توانایی اجرای فرمانهای Pedit ،Join ،Region ،Boundary ،Spline
◄ ◄پس از آموزش این توانایی از فراگیر انتظار می رود:
 عملکرد و کاربرد فرمان  Boundaryرا توضيح دهد. فرمان  Boundaryرا در نقشهکشی اجرا و بهکار گیرد. عملکرد و کاربرد فرمان  Regionرا بيان كند. فرمان  Regionرا در نقشهکشی اجرا و بهکار گیرد. عملکرد و کاربرد فرمان  Splineرا توضيح دهد. فرمان  Splineرا در نقشهکشی اجرا و بهکار گیرد. عملکرد و کاربرد فرمان  Joinرا بيان كند. فرمان  Joinرا در نقشهکشی اجرا و بهکار گیرد. عملکرد و کاربرد فرمان  Peditرا توضيح دهد. فرمان  Peditرا در نقشهکشی اجرا و بهکار گیرد.مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

2

4

6

پيﺶآزمون
 .1منظور از اشیاء یكپارچه و چندپارچه چیست؟
 .2چگونه میتوان اشیاء چندپارچه را یكپارچه کرد؟
 .3مفهوم  Splineو کاربرد آن در نقشهکشی چیست؟
 .4محدوده برش موضعي در اتوکد چگونه ترسیم ميشود؟
 .5در اتوکد شكلهایی مانند شكل زیر را چگونه رسم میکنند؟
 .6برای اتصال و یكیکردن اشیاء مانند خطوط زیر چه راهحلی پیشنهاد میکنید؟
 .7چگونه میتوان پهنای خطوط یک شيء را ،مطابق شكل روبهرو ،به صورت متفاوت
تغییر داد.

 .8در اتوک��د چگون��ه میتوان منحنیه��ای چندگانهی یكپارچه مانند ش��كل زیر را به
چندخطی یكپارچه تبدیل کرد.

فرمان

Spline

این فرمان برای ایجاد منحنی نقطهیابی ،مطابق شكل روبهرو،

کاربرد دارد .منحني  ،Splineمنحني است که از شعاع خاصي
تبعی��ت نميکند بلكه با تعیین نقاطي در مس��یر منحني یا به
عبارتي نقطهیابي ترس��یم ميش��ود .این نوع منحني عالوه بر
موارد مش��خص شده شكل روبهرو ،در ترسیم فصل مشترک
احجام و شبیه آن نیز کاربرد دارد.
شيوههاي ورود فرمان
Draw toolbar

اجرای فرمان Spline

این فرمان به شیوههای درجشده در جدول وارد میشود.

Spline

Draw Menu

 Splیا Spline

Command line

مراحل اجراي فرمان Spline

 .1فرمان  Splineرا وارد میکنیم
 .2نقطه اول را تعیین میکنیم.
 .3نقطه بعدی را تعیین میکنیم.
 .4نقطه بعدی را تعیین میکنیم.
 .5نقطه بعدی را تعیین میکنیم.
 .6برای تعیی��ن نقاط مماس بر منحنی
اینتر میکنیم.

Specify first point or [object[:

Specify next point:
[Specify next point or [Close/Fit tolerance
><start tangent
[Specify next point or [Close/Fit tolerance
><start tangent
[Specify next point or [Close/Fit tolerance
↵ <start tangent>:

 .7برای مماسش��دن منحن��ی بر نقطه

↵ Specify Start tangent:

 .8برای مماسش��دن منحن��ی بر نقطه

↵ Specify End tangent:

شروع اینتر میکنیم.
پایان اینتر میکنیم.
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↵ SplیاCommand: Spline

~ [گزينه  :]Objectاین گزینه برای تبدیل یک شيء موجود به منحنی  Splineکاربرد دارد.

~ [گزينه  :]Closeبا وارد کردن حرف  Cنقطه آخر منحنی به نقطه اول وصل و یک منحنی بسته ایجاد میشود.
~ [گزينه  :]Fit toleranceبا این گزینه دقت گذر منحنی از نقاط تعیین ش��ده تنظیم میش��ود ،به نحوی که

اگر  Fit toleranceصفر باشد منحنی دقیق ًا از نقاط تعیین شده عبور میکند .در غیر اینصورت منحنی به مقدار
تعیین شده در  Fit toleranceاز نقاط تعیین شده فاصله میگیرد.

