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Next كليك مي كنيم.  6. روي دكمه ي 
7. ابعاد برگه ي مورد نظر ( مثال 210 و 297) براي كاغذ A4 را در قسمت هاي مربوط وارد مي كنيم.

Finish كليك مي كنيم. 8. روي دكمه ي 

ذخيره سازي فايل ترسيمي
ــازي يك فايل در رايانه يعني انتقال اطالعات بر روي حافظه ي جانبي، براي اين  همان طور كه مي دانيم ذخيره س

منظور در اتوكد راه هاي متعددي وجود دارد كه در ادامه به شرح هريك مي پردازيم.

 Save As  ذخيره سازي فايل ترسيمي با تعيين آدرس و نام به كمك فرمان
شيوه هاي ورود فرمان1. فرمان Save As را به يكي از شيوه هاي زير وارد مي كنيم.

Save AsFile Menu

Save As / Ctrl+ Shift +SCommand

نكته

 dwt مخفف drawing template، معرف پسوند فايل هاي الگو در اتوكد است.

ــيمات ميلي متري فايل acad iso . dwt را انتخاب كنيد و از انتخاب فايل  ــود براي ترس توصيه مي ش
acad.dwt كه مربوط به ترسيمات اينچي هست پرهيزكنيد.

يادآوري

7

8

1
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 پس از ورود فرمان پنجره ي Save Drawing As ظاهر مي شود.

2. از پنجره ي Save drawing As در قسمت Save in آدرس ذخيره سازي را انتخاب مي كنيم.
3. از پنجره ي Save drawing As در قسمت File name نام فايل مورد نظر را وارد مي كنيم، يا از فهرست فايل ها 

نام آن را انتخاب مي كنيم.
Save كليك مي كنيم. 4. روي دكمه ي 

نكته

dwg  .1 مخفف Drawing پسوند فايل هاي ترسيمي اتوكد است.
2. در قسمت File of type مي توان فايل را تحت نسخه هاي پايين تر و با پسوند هاي ديگر نيز ذخيره كرد.

2

43
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  Save ذخيره سازي سريع فايل با آدرس و نام جاري (بدون تعيين آدرس و نام جديد) به كمك فرمان
 فرمان Save را به يكي از شيوه هاي زير وارد مي كنيم.

اين فرمان در يك مرحله بدون هيچ گونه پيغامي اجرا مي شود.

 (Automatic Save) ذخيره سازي خودكار
در اين نوع ذخيره سازي، سيستم رايانه  اي به صورت خودكار بر حسب زمان تعيين شده عمل ذخيره سازي سريع 

را انجام مي دهد، كه تنظيم آن به دو روش امكان پذير است.

روش اول: از طريق  Save Time طبق مراحل زير:
1. فرمان Save time را وارد مي كنيم. 

2. در مقابل پيغام زير زمان ذخيره سازي خودكار را بر حسب دقيقه وارد كنيم. 

شيوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

SaveFile Menu

  Save ↵ يا Qsave↵ يا Ctrl+SCommand

نكته

اگر فايل ترسيمي قبًال از طريق  Save As ذخيره نشده باشد فرمان Save عملكرد Save As را انجام مي دهد.

در ذخيره سازي سريع، تغييرات محتواي فايل جاري روي محتواي ذخيره شده قبلي اعمال مي شود، 
ــازي سريع انجام دهيم، محتواي ذخيره شده قبلي  مثال: اگر محتويات فايل جاري را پاك كنيم و ذخيره س

از دست مي رود.

يادآوري

Command: Save time ↵

Enter new Value for savetime <10>: 5 ↵
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روش دوم: از طريق پنجره  ي option طبق مراحل زير: 
1. از منوي tools روي گزينه ي option كليك مي كنيم.

 open and save ــربرگ ــره ي option روي س 2. در پنج
كليك مي كنيم.

ــه ي گزين  ،  File safety Precautions  ــمت قس در   .3
ــازي خودكار را در   Automatic را فعال و زمان ذخيره س

نوار آن وارد مي كنيم.
OK كليك مي كنيم. 4. روي گزينه ي 

1

2

3

4

نكته

محل ذخيره سازي خودكار را از طريق پنجره ي 
 Automatic Save و گزينه ي Files سربرگ ،option

File Location قابل تنظيم است.
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باز كردن يك فايل ترسيمي
 Open فايل هاي ذخيره شده را به روش هاي گوناگون مي توان در اتوكد باز كرد كه يكي از آن ها استفاده از فرمان

به شرح زير است.

