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 مقدمه  -1

از با توجه به اینکه تهیه نقشه های ازبیلت و یا به عبارتی نقشه های چون ساخت در پروژه های عمرانی یکی 

ه می باشد ، در زمینه تاسیسات و زیرساخت های شهری نیز این امر بسیار مهم مهمترین امور پس از اجرای پروژ

عمیرات و همچنین جلوگیری از خسارت های نگه داری و ت ،چرا که جهت بهره برداری  و حیاتی به نظر می رسد

تهیه و تدوین دقیق این نقشه ها  ،احتمالی در حین اجرای پروژه های دیگر و عدم تالقی با تاسیسات مختلف

 بسیار ضروری و مهم می باشد.

و مهم  در مورد تهیه و تدوین این نقشه ها ایجاد بانک اطالعاتی مربوط به طرح اجرا شده نیز یکی از ارکان اصلی

تهیه ازبیلت می باشد که ضروری است در تهیه و تدوین بانک اطالعاتی در کنار نقشه های ازبیلت دقت الزم و 

 کافی به کار برده شود.

بانک اطالعاتی آن برای طرح فاضالب تهران نیز بسیار با اهمیت بوده و یکی از نکات تهیه نقشه های ازبیلت و 

تاسیسات زیربنایی شهر تهران و شبکه های با توجه به شرایط خاص اشد که ری و مهم این طرح بزرگ می بضرو

زیر زمینی در سطح شهر و از طرفی گستردگی بسیار باالی طرح فاضالب تهران بایستی پیمانکاران و  متعدد

 مجریان این طرح رویکردی بسیار جدی به این امر مهم داشته باشند.

لعمل حاضر در جهت باال بردن دقت و همچنین ایجاد وحدت رویه و دستورا ،مهم دلیل اهمیت باالی اینبه 

یکسان سازی عملیات تهیه و تدوین ازبیلت در دو بخش اصلی برداشت و گردآوری اطالعات و ارائه مستندات و 

گزارشات می باشد که در مورد بخش اول به تفصیل شرایط و دستورالعمل ها به تفصیل در بخش های آتی 

در مورد بخش ارائه مستندات و گزارشات نیز رویه تهیه و ارائه بانک اطالعاتی مطابق  .هسته دتوضیح داده ش

دستورالعمل ها و فرمت های فعلی بوده صرفا گزارشات و مستندات مربوط به عملیات های نقشه برداری و شیوه 

 .ل توضیح داده شده هستد شد که در بخش مربوطه به شکل کامکار به آن افزوده خواه

       حوزه شمول این دستورالعمل شامل برداشت مختصاتی المان ها و اندازه گیری هندسی آنها و همچنین

های آدمرو ،  دراپآیتم های قابل رویت و اندازه گیری نظیر فاصله بین آدمروها)خط لوله اجرا شده( ، تعداد 

نوع پر کننده یتم های غیر قابل رویت نظیر باشد و این دستورالعمل شامل آ می غیرهتعداد ورودی های آدم رو و 

 نمی باشد. غیرهتونل ، نوع تونل ، نوع خاک تونل و 
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تهیه و تدوین نقشه های ازبیلت ردن کیفیت لعمل حاضر بتوان در بهبود و باالبست با بهره گیری از دستورااامید 

 طرح فاضالب تهران قدم های مهمی برداشته شود.

 

 

 ایرانمهندسین مشاور رصد 

 1396ماه  دی                                                                                                             
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 برداشت و گردآوری اطالعات  -2

 :زیر تقسیم می شودبه سه بخش  در ازبیلت های فاضالب برداشت و گرداوری اطالعات

 برداشت مختصاتی  -الف 

  اندازه گیری هندسی  -ب 

 برداشت اطالعات توصیفی   -ج 

در این بخش که  شوندنقطه ای)منهول( و خطی )لوله( تهیه  ی برای دو نوع عارضه می بایست اندازه گیری هندسی

 .شوند میثبت برای پیمانکاران مشخص نقشه برداری و وه روشهای برداشت مورد قبول از نظر دقت و نح

 برداشت مختصاتی -الف 

این بخش مهمترین و اصلی ترین قسمت تهیه ازبیلت شبکه فاضالب تهران محسوب می شود و بایستی در تهیه 

دقت های مورد اطالعات این بخش پیمانکاران دقت الزم و کافی را به کار برده و دقیق ترین اطالعات را ارائه نمایند.

 حاصل می گردد . نقشه برداری  ابزارهای مناسب و روشهای استانداردنیاز تنها با استفاده از 

مورد  نقشه برداری مورد استفاده مشخص گردد که شبکه و بنچ مارکهای )مبنایی(در مرحله اول بایستی شبکه پایه

نقشه برداری زمان های  Orderبایستی به شکل دقیق مشخص شود که  چیست واستفاده در زمان اجرای پروژه 

تهیه نقشه ازبیلت نیز از  و جرا بر اساس کدام شبکه پایه پیاده سازی شده است که نهایتا جهت برداشت اطالعاتا

 ست.اهمان مبنا استفاده شده یا از مبنای دیگری استفاده شده 

 تصور میتوان را برداشت عوارض متناسب با آن ،برقراری شبکه ی پایه و در ادامهدر دو روش مجازبه صورت کلی 

 : دنبه شرح زیر می باشنمود که 

ارتفاعی و  )NCC اتصال به نقاط پایه موجود سازمان نقشه برداری کشور ساخت بنچ مارک و  -1

 (مسطحاتی 

 )شهرداری تهران(اتصال به شبکه سمت ساخت بنچ مارک و  -2

زاویه  و یا قرائت طول GPSباید مستندات قرائت این اتصال به صورت کامل ارائه شود و فایل راینکس   1 در مورد گزینه

اتصال به بنچ مارک های واسط .ارائه شود  توسط پیمانکاران یا ترازیابی و... به همراه کارت شناسایی و نتیجه سرشکنی

 چ مارک سازمان نقشه برداری باشند مورد قبول نمی باشد .بدون ارائه مدارکی که گویای اتصال مسطحاتی و ارتفاعی تا بن
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مانند در دسترس نبودن آنی اطالعات و یا نشست بنچ این روش به دلیل ابهاماتی که در مورد شبکه سازمان نقشه برداری 

نیست ولی از  پروژه به صالحممکن است پیش بیاید پروسه اتصال و...  مشکالتی که در و  است پیش آمدهمارک ها و ... 

نیاز باشد از این روش استفاده کند باید  ی یک پیمانکار که به هر دلیلی امکان دارد در منطقه حوزه شمول پروژه ییآنجا

  .دقیقا موارد مشخص و یا حداقل به دستور العمل های سازمان نقشه برداری ارجاع داده شود

 بخش ضروری می باشد. ودزی و ترازیابی در اینئجلد اول: ژ– 119استفاده ازدستورالعمل همسان سازمان نقشه برداری 

به علت استفاده در این حالت  که است تاسیس شده توسط شهرداری تهران "سمت"استفاده از شبکه  2مورد گزینه  رد

های ت )مگر در مواردی که قرائنیازی به ارائه مستندات شبکه پایه نیستدربیشتر موارد  (online)از اطالعات برخط

 استاتیک انجام شود که ارایه فایل راینکس نقاط شبکه ی پایه موردنیاز است(

بخش  ودزی و ترازیابی در اینئجلد اول: ژ– 119دراین بخش نیز استفاده ازدستورالعمل همسان سازمان نقشه برداری 

 ضروری می باشد.

ن است در بسیاری از معابر پیمانکاران برای و ممک نیست امکان پذیر GPSولی از آنجا که همیشه امکان استفاده از  

ایجاد نقاط پایدار به  پیمانکاران بهاست  الزممانند توتال استیشن استفاده نمایند  GPSنقشه برداری از ابزاری به غیر از 

دچار ایراد  در ادامه پروژه تا در استفاده از مختصات آن پالک هابپردازند  آلومینیومی یا بنچ مارک بتنی شکل پالک

 ناظر باشند .برای و همچنین قابل کنترل  نگردند

 :پالک ها هم دو روش قابل اجرا است  قرائتدر مورد 

 شبکه ایNTK (RTK )به صورت  ها قرائت مختصات پالک -

 قرائت مختصات پالک به صورت استاتیک  -

مشابه روش قبل ارجاعات در صورت نیاز الزم است ولی  الزامی نیست البته استفاده از روش استاتیک در پروژه حاضر

 و ارائه گردد. روش اندازه گیری و ارائه مدارک تعیین موقعیت و فایل های آن مشخص

 براساس دقتهای ذیل باشد:  پالک ها و بنچ مارک های ایجاد شده  دقت مختصاتینکته : 

 ± 3cm(: x,yدقت مسطحاتی ) -

 ± 5cmدقت ارتفاعی )براساس ارتفاع بیضوی(:  -

در این قسمت پیمانکار بایستی در فرم های مربوطه روش کار و دستگاه مورد استفاده شده و دلیل استفاده از نوع دستگاه 

 را قید نموده و در مدارک نهایی خود ارائه نماید.
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 مدارک الزم جهت ارائه : 

 فایل اکسل بنچ مارک ها و پالک های ایجاد شده  -

 فایل قرائت راینکس بنچ مارک و پالک های ایجاد شده  و مبنا -

 فایل شناسنامه نقاط مبنا  -

و ارتفاع آنتن و متد  PDOP,VRMS,HRMS,Z,Y,X)با درج NRTKو   RTKفایل خام و پردازش شده  -

 تصحیحات(

 : شرایط زیر باشدمی بایست دارای  اندازه گیری نقاط برداشتی

استفاده از گیرنده های ماهواره ای باید مشخص شود که قسمت دوم خود  در اینجا دو روش استفاده از توتال استیشن و

 تفکیک می شود  NTKو  RTKبه دو بخش استفاده از 

دستگاه ، تاریخ و... را در مورد برداشت با دوربین باید فرم قرائت که حاوی اطالعاتی مانند ایستگاه رفرنس ، ارتفاع 

 .ی قابل ردیابی باشد یمشخص نمود که هر استقرار به تنها

نیازی به وارد شدن به کد گذاری فایل ها و ... نیست فقط باید نحوه برداشت و تحویل اطالعات به گونه ای تعریف شود 

 .باشد که امکان استفاده از فایل خام پیمانکار و رسیدن به مختصات نقاط  وجود داشته 

هم روال به همین شکل خواهد بود ولی طبعا فرم های مخصوص خودشان باید (NTKو  RTK)درمورد دو روش بعدی 

 .طراحی شود 

 دقت های ابزاری مورد استفاده باید دارای شرایط ذیل باشند : 

 :توتال استیشن  -1

  2pp +5mmیابی بهتر از  دقت طول -

 ثانیه  7دقت زاویه یابی بهتر از  -

 ارائه گواهی کالیبراسیون شش ماهه  -

2- GPS : 

 میلی متر  ±5دقت مسطحاتی بهتر از : -

 میلی متر ±7دقت ارتفاعی بهتر از : -

 باشندفرکانس  2حداقل  -



  
 
 

 شبکه فاضالب ازبیلت  تهیهدستور العمل 
 24 از 8 صفحه  شرکت فاضالب تهران

 

 

 

 باید به گونه ای باشد که : عوارض توسط پیمانکار دقت اندازه گیری مکانی

 :NTK-RTKدرصورت استفاده از  -الف

-PDOP  باشد 6کمتر از عدد. 

