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 -1مقدمه

با توجه به اینکه تهیه نقشه های ازبیلت و یا به عبارتی نقشه های چون ساخت در پروژه های عمرانی یکی از
مهمترین امور پس از اجرای پروژ ه می باشد  ،در زمینه تاسیسات و زیرساخت های شهری نیز این امر بسیار مهم
و حیاتی به نظر می رسد چرا که جهت بهره برداری  ،نگه داری و تعمیرات و همچنین جلوگیری از خسارت های
احتمالی در حین اجرای پروژه های دیگر و عدم تالقی با تاسیسات مختلف ،تهیه و تدوین دقیق این نقشه ها
بسیار ضروری و مهم می باشد.
در مورد تهیه و تدوین این نقشه ها ایجاد بانک اطالعاتی مربوط به طرح اجرا شده نیز یکی از ارکان اصلی و مهم
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.
تهیه نقشه های ازبیلت و بانک اطالعاتی آن برای طرح فاضالب تهران نیز بسیار با اهمیت بوده و یکی از نکات
ضروری و مهم این طرح بزرگ می باشد که با توجه به شرایط خاص تاسیسات زیربنایی شهر تهران و شبکه های
متعدد زیر زمینی در سطح شهر و از طرفی گستردگی بسیار باالی طرح فاضالب تهران بایستی پیمانکاران و
مجریان این طرح رویکردی بسیار جدی به این امر مهم داشته باشند.
به دلیل اهمیت باالی این مهم ،دستورالعمل حاضر در جهت باال بردن دقت و همچنین ایجاد وحدت رویه و
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
توضیح داده شده هست .در مورد بخش ارائه مستندات و گزارشات نیز رویه تهیه و ارائه بانک اطالعاتی مطابق
دستورالعمل ها و فرمت های فعلی بوده صرفا گزارشات و مستندات مربوط به عملیات های نقشه برداری و شیوه
کار به آن افزوده خواهد شد که در بخش مربوطه به شکل کامل توضیح داده شده هست.
حوزه شمول این دستورالعمل شامل برداشت مختصاتی المان ها و اندازه گیری هندسی آنها و همچنین
آیتم های قابل رویت و اندازه گیری نظیر فاصله بین آدمروها(خط لوله اجرا شده)  ،تعداد دراپ های آدمرو ،
تعداد ورودی های آدم رو و غیره می باشد و این دستورالعمل شامل آیتم های غیر قابل رویت نظیر نوع پر کننده
تونل  ،نوع تونل  ،نوع خاک تونل و غیره نمی باشد.
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امید است با بهره گیری از دستورالعمل حاضر بتوان در بهبود و باالبردن کیفیت تهیه و تدوین نقشه های ازبیلت
طرح فاضالب تهران قدم های مهمی برداشته شود.

مهندسین مشاور رصد ایران
دی ماه 1396
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 -2برداشت و گردآوری اطالعات
برداشت و گرداوری اطالعات در ازبیلت های فاضالب به سه بخش زیر تقسیم می شود:
الف  -برداشت مختصاتی
ب  -اندازه گیری هندسی
ج  -برداشت اطالعات توصیفی
اندازه گیری هندسی می بایست برای دو نوع عارضه ی نقطه ای(منهول) و خطی (لوله) تهیه شوند که در این بخش
روشهای برداشت مورد قبول از نظر دقت و نحوه نقشه برداری و ثبت برای پیمانکاران مشخص می شوند.
الف  -برداشت مختصاتی
این بخش مهمترین و اصلی ترین قسمت تهیه ازبیلت شبکه فاضالب تهران محسوب می شود و بایستی در تهیه
اطالعات این بخش پیمانکاران دقت الزم و کافی را به کار برده و دقیق ترین اطالعات را ارائه نمایند.دقت های مورد
نیاز تنها با استفاده از ابزارهای مناسب و روشهای استاندارد نقشه برداری حاصل می گردد .
در مرحله اول بایستی شبکه پایه(مبنایی) و بنچ مارکهای مورد استفاده مشخص گردد که شبکه نقشه برداری مورد
استفاده در زمان اجرای پروژه چیست و بایستی به شکل دقیق مشخص شود که  Orderهای نقشه برداری زمان
اجرا بر اساس کدام شبکه پایه پیاده سازی شده است که نهایتا جهت برداشت اطالعات و تهیه نقشه ازبیلت نیز از
همان مبنا استفاده شده یا از مبنای دیگری استفاده شده است.
به صورت کلی دو روش مجاز دربرقراری شبکه ی پایه و در ادامه ،متناسب با آن برداشت عوارض را میتوان تصور
نمود که به شرح زیر می باشند :
 -1ساخت بنچ مارک و اتصال به نقاط پایه موجود سازمان نقشه برداری کشور  (NCCارتفاعی و
مسطحاتی )
 -2ساخت بنچ مارک و اتصال به شبکه سمت (شهرداری تهران)
در مورد گزینه  1باید مستندات قرائت این اتصال به صورت کامل ارائه شود و فایل راینکس  GPSیا قرائت طول و زاویه
یا ترازیابی و ...به همراه کارت شناسایی و نتیجه سرشکنی توسط پیمانکاران ارائه شود .اتصال به بنچ مارک های واسط
بدون ارائه مدارکی که گویای اتصال مسطحاتی و ارتفاعی تا بنچ مارک سازمان نقشه برداری باشند مورد قبول نمی باشد .
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این روش به دلیل ابهاماتی که در مورد شبکه سازمان نقشه برداری مانند در دسترس نبودن آنی اطالعات و یا نشست بنچ
مارک ها و  ...پیش آمده است و مشکالتی که در پروسه اتصال و ...ممکن است پیش بیاید به صالح پروژه نیست ولی از
آنجایی که به هر دلیلی امکان دارد در منطقه حوزه شمول پروژه ی یک پیمانکار نیاز باشد از این روش استفاده کند باید
دقیقا موارد مشخص و یا حداقل به دستور العمل های سازمان نقشه برداری ارجاع داده شود.
استفاده ازدستورالعمل همسان سازمان نقشه برداری – 119جلد اول :ژئودزی و ترازیابی در این بخش ضروری می باشد.
در مورد گزینه  2استفاده از شبکه "سمت" تاسیس شده توسط شهرداری تهران است که در این حالت به علت استفاده
از اطالعات برخط( )onlineدربیشتر موارد نیازی به ارائه مستندات شبکه پایه نیست(مگر در مواردی که قرائت های
استاتیک انجام شود که ارایه فایل راینکس نقاط شبکه ی پایه موردنیاز است)
دراین بخش نیز استفاده ازدستورالعمل همسان سازمان نقشه برداری – 119جلد اول :ژئودزی و ترازیابی در این بخش
ضروری می باشد.
ولی از آنجا که همیشه امکان استفاده از  GPSامکان پذیر نیست و ممکن است در بسیاری از معابر پیمانکاران برای
نقشه برداری از ابزاری به غیر از  GPSمانند توتال استیشن استفاده نمایند الزم است پیمانکاران به ایجاد نقاط پایدار به
شکل پالک آلومینیومی یا بنچ مارک بتنی بپردازند تا در استفاده از مختصات آن پالک ها در ادامه پروژه دچار ایراد
نگردند و همچنین قابل کنترل برای ناظر باشند .
در مورد قرائت پالک ها هم دو روش قابل اجرا است :
-

قرائت مختصات پالک ها به صورت  RTK( NTKشبکه ای)

-

قرائت مختصات پالک به صورت استاتیک

البته استفاده از روش استاتیک در پروژه حاضر الزامی نیست ولی در صورت نیاز الزم است مشابه روش قبل ارجاعات
روش اندازه گیری و ارائه مدارک تعیین موقعیت و فایل های آن مشخص و ارائه گردد.
نکته  :دقت مختصاتی پالک ها و بنچ مارک های ایجاد شده براساس دقتهای ذیل باشد:
-

دقت مسطحاتی (± 3cm :)x,y

-

دقت ارتفاعی (براساس ارتفاع بیضوی)±5cm :

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

-

فایل خام و پردازش شده  RTKو (NRTKبا درج  PDOP,VRMS,HRMS,Z,Y,Xو ارتفاع آنتن و متد
تصحیحات)

