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زبان محاوره اي آن انگلیسی بوده و به دلیل این که لغات و اصطالحات به کار رفته در آن پرکاربرد و براي نقشه . می شوید

این مختلف در مورد قسمت هاي را در این قسمت توضیحاتی .کار کردن با آن بسیار ساده می باشدبرداران آشنا می باشد،
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برداشته چون در هنگام خاکبرداري، خاك فشرده است و وقتی که. است که حجم خاکریزي بیشتر از خاکبرداري است

در نتیجه اگر مقدار خاکبرداري را با خاکریزي مساوي بگیریم، باید . شودشود منبسط شده و از تراکم آن کاسته میمی
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=بنابراین نسبت  . مقداري خاك را از گوشه و کنار بیاوریم که متحمل هزینه حمل و نقل خواهیم شد نسبت 1.25

.ه و محاسبات به آن دست پیدا کرده ایماي است که در اثر تجرببهینه

سطر ها و ستون .کنیمشبکه بندي را وارد جدول میپس از انجام تنظیمات اولیه، داده هاي به دست آمده از مرحله

با وارد کردن .کنیمرا تنظیم میآنس بنابراین بسته به تعداد میخ ها، هاي این جدول قابلیت افزایش و یا کاهش را دارند پ

اولین حجم خاکبرداري و شود به طوري که با وارد کردن حداقل چهار ارتفاعداد ،محاسبات به طور خودکار انجام میاع

با توضیحاتی که در هر بخش . و با وارد کردن ارتفاع میخ هاي بعدي، اطالعت تغییر خواهند کردشودخاکریزي محاسبه می

.به دست آوریدتوانید اطالعات مورد نیاز راارائه شده است می

Full Field Survey Infoکادر 

توانید اطال عاتی راجع به نحوه ورود داده ها، میانگین ارتفاع، مناسب ترین شیب عرضی، مناسب ترین در این کادر می

.را مشاهده کنید. . . شیب طولی و 
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Design Summaryکادر  – Sum of All Sectors
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Entire Fieldکادر 

.کنیددر این بخش شیب طولی و عرضی طراحی شده را معرفی می
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گزینه . پذیریمرا میFull Field Survey Infoشیب پیشنهادي در کادر با تیک زدن این گزینه

Blendرودجهت نرم کردن شیب به کار می .
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. توانید شیب طولی و عرضی را به صورت پروفیل مشاهده کنیدنیز میRow/Column Profilesدر قسمت 
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.ارتفاعات و مساحت که بر اساس پارامتر هاي طراحی محاسبه شده اند را مشاهده کنید

.یا بخش بیان کنمSectorدانم تا توضیحاتی را راجع به ستون الزم می

Sectorیا بخش
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.  پر شدندDesigne Parametersدر تب Sector2و Sector1بینید ستون هاي که میهمانطور 

)17-1(شکل

Final Elavationتب 

)16-1(شکل

.  پر شدندDesigne Parametersدر تب Sector2و Sector1بینید ستون هاي که میهمانطور 

)17-1(شکل

Final Elavationتب 

)16-1(شکل

.  پر شدندDesigne Parametersدر تب Sector2و Sector1بینید ستون هاي که میهمانطور 

)17-1(شکل

Final Elavationتب 



)18-1(شکل

.جهت رسیدن به شیب مورد نظر نشان داده شده است،معرفی پارامتر هاي طراحیپس از در این تب ارتفاع نهایی هر میخ 

Specify Finalضمنا با کلیک راست بر روي هر نقطه و انتخاب گزینه  Elavationتوانید ارتفاع دلخواه خود را به می

.آن معرفی کنید

Cutsheetتب 

)18-1(شکل

.جهت رسیدن به شیب مورد نظر نشان داده شده است،معرفی پارامتر هاي طراحیپس از در این تب ارتفاع نهایی هر میخ 

Specify Finalضمنا با کلیک راست بر روي هر نقطه و انتخاب گزینه  Elavationتوانید ارتفاع دلخواه خود را به می

.آن معرفی کنید

Cutsheetتب 

)18-1(شکل

.جهت رسیدن به شیب مورد نظر نشان داده شده است،معرفی پارامتر هاي طراحیپس از در این تب ارتفاع نهایی هر میخ 

Specify Finalضمنا با کلیک راست بر روي هر نقطه و انتخاب گزینه  Elavationتوانید ارتفاع دلخواه خود را به می

