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 پیشگفتار

 

هاي پیشرفت در علوم مهندسی کشـور وجـود منـابع کـافی آموزشـی فارسـی و بـروز         یکی از زمینه

 علمـی باشد. لذا نگارندگان این کتاب الزم دانستند تا با تدوین این کتاب در کنار تشـریح مفـاهیم    می

هـایی   هـاي مختلـف علـوم مهندسـی، بـا ذکـر مثـال        مورد نیاز جهت طراحی در شاخه برداري نقشه

هاي اجرایی خواننـدگان را در اسـتفاده مرحلـه بـه مرحلـه یکـی از منـابع جدیـد          کاربردي از پروژه

ینـده  بعنـوان الگـویی از آ   افـزار  نـرم  ایـن ) یـاري نماینـد.   Civil3D2012افزار (نرمافزاري مهندسی  نرم

 Land Developmentافـزار   برداري و سایر علوم محیطی پس از نرم هاي مهندسی عمران، نفشه افزار نرم

اي در  افـزار حرفـه   هاي آزمایشی خود به یـک نـرم   پس از تست نسخه Civil3Dمطرح گردید. اکنون 

تـوان   زار، مـی اف با توجه به امکانات موجود در این نرم هاي پیچیده مهندسی تبدیل شده است. طرحی

 از جملـه خصوصـیات مهـم ایـن     .افزارهاي مهندسـی دانسـت   ترین نرم آن را به عنوان یکی از کامل

باشـد. از دیگـر    بعـدي از طـرح مـی    توانایی طراحی پویا و همچنین امکان طراحی مدل سـه  افزار نرم

هاي کاربردي دیگـر  افزار نرم توان به افزایش راحتی کاربران و امکان اتصال به می افزار نرم مزایاي این

)Land desktop ,AutoCAD, ArcGIS ….اشاره نمود ( 

نیسـت و بـا امیـد آنکـه کتـاب      لیف و تحقیقی عاري از عیب و نقص با توجه به این که هیچ تا

لـذا بسـیار خرسـند    هاي مختلف قرار گیـرد،   حاضر مورد استفاده دانشجویان و مهندسین رشته

تـا  گردآورندگان رسـانیده  اطالع م انتقادهاي سازنده خود را به خواهیم بود که خوانندگان محتر

 هاي بعدي تصحیحات الزم اعمال گردند. در نگارش

امیدواریم تدوین این اثر گامی کوچک در راستاي اعتالي فرهنگ غنی علـوم مهندسـی کشـور    

 برداري باشد. ص رشته مهندسی نقشهبخصو

  تچهار چیز بر صاحبان خرد از امت من الزم اس
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 کتاب معرفی مخاطبان

 

 امیدواریم که این کتـاب مـورد اسـتفاده تمـامی محققـین علـوم مهندسـی و محیطـی (عمـران،         

برخـی از مخـاطبین اصـلی    ، جغرافیا، منابع طبیعی و محیط زیست) قرار گیرد، لـذا  برداري نقشه

 این کتاب عبارتند از:

هسـتند. ایـن    Civil3D افـزار  نـرم  کاربران مبتدي که به دنبال یادگیري اصول اولیه در اسـتفاده از 

و برخی از اصول پایه مهندسـی برخوردارنـد ولـی     AutoCAD افزار نرم افراد از دانش استفاده از

 هاي عمرانی است. نها در انجام پروژهآ  ها جهت بهبود توانمندي هدف افزایش مهارت

 افـزار  نـرم  هـاي مکـانی در   دسته دوم کاربرانی هستند که به دنبال یک مرجع کامـل تحلیـل داده  

Civil3D هـاي   هایی کاربردي از پروژه این کتاب با ذکر مثالهایی کاربردي هستند.  همراه با مثال

 .نماید یاري می فزارا از نرم عمرانی آنها را در استفاده مرحله به مرحله
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 هاي موجود افزار نرم و مقایسه آن با Civil3D افزار نرم معرفی

 معرفی -1-1

 میالدي معرفی شـده اسـت. هـدف از طراحـی ایـن      1993در سال  Autodesk Civil3D افزار نرم

ل، دستیابی به تسهیالتی همچون مدلسازي سه بعـدي پویـا، مـدیریت گرافیکـی اشـکا      افزار نرم

 باشد. و... می تبادل اطالعات در شبکه طراحی

نویسـی شـده و تحـت آخـرین      هـا برنامـه   توسط جدیـدترین زبـان   Autodesk Civil3D افزار نرم

بر اساس ترکیبی از اصول  افزار نرم شود. طراحی این اجرا می Windowsهاي سیستم عامل  نسخه

بـوده کـه    1توانمند و تأمین راحتی کـاربران هاي  مبتنی بر استفاده از ابزارها و فرامین و خصیصه

 موجب تسهیل در استفاده و یادگیري آن شده است.