-HRMS  سانتیمترباشد 5کمتر از. 

-VRMS  سانتیمتر باشد7کمتر از. 

 فایل راینکس در صورت قرائت استاتیک ارائه شود . -

)مرکز هندسی  سانتی متر و برای آدم روها ±10خطوط شبکه حداکثر  طول برایمختصات  دقت اندازه گیری -

 .متر ارتفاعی باشدسانتی  ±7سانتی متر مسطحاتی و حداکثر   ± 10حداکثر دریچه(

 :توتال استیشن در صورت استفاده از-ب

و مدارک مستند به کارگیری آن ارائه  مورد استفاده قرار گیرد با توجه به منطقه  ضریب مقیاس سیستم تصویر -

 شود .

( مرکز هندسی دریچهسانتی متر و برای آدم روها) ± 10خطوط شبکه حداکثر  طول دقت اندازه گیری برای -

 .سانتی متر ارتفاعی باشد ±7سانتی متر مسطحاتی و حداکثر   ± 10حداکثر 

 نتیجه گیری:

با ارائه مستندات و اطالعات دقیق  در نقشه برداری ی مورد استفادهیدر گزارشات ارسالی پیمانکار شبکه مبنا -1

 مشخص گردد.

و دلیل ایجاد شبکه محلی توضیح  در صورت نیاز به ایجاد شبکه محلی روش کار و نوع اتصال به شبکه مبنا  -2

 و مستندات شامل فایل قرائت ،تصاویر ،شناسنامه نقاط ارائه شود. داده شود
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ابزار مورد استفاده جهت برداشت که شامل استفاده از دستگاه هایی نظیر توتال استیشن و یا استفاده از  -3

این مستندات شامل اطالعات  گیرنده های ماهواره ای هست بایستی با ارائه مستندات مشخص گردد که

 خام و خروجی های اولیه می باشد.

مختصات دریچه ها و به طبع آن طول ناخالص بین آنها را براساس و  نظارت نکته : از آنجایی که مشاور

شهرداری تهران کنترل می نماید،پیشنهاد می شود پیمانکاران تا حد  "سمت”شبکه  در NRTK مبنای

 این کار را انجامبه سامانه سمت اتصال  با  و ( GNSS)چند فرکانسه GPSه ازبیلت از یامکان در زمان ته

هستند  این سامانه متصلکه به )بنچ مارک(  ای نقاط پایه از و یا در صورت استفاده از توتال استیشن دهند

 اهد کمترین تناقص و مغایرت باشند.نمایند تا ش استفاده

 عبارتند از : مختلف سامانه سمت به ترتیب  اولویت در استفاده از تصحیحات 

 MAXالویت اول : 

 IMAXالویت دوم :

 VRSالویت سوم :

  NEAROST الویت چهارم :

 شده باشد . رنوع تصحیحات استفاده شده می بایست در فایل ارائه شده ذک

 

  مشخص نمودن آکس دریچه آدمرو جهت برداشت مختصاتی و اندازه گیری فاصله دستورالعمل

 بین آدمروها:

با توجه به اینکه دریچه های ساخته شده برای منهول ها نقطه دقیق و مشخصی ندارد و امکان ساخت دریچه در هر 

سمت منهول امکان پذیر هست و از طرفی نقطه دقیق آکس دریچه نیز به شکل دقیق مشخص نیست ، جهت باال 

ام عملیات برداشت ضروری پیمانکاران حین انجبردن دقت و ایجاد وحدت رویه در مشخص نمودن آکس دریچه 

سانتی  60هست که به وسیله متر فلزی مطابق شکل اکس دریچه را مشخص نمایند که عموما قطر این دریچه ها 

 . می شودآکس دریچه ها را مشخص  سانتی متری آن  30متر بوده و با پیدا کردن شعاع 
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 دریچه آدمروآکس 

 

 

تر از حالت قطره های نکته : در خصوص خطوط با قطر باال که منهول با ابعاد بزرگتر یا هندسه ی متفاوت 

کوچک احداث می گردد و سبب می شود محل رسیدن لوله به منهول متفاوت با مرکز هندسی دریچه 

موظف است هم مختصات محل رسیدن لوله به منهول و هم مختصات مرکز هندسی دریچه را  باشد،پیمانکار 

 توامان ارائه نماید . 

 

 

 

 

دریچه  آکس

 دریچه
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 اندازه گیری هندسی-2

شده اندازه گیری و کنترل می گردد که به شکل طول خط اجرا در این بخش بر اساس جدول زیر دو آیتم عمق منهول و 

 زیر توضیح داده شده است.یری آنها در گتفصیلی نحوه اندازه 

 ردیف عنوان توضیحات

 1 عمق آدمرو کف منهول با استفاده از متر لیزری تابر اساس متر کشی از لبه دریچه 

 2 طول خالص لوله *و کم کردن شعاع منهول از هر طرف لوله  GPSبراساس نقاط برداشتی توسط 

 3 طول ناخالص لوله  GPSبراساس نقاط برداشت شده توسط 

متر باالتر از کف اولین 1استفاده از متر لیزری دیواره ی تا دیوار  یا براساس مترکشی دیوار تا 

 محل استقرار )طبقه(ازمنهول 
 4 آدم رو قطر 

 

 اندازه گیری عمق منهول :

   فاده از متر لیزری جهت این کار مناسب به نظر ین ایمنی در زمان اندازه گیری استجهت باال بردن دقت و همچن

از سمتی که پله منهول نصب لبه دریچه  بررسی شود با توجه به شکل زیر اندازه گیری عمق منهول برایمی رسد و 

بایستی موقع  نکته بسیار مهمی که در این زمینه وجود دارد ،هول بایستی اندازه گیری شودنتا کف مست انشده 

وان و نور لیزر به هیچ عن ف منهول بودهپیمانکار دقت نماید که طول اندازه گیری شده از لبه دریچه تا کاندازه گیری 

 برخورد دقیقا با کف منهول باشد. و این با ماهیچه برخورد نداشته 

 invertل بوده ولی مالک اکس دریچه منهو*تبصره :برای منهول با قطر باال مالک طول ناخالص براساس نقطه 

 ،رقوم زمین ،عمق ابتدا و انتها در لوله ،انتهای لوله می باشد. 
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 مناسب به نظر می رسد.جهت اندازه گیری ،  2mm ±از  دقت اندازه گیری بهتر با ترازدارمتر لیزری همچنین 

                                                          

           

 نحوه اندازه گیری صحیح عمق منهول با متر لیزری                                                      

 

 

 

 

 

 

لبه دریچه 

 دریچه
 متر لیزری

 ماهیچه

 کف منهول )آبرو(
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 ارائه شود . جبریبا جمع در مواردی که کف منهول از دریچه دید مستقیم ندارد می بایست عمق ها به صورت مرحله ای اندازه گیری شود و 

 نکته :دقت قابل قبول در اندازه گیری عمق منهول ها براساس جدول ذیل است :

 خطاهای قابل قبول شرح ردیف

 سانتی متر10 متر 3عمق تا  1

 سانتی متر 12 متر 6تا  3عمق  2

 سانتی متر 15 متر 9تا  6عمق  3

 سانتی متر 20 متر 9عمق بیش ار  4

 

 سانتی متر می باشد :  15نکته : دقت  در اندازه گیری طول ناخالص)و همچنین طول براساس مختصات( مورد قبول 

 در اندازه گیری قطر منهول براساس جدول ذیل است :  قبول نکته : دقت قابل

 خطاهای قابل قبول شرح ردیف

 سانتی متر10 میلی متر  1200قطر تا  1

 سانتی متر 12 میلی متر  1600تا  1200قطر  2

 سانتی متر 15 میلی متر  1800تا  1600قطر  3

 

 گیری عمق منهول ها ممنوع می باشد و استفاده از متر پارچه ای و فلزی جهت اندازه .م : هنکته م

 میلی متر( استفاده شود . ±2لیزری مناسب )بهتر از می بایست از متد 

  :خط بو شی اندازه گیری طول خط اجرا شده

در مورد طول خط اجرا شده نیز مالک عمل آکس تعیین شده دریچه ها بوده و فاصله بین دو آکس دریچه به عنوان 

باشد که طول خالص، طول  مینوع طول مطرح دو طول در نظر گرفته می شود البته در مورد طول خط اجرا شده 

که در موقع اندازه گیری مالک عمل آکس دریچه ها بوده و در مورد طول خالص با توجه به قطر  می باشند ناخالص

و غیره باشد شعاع منهول از هر طرف کسر و طول خالص به دست خواهد آمد  1800و یا  1200منهول که از نوع 

دریچه ها به دست می آید و مختصاتی حاصل خواهد شد که این مورد مرکز    X, Yتوجه به طول ناخالص نیز که با 

در مورد طول های خالص و ناخالص با توجه به اینکه اوال نقطه دقیقی در بخش های قبلی توضیح داده شده هست.