ويرايﺶ منﺤنیهای Spline

Fit tolerance = 0

Fit tolerance = 5

چنانچ��ه برروی یک منحنی  Splineکلیک کنیم ،به کمک گریپهای آن میتوانیم نقاط منحنی را ویرایش کنیم،

و اگر برروی منحنی دوبار کلیک کنیم فرمان ویژه  Splineeditوارد میشود و به کمک آن میتوانیم ویژگیهای
تخصصی منحنی  Splineرا ویرایش کنیم.
فرمان  Splineeditدر منوی  ، Modifyگزینه  Objectو همچنین نوار ابزار  ModifyIIنیز وجود دارد.

فرمان

Boundary

با اش��یاء یكپارچه و نحوه ایجاد آنها در واحد کار پنجم آش��نا ش��دید اما ش��اید تا به حال پیش آمده باشد که
بخواهید یک ش��يء خطی چندپارچه را به ش��يء یكپارچه تبدیل کنید .یكی از فرمانهای مناسب این کار فرمان
 Boundaryاست .این فرمان به دو حالت از اشیاء انتخابی ،یک شيء یكپارچه ایجاد میکند.
حالت ( Polylineچندخطی مرزی).
حالت ( Regionناحیه صلب).

ﻧﻜﺘﻪ

شيء چندپارچه

اشیاء انتخابی برای اجرای  Boundaryباید حتم ًا بسته باشند.

اجرای فرمان Boundary

ای��ن فرمان به ش��یوههای درج ش��ده در جدول روب��ه رو وارد
میشود.

شيء یكپارچه

شيوههاي ورود فرمان
Boundary

Draw Menu

 boیا  polyیا Boundary

Command line

231

مراحل اجراي فرمان Boundary

 .1فرمان  Boundaryرا وارد میکنیم.

↵ Boیا Command: Boundary

 .2در پنج��ره  ، Boundary Creationمطاب��ق
ش��كل رو به رو ،بر روی دکم��ه Pick point

کلیک میکنیم.

 .3بر نقطهای درون محدودههای مورد نظر از

Pick internal point:

اشیاء کلیک میکنیم.

Pick internal point:

 .4برای پایان دادن به اجرای فرمان اینتر میکنیم.

[گزين��ه  :]Poly lineب��ا انتخاب این گزینه ،ش��يء مرزی یكپارچه از ش��يء انتخابی تكثیر میش��ود که قابلیت
جابهجایی از روی شيء اولیه را دارد.
[گزين��ه  :]Regionبا انتخاب این گزینه ،ضمن تكثیر مرز یكپارچه محدوده داخلی اش��یاء انتخابی به یک ناحیه
تبدیل میشود که قابلیت سایهدار شدن با فرمان  Visual stylesرا دارد.
س��ایر گزینههای این فرمان مشابه قسمت سمت راست پنجره  Hatch and Gradientاست ،که قب ً
ال توضیح
داده شده است.

فرمان

Region

این فرمان برای تبدیل یک ش��يء خطی بس��ته به یک ناحیه س��طحی صلب کاربرد دارد .بدیهی اس��ت با تبدیل

س��طح داخلی اشیاء انتخابی به یک ناحیه ،مرزهای آن نیز یكپارچه میشود .عملكرد فرمان  Regionشبیه فرمان
 Boundaryاست ،با این تفاوت که خود شيء انتخابی به ناحیه تبدیل میشود و تكثیر صورت نمیگیرد.
شيوههاي ورود فرمان
اجرای فرمان Region

این فرمان به شیوههای درج شده در جدول رو به رو وارد میشود.
232

Draw Toolbar
Region

Draw Menu

 regیا Region

Command line

مراحل اجراي فرمان Region
↵ Regیا Command: Region

 .1فرمان  Regionرا وارد میکنیم.

فرمان

 .2اشیاء مورد نظر را انتخاب میکنیم.

Select objects:

 .3برای پایان دادن به اجرا اینتر میکنیم.