اندازه گیری نقاط برداشتی می بایست دارای شرایط زیر باشد :
در اینجا دو روش استفاده از توتال استیشن و استفاده از گیرنده های ماهواره ای باید مشخص شود که قسمت دوم خود
به دو بخش استفاده از  RTKو  NTKتفکیک می شود
در مورد برداشت با دوربین باید فرم قرائت که حاوی اطالعاتی مانند ایستگاه رفرنس  ،ارتفاع دستگاه  ،تاریخ و ...را
مشخص نمود که هر استقرار به تنهایی قابل ردیابی باشد .
نیازی به وارد شدن به کد گذاری فایل ها و  ...نیست فقط باید نحوه برداشت و تحویل اطالعات به گونه ای تعریف شود
که امکان استفاده از فایل خام پیمانکار و رسیدن به مختصات نقاط وجود داشته باشد .
درمورد دو روش بعدی ( RTKو )NTKهم روال به همین شکل خواهد بود ولی طبعا فرم های مخصوص خودشان باید
طراحی شود .
دقت های ابزاری مورد استفاده باید دارای شرایط ذیل باشند :
 -1توتال استیشن :
-

دقت طول یابی بهتر از 5mm+ 2pp

-

دقت زاویه یابی بهتر از  7ثانیه

-

ارائه گواهی کالیبراسیون شش ماهه

: GPS -2
-

دقت مسطحاتی بهتر از  ±5:میلی متر

-

دقت ارتفاعی بهتر از ±7:میلی متر

-

حداقل  2فرکانس باشند
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دقت اندازه گیری مکانی عوارض توسط پیمانکار باید به گونه ای باشد که :
الف -درصورت استفاده از :NTK-RTK
 PDOPکمتر از عدد  6باشد. HRMSکمتر از  5سانتیمترباشد. VRMSکمتر از 7سانتیمتر باشد. فایل راینکس در صورت قرائت استاتیک ارائه شود . دقت اندازه گیری مختصات برای طول خطوط شبکه حداکثر  ±10سانتی متر و برای آدم روها (مرکز هندسیدریچه)حداکثر  ± 10سانتی متر مسطحاتی و حداکثر  ±7سانتی متر ارتفاعی باشد.
ب-در صورت استفاده از توتال استیشن:
 ضریب مقیاس سیستم تصویر با توجه به منطقه مورد استفاده قرار گیرد و مدارک مستند به کارگیری آن ارائهشود .
 دقت اندازه گیری برای طول خطوط شبکه حداکثر  ± 10سانتی متر و برای آدم روها(مرکز هندسی دریچه)حداکثر  ± 10سانتی متر مسطحاتی و حداکثر  ±7سانتی متر ارتفاعی باشد.
نتیجه گیری:
 -1در گزارشات ارسالی پیمانکار شبکه مبنایی مورد استفاده در نقشه برداری با ارائه مستندات و اطالعات دقیق
مشخص گردد.
 -2در صورت نیاز به ایجاد شبکه محلی روش کار و نوع اتصال به شبکه مبنا و دلیل ایجاد شبکه محلی توضیح
داده شودو مستندات شامل فایل قرائت ،تصاویر ،شناسنامه نقاط ارائه شود.
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 -3ابزار مورد استفاده جهت برداشت که شامل استفاده از دستگاه هایی نظیر توتال استیشن و یا استفاده از
گیرنده های ماهواره ای هست بایستی با ارائه مستندات مشخص گردد که این مستندات شامل اطالعات
خام و خروجی های اولیه می باشد.
نکته  :از آنجایی که مشاور نظارت مختصات دریچه ها و به طبع آن طول ناخالص بین آنها را براساس و
مبنای  NRTKدر شبکه ”سمت" شهرداری تهران کنترل می نماید،پیشنهاد می شود پیمانکاران تا حد
امکان در زمان تهیه ازبیلت از  GPSچند فرکانسه( )GNSSو با اتصال به سامانه سمت این کار را انجام
دهند و یا در صورت استفاده از توتال استیشن از نقاط پایه ای (بنچ مارک) که به این سامانه متصل هستند
استفاده نمایند تا شاهد کمترین تناقص و مغایرت باشند.
اولویت در استفاده از تصحیحات مختلف سامانه سمت به ترتیب عبارتند از :
الویت اول MAX :
الویت دوم IMAX:
الویت سوم VRS:
الویت چهارم NEAROST :
نوع تصحیحات استفاده شده می بایست در فایل ارائه شده ذکر شده باشد .
 دستورالعمل مشخص نمودن آکس دریچه آدمرو جهت برداشت مختصاتی و اندازه گیری فاصله
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
بردن دقت و ایجاد وحدت رویه در مشخص نمودن آکس دریچه پیمانکاران حین انجام عملیات برداشت ضروری
هست که به وسیله متر فلزی مطابق شکل اکس دریچه را مشخص نمایند که عموما قطر این دریچه ها  60سانتی
متر بوده و با پیدا کردن شعاع  30سانتی متری آن آکس دریچه ها را مشخص می شود .
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آکس دریچه
دریچه

آکس دریچه آدمرو

نکته  :در خصوص خطوط با قطر باال که منهول با ابعاد بزرگتر یا هندسه ی متفاوت تر از حالت قطره های
کوچک احداث می گردد و سبب می شود محل رسیدن لوله به منهول متفاوت با مرکز هندسی دریچه
باشد،پیمانکار موظف است هم مختصات محل رسیدن لوله به منهول و هم مختصات مرکز هندسی دریچه را
توامان ارائه نماید .
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-2اندازه گیری هندسی
در این بخش بر اساس جدول زیر دو آیتم عمق منهول و طول خط اجرا شده اندازه گیری و کنترل می گردد که به شکل
تفصیلی نحوه اندازه گیری آنها در زیر توضیح داده شده است.
ردیف

عنوان

توضیحات

1

عمق آدمرو

بر اساس متر کشی از لبه دریچه تا کف منهول با استفاده از متر لیزری

2

طول خالص لوله

براساس نقاط برداشتی توسط  GPSو کم کردن شعاع منهول از هر طرف لوله *

3

طول ناخالص لوله

براساس نقاط برداشت شده توسط GPS

4

قطر آدم رو

براساس مترکشی دیوار تا دیوار یا استفاده از متر لیزری دیواره ی تا 1متر باالتر از کف اولین
محل استقرار (طبقه)ازمنهول

اندازه گیری عمق منهول :
جهت باال بردن دقت و همچنین ایمنی در زمان اندازه گیری استفاده از متر لیزری جهت این کار مناسب به نظر
می رسد و برای اندازه گیری عمق منهول با توجه به شکل زیر بررسی شود لبه دریچه از سمتی که پله منهول نصب
نشده است تا کف منهول بایستی اندازه گیری شود ،نکته بسیار مهمی که در این زمینه وجود دارد بایستی موقع
اندازه گیری پیمانکار دقت نماید که طول اندازه گیری شده از لبه دریچه تا کف منهول بوده و نور لیزر به هیچ عنوان
با ماهیچه برخورد نداشته و این برخورد دقیقا با کف منهول باشد.
*تبصره :برای منهول با قطر باال مالک طول ناخالص براساس نقطه اکس دریچه منهول بوده ولی مالک invert
،رقوم زمین ،عمق ابتدا و انتها در لوله ،انتهای لوله می باشد.

شرکت فاضالب تهران

دستور العمل تهیه ازبیلت شبکه فاضالب

 24از  12صفحه

همچنین متر لیزری ترازدار با دقت اندازه گیری بهتر از  2mm ±جهت اندازه گیری  ،مناسب به نظر می رسد.
لبه دریچه
متر لیزری

دریچه

کف منهول (آبرو)

ماهیچه

نحوه اندازه گیری صحیح عمق منهول با متر لیزری

دستور العمل تهیه ازبیلت شبکه فاضالب
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در مواردی که کف منهول از دریچه دید مستقیم ندارد می بایست عمق ها به صورت مرحله ای اندازه گیری شود و با جمع جبری ارائه شود .
نکته :دقت قابل قبول در اندازه گیری عمق منهول ها براساس جدول ذیل است :
ردیف

شرح

خطاهای قابل قبول

1

عمق تا  3متر

10سانتی متر

2

عمق  3تا  6متر

 12سانتی متر

3

عمق  6تا  9متر

 15سانتی متر

4

عمق بیش ار  9متر

 20سانتی متر

نکته  :دقت در اندازه گیری طول ناخالص(و همچنین طول براساس مختصات) مورد قبول  15سانتی متر می باشد :
نکته  :دقت قابل قبول در اندازه گیری قطر منهول براساس جدول ذیل است :
ردیف