Open مراحل باز كردن فايل هاي ترسيمي ذخيره شده به كمك فرمان
1. فرمان Open را به يكي از روش هاي مقابل وارد مي كنيم. 

پس از ورود فرمان پنجره، شكل زير ظاهر مي شود. 

2. از پنجره ي Select File در قسمت Look in آدرس پوشه و فايل مورد نظر را انتخاب مي كنيم. 
Open كليك مي كنيم. 3. روي دكمه ي 

شيوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

openFile Menu

open يا Ctrl + oCommand

نكته

 1. فايل هاي ذخيره شده تحت نسخه هاي باال را در نسخه ي پايين تر نمي توان باز كرد.
ــرد. پس از وارد كردن فرمان  ــوب را مي توان از طريق فرمان Recover بازيابي ك ــاي معي  2. فايل ه

Recover ساير مراحل آن مانند اجراي فرمان Open است.

2

1

3
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ــل از مجموعه  ــك فاي جــاري كردن ي
فايل هاي باز شده 

ــخه هاي اتوكد 2000  به باال مي توان چندين فايل را  در نس
ــت اما فقط يكي  به صورت همزمان در حالت باز نگه داش
ــد. براي اين كه بتوانيم هريك  از آن ها مي تواند جاري باش
ــاري كنيم دو روش متداول را  ــده را ج از فايل هاي باز ش

توضيح مي دهيم.

الف) از طريق منوي  Window  طبق مراحل زير: 
1. روي منوي Window در نوار منو كليك مي كنيم.

2. روي عنوان فايل مورد نظر كليك مي كنيم.

DBconnect ب) از طريق خط فرمان با فرمان
1. فرمان  DBconnect را در خط فرمان وارد مي كنيم. 

Command: DBconnect ↵ 

2. روي عنوان فايل مورد نظر در پنجره ي شاخه ي درختي
DBCONNECT MANAGER كليك مي كنيم.

نكته

ــاهده ي همزمان فايل هاي باز شده مي توانيم از طريق منوي Window آن ها را با گزينه ي  براي مش
ــان افقي و با گزينه ي  ــا گزينه ي Tile Horizontally به صورت چيدم ــاري، ب Cascade به صورت آبش

 Tile Vertically به صورت چيدمان قائم (عمودي) تنظيم كنيم. در حالت چيدمان با كليك در هر فايل 
مي توانيم آن را جاري كنيم. اگر فايل ها در حالت Minimize باشند، با گزينه ي Arrange Icons، نشانه ي 

فايل ها مرتب مي شود.

1

1

2

2
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بستن فايل ترسيمي (بدون خروج از اتوكد)
ــور مي توان به يكي از  ــدن را دارد كه بدين منظ ــتقل قابليت بسته ش ــيمي به صورت مس ــد هر فايل ترس در اتوك

شيوه هاي زير عمل كرد.
ــك روي دكمه ي  ــن اندازه روش اول: كلي ــوط در بزرگ تري ــل مرب ــي فاي ــو وقت ــوار من (Close) در ن

(Maximize) يا در نوار عنوان فايل مربوط وقتي كه در حالت كوچك شده (Restore) باشد.
(Command مقابل )در خط فرمان Close روش دوم: وارد كردن فرمان

File از منوي Close روش سوم: كليك روي گزينه ي
Window از منوي  Close روش چهارم: كليك روي گزينه ي

در هنگام بستن فايل ترسيمي با هريك از روش هاي گفته شده ممكن است همانند هنگام خروج 

ــيمي مربوط  ــت كه آيا تغييرات در فايل ترس ــود كه مفهوم پيغام آن اين اس از اتوكد پنجره اي ظاهر ش
ذخيره شود؟ كه به منظور ذخيره شدن Yes و ذخيره نشدن No را كليك مي كنيم.

يادآوري

گزينه ي Close All در منوي Window براي بستن همه ي فايل هاي باز، كاربرد دارد.

نكته
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄ 

1. با كدام فرمان ذخيره سازي سريع صورت مي گيرد. 
Open(د   Save As(ج  Save (ب  New (الف 

2. مراحل اجراي فرمان New را بنويسيد.
3. مراحل اجراي فرمان Save As  را بنويسيد.

