
  

  

 به نام خدا

  :براي ترسيم خط پروژه به صورت زير عمل كنيد

 مي توانبا استفاده از گزينه ي نشان داده شده در شكل زير،  در ابتدا .عي بنا كنيدر روي زمين طبيخط پروژه را مي توانيد ب
  :روفيل سطح طبيعي زمين را ترسيم نمودپ

  
  

  
  

كليك نماييد تا پروفيل زمين در  Create Profile Viewبر روي . طبيعي پنجره ي زير گشوده مي شود براي توليد پروفيل زمين
  . يك نماي پروفيل ترسيم گردد

  كنيدكليكAddبر روي

وفيل در نماي پرفيل ترسيم شودكليك كنيد تا پر،بر روي اين كليد  

 سطح زمينانتخاب



  
در اين مورد براي ترسيم خط پروژه  .خالي توليد نماييد) يلنماي پروف( Profile Viewهمچنين خط پروژه را مي توانيد در يك 

براي اين كار از گزينه ي شكل  .روژه در آن ترسيم شودنيازي به زمين طبيعي نيست اما بايد نماي پروفيلي داشته باشيم تا خط پ
و فقط  را مشاهده نكنيد Profile Viewكوچك باشد امكان دارد نام كامل مانيتور شما  ابعاد توجه كنيد كه اگر( زير استفاده كنيد

بر  .گشوده مي شود) پنجره ي فوق( Create Profile Viewبا كليك بر روي اين گزينه پنجره ي ). آيكون آن قابل رويت باشد
  . شودترسيم  نماي پروفيلكليك نماييد تا  Create Profile Viewروي 

  
  

  
  نماي پروفيل خالي يك

  



  
  شامل پروفيل زمين طبيعينماي پروفيل  يك

  

  :در هر دو حالت براي توليد خط پروژه از شيوه ي زير استفاده نماييد

  
همراه با (نماي پروفيل را انتخاب نماييد . انتخاب نماي پروفيل صادر مي شود دستور ،پس از انتخاب گزينه ي فوق، در خط فرمان

 OKاز نامگذاري خط پروژه بر روي پس . پروفيل پنجره ي زير ظاهر مي شود با انتخاب نماي). پروفيل سطح زمين و يا بدون آن
  . نوار ابزار توليد خط پروژه باز مي شود. كليك نماييد

  

 نامگذاري خط پروژه



  
با هر روشي . براي بحث تفصيلي مي توانيد به كتاب مراجعه نماييدنوار ابزار فوق ابزارهاي متنوعي براي ترسيم خط پروژه دارد كه 

به ترتيب  ي مشخص شدهها براي ويرايش بر روي دكمه. داشتخواهيم  كه خط پروژه را ترسيم نماييد، هميشه نياز به ويرايش آن
 . ماييدنكليك 

 

دستورات نوار  در صورتي كه بخواهيد در نماي پروفيل خالي عمل ترسيم خط پروژه را انجام دهيد، ابتدا خطي فرضي با استفاده از
همچنين مي توانيد با . و سپس با روش فوق كيلومتراژ اول و انتهاي مسير و ارتفاعات مورد نظر را ويرايش نماييد ابزار ترسيم نماييد

براي . عمل ويرايش را با استفاده از شيب هاي ورودي و خروجي انجام دهيد Grade Outو  Grade Inاستفاده از ستون هاي 
  .ر شكل فوق استفاده نماييدد 3ترسيم نقاط سومه از گزينه ي شماره 
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