)18- 3(مطابق شکل ، PG Project Specificationsکادر محاورة انتخاب کنید تا
 

  
  .PG Project Specificationsکادر محاورة  -18- 3شکل            
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  پروژه پروفیل طولی تغییر مشخصات ترسیمی خط -1- 3-6
  :خط پروژة پروفیل طولی عبارتند ازترسیمی مشخصات 

 FG Text :است هخط پروژارتفاع نقاط معرف  ،این گزینه. 

مراحل زیر  ،نقاط خط پروژهبه منظور تغییر رنگ ارتفاع  .داده شده است نشانارتفاع نقاط خط پروژة  ،)19-3(درشکل 
 :را انجام دنبال کنید

  
  .ارتفاع نقاط مربوط به خط پروژة پروفیل طولی -19- 3شکل            

 
انتخاب  ،)18-3(مطابق شکل ،را  Finished Groundسربرگ ،PG Project Specificationsدر کادر محاورة  - 1

 .کنید

کلیک نمایید تا کادر محاورة   FG Text، روبرويبر روي کادر رنگی  ،FG Propertiesدر بخش  - 2
Color ، ظاهر شود ،)20-3(مطابق شکل. 

 
  Color.کادر محاورة  -20-3شکل

 
کلیک کنید تا این  OKرنگ مورد نظر خود را انتخاب کرده و بر روي دکمۀ  ،Colorبا استفاده از کادر محاورة   - 3

 .کادر محاوره بسته شود و رنگ مورد نظر تخصیص یابد
 
 FG Line :استه معرف خط پروژ ،این گزینه. 

  .نشان داده شده است ،)21-3(در شکل ،خط پروژة پروفیل طولی

  

 خط پروژه پروفیل طولی
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 .خط پروژة پروفیل طولی -21-3شکل

  
کلیک کنید و رنگ مورد نظر خود  FG Line، روبروي به منظور تغییر رنگ خط پروژه بر روي کادر رنگی 

  .را انتخاب کنید
  

 FG LineWeight :است همعرف ضخامت خط پروژ ،این مقدار. 

  .میلیمتر در نظر گرفته شده است 0.33فرض،  ضخامت خط پروژه به صورت پیش
 FGروبروي ،توانید مقدار مورد نظرتان را از جعبه ترکیبی بازشو براي تغییر ضخامت خط پروژة، می

LineWeight، انتخاب کنید.  
 

 FG LineType: است هپروژمورد استفاده جهت ترسیم خط نوع خط  معرف ،این مقدار. 

  .در نظر گرفته شده است ،)پیوسته(Continuous فرض  به صورت پیش ،پروژةیم خط مورد استفاده جهت ترسنوع خط 
 FG LineTypeروبروي  ،توانید نوع خط مورد نظرتان را از جعبه ترکیبی بازشو براي تغییر نوع خط، می

  .انتخاب کنید
 

  هاي قائم تغییر مشخصات ترسیمی خطوط متصل کنندة سومه -2- 3-6
  :عبارتند از هاي قائم دة سومهوط متصل کننمشخصات خط

 PVI Line :است هاي قائم وط متصل کنندة سومهمعرف رنگ خط ،این گزینه. 
 . داده شده اند نشان ،)22-3(در شکل ،هاي قائم کنندة سومه وط متصلخط

 

  
  .خط سومۀ پروفیل طولی -22-3شکل

  
توانید رنگ خط سومه  می،   PVI Lineروبروي، ، با کلیک بر روي کادر رنگیPVI Propertiesدر بخش 

  .را تغییر دهید
 :PVI LineWeight است هاي قائم وط متصل کنندة سومهخطمعرف ضخامت  ،این مقدار. 

خط سومۀ پروفیل 
 طولی
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  .میلیمتر در نظر گرفته شده است 0.0فرض،  به صورت پیش ،هاي قائم وط متصل کنندة سومهضخامت خط
 PVI، روبروينظرتان را از جعبه ترکیبی بازشو توانید مقدار مورد می ،به منظور تغییر ضخامت  خط سومه

LineWeight انتخاب کنید.  
 PVI LineType :است هاي قائم وط متصل کنندة سومهخط جهت ترسیم ،معرف نوع خط ،این مقدار. 

  .در نظر گرفته شده است HIDDEN فرض  نوع خط سومۀ پروفیل طولی به صورت پیش
توانید نوع خط مورد نظرتان را از جعبه ترکیبی بازشو ، میهاي قائم سومهوط متصل کنندة به منظور تغییر نوع خط

 .انتخاب کنید PVI LineType، روبروي 
 

  هاي قائم پروفیل طولی تغییر رنگ مشخصات قوس -3- 3-6
  .داده شده است نشان ،)23-3(در شکل ،هاي قائم پروفیل طولی یک نمونه از مشخصات قوس

  
  .وس قائممشخصات یک ق -23-3شکل

  
  :این مشخصات عبارتند از

• PVI Km :قائم کیلومترنقطۀ رأس قوس. 