.آن معرفی کنید

Cutsheetتب 



)19-1(شکل

هم . بینیدمقدار خاکبرداري و یا خاکریزي در هر میخ، در هر ردیف و ستون و در نهایت مجموع خاکبرداري و خاکریزي را می

Check Cut/Fillچنین در این تب قادر خواهید بود با انتخاب گروهی از میخ ها و کلیک راست کردن و انتخاب گزینه 

Ratioاگر این کار را براي تمامی میخ ها انجام دهید به همان عدد . نسبت خاکبرداري به خاکریزي را مشاهده کنید

.خواهید رسید25/1

Full Designتب 

)19-1(شکل

هم . بینیدمقدار خاکبرداري و یا خاکریزي در هر میخ، در هر ردیف و ستون و در نهایت مجموع خاکبرداري و خاکریزي را می

Check Cut/Fillچنین در این تب قادر خواهید بود با انتخاب گروهی از میخ ها و کلیک راست کردن و انتخاب گزینه 

Ratioاگر این کار را براي تمامی میخ ها انجام دهید به همان عدد . نسبت خاکبرداري به خاکریزي را مشاهده کنید

.خواهید رسید25/1

Full Designتب 

)19-1(شکل

هم . بینیدمقدار خاکبرداري و یا خاکریزي در هر میخ، در هر ردیف و ستون و در نهایت مجموع خاکبرداري و خاکریزي را می

Check Cut/Fillچنین در این تب قادر خواهید بود با انتخاب گروهی از میخ ها و کلیک راست کردن و انتخاب گزینه 

Ratioاگر این کار را براي تمامی میخ ها انجام دهید به همان عدد . نسبت خاکبرداري به خاکریزي را مشاهده کنید

.خواهید رسید25/1

Full Designتب 



)20-1(شکل

در این تب ارتفاع مشاهداتی هر نقطه، ارتفاع محاسبه شده براي رسیدن به شیب مورد نظر و نیز مقدار خاکبرداري و یا 

.کنیدیزي براي هر میخ را مشاهده میخاکر

3D Viewتب 

)20-1(شکل

در این تب ارتفاع مشاهداتی هر نقطه، ارتفاع محاسبه شده براي رسیدن به شیب مورد نظر و نیز مقدار خاکبرداري و یا 

.کنیدیزي براي هر میخ را مشاهده میخاکر

3D Viewتب 

)20-1(شکل

در این تب ارتفاع مشاهداتی هر نقطه، ارتفاع محاسبه شده براي رسیدن به شیب مورد نظر و نیز مقدار خاکبرداري و یا 

.کنیدیزي براي هر میخ را مشاهده میخاکر

3D Viewتب 



)21-1(شکل

توانید مدلی سه بعدي از مشاهدات برداشت شده، نقشه طراحی شده و یا در این تب و بر اساس سه گزینه باالي صفحه می

از جهات مختلف ببینید توانید آن را با پایین نگه داشتن کلیک چپ بر روي مدل می. نقشه بخش بندي شده را مشاهده کنید

.و با کلیک راست کردن بر روي آن و باال و پایین کردن موس، عمل بزرگ نمایی و یا کوچک نمایی را انجام دهید

)21-1(شکل

توانید مدلی سه بعدي از مشاهدات برداشت شده، نقشه طراحی شده و یا در این تب و بر اساس سه گزینه باالي صفحه می

از جهات مختلف ببینید توانید آن را با پایین نگه داشتن کلیک چپ بر روي مدل می. نقشه بخش بندي شده را مشاهده کنید

.و با کلیک راست کردن بر روي آن و باال و پایین کردن موس، عمل بزرگ نمایی و یا کوچک نمایی را انجام دهید

)21-1(شکل

توانید مدلی سه بعدي از مشاهدات برداشت شده، نقشه طراحی شده و یا در این تب و بر اساس سه گزینه باالي صفحه می

از جهات مختلف ببینید توانید آن را با پایین نگه داشتن کلیک چپ بر روي مدل می. نقشه بخش بندي شده را مشاهده کنید

.و با کلیک راست کردن بر روي آن و باال و پایین کردن موس، عمل بزرگ نمایی و یا کوچک نمایی را انجام دهید



)22-1(شکل )22-1(شکل )22-1(شکل