شرح

خطاهای قابل قبول

1

قطر تا  1200میلی متر

10سانتی متر

2

قطر  1200تا  1600میلی متر

 12سانتی متر

3

قطر  1600تا  1800میلی متر

 15سانتی متر

 نکته مهم . :استفاده از متر پارچه ای و فلزی جهت اندازه گیری عمق منهول ها ممنوع می باشد و
می بایست از متد لیزری مناسب (بهتر از  ±2میلی متر) استفاده شود .
اندازه گیری طول خط اجرا شده و شیب خط:
در مورد طول خط اجرا شده نیز مالک عمل آکس تعیین شده دریچه ها بوده و فاصله بین دو آکس دریچه به عنوان
طول در نظر گرفته می شود البته در مورد طول خط اجرا شده دو نوع طول مطرح می باشد که طول خالص ،طول
ناخالص می باشند که در موقع اندازه گیری مالک عمل آکس دریچه ها بوده و در مورد طول خالص با توجه به قطر
منهول که از نوع  1200و یا  1800و غیره باشد شعاع منهول از هر طرف کسر و طول خالص به دست خواهد آمد
طول ناخالص نیز که با توجه به  X, Yمرکز دریچه ها به دست می آید و مختصاتی حاصل خواهد شد که این مورد
در بخش های قبلی توضیح داده شده هست.در مورد طول های خالص و ناخالص با توجه به اینکه اوال نقطه دقیقی
برای جانمایی دریچه مشخص نیست ثانیا بر روی دریچه نقطه ثابتی به عنوان نقطه وسط وجود ندارد که در این
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
اعشار و خطای قابل قبول بیش از  10سانتی متر ارائه نماید .
نکته:پیمانکار می بایست در فایل (اکسل جداگانه) ابزار مورد استفاده در هر اندازه گیری را تغییر دهد .بدین معنی
که برای هر مختصات (به تفکیک شماره منهول)مشخص باشد با توتال استیشن اندازه گیری شده است یا با استفاده
از GPS
ج-برداشت اطالعات توصیفی :
منظور از اطالعات توصیفی آن دسته از اطالعات هستند که با مشاهدات گردآوری شده و کنترل می گردند که بیشتر
آن در مورد آیتم های اجرایی منهول ها می باشد که بایستی پیمانکار با دقت این اطالعات را جمع آوری نموده و در
گزارشات نهایی خود ارائه نماید
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
قابل مشاهده میباشد و مابقی اطالعات بر اساس مستندات در حین اجرا پیمانکار تکمیل می شود ولی در مورد
منهول تمامی مواردقابل رویت بوده و بایستی تهیه و تکمیل این اطالعات بادقت بسیار باال انجام گیرد.
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
مستندات در حین اجرای پیمانکار تکمیل شود و توسط مشاور نظارت کنترل و تائید گردد .
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جدول اطالعات توصیفی آدمروی فاضالب
نوع

شرح فیلد

نام فیلد

ردیف

String

کد منحصر بفرد

UNIQUE CODE

1

Int.

PM کد

PM_CODE

2

String

نوع منهول

MANHOLE TYPE

3

Double

قطر

DIAMETER

4

Double

عمق منهول

DEPTH

5

String

جنس منهول

MATERIAL

6

Double

رقوم کف

INVERTLEVEL

7

Double
Double
Double
String

رقوم زمین
X
Y
کد محور

GROUND LEVEL
X
Y
AXIS ID

8
9
10
11

String

کد محوراصلی

MAIN AXIS ID

12

String

خیابان اصلی

MAIN STREET

13

String

خیابان فرعی

BYSTREET

14

String

نام کوچه

ALLEY NAME

15

String

نوع روسازي

PAVEMENT TYPE

16

String

شرکت بهره بردار

BENEFICIARY

17

String

مدیر بهره برداري فاضالب منطقه

COMPANY MANAGER

18

Date

تاریخ شروع عملیات اجرایی

COMMENCEMENT DATE

19

Date

تاریخ پایان عملیات اجرایی

COMPLETION DATE

20

String

مدیریت اجرا توسط

CONSTRUCTION COMPANY

21

String

شماره قرارداد

CONTRACT NO

22

String

نام پیمانکار

CONTRACTOR

23
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String

نام مشاور طراح

DESIGN CONSULTANT

24

String

نام مشاور ناظر

SUPERVISOR CONSULTANT

25

String

ناظر کارفرما

COMPANY SUPERVISOR

26

String

شماره مجوز حفاري

EXCAVATION LICENSE NO

27

Date

تاریخ بهره برداري

EXPLOITATION DATE

28

Int

تعداد ورودي

Inlets NO

29

String

1کد محور ورودي

INLET1_AXIS ID

30

Double

1عمق ورودي

INLET1_PIPE_DEPTH

31

Double

1رقوم کف ورودي

INLET1_PIPE_INVERT

32

String

2کد محور ورودي

INLET2_AXIS ID

33

Double

2عمق ورودي

INLET2_PIPE_DEPTH

34

نوع

شرح فیلد

نام فیلد

ردیف

Double

2رقوم کف ورودي

INLET2_PIPE_INVERT

35

String

3کد محور ورودي

INLET3_AXIS ID

36

Double

3عمق ورودي

INLET3_PIPE_DEPTH

37

Double

3رقوم کف ورودي

INLET3_PIPE_INVERT

38

String

4 کد محور ورودي

INLET4_AXIS ID

39

Double

4عمق ورودي

INLET4_PIPE_DEPTH

40

Double

4 رقوم کف لوله ورودي

INLET4_PIPE_INVERT

41

String

کد محور خروجی

OUTLET_AXIS ID

42

Double

عمق خروجی

OUTLET_DEPTH

43

Double

رقوم کف خروجی

OUTLET_PIPE_INVERT

44

Boolean

تقاطع با برق

POWER INTERSECTION

45

Boolean

تقاطع با قنات

QANAT INTERSECTION

46

Boolean

تقاطع با مخابرات

TELECOM INTERSECTION

47

Boolean

تقاطع با لوله آب

WATER PIPE INTERSECTION

48
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Boolean

تقاطع با لوله گاز

GAS PIPE INTERSECTION

49

Boolean

تقاطع با سایر تاسیسات

OTHER UTILITIES INTERSECTION

50

String

کارخانه سازنده پله

STEP MANUFACTURER

51

String

نوع دریچه

GATE MATERIAL

52

String

ابعاد دریچه

GATE SIZE

53

Double

وزن یک دریچه

GATE WEIGHT

54

String

کارخانه سازنده دریچه

GATE MANUFACTURER

55

Int.

تعداد پله

STEP NO

56

String

نوع پله

STEP TYPE

57

Double

وزن یک پله

STEP WEIGHT

58

String

تصفیه خانه

TREATMENTPPLANT ID

59

String

منطقه فاضالب

WASTE ZONE

60

String

ناحیه آب

WATER DISTRICT ID

61

String

منطقه آب

WATER REGION ID

62

Int.

ناحیه شهرداري

MUNICIPAL DISTRICT ID

63

Int.

منطقه شهرداري

MUNICIPAL REGION ID

64

String

فایل هاي چند رسانه اي

Hyperlink

65

String

توضیحات

Comment

66
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جدول اطالعات توصیفی خطوط لوله فاضالب

نوع

شرح فیلد

نام فیلد

ردیف

String

کد محور

AXIS ID

1

String

کد محور اصلی

MAIN AXIS ID

2

Int

قطر لوله

DIAMETER

3

Double

شیب لوله

SLOPE

4

String

جنس لوله

MATERIAL

5

Double

طول خالص لوله

NET LENGTH

6

String

طول ناخالص

Total Length

7

Double

رقوم کف ابتدای خط

START-INVERT

8

Double

رقوم کف انتهای خط

END-INVERT

9

Double

عمق ابتدا

STATRT-DEPTH

10

Double

عمق انتها

END-DEPTH

11

String

منهول ابتدا

START MANHOLE ID

12

String

منهول انتها

END MANHOLE ID

13

Double

رقوم زمین ابتدا

START_GROUND_ELEVATION

14

Double

رقوم زمین انتها

END_GROUND_ELEVATION

15

String

کارخانه سازنده

MANUFACTURER

16

Boolean

دراپ

DROP

17

String

نام پیمانکار

CONTRACTOR

18

String

شماره قرارداد

CONTRACT NO

19

Date

تاریخ اجرا

OPERATION DATE

20

String

نام مشاور

CONSULTANT

21

String

ناحیه فاضالبی

SEWAGE ZONE

22

String

زیرناحیه

SUBZONE_ ID

23

String

منطقه آب

WATER REGION

24

String

ناحیه آب

WATER DISTRICT ID

25

String

مدیریت اجرا توسط

CONSTRUCTION COMPANY

26
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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

کد یونیک GIS

String

40

CONTROL ID

کد یونیک کنترل پروژه

String

41

PM_CODE

کد PM

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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 -3ارائه گزارش و مستندات
این بخش باید نحوه ارائه مدارک ازبیلت توسط پیمان کار را شفاف کند :
این مدارک به چند بخش قابل دسته بندی است :
-

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

-

پالن و پروفیل مطابق با فرمت کارفرما کی پالن+لیست منهول به همراه مختصات INDEX +

-

فایل  EXCELمطابق با فرمت کارفرما در فایل ارائه شده فیلد مربوط به کدیونیک می بایست بصورت درست پر
شود)

-

فایل اکسل اصلی مورد نیاز کارفرما

-

صورت جلسه ها و تاییدات پیشنیاز – در صورت وجود

مواردی که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرد:
-

کدینگ ارائه مدارک و فایل ها به شکلی که به توان در ذخیره سازی اطالعات با استفاده از کد مدرک به سرعت
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
داده و ارائه داده های دوگانه جلو گیری کند.