• PVI EL :قائم ارتفاع نقطۀ رأس قوس. 

• A :اختالف جبري شیب طرفین. 

• L :طول قوس قائم. 

• Y : قوس قائممقدار افست قائم. 
 
توانید رنگ  می ،Vertical Curve Text، روبروي ، با کلیک بر روي کادر رنگی PVI Propertiesدر بخش 
  .هاي قائم را تغییر دهید قوس مشخصات

 

  زمین موجودترسیمی تغییر مشخصات  -4- 3-6

 مشخصات قوس قائم
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  . داده شده است نشان ،)24- 3(در شکل ،موجودزمین 

  
  .زمین موجود پروفیل طولیخط نمایش  -24-3شکل

 
 Existingسربرگ ،PG Project Specificationsبه منظور تغییر مشخصات خط زمین موجود در کادر محاورة 

Ground  مشخصات خط پروژه(انتخاب کنید و مشخصات زمین موجود را مانند مراحل قبل ،)25-3(مطابق شکل ،را (
  .تغییر دهید

   
  .Existing Groundسربرگ  -25-3شکل

  
  ها تغییر مشخصات ایستگاه -5- 3-6

مطابق را،  Stationingسربرگ  ،PG Project Specificationsدر کادر محاورة  ،ها به منظور تغییر مشخصات ایستگاه
  .انتخاب کنید ،)26- 3(شکل

   
  . Stationingسربرگ  -26-3شکل

طبیعیخط زمین   
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  :ها عبارتند از مشخصات ایستگاه

 Piquet Number :است نقاط پروفیل طولیمعرف شمارة  ،این گزینه. 
  .داده شده است نشان ،)27-3(در شکل ،پروفیل طولی Piquet Number سطرقسمتی از 

  
  .Piquet Number مربوط به سطر -27-3شکل

 
 Piquet، روبرويبر روي کادر رنگی  ،Station Propertiesها، در بخش  براي تغییر رنگ شمارة پیکه

Number کلیک نمایید و رنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید.  
  

 1ها کیلومتر و هکتومتر 
  .داده شده است نشان ،)28-3(لدر شک ،هاي نقاطو هکتومتر هامربوط به کیلومتر سطر

  
  .اعداد مربوط به  کیلومتر و هکتومترها -28-3شکل

 
  KILO & HECTOMETER، روبرويو هکتومترها، بر روي کادر رنگی مترهابراي تغییر رنگ اعداد کیلو

  .کلیک نمایید و رنگ  مورد نظرتان را انتخاب کنید
  

  هاي بحرانی ایستگاه 

کلیک نمایید و   Critical Stations، روبرويهاي بحرانی، بر روي کادر رنگی  هبراي تغییر رنگ ایستگا
 .رنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید

 

  تغییر مشخصات ترسیمی پالن افقی مسیر -6- 3-6
شامل دیاگرام دور، دیاگرام انحناء و همچنین کیلومترهاي پالن افقی مسیر ترسیمی اجزاء به منظور تغییر مشخصات 

 ،را  Horizontal Alignmentسربرگ ،PG Project Specificationدر کادر محاورة ی در این دو دیاگرام، بحران
  .انتخاب کنید ،)29-3(مطابق شکل

                                                 
1 Kilo & HectoMeters 
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  .Horizontal Alignmentسربرگ  -29-3شکل

  
  :مشخصات پالن افقی مسیر عبارتند از

 Curves :معرف دیاگرام انحناء در پروفیل طولی است ،این گزینه. 

  .نمایش داده شده است ،)30-3(در شکل ،PG for ALD 2007یک نمونه از دیاگرام انحناء در برنامۀ 

  
  .دیاگرام انحناترسیم  -30-3شکل

 
کلیک نمایید و رنگ مورد نظرتان   Curvesروبروي ،براي تغییر رنگ دیاگرام انحناء، بر روي کادر رنگی 

  .را انتخاب کنید
 Superelevation: ور در پروفیل طولی است ،نهاین گزیمعرف دیاگرام د. 

