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با استفاده از این گزینه می توانید یک کپی از شکل اصلی را دوران دهید. 

دوران یک کپی از موضوع انتخاب شده

وارد کردن زاویه دوران  ......................................

مثال :

این گزینه برای تغییر مرجع دوران موضوع ها هنگام اجرای دستور می باشد. 
 1- اجرای دستور:   ............................................................................................................

ارائه گزارش از متغیرهای این دستور
 2- انتخاب موضوع ..............................................................................................................

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

 4- انتخاب مرکز دوران   .............................................................................................................

 5- انتخاب گزینه  تغییر مرجع...............................

 6- انتخاب دوباره مرکز دوران  ....................................................................

 7- انتخاب نقطه دوم )این نقطه می تواند بین نقطه   6   و   7   باشد(  .................................

 8- وارد کردن زاویه دوران  ........................................................

با استفاده از این گزینه می توانید به جای وارد کردن زاویه دوران از دو نقطه مشابه روی نقشه  استفاده کنید. 
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اصلی،  موضوع  از  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
کپی موازی تهیه کنید.

دارد.  زیادی  کاربرد  ترسیم  پالن،  برای  دستور  این 
این  می توانید  روبرو  روش های  از  یکی  از  استفاده  با 

دستور را اجرا کنید. 
الزم به ذکر است که این دستور در مورد دایره و بیضی 

روی شعاع آن اثر می گذارد. 

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

ارائه گزارش از تنظیم های این دستور

 2- وارد کردن فاصله کپی موضوع

 3- در این حالت یک موضوع را انتخاب کنید  )انتخاب در این دستور تنها از روش Single می باشد(.

4- در این مرحله باید در جهت یا سمتی که می خواهید موضوع کپی شود کلیک کنید. 

 5. دوباره می توانید موضوعی را جهت کپی کردن انتخاب کنید. 

 این گزینه که پیش فرض نیز می باشد، بدون درخواست فاصله اجازه می دهد شما به  دفعات موضوع ها را انتخاب کنید.

 این گزینه از شما می پرسد که بعد از کپی شدن، موضوع اصلی حذف شود یا خیر. 

پس از اجرای این گزینه پیغام زیر ظاهر می شود. 

 این گزینه باعث می شود موضوع کپی شده در الیه جاری قرار گیرد. 

 این گزینه باعث می شود موضوع کپی شده در الیه موضوع اصلی ایجاد شود. 

 با استفاده از این گزینه می توانید با کلیک های متوالی کپی های موضوع اصلی را با همان  فاصله تعیین شده اولیه 
به تعداد زیاد داشته باشد. 

ایجاد کپی موازی
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در  را  موضوع ها  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
جهتی که می خواهید بکشید یا فشرده کنید. 

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

تنها راه انتخاب موضوع در این دستور   Crossing-window or Crossing – Polygon  می باشد. 
 2- انتخاب موضوع..................................................

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

 4- مشخص کردن نقطه مبنا   ................

 5- مشخص کردن نقطه دوم یا وارد کردن طول در جهتی که می خواهید. 

در این دستور اگر همه موضوع ها درون پنجره انتخاب قرار گیرند این دستور معادل دستور Move  عمل می کند. 

کشیدگی موضوع ها
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منظم  کپی های  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
به صورت سطری و ستونی و یا دورانی ایجاد کنید.  

با اجرای دستور، کادری مطابق شکل زیر باز می شود 
که شامل دو گزینه  Rectangular  و  Polar   می باشد. 

درج یک آرایه یا چیدمان

انتخاب موضوع
تعداد ردیف ها

فاصله ردیف ها

فاصله  ستون ها

زاویه چیدمان

تأیید
انصراف

پیش نمایش

زاویه چیدمان
فاصله ستون ها

ف ها
ردی

له 
اص

ف

راهنما

تعداد ستون ها

اجرای دستور:  ...........................................................................................................................

                                                        چیدمان به صورت سطری و ستونی
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  با استفاده از این دکمه ها می توانید به جای وارد کردن فاصله ردیف ها و ستون ها و زاویه چیدمان  از 
ماوس کمک گرفته و نقاط یا همان فاصله یا زاویه را از روی نقشه برداشت یا انتخاب کنید. 

  اگر شما فاصله ردیف ها را به صورت یک عدد منفی وارد کنید چیدمان به سمت پایین انجام  می شود و 
اگر فاصله ستون ها را عدد منفی وارد کنید چیدمان به سمت چپ تشکیل می شود.                         