در انتها باید پیوست های مورد نیاز یعنی مدارکی که منشا تولید آنها کارفرما نیست مانند جداول از پیش تعریف شده
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 :
 -1فرمت ازبیلت های ارائه شده (الکترونیکی و کاغذی)بایستی دقیقا مطابق با فرمت ارائه شده توسط کارفرما تهیه
شود در غیر اینصورت ازبیلت های ارسالی بررسی نخواهد شد(پیوست )1
 -2در فرمت الکترونیکی کد یونیک به شکل صحیح وارد شود .
 -3سیستم مبنای برداست مختصاتی پبمانکاران بایستی مشخص گردد.

شرکت فاضالب تهران

دستور العمل تهیه ازبیلت شبکه فاضالب

 24از  21صفحه

 -4فایل های  DWGتمامی نقشه ها در پکیج ارائه شود .
 -5نقشه های تهیه شده براساس  UTMباشند .

کلیه شیت های تهیه شده می بایست با فونت خوانا باشد و کتابچه می بایست طبق فرمت ارائه شده تهیه گردد.
که شامل شیتهای زیر خواهد بود:








Cover
Index
List drowing
List manhole
Keyplan
Plan
Profile
 -1استفاده از شیت های  1:2000سازمان نقشه برداری یا شیت های تهیه شده توسط
کارفرما(پس ابالغ این دستورالعمل درازبیلت های تهیه شده بایستی از شیتهای تهیه شده توسط
کارفرما استفاده شود)
 -2کلیه شیت های  planمی بایست دارای مقیاس  1:500یا به عبارتی ¼ شیت سازمان نقشه
بردارسی باشند.
 -3کلیه شیت های keyplanمی بایست دارای مقیاس  1:2000بوده و با فرمت ارائه شده تهیه
گردند.
 -4کلیه شیت های  profilمی بایست دارای مقیاس  1:1000باشند.
 List drowing -5می بایست تمام شیت های آورده شده در آلبوم کاغذی نام گذاری شده و در این
شیت از آلبوم برای راهنمایی آلبوم آورده شود.
 -6صفحه  list manholeبایستی شامل نام منهول و مختصات باشد.
 -7صفحه indexمی بایست کامال مطابق با فرمت ارائه شده توسط کارفرما باشد .
تذکر  :در صورت خط خوردگی در ابتدای کار عودت داده خواهد شد.
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ارائه ازبیلت معماری و سازه در آدم رو های خاص و آدم رو های خطوط باالی  1000میلی متر

در مورد ازبیلت معماری و سازه منهول های خاص کلیه مشاورین می بایست  detailاجرایی و برداشت
اطالعات زیر را انجام دهند:
تعریف آدمرو های خاص :آدم رو های که دارای شکل های خاص -دراپ ریزشی باالتر از  1متر –آدم رو های که
دارای ورودی از شبکه های فرعی و اصلی یا در محل تقاطع چندین ورودی داشته باشد .
ازبیلت معماری و سازه منهول می بایست حداقل یک برش طولی –عرضی و پالن را شامل شود و در موارد خاص
(در صورت وجود دال میانی و  )...با توجه به نیاز مقاطع بیشتری ارائه می گردد.
در ازبیلت های ارائه شده درج اطالعات ذیل در پالن و برش ها الزامی است :
 نمایش ورودی و خروجی های منهول با درج رقوم کف –زوایای ورودی وخروجی
 نمایش مختصات ( )X,Yاکس دریچه (حداقل یک نقطه مختصات دار )
 جنس منهول و لوله
 نمایش شیب –جهت جریان
 نمایش دال های میانی –پله –دریچه
 نوع سازه و حفاظت موقت در صورت وجود –جنس حفاظت (چوبی-تیر آهن-شات کریت-ترکیبی)–
پوشش حفاظت در مقابل خوردگی (- HDPE-پوشش های اپوکسی-پلی یوریا)
 نوع بتن –ضخامت بتن –تیپ بتن –تیپ سیمان


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



ارائه مقطع برش عرضی جانمایی تاسیسات داخل منهول

 نمایش باز شوهای تعبیه شده ( )Openingبه همراه ابعاد و کلیه درج ارتفاعی
در ازبیلت سازه منهول ها می بایست نقشه جزئیات سازه و جزئیات آرماتور بندی به همراه جدول لیستوفر ارائه
گردد.
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ضمائم

 24از  23صفحه
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دستورالعمل تهیه ازبیلت شبکه فاضالب

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،ﻛﺎﻣﻞ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺟﺰاء ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ  ،ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﭘﻴﺶ روي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻃﺮح ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲﮔﺮدد .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﻳﻨﻜﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﻤﻴﻊ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﺳﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰاري راﻳﺞ  Excellو
 AutoCadﺑﺮاي ورود اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن و ﭘﺮوﻓﻴﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺎﻳﻞ  SewerNetWork.xlsmاراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ
و ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺟﺮا ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت  ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن و ﭘﺮوﻓﻴﻞ
ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ  AutoCadﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ورودي در ﻓﺎﻳﻞ  Excellﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ را دارد  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ Excell
اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻟﻮﻟﻪ و آدم رو در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  Accessﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ArcGIS
ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮح ﻓﺸﺮده:
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮح ﻓﺸﺮده را در ﭘﻮﺷﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻨﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻛﭙﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ)ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺸﻜﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  CodePageدر ﻧﺎﻣﮕﺬاري
ﭘﻮﺷﻪ از ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(.
ﺗﻮﺟﻪ:ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻮﻧﺖ ﻓﺎرﺳﻲ ) (CodePageﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ) Windowsدر (Control Panel
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻜﻼت در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد  ،ﻟﺬا
ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﺴﻴﺮ و ﭘﻮﺷﻪ ﻓﻘﻂ از ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.


ﻓﺎﻳﻞ ) SewerNetWork.xlsmﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮو و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﻓﺎﻳﻞ  ،ﭘﺴﻮﻧﺪ  xlsmﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه )ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ -ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ و  (...در ﻓﺎﻳﻞ  ،ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻛﺮد اﮔﺮدر ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﻛﺮدن )(Open
ﺷﻜﻞ داﺧﻞ ﻛﺎدر ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ  ،اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.

ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮروي دﻛﻤﻪ  Optionsﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه زﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد :

اﮔﺮ داﻳﺮه داﺧﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻗﺮﻣﺰ را اﻧﺘﺨﺎب )ﺳﻴﺎه ﺗﻮ ﭘﺮ( ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻄﻮر داﺋﻤﻲ و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي  Excellﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮروي ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺳﺒﺰ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه
زﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ داﻳﺮه داﺧﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ آﺑﻲ را اﻧﺘﺨﺎب و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ دﻛﻤﻪ  Okﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
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ﺣﺎل از ﻓﺎﻳﻞ  Excellﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺠﺪدا آﻧﺮا ﺑﺎز ) (Openﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻓﻠﺪر ) Helpااﻳﻦ ﻓﻠﺪر ﺣﺎوي ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي رﺳﺘﺮي  bitmapﻣﻲ 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(
ﻓﺎﻳﻞ  .pdfدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻟﻪ و آدم رو )اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(
ﻓﺎﻳﻞ ) DB_Pipe_Manhole.mdbاﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮح آن در ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺰار ﻛﻨﺘﺮل
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ(

ﺗﻮﺟﻪ :در ﻟﻮح ﻓﺸﺮده دو ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم  Sample_PLAN.dwgو  Profile.dwgﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت درج ﺷﺪه در ﻓﺎﻳﻞ  Excellﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻫﻨﻤﺎ  ،از اﻃﻼﻋﺎت  Excellو ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺎﻳﻞ :(SewerNetWork.xlsm) Excell
اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ از ﭼﻬﺎر ﻛﺎرﺑﺮگ 1اﺻﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎي زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻴﻤﺎن
 -2ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم رو
 -3ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻟﻪ
 -4ﮔﺰارش
 - 1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻴﻤﺎن
در اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮگ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻴﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح اﺟﺮا ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي زﻳﺮ درج ﻣﻲﮔﺮدد :
ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد
ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻗﺮارداد
ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداري
ﻧﺎم ﻣﺸﺎور
ﻧﺎم ﻣﺸﺎور ﻧﺎﻇﺮ
آدرس