این  که دربرای جانمایی دریچه مشخص نیست ثانیا بر روی دریچه نقطه ثابتی به عنوان نقطه وسط وجود ندارد 

حالت برای از بین بردن اختالفات اندازه گیری و خطاهای احتمالی ضروری هست پیمانکاران هنگام برداشت و 

 مترکشی نقطه آکس دریچه را با رنگ مشخص نمایند.
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نکته مهم : پیمانکار می بایست کلیه اعداد و ارقام اندازه گیری شده )مختصات،طول،عمق ،قطر و ...( را با سه رقم 

 ارائه نماید .سانتی متر  10و خطای قابل قبول بیش از ر اعشا

معنی  نکته:پیمانکار می بایست در فایل )اکسل جداگانه( ابزار مورد استفاده در هر اندازه گیری را تغییر دهد. بدین

اده مشخص باشد با توتال استیشن اندازه گیری شده است یا با استفکه برای هر مختصات )به تفکیک شماره منهول(

  GPSاز 

 برداشت اطالعات توصیفی :-ج

ن دسته از اطالعات هستند که با مشاهدات گردآوری شده و کنترل می گردند که بیشتر منظور از اطالعات توصیفی آ

وری نموده و در آآن در مورد آیتم های اجرایی منهول ها می باشد که بایستی پیمانکار با دقت این اطالعات را جمع 

 نهایی خود ارائه نمایدگزارشات 

با توجه به اینکه تقسیم بندی عارضه ای به دو قسمت لوله و منهول می باشد در بخش لوله صرفا نوع لوله و قطر آن 

یمانکار تکمیل می شود ولی در مورد پقابل مشاهده میباشد و مابقی اطالعات بر اساس مستندات در حین اجرا 

 این اطالعات بادقت بسیار باال انجام گیرد.تکمیل  و بایستی تهیه منهول تمامی مواردقابل رویت بوده و

 جداول زیر نشان دهنده فیلدهای توصیفی لوله و منهول و نحوه برداشت آنها می باشد:

با توجه به تقسیم بندی عارضه ای به دو قسمت لوله منهول می باشد اطالعات توصیفی می بایست براساس 

 نکار تکمیل شود و توسط مشاور نظارت کنترل و تائید گردد .مستندات در حین اجرای پیما
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 فاضالب آدمروی توصیفی اطالعات جدول

 نوع شرح فیلد نام فیلد ردیف

1 UNIQUE CODE کد منحصر بفرد String 

2 PM_CODE  کدPM Int. 

3 MANHOLE TYPE  نوع منهول String 

4 DIAMETER قطر Double 

5 DEPTH  منهولعمق Double 

6 MATERIAL جنس منهول String 

7 INVERTLEVEL   رقوم کف Double 

8  GROUND LEVEL رقوم زمین Double 

9 X X Double 

10 Y Y Double 

11 AXIS ID  کد محور String 

12 MAIN AXIS ID  کد محوراصلی String 

13 MAIN STREET خیابان اصلی String 

14 BYSTREET فرعی خیابان String 

15 ALLEY NAME نام کوچه String 

16 PAVEMENT TYPE  نوع روسازي String 

17 BENEFICIARY شرکت بهره بردار String 

18 COMPANY MANAGER مدیر بهره برداري فاضالب منطقه String 

19 COMMENCEMENT DATE تاریخ شروع عملیات اجرایی Date 

20 COMPLETION DATE  پایان عملیات اجراییتاریخ Date 

21 CONSTRUCTION COMPANY مدیریت اجرا توسط String 

22 CONTRACT NO شماره قرارداد String 

23 CONTRACTOR نام پیمانکار String 
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24 DESIGN CONSULTANT  نام مشاور طراح String 

25 SUPERVISOR CONSULTANT نام مشاور ناظر String 

26 COMPANY SUPERVISOR ناظر کارفرما String 

27 EXCAVATION LICENSE NO شماره مجوز حفاري String 

28 EXPLOITATION DATE تاریخ بهره برداري Date 

29 Inlets NO  تعداد ورودي Int 

30 INLET1_AXIS ID 1کد محور ورودي String 

31 INLET1_PIPE_DEPTH 1عمق ورودي Double 

32 INLET1_PIPE_INVERT 1رقوم کف ورودي Double 

33 INLET2_AXIS ID 2کد محور ورودي String 

34 INLET2_PIPE_DEPTH 2عمق ورودي Double 

 نوع شرح فیلد نام فیلد ردیف

35 INLET2_PIPE_INVERT 2رقوم کف ورودي Double 

36 INLET3_AXIS ID 3کد محور ورودي String 

37 INLET3_PIPE_DEPTH 3عمق ورودي Double 

38 INLET3_PIPE_INVERT 3رقوم کف ورودي Double 

39 INLET4_AXIS ID   4کد محور ورودي String 

40 INLET4_PIPE_DEPTH 4عمق ورودي Double 

41 INLET4_PIPE_INVERT  4رقوم کف لوله ورودي Double 

42 OUTLET_AXIS ID کد محور خروجی String 

43 OUTLET_DEPTH عمق خروجی Double 

44 OUTLET_PIPE_INVERT رقوم کف خروجی Double 

45 POWER INTERSECTION تقاطع با برق Boolean 

46 QANAT INTERSECTION تقاطع با قنات Boolean 

47 TELECOM INTERSECTION  تقاطع با مخابرات Boolean 

48 WATER  PIPE INTERSECTION  لوله آبتقاطع با Boolean 
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49 GAS PIPE INTERSECTION تقاطع با لوله گاز Boolean 

50 OTHER UTILITIES INTERSECTION تقاطع با سایر تاسیسات Boolean 

51 STEP MANUFACTURER کارخانه سازنده پله String 

52 GATE MATERIAL نوع دریچه String 

53 GATE SIZE  ابعاد دریچه String 

54 GATE WEIGHT وزن یک دریچه Double 

55 GATE MANUFACTURER کارخانه سازنده دریچه String 

56  STEP  NO تعداد پله Int. 

57 STEP TYPE نوع پله String 

58 STEP WEIGHT وزن یک پله Double 

59 TREATMENTPPLANT ID  تصفیه خانه String 

60 WASTE ZONE منطقه فاضالب String 

61 WATER DISTRICT ID  ناحیه آب String 

62 WATER REGION ID منطقه آب String 

63 MUNICIPAL DISTRICT ID ناحیه شهرداري Int. 

64 MUNICIPAL REGION ID منطقه شهرداري Int. 

65 Hyperlink  فایل هاي چند رسانه اي String 

66 Comment توضیحات String 
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 فاضالب لوله خطوط توصیفی اطالعات جدول

 نوع شرح فیلد نام فیلد ردیف
1 AXIS ID  کد محور String 

2 MAIN AXIS ID کد محور اصلی String 

3 DIAMETER قطر لوله Int 

4 SLOPE شیب لوله Double 

5 MATERIAL جنس لوله String 

6 NET LENGTH طول خالص لوله Double 

7 Total Length طول ناخالص String 

8  START-INVERT رقوم کف ابتدای خط Double 

9 END-INVERT رقوم کف انتهای خط Double 

10  STATRT-DEPTH عمق ابتدا Double 

11 END-DEPTH عمق انتها Double 

12 START MANHOLE ID منهول ابتدا String 

13 END MANHOLE ID منهول انتها String 

14 START_GROUND_ELEVATION  زمین ابتدارقوم Double 

15 END_GROUND_ELEVATION رقوم زمین انتها Double 

16 MANUFACTURER کارخانه سازنده String 

17 DROP دراپ Boolean 

18 CONTRACTOR نام پیمانکار String 

19 CONTRACT NO شماره قرارداد String 

20 OPERATION DATE تاریخ اجرا Date 

21 CONSULTANT   مشاورنام String 

22 SEWAGE ZONE ناحیه فاضالبی String 

23 SUBZONE_ ID  زیرناحیه String 

24 WATER REGION منطقه آب String 

25 WATER DISTRICT ID  ناحیه آب String 

26 CONSTRUCTION COMPANY مدیریت اجرا توسط String 
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27 STREET NAME  نام معبر String 

28 ADDRESS آدرس String 

29 MUNICIPAL REGION ID منطقه شهرداری Int. 

30 MUNICIPAL DISTRICT ID ناحیه شهرداری Int. 

31 Gas_Zone منطقه گاز String 

32 Power_Zone منطقه برق String 

33 Tel_Zone منطقه تلفن String 

34 MUNICIPAL LICENSE NO شماره مجوز شهرداری String 

35 TRAFFIC LICENSE NO شماره مجوز راهنمایی String 

36 BENEFICIARY شرکت بهره بردار String 

37 TREATMENTPPLANT ID  تصفیه خانه String 

38 UNICCODEPM کد منحصر به فرد String 

39 GIS CODE GIS کد یونیک String 

40 CONTROL ID کد یونیک کنترل پروژه String 

41 PM_CODE  کدPM Int. 

42 REGION MANAGER مدیر بهره برداری فاضالب منطقه String 

43 EXPLOITATION DATE تاریخ بهره برداری Date 

44 Hyperlink  فایل های چند رسانه ای String 

45 COMMENT  توضیحات String 

 

نکته مهم : در صورتی که هریک از این اطالعات توصیفی که به شکل مشاهداتی گردآوری می شوند با  

 چک لیست مشاور کنترل مکانی مغایرت داشته باشد ازبیلت ارائه شده تایید نخواهد شد.
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 ارائه گزارش و مستندات -3

 :توسط پیمان کار را شفاف کند ازبیلت این بخش باید نحوه ارائه مدارک 

 :این مدارک به چند بخش قابل دسته بندی است 

 داده های شبکه پایه و اندازه گیری های خام و ... -

  INDEXکی پالن+لیست منهول به همراه مختصات + پالن و پروفیل مطابق با فرمت کارفرما  -

مطابق با فرمت کارفرما در فایل ارائه شده فیلد مربوط به کدیونیک می بایست بصورت درست پر  EXCELفایل  -

 شود(

 فایل اکسل اصلی مورد نیاز کارفرما  -

 در صورت وجود  –صورت جلسه ها و تاییدات پیشنیاز  -

 در این بخش مورد توجه قرار گیرد: مواردی که باید

که به توان در ذخیره سازی اطالعات با استفاده از کد مدرک به سرعت به شکلی و فایل ها کدینگ ارائه مدارک  -

  .داده را از انبوه مدارکی که توسط پیمان کار در حال حاضر و در آینده تولید می شود باز یابی کرد

پوشه بندی مدارک که نحوه ارائه فایل ها مرتبط با یک پروژه را مشخص می کند و در آینده از ارسال تکراری  -

  .ده و ارائه داده های دوگانه جلو گیری کنددا

 

مانند جداول از پیش تعریف شده یعنی مدارکی که منشا تولید آنها کارفرما نیست در انتها باید پیوست های مورد نیاز 

 کارفرما ، لیست الیه بندی سازمان نقشه برداری ) در صورت استفاده ( ، پیوست های مربوط به نحوه اندازه گیری و...