4. مراحل اجراي فرمان Open را بنويسيد.
5. كدام كليد تركيبي عملكرد فرمان مورد نظر را انجام نمي دهد؟

        New= ctrl + N(ب   Open = ctrl +O (الف 
 Save As = ctrl + a (د   Save = ctrl + s  (ج 

6. پسوند فايل هاي ترسيمي اتوكد ............. كدام يك از گزينه هاست؟
dxf (د   dws (ج   dwt (ب  dwg(الف 

7. آيا مي توان يك فايل ترسيمي را چند جا و چند بار ذخيره كرد؟ با چه فرماني و چگونه؟

تحقيق: چگونه مي توان يك فايل ترسيمي كه در اتوكد 2008 ترسيم شده  است را در اتوكد 2006 ◄ باز كرد.

عملي (زمان: 30 دقيقه) ◄
1. با فرمان  New فايل ترسيمي Acad Iso .dwg را ايجاد كنيد.

2. با فرمان  Start up متغير مربوط را روي عدد 1 تنظيم كنيد.
3. با فرمان New و از طريق Start from Scratch فايل جديدي طبق استاندارد Metric ايجاد كنيد.

4. با فرمان New و از طريق  Use a template يك فايل الگوي ISO  A4 ايجاد كنيد.
5. با فرمان New و از طريق  Use a Wizard به روش Quick Setup يك كاغذ A4 افقي 210×297 ايجاد كنيد.

6. هر يك از فايل هاي ايجاد شده در مراحل قبل را جاري و تحت نام خاصي ذخيره كنيد.
7. فايل هاي ايجاد شده را به صورت چيدمان قائم Tile vertically  تنظيم كنيد.

8. هريك از فايل ها را به صورت جداگانه به كمك Close ببنديد.

را انجام دهيد و مراحل  ◄  Advanced Setup به روش Wizard  ــق عملي: مراحل ايجاد فايل از طريق تحقي
كار را بنويسيد.



توانايي كار با مختصات دوبعدي، واحدها، زوايا و تعيين 
محدوده ي ترسيمي

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود:  ◄ 
 - مفهوم مختصات را توضيح دهد.

 - انواع دستگاه هاي مختصات دو بعدي را شرح دهد.
 - روش هاي تعيين مختصات را شرح دهد.

 - واحدهاي طولي و زوايا را به كمك فرمان Units تنظيم كند.
 - محدوده ي ترسيمي (اندازه كاغذ نقشه كشي) را به كمك فرمان  Limits تنظيم كند.

 - مختصات نقاط اشكال دوبعدي را تعيين كند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

448



پيش آزمون
با اصطالح مختصات قبًال در چه زمينه اي مواجه شده ايد؟ 1 .

مفهوم A (60,20). 2 چيست؟
مفهوم و كاربرد شكل مقابل چيست؟ 3 .

واحد طول و زاويه در نقشه كشي صنعتي چيست؟ 4 .
اندازه ي كاغذهاي نقشه كشي A4 و A3. 5 چقدر است؟

منظور از اصطالح «اعشار» چيست؟ 6 .
- درجه مي توان زاويه ي ............ را نيز جايگزين كرد. به جاي زاويه ي 90. 7

در دايره ي مثلثاتي محور كسينوس ها همان محور X. 8 هاست.
  درست      نادرست

كدام گزينه مبناي اجزاي واحد متريك در نقشه كشي صنعتي است؟ 9 .
  الف) اعشاري    ب) كسري    ج) علمي    د) معماري
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(Ordinate) مختصات
در پنجره ي اتوكد، وقتي به سمت چپ نوار وضعيت نگاه كنيد، سه عدد با چند رقم اعشار مشاهده مي كنيد. اين 
اعداد مبين موقعيت مكان نما در فضاي ترسيمي نسبت به مبدأ مختصات است، كه با حركت مكان نما اين اعداد 

هم تغيير مي كند. راستي، چرا عدد سوم صفر(0,000) است؟

در نقشه كشي نيز موقعيت مكاني يك نقطه نسبت به يك مبنا را مختصات گويند. از طرف ديگر، براي ترسيم 
ــز دايره و قوس ها و .... را  ــيمات نظير ابتدا و انتهاي پاره خط ها، مرك ــد بايد مختصات نقاط ترس ــه در اتوك نقش

معرفي كنيم. پس، فهم و به كارگيري مختصات از ضروريات كار با اتوكد است.

دستگاه مختصات
ــتگاه هاي مختصاتي تعيين مي شود، نظير فرجه هاي نقشه كشي. در اتوكد دو  ــيله ي دس  مختصات يك نقطه به وس
دستگاه مختصات براي تعيين نقاط ترسيمات كاربرد دارد كه بر حسب طراحي دوبعدي يا سه بعدي به شيوه هاي 

مختلف مي توان از آن ها استفاده كرد.