نگاه  روبرو  فونداسیون  پالن  به 
از  عملی  تمرین  یک  کنید 
این دستور در چیدمان  کاربرد 

 صفحه های ستون می باشد. 
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چیدمان به صورت قطبی و یا دورانی 

انتخاب موضوع 

تأیید

به پالن مقابل نگاه کنید. 
چیدمان  دستور  کارآیی  پالن  این  ترسیم  برای 
پنجره ها،  می بینید.  ستون ها،  را  قطبی  به صورت 
این  از  استفاده  با  همه  صندلی ها  و  سرستون ها 

دستور ترسیم شده است. 

زاویه بین موضوع ها
زاویه دوران

تعداد موضوع

روش دوران

مشخص کردن مرکز دوران

انصراف
پیش نمایش

مثبت
ان 

دور
ت 

جه

راهنما
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روش وارد کردن تعداد موضوع ها

روش وارد کردن زاویه دوران موضوع های انتخاب شده دور نقطه مرکزی. 

 روش وارد کردن زاویه بین دو موضوع 

وارد کردن عدد مثبت جلوی زاویه باعث دوران خالف عقربه های ساعت می شود و وارد کردن عدد 
 منفی جلوی زاویه چیدمان، باعث چرخش موضوع ها در جهت عقربه های ساعت می شود. 

داده  نیز دوران  دور  نقطه مرکزی  زمان چیدمان  در  انتخاب شده  این گزینه موضوع  فعال شدن   با 
می شود و اگر غیر فعال باشد خیر. 

Rotate  فعال Rotate  غیر فعال 
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با استفاده از این دستور می توانید موضوع های انتخاب 
شده را نسبت به دیگر موضوع ها کوچک یا  بزرگ کنید. 

این دستور با یکی از روش های روبرو اجرا می شود. 

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

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

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

 4- مشخص کردن نقطه مبنا   .................................................................................................
 )نقطه ای که تمام موضوع ها نسبت به آن نقطه کوچک و بزرگ  می شوند( .

 5- وارد کردن ضریب مقیاس )اتوکد به صورت پیش فرض موضوع اولیه را، یک در نظر می گیرد( .

انتخاب گزینه کپی   .....................................

انتخاب این گزینه باعث می شود تا موضوع اولیه ثابت بماند و کپی از آن موضوع با مقیاس جدید ترسیم  شود. 

مقیاس
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  Reference       
تغییر مرجع این گزینه زمانی استفاده می شود که نخواهیم ضریب مقیاس را وارد کنیم و  می خواهیم از اندازه ها یا 

ترسیم های درون نقشه استفاده کنیم. 

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

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

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

 4- مشخص کردن نقطه مبنا )کلیک(  ......................................................................................

 5- انتخاب گزینه  تغییر مرجع .....................

 6- وارد کردن طول یا مقیاس فعلی  ......................................

 7- وارد کردن طول یا مقیاس نهایی  ............................

 Points       
با استفاده از این گزینه می توانید به جای وارد کردن طول یا مقیاس نهایی از دو نقطه روی  نقشه کمک بگیرید. 

*توجه: در دستور مقیاس نمی توانید از عدد منفی استفاده کنید ولی می توانید از اعداد اعشاری یا  کسری مانند 
مثال باال استفاده کنید.  

- وقتی عدد اعشاری یا کسری از 1 کوچکتر باشد شکل حاصل نسبت به موضوع اولیه کوچکتر خواهد شد.



87

دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

با استفاده از این دستور می توانید موضوع انتخابی خود 
را نسبت به یک مرز قطع کنید. 

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

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

ارائه گزارش از متغیرهای تنظیم شده این دستور

توضیح اتوکد در مورد انتخاب مرز    ...........................................................................

 2- انتخاب مرز بریدن  ....................................................................

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

 4- انتخاب قسمتی که می خواهیم حذف شود. 
در این مرحله از روش های انتخابی روبرو می توانید  استفاده کنید. 

                 شکل نهایی

بریدن موضوع ها نسبت به یک مرز
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Fence              

انتخاب گزینه  Fence  یا نرده ایی ............................

مشخص کردن اولین نقطه از نرده .................................................................................

مشخص کردن نقطه بعدی )نقطه دوم(  ..............................................

مشخص کردن نقطه بعدی )نقطه سوم(  ..............................................

در مباحث سه بعدی توضیح داده خواهد شد. 

 با استفاده از این گزینه پیغام زیر ظاهر خواهد شد. 
انتخاب چگونگی مرز بریدن

با انتخاب این گزینه موضوع انتخابی حتماً باید با مرز تقاطع داشته باشد. 

 با انتخاب این گزینه تقاطع های ظاهری که با موضوع فاصله هم دارند کافی است. 

 با انتخاب این گزینه در زمان اجرای دستور می توانید موضوع یا موضوع های مختلف را  پاک کنید. 
 

 Trim  توجه : اگر بعد از اجرای دستور*
یک بار کلید اینتر را فشار دهید همه 

موضوع های درون  صفحه، مرز بریدن محسوب می شوند. 