 .اضافه خواهند شد 

 نکات مهم در تهیه ازبیلت شبکه فاضالب :

تهیه شده توسط کارفرما فرمت ازبیلت های ارائه شده )الکترونیکی و کاغذی(بایستی دقیقا مطابق با فرمت ارائه  -1

 (1شود در غیر اینصورت ازبیلت های ارسالی بررسی نخواهد شد)پیوست 

 صحیح وارد شود .در فرمت الکترونیکی کد یونیک به شکل  -2

 سیستم مبنای برداست مختصاتی پبمانکاران بایستی مشخص گردد. -3
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 تمامی نقشه ها در پکیج ارائه شود . DWGفایل های  -4

 باشند .  UTMنقشه های تهیه شده براساس  -5

 .می بایست با فونت خوانا باشد و کتابچه می بایست طبق فرمت ارائه شده تهیه گردد کلیه شیت های تهیه شده

 که شامل شیتهای زیر خواهد بود:

 Cover 

 Index 

 List drowing 

 List manhole 

 Keyplan 

 Plan 

 Profile 

سازمان نقشه برداری یا شیت های تهیه شده توسط  1:2000استفاده از شیت های  -1

غ این دستورالعمل درازبیلت های تهیه شده بایستی از شیتهای تهیه شده توسط )پس ابالکارفرما

 ده شود(افکارفرما است

شیت سازمان نقشه  ¼یا به عبارتی  1:500می بایست دارای مقیاس   planکلیه شیت های  -2

 بردارسی باشند.

بوده و با فرمت ارائه شده تهیه  1:2000می بایست دارای مقیاس  keyplanکلیه شیت های  -3

 گردند.

 باشند. 1:1000می بایست دارای مقیاس   profilکلیه شیت های  -4

5- List drowing  می بایست تمام شیت های آورده شده در آلبوم کاغذی نام گذاری شده و در این

 شیت از آلبوم برای راهنمایی آلبوم آورده شود.

 بایستی شامل نام منهول و مختصات باشد.  list manholeصفحه  -6

 باشد .رمت ارائه شده توسط کارفرما فمی بایست کامال مطابق با  indexصفحه  -7

 .خط خوردگی در ابتدای کار عودت داده خواهد شدصورت تذکر : در 
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 میلی متر 1000ارائه ازبیلت معماری و سازه در آدم رو های خاص و آدم رو های خطوط باالی 

برداشت  واجرایی  detail در مورد ازبیلت معماری و سازه منهول های خاص کلیه مشاورین می بایست 

 اطالعات زیر را انجام دهند:

آدم رو های  که –متر  1دراپ ریزشی باالتر از - تعریف آدمرو های خاص: آدم رو های که دارای شکل های خاص 

 دارای ورودی از شبکه های فرعی و اصلی   یا در محل تقاطع چندین ورودی داشته باشد .

 و در موارد خاص عرضی و پالن را شامل شود–ازبیلت معماری  و سازه منهول می بایست حداقل یک برش طولی 

 با توجه به نیاز مقاطع بیشتری ارائه می گردد. )در صورت وجود دال میانی و ...(

 در ازبیلت های ارائه شده درج  اطالعات ذیل در پالن و برش ها  الزامی است :

  زوایای ورودی وخروجی –نمایش ورودی و خروجی های منهول با درج رقوم کف 

 ( نمایش مختصاتX,Yاکس در  )) یچه )حداقل یک نقطه مختصات دار 

  جنس منهول و لوله 

  جهت جریان –نمایش شیب 

  دریچه –پله –نمایش  دال های  میانی 

  ترکیبی(-شات کریت-تیر آهن-جنس حفاظت )چوبی–نوع  سازه  و حفاظت موقت در صورت وجود–

 پلی یوریا(-پوشش های اپوکسی- -HDPEپوشش حفاظت در مقابل خوردگی )

  تیپ سیمان –تیپ بتن –ضخامت بتن –نوع بتن 

   نوع سرعت گیر  –ابعاد  پاشنه–( ابعاد و سایز صفحه  ضد خوردگیPlate Stencils Steel) 

   ارائه مقطع برش عرضی جانمایی تاسیسات داخل منهول 

 ( نمایش باز شوهای تعبیه شدهOpening به همراه ابعاد و کلیه درج  ارتفاعی ) 

ها می بایست نقشه جزئیات سازه و جزئیات آرماتور بندی به همراه جدول لیستوفر ارائه  در ازبیلت سازه منهول

 گردد.



  
 
 

 شبکه فاضالب ازبیلت  تهیهدستور العمل 
 24 از 23 صفحه  شرکت فاضالب تهران
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 شبکه فاضالب ازبیلت  تهیهدستور العمل 
 24 از 24 صفحه  شرکت فاضالب تهران
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  مقدمه:
اجزاء پروژه هاي عظيم ، يكي از مهمترين چالشهاي پيش روي مديريت  جمع آوري اطالعات در قالب استاندارد ، كامل و يكپارچه شده براي 
اينكه شبكه فاضالب تهران توسط دستگاههاي مختلف و  به توجه گردد. با طرح بوده و اين مهم جز به كمك محيط هاي نرم افزاري ميسر نمي

تجميع داده ها استفاده از محيط هاي نرم افزاري عمومي  متعدد در زمانهاي گوناگون اجرا و نظارت مي شود به منظور جمع آوري اطالعات و
و  Excellكه قابليت دسترسي و يادگيري آسان را داشته باشند بسيار حائز اهميت است . به اين منظور دو محيط نرم افزاري رايج 

AutoCad  .براي ورود اطالعات و ترسيم پالن و پروفيل در نظر گرفته شده است  
ارائه شده در لوح فشرده ضميمه اين دستورالعمل محيطي نرم افزاري جهت ذخيره سازي اطالعات كامل  SewerNetWork.xlsmفايل 

ها و امكانات برنامه نويسي توانائي كنترل اطالعات ، ترسيم پالن و پروفيل  و نهائي شبكه فاضالب اجرا شده مي باشد كه با استفاده از قابليت
  Excellالذكر را دارد . همچنين در اين فايل  فوق Excellبر اساس داده هاي ورودي در فايل  AutoCadيط محورهاي شبكه در مح

 ArcGISبراي ايجاد اليه هايي در محيط   Accessامكان ايجاد خروجي هاي اطالعات توصيفي لوله و آدم رو در محيط بانك اطالعاتي 
  نيز در نظر گرفته شده است.
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  محتويات لوح فشرده:
در نامگذاري  CodePageمحتويات لوح فشرده را  در پوشه اي كه بنام پيمانكار ايجاد شده كپي نماييد(براي اجتناب از مشكالت احتمالي 

  از حروف التين استفاده شود).پوشه 
 )Panel Controlدر ( Windows) بعضي از محيط هاي CodePage توجه:به دليل آنكه تنظيمات فونت فارسي (

 و اين موضوع باعث مشكالت در اجراي برنامه هاي تهيه شده مي گردد ، لذا استتوسط كاربران درست انجام نشده 
  استفاده شود.حروف التين  ازمسير و پوشه فقط براي نامگذاري 

  
  فايلSewerNetWork.xlsm ) با توجه به ماكرو و برنامه هاي تهيه شده در فايل ، پسوندxlsm مي باشد.( 

) Openترسيمي و ...) در فايل ، بايد دقت كرد اگردر هنگام باز كردن ( -بنا به  نياز اجراي برنامه هاي تهيه شده (كنترلي  نكته مهم:
  شكل داخل كادر قرمز نمايان شد ، اجراي برنامه ها غير ممكن است.

  
  كليك كرده تا پنجره زير ظاهر شود : Optionsبراي رفع مشكل برروي دكمه 

  
  

  اگر دايره داخل مستطيل قرمز را انتخاب (سياه تو پر) كنيم ، به اين معني است كه فقط براي همين يكبار برنامه ها اجرا شود.
برنامه قابل اجرا باشد، برروي عبارت داخل مستطيل سبز كليك كرده تا پنجره Excell اگر بخواهيم بطور دائمي و براي تمام فايل هاي 

 تاييد مي كنيم. Okزير ظاهر گردد و سپس دايره داخل مستطيل آبي را انتخاب و در انتها با دكمه 
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  ) مي كنيم.Openخارج شده و مجددا آنرا باز ( Excellحال از فايل 
  فلدرHelp ي رستري (ااين فلدر حاوي فايل هاbitmap  مي باشد كه به عنوان راهنماي برنامه در قسمت هاي مختلف بنا به نياز

 كاربر نمايش داده مي شود.لطفا محتويات اين فلدر را ويرايش و يا پاك نكيند)
  فايلpdf. (اين فايل راهنماي كامل برنامه مي باشد) دستور العمل فرم شناسنامه لوله و آدم رو 

  فايلDB_Pipe_Manhole.mdb  كنترل(اين فايل براي تهيه بانك اطالعات توصيفي مي باشد كه شرح آن در قسمت ابزار 
 خواهد آمد) اطالعات

موجود است كه مرتبط با  Profile.dwgو  Sample_PLAN.dwg توجه: در لوح فشرده دو نقشه تحت نام 
و نقشه به  Excellمي باشد.كاربر مي تواند همراه با مطالعه راهنما ، از اطالعات   Excellاطالعات درج شده در فايل 

  عنوان نمونه كار استفاده نمايد.
  