Select objects:

Join

این فرمان برای اتصال و یكی کردن دو یا چند ش��يء خطی همجنس کاربرد دارد .همچنین به کمک این فرمان

میتوانیم کمان دایرهای را به دایره و کمان بیﻀوی را به بیﻀی تبدیل کنیم.
اشیائي که فرمان  Joinبر روی آنها قابل اجراست عبارتاند از:
( Lineخطوط)( Arcs ،کمانها)( Poly line ،چندخطیهای یكپارچه)( Splines ،منحنیها)
شيوههاي ورود فرمان

اجرای فرمان Join

Modify Toolbar

این فرمان به شیوههای درجشده در جدول وارد میشود.

Join

Modify Menu

 Jیا Join

Command line

مراحل اجراي فرمان Join

 .1فرمان  Joinرا وارد میکنیم.

↵  Jیا Command: Join

 .2اشیاء مرجع را انتخاب میکنیم (مثال ،اگر یک

Select source objects:

پاره خط انتخاب کنیم).
 .3خطوط دیگر را انتخاب میکنیم.

Select lines to Join to sorce:

در اجرای فرمان  Joinبا توجه به نوع شيء انتخابی در مرحله  2به عنوان مرجع ،پیغام مرحله  3صادر میشود،
ضمن اینکه اشیاء انتخابی باید دارای شرایط زیر باشند.
◄ ( Linesخطوط) :خطوط مورد نظر باید در یک راستا باشند ،اما میتوانند با فاصله یا بدون فاصله باشند.
Join
ﻧﻜﺘﻪ

اگر دو خط بر روی هم رسم شده باشند با فرمان  Joinبه یک خط تبدیل میشوند.
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◄ ( Arcsکمانها) :باید همش��عاع و هممرکز باش��ند ،به عبارت دیگر کمانهای انتخابی باید همه قطاعهای یک
دایره باشند.

ب��ا انتخ��اب اولین کمان به عنوان مرجع ،گزینهی  cLoseدر خط فرمان ظاهر میش��ود ،که با وارد کردن حرف L

کمان را به دایره تبدیل میکند.
◄ ( Elliptical Arcsکمانهای بیﻀوی) :در این حالت نیز کمانها باید قطاعهای یک بیﻀی باشند.

با انتخاب اولین کمان بیﻀی نیز گزینه  cLoseقابل انتخاب است و با وارد کردن حرف  Lبه بیﻀی تبدیل میشود.
ﻧﻜﺘﻪ

وقت��ی که فرمان  Joinبر روی دو یا چند کمان دایرهای یا کمان بیﻀوی اجرا میش��ود،
اتصال آنها در جهت خالف عقربههای ساعت ( )CCWانجام میشود.
◄ ( Poly linesچندخطیه��ای یكپارچه) :در این حالت ش��يء مرجع (اولین انتخاب) باید چند خطی یكپارچه
( )Poly lineباش��د ،ولی اش��یاء انتخابی ملحقش��ونده میتوانند خط ( )lineیا کمان ( )Arcباشند؛ همچنین اشیاء
انتخابی نباید با هم فاصله داشته باشند.

◄ ( Splinesمنحنیها) :با اجرای فرمان  Joinدر صورتی که ش��يء مرجع  Splineباش��د ،اش��یاء متصلش��ونده
میتواند  Splineیا  HelixباشدHelix .ها منحنیهای مارپیچاند ،در این حالت نیز منحنیهای انتخابی نباید فاصله
داشته باشند.
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فرمان

PEdit

این فرمان برای ویرایش چند خطیها کاربرد دارد .عملیاتی مانند

تبدیل چند خطی به منحنی ( ،)Splineتغییر پهنای خطوط(،)Width
یکی کردن اش��ياء ( ،)Joinبستن اشياء ( )Closeاز جمله کارهایی
اس��ت که با فرمان  Peditانجام میش��ود .همچنین اشياء انتخابی
میتوانند چند خطیهای دوبعدی یا سهبعدی باشند.
اجرای فرمان PEdit

این فرمان به شیوههای درج شده در جدول روبهرو وارد میشود.