  .نمایش داده شده است ،)31-3(در شکل ،یک نمونه از دیاگرام دوِر در پروفیل طولی

  
  .دیاگرام دوِر -31-3شکل

  

کلیک نمایید و رنگ مورد  Superelevation ، روبرويبراي تغییر رنگ دیاگرام دور، بر روي کادر رنگی 
 .یدنظرتان را انتخاب کن
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 پرسشنامۀ تنظیمات پروژة پروفیل طولی -3-7
رنگ متن مربوط به اطالعات پروژه و همچنین مقیاس  ، ، سبک قلمهپروژاطالعات تنظیمات پروژة پروفیل طولی شامل 

  .باشد می افقی جهت ترسیم پروفیل طولی
 کنید را انتخاب PG Project Settings     ...گزینۀ  ، Profile Generatorاز منوي ه،پروژ اطالعات عمومیبه منظور تغییر 

  .ظاهر شود ،)32- 3(مطابق شکل ،PG Project Settingsمحاورة  کادر تا

   
  .PG Project Settingsکادر محاورة  -32- 3شکل            

  
 General Informationسر برگ  -3-7-1

General Information، است همعرف اطالعات عمومی مربوط به پروژ.  
  . باشد پروژه شامل نام شرکت طراح، تاریخ پروژه، نام پروژه و مقیاس افقی می عمومی طالعاتا

 1:5000و  1:2000 و 1:1000 مقدار چهاربرنامه براي مقیاس افقی . مقیاس افقی شامل دو مقیاس قائم و افقی است
مقیاس . مورد نظر خود را انتخاب نماید که کاربر قبل از ترسیم پروفیل طولی باید مقیاس گیرد می در نظررا  1:1000و

  .شود در نظر گرفته می 1:1000و  1:500و  1:200 و 1:100 برابر مقیاس افقی یعنی به ترتیب 10قائم 
  .داده شده است نشان ،)33-3(در شکل ،یک نمونه از اطالعات عمومی مربوط به پروژة پروفیل طولی را

  
  .طولیاطالعات عمومی پروژة پروفیل  -33-3شکل

  
  :توجه

  .از پروفیل طولی نوشته می شود پروژه در ابتداي هر کاغذ عمومی  اطالعات  
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  :عمومی پروژه مراحل زیر را دنبال کنید به منظور تغییر اطالعات
 .انتخاب کنید ،)32-3(مطابق شکل ،را General Informationسربرگ  ،PG Project Settingsدر کادر محاورة  - 1

 .وارد کنید  Company Nameدر جعبه متن روبروي  ،پروفیل طولی را نام شرکت طراح - 2

 .وارد کنید Project Dateدر جعبه متن روبروي  ،تاریخ شروع پروژه را - 3

 .وارد کنید Project Nameدر جعبه متن  ،نام پروژه را - 4

س قائم مقیا. انتخاب کنید Hor  ، روبروي بازشوي مقیاس افقی مورد نظر خود را از جعبه ترکیبی - 5
 .گردد متناسب با انتخاب مقیاس افقی تنظیم می

  
  :توجه

توانید با کلیک بر روي جعبه چک مربوط به آنها، هرکدام  اگر تمایل به نوشتن اطالعات عمومی در ترسیم ندارید، می  
  .از اجزاء آن را غیرفعال نمایید

  
   Text Color & Fontسر برگ  -3-7-2

 ،را Text Color & Fontسربرگ  ،PG Project Settingsطالعات عمومی از کادر محاورة به منظور تغییر رنگ متن ا
، General Information Text، روبروي با کلیک بر روي کادر رنگی  .انتخاب کنید ،)34-3(مطابق شکل

  .رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید
  

  
  .Text Color & Fontسربرگ  -34-3شکل

  
  Drawing Settingsسربرگ  -3-7-3

  .توانید تنظیمات مربوط به ترسیم را تغییر دهید در این قسمت می



  

گارنومهندسین مشاور   

 

                          PG for ALD 2009 راهنماي برنامۀ 35

 PGبه منظور تغییر تنظیمات ترسیم  باید در کادر محاورة . ل اجزاء ترسیم و جزئیات ترسیم استتنظیمات ترسیم شام

Project Settings،   سربرگDrawing Settings انتخاب کنید ،)35-3(مطابق شکل ،را.  

  
  .Drawing Settingsسربرگ   -35-3شکل

  
 اجزاء ترسیم 

  .انتخاب کندتواند اجزاء ترسیم پروفیل طولی را  در این قسمت کاربر می
  :این اجزاء عبارتند از

• Bridges :است ها پلمعرف  ،این گزینه. 

• Curve :است دیاگرام انحناء معرف ،این گزینه. 

• Finished Ground: است خط پروژه معرف ،این گزینه. 

• Bench Marks :است ها بنچ مارك معرف ،این گزینه. 

چک جعبه توانید  براي عدم ترسیم هر کدام از این اجزاء می. اند فرض انتخاب شده این اجزاء به صورت پیش 
  .نمودمربوط به آنها را غیر فعال 

  
 جزئیات ترسیم 

  :جزئیات ترسیم پروفیل طولی عبارتند از
• Sheet Size :استعرف طول کاغذ م ،این گزینه.  