Sheet ١
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 -2ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم رو
در اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم رو ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ آدم روﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي زﻳﺮ )ﺗﻌﺪاد  35ﻓﻴﻠﺪ( ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ درج ﻣﻲﮔﺮدد .
1
 -1ﺷﻤﺎره آدم رو  :ﻧﺎم آدم رو ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎري
2
 -2ﻧﺎم ﻣﺤﻮر :ﻧﺎم ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎري
 -3ﻛﺪ ﻳﻮﻧﻴﻚ
3
 -4ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ) :(Xﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺮﻛﺰ آدم رو ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدي در ﺳﻴﺴﺘﻢ UTM
 -5ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ) : (Yﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺮﻛﺰ آدم رو ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدي 4در ﺳﻴﺴﺘﻢ UTM
 -6ارﺗﻔﺎع زﻣﻴﻦ :رﻗﻮم ارﺗﻔﺎع زﻣﻴﻦ آدم رو ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدي 5ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ
 -7ﻋﻤﻖ آدم رو 6ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ
7
 -8وﺿﻌﻴﺖ آدم رو :ﻣﻨﻬﻮل ﺟﺪﻳﺪ،ﻣﻨﻬﻮل ﻣﻮﺟﻮد،ﻣﻨﻬﻮل اﺟﺮا ﻧﺸﺪه وﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻤﻜﻲ
 -9ﻗﻄﺮ آدم رو  :ﻗﻄﺮ آدم رو ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدي 8ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ.
9
 -10ﻧﻮع درﻳﭽﻪ :ﭼﺪﻧﻲ ،ﭼﺪﻧﻲ و ﺑﺘﻨﻲ وﻳﺎ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ
10
 -11ﺟﻨﺲ آدم رو :ﺑﺘﻨﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺘﻨﻲ درﺟﺎ ،آﺟﺮي و ﻳﺎ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ
Opening -12
 -13ﺗﻴﭗ آدم رو
11
 -14ﻧﻮع ﭘﻠﻪ  :ﭘﻠﻪ ﭼﺪﻧﻲ ،ﭘﻠﻪ ﻓﻮﻻدي روﻛﺶ دار وﻳﺎ ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ
 -15ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﻪ :ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﻪ آدم رو ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدي  12ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ
 -16ﮔﺎز :در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﮔﺎز ﺷﻬﺮي در ﻣﺠﺎورت آدم رو ﻛﺎراﻛﺘﺮ » «Xدر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد .
 -17آب :در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت آب ﺷﻬﺮي در ﻣﺠﺎورت آدم رو ﻛﺎراﻛﺘﺮ » «Xدر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد .
 -18ﺑﺮق :در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮق ﺷﻬﺮي در ﻣﺠﺎورت آدم رو ﻛﺎراﻛﺘﺮ » «Xدر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد .
 -19ﻣﺨﺎﺑﺮات :در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﻣﺠﺎورت آدم رو ﻛﺎراﻛﺘﺮ » «Xدر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد
.
 ١ﻓﺮﻣﺖ Text
 ٢ﻓﺮﻣﺖ Text
Numeric ٣

Numeric 4
Numeric 5
 6ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﻋﻤﻖ آدم رو در اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻤﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻي
ﻛﺎرﺑﺮگ( از اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع زﻣﻴﻦ و ﻛﻒ آدم رو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺪد اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 7اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن  Ctrl+qﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﻣﻮرد ﻣﺪﻧﻈﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
Numeric 8
 9اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن  Ctrl+qﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﻣﻮرد ﻣﺪﻧﻈﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 10اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن  Ctrl+qﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﻣﻮرد ﻣﺪﻧﻈﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 11اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن  Ctrl+qﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﻣﻮرد ﻣﺪﻧﻈﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
Numeric 12
5

 -20ﻗﻨﺎت :در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻗﻨﺎت در ﻣﺠﺎورت آدم رو ﻛﺎراﻛﺘﺮ » «Xدر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد .
1
 -21ﺳﺎﻳﺮ
3
2
 -22ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ ورودي اول  :ﻧﺎم ﻣﺤﻮر ورودي ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎري
 -23رﻗﻮم ﻛﻒ ﻟﻮﻟﻪ ورودي اول:رﻗﻮم ﻛﻒ ﻟﻮﻟﻪ ورودي ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدي 4ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ
 -24ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ورودي اول :ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ورودي ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدي 5ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ.
6
 -25ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ورودي اول
7
 -26ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ ورودي دوم
 -27رﻗﻮم ﻛﻒ ﻟﻮﻟﻪ ورودي دوم
 -28ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ورودي دوم
 -29ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ورودي دوم
8
 -30ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ ورودي ﺳﻮم
 -31رﻗﻮم ﻛﻒ ﻟﻮﻟﻪ ورودي ﺳﻮم
 -32ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ورودي ﺳﻮم
 -33ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ورودي ﺳﻮم
ﺳﺘﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ  -ﺷﺮح ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮن ﻟﻮﻟﻪ ورودي اول)(1
9
 -34ﻣﺤﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ
 -35رﻗﻮم ﻛﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ
 -36ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ
 -37ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ
 -38ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت :ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﺿﺎﻓﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آدم رو ﻛﻪ در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻗﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ در ورود
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل و ﺧﻄﺎ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در ورود اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎﺋﻲ داده ﻫﺎي
وارد ﺷﺪه ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ را ﻣﺒﺬول دارد .
 - 3ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻟﻪ
در اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮگ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ درج ﻣﻲﮔﺮدد:
10
 -1ﻧﺎم ﻣﺤﻮر:ﻧﺎم ﻣﺤﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎري
 1در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﺎرﺿﻪي ﺧﺎص ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن در ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺘﻮن ﺳﺎﻳﺮ وارد ﮔﺮدد.
 2ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي  19ﺗﺎ  30ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ورودي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ )ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ( ﺑﻪ ﻫﺮ آدم رو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﻣﺤﻮر-رﻗﻮم ﻛﻒ-ﻗﻄﺮ
اﺳﺖ.
 3ﻓﺮﻣﺖ Text
Numeric 4
Numeric 5
 6اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن  Ctrl+qﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 7ﺷﺮح ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮح ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ورودي اول
 8ﺷﺮح ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮح ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ورودي اول
 9ﺷﺮح ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮح ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ورودي اول
 10ﻓﺮﻣﺖ Text
6

1

 -2ﺷﻤﺎره آدم رو اﺑﺘﺪا :ﻧﺎم آدم رو اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎري
 -3ﺷﻤﺎره آدم رو اﻧﺘﻬﺎ :ﻧﺎم آدم رو اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎري
 -4ﻛﺪ ﻳﻮﻧﻴﻚ)اﻳﻦ ﻛﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻬﺮان واﺣﺪ GISﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد(
3
 -5ﺷﻤﺎره آدم رو ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺿﻄﺮاري :ﻧﺎم آدم رو ﺗﺤﻠﻴﻪ اﺿﻄﺮاري ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎري
4
 -6ﻃﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻮﻟﻪ  :ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻮﻟﻪ ﻃﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻬﺎي ﻗﻄﺮ آدم رو ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ
 -7ﻃﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻟﻮﻟﻪ  :ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﻮل ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﺮﻛﺰ آدم رو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدي 5ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ
 -8ﻃﻮل ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺨﺘﺼﺎت  : XYﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﺮﻛﺰ آدم رو ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 -9ارﺗﻔﺎع ﻛﻒ ﻟﻮﻟﻪ اﺑﺘﺪا :ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدي 6ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ
 -10ارﺗﻔﺎع ﻛﻒ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻬﺎ :ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدي 7ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ
8
 -11ارﺗﻔﺎع رﻳﺰش )دراپ(
9
 -12ﺷﻴﺐ  :ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ
10
 -13ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ  :ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺪدي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
 -14ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ :11ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ دوﺟﺪاره  ،ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺗﻚ ﺟﺪاره و ﻳﺎ ﺑﺘﻨﻲ
 -15ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺎزي :12آﺳﻔﺎﻟﺖ  ،ﻣﻮزاﺋﻴﻚ  ،ﻣﻼت و ﺳﻴﻤﺎن  ،زﻣﻴﻦ ﺧﺎﻛﻲ و ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﻓﺮش.
 -16ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه دور ﻟﻮﻟﻪ :13ﺑﺘﻦ  ،ﺷﻔﺘﻪ آﻫﻚ  ،ﺧﺎك ﺳﺮﻧﺪي و ﺑﺘﻦ  ،ﺧﺎك ﺳﺮﻧﺪي و ﻳﺎ ﺷﻔﺘﻪ آﻫﻚ.
 -17ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ
14
 -18ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻟﻮﻟﻪ:ﻧﺎم ﻛﺎرﺣﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎري
 -19ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ :1رﺳﻲ  ،ﻣﺎﺳﻪ اي  ،ﺳﻨﮕﻲ  ،دژ  ،آﺑﺮﻓﺘﻲ.
2