شيوههاي ورود فرمان

البت��ه در صورتيك��ه اش��ياء چندخط��ی یکپارچه ابت��دا انتخاب
و س��پس کلیکراس��ت كني��م از طری��ق من��وی میانب��ر فرمان

ModifyII Toolbar
Object Poly line

Modify Menu

 PEیا PEdit

Command line

Poly line edit

Short CutMenu

 Poly line editقابل ورود است.
ضمن اينكه با دو باز كليك بر روي اشياء چند خطي يكپارچه
و منحنيهاي  Splineنيز اين فرمان وارد ميشود.
مراحل اجراي فرمان PEdit

↵  Peیا Command: PEdit

 .1فرمان  PEditرا وارد میکنیم.
 .2یک چند خطی یکپارچه را انتخاب میکنیم.

Select Polyline or[Multiple]:

 .3یک��ی از گزینهه��ا را وارد میکنی��م و

Enter an option[close / Join / Width / Edit

عملیات مورد نظر را انجام میدهیم.
 .4برای پایان دادن به کار اینتر میکنیم.

vertex / Fit / Spline / Decurve / ltypegen / undo]:
… Enter an option [close /

[گزینه  :]Multipleبه کمک این گزینه میتوانیم چند خط ( )lineو کمان ( )Arcرا انتخاب و ویژگیهای آنها
را ویرایش کنیم.
[گزینه  :]Closeاین گزینه برای تبدیل اشياء باز به شکلهای بسته کاربرد دارد.

مثال:

[گزینه  :]Joinعملکرد این گزینه همانند فرمان  Joinاست ،البته با شرایط خاص.
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ﻧﻜﺘﻪ
در صورتیکه ش��يء یكپارچه بس��تهای در اجرای فرمان  peditانتخاب ش��ود به جای گزینه Close

گزینه  Openظاهر میشود که با وارد کردن آن آخرین پاره خط یا کمان چندخطی حذف میشود.
[گزينه  :]Widthاین گزینه برای تغییر پهنای خطوط اشیاء کاربرد دارد ،به کمک گزینه  Widthمیتوانیم پهنای
خطوط یک شيء را مانند شكل روبهرو به صورت متفاوت تغییر دهیم.
[گزين��ه  :]Edit Vertexب��ه کم��ک این گزینه میتوانیم نقطه ش��روع چند خطیه��ا را ویرایش کنیم.
[گزينه  :]Fitاین گزینه برای تبدیل یک چند خطی با گوشههای تیز به منحنی موسوم به  Fit curveکاربرد دارد.

مثال:

[گزين��ه  :]Splineای��ن گزینه نیز برای تبدیل یک چندخطی با گوش��ههای تیز به منحن��ی  Splineکاربرد دارد.

مثال:

[گزينه  :]Decurveاین گزینه برای تبدیل منحنیهای  Splineو  Fit curveبه چندخطی یكپارچه با گوش��ههای
تیز کاربرد دارد .به عبارت دیگر نسبت به گزینههای  Splineو  Fitبه طور معكوس عمل میکند.
مثال:

با گزینه  Decurveکمانهای یكپارچه نیز ،مطابق شكل زیر ،به چند خطی تبدیل میشود.
مثال:

[گزين��ه  :]Ltype genای��ن گزینه برای ویرایش نوع خط ( )line typeچند خطیهای یكپارچه کاربرد دارد و در
دو حالت  onو  ،oﬀبه شكل زیر ،قابل تنظیم است.

[گزينه  :]Undoگزینه  Undoبرای برگش��ت عملیات انجام ش��ده بر روی چند خطیها از آخر به س��مت اول
کاربرد دارد.
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◄ ◄نظری

ارزشیابی پایانی

 .1مفهوم و کاربرد  Splineدر نقشهکشی صنعتی را به همراه شکل شرح دهید.
 .2مفهوم پیغامهای فرمان  Splineرا در روبهروی هر یک بنویسید.
↵Command: Spl
Specify first point or [object]:
Specify next point:
Specify next point or
>Or [close / Fit tolerance] < Start tangent
 .3عملکرد و کاربرد پیشفرض < >Start tangentدر پیغام فرمان Spline

را بنویسید.
 .4قسمتهای مشخص شده در پنجره شکل روبهرو را معرفی کنید.
 .5تفاوت عملکرد فرمان  Regionو فرمان  Boundaryچیست؟
 .6مراحل اجرای فرمان  Regionرا بنویسید.
 .7فرمان  Joinچه کاربردی دارد و بر روی چه اشيائي قابل اجراست؟
 .8مراحل اجرای فرمان  Joinرا بنویسید.
 .9شرایط اجرای فرمان  Joinبر روی خطوط ( )linesچیست؟
 .10شرایط اجرای فرمان  Joinبر روی کمانها چیست؟
 .11عملکرد گزینه  Closeدر فرمان  peditرا همراه با ترسیم شکل شرح دهید.
 .12تفاوت دو شکل زیر مربوط به عملکرد گزینه  .............................در فرمان  Splineاست.