  :)Excell )SewerNetWork.xlsmساختار فايل 
  . اصلي تحت نامهاي زير تشكيل شده است 1كاربرگ هارچاين فايل از 

   مشخصات پيمان -1
 آدم رو شناسنامه -2

 لوله شناسنامه -3

 گزارش -4

 مشخصات پيمان - 1

  گردد : درج ميفيلدهاي زير  در قالبمشخصات پيمان شامل اطالعات كلي طرح اجرا شده در اين كاربرگ  
 نام پيمانكار

 شماره قرارداد

 تاريخ ابالغ قرارداد

 تاريخ اجرا

 ناحيه فاضالب

 منطقه شهرداري

 نام مشاور

  نام مشاور ناظر
 آدرس 

  

                                                           
١  Sheet 
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 آدم رو شناسنامه -2

  گردد .  درج مي به شرح زير فيلد) 35هاي زير (تعداد فيلد در قالب آدم روها چون ساختشامل اطالعات   آدم روشناسنامه در اين كاربرگ 
  1نام آدم رو با فرمت نوشتاري:  شماره آدم رو -1

  2با فرمت نوشتاري محور: نام نام محور -2

 كد يونيك -3

 UTMدر سيستم  3رو با فرمت عددي: مختصات مركز آدم )Xمختصات طول جغرافيائي( -4

 UTMدر سيستم  4: مختصات مركز آدم رو با فرمت عددي) Yمختصات عرض جغرافيائي ( -5

 بر حسب متر 5:رقوم ارتفاع زمين آدم رو با فرمت عددي ارتفاع زمين -6

 بر حسب متر 6عمق آدم رو -7

 7 نقطه كمكيويا  منهول اجرا نشده،منهول موجود،منهول جديد  :وضعيت آدم رو -8

   بر حسب ميليمتر. 8قطر آدم رو با فرمت عددي :قطر آدم رو  -9

 9 پلي اتيلنيويا  چدني و بتني، چدني: نوع دريچه -10

 10 پلي اتيلنو يا  آجري، بتني درجا، بتني پيش ساخته، بتني نيمه پيش ساخته: جنس آدم رو -11

12- Opening 
 تيپ آدم رو -13

 11 اتيلنپله پلي ويا  پله فوالدي روكش دار، پله چدني:  نوع پله -14

 بر حسب عدد صحيح  12 با فرمت عددي پله آدم رو دتعدا: تعداد پله -15

 در مقابل اين فيلد نمايش  داده شود .     »X«در صورت وجود تأسيسات گاز شهري در مجاورت آدم رو كاراكتر  :گاز -16

 در مقابل اين فيلد نمايش  داده شود .     »X«در صورت وجود تأسيسات آب شهري در مجاورت آدم رو كاراكتر   :آب -17

 در مقابل اين فيلد نمايش  داده شود .     »X«در صورت وجود تأسيسات برق شهري در مجاورت آدم رو كاراكتر   :برق -18

در مقابل اين فيلد نمايش  داده شود  »X«در صورت وجود تأسيسات مربوط به مخابرات در مجاورت آدم رو كاراكتر  :مخابرات -19
.     

                                                           
  Textفرمت   ١
  Textفرمت   ٢
٣  Numeric 
4  Numeric  
5  Numeric  
مقدار عددي عمق آدم رو در اين ستون كه با رنگ سبز نمايش داده شده است توسط محاسبات سيستم (با استفاده از دكمه كنترل باالي  6

گردد و پيمانكار موظف است اين عدد را با عمق برداشت شده حقيقي مقايسه و  كاربرگ) از اختالف ارتفاع زمين و كف آدم رو محاسبه مي
  صورت بروز هرگونه مغايرت نسبت به كنترل مجدد اطالعات اقدام نمايد . كنترل نمايد و در

كاربر مي تواند از ليست موجود ، مورد مدنظر را  Ctrl+qاين ستون به رنگ زرد نمايش داده شده  و نياز به تايپ ندارد. با فشار همزمان   7
  انتخاب نمايد.

8  Numeric  
كاربر مي تواند از ليست موجود ، مورد مدنظر را  Ctrl+qاين ستون به رنگ زرد نمايش داده شده  و نياز به تايپ ندارد. با فشار همزمان   9

  انتخاب نمايد.
رد مدنظر را كاربر مي تواند از ليست موجود ، مو Ctrl+qاين ستون به رنگ زرد نمايش داده شده  و نياز به تايپ ندارد. با فشار همزمان   10

  انتخاب نمايد.
كاربر مي تواند از ليست موجود ، مورد مدنظر را  Ctrl+qاين ستون به رنگ زرد نمايش داده شده  و نياز به تايپ ندارد. با فشار همزمان   11

  انتخاب نمايد.
12  Numeric  
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 نمايش  داده شود .  در مقابل اين فيلد  »X«وجود قنات در مجاورت آدم رو كاراكتر در صورت   :قنات -20

 1ساير -21

   3محور ورودي با فرمت نوشتاري : نام2لوله ورودي اول محور -22

   بر حسب متر 4با فرمت عددي ورودي لوله:رقوم كف لوله ورودي اول رقوم كف -23

  بر حسب ميليمتر. 5ورودي با فرمت عددي لوله : قطر لوله ورودي اول قطر -24

 6لوله ورودي اول جنس -25

 7 لوله ورودي دوم محور -26

     لوله ورودي دوم رقوم كف -27

   لوله ورودي دوم قطر -28

 لوله ورودي دوم جنس -29

     8لوله ورودي سوم محور -30

 لوله ورودي سوم رقوم كف -31

   لوله ورودي سوم قطر -32

 لوله ورودي سوم جنس -33

 )1شرح فيلدها مانند ستون لوله ورودي اول( - خروجيستون لوله 

   9لوله خروجي محور -34

   لوله خروجي رقوم كف -35

  لوله خروجي قطر -36

   لوله خروجي جنس -37

 گردد.  كه در فيلدهاي قبل بيان نشده و حائز اهميت است در اين فيلد قيد ميوضيحات اضافي در رابطه با آدم رو ت: توضيحات -38

گردد كوچكترين خطا در ورود  اينكه ترسيم پالن نهائي شبكه بر اساس اين اطالعات به صورت خودكار انجام ميالزم به ذكر است ، با توجه به 
بايست در ورود اطالعات و كنترل نهائي داده هاي  اطالعات باعث بروز اختالل و خطا در ترسيم پالن نهائي خواهد شد و بنابراين پيمانكار مي

  رد .وارد شده نهايت دقت را مبذول دا
  

  لوله شناسنامه - 3
  گردد: درج ميبه شرح زير  هايدر قالب  فيلد لوله هاي شبكه فاضالباطالعات چون ساخت  در اين كاربرگ

  10:نام محور اجرا شده با فرمت نوشتارينام محور -1

                                                           
  مورد نظر در ستون ساير وارد گردد.ي خاص كه موضوع آن در فيلد هاي پيشين ذكر نشده باشد عارضه  در صورت وجود عارضه 1

قطر -رقوم كف-هاي ورودي احتمالي (حداكثر سه لوله) به هر آدم رو مي باشد.كه شامل نام محور مربوط به لوله يا لوله 30تا  19فيلدهاي    2
  است.

  Textفرمت   3
4  Numeric  
5  Numeric  
كاربر مي تواند از ليست جنس لوله را انتخاب  Ctrl+qنمايش داده شده  و نياز به تايپ ندارد. با فشار همزمان  زرد اين ستون به رنگ  6

  نمايد.
  شرح فيلدها مانند شرح فيلدهاي مربوط به لوله ورودي اول  7
  شرح فيلدها مانند شرح فيلدهاي مربوط به لوله ورودي اول  8
  بوط به لوله ورودي اولشرح فيلدها مانند شرح فيلدهاي مر  9

  Textفرمت   10
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   1: نام آدم رو ابتدا با فرمت نوشتاريشماره آدم رو ابتدا -2

   2فرمت نوشتاري : نام آدم رو انتها باشماره آدم رو انتها -3

 )تعيين ميگردد GIS كد يونيك(اين كد توسط شركت فاضالب تهران واحد -4

   3: نام آدم رو تحليه اضطراري محور با فرمت نوشتاريشماره آدم رو تخليه اضطراري -5

 بر حسب متر 4لوله : منظور از طول خالص لوله طول ناخالص منهاي قطر آدم رو با فرمت عددي طول خالص -6

 بر حسب متر 5لوله : منظور از طول نا خالص لوله فاصله دو مركز آدم رو مي باشد با فرمت با فرمت عددي طول ناخالص -7

 كه توسط سيستم بطور خودكار محاسبه مي گردد.فاصله دو مركز آدم رو متوالي : XY طول براساس مختصات  -8

   بر حسب متر 6: با فرمت عدديابتدا كف لولهارتفاع  -9

 بر حسب متر 7: با فرمت عدديانتها كف لولهارتفاع  -10

  8ارتفاع ريزش (دراپ) -11

  9: بر حسب درصد شيب -12

 بر حسب ميليمتر  10قطر لوله با فرمت عددي :قطر لوله  -13

 بتنيه و يا پلي اتيلن تك جدار،  پلي اتيلن دوجداره :11جنس لوله -14

 .فرشسنگ و يا  زمين خاكي،  مالت و سيمان،  موزائيك،  آسفالت :12جنس بستر روسازي -15

 .شفته آهك يا خاك سرندي و،  خاك سرندي و بتن،  شفته آهك،  بتن :13دور لوله مصالح پر كننده -16

 نوع اتصال لوله -17

 14با فرمت نوشتاري نام كارحانه توليد كننده لوله:كارخانه سازنده لوله -18

 .آبرفتي،  دژ،  سنگي،  ماسه اي،  رسي :1مسير لولهخاك  جنس -19

                                                           
  Textفرمت   1
  Textفرمت   2
  Textفرمت   3
4  Numeric  
5  Numeric  
6  Numeric  
7  Numeric  
ارتفاع ريزش در اين ستون كه با رنگ سبز نمايش داده شده است ، توسط سيستم ( استفاده از دكمه كنترل باالي شيت) از اختالف ارتفاع   8

كف انتها لوله و ابتداي لوله بعدي محاسبه ميگردد. پيمانكار موظف است اين عدد را با مقدار برداشت شده توسط كارشناس نقشه بردار خود 
  وده و در صورت وجود هرگونه مغايرت نسبت به كنترل مجدد اطالعات اقدام نمايد .كنترل نم

شيب لوله در اين ستون كه با رنگ سبز نمايش داده شده است ، توسط سيستم ( استفاده از دكمه كنترل باالي شيت) با توجه به ارتفاع كف   9
  لوله ابتدا و انتها و طول ناخالص لوله محاسبه ميگردد. 