 1ﻓﺮﻣﺖ Text
 2ﻓﺮﻣﺖ Text
 3ﻓﺮﻣﺖ Text
Numeric 4
Numeric 5
Numeric 6
Numeric 7
 8ارﺗﻔﺎع رﻳﺰش در اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ) اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻤﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻي ﺷﻴﺖ( از اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع
ﻛﻒ اﻧﺘﻬﺎ ﻟﻮﻟﻪ و اﺑﺘﺪاي ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد .ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺧﻮد
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺪد اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 9ﺷﻴﺐ ﻟﻮﻟﻪ در اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﻛﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ) اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻤﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻي ﺷﻴﺖ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻛﻒ
ﻟﻮﻟﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ و ﻃﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد.
Numeric 10
11اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن  Ctrl+qﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﻣﻮرد ﻣﺪﻧﻈﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
12اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن  Ctrl+qﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﻣﻮرد ﻣﺪﻧﻈﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 13اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن  Ctrl+qﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﻣﻮرد ﻣﺪﻧﻈﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 14ﻓﺮﻣﺖ Text
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 -20روش اﺟﺮا : 2ﻧﻘﺐ و ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺎز  ،ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮﻟﻴﻨﮓ و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﭗ ﺟﻜﻴﻨﮓ.
 -21ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت : :ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﺿﺎﻓﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ درج ﻣﻲﮔﺮدد.
 – 4ﮔﺰارش
ﮔﺰارش ﻣﺘﺮاژ ﻟﻮﻟﻪ  ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﻬﻮل در اﻳﻦ ﺷﻴﺖ درج ﻣﻴﮕﺮدد.

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و ﻧﻜﺎت ﺿﺮوري
اﻟﻒ – ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﻠﻲ
-

ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ)ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﻛﻤﻪ ﻛﻨﺘﺮل( و ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﻘﺪار ﮔﺬاري ﻣﻲ ﮔﺮدد .اﻳﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮاي درج اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  Ctrl+qاز ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد.در ﺣﺎﻟﺘﻲ
ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت را وارد ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎت  ،ﻟﻄﻔﺎ ﺳﺘﻮﻧﻲ را ﺣﺬف و ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﺟﺪﻳﺪي اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﻴﺪ .
ﻛﺎرﺑﺮگ  Itemﻛﻪ ﺧﺎرج از دﺳﺘﺮس )  ( hideاﺳﺖ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﻤﻴﻌﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮﮔﻬﺎ ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺬف
ﮔﺮدد  .در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻛﺪ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼن و ﭘﺮوﻓﻴﻞ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺑﺎﻻي ﻛﺎرﺑﺮﮔﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم رو و ﻟﻮﻟﻪ دﻛﻤﻪ ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮارد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و آدم
روﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .

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

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه آدم روﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺷﻴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه درج ﻣﻲ ﮔﺮدد.وﺟﻮد ردﻳﻒﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ
ﺑﻴﻦ ردﻳﻒﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﺸﻜﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .وﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش اﻳﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.
ﻋﻤﻖ آدم رو ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع زﻣﻴﻦ و ﻛﻒ آدم رو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﺎرﺑﺮ در آن ﻋﺪدي درج ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺠﺪدا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﭘﻴﺎم ﺧﻄﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم روﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل داده ﻫﺎ و ورود
اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ) ﻓﺮﻣﺖ( اﻋﻼم ﺷﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 oﻣﺨﺘﺼﺎت ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﺪ
 oﻧﺎم ﻣﺤﻮر ﺗﻜﺮاري و ﻳﺎ ﻧﺎم ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻜﺮاري در ﻳﻚ ﻣﺤﻮر ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 oﻧﺎم آدم رو درج ﺷﺪه ﺗﻜﺮاري ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺟﻪ  :در ﻧﺎم آدم رو ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻛﺎراﻛﺘﺮﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ؟ ! @ ~ } { ] [ ' ; " = ) ( + * & ^ % $ #
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
 oرﻗﻮم زﻣﻴﻦ آدم رو  ،وارد ﻧﺸﺪه  ،ﺻﻔﺮ وﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 oورود اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع )ﺣﺮﻓﻲ  -ﻋﺪد اﻋﺸﺎري – ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ( ﺳﺘﻮن ﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﻮد

 1اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن  Ctrl+qﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﻣﻮرد ﻣﺪﻧﻈﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 2اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن  Ctrl+qﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﻣﻮرد ﻣﺪﻧﻈﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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د -ﺷﻴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻟﻮﻟﻪ
-

-

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮگ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه درج ﻣﻲ ﮔﺮدد.وﺟﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ ردﻳﻒ
ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ردﻳﻒ ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ  .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ  ،ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ
ردﻳﻒ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﻌﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .
درج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻮر در ﺳﺘﻮن اول و ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .از ﺗﻜﺮار ﻧﺎم ﻣﺤﻮر در ردﻳﻒ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺟﺪاً ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد.
ﻧﺎم آدم روﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﻳﺪ از ردﻳﻒ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ  -1ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آدم روﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ  -1ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آدم روﻫﺎ

-

ﻏﻠﻂ
درﺳﺖ
درﺻﺪ ﺷﻴﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻛﻒ ﻟﻮﻟﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ و ﻃﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد  .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﺎرﺑﺮ در آن
ﻋﺪدي درج ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺠﺪدا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﭘﻴﺎم ﺧﻄﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل داده ﻫﺎ و ورود
اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ) ﻓﺮﻣﺖ( اﻋﻼم ﺷﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 oردﻳﻒ ﺟﻠﻮي ﻧﺎم ﻣﺤﻮر ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 oزﻳﺮ ﻧﺎم ﻣﺤﻮر ﺗﻜﺮار ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
 oﺗﻜﺮار ﻧﺎم ﻣﺤﻮر.
 oآدم رو اﺑﺘﺪا ﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺤﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم روﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 oﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم آدم روﻫﺎي اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 oرﻗﻮم زﻣﻴﻦ ﻛﻒ ﻟﻮﻟﻪ وارد ﻧﺸﺪه  ،ﺻﻔﺮ و ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 oورود اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع )ﺣﺮﻓﻲ  -ﻋﺪد اﻋﺸﺎري – ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ( ﺳﺘﻮن ﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﻮد
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ﺗﻮﺟﻪ  :ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت آدم رو ﻫﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻮر و ﺗﺮﺗﻴﺐ آدم روﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮع
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺨﺘﺼﺎت آدم رو و ﺗﺮﺗﻴﺐ آدم روﻫﺎ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ )ازﺑﻴﻠﺖ( ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر درج در ﻓﺎﻳﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب
در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰاري اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ  Excellﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ دو ﺷﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم رو و
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻬﺖ درج اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺟﺮا ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺷﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم رو ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎره آدم رو  ،ﻣﺨﺘﺼﺎت  Yو ﻣﺨﺘﺼﺎت  Xﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ

و در ﺷﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻧﺎم ﻣﺤﻮر و ﺷﻤﺎره آدم رو اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ
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ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ )ازﺑﻴﻠﺖ( ﭘﻼن ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺷﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق درج ﮔﺮدد.ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو روش زﻳﺮ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ روش اول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ  GPSﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ.
روش اول اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه :GPS
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت آدم روﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  GPSﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻧﻴﺰ اﺳﺎﻣﻲ آدم روﻫﺎ ﻗﺒﻼ در ﺷﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم روﻫﺎ درج و ﻓﺎﻳﻞ ﺧﺮوﺟﻲ
اﻃﻼﻋﺎت  GPSدر ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﻳﻞ از ﻧﻮع  textﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ *.TXT،*.DATوﻳﺎ  *.ASCذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺎراﻛﺘﺮ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺘﻮن
ﻫﺎي ﻓﺎﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت  GPSﻳﻜﻲ از ﺣﺮوف  Tab,Comma,Semicolon,Spaceﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺨﺘﺼﺎت آدم روﻫﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﻧﻤﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ:ﻧﺎم ﻣﺤﻮر و ﺗﺮﺗﻴﺐ آدم روﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ در ﺷﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻟﻪ وارد ﮔﺮدد