) 1-3(در جدول. یابد شود، تغییر می طول کاغذ با توجه به مقیاس افقی که در اطالعات عمومی انتخاب می
 ،1:1000 هاي افقی براي مقیاس Sheet Size. مقادیر طول کاغذ متناظر با مقیاس افقی نشان داده شده است

فرض در نظر گرفته  به صورت پیش 10000و 5000، 2000 ،1000 به ترتیب 1:10000و 1:5000، 1:2000
  .شود می
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انتخاب   Sheet Sizeبعد از انتخاب مقیاس افقی، طول کاغذ مورد نظرتان را از جعبه ترکیبی بازشو روبروي
  .کنید

.مقادیر طول کاغذ متناظر مقیاس افقی -1-3جدول  

  مقیاس
طول کاغذ جهت چاپ 

  )Cm(پروفیل طولی
طولی از مسیر که در یک 

 Sheet Size  قابل چاپ است کاغذ

1:1000  100  1000  1000  
75  750  750  

1:2000  100  2000  2000  
75  1500  1500  

1:5000  100  3750  3750  
75  5000  5000  

1:10000  100  7500  7500  
75  10000  10000  

  
• Minimum increment between two Station :اور در این گزینه معرف حداقل فاصله بین دو نقطۀ مج

توان حداقل فاصله بین  ها، می به منظور حفظ نظم و خوانایی بیشتر در خواندن کیلومتر ایستگاه .پروفیل طولی است
هرچه این  یابد و افزایش میهرچقدر که این فاصله کمتر باشد، دقت ترسیم پروفیل طولی . دو ایستگاه را تعیین نمود

حداقل فاصله بین دو ایستگاه نیز به . نایی بیشتري به دست خواهد آمدشود اما خوا فاصله بیشتر باشد دقت کمتر می
به  1:10000و 1:5000، 1:2000هاي افقی  براي مقیاس نقطۀ مجاورحداقل فاصله بین دو . مقیاس افقی بستگی دارد

اصله بین مقادیر حداقل ف) 2-3(در جدول. شود در نظر گرفته میمتر  15و 8، 3 برابر با به ترتیبصورت پیش فرض 
 .مقیاس افقی نشان داده شده استتوجه به دو ایستگاه متناظر با 

  
 

.مقادیر حداقل فاصله بین دو ایستگاه متناظر با مقیاس افقی -2-3جدول  
 حداقل فاصله بین دو ایستگاه مقیاس افقی

20تا  3از  1:2000  
50تا  8از  1:5000  

50تا  15از  1:10000  
  

• Sheet Wide 
  .نشان داده شده است ،)36-3(مربوط به پروفیل طولی در شکل (Sheet wide) عرض کاغذ
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  .در پروفیل طولیSheet Wide پارامتر  -36-3شکل

  
Sheet Wide در . یابد شود، تغییر می پروفیل طولی نیز با توجه به مقیاس افقی که در اطالعات عمومی انتخاب می

 Sheet Wide فرض به صورت پیش .یاس افقی نشان داده شده استمقادیر عرض صفحۀ متناظر با مق ،)3- 3(جدول

  .شود در نظر گرفته میمتر  165 و  85، 35به ترتیب  1:10000و 1:5000، 1:2000هاي افقی  براي مقیاس
  Sheet Wideمورد نظرتان را از جعبه ترکیبی بازشو روبروي Sheet Wideتوانید  بعد از انتخاب مقیاس افقی ، می

  .کنیدانتخاب 
  متناظر مقیاس افقی Sheet Wideمقادیر  -3-3جدول

افقیمقیاس   Sheet Wide 
200تا 35از  1:2000  

500تا  85از  1:5000  
1000تا  165از  1:10000  

برابر حداکثر اختالف ارتفاع خط پروژه و خط زمین انتخاب شود، در غیر این  2/1عرض کاغذ حداقل باید حدود 
به عنوان مثال اگر در . دهد باشد و برنامه خطایی مبنی بر این مشکل نشان می بل ترسیم نمیصورت پروفیل طولی قا

متر  50قسمتی از مسیر یک تونل طراحی گردیده است و حداکثر اختالف ارتفاع بین خط زمین و خط پروژه برابر با 
  . متر انتخاب شود 60برابر با  Sheet wideباید مقدار  ،باشد می

  

 ها امه مشخصات پلپرسشن -3-8
 ها تیپ پل -3-8-1

گیرد که هر کدام از آنها خصوصیات متفاوتی  نوع تیپ مختلف پل را در نظر می 8مجموعاً  PG for ALD 2009برنامۀ 
  :ها عبارتند از پل  تیپ. دارند

B M

Sh
ee

t W
id

e 



  

گارنومهندسین مشاور   

 

                          PG for ALD 2009 راهنماي برنامۀ 38

  
1 - Arch culvert :تیپ . ر خاکی استتواند باشد و همواره زی متر می 10و 8، 6، 5، 4، 3، 2هاي  این تیپ پل با دهانه

 .آمده است ،)37- 3(در شکل ، Arch culvertپل 

 
  .Arch culvertتیپ پل  -37-3شکل

  
2 -  Box culvert :تیپ پل. تواند باشد متر می 4و  3، 2هاي  این تیپ پل با دهانه Box culvert، 38-3(در شکل(، 

