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                با استفاده از این گزینه می توانید کمان بیضی رسم کنید. فقط جهت شروع و پایان و جهت  حرکت 
مثبت زاویه ها را در نظر داشته باشید. 

 1- انتخاب گزینه  کمان .........................................

 2- مشخص کردن اولین سر قطر ..........................

 3- مشخص کردن نقطه پایانی قطر ................................................................

4- مشخص کردن نصف قطر دوم .......................................

 5- زاویه شروع کمان را وارد کنید.   ...................................

 6- زاویه پایان کمان را وارد کنید.   ...........

این گزینه در صورتی در دستور بیضی ظاهر می شود که فرمان  Snap  را اجرا کرده و از  قسمت  Style  گزینه 
 Isometric  را اجرا کنید. 

 1. اجرای دستور بیضی:  .......................................................................................................

............ Isocircle  2. انتخاب گزینه 

 3. مشخص کردن مرکز دایره ایزومتریک ..........................................................

 4. وارد کردن شعاع دایره  .......................................................

* توجه: برای اطالعات بیشتر در این زمینه به توضیحات
         دستور  Snap  مراجعه کنید. 
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- با استفاده از این دستور می توانید نقطه ترسیم کنید. 
از نقطه می توانید به عنوان نشانه گذاری استفاده کنید. 

این دستور با یکی از روش های روبرو قابل اجرا است.

 1- اجرای دستور نقطه :.............................................................................................

ارائه گزارش از مدل نقطه و سایز آن ..........
 2- در این حالت به هر روشی که نقطه ای وارد کنید،  Point  ترسیم می شود. می توانید در نقطه  مشخصی کلیک 

کنید یا مختصات آن را وارد کنید.   ..................................................................................................

از طریق مسیر روبه رو می توانید مدل نقطه و اندازه آن را
تغییر دهید.

چون به صورت پیش فرض، مدل  نقطه به صورت اثر یک قلم می ماند، بهتر است برای نشانه گذاری و بهتر دیدن 
مدل، آن را به  حالت های دیگر تغییر دهید. 

 اندازه نقطه را وارد کنید. 

 اگر این گزینه فعال باشد، اندازه نقطه براساس درصدی از  بزرگ نمای
 ، Regen  صفحه می باشد که بعد از بزرگ نمایی صفحه تصویر با دستور

این اثر را می توانید ببینید. 

  اگر این گزینه فعال باشد، اندازه نقطه براساس واحد ترسیمی شما در  نظر 
گرفته می شود.  ) بهتر است این گزینه را انتخاب کنید (

ترسیم نقطه

Command entry : Ddptype
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موضوع هایی  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
مانند پاره خط، بیضی، کمان، دایره، چندخطی ها را به 

 قسمت های مساوی تقسیم کنید. 
این دستور با یکی از روش های روبرو قابل اجرا  است. 

 1- اجرای دستور: ................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع )با کلیک(  .........................................................................................

 3- وارد کردن تعداد قسمت ها ..........................................

* توجه کنید که این دستور در نقاط تقسیم از Point استفاده می کند و شکل مورد نظر را برش نمی دهد. 

با این گزینه می توانید به جای استفاده از نقطه در تقسیم ها، از یک بلوک از پیش ساخته شده  استفاده کنید. 

 1- انتخاب گزینه بلوک ..................................................

 2- نام بلوک را وارد کنید ..................................................................

 3- مشخص کنید آیا بلوک هم جهت با مسیر شود یا خیر

 4- وارد کردن تعداد قسمت ها  .............................................................

* توجه : برای اطالعات بیشتر در مورد بلوک   به مبحث Block مراجعه کنید. 

تقسیم به قسمت های مساوی
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مانند  مواردی  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
به  را  چندضلعی ها  دایره،  کمان،  بیضی،  پاره خط، 

 اندازه های مساوی تقسیم کنید. 
این دستور با یکی از روش های روبرو قابل اجرا است.

 1- اجرای دستور: ......................................................................................................

 2- انتخاب موضوع )با کلیک(   ..............................................................................

 3- طول قطعه ها را وارد کنید  ............................................

       نقطه شروع تقسیم 

 این دستور مشابه دستور  Divide  می باشد. 

تقسیم به اندازه های مساوی



61

دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

محیط های  در  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
از  یک پارچه  مرز های  کمان  یا  خط  جنس  از  بسته 

جنس چند خطی ها ویا مدل ناحیه ای ایجاد کنید.
دستور مذکور مرز یک پارچه را برروی شکل های قبلی 

ترسیم می کند و آن ها را تغییر نمی دهد.
این دستور با یکی از روش های روبرو قابل اجرا  است.