ﻧﺎم ﻫﺮ آدم رو در ﺷﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم رو در ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  GPSﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺨﺘﺼﺎت  x,yآن از ﻓﺎﻳﻞ در ﺷﻴﺖ درج
ﻣﻴﮕﺮدد.در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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روش دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼن ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ  AutoCADﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﺮﻛﺸﻲ :
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم  TOOLS_Shabakeh.LSPو  MAKE_CSV.xlsmدر ﻓﻠﺪر  Programsﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده آن ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮض ﻗﺒﻼ ﻧﻘﺸﻪ اي از ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ در ﻣﺤﻴﻂ  AutoCADﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻮق ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
 -1ﻧﺎم آدم رو ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ) Textﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  520,516در ﺷﻜﻞ(
 -2ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آدم رو ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ  circleﻳﺎ donut
 -3ﻧﺎم ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ) textﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  D5در ﺷﻜﻞ(
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺨﺘﺼﺎت آدم روﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
 -4اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم  TOOLS_Shabakeh.LSPﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ  Programsرا در ﻣﺤﻴﻂ  AutoCADﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ
ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ .در ﻗﺴﻤﺖ  commandاﺗﻮﻛﺪ دﺳﺘﻮر  apploadرا وارد ﻛﺮده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه زﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد.
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ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺴﻴﺮ و ﻓﺎﻳﻞ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه را اﻧﺘﺨﺎب و دﻛﻤﻪ  loadو ﺳﭙﺲ  closeرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Lispﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺷﺪه و ﭘﻨﺠﺮه زﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﮕﺮدد

ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻮق دﺳﺘﻮرات ﺟﺪﻳﺪي را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
دﺳﺘﻮر :XX
ﺑﺎ ﺗﺎﻳﭗ  XXﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﺳﺘﻮر در ﺟﻠﻮي  commandاﺗﻮﻛﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺤﻮر از ﺷﺒﻜﻪ اﺻﻠﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﻻزم اﺳﺖ
اﺟﺮا ﮔﺮدد:
Select Mehvar Shabakeh <Enter to Stop>:
در ﺟﻮاب ﺳﺌﻮال ﺑﺎ ﻣﺎوس ﻧﺎم ﻣﺤﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ) textﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻮر( ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻼ
 A12اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﺮدد
Select Manhole Name <Enter to Stop>:
Pick Manhole Point:
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﻣﺤﻮر ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آدم روﻫﺎ از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺎم آدم رو ) (textو ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آدم رو )
circleﻳﺎ  (donutﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ آدم رو اداﻣﻪ داده و ﺑﺮاي اﺗﻤﺎم ﻛﺎر  Enterرا وارد ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ.در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﻣﺤﻮر
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺠﺪد ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم داد.ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﺎم ﻣﺤﻮر ﻣﺠﺪدا اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﭘﻴﺎم ﻫﺸﺪار زﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﮕﺮدد:
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ﻻزم 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>:
 : Oﺑﺮاي ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم )(Overwrite
 : Nدر اﻳﻨﺼﻮرت ﻓﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪي اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﻣﺤﻮر وﻟﻴﻜﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺷﻤﺎره اﻳﻨﺪﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻐﺎﻳﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ).ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  XX_V4(1).Csvو (MM_V4(1).Csv
 : Eﺑﺮاي ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﻣﻴﺘﻮان از دﻛﻤﻪ  Escﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد(
ﻓﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ _ MMﺷﺮوع ﺷﺪه ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت آدم رو )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم و ﻣﺨﺘﺼﺎت( و ﻓﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ _ XXﺷﺮوع ﺷﺪه ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﻣﺤﻮر و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ آدم روﻫﺎ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﻣﺤﻮرﻫﺎ  ،ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  CSVدر ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻮق اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدد.ﺣﺎل ﻓﺎﻳﻞ  MAKE_CSV.xlsmﻣﻮﺟﻮد در
ﻓﻠﺪر  Programsرا در ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻮق ﻛﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي  *.CSVاﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻛﭙﻲ ﻛﺮده و آﻧﺮا ﺑﺎز ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ(

ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﻛﻤﻪ ﻫﺎي  ctrl+Qﭘﻨﺠﺮه زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻴﮕﺮدد

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﻛﻤﻪ ) Make Final CSV (Manhole and Shabakehﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي  CSVاﻳﺠﺎد ﺷﺪه در دو ﻓﺎﻳﻞ
زﻳﺮ
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) CSV_FINAL_MANHOLE.CSVﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻴﺖ آدم رو(
)CSV_FINAL_SHABAKEH.CSVﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻟﻪ(
در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي  CSVﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻴﺎم زﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدد.

ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ  DBclickﺑﺮ اﻳﻦ دو ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎز ﻛﺮدن ) (openآﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت را در ﺷﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﭙﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
دﺳﺘﻮر :FE
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آدم رو و ﻳﺎ ﻣﺤﻮر را ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺑﺎ ﺗﺎﻳﭗ  FEﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﺳﺘﻮر در ﺟﻠﻮي
 commandاﺗﻮﻛﺪ  textﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آدم رو ﻳﺎ ﻣﺤﻮر )اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ  A,B,Cاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ( را وارد
>Enter Text <A,B,C
ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ:
در ﺻﻮرت وﺟﻮد  ،از ﮔﻮﺷﻪ ﭼﭗ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ  ،ﺧﻄﻲ ﺑﻪ  textوﺻﻞ ﻣﻴﮕﺮدد.ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺧﻂ  textﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.
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دﻛﻤﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت:
ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪ  ،ﭘﻨﺠﺮه اﺑﺰار ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد در اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
ﺷﻜﻞ  -2ﭘﻨﺠﺮه ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع از ﺷﻜﻞ ﻓﻮق  ،ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺎم اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد.در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻄﺎ در ﺷﻴﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم رو )ﺳﻠﻮل ﻧﺎم آدم رو( و در ﺷﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻟﻪ )ﻧﺎم ﻣﺤﻮر ﻳﺎ ﻧﺎم آدم رو( ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ  ،آدرس اﻳﻤﻴﻞ  AJH.IT.USER.@GMAIL.COMﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻈﺮات  ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﻣﺸﻜﻼت
ﺧﻮد را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم و ﺗﻠﻔﻦ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ  :در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت آدم روﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  GPSﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻧﻴﺰ اﺳﺎﻣﻲ آدم روﻫﺎ ﻗﺒﻼ در ﺷﻴﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم روﻫﺎ درج و ﻓﺎﻳﻞ ﺧﺮوﺟﻲ اﻃﻼﻋﺎت  GPSدر ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﻳﻞ از ﻧﻮع  textﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ *.TXT،*.DATوﻳﺎ
 *.ASCذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺎراﻛﺘﺮ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻓﺎﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت  GPSﻳﻜﻲ از ﺣﺮوف
 Tab,Comma,Semicolon,Spaceﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺨﺘﺼﺎت آدم روﻫﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﻧﻤﻮد.
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ﺷﻜﻞ  -3ﻧﺎم آدم روي ﺗﻜﺮاري در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم رو

 ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم رو:
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آدم رو ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد:
 ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع )ﺣﺮﻓﻲ  -ﻋﺪد اﻋﺸﺎري – ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ( ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺮاري ﺑﻮدن ﻧﺎم آدم رو ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آدم رو در )ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺗﻬﺮان اﺳﺖ( ﻧﺎم ﺗﻜﺮاري آدم رو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻤﻖ آدم رو )ﺳﺘﻮن ﺳﺒﺰ رﻧﮓ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ رﻗﻮم ارﺗﻔﺎع زﻣﻴﻦ و ارﺗﻔﺎع ﻛﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻟﻪ:
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد:
 ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع )ﺣﺮﻓﻲ  -ﻋﺪد اﻋﺸﺎري – ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ( ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺮاري ﺑﻮدن ﻧﺎم ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎم آدم روﻫﺎي اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺎم ﺗﻜﺮاري ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺷﺎﻣﻞ )ﺧﻮدﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ )ﻃﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت آدم رو اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دراپ آدم رو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﺷﻴﺐ ﻟﻮﻟﻪ17

 ﻛﻨﺘﺮل ارﺗﺒﺎط ﻟﻮﻟﻪ و آدم رو ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه:
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻟﻪ و آدم روﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدد:
 آﻳﺎ آدم رو ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﻣﺤﻮر ﻗﺒﻼ 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 اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ:
 در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آدم رو و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﻳﻞ  DB_Manhole.txtو  DB_Pipe.txtدر
ﭘﻮﺷﻪ )ﭘﻮﺷﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻨﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﺎﻳﻞ  Excellاز آﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ( اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺷﻜﻞ  -4ﭘﻴﺎم ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ

ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ )ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  (Accessدر ﭘﻮﺷﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻓﺎﻳﻞ  DB_Pipe_Manhole.mdbرا ﺑﺎز و
دﻛﻤﻪ  Update (Db_Pipe) and (Db_Manhole) tablesرا ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺠﺮه  Update Tablesرا ﺑﺴﺘﻪ و ﺟﺪول
 DB_Manholeو  DB_Pipeرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺷﻜﻞ  -5ﻓﺎﻳﻞ  DB_Pipe_Manhole.mdbﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در Access

 در ﺟﺪول  DB_Pipeﻓﻴﻠﺪ اول ﺑﻨﺎم  Layerاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي آن ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﻻﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن ﺑﺮاي GIS
اﺳﺖ.
 ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺸﺘﺮك  Layerﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ و رﻛﻮردﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲ رود.
ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه و ﺟﺪاول ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻓﻮق در ﻗﺴﻤﺖ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ
 AutoCadﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ  GISﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.


ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﻼن و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب:
18

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن )ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ( و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ از اﻣﻜﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد  .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﺠﺪدا اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ -7ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺰار ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن و
ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد .

ﺷﻜﻞ -7ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺰار ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن و ﭘﺮوﻓﻴﻞ

 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻘﺸﻪ :Dwg
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت  ،ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  Excellﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد.ﺑﺮاي ﻣﻨﻈﻮر
دﻛﻤﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻘﺸﻪ را ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه زﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد
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ﺷﻜﻞ -6ﭘﻨﺠﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺸﻪ اﺗﻮﻛﺪ

اﺳﺎﻣﻲ ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي اﺗﻮﻛﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺷﻪ  ،در ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻮق ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﺳﻴﻢ  ،ﻧﻘﺸﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻳﻞ ) Profile.dwgﺟﺰء ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮح ﻓﺸﺮده اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻓﻠﺪر ﻛﭙﻲ ﺷﺪه( از ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻳﻞ  Dwgﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن اﺳﺖ ﻗﺒﻼ در ﭘﻮﺷﻪ ﻛﭙﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ )ﻣﻨﻈﻮر از
ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻬﺮي ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ( ﺗﺎ از ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ:اﮔﺮﻧﻘﺸﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎز ) (openﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮاي ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻼ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﺑﺎز ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻬﺮي 1ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻬﻴﻪ و در ﭘﻮﺷﻪ ﻛﭙﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻛﻤﻪ ﻫﺎي
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد.
اﮔﺮ در ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻤﺎﻳﺶ  ،ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن ،ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﻧﻘﺸﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ،
ﻧﻤﺎﻳﺎن ) (Zoomﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮي  ،ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آدم رو و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﭘﻨﺠﺮه اﮔﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن ﺑﺮاي  GISاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ در ﻻﻳﻪ اي ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺎم ﻣﺤﻮر و ﻧﺎم آدم رو اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد .2درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻻﻳﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در  GISﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﮔﺮدد ﻧﺎم ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲﮔﺮدد  ،ﺑﻜﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ)ﺷﺮح اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ( .آدم رو ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻮك در ﻻﻳﻪ  Manholeو ﻧﺎم ﻣﺤﻮر  ،ﻗﻄﺮ و ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﻻﻳﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 اﮔﺮدر ﭘﻨﺠﺮه ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن ﺑﺮاي  GISاﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﻄﺮ در ﻻﻳﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺑﺎ دﻛﻤﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻮق در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ - 8ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ
ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

1ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس 1/2000
 2ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﺎم ﻣﺤﻮر  V3و ﻧﺎم آدم رو اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  M2,M1ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻮر در ﻻﻳﻪ ) V3(M1+M2ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
20

ﺷﻜﻞ - 8ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار

 ﺑﺎ دﻛﻤﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺎم  Layer_Profileدر ﻓﺎﻳﻞ  Dwgﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ -9
ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻳﻞ ) Profile.dwgﺟﺰء ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮح ﻓﺸﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻠﺪر
ﻛﭙﻲ ﺷﺪه( از ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻜﻞ  -9ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار

 ﮔﺰارش ﻣﺘﺮاژ ﻟﻮﻟﻪ  ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﻬﻮل و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻴﭗ ﻣﻨﻬﻮل:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش اﺟﻤﺎﻟﻲ از ﻣﺘﺮاژ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻄﺮ  ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﻬﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ و ﺗﻴﭗ ﻣﻨﻬﻮل از اﻳﻦ اﺑﺰار ﻛﻤﻚ ﻣﻴﮕﻴﺮﻳﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ در
اﻳﻦ ﺷﻴﺖ درج ﻣﻴﮕﺮدد.
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اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﻜﻪ  ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ازﺑﻴﻠﺖ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت:
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻓﺎﻳﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  CSVاز ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه
ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد )ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت رﺟﻮع ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(.

 راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ  AutoCadﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ :GIS
اﻟﻒ  -اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ ﺧﻄﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﺤﻴﻂ  GISﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﻳﻞ :Shape
-

ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻼن در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﺮاي  GISﻣﻲ ﺗﻮان از اﻣﻜﺎﻧﺎت  AutoCad Mapﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ  Shape Fileﻛﻪ ﻧﺎم ﻻﻳﻪ ﻳﻜﻲ
از ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.

-

در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﻳﻞ  DXFﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ  AutoCadرا در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ArcGISﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﻛﺮده و
ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻞ  Shapeﻓﻴﻠﺪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ آن را ) ﺑﻪﺟﺰ ﻓﻴﻠﺪ  (Layerﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ) (Tableاﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻨﺎم  DB_Pipeدر ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ) Accessدر ﻗﺴﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﻗﺒﻼ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه( و ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺸﺘﺮك  Layerﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ  Shapeﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺟﺪول  DB_Pipeﻣﻲ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ را ﺑﻪ Shape
ﻣﺘﺼﻞ )(Jointﻧﻤﻮد .

 ﺑﺎ دﺳﺘﻮر  Exportﻣﻲ ﺗﻮان  Shapeو اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻧﺮا در ﻣﺤﻴﻂ  Geodatabaseاﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮد.ﺑﺮاي اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ از  Geodatabaseﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي  ArcGISﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ب  -اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ آدم رو در ﻣﺤﻴﻂ  GISﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﻳﻞ :Shape
-

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ) (Tableاﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻨﺎم  DB_Manholeدر ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ) Accessدر ﻗﺴﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻗﺒﻼ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه( و ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺨﺘﺼﺎت  X,Yآدم رو ﻫﺎ و ﺑﺎ اﻣﻜﺎن  Add Event XYﻣﻮﺟﻮد در  ArcGISﻣﻲ ﺗﻮان ﻻﻳﻪ آدم
رو را در ﻣﺤﻴﻂ  GISﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻧﻘﻄﻪ اي ﻫﻤﺮا ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آن اﻳﺠﺎد و ﺑﺎ دﺳﺘﻮر  Exportآﻧﺮا درﻣﺤﻴﻂ
 Geodatabaseاﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮد.
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ارائه ازبیلت معماری و سازه در آدم رو های خاص و آدم رو های خطوط باالی  1000میلی متر

تعریف آدمرو های خاص :آدم رو های که دارای شکل های خاص -دراپ ریزشی باالتر از  1متر –آدم رو های که
دارای ورودی از شبکه های فرعی و اصلی یا در محل تقاطع چندین ورودی داشته باشد .
ازبیلت معماری و سازه منهول می بایست حداقل یک برش طولی –عرضی و پالن را شامل شود و در موارد خاص با
توجه به نیاز مقاطع بیشتری ارائه می گردد.
در ازبیلت های ارائه شده درج اطالعات ذیل در پالن و برش ها الزامی است :
 نمایش ورودی و خروجی های منهول با درج رقوم کف –زوایای ورودی وخروجی
 نمایش مختصات ( )X,Yاکس دریچه (حداقل یک نقطه مختصات دار )
 جنس منهول و لوله
 نمایش شیب –جهت جریان
 نمایش دال های میانی –پله –دریچه
 نوع سازه و حفاظت موقت در صورت وجود –جنس حفاظت (چوبی-تیر آهن-شات کریت-ترکیبی)–
پوشش حفاظت در مقابل خوردگی (- HDPE-پوشش های اپوکسی-پلی یوریا)
 نوع بتن –ضخامت بتن –تیپ بتن –تیپ سیمان


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



ارائه مقطع برش عرضی جانمایی تاسیسات داخل منهول

 نمایش باز شوهای تعبیه شده ( )Openingبه همراه ابعاد و کلیه درج ارتفاعی
در ازبیلت سازه منهول ها می بایست نقشه جزئیات سازه و جزئیات آرماتور بندی به همراه جدول لیستوفر ارائه
گردد.