 .نمایش داده شده است

  
  

  .Box culvertتیپ پل  -38-3شکل
  

3 - Infill slab bridge :این تیپ . تواند باشد و همواره زیر خاکی است متر می 6و  5، 4، 3هاي  این تیپ پل با دهانه
 .نمایش داده شده است ،)39-3(در شکل ،پل

  
  .Infill slab bridgeتیپ پل  -39-3شکل

  
4 - Overpass: تیپ پل . تواند باشد می 8و  7.5، 7، 6.5 ،6، 5.5، 5، 4.5، 4هاي  این تیپ پل با ارتفاعOverpass،  در

 .نمایش داده شده است ،)40- 3(شکل

2.
0 

m
 

1.5 m or 2 m 

0.3 m 

0.1h 
 

h 

0.3 m or 0.5 m 

1.2 m or 1.5 m 

2 m or 3 m 
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  .Overpassتیپ پل  -40-3شکل

  
5 - Siphon: تیپ پل. ها و قطر لوله قابل تنظیم است تعداد لوله. باشد این تیپ پل به صورت مقطع لوله میSiphon ،  در

  .آمده است ،)41- 3(شکل

  
  .Siphonپل  تیپ -41-3شکل

  
6 - Slab bridge :نمایش داده  ،)42-3(در شکل ،این تیپ پل. تواند باشد متر می 6و  5، 4، 3هاي  این تیپ پل با دهانه

 .شده است

  
  .Slab bridgeتیپ پل  -42-3شکل

  
7 - Slab culvert :نمایش داده  ،)43-3(لدر شک ،این تیپ پل. تواند باشد متر می 6و  5، 4، 3هاي  این تیپ پل با دهانه

 .شده است

  
  .Slab bridgeتیپ پل  -43-3شکل

 
8- Special Bridge : این تیپ پل شکل مشخصی ندارد و برنامه تنها دو خط در ابتدا و انتهاي محدوده پل ترسیم

  . ر لوله داردقطاین محدوده بستگی به تعداد لوله و . نماید می

1.2 m or 1.5 m 

2 m or 3 m 

1.2 m or 1.5 m 

2 m or 3 m 

0.3 m or 0.5 m 

1.
0 

m
 

0.3 m or 0.5 m 
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 ها وارد نمودن مشخصات پل -3-8-2

 .ها در طول مسیر را وارد کند تواند اطالعات مربوط به مشخصات پل ها کاربر می در پرسشنامۀ مریوط به مشخصات پل
 .گیرد این اطالعات فقط جنبۀ ترسیمی داشته و برنامه از این اطالعات براي ترسیم پروفیل طولی بهره می

 را انتخاب کنید تا کادر محاورة …Bridgeگزینۀ  ، Profile Generatorها از منوي براي وارد نمودن مشخصات پل

Bridge Specifications، ظاهر شود ،)44-3(مطابق شکل.  

  
  .Bridge Specificationsکادر محاورة  -44-3شکل

 
  . شود هایی که تاکنون وارد شده است، نمایش داده می مشخصات پل ،Bridge Specifications در کادر محاورة

  
  ن پلافزود -2-1- 3-8

کلیک کنید تا کادر  Addبر روي دکمۀ  ،Bridge Specificationsبه منظور افزودن یک پل به پروژه در کادر محاورة 
توانید اطالعات مربوط به مشخصات  در این کادر محاوره می. ظاهر شود ،)45-3(مطابق شکل ،Add Bridgeمحاورة 

  .ها را وارد نمایید پل

  
  .Add Bridgeکادر محاورة  -45-3شکل
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، روبروي ها ابتدا تیپ پل را از جعبه ترکیبی بازشو  به منظور وارد نمودن اطالعات مشخصات پل
Bridge Type  انتخاب کنید و سپس اطالعات مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس دکمۀOK   را کلیک نمایید تا

  .وارد شوند  Bridge Specificationsدرکادر محاورة ،Bridge Informationمشخصات پل در جدول 
  

  :توجه
 Bridge Information پلها را بر اساس فاصله از مبداء یا کیلومتر پل مرتب نموده و در جدول PG for ALD 2009برنامۀ   

  .دهد قرار می
  
  
  :باشد ر میها به شرح زی یابند که براي هر کدام از پل ها بسته به نوع  پل تغییر می اطالعات مربوط به مشخصات پل 

  
v Arch culvert  

  :اطالعات این نوع تیپ پل عبارتند از ،شود مشاهده می ،)46-3(همانطور که در شکل 
• Bridge No.# :شماره پل. 

• Bridge Type :تیپ پل.  
• Infill Value :میزان زیر خاك بودن. 

• Station :فاصله از مبداء یا کیلومتر پل. 