با استفاده از این گزینه می توانید محیط بسته خود را انتخاب کنید.

این بخش در دستور هاشور توضیح داده شده است.

با استفاده از این گزینه می توانید نوع یا جنس مرز خود را مشخص کنید.

با انتخاب این گزینه مرز ایجاد شده، از نوع چند خطی ها می باشد.

با انتخاب این گزینه مرز ایجاد شده، از نوع ناحیه ای می باشد. )این نوع مرز قابل ویرایش نیست (

این بخش در دستور هاشور توضیح داده شده است.

ایجاد مرز یک پارچه
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بعد از اجرای دستورهای ویرایشی، معموالً با سؤال  Select Object  روبه رو خواهید شد. یعنی  موضوعی که قرار 

است روی آن تغییر صورت گیرد را انتخاب کنید. 
راحت تر  تا  می کند  کمک  موضوع  انتخاب  روش های 

موضوع یا موضوع ها را انتخاب کنید. 
 Select  در جواب  Select  همه زیر دستورهای دستور

Object  قابل اجرا است. 

روش های انتخاب موضوع 

 1- اجرای دستور: .............................................................................................................

 2- کاراکتر؟ را تایپ کرده کلید اینتر را فشار دهید. 

 3- تمامی زیر دستورهای دستور  Select  ظاهر می شود که با کاراکتری 
که به صورت بزرگ تایپ  شده عمل می کنند. 

                         انتخاب پنجره ای

در این حالت می توانید با دو کلیک یک پنجره باز کنید. خطوط این پنجره ممتد و رنگ آن آبی  خواهد بود و 
هر موضوعی که کامل داخل این پنجره باشد، انتخاب می شود.

در روش Window انتخاب موضوع از چپ به راست است.
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                  آخرین ترسیم

 با استفاده از این گزینه می توانید آخرین موضوع ترسیم شده را انتخاب کنید. 
                           برخوردی 

با استفاده از این گزینه می توانید با دو کلیک، پنجره ای باز کنید که خطوط این پنجره از نوع  خط چین و رنگ آن 
سبز می باشد. این پنجره با هر موضوعی که برخورد کند، آن را انتخاب می کند.  در روش Crossing انتخاب موضوع 

از راست به چپ می باشد.
                   ترکیبی  ) این گزینه پیش فرض می باشد (

این گزینه ترکیب دو روش  Window  و  Crossing  می باشد. همان طور که در شکل باال می بینید  هرگاه جای 
نقطه شماره یک و دو عوض شود، نوع انتخاب از  Window  به  Crossing  تبدیل  می شود. 
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WPolygon  این روش مشابه روش  Window  می باشد با این تفاوت که تعداد اضالع این پنجره  قابل تعیین 
خواهد بود. 

                           چند ضلعی برخوردی 

CPolygon  این روش مشابه روش  Crossing  می باشد با این تفاوت که تعداد اضالع این پنجره  قابل تعیین 
خواهد بود. 

       Add این گزینه برعکس گزینه  Remove  می باشد، یعنی وضعیت  Remove Objects  را به وضعیت 
 Select Object  تبدیل می کند. 

چند ضلعی
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        ALL  همه  
 با استفاده از این گزینه که باید کامل تایپ شود، شما می توانید همه ترسیم های موجود را  انتخاب کنید. 

        Single  تکی     
یا انتخاب تکی با استفاده از این گزینه، مکان نما تبدیل به یک جعبه انتخاب شده و شما  می توانید روی یک 

موضوع کلیک کنید که بالفاصله انتخاب می شود. 

        Previous   قبلی  
با استفاده از این گزینه می توانید، موضوع یا موضوع هایی که از قبل انتخاب کرده بودید را  دوباره انتخاب کنید. 

        Multiple   چند تایی  
  Select Objects  این گزینه اجازه انتخاب تک تک موضوع ها را از طریق کلیک روی آن ها می دهد ولی  پیغام 

تکرار نمی شود. 
        Remove   حذف   

 با استفاده از این گزینه می توانید موضوع هایی که انتخاب کرده اید را از حالت انتخاب  خارج کنید. این حالت را 
با پایین نگه داشتن کلید  Shift  نیز می توانید بدست آورید. 

                   خط برخوردی

 با استفاده از این گزینه می توانید به وسیله نقاطی که کلیک می کنید، خطی ترسیم کنید که بعد  از فشردن اینتر 
آن خط از روی هر موضوعی که عبور کرده باشد  انتخاب خواهد شد. مانند شکل  باال. 
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نقطه های  روی  مکان نما،  دستور  این  از  استفاده  با   -
خاصی پرش کرده و روی آن نقطه قفل می شود، این 
 نقطه ها مهم بوده و برای یک ترسیم دقیق، شما باید 

هر لحظه از این نقطه ها استفاده کنید. 