10  Numeric  
كاربر مي تواند از ليست موجود ، مورد مدنظر را  Ctrl+qاين ستون به رنگ زرد نمايش داده شده  و نياز به تايپ ندارد. با فشار همزمان  11

  انتخاب نمايد.
جود ، مورد مدنظر را كاربر مي تواند از ليست مو Ctrl+qاين ستون به رنگ زرد نمايش داده شده  و نياز به تايپ ندارد. با فشار همزمان  12

  انتخاب نمايد.
كاربر مي تواند از ليست موجود ، مورد مدنظر را  Ctrl+qاين ستون به رنگ زرد نمايش داده شده  و نياز به تايپ ندارد. با فشار همزمان   13

  انتخاب نمايد.
  Textفرمت   14
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 .پايپ جكينگو يا  ميكروتولينگ،  ترانشه باز تونلنقب و    : 2اروش اجر -20

 گردد. توضيحات اضافي در رابطه با لوله كه در فيلدهاي قبل بيان نشده و حائز اهميت است در اين فيلد درج مي: : توضيحات -21

 
  زارشگ – 4
  در اين شيت درج ميگردد. تعداد منهولمتراژ لوله ، زارش گ
  
 

  توضيحات و نكات ضروري
  توضيحات كلي –الف 

و با روابط تعريف شده بين ساير ستون ها و  )كنترل(با كمك دكمه توسط سيستمنمايش داده شده سبز  به رنگكه ي يستونها -
 باشند. . اين ستونها غير قابل ويرايش ميمي گردد مقدار گذاري طور خودكار هب

از ليست ظاهر شده مورد مورد نظر انتخاب مي گردد.در حالتي  Ctrl+qبراي درج اطالعات در ستون هاي به رنگ زرد  با فشار  -
 دستي اطالعات را وارد نمود.صورت  بهنباشد ، مي توان مورد نظر در ليست كه موضوع 

 . لطفا ستوني را حذف و يا ستون جديدي ايجاد نكنيدبراي حفظ ساختار اطالعات ،  -

است حاوي اطالعات تجميعي ساير كاربرگها بوده و تحت هيچ عنوان نبايد حذف )  hide كه خارج از دسترس ( Item كاربرگ  -
 نرم افزار توانائي ارتباط با نرم افزار اتوكد و ترسيم خودكار نقشه پالن و پروفيل را نخواهد داشت.گردد . در غير اينصورت 

آدم در رابطه با محورها و  كنترلي دارد كه با استفاده از آن موارد وجود كنترلدكمه  لوله آدم رو و شناسنامهكاربرگهاي در باالي  -
 .انجام مي گيرد روها 

  
  شيت مشخصات پيمان -ب

  در اين شيت مشخصات پيمان در رديف هاي مور نظر درج مي گردد. 
  
 شيت مشخصات آدم رو -ج

خالي هاي  رديفوجود معرفي شده درج مي گردد.با توجه به ستون هاي  و در اين شيت ي اجرا شدهاطالعات برداشت شده آدم روها -
 صورت نگيرد.امر ولي بهتر است به لحاظ تهيه گزارش اين  .مشكلي ايجاد نمي كند ي تعريف شدهها بين رديف

.در صورتيكه كاربر در آن عددي درج نمايد هنگام گردد  توسط سيستم از اختالف ارتفاع زمين و كف آدم رو محاسبه مي رو عمق آدم -
 اطالعات توسط سيستم مقدار آن مجددا محاسبه مي گردد. لكنتر

و كاربر موظف است نسبت به كنترل داده ها و ورود  نمايش داده خواهد شددر مواقع زير   شناسنامه آدم روها كنترل پيام خطاي -
 اطالعات صحيح با قالب بندي ( فرمت) اعالم شده اقدام نمايد.

o مختصات خارج از محدوده تهران باشد 

o .نام محور تكراري و يا نام حوضچه تكراري در يك محور بكار رفته باشد 

o  باشدن تكرارينام آدم رو درج شده  

 ~] [ } {  ' ; "* + ) ( =  & ^%  $ # @!  ؟ نام آدم رو نبايد از كاراكترهاي خاص مانندتوجه : در 
 گردداستفاده 

o منفي باشد. ياو صفر  ، وارد نشده  ، رقوم زمين آدم رو 

o  عدد صحيح ) ستون ها رعايت نشود –عدد اعشاري  -ورود اطالعات از نظر نوع (حرفي  

                                                                                                                                                                                     
كاربر مي تواند از ليست موجود ، مورد مدنظر را  Ctrl+qر همزمان اين ستون به رنگ زرد نمايش داده شده  و نياز به تايپ ندارد. با فشا  1

  انتخاب نمايد.
كاربر مي تواند از ليست موجود ، مورد مدنظر را  Ctrl+qاين ستون به رنگ زرد نمايش داده شده  و نياز به تايپ ندارد. با فشار همزمان   2

  انتخاب نمايد.
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 ولهشيت مشخصات ل -د  

رديف  چندين و با توجه به ستون هاي معرفي شده درج مي گردد.وجود كاربرگدر اين هاي اجرا شده  لولهاطالعات برداشت شده  -
اطالعات حداقل يك  ، نمايش و تهيه گزارش براي تفكيكبهتر است با اين حال  .خالي بين رديف ها مشكلي ايجاد نمي كند 

 .بين اطالعات هر محور با محور بعدي در نظر گرفته شود رديف خالي 

  گردد.پرهيز  جداً بعداز تكرار نام محور در رديف هاي گيرد.  صورت ميمحور در ستون اول و فقط يكبار مربوط به نام درج اطالعات  -

 شروع شود. نحوه صحيح ورود اطالعات مربوط به آدم روها -1 شكلمانند نام آدم روهاي هر محور بايد از رديف همان محور  -

  
  
  
 

 نحوه صحيح ورود اطالعات مربوط به آدم روها -1 شكل

  
   درست                                          غلط

در صورتيكه كاربر در آن درصد شيب لوله توسط سيستم با توجه به ارتفاع كف لوله ابتدا و انتها و طول ناخالص محاسبه ميگردد .  -
 عددي درج نمايد هنگام كنترل اطالعات توسط سيستم مقدار آن مجددا محاسبه مي گردد.

شناسنامه لوله ها در مواقع زير نمايش داده خواهد شد و كاربر موظف است نسبت به كنترل داده ها و ورود  كنترل پيام خطاي -
 اطالعات صحيح با قالب بندي ( فرمت) اعالم شده اقدام نمايد.

o رديف جلوي نام محور خالي باشد. 

o  دباشهمان محور عنوان زير نام محور تكرار. 

o تكرار نام محور. 

o باشد. انتهاي محور در قسمت شناسنامه آدم روها تعريف نشده آدم رو ابتدا يا 

o .ترتيب نام آدم روهاي ابتدا و انتها درست نباشد 

o منفي باشد. و ياصفر ، وارد نشده  لوله  كف رقوم زمين 

o  عدد صحيح ) ستون ها رعايت نشود –عدد اعشاري  -ورود اطالعات از نظر نوع (حرفي 
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 مجموع   نام محور و ترتيب آدم روهاتوجه : براي تسهيل در استخراج اطالعات مربوط به مختصات آدم رو ها 
  :شده است تهيهنرم افزاري به شرح زير امكانات 

  
به نحوه استخراج مختصات آدم رو و ترتيب آدم روها  از نقشه هاي چون ساخت (ازبيلت) شبكه فاضالب اجرا شده 

 منظور درج در فايل شناسنامه شبكه فاضالب

 وشناسنامه آدم رو طراحي شده است دو  شيت تحت نام  Excellدر محيط نرم افزاري استاندارد شناسنامه شبكه فاضالب كه در محيط 
  جهت درج اطالعات شبكه فاضالب اجرا شده مي باشد. شناسنامه لوله 

  

  
  مطابق شكل زير Xو مختصات  Yستونهاي شماره آدم رو ، مختصات  شناسنامه آدم رودر شيت تحت نام 

  
  ستون هاي نام محور و شماره آدم رو ابتدا و انتها مطابق شكل زيرشناسنامه لوله و در شيت 
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براي اين منظور دو روش زير در نظر الزم است كه از نقشه هاي چون ساخت (ازبيلت) پالن شبكه اجرا شده در شيت هاي فوق درج گردد.
  .مناسب تر است GPSبا توجه به اطالعات دقيق گرفته شده كه روش اول 

  :GPSروش اول استفاده از دستگاه 
برداشت شده باشد ونيز اسامي آدم روها قبال در شيت شناسنامه آدم روها درج و فايل خروجي  GPSدر صورتيكه مختصات آدم روها با دستگاه 

.* ذخيره شده باشد بطوريكه كاراكتر جدا كننده ستون ASCويا DAT ،*.TXT.*با پسوند  textدر قالب فايل از نوع  GPSاطالعات 
  باشد ، مي توان مختصات آدم روها را فراخواني  نمود.  Tab,Comma,Semicolon,Spaceيكي از حروف  GPSهاي فايل اطالعات 

  توجه:نام محور و ترتيب آدم روها طبق شكل فوق توسط كاربر در شيت شناسنامه لوله وارد گردد
  

  
  

آن از فايل در شيت درج  x,yجستجو شده و در صورت وجود مختصات  GPSنام هر آدم رو در شيت شناسنامه آدم رو در فايل معرفي شده 
  رنگ مي گردد. قرمزميگردد.در صورت عدم وجود سلول مربوطه 
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  براساس متركشي :  AutoCADروش دوم استفاده از نقشه پالن شبكه ترسيم شده در محيط 
تهيه شده است Programs در فلدر  MAKE_CSV.xlsmو  TOOLS_Shabakeh.LSPبراي اين منظور دو برنامه تحت نام 

  دستورالعمل استفاده آن مطابق زير مي باشد. كه
  

  ترسيم شده  است. AutoCADفرض قبال نقشه اي از شبكه اجرا شده با مشخصات زير در محيط 
  
  