• Number of spans :تعداد دهانه. 

• Span Length :طول دهانه. 

• Description :پل توضیحات مربوط به.  

  
  .Arch culvertمشخصات تیپ پل  -46-3شکل

  

  :توجه  
تنها . باشند یکسان می  Arch culvert ،Box culvert ،Infill slab bridge ،Slab bridge ،Slab culvertهاي  مشخصات پل  

  .ها رجوع کنید براي اطالعات بیشتر به تیپ پل. دباش هاي پل در مقادر طول دهانه می تفاوت این تیپ
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Overpass 

  :اطالعات این تیپ پل عبارتند از ،شود مشاهده می ،)47-3(همانطور که در شکل 
• Bridge No.# :شماره پل . 

• Bridge Type :تیپ پل.  
• Station :فاصله از مبداء یا کیلومتر پل. 

• Height :ارتفاع. 

• Description : پل بهتوضیحات مربوط. 

  
  .Overpassمشخصات تیپ پل  -47-3شکل

  
v Siphon 

  :اطالعات این تیپ پل عبارتند از ،شود مشاهده می ،)48-3(همانطور که در شکل 
• Bridge No.# :شماره پل . 

• Bridge Type :تیپ پل.  
• Station :فاصله از مبداء یا کیلومتر پل. 

• Number of Pipes :ها تعداد لوله. 

• Inside Dia. :ولهقطر ل. 

• Description :پل توضیحات مربوط به. 

 
  .Siphonمشخصات تیپ پل  -48-3شکل

 



  

گارنومهندسین مشاور   

 

                          PG for ALD 2009 راهنماي برنامۀ 43

v Special bridge 
  :اطالعات این نوع تیپ پل عبارتند از ،شود مشاهده می ،)49-3(همانطور که در شکل 

• Bridge No.# :شماره پل . 

• Bridge Type :تیپ پل.  
• Station :فاصله از مبداء یا کیلومتر پل. 

• Number of spans :تعداد دهانه. 

• Span Length :طول دهانه. 

• Description :پل توضیحات مربوط به. 

 
  .Special bridgeمشخصات تیپ پل  -49-3شکل

  

  :توجه  
  .ها وجود ندارد محدودیتی در تعداد پل PG for ALD2009در برنامۀ   

  
 

 ویرایش مشخصات پل - 2-2- 3-8
  :زیر را دنبال کنید به منظور ویرایش مشخصات یک پل مراحل

خواهید مشخصات آن را ویرایش کنید،  بر روي مشخصات پلی که می ،Bridge Specificationsدر کادر محاورة  - 1
 .پررنگ شود ،)50- 3(مطابق شکل ،کلیک نمایید تا سطر مربوط به آن

  .Bridge Informationانتخاب مشخصات پل در جدول  -50-3شکل
 

 .ظاهر شود ،)51-3(مطابق شکل ، Edit Bridgeا کادر محاورة کلیک کنید ت Editروي دکمۀ  - 2

 .را کلیک نمایید تا مقادیر مربوطه تغییر یابند OKاطالعات مورد نظر خود را وارد کرده و سپس دکمۀ   -3
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  .Edit Bridgeکادر محاورة  -51-3شکل

  
  حذف پل -2-3- 3-8

را کلیک  Deleteظر خود را انتخاب کرده و سپس دکمۀ پل مورد ن ،به منظور حذف یک پل از پروژه مانند مراحل قبل
  .حذف شود Bridge Informationنمایید تا پل مورد نظر از جدول 

  .شود ها به صورت خودکار ویرایش می در این حالت شمارة پل
  
 تنظیم مقادیر پیش فرض - 2-4- 3-8

را کلیک کنید تا  Resetانید دکمۀ تو می ،ها و تنظیم مقادیر پیش فرض به منظور حذف کردن کلیه مشخصات پل
  .ها حذف شوند اطالعات مربوط به مشخصات پل

  

 ها پرسشنامه مشخصات بنچ مارك - 3-9
ها در طول  مارك  تواند اطالعات مربوط به مشخصات بنچ ها کاربر می مارك  در پرسشنامۀ مریوط به مشخصات بنچ

ه و برنامه از این اطالعات براي ترسیم پروفیل طولی بهره این اطالعات فقط جنبه ترسیمی داشت. مسیر را وارد کند
  .گیرد می

  :ها عبارتند از مشخصات بنچ مارك
 Bench Mark No.#:شماره بنچ مارك.  

Side :باشدچپ یا راست تواند  سمت قرار گیري بنچ مارك نسبت به محور مسیر که می.  
Station :فاصله از مبداء یا کیلومتر بنچ مارك.  

Elevation :ارتفاع از سطح دریا.  
Lateral Distance :فاصله از محور مسیر.  