باشـد.   سازي و هماهنگی اجزا و سبک محوري مـی  بر پایه سه اصل شبیه افزار نرم روش کار این

 ها برتري قابل توجهی را براي ایـن افزار نرم این اصول، هر کدام به نوبه خود در مقایسه با سایر

 به ارمغان آورده است. افزار رمن

 سازي شبیه -2-1

مدلی مشابه به آن چه مدنظر طراح اسـت،   افزار نرم این معناست که محصول نهایی سازي به شبیه

ها و گزارشات  باشد، در نتیجه امکان استخراج ملزومات مورد نیاز براي اجراي طرح مانند نقشه

 هد داشت.میخ کوبی مسیر و... براي مهندسین وجود خوا

                                                           
١. User friendly 
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 هماهنگی اجرا -3-1

بر اساس مدلی گرافیکی و با پیروي از پارامترهاي مورد نظـر طراحـان    افزار ساختار طراحی نرم

گـردد. کـاربران    اي که قواعد کلی طراحی توسط مهندسین طـراح مشـخص مـی    باشد، بگونه می

ا براحتـی بـه انجـام    هـ  و جابجا نمودن اجزا آنهاي طرح  مؤلفهتوانند با کلیک کردن بر روي  می

 ویرایش بپردازند.

 افـزار  نـرم  هاي بـارز ایـن   ایجاد محیطی با ارتباط پویا میان اجزا مختلف طراحی از دیگر ویژگی 

باشد. ارتباط پویا میان اجزا بدین معناست که با ایجاد هر گونه تغییـر در سـاختار بخشـی از     می

و سایر متغیرهاي مرتبط بـا آن جـزء   ها  اجزا طراحی سبک و یا تعویض کلی آن جزء، برچسب

 شوند. کار به هنگام می مطابق با تغییرات صورت گرفته بطور خود

 سبک محوري -4-1

ایـن معناسـت کـه     باشد. سبک محوري به  ي سبک محور میافزار نرم Autodesk Civil3D افزار نرم

ز پـیش تعیـین شـده    هـاي ا  ها و شـیوه  افزار توسط سبک سازي شده در این نرم تمامی اجزا شبیه

توانند با تعریف یک سبک جدید و تخصیص آن بـه طـرح    شوند. کاربران می کاربران ساخته می

هاي مختلفی  ها و سبک شیوه افزار نرم مورد نظر، شیوه نمایش آن طرح را اصالح نمایند. در این

تلف دنیا هاي مرسوم در کشورهاي مخ ها با شیوه جهت ایجاد طرح وجود دارد و اکثر این سبک

 باشند. سازگار می

 یکپارچگی طراحی -5-1

نماید که در آن کاربران بدون استفاده از دسـتور   اي از محیط استفاده می بگونه Civil3D افزار نرم

ها را  فنی و فرمانی خاص بصورت کامالً مستقیم با طرح در ارتباط بوده و بصورت گرافیکی آن

هـاي آن   یري در اجـزاي طراحـی، مشخصـات و برچسـب    ویرایش نمایند. با ایجاد هر گونه تغی

یابند و این تغییرات بر روي اجـزا مربـوط نیـز بطـور خودکـار       جزء نیز بطور خودکار تغییر می

 شوند. اعمال می

باشند که تمامی مراحل و فازهـاي طراحـی    اي می ها بگونه سیستم طراحی پروژه افزار نرم در این

ها و اشکال در قالب یـک   ها، جداول، طراحی شیت ذاريمانند طراحی اجزاي طرح، برچسب گ

 گردد. مدل یکپارچه انجام می

 ها ها و مدیریت داده کالیبره نمودن پروژه -6-1

هـا، مـدیران پـروژه و کـاربران      یکپارچه و کالیبراسیون پروژه  هاي مدیریت داده با وجود سیستم
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بر روي اجزاي تبادل یافته از طریق تغییر  قادر به تبادل اجزا طراحی بوده و از هر گونه تغییرات

هـا   در انجـام پـروژه   Civil3D افـزار  نـرم  شوند. در نتیجه از جمله امتیازات رنگ اشکال، آگاه می