  
  

  در نقشه فوق شبكه ترسيم شده با مشخصات زير مي باشد:
  در شكل) 520,516 (براي مثال Textنام آدم رو يا حوضچه شستشو به صورت  -1
  donutيا  circleو يا حوضچه شستشو با موقعيت آدم ر -2
 در شكل) D5(براي مثال  textنام محور به صورت  -3

  براي استخراج مختصات آدم روها در هر محور مطابق زير عمل مي كنيم.
فراخواني  AutoCADرا در محيط   Programsموجود در مسير  TOOLS_Shabakeh.LSPابتدا برنامه تحت نام   -4

  را وارد كرده تا پنجره زير ظاهر گردد.  apploadاتوكد دستور   commandميكنيم. در قسمت 
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  را انتخاب ميكنيم.  closeو سپس  loadسپس از طريق اين پنجره مسير و فايل قيد شده را انتخاب و دكمه 

  مورد نظر فراخواني شده و پنجره زير ظاهر ميگردد Lispبا اين عمل برنامه 
  

  
  

  جديدي را  جهت استفاده كاربر به شرح زير جهت معرفي مي نمايد دستورات  پنجره فوق 
  

  :XXدستور 
اتوكد مراحل زير براي هر محور از شبكه اصلي فاضالب الزم است  commandبه عنوان يك دستور در جلوي  XXبا تايپ 

  اجرا گردد:
Select Mehvar Shabakeh <Enter to Stop>: 

مربوط به نام محور) بر روي نقشه را انتخاب مي كنيم با توجه به شكل مثال  textمورد نظر (در جواب سئوال با ماوس نام محور 
A12 انتخاب ميگردد  

  
Select Manhole Name <Enter to Stop>:  

:Pick Manhole Point  
 بر روي موقعيت آدم رو ( ) و سپسtextپس از انتخاب نام محور، به ترتيب قرار گرفتن آدم روها از باال دست به پايين نام آدم رو (

circle  ياdonut.كليك كرده تا مختصات نيز معرفي گردد (  
در صورت بروز خطا در معرفي اطالعات هر محور را وارد ميكنيم. Enterاين قسمت را تا آخرين آدم رو ادامه داده و براي اتمام كار 

  جددا انتخاب گردد پيام هشدار زير ظاهر ميگردد:مي توان مجدد عمل را انجام داد.الزم به ذكر است اگر نام محور م
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  الزم است كاربر براي ادامه برنامه به سئوال زير پاسخ دهد:

Do you want to (O)verwrite or make (N)ew file or (E)xit <O/N/E>:  
  
O ) براي فايل با همان نام :Overwrite(  
N تا  ي كه خود برنامه ايجاد ميكندشماره ايندكس شدنبا همان نام محور وليكن اضافه  ايجاد ميگردد : در اينصورت فايل جديدي

  )MM_V4(1).Csvو   XX_V4(1).Csvمغايرت داشته باشد .(براي مثال  با نام  فايل مشابه موجود
E  براي قطع برنامه (ميتوان از دكمه :Esc  (نيز استفاده كرد 

  
شروع شده حاوي اطالعات  _XXشروع شده حاوي اطالعات آدم رو (شامل نام و مختصات) و فايلي كه با  _MMفايلي كه با 

  شبكه فاضالب (شامل نام محور و ترتيب معرفي آدم روها) مي باشد.
موجود در  MAKE_CSV.xlsmدر مسير فوق ايجاد ميگردد.حال فايل  CSVبا توجه به تعدد محورها ، فايل هاي مختلف 

 كپي كرده و آنرا باز ميكنيم( مطابق شكل زير) ايجاد شده  CSV.*كه فايل هاي را در مسير فوق   Programsفلدر 

  

  
  پنجره زير نمايان ميگردد ctrl+Qبا كمك دكمه هاي 

  

  
  

دو فايل ايجاد شده در  CSVتمامي فايل هاي  Make Final CSV (Manhole and Shabakeh)با انتخاب دكمه 
  زير
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 CSV_FINAL_MANHOLE.CSV  (تجميع شده اطالعات شيت آدم رو)
CSV_FINAL_SHABAKEH.CSV(تجميع شده اطالعات شيت شناسنامه لوله)  

  .ايجاد ميگرددمطابق پيام زير  CSVدر همان مسير فايل هاي  
  

  
  

  هاي مورد نظر كپي نمايد.را در شيت اطالعات  ) آنها مي تواندopenبه منظور باز كردن ( فايلدو بر اين  DBclickكاربر با 
  :FEدستور 

به عنوان يك دستور در جلوي  FEجستجو كنيم ، با تايپ موقعيت آدم رو و يا محور را بر روي نقشه در صورتيكه بخواهيم 
command  اتوكد text اگر بيشتر از يكي باشد از جداكننده مطابق مورد نظر آدم رو يا محور)A,B,C  استفاده ميكنيم) را وارد

                                                                                                  <Enter Text <A,B,Cميكنيم:
ظر را مورد ن textوصل ميگردد.كاربر ميتواند با استفاده از اين خط  text خطي به ، در صورت وجود ، از گوشه چپ پايين نقشه 

  مورد بررسي قرار دهد.
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  دكمه كنترل اطالعات: 
له با كليك بر روي دكمه ، پنجره ابزار كنترل اطالعات ظاهر مي گردد در اين پنجره كنترل اطالعات بايد به ترتيب انجام شود. انجام هر مرح

  منوط به صحت مرحله قبل است.
  

 پنجره كنترل اطالعات -2 شكل

  
  

شيت در با توجه به انتخاب هر موضوع از شكل فوق ، كنترل اطالعات انجام و نتايج به صورت پيام اعالم مي گردد.در صورت وجود خطا 
  .با رنگ قرمزمشخص مي گردد (نام محور يا نام آدم رو) لولهشناسنامه و در شيت  (سلول نام آدم رو) شناسنامه آدم رو

ظاهر مي گردد تا كاربر نظرات ، پيشنهادات و مشكالت  AJH.IT.USER.@GMAIL.COMدر قسمت تماس با ما ، آدرس ايميل 
  خود را با ذكر نام و تلفن ارسال نمايد.

برداشت شده باشد ونيز اسامي آدم روها قبال در شيت  GPSدر صورتيكه مختصات آدم روها با دستگاه توجه : 
ويا DAT ،*.TXT.*با پسوند  textدر قالب فايل از نوع  GPSشناسنامه آدم روها درج و فايل خروجي اطالعات 

ASC ذخيره شده باشد بطوريكه كاراكتر جدا كننده ستون هاي فايل اطالعات *.GPS  حروف يكي از
Tab,Comma,Semicolon,Space  فراخواني  نمود.باشد ، مي توان مختصات آدم روها را   
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نام آدم روي تكراري در شناسنامه آدم رو -3 شكل

  
  

 :كنترل اطالعات شناسنامه آدم رو 

  موجود با توجه به موارد زير كنترل مي شود: شناسنامه آدم رودر اين بخش اطالعات 
  عدد صحيح ) –عدد اعشاري  -كنترل اطالعات از نظر نوع (حرفي  -
 آدم رو هاكنترل تكراري بودن نام  -

 موقعيت آدم رو در (كنترل مختصاتي كه در محدوده تهران است) -

  آدم رونام تكراري  -

 عمق آدم رو (ستون سبز رنگ) با توجه رقوم ارتفاع زمين و ارتفاع كف لوله خروجي بطور خودكار توسط برنامهمحاسبه  -

-  
 :كنترل اطالعات شناسنامه لوله 

  اين بخش اطالعات شناسنامه لوله موجود با توجه به موارد زير كنترل مي شود: در
  عدد صحيح ) –عدد اعشاري  -كنترل اطالعات از نظر نوع (حرفي  -
 كنترل تكراري بودن نام محورها -

 كنترل نام آدم روهاي ابتدا و انتها  -

 نام تكراري محور -

 ستون هاي سبز رنگ شامل (خودكار توسط برنامه) محاسبه -

 ابتدا و انتهامحاسبه طول لوله (طول ناخالص) با توجه به مختصات آدم رو  -

 دراپ آدم رومحاسبه  -

 محاسبه درصد شيب لوله -
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  لوله و آدم رو تعريف شده:ارتباط كنترل 

  توجه به موارد زير كنترل مي گردد:در ارتباط با هم با و آدم روها در اين بخش اطالعات شناسنامه لوله 
 .آيا آدم رو تعريف شده در محور قبال در  شناسنامه آدم رو تعريف شده است 

 .آيا آدم رو تعريف شده در شناسنامه آدم رو ها ، در هيچ محوري بكار رفته است 
  
 
 ايجاد فايل اطالعات توصيفي:  

  در قالب فايلدر اين قسمت اطالعات توصيفي آدم رو و لوله هاي فاضالبDB_Manhole.txt   و DB_Pipe.txt  در
 از آنجا باز شده است) ايجاد مي گردد.  Excell  پوشه (پوشه اي كه بنام پيمانكار قبال ساخته شده و فايل 

  
 پيام مبني بر ايجاد فايل اطالعات توصيفي -4 شكل

  
  

را باز و  DB_Pipe_Manhole.mdbفايل ) در پوشه فوق الذكر Accessبراي ايجاد جدول اطالعات توصيفي (محيط بانك اطالعاتي 
را بسته و جدول  Update Tablesرا كليك كنيد. سپس پنجره  Update (Db_Pipe) and (Db_Manhole) tablesدكمه  

DB_Manhole  وDB_Pipe  .را مشاهده نماييد  
  

 Accessجهت ايجاد بانك اطالعاتي در   DB_Pipe_Manhole.mdbفايل  -5 شكل

 
  

  در جدولDB_Pipe   فيلد اول بنامLayer  ترسيم پالن براي است كه محتوي آن همان نام اليه ايجاد شده در قسمتGIS  
  است.