 .13ناحیه صلب ( )Regionبه کمک فرمان  ....................................سایهدار میشود.
 .14برای ویرایش چند خطیها فرمان  ................................کاربرد دارد.
 .15برای تغییر پهنای خطوط یک شيء گزینه  .................................از فرمان  peditکاربرد دارد.
 .16اشياء باز ( )openرا به کمک فرمان  Boundaryمیتوانیم به شيء یکپارچه تبدیل کنیم.
				
درست

نادرست
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 .17ش��يء یکپارچه به دس��ت آمده از فرمان  Regionاز روی ش��يء انتخابی تکثیر نمیشود ،اما حاصل گزینه  Regionدر
فرمان  Boundaryتکثیر از شيء اولیه است.
				
درست

نادرست

 .18خطوط متقاطع را نیز به کمک فرمان  Joinمیتوان یکی کرد.
				
درست

نادرست

 .19اگر دو خط بر روی هم ترسیم شده باشند به کمک فرمان  Joinبه يك خط تبديل ميشوند.
				
درست

نادرست

 .20اتصال دو کمان به کمک فرمان  Joinدر جهت حرکت عقربههای ساعت صورت میگیرد.
				
درست

نادرست

 .21با فرمان  Peditاشياء چند خطی بسته ( )Closeرا میتوان به حالت باز ( )Openتبدیل کرد.
				
درست

نادرست

 .22با کدام فرمان اشياء چندپارچه به یکپارچه تبدیل نمیشود؟
الف) Boundary

		
ب) Region

		
ج) pedit

د) Width

 .23فرمان  Joinبر روی کدام شيء قابل اجرا نیست؟
		
الف) Circle

		
ب) Arc

		
ج) Polyline

د) Spline

 .24برای تبدیل یک چندخطی به منحنی کدام فرمان کاربرد دارد؟
الف) Boundary

		
ب) Region

		
ج) pedit

د) Join

 .25کدام گزینه از فرمان  Peditبرای برگشت منحنی  Splineبه چند خطی کاربرد دارد؟
		
الف) Spline

		
ب) Dcurve

		
ج) Polyline

د) Fit

 .26کدام گزینه فرمان  peditبرای ویرایش نوع خط ( )linetypeاشياء کاربرد دارد.
		
الف) typegen
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ب) Edit vertex

		
ج) lwt

د) lts

◄ ◄عملی (زمان  180دقیقه)
 .1نقشه زیر را در الیههای الزم بر روی کاغذ  A4ترسیم و اندازهگذاری کنید.
راهنمایی :برای مرز برش موضعی از فرمان  Splineاستفاده کنید.

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:

عنوان نقشه:
نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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 .2نقش��ه قطعات ش��اقول زیر را در کاغذ  A3با مقياسهاي خواسته شده ترسیم و اندازهگذاری کنید و سپس قطعات را بر
روی هم مونتاژ و نقشه ترکیبی آن را نیز با مقياس  2:1ارائه کنید.
1
توجه :اطالعات جداول مربوطه کام ً
ال تکمیل شود.

شماره

وزنه
نام قطعه

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:

تعداد

آلومينيم
جنس

استاندارد

وزن

عنوان نقشه :تركيبي
نام مجموعه :شاقول

 .1ساير اطالعات جدول را با مشورت هنرآموز محترم تعيين و در جدول بنويسيد.
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مالحظات

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .3نقشه قطعات صندلی زیر را با مقیاس مناسب در کاغذ  A3ترسیم و اندازهگذاری کنيد.