  .نمایش داده شده است) 52-3(هاي ترسیم شده در برنامه را در شکل  یک نمونه از بنچ مارك
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  .توسط برنامه شده بنچ مارك ترسیم -52-3شکل
  

را انتخاب کنید تا  …Bench Marksگزینۀ  ، Profile Generatorها از منوي مارك  براي وارد نمودن مشخصات بنچ
  .ظاهر شود ،)53-3(مطابق شکل ،Bench Marks Specifications کادر محاورة

  
  .Bench Marks Specificationsکادر محاورة  -53-3شکل

  
هایی که تاکنون وارد شده است، نمایش داده  مارك  مشخصات بنچ Bench Marks Specifications در کادر محاورة

   .شود می
  
  
   مارك  افزودن بنچ-3-9-1

 Addبر روي دکمه  Bench Marks Specificationsبه پروژه در کادر محاورة   مارك  به منظور افزودن یک بنچ
در این کادر محاوره اطالعات . ظاهر شود ،)54- 3(مطابق شکل  ، Add Bench Markکلیک کنید تا کادر محاورة

در جدول   مارك  را کلیک نمایید تا مشخصات بنچ  OKنمایید و سپس دکمۀ را وارد   مارك  مربوط به مشخصات بنچ
Bench Marks Information، درکادر محاورةBench Marks Specifications ، وارد شوند.  

  
  .Add Bench Markکادر محاورة  -54-3شکل
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  :توجه
مرتب نموده ودر جدول   ا کیلومتر بنچ ماركها را بر اساس فاصله از مبداء ی بنچ مارك PG for ALD 2009برنامۀ   

Bench Marks Information دهد قرار می.  
  

  :توجه
  .ها وجود ندارد محدودیتی در تعداد بنچ مارك PG for ALD2009در برنامۀ   

  
  ویرایش مشخصات بنچ مارك -3-9-2

  :مراحل زیر را دنبال کنید  ،به منظور ویرایش مشخصات یک بنچ مارك
خواهید مشخصات آن  ، بنچ مارکی را که میBench Marks Specificationsد مراحل قبل، در کادر محاورة همانن - 1

 .را ویرایش کنید، انتخاب نمایید

 .ظاهر شود ،)55-3(مطابق شکل ،Edit Bench Markکلیک کنید تا کادر محاورة  Editروي دکمۀ  - 2

 .ا کلیک نمایید تا مقادیر مربوطه تغییر یابندر OKاطالعات مورد نظر خود را وارد کرده و سپس دکمۀ   - 3

  
  .Edit Bench Markکادر محاورة  -55-3شکل

  
 حذف بنچ مارك -3-9-3

مانند مراحل قبل بنچ مارك مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس دکمۀ  ،به منظور حذف یک بنچ مارك از پروژه
Delete  را کلیک نمایید تا بنچ مارك مورد نظر از جدولBench Marks Information حذف شود.  

  .شوند ها به صورت خودکار ویرایش می در این حالت شمارة بنچ مارك
  

 تنظم مقادیر پیش فرض -3-9-4
را کلیک کنید  Resetتوانید دکمۀ  ها و تنظیم مقادیر پیش فرض می به منظور حذف کردن کلیۀ مشخصات بنچ مارك

  .ها حذف شوند تا اطالعات مربوط به مشخصات بنچ مارك
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 پرسشنامه مشخصات دیاگرام دور - 3-10
  :مشخصات دیاگرام دور عبارتند از

• Lateral slop in normal section : شیب عرضی جاده در قسمت مستقیم است و باید به صورت این عدد معرف
 ٪- 3رضی دهندة شیب ع نشان  3به عنوان مثال عدد . درصد و همچنین به صورت یک عدد مثبت وارد شود

 .باشد می

• No. :ورشمارة د.  
• Km of T.S: ورکیلومتر ابتداي تأمین د.  
• Km of S.C: ورکیلومتر انتهاي تأمین د.  
• Km of C.S:  ور حذفکیلومتر ابتدايد.  
• Km of S.T:   ور حذفکیلومتر انتهايد. 

• Superelevation : ین به صورت یک عدد نرخ  دور کامل است و باید به صورت درصد و همچناین عدد معرف
  .باشد در قوس می ٪6دهندة دور نشان 6به عنوان مثال عدد . مثبت وارد شود

  
  .نحوة ترسیم دیاگرام دور و مشخصات آن نشان داده شده است  ،)56-3(در شکل

  
  .نحوة ترسیم دیاگرام دور -56-3شکل

  
را انتخاب کنید تا  …Superelevationزینۀ گ  Profile Generatorاز منوي دیاگرام دوربراي وارد نمودن مشخصات 

  .ظاهر شود ،)57- 3(مطابق شکل ،Superelevations کادر محاورة
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  .Superelevationکادر محاورة  -57-3شکل

  
  . شود مشخصات دیاگرام دور که تاکنون وارد شده است، نمایش داده می ،Superelevations در کادر محاورة