روش های مختلف استفاده از این نقطه ها در پایین ذکر 
شده است. 

نقطه های کمکی

روش استفاده به وسیله کـیبورد

در  AutoCAD  2010  دو گزینه  Intersection  و  Apparent Intersection  هر دو مشابه و کار  یکدیگر را 
انجام می دهند.

استفاده از نوار ابزار نقاط کمکی

1- آخرین نقطه ............................

2- مرکز کمان یا دایره................

3- مماس بر .................................

4- نقطه میانی .............................

5- گیره مشخص نقطه ..............

6- نزدیکترین نقطه ...................

7- محل تقاطع دو موضوع ......

8- چهار ربع کمان یا دایره  .....

9- موازی ....................................

10- ادامه یک موضوع ..............

......... Block  11- گیره احضار

12- میان دو نقطه

13- عمود بر .................................
m2p      First point of mid



67

دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

با استفاده از این جدول می توانید موارد دلخواه را فعال کنید. 
command : osnap     

را    Shift  کلید می توانید  ترسیم  زمان  در 
پایین نگه داشته کلید راست ماوس را فشار 
کنید.  استفاده  شده  منوی  باز  از  و  دهید 

 Status  نوار روی  می توانید 
کلیک    Osnap  گزینه و    bar
راست کنید و از منوی باز شده 

استفاده کنید .
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- با استفاده از این ابزار مکان نمای شما فقط به صورت افقی و عمودی 
حرکت می کند. 

استفاده از این ابزار برای ترسیم خط  های عمود بر هم مانند ترسیم 
پالن بسیار مفید و سریع  می باشد. 

فعال و غیر فعال کردن  Ortho  با کلید   F8  انجام می شود. 

Ortho  در راستای  Z  نیز مانند راستای  X  و  Y  عمل می کند. 

ترسیمی  کمک  ابزار  یک    Ortho  مانند نیز  ابزار  این 
نیز  تحت  را  زوایا  بیشتر که می تواند  با قدرت  اما  است 

پوشش خود قرار دهد. 

زاویه های آماده برای ردیاب قطبی که می توان انتخاب کرد. 

 در این بخش می توانید زاویه های دلخواه که در بخش قبلی وجود نداشت را  اضافه کنید. 

 در این قسمت زاویه هایی که به دلخواه اضافه کرده اید، قابل رؤیت می باشد. 

عمودکش

ردیابی قطبی



69

دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

فاصله های پرش افقی مکان نما

 فاصله های پرش عمودی مکان نما

 زمانی که این گزینه فعال باشد، فاصله های پرش 
افقی و عمودی مساوی  در نظر گرفته می شود.

 

می توان  باشد  فعال  قطبی  ردیاب   زمانی که 
نظر  در    Polar  برای را  پرش  فاصله های 
جدول  همین  پایین  در  گزینه  این   گرفت. 

یعنی  Polar Snap  می باشد. 

  New        
با استفاده از این گزینه می توانید زاویه های جدید را اضافه کنید. 

  Delete        
با استفاده از این گزینه زاویه های اضافه شده را می توانید حذف کنید. 

 Track Orthogonally Only        
نظر  می گیرد که در آن مکان یابی فقط  برای  Object Snap Tracking  در  را  این گزینه حالت پیش فرض 

به صورت افقی یا عمودی صورت می گیرد. 
 Track Using All Polar Angle Settings        

در این قسمت می توانید زاویه های  Object Snap  Tracking  را با زوایه های ردیاب قطبی همراه کنید. 
 Absolute        

در صورت فعال بودن این گزینه مبنای محاسبات زاویه در  Polar  حالت مطلق در نظر  گرفته می شود. 
 Relative to Last Segment        

با استفاده از این گزینه می توان مبنای محاسبات زاویه در  Polar  را  آخرین پاره خط ترسیم شده در نظر گرفت. 

پرش مکان نما نقاط شبکه بندی دستور  دو  این  از  استفاده  با 
شبکه  نقاط  روی  نما  مکان 
بندی مشخصی پرش می کند 

و قفل می شود. 
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این گزینه پیش فرض سیستم بوده و زمانی که فعال باشد دو گزینه زیر نیز فعال است. 

 حالت پیش فرض بوده و در این حالت مکان نما مانند شکل روبه رو است و  نقاط شبکه بندی
 نسبت به هم حالت مربع یا مستطیل دارند. 