نماد سيستم 
مختصاتي 
ucsicon cursor مكان نما

نمايشگر مختصات
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انواع 
دستگاه هاي 
مختصاتي

دكارتي (متعامد) 
Cartesian

polar قطبي

دوبعدي
(x, y)

سه بعدي 
(x, y, z)

سه بعدي

دوبعدي 
(d< θ)

استوانه اي 
d<θ ,z

كروي 
d<θ< ψ

ــه بعدي را به مبحث  ــيوه هاي دوبعدي كاربرد دارد كه به آن مي پردازيم. ديد هاي س ــيمات دوبعدي ش براي ترس
سه بعدي موكول مي كنيم.

(Cartesian) دستگاه مختصات دكارتي
ــه با طول (X)  و  ــت، مختصات هر نقط ــكل زير اس ــتگاه كه حالت دوبعدي آن در اتوكد مطابق ش ــن دس در اي

عرض(Y)  تعيين مي شود. مبدأ مختصات تقاطع محورهاي  X و Y است.
مثال: نقطه (40و30) A را روي دستگاه دكارتي مشخص كنيد.
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ــدار 30 واحد را به عنوان طول روي محور  X جدا  1. مق
مي كنيم.

2. از نقطه ي 30 واقع بر محور X خطي به موازات محور 
Y ترسيم مي كنيم.

3. روي محور 40Y واحد به عنوان عرض جدا مي كنيم.
ــه ي 40 واقع بر محور Y خطي به موازات محور  4. از نقط

X ترسيم مي كنيم.
محل تالقي دو خط ترسيم شده مختصات نقطه ي A است.

(Polar) دستگاه مختصات قطبي
ــتگاه منطبق بر دايره ي مثلثاتي مطابق شكل مقابل  اين دس
ــه در آن با دو مؤلفه ي فاصله  ــت كه مختصات هر نقط اس
 (Angel) از مبدأ (مركز دايره مثلثاتي) و زاويه (Distance)
 (D<A) به صورت (X محور) نسبت به راستاي صفر درجه

تعيين مي شود.
ــتگاه قطبي  مثال: مختصات نقطه B (40< 120) را در دس

مشخص كنيد.
 

1. دايره اي به شعاع 40 واحد به مركز (0,0)  ترسيم مي كنيم.

2. محور افقي دايره را ترسيم مي كنيم تا دايره را قطع كند.
3. از نقطه ي (0,0) خطي را تحت زاويه  120درجه نسبت 
ــم تا دايره را قطع كند؛ محل  ــيم مي كني به محور افقي ترس

تالقي خط  120درجه و دايره موقعيت نقطه يB است.

نكته

ــت،  ــتگاه دكارتي اس 1. در اتوكد براي تعيين مختصات كاربرد حرف واو (و) بين اعداد، معرف دس
مانند (10و20) 

ــت منفي (-) را قبل از اعداد  ــد، براي تعيين مختصات بايد عالم ــه مختصات نقطه اي منفي باش 2. چنانچ
به كار برد، مانند (25- و 15-)

1

3

2

4

1

2 3
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روش هاي تعيين مختصات
در اتوكد مختصات هر نقطه به دو شيوه قابل تعيين است؛

 (Absulate) روش مطلق
در اين روش، مختصات هر نقطه نسبت به مبدأ مختصات 

تعيين مي شود؛ مطابق شكل مقابل در دستگاه دكارتي. 

 (Relative) روش نسبي
ــبت به نقطه ي قبل  ــن روش، مختصات هر نقطه نس در اي

تعيين مي شود، كه براي اين منظور عالمت @ (add sign) قبل از مختصات به كار مي رود؛
مطابق شكل (الف) روش نسبي در دستگاه دكارتي و شكل 

(ب) روش نسبي در دستگاه قطبي را مشاهده مي كنيد.

ــود.  ــيم معموالً مطلق تعيين مي ش ــن نقطه ي هر ترس اولي
ــي به كمك  ــيمي و ويرايش ــن براي عمليات ترس همچني
ــتگاه ها و روش هاي مختلف  ــات مي توانيم از دس مختص

تعيين مختصات به صورت تلفيقي استفاده كنيم.

(الف)

(ب)

نكته

ــات وارد كنيم،  ــت مختص ــات @ را به تنهايي در مقابل پيغام درخواس ــن مختص ــر در تعيي 1. اگ
تغييرات صفر محسوب مي شود.