  
3-10-1-ورافزودن دیاگرام د  

کلیک کنید تا یک  Addبر روي دکمه  Superelevationبه پروژه در کادر محاورة  دیاگرام دوربه منظور افزودن یک 
مربوطه را وارد دیاگرام دور  سپس می توانید اطالعات . اضافه شوددور  هاي دیاگرام به انتهاي فهرست دیاگرام دور 

  .سپس اطالعات مورد نظر را وارد نمایید .کنید
  
 ویرایش مشخصات دیاگرام دور -3-10-2

ابتدا بر روي دکمه   Superelevationبه منظور وارد نمودن اطالعات تعریف شده در این کادر محاوره به کادر محاوره 
Auto SE  کلیک کنید تا کادر محاورهAutomatic Superelevation Dataسپس طول پیش . مطابق شکل ظاهر شود

  .حداکثر مقدار دور را وارد نمایید فرض اعمال دور و همچنین
  

  
  .Automatic Superelevationکادر محاورة  -58-3شکل
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 حذف دیاگرام دور -3-10-3
بروي سطر مربوط به  .No ، در ستونSuperelevationاز فهرست در کادر محاورة دیاگرام دور به منظور حذف یک 

دیاگرام  کلیک کنید تا  Deleteسپس بر روي دکمۀ . خاب شودمورد نظر کلیک کنید تا سطر مربوطه انتدیاگرام دور 
  .مربوطه از فهرست حذف شوددور 
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  چهارمفصل 
  

  ترسیم پروفیل طولی
  

  ل طولییم پروفیترس - 4-1
ور ها، دیاگرام دور و دیگر تنظیمات پروژه پروفیل طولی به منظ ها، بنچ مارك پس از مشخص کردن مشخصات پل

  :ترسیم پروفیل طولی مراحل زیر را دنبال کنید
 .مسیر مورد نظر خود را فعال کنید  …Set Current Alignmentبا استفاده از گزینۀ  - 1

 Selectرا انتخاب کنید تا کادر محاورة Edit Vertical Alignmentگزینۀ ، Profile Generatorاز منوي  - 2

Vertical Alignment to Edit   شود ظاهر. 

 . را کلیک کنید تا اطالعات پروفیل طولی نشان داده شود OKمۀ دک - 3

در صورت عدم انجام این عمل برنامه پیغام  .کلیک کنید تا این کادر محاوره بسته شود  Closeبر روي دکمۀ  - 4
 .کند صادر می ،)1-4(مطابق شکل ،خطایی

 
  .پیغام خطا در ترسیم پروفیل طولی - 1-4شکل

 
 ،)2- 4(مطابق شکل ،Drawing Full Profileرا انتخاب کنید تا کادر محاورة  …Drawing Full Profileگزینۀ  - 5

 .ظاهر شود

  
  Drawing Full Profileکادر محاورة - 2-4شکل

  
در این حالت برنامه . آغاز گردد) 3-4(را کلیک نمایید تا محاسبات پروفیل طولی مطابق شکل Drawingدکمۀ  - 6

 .کند طولی میشروع به محاسبۀ تعداد نقاط پروفیل 
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  .آغاز عملیات محاسبۀ پروفیل طولی - 3-4شکل

  
شود و برنامه از کاربر نقطه شروع ترسیم  نشان داده می ،)4- 4(مطابق شکل ،پس از اتمام محاسبات، نمایشگر موس - 7

اي که تمایل دارید پروفیل طولی ترسیم شود  براي این منظور در هر نقطه. کند پروفیل طولی را درخواست می
 .باشد اول می Sheetاین نقطه محل قرار گرفتن . لیک نماییدک

  
  .ترسیم پروفیل طولی نقطه شروعانتخاب  - 4-4شکل

 
 .کند آغاز می ،)5-4(پس از انتخاب نقطۀ شروع ترسیم پروفیل طولی، برنامه ترسیم پروفیل طولی را مطابق شکل - 8

  
  .آغاز عملیات ترسیم پروفیل طولی - 5-4شکل

  

  یل طولیچاپ پروف -4-2
هاي  ها به ترتیب با نام گیرد که این الیه از پروفیل طولی در یک الیه قرار می برگهر  PG for ALD 2009در برنامۀ 

SheetLayer1 ،SheetLayer2 ،SheetLayer3  متر باشد و   4800به عنوان مثال اگر طول مسیر .اند مشخص شده  ....و
Sheet Size،2000 ،برگ به ترتیب در  3گیرد که این برگ  قرار می 3پروفیل طولی در  در نظر گرفته شده باشد

  .قرار دارند SheetLayer1  ،SheetLayer2 ،SheetLayer3هاي  الیه
ها را خاموش  روشن نمایید و دیگر الیه مورد نظر را Layer Sheetبه منظور چاپ پروفیل طولی در هر قطع کاغذ باید 

  .کنید
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