انجام دهید.  را  ترسیم های  ایزومتریک  و می توانید  ایزومتریک می شود  به حالت  تبدیل  این حالت مکان نما   در 

*توجه : زمانی که این حالت را انتخاب می کنید زیر دستور
Isocircle به دستور بیضی اضافه می شود.

  برای تعویض حالت مکان نما برای ترسیم وجه سمت راست و چپ و باالی  ترسیم های ایزومتریک می توانید از این 
کلیدها کمک بگیرید. 

 زمانی که این گزینه فعال باشد  Snap  از  Polar  تبعیت می کند و فواصل پُرشده را  می توانید در قسمت
  Polar Spacing  تنظیم کنید. 

 تنظیم فاصله های افقی نقاط شبکه بندی

 تنظیم فاصله های عمودی نقاط شبکه بندی

تعریف محدوده را  گوش  چهار  محدوده  یک  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
برای ترسیم های خود معرفی کنید.  اگر این دستور فعال باشد شما 

نمی توانید خارج از محدوده تعیین شده ترسیمی انجام دهید. 
*توجه: اگر می خواهید چند شیت نقشه را در کنار هم قرار دهید، 

بهتر است این دستور فعال نباشد.

 1- اجرای دستور:  ......................................................................................................................

ارائه گزارش راه اندازی مجدد محدوده ...................................................................

 2- مشخص کردن گوشه پایین سمت چپ محدوده
 3- مشخص کردن گوشه باال سمت راست محدوده

با استفاده از گزینه On و Off می توانید محدوده را فعال یا غیر فعال کنید. اگر محدوده را فعال کردید حتما  یک 
بار از دستور Zoom Extend  استفاده کنید.
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ورودی اطالعات به صورت پویا  

طول در حال تغییرزاویه در حال تغییر

اطالعات خط فرمان

زاویه مطلق

اندازه موجود

ابزار کمکی می توانید خط  این  از  استفاده  با 
فرمان یا  Command Line  را به کلی حذف 
کنید. چون  این ابزار اطالعات خط فرمان را به 

صفحه ترسیم منتقل می کند. 

*توجه : زمانی که ابزار  Dynamic Input  فعال باشد، پیش فرض این دستور حالت نسبی است. پس  برای ترسیم 
در حالت نسبی الزم نیست از عالمت @ استفاده کنید و به همین علت اگر بخواهید  ترسیمی در حالت مطلق داشته 

باشید حتماً باید قبل از ورود اطالعات به صورت مطلق از عالمت #  استفاده کنید. 

*توجه : در قسمت سربرگ  Dynamic Input  می توانید تنظیم های دلخواه انجام دهید. 
- در  AutoCAD  2010  ابزار  Dynamic Input  به صورت پیش فرض فعال می باشد. 
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واحدهای زاویه  
                                 واحد نقشه برداری، واحد درجه/ دقیقه/ ثانیه،  واحد گراد و رادیان ،  واحد دهدهی

 تنظیم دقت بعد از اعشار از یک تا هشت رقم

حالی که  در  می شود.  عقربه های  ساعت  با جهت حرکت  موافق  زاویه ها  گزینه جهت چرخش  این  فعال شدن   با 
پیش فرض سیستم خالف این موضوع می باشد. 

این گزینه مربوط به واحد مواردی می باشد که از بیرون وارد  AutoCAD  می شود. 

 تنظیم شدت نور با استفاده از استانداردهای موجود در این قسمت. 

با استفاده از این گزینه می توانید شروع زاویه صفر را تغییر دهید. 

با استفاده از جدول روبرو می توانید جهت مورد نیاز را انتخاب کنید.

واحدها

تنظیم  برای  دستور  این 
زاویه ای  و  طولی  واحدهای 

مورد استفاده قرار می گیرد. 

 واحدهای طول

 – واحد مهندسی   – واحد دهدهی   –  واحد معماری 
واحد کسری – واحد علمی

تنظیم دقت بعد از اعشار از یک تا هشت رقم. 
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حذف یا پاک کردن موضوع ها
در  یا   Modify منوی  در  دستورها  این  همه 

Modify Panel  موجود می باشد.

این دستور به یکی از روش های روبرو قابل اجرا می 
باشد. 

 1- اجرای دستور:  ....................................................................................................................

 2- انتخاب اولین موضوع )کلیک روی موضوع(  ............................................................

 3- انتخاب دومین موضوع ...............................................................................

 4- تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر ......................................................................................