  فيلد مشترك Layerكار مي رود. براي ايجاد ارتباط يك به يك بين لوله و ركوردهاي متناظر جدول اطالعات توصيفي به 

هاي ترسيم شده در محيط  راهنماي تبديل اليه شرح كامل نحوه  ارتباط نقشه پالن ترسيم شده و جداول توصيفي فوق در قسمت 
AutoCad  به اليه هاي محيطGIS .خواهد آمد  

  پالن و پروفيل شبكه فاضالب:ترسيم نقشه هاي  
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گردد . در اين مرحله  از امكان ترسيم پالن و پروفيل استفاده ميبه منظور ارزشيابي شبكه از نظر ترسيم پالن (موقعيت مكاني) و پروفيل طولي 
پنجره مربوط به ابزار ترسيم پالن و -7 شكلابتدا توسط اين ابزار مجددا اطالعات كنترل شده و در صورت عدم وجود خطا پنجره مطابق 

  گردد .  ظاهر مي پروفيل
  
  

  پنجره مربوط به ابزار ترسيم پالن و پروفيل-7 شكل

 
 
  معرفي نقشهDwg : 

 منظورمعرفي شود.براي  Excellبا توجه به نياز ترسيم پالن و پروفيل شبكه فاضالب براي كنترل اطالعات ، الزم است ابتدا نقشه به محيط 
  دكمه معرفي نقشه را كليك كرده تا پنجره زير ظاهر گردد

  
  
  



20 
 

 پنجره انتخاب نقشه اتوكد -6شكل

  
  

  ليست فوق ظاهر شده تا كاربر با توجه به نوع ترسيم ، نقشه را انتخاب نمايد. اسامي تمام فايل هاي اتوكد موجود در پوشه ، در
 

(جزء محتويات لوح فشرده است  Profile.dwg الزم به ذكر است اگر ترسيم پروفيل طولي مد نظرباشد بايد فايل 
  كه در فلدر كپي شده)  از ليست انتخاب شود.اين نقشه خالي است و براي ترسيم پروفيل طولي مناسب مي باشد.

كه مناسب ترسيم پالن است قبال در پوشه كپي كرده باشيم (منظور از  Dwgو اگر ترسيم پالن مد نظرباشد بايد فايل 
   ي محدوده است) تا  از ليست انتخاب شود.نقشه پايه شهر، فايل مناسب 

 رامورد نظر  هاي ) نباشد بطور خودكار نقشه باز خواهد شد.پيشنهاد مي گردد براي سرعت عمل قبال نقشهopenاگرنقشه انتخابي باز (توجه:
  باشد. باز كرده باشيم

  
در اين حالت دكمه هاي  كنيم.معرفي كه قبال تهيه و در پوشه كپي شده است را  1در صورتيكه منظور ترسيم پالن باشد ، بايد نقشه پايه شهري

  ترسيم پالن و پروفيل فعال مي گردد.
  

،همان محدوده نقشه در صفحه نمايش ،  پالن انتخاب شده باشد  پس از اتمام ترسيم نمايش ، محدوده محورهاي انتخاب شدهاگر در پنجره 
 ) مي شود. Zoomنمايان (

 توجه به نقشه شهري ، كاربر مي تواند موقعيت آدم رو و لوله ها را كنترل نمايد.با  -

هر لوله در اليه اي كه از تركيب نام محور و نام آدم رو ابتدا و انتها مي باشد انتخاب شده باشد   GISترسيم پالن براي اگر   در پنجره -
فراخواني گردد نام اليه به عنوان فيلد مرتبط با اطالعات توصيفي كه توسط سيستم  GIS. درصورتيكه اليه لوله ها در 2ايجاد مي گردد

آدم رو به توجه به نوع گردد ، بكار خواهد رفت(شرح اطالعات ايجاد شده در قسمت ايجاد فايل اطالعات توصيفي خواهد آمد).  ايجاد مي
 ترسيم مي گردد. لوله ريان در اليهو نام محور ، قطر و عالمت جهت ج Manholeدر اليه به صورت بلوك 

 .گردد ترسيم ميلوله ها با توجه به نوع قطر در اليه متناظر انتخاب نشده باشد   GISترسيم پالن براي  پنجره دراگر -

 
  شماي كلي - 8 شكلبا دكمه ترسيم پالن نقشه پالن با توجه به نوع انتخاب فوق در نقشه معرفي شده معرفي شده بطور خودكار مانند

 ، ترسيم مي گردد. شبكه ترسيم شده توسط نرم افزار

 

                                                           
  2000/1نقشه پايه شهري با مقياس  1
  ترسيم مي گردد. V3(M1+M2)باشد محور در  اليه  M2,M1و نام آدم رو ابتدا و انتها به ترتيب V3 براي مثال اگر نام محور   2
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  شماي كلي شبكه ترسيم شده توسط نرم افزار- 8 شكل

  
  
  بنام  در اليه طولي  نقشه پروفيلبا دكمه ترسيم پروفيلLayer_Profile  در فايلDwg 9شكل  معرفي شده بطور خودكار مانند- 

  .ترسيم مي گردد شماي كلي پروفيل ترسيم شده توسط نرم افزار
(جزء محتويات لوح فشرده است كه در فلدر  Profile.dwg الزم به يادآوري است در ترسيم پروفيل طولي بايد فايل 

  كپي شده)  از ليست انتخاب شود.اين نقشه خالي است و براي ترسيم پروفيل طولي مناسب مي باشد.
  

   شماي كلي پروفيل ترسيم شده توسط نرم افزار -9 شكل

  
 
 مشخصات تيپ منهول تعداد منهول ومتراژ لوله ، زارش گ: 

نتايج در  از اين ابزار كمك ميگيريم و تيپ منهول فكيك جنست، تعداد منهول به ه به تفكيك قطر منظور تهيه گزارش اجمالي از متراژ لوله ب
  اين شيت درج ميگردد.
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  شبكه ، جهت برنامه ازبيلت انشعاباتايجاد فايل اطالعات: 

از شبكه اجرا شده  CSVدر صورتيكه از اين شبكه براي نصب انشعابات استفاده ميگردد ،مي توان  با اين امكان فايل خروجي با فرمت 
 توضيحات بيشتر مي توانيد به راهنماي برنامه تهيه شده براي انشعابات رجوع نماييد). براي( را تهيه نمودانشعابات براي برنامه 

  
 
 هاي ترسيم شده در محيط  راهنماي تبديل اليهAutoCad  به اليه هاي محيطGIS: 

  
  :Shapeبا فرمت فايل  GISدر محيط  هاي فاضالب  لولهخطي  ايجاد اليه -الف 

كه نام اليه يكي  Shape Fileبراي ساخت  AutoCad Mapمي توان از امكانات  GISترسيم براي پس از ترسيم پالن در حالت  -
 از فيلد هاي خروجي آن باشد بهره گرفت. 

 
 و هفراخواني كرد ArcGISدر محيط نرم افزار  را   AutoCadدر محيط  توليد شده  DXFفايل كاربر مي تواند  صورتدر غير اين -

 .نمايد حذف  Layer)جز فيلد  به آن را (اضافي  فيلدهاي Shapeپس از تبديل آن به فايل 

 
ايجاد فايل اطالعات توصيفي (در قسمت  Accessدر بانك اطالعاتي  DB_Pipe) ايجاد شده بنام Tableبا توجه به جدول ( -

 Shapeرا به  اطالعات توصيفيمي توان  DB_Pipe و جدول توليد شده  Shapeبين اليه  Layerمشترك  قبال بيان شده) و فيلد
 . نمود(Joint)متصل 

 
 .نمود خيره ذ قبل ازايجاد شده    Geodatabaseدر محيط آنراو اطالعات توصيفي   Shapeمي توان  Exportبا دستور  -

  د.مراجعه نمايي ArcGISبه راهنماي  Geodatabaseبراي اطالع كامل از   
  

  :Shapeبا فرمت فايل  GISايجاد اليه آدم رو در محيط  -ب 
ايجاد فايل اطالعات (در قسمت  Accessدر بانك اطالعاتي  DB_Manhole) ايجاد شده بنام Tableبا توجه به جدول ( -

مي توان اليه آدم  ArcGIS  موجود در Add Event XYبا امكان آدم رو ها و  X,Yقبال بيان شده) و فيلد مختصات توصيفي 
محيط درآنرا   Exportبا دستور ايجاد و همرا با اطالعات توصيفي آن  به صورت يك اليه نقطه اي GISرو را در محيط 

Geodatabase   ذخيره  نمود. ايجاد شده از قبل  



 

 میلی متر 1000خطوط باالی رو های  آدمخاص و  رو های آدمارائه ازبیلت معماری و سازه در 

 

که  رو های  آدم–متر  1دراپ ریزشی باالتر از  -که دارای شکل های خاصرو های  آدمخاص:  آدمرو هایتعریف 

 . چندین ورودی داشته باشد یا در محل تقاطعدارای ورودی از شبکه های فرعی و اصلی 

عرضی و پالن را شامل شود و در موارد خاص با –ازبیلت معماری  و سازه منهول می بایست حداقل یک برش طولی 

 توجه به نیاز مقاطع بیشتری ارائه می گردد.

 در ازبیلت های ارائه شده درج  اطالعات ذیل در پالن و برش ها  الزامی است :

 زوایای ورودی وخروجی –های منهول با درج رقوم کف  نمایش ورودی و خروجی 

 نمایش مختصات (X,Y ) ) اکس دریچه )حداقل یک نقطه مختصات دار 

  جنس منهول و لوله 

  جهت جریان –نمایش شیب 

  دریچه –پله –میانی  های  دال نمایش 

  ترکیبی(-کریتشات -تیر آهن-)چوبیجنس حفاظت –و حفاظت موقت در صورت وجود  سازه  نوع–

 وریا(یپلی -پوشش های اپوکسی- -HDPE)پوشش حفاظت در مقابل خوردگی 

  تیپ سیمان –تیپ بتن –ضخامت بتن –نوع بتن 

   سرعت گیر نوع  –پاشنه  ابعاد–( ابعاد و سایز صفحه  ضد خوردگیPlate Stencils Steel) 

   جانمایی تاسیسات داخل منهول ارائه مقطع برش عرضی 

  نمایش باز شوهای تعبیه شده(Opening ) ارتفاعی  درج به همراه ابعاد و کلیه 

ارائه  در ازبیلت سازه منهول ها می بایست نقشه جزئیات سازه و جزئیات آرماتور بندی به همراه جدول لیستوفر

 گردد.

 

 