 باشند: بشرح زیر می

 در طول انجام فازهاي مختلف پروژه   انطباق طراحی نقشه 

 ها امکان دسترسی چندین کاربر بطور همزمان به طرح و اجزا نقشه 

 هاي تکمیل یافته سهولت بایگانی پروژه 

 هــا  تواننــد بــراي دسترســی بــه پــروژه : مــدیران پــروژه مــیکنتــرل دسترســی کــاربران

هـا در   این امر سـبب افـزایش حفاظـت داده    ،هایی براي افراد مشخص نمایند محدودیت

 شود. پروژه می

ی محـدوده طراحـی   هاي مکـان  دادهدسترسی به اعضا تیم طراحی جهت تحلیل نیازمند همچنین 

هـاي   بـا سیسـتم   Civil3D افـزار  نـرم  ها از طریق ارتبـاط مسـتقیم   باشند. دسترسی به این داده می

امکان تبادل اطالعـات   افزار نرم باشد. عالوه بر این در این پذیر می امکان )GIS(اطالعات مکانی 

 فراهم شده است. SQL Serverتوسط  ESRI ArcSDE افزار نرم با

 عملیات طراحی وضعیت -7-1

کـاره معمـوالً    هاي چندافزار نرم هاي گذشته با توجه به قیمت باال و نبود توانایی اجرایی در سال

اکثـر   لـذا نمـوده اسـت.    هایی با کارایی خاص تولید میافزار نرم ،افزار نرم کننده هر شرکت تولید

اند. عـدم   کرده استفاده می گوناگون افزار نرم ها خود از چندین هاي طراحی براي انجام پروژه تیم

ها طـی   مناسب داده ها موجب اتالف وقت و کالیبراسیون ناافزار نرم هماهنگی میان بعضی از این

 Civil3D افـزار  نـرم  این مشکل توسط شده است. امروزه  ها میافزار نرم تبادل اطالعات مابین این

هاي مختلف در  طراحی در زمینه گستره وسیعی از تسهیالت افزار نرم باشد. در این قابل حل می

 عبارتند از: افزار نرم اختیار طراحان قرار داده شده است. از جمله امکانات مختلف این

 افزار نرم ترسیمات توسط AutoCAD 

 GIS کشی و نقشه 

 برداري تحلیل نقشه  

 سازي سایت مدل 

 طراحی کریدور پایه 

 ها تولید و چاپ پالت 

دیگر نیازي بـه   Civil3D افزار نرم هاي مختلف طراحی توسط جنبهها و  با توجه به وجود توانایی



بر تحليل  ۱۴   Civil 3Dها مكاني   مو كا

تـوان   باشد، بعالوه جهت ادامه طراحی مـی  نمی افزار نرم ها میان چندین آماده سازي و تبادل داده

موجب افزایش بازدهی تیم طراحـی شـده    افزار نرم مدل هاي جدیدي را ارائه نمود. این ویژگی

 دهد. قابل توجه کاهش میو زمان انجام پروژه را بطور 

  SDRMap و Land Desktop با Civil3D 2012افزار  مقایسه نرم -8-1

هـا)   ها، مسیرها و یا پروفیل جهت معرفی اشکال ترسیمی (مانند رویهCivil3D 2012  افزار نرم در

مـودن  تنها کافیست کاربر به منوي ابزار مربوطه مراجعه نموده و با انتخاب گزینه ایجاد و وارد ن

 هاي اولیه، شکل ترسیمی را پدید آورد. داده

صـفحه   پها و خواص اشکال ترسیمی، در قسمت سـمت چـ   جهت مدیریت و ویرایش سبک

کاري تعبیه شده است. در جعبه ابزار نحوه دسـتیبابی بـه تمـامی اجـزا      یفضای ،افزار نرم طراحی

ر خود  نیز بـه چهـار بخـش    باشد. جعبه ابزا تعریف شده در پروژه بصورت دیاگرام درختی می

تقسیم شده که توسط این چهار بخش کـاربران  برداري  گر جعبه ابزار، تنظیمات و نقشه جستجو

هـا را ویـرایش و یـا     تواننـد آن  به تمامی جزئیات هر شکل ترسیمی دسترسی پیدا نموده و مـی 

 مدیریت نمایند.

 باشـد. در  مـی  افـزار  نـرم  ونه به، نحوه معرفی مقاطع عرضی نمافزار نرم از دیگر خصوصیات این

این کار با ترسیم مقطع عرضی توسـط فـرامین و    Land Desktop افزار نرم هایی همچونافزار نرم

هـاي از پـیش    ایـن کـار بوسـیله بلـوك     Civil3Dگرفته است امـا در   ابزارهاي ترسیمی انجام می

هـا   هر کدام از این بلـوك  گیرد، بدین معنا که کاربر تنها الزم است خواص ساخته شده انجام می

. این امر ایجاد یـک مقطـع عرضـی را    مدیریت نمایدها را در کنار یکدیگر  را تنظیم نموده و آن

باشـند. بعـالوه    تر و مشابه مدل واقعی می بسیار ساده نموده بطوري که مقاطع مدل شده ملموس

 زمان مورد نیاز جهت ساخت مقاطع عرضی را بسیار کاهش داده است.  