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:

عنوان نقشه:
نام مجموعه:

1

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .1در مورد نام ،عملكرد و تهيه نقشه تركيبي (مونتاژ) اين مجموعه زير نظر هنرآموز محترم تحقيق كنيد.
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 .4برای نقشه زیر مطلوب است؛

ال��ف) طراحی برگه  A4به همراه کادر و جدول مش��خصات مطابق جدول موجود و

ایجاد و تنظیم الیههای الزم.

ب) ترسیم تمامی قطعات مطابق با نقشه موجود با مقیاس و جانمایی مناسب.

		
ج) اندازهگذاری و تولرانسگذاری.

تعداد
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نام قطعه

جنس

د) طراحی و تکمیل جدول فهرست قطعات.

شماره

مشخصات

وزن

 .5نقشه زیر را ترسیم و اندازهگذاری کنید و عالئم کیفیت سطح را نیز بر روی آن درج کنید.
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واحد كار يازدهﻢ
كاربرد بلوﻙها ،استعﻼﻡ اﻃﻼعات و تقسيﻢبندی اشياء
شماره

توانايي
١

عنوان توانايي
ایجاد ،ویرایش ،و کاربرد بلوکها با
فرمانهای Wblock ، Insert ،Block

زمان
نظري
2

عملي
6

جمﻊ
8

استعالم اطالعات و محاسبات مربوط به
2

اشیاء با فرمانهای زیر مجموعه  Inquiryو

1

3

4

 Calculationو Help

3

ایجاد نقطه و تقسیمبندی اشیاء با فرمانهای
Measure ،Point ،Divide

1

3

4

توانايی ايجاد ،ويرايﺶ ،و كاربرد بلوﻙها با فرمانهای
Block Wblock ،Insert

◄ پس از آموزش اين توانايی ،از فراگير انتظار میرود:

 مفهوم و کاربرد بلوک را در نقشهکشي به کمک رایانه توضیح دهد. اجزاي پنجره Block Definationرا معرفي کند. با فرمان  ،Blockبلوک ایجاد کند. فرمان  Insertرا اجرا و جزئیات پنجره  Insertرا معرفي کند. با فرمان  ،Insertبلوکها را در نقشه درج کند. فرمان  Wblockرا اجرا و جزئیات پنجره  Write Blockرا توصیف کند. با فرمان  Wblockبلوکهای فایلی ایجاد کند. -بلوکهای پیشساخته اتوکد را از پنجرههای  Tool palletو  Design Centerفراخوانی و در نقشههای مربوط درج کند.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

2

6

8

پيﺶآزمون
 .1در اتوک��د ضمائ��م اجرایي نقش��ه مانند عالیم کیفیت س��طح و عالیم جوش��كاری چگون��ه تهیه و درج
میشوند؟
 .2مفهوم و کاربرد اصطالح  Blockچیست؟
 .3در صورتیکه عالیم پیچ و مهره در اتوکد وجود داشته باشد چگونه فراخوانی در نقشه درج میشوند.
 .4مفهوم و کارایی  Insertدر اتوکد چیست؟
 .5چگونه ميتوان یک فایل ترسیمي را در فایلي دیگر باز کرد؟

فرمان

Block

کاربرد این فرمان ایجاد بلوک از اش��ياء انتخابی اس��ت .فرض کنید می خواهیم عالیم کیفیت س��طح را که در
اتوکد موجود نیست ایجاد کنیم و در مواقع ضروری از آنها استفاده کنیم .به این منظور ابتدا عالمت مربوط
را با اس��تفاده از فرمان های ترسیمی و ویرایش��ی ایجاد می کنیم (شکل زیر) سپس با فرمان  Blockاز آن یک
بلوک می سازیم تا در مواقع ضروری از آن استفاده کنیم.
از ديگر كاربردهاي بلوكها در نقشهكشي صنعتي نمادها و عالئم اجزاي ماشين نظير عالئم پيچ و مهره،
عالئم جوش و  ...است كه البته برخي از آنها در اتوكد موجود بوده و كافي است كه آنها را از محل ذخيره
ش��ده فراخواني كرده و در نقش��ه مربوطه درج كنيم ولي به هر حال براي عالئمي كه بلوك آنها در اتوكد
موجود نيست به كمك فرمان  Blockميتوانيم بلوك مورد نظر را ايجاد كنيم.
اجرای فرمان Block

شيوههاي ورود فرمان

این فرمان مطابق جدول روبهرو وارد می شود.

