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  IMPORTXYZبرداري در اتوکد توسط اتولیسپ آموزش انتقال گروه نقاط نقشه

  مقدمه •

باشد که می Jeffry Sandersتهیه شده توسط  کار با یک اتولیسپ سادههدف در این محصول ارائه و نحوه 
  د.دابه محیط اتوکد انتقال  را گروه نقاط برداشت شده توانمی بوسیله آن

  اندازيراه •

نمائید. توجه داشته  اکسترکتضمیمه محصول را در مسیر نصب برنامه اتوکد (مثال به آدرس زیر)  Zipفایل 
  را انتقال دهید. lspو  dclدو فایل با پسوند  که تنها باشید

D:\Advanced Progs\Civil 3D\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012 

حاوي  ارائه شده است که 15m Topo Points.txtبرداري شده در فایلی به نام نمونه نقاط نقشه Zipدر فایل 
  مناسب ذخیره کنید. یآنرا در جای نقطه است. 900بیش از 

را  Load Applicationگزینه  Tools>AutoLispبرنامه اتوکد را اجرا نمائید. سپس مانند شکل زیر، از منوي 
  انتخاب کنید.
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را که در مسیر نصب اتوکد اکسترکت شده بود فراخوان کنید.  ImportXYZ.lspبعد از باز شدن پنجره زیر، فایل 
نمایش داده  ImportXYZ.lsp Successfully Loadedکلیک کرده و توجه کنید که پیام  Loadسپس روي گزینه 

  شود.

  
  

  وارد کردن نقاط •

بعد از باز  را تایپ کنید تا برنامه اتولیسپ اجرا شود. ImportXYZدستور برنامه اتوکد  Command Lineدر 
را فراخوانی کنید و  15m Topo Points.txtلیک کرده و فایل کرا  Browse for File گزینه شدن پنجره پالگین،

 50گردد. البته برنامه تنها می پالگین وارد فایل طبق شکل زیر تمام نقاط را کلیک کنید. Get XYZ Coordsکلید 
  دهد.نقطه اول را در صفحه نمایش می
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نقاط  Draw a Nodeدهد. با انتخاب نوع ترسیم نقاط را ارائه می انتخابدر این مرحله اتولیسپ به شما اختیار 
 Drawکند. گزینه نقاط را بصورت دایره ایجاد می Draw a Circleوارد محیط اتوکد می شود،  Pointبصورت 

Lines سازدمرتبط میقاط را با خط بهم تمام ن.  

وارد محیط اتوکد  Zو  X ،Yبرداري با مختصات نقطه نقشه 920مطابق شکل زیر تمام  Okayبا انتخاب گزینه 
  .گرددمی
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کمال تشکر و قدردانی را از بذل  Struc Techگروه 
 توجه و انتخاب شما دارد.

هاي ارزشمند خود را در مورد این محصول با ما خواهشمند است نظرات و دیدگاه
 در میان بگذارید. info@structech.irاز طریق ایمیل به آدرس 

  

  کنید. دنبالبراي اطالع از مقاالت و محصوالت جدید، صفحه اینستاگرام را 
 www.instagram.com/structech   

  براي دریافت لینک مقاالت و محصوالت در کانال تلگرام عضو شوید.
 www.telegram.me/structech    

  براي اطالع از اخبار و رویدادهاي وبسایت به صفحه فیسبوك بپیوندید.
 www.facebook.com/structech.ir   
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