
Autocadبه Autocad*آموزش تبدیل فایل ** Land***
در ضمن، این روش رو باید براي هر منحنی با ارتفاع مشخص وام راجع بهش توضیح بدم قطعا تنها روش نیست اما جواب میده.این روشی که میخ

به صورت جداگانه انجام بدي.

کنی.انتخاب میاول از همه منحنی مورد نظر رو از بین منحنی هاي موجود -

کنیمنحنی رو به الین تبدیل میExplodeبا دستور -



-DX رو براي اجراي دستورData Extractکنید و در پنجره زیر روي تایپ میNextکنید.کلیک می

کنید.محل ذخیره اطالعات رو انتخاب می-



کنید.کلیک کرده و روي دکمه روبروش کلیک می… Select object inدر صفحه زیر روي -

کلیک کنید.Nextبر روي ونید این کار رو یکدفعه به صورت زیر و یا در چند مرحله انجام بدین.تنی مورد نظر رو انتخاب کنید. میخطوط منح-



کلیک کنید.Nextشکالی انتخاب شده اند. بر روي در صفحه زیر مشخص میشه که چه اَ-

کلیک کنید.Nextصفحه بعدي رو به همین صورت زیر تغییر بدین. بر روي -



کلیک Nextرو بزنید. بر روي Hide Columnکلیک راست کرده و nameو countدر صفحه زیر بر روي سربرگ دو ستون اول یعنی -
کنید.

Finishدر نهایت هم اطالعات با فرمت اکسل ذخیره میشه. کلیک کنید.Nextصفحه زیر رو به همین صورت تنظیم کرده و روي -



به ارتفاعی که در نقشه وجود داره تغییر بدین.همه نقاط رو zفایل اکسل رو باز کنید و ارتفاع -

بگیرین.txtبا فرمت …Save asاز فایل اکسل 



شدن بایستی حتما فایل اکسل رو ببندید.saveجهت رو باز کنید و سطر اول رو پاك کنید.txtفایل -

و یک پروژه جدید ایجاد کنید.به نرم افزار لند رفته -



نقاط رو به شکل زیر وارد لند کنید.-



تونید نمایش اطالعات اضافی رو غیر فعال کنید.به صورت شکل زیر میpointبا رفتن به منوي -



از تنظیمات میتونید use previous as a templateگزینه ، با انتخاب DXدر ضمن براي منحنی هاي بعدي، در زمان اجراي دستور -
منحنی قبلی به صورت پیش فرض براي منحنی جدید استفاده کنید.
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