Draw Toolbar

براي اينكه مراحل اجراي فرمان را كاربردي آموزش دهيم ابتدا

Block > Make

يك عالمت كيفيت سطح مطابق اس��تاندارد 1نقشهكشي صنعتي

یا  B Modیا Block

ايجاد ميكنيم.

یا BMake

Draw Menu
Command line

مراحل اجراي فرمان Block
 B ↵ 1یا Command : Block

 .1فرمان  Blockرا وارد می کنیم.

2

 .2در پنجره   ،Block Definitionدرون نوار
 Nameنام بلوک یعنی  Raرا وارد می کنیم.

3

4

 .3به کم��ک دکم��ه  Select Objects

 ،را انتخاب

ش��يء مـورد نظر ،یعن��ی

می کنیم .نتيجه آن نمايش عالمت در قسمت
پيش نمايش است.
 .4به کمک دکمه  Pick Point

(مطابق شکل روبهرو)

5
نقطه درج (محل استقرار عالمت در نقشه) را

تعیین می کنیم .ضمن اینکه میتوان مختصات نقطه درج را نیز در کادرهای مربوطه وارد کرد.
 .5بر روی دکمه

OK

کلیک می کنیم.

 .1ويژگيهاي استاندارد و عالمت كيفيت سطح را قب ً
ال آموختهايد.
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ساير تنظيمات پنجره Block Deﬁnition
قسمت base point

[گزينه  : ]Specify on- screenبا فعال کردن این گزینه نقطه درج بعد از تنظیمات دیگر و بس��ته ش��دن پنجره
 Block Definitionتعیین میشود.
قسمت object

[گزينه  :]Specify on- screenبا فعال کردن این گزینه انتخاب شيء بعد از تنظیمات دیگر و پس از بسته شدن
پنجره  Block Definitionانجام میشود.
دکمه

( )Quick Selectبرای انتخاب سریع اشیاء بر حسب خواص آنها کاربرد دارد.

[گزين��ه  :]Retainبا فعال کردن این گزینه ش��يء انتخابی پ��س از فرایند ایجاد بلوک ،به همان حالت قبلی خود
باقی میماند .برای مثال در عالمت

 ،متن  Raاز خطوط عالیم جداس��ت و پس از ایجاد بلوک در حالتی

که  Retainفعال است به همان حالت مجزا باقی میماند.
[گزينه  :]Convert to blockبا فعال کردن این گزینه عالوه بر ایجاد بلوک اشیاء انتخابی نیز به بلوک تبدیل میشوند.

[گزينه  :]Deleteبا فعال شدن این گزینه اشیاء انتخابی پس از ایجاد بلوک از صفحه نمایش حذف میشوند.
قسمت Behavior

1

[گزينه  :]Scale uniformlyبا فعال شدن این گزینه ،هنگام فراخوانی و درج بلوک ،مقیاس بلوک در همه ابعاد
یكسان خواهد شد.
[گزينه  :]Allow explodingبا فعال شدن این گزینه ،تجزیه بلوک در هنگام امكانپذیر ميشود.
قسمت Setting

[گزينه  :]Block Unitدر این گزینه واحد ابعاد بلوک قابل انتخاب است .که در فایل (کاغذ) متریک پیشفرض
آن میليمتر است.
دکمه

Hyper link

برای ارتباط بلوک با صفحات وب کاربرد دارد.

در قسمت  Descriptionتوضیحات مربوط به بلوک درج میشود.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

[گزينه  : ]Open in block editorبا فعال شدن این گزینه پس از کلیک بر روی دکمه

OK

و

پس از بسته شدن پنجره  ،Block Definitionویراستار بلوک ( )Block Editorباز و امكان تعریف
خواص پارامتری برای آن فراهم میشود که در این صورت بلوک به بلوک پویا تبدیل ميشود.
 .1گزینههاي  Annotativeو  Math block orientation to layoutمربوط به فﻀاي کاغذ در مبحﺚ پیشرفته است.

248

ﻧﻜﺘﻪ

بلوکهایی که با فرمان  Blockایجاد میشوند تنها در فایل جاری (همان فایلی که بلوک در
آن ایجاد شده) قابل دستیابی است.