ــد ، براي تعيين مختصات به صورت  2. در صورتي كه دكمه ي Dny در نوار وضعيت، فعال باش
نسبي نيازي به وارد كردن @ نيست و چنانچه در همين حالت قصد تعيين مختصات به صورت مطلق 

را داشته باشيم بايستي قبل از اعداد مختصات عالمت# (Shi� + 3 ) را به كار ببريم.
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نسبي قطبينسبي دكارتيمطلق دكارتينقطه
A0,00,00,0
B40,0@ 40,0@ 40<0
C50,17@10,17@ 20<60
D40,34@ -10,17@20<120
E30,34@ -10,0@ 10<180
F30,44@0,10@10<90
G10,44@ -20,0@ 20<180
H10,34@0,-10@ 10<270
I0,34@-10,0@ 10<180
J-10,17@ -10,-17@ 20<240
A0,0@ 10,-17@ 20<300

ــي به كمك رايانه غالبًا نقشه اي كه در اختيار نقشه كش قرار مي گيرد تا در نرم افزار آن را ترسيم  در نقشه كش
كند، طبق اصول نقشه كشي اندازه گذاري شده است و نقشه كش بايستي مختصات نقاط ابتدا و انتهاي پاره خط 

و مراكز و شعاع دايره ها و كمان ها را از روي آن استخراج كند و در رايانه وارد كند.
ــت است، اما  ــتقيم از روي اندازه ها قابل برداش ــاده و مس در اين فرايند مختصات برخي نقاط به صورت س
ــبه  مختصات برخي نقاط به تجزيه و تحليل مختصري نياز دارد كه البته از روي اندازه هاي موجود قابل محاس

است. 
براي مثال مختصات شكل زير به چند شيوه متداول استخراج شده و در جدول نوشته شده است.

نكته

استخراج مختصات و نگارش در جدول به منظور تمرين مختصات ارائه شده است كه البته با كسب 
ــان با وارد كردن مختصات در  ــتر و كاربرد ابزار كمك مختصاتي اين عمل به صورت همزم ــارت بيش مه

رايانه صورت مي گيرد.
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تنظيم واحدهاي طولي و زوايا به كمك 
Units فرمان

ــاي مقابل وارد  ــي از روش ه ــه يك ــان Units را ب 1. فرم
ــدن پنجره اي مطابق شكل  مي كنيم، كه حاصل آن ظاهر ش

است.
ــي و دقت كار  ــد طول ــوع واح ــمت Length ن 2. در قس

برحسب تعداد ارقام اعشار را تنظيم مي كنيم.
ــه و دقت آن را  ــد زاوي ــوع واح ــمت Angle، ن 3. در قس
 Clockwise ــه ي ــال كردن گزين ــخص مي كنيم، با فع مش
مي توانيم جهت دوران زاويه اي را موافق حركت عقربه هاي 

ساعت درآوريم.
ــد كاري را  ــاس واح ــمت insertion scale مقي 4. در قس

براي بلوك هاي ورودي به فايل جاري را تنظيم مي كنيم.
ــمت Lighting ميزان شدت نور در فايل جاري  5. در قس

را مي توانيم كنترل كنيم.

شيوه هاي ورود فرمان
unitsFormat Menu

units يا unCommand

2 3

4

5

نكته

1. قسمت Sample output مثال واحدهاي طولي و زاويه اي تنظيم شده را نشان مي دهد.
2. به كمك دكمه ي Direction مي توانيم مبناي واحد زاويه را نسبت به جهات جغرافيايي كنترل كنيم.

جهت دوران زاويه اي به صورت پيش فرض خالف جهت حركت عقربه هاي ساعت است.

يادآوري

1
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 Limits فرمان
ــت . حال  ــي اس ــيمي همانند ميز نقشه كش ــًال گفتيم، در حقيقت صفحه ي ترس قب
ــه نيز قسمتي از صفحه ترسيمي است كه اندازه آن با  پي خواهيد برد كه كاغذ نقش
فرمان Limits تنظيم مي شود. در اين فرمان محدوده ي ترسيمي مطابق شكل زير با 

تعيين گوشه ي سمت چپ پايين و سمت راست باال تعيين مي شود.

Limits اجراي فرمان
مراحل اجرا

مراحل اجراي فرمان
↵1Command: limits. فرمان limits را وارد مي كنيم

2. گوشه ي سمت چپ و پايين را تعيين مي كنيم.
      specify lower left corner or  [on/ off]
  <0.0000,0.0000> ↵

3. گوشه ي سمت راست و باال را تعيين مي كنيم.
specify upper Right corner:
<420.0000,297.0000> 297210

شيوه هاي ورود فرمان
Drawing LimitsFormat Menu

LimitsCommand line

نكته

F7 كاغذ شبكه بندي و در صفحه ي ترسيمي   1. با فعال كردن  Grid از طريق نوار وضعيت يا كليد 
مشخص مي شود.

2. به كمك فرمان Zoom و گزينه ي All مي توان محدوده ي كاغذ را بر صفحه ي نمايش منطبق كرد.

ــت؛  ــگام اجراي فرمان Limits اگر اندازه ي كاغذ پيش فرض <12,9> بود، اين كاغذ اينچي اس در هن
ــت را ايجاد كنيد. ــت آن را ببنديد و از طريقNew  فايل ACAD ISO .dwt كه يك فايل متريك اس بهتر اس

يادآوري

[گزينه ي On  ]: كاغذ را فعال مي كند، به نحوي كه تعيين مختصات خارج از محدوده ي كاغذ غير ممكن مي شود.

[گزينه ي �O   ]: كاغذ را غير فعال مي كند به نحوي كه تعيين مختصات داخل و خارج از محدوده امكان پذير مي شود.
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ارزشيابي پاياني 
نظري  ◄ 

مفهوم مختصات در نقشه كشي چيست؟ 1 .
مختصات در اتوكد چه كاربردي دارد؟ 2 .

انواع دستگاه هاي مختصات دوبعدي در اتوكد را همراه با مؤلفه هاي الزم هريك بنويسيد. 3 .
مراحل تعيين محدوده ترسيمي (اندازه كاغذ) را بنويسيد. 4 .
دستگاه مختصاتي ........... منطبق بر دايره ي مثلثاتي است. 5 .
مختصات  A(20,30). 6 مربوط به دستگاه ............. است.

در تعيين مختصات عالمت ......... معرف دستگاه قطبي است. 7 .
در روش ............ مختصات هر نقطه نسبت به مبدأ مختصات تعيين مي شود. 8 .

قبل از مختصات نقاط به كار مي رود. در روش ............ عالمت @ . 9
تنظيم واحدها و زوايا به كمك فرمان ........... انجام مي شود. 10 .

در اجراي فرمان Limits پيغام Specify upper right corner. 11 معرف تعيين گوشه سمت ....... و ....... 
كاغذ است.

با فعال كردن Grid. 12 كاغذ شبكه بندي مي شود. 
 درست      نادرست  

به صورت پيش فرض جهت زوايا در دستگاه قطبي در جهت حركت عقربه هاي ساعت است. 13 .
 درست      نادرست  

را به تنهايي و در مقابل پيغام درخواست مختصات وارد كنيم، تغييرات  اگر در تعيين مختصات @ . 14
مختصات صفر محسوب مي  شود.   درست    نادرست

كدام گزينه معرف مختصات دوبعدي است؟ 15 .
d<θ , ψ (د   d<θ (ج    d<θ,Z (ب   X,Y,Z (الف 

- درجه شود؟ در وارد كردن زوايا كدام گزينه مي تواند جايگزين 60. 16
 الف) 60 درجه  ب) 120 درجه  ج) 240 درجه   د) 300 درجه
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در شكل زير مختصات نقطه ي c نسبت به نقطه ي b. 17 به صورت نسبي كدام گزينه است؟
 الف) 10 ,8 @  ب) 10 , 8- @  ج) 0 ,12 @    د) 10- ,8 @

در نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه كدام نوع واحِد مبنا كاربرد دارد؟ 18 .
Architectural (د  Scienti�c  الف) Decimal  ب) Fractional  ج)  

تعداد ارقام اعشاري دقت واحد كاري اتوكد در كدام قسمت پنجره ي Units. 19 تنظيم مي شود؟
Clockwise (د   Precision (ج       Angle (ب   Length (الف 

كدام گزينه باعث فعال شدن كاغذ و عدم امكان تعيين مختصات در خارج از كاغذ مي شود؟ 20 .
Zoom (د    O� (ج   On (ب             Gird (الف 

عملي (زمان 90 دقيقه) ◄
1. فرمان Units را اجرا كنيد و تنظيمات پنجره ي آن را توضيح دهيد.

2. از طريق فرمان Limits ، محدوده ي كاغذ فايل جاري را به اندازه ي A4 قائم (عمودي) تعيين كنيد.
3. مختصات نقاط كادر در كاغذ A4 قائم و مستطيل داخل آن را در جدول مربوط بنويسيد.