هاي مشابه، ایجاد ارتباطی منطقـی و پویـا میـان    افزار نرم نسبت به  Civil3Dافزار نرم گی بارزویژ

ي تعریـف   هاي افقی و قائم مقاطع عرضی نمونه ها، مولفه اجزاي تشکیل دهنده نقشه مانند رویه

ده تامین شـ  Civil3D افزار نرم باشد. در واقع ارتباط میان اجزا با ساخت مدل کریدور در شده می

هـاي افقـی مسـیر،     است. کریدور ترکیبی سه بعدي از اجزا تشکیل دهنده نقشـه (ماننـد مولفـه   

 باشد. هاي قائم و مقاطع عرضی نمونه) می مولفه

عملکردي پویا داشته و با ایجاد هر گونه تغییر در اجزا آن، سایر اجزا  افزار نرم کریدورها در این

کنند. از دیگر خصوصیات کریـدورها،   انطباق پیدا میمرتبط بطور خودکار با اجزا ویرایش شده 

هـایی  افزار نرم باشد و از آن جا که شیوه طراحی در ایجاد مدلی سه بعدي از مسیر مورد نظر می
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در تمامی مراحل انجام پروژه به صورت دو بعدي و بـر روي   SDRMapو  Land Desktopمانند 

ار دقیق و مفیدتر بوده، دید بهتري به طراح باشد، این روش مدلسازي مسیر بسی صفحه کاغذ می

پـس از ایجـاد    افـزار  نـرم  نیز از راندمان باالتري برخوردار خواهنـد بـود. در ایـن   ها داده و طرح

توانـد   شود که کاربر می کریدور، مقادیر احجام خاکبرداري و خاکریزي به کاربر نمایش داده می

عملیات حاصله را بـا صـرف زمـانی انـدك بـه       هاي قائم و افقی، مقادیر حجم با ویرایش مؤلفه

 مقادیر بهینه برساند.

در این بخش از کتاب نتـایج   Civil3D 2012 افزار نرم جهت دریافت کارایی محاسبات احجام در

ــن  ــرم خروجــی محاســبات احجــام حاصــله از ای ــزار ن ــا اف ــرم ب  و Land Desktopهــاي افزار ن

SDRMap 6.5 هـاي یکسـان در هـر سـه     ا مدل نمودن پـروژه مقایسه شده است. نحوه مقایسه ب 

باشـد.   کیلـومتر مـی   یـک اي به طول تقریبی  انجام گرفته است. پروژه مد نظر تهیه نقشه افزار نرم

هاي افقی، عمودي و مقاطع عرضی یکسـان ایجـاد    نبا رعایت الما افزار نرم در هر سه  این نقشه

مقادیر تجمعی احجام خاکبرداري ، افزار منر در سه معیار مورد بررسی جهت قیاس نتایجگردید. 

) مقادیر احجام تجمعی محاسبه شده در هر یک از 1-1و خاکریزي انتخاب گردید. در جدول (

 نمایش داده شده است. افزار نرم این سه

 افزار نرم : مقادیر تجمعی احجام خاکبرداري و خاکریزي در سه1-1جدول

 کعب)مقادیر تجمعی احجام عملیات خاکی (متر م

 نرم افزار خاکبرداري خاکریزي

36/1301 46/4640 Civil 3D 2012 

77/39 5/8223 Land Desktop 2007 

74/45 5/8829 SDR Map 6.5 

 
ها در محاسبات سطوح خـاکبرداري و خـاکریزي   افزار نرم تفاوت عمده محاسبات حجم در این

 Civil3D افـزار  نـرم  ونـه در باشد. سطوح عملیات خاکی محاسبه شده در مقـاطع عرضـی نم   می

هـا و آبـراه کنـار     بدون در نظر گرفتن فصل مشترك میان سطوح روسازي (بدون شیب شیروانی

این سطوح  SDR Mapو  Land Desktopهاي افزار نرم جاده) و زمین طبیعی بوده، در صورتی که

 نمایند. را نیز در محاسبات خود لحاظ می

 هاي تقریبی ریاضی و با استفاده   خاکی بر اساس روش سطوح عملیات SDR Map افزار نرم در