فرمان

INSERT

این فرمان برای فراخوانی و درج بلوک یا فایلهای ذخیره ش��ده 1در نقش��ه کاربرد دارد .فرض کنید میخواهیم

عالمت کیفیت سطحی را که قب ً
ال ساختهایم فراخوانی و در نقشه درج کنیم .باید دقت کنیم که بلوک ایجاد شده با
فرمان  Blockتنها در همان فایل که بلوک در آن ایجاد شده قابل فراخوانی و درج است .در صورتيکه بلوکهای
ایجاد شده با  ،Wblockبلوکهای پیش ساخته و فایلهاي ذخیره شده در همه فایلها قابل فراخوانی و درج است.
اجرای فرمان INSERT

شيوههاي ورود فرمان

این فرمان مطابق جدول روبهرو وارد میشود.

Draw toolbar
Block

insert Menu

 Iیا Insert

Command line

مراحل اجراي فرمان Insert

 .1فرمان  Insertرا وارد میکنیم.

 I ↵ 1یا Command : Insert

 .2در پنجره  Insertنام بلوک مورد نظر ،مث ً
ال  ،Raرا در نوار
 Nameوارد و یا با دکمه

2

نام آن را از فهرس��ت مربوطه

انتخاب میکنیم.
 .3در قس��مت  Scaleگزینه  Specify on screenرا غیر

3

فعال و مقیاس بلوک را متناسب با نقشه در راستای  Xوارد
میکنیم.
5
 .4گزینه  Explodeرا به منظور تجزیه بلوک فعال میکنیم .در مثال کیفیت س��طح اگر بلوک تجزیه نش��ود تغییر متن
4

مقدار زبری امكانپذیر نیست.

 .5بر روی دکمه

OK

کلیک میکنیم.

 .6در پاسخ به پیغام مقابل  Specify insertion point for blockمحل درج
(استقرار) بلوک را تعیین میکنیم .نتیجه آن نیز مطابق شكل روبهرو است.
......................... .1
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ﻧﻜﺘﻪ
در صورتیکه  blockفراخوانی شده تجزیه شده باشد متن آن به کمک فرمان ddEdit

و یا روشهاي دیگر قابل ویرایش است.
تنظيمات پنجره Insert

با کلیک بر روی دکمه

Browse

امكان فراخواني بلوکهای پیشس��اخته و یا حتی فایلهای ترسیمی ذخیرهشده

وجود دارد.
قسمت Insertion point

[گزين��ه  : ]Specify on-screenاین گزینه اگر فعال ش��ود ،همانند مرحل��ه  6فرایند اجرای فرمان  ،Insertنقطه
درج بلوک از طریق خط فرمان درخواس��ت میش��ود .در صورت فعال نبودن باید مختصات نقطه درج بلوک را
در کادرهای  y ،xو zوارد کنیم.
قسمت Scale

[گزينه  :]Specify on-screenاین گزینه اگر فعال شود تعیین مقیاس بلوک پس از بسته شدن پنجره  Insertدر
خط فرمان درخواست میشود .در صورت فعال نبودن تعیین مقیاس در کارهای  y ، xو  zتعیین میشود.
[گزينه  :]Uniform scaleاگر این گزینه فعال شود مقیاس جهتهای  yو  zبا جهت  xیكسان ميشود.
ﻧﻜﺘﻪ
اگر در هنگام س��اخت بلوک در پنجره  ، Block Definitionگزینه Scale uniformly

فعال شده باشد ،در هنگام فراخواني در پنجره  insertنوارهای مقیاس  yو  zو گزینه
 Uniform scaleبه صورت خودکار غیرفعال است.

قسمت Rotation

[گزينه  : ]Specify on-screenبا فعال کردن این گزینه تعیین راس��تای اس��تقرار بلوک پس از بستهشدن پنجره
 insertدر خط فرمان درخواست میشود.
[گزينه  :]Angleاگر گزینه  Specify on-screenفعال نباش��د زاویه راس��تاي استقرار بلوک در نوار  Angleقابل
تعیین است .مثالً برای درج عالمت کیفیت سطح بر روی خطوط  90درجه میتوان عدد  90را در مقابل Angle

وارد کرد که نتیجه آن به شكل
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خواهد شد.