نسبي قطبينسبي دكارتيمطلق دكارتينقطه
A20,1020,1020,10
B200,10@0,180@ 180<0
C
D

E50,60
F
G
H
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ــيم كرده و مختصات نقاط مشخص شده را در آن  ــكل هاي زير ترس ــؤال 3 براي ش 4. جدولي مطابق جدول س
بنويسيد.

تحقيق  ◄ 
1. در نقشه كشي دستي كدام دستگاه مختصات و كدام روش تعيين مختصات بيشترين كاربرد را دارد.

2. در پنجره ي Drawing Units، كاربرد گزينه ي Direction و عملكرد گزينه هاي آن چيست؟ 



واحد كار دوم
اجراي فرمان هاي ترسيمي و ويرايشي مقدماتي

شماره ي 
عنوان تواناييتوانايي

زمان

جمععملينظري

1
 ،Oops ،Erase ،Line اجراي فرمان هاي
Redo ،U و روش هاي انتخاب موضوع

41216

اجراي فرمان هاي ترسيمي 2
Ellipse, Arc, Circle

41216

اجراي فرمان هاي3
 Break ،Extend ،Trim

268



 Redo ،U ،Oops ،Erase ،Line توانايي اجراي فرمان هاي
و روش هاي انتخاب موضوع

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
 - فرمان Line را اجرا كند و درباره ي پيغام ها و گزينه هاي آن را شرح دهد.

 - انواع پاره خط هاي افقي، قائم و تحت زاويه را به كمك فرمان Line ترسيم كند.
 - روش هاي مختلف پاك كردن موضوعات را شرح دهد.

 - ترسيمات را به كمك فرمان Erase پاك كند.
 - عملكرد فرمان Oops را شرح دهد و آن را اجرا كند.

 - عملكرد فرمان U را شرح دهد و آن را اجرا كند.
 - عملكرد فرمان Redo را شرح دهد و آن را اجرا كند.
 - تمرين هاي متنوع شكل هاي دوبعدي را انجام دهد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
41216



پيش آزمون
خط و پاره خط را تعريف كنيد. 1 .

براي ترسيم يك پاره خط چه مشخصاتي مورد نياز است؟ 2 .
پاك كردن (حذف) موضوعات در نرم افزارهاي رايانه اي نظير Paint و ACAD. 3 با چه ابزاري امكان پذير 

است؟
اصطالح خط به زبان انگليسي ........ مي شود. 4 .

لغو (خنثي كردن) عمليات انجام شده با فرمان .............. انجام مي شود. 5 .
برگشت آخرين عمل لغوشده توسط فرمان ............ انجام مي شود. 6 .

معرفي نقاط يك پاره خط به نرم افزار اتوكد با تعيين مختصات انجام مي شود. 7 .
 درست   نادرست

شكل (الف) يك شكل بسته (Close) و شكل (ب) يك شكل باز  (Open). 8 محسوب مي شود.
 درست     نادرست

صرف نظر (Cancel). 9 از اجراي يك فرمان در اتوكد با كدام گزينه امكان پذير نيست؟
  Cancel ب)  گزينه   ESC الف) كليد 

Backspace (ج) وارد كردن فرمان ديگر  د 
مختصات نقطه ي B نسبت به نقطه A. 10 در پاره خط زير به صورت نسبي كدام گزينه است؟

 الف) 30>50 @   ب) 30 ,50 @  
 ج) 150> 50@   د) 50,150 @ 

ب)الف)
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Line فرمان
فرمان Line براي ترسيم انواع پاره خط هاي مستقيم اعم از افقي، قائم و مورب (تحت زاويه) كاربرد دارد. 

همان طور كه مي دانيم براي هر پاره خطي دو نقطه ابتدا و مشخص مي شود. تا بتوانيم آن را ترسيم كنيم.

Line اجراي فرمان
فرمان Line به شيوه هاي مختلف قابل اجراست. براي اين منظور، بايد پس از وارد كردن فرمان مختصات 

نقاط ابتدا و انتهاي پاره خط را در مقابل پيغام هاي درخواست كننده ي مختصات وارد مي كنيم.

ــتقل از  فرمان Line براي ادامه محدوديتي ندارد و مي توان به تعداد دلخواه پاره خط هاي متوالي اما مس
هم ترسيم كرد، يعني هر پاره خط يك موضوع مستقل محسوب مي شود.

[گزينه ي Undo]: با وارد كردن حرف U مقابل پيغام Specify next point or [undo] آخرين نقطه لغو 
مي شود، كه نتيجه ي آن حذف آخرين پاره خط است.

 Lineشيوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

LineDraw Menu

Line يا L↵Command

Line مراحل اجراي فرمان
Command: Line 1. فرمان Line را وارد مي كنيم
Specify First Point: 2. اولين نقطه ي پاره خط را تعيين مي كنيم
Specify next point or [undo]:   [لغو] 3. نقطه ي بعدي را تعيين مي كنيم يا
Specify next point or [undo]:     [لغو] 4. نقطه ي بعدي را تعيين مي كنيم يا
Specify next point or [close/undo]: 5. نقطه ي بعدي را تعيين مي كنيم يا [بستن يا لغو] 
Specify next point or [close/undo]:   6. براي پايان دادن اينتر يا كنسل مي كنيم

 U قبل از وارد كردنU بعد از وارد كردن
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[گزينه ي Close]: همان طور كه مالحظه كرديد، از پيغام چهارم به بعد فرمان Line گزينه ي Close ظاهر مي شود، 
ــود و اصطالحًا شكل را مي بندد  ــده به اولين نقطه متصل مي ش كه با وارد كردن حرف C آخرين نقطه ي تعيين ش

و به اجراي فرمان Line نيز پايان مي دهد.

C قبل از وارد كردنC بعد از وارد كردن

نكته

اگر در مقابل پيغام اول فرمان Line (Specify First Point). 1 نقطه اي تعيين نكنيد و فقط اينتر كنيد، 
آخرين نقطه ي پاره خط يا كمان ترسيم شده قبلي به عنوان نقطه ي اول پاره خط جديد انتخاب مي شود.

در ترسيم هرپاره خط پس از تعيين نقطه ي اول، چنانچه مكان نما را حركت داده و در مقابل پيغام  2 .
ــده در جهت  ــك عدد وارد كنيم، پاره خطي به طول عدد وارد ش ــط ي Specify First Point  فق

مكان نما ترسيم خواهد شد كه به اين عمل وارد كردن مستقيم فاصله گويند، دقت داشته باشيد، 
زاويه ي پاره خط همان زاويه ي راستاي مكان نما نسبت به نقطه اي اول خواهد بود.

ــته باشيد وارد كردن حرف U مقابل Command عملكرد ديگري دارد كه در پايان همين  دقت داش
بخش به آن اشاره شده است.

يادآوري
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دستوركار شماره ي 1: 
ــيمي برگهA4 افقي تنظيم كنيد و برروي آن  يك فايل ترس

كادري مطابق شكل ترسيم كنيد.
(مدت زمان: 10 دقيقه)

مراحل اجرا:
 A4 كاغذ Limits ــيمي توسط فرمان 1. در يك فايل ترس

تنظيم كنيد.

2. فرمان Line را وارد كنيد.
Command: line ↵ يا L ↵

3. مختصات نقطه ي A را وارد كنيد.
Specify �rst point: 10,10↵

نكته

ــن مختصات  ــتوركار تمري ــدف از اين دس ه
دكارتي است از شيوه هاي ديگر خودداري كنيد.

نكته

ــوار وضعيت  Grid در ن ــرروي دكمه ي  ب
كليك كنيدتا محدوده ي Limits  شبكه بندي شود.
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4. مختصات نقطه ي B را وارد كنيد.
Specify next point or [undo]: @ 277, 0 ↵

5. مختصات نقطه ي C را وارد كنيد.

Specify next point or [undo]: @ 0, 180 ↵

6. مختصات نقطه ي D را وارد كنيد.

ــتن  ــرف گزينه ي close را به منظور بس ــرف C مع 7. ح
شكل وارد كنيد.

Specify next point or [undo]: C ↵

8. فايل خود را ذخيره كنيد.
ــيابي به هنرآموز  ــت تأييد و ارزش ــه ي كار را جه 9. نتيج

محترم ارائه دهيد.

نكته
ــبي تعيين  ــس مختصات به صورت نس از اين پ

مي شود پس @ فراموش نشود.

نكته

ــي: با ذخيره كردن اين فايل با نامي مرتبط مثًال Kadr A4 از اين پس مي توانيد با بازكردن و تغيير  راهنماي
نام آن به كمك Save As، از ترسيم مجدد كادر بي نياز شويد.

Specify next point or [undo/close]: @ -277, 0 ↵

ــتباه در وارد كردن نقاط با  در صورت بروز اش
كمك گزينه ي u مي توانيد به مرحله قبل بازگرديد.

يادآوري