دستور  Oops  می تواند آخرین موضوع حذف شده توسط دستور  Erase  را بازیابی و به صفحه  ترسیم برگرداند،  و 
مقدار زمان گذشته از استفاده از دستور Erase  روی این موضوع اثری ندارد.  

فرمان های آرایشی 
در این قسمت با چگونگی تغییر و اصالح موضوع های ترسیم شده آشنا خواهید شد. در واقع ترسیم ها  به تنهایی 
کامل نیستند و با دستورهای موجود در این قسمت کامل می شوند. به طور مثال شاید شما  در ترسیم یک نقشه از 
دستور ترسیم خط یک بار استفاده کنید ولی با استفاده از دستورهایی مانند  Copy  یا  Offset  و  Mirror  آن  را 

چند بار به شکل های مختلف تکرار خواهید کرد.

تقریباً اولین پرسش همه این دستورها مشابه بوده و از کاربر می خواهد که موضوع مورد بحث را  انتخاب کند یعنی 
) Select Object (. پس الزم است قباًل، روش های انتخاب موضوع را به خوبی  یادگرفته باشید. 
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با این دستور می توانید یک یا چند نسخه از موضوع 
انتخاب شده را کپی کنید.

این دستور با یکی از  روش های روبه رو قابل اجرا است. 

 1- اجرای دستور:  ....................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع یا موضوع ها )روش های انتخاب موضوع(  ...................................

 3- تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر ..........................................................................................

ارائه گزارش از تنظیم دستور کپی .........................................

 4- انتخاب یک نقطه به عنوان مبنای حرکت

 5- انتخاب نقطه دوم به عنوان نقطه درج کپی

چون پیش فرض دستور گزینه  Multiple می باشد یعنی کپی نامحدود، پس نقطه دوم هر بار  پرسیده می شود و 
شما می توانید نقطه های زیادی را به عنوان نقطه درج مشخص کنید. 

 Mode  -                                                    
                                                                                        انتخاب این گزینه باعث می شود تا

                                                                                         شما انتخاب کنید روش کپی کردن
                                                                                           یکی باشد یا  نامحدود.          

کپی یا نسخه برداری از موضوع ها
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با این دستور می توانید موضوع یا موضوع های انتخاب 
شده را در صفحه ترسیم جابه جا کنید.

 این  دستور با یکی از روش های روبرو قابل اجرا است. 

 1- اجرای دستور   ......................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع یا موضوع ها )روش های انتخاب موضوع(  ................................

 3- تأیید انتخاب یا انتخاب ها با فشردن کلید اینتر ..................................................................

 4- انتخاب یک نقطه به عنوان مبنای جابه جایی

 5- انتخاب نقطه دوم به عنوان نقطه مقصد

جابه جا کردن موضوع ها
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و  هتل ها  مساجد،  مانند  ساختمان هایی  نقشه،  در 
دیگر  قرینه قسمت  از ساختمان  قسمتی  که  مدارس 

 می باشد، می توان از این دستور استفاده کرد. 

قوانین آینه تخت در این دستور مصداق دارد. 

 1- اجرای دستور:  ....................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع یا موضوع ها .....................................................................................

 3- تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر  .........................................................................................

 4- مشخص کردن اولین نقطه از خط آینه  .............................................

 5- مشخص کردن دومین نقطه از خط آینه  ...................................

 6- آیا موضوع اصلی حذف شود یا خیر: خیر و فشردن کلید اینتر

 7- آیا موضوع اصلی حذف شود یا خیر: بله و فشردن کلید اینتر

متغیر سیستمی در مورد آینه شدن نوشته ها ..................................................................

این متغیر بین دو عدد صفر و یک می باشد.   .............................

ایجاد تصویر آینه ای

قبل از بعد از بعد از
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با استفاده از این دستور می توانید موضوع های انتخاب 
شده را دور یک نقطه دوران دهید. 

این  دستور با استفاده از یکی از روش های روبرو قابل 
اجرا می باشد. 

 1- اجرای دستور ...............................................................................................................

ارائه گزارش در مورد جهت دوران و مرجع دوران
 2- انتخاب موضوع یا موضوع ها ..........................

 3- تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر  ...........................................................................................

 4- انتخاب یک نقطه به عنوان مرکز دوران  .........................................................................

 5- وارد کردن زاویه دوران  .........................

                                               مرجع شروع زاویه دوران ،   جهت دوران خالف عقربه های ساعت مثبت
این دو متغیر را می توانید از طریق  Command  و یا از طریق دستور  Unit  تغییر دهید. 

دوران یا چرخش موضوع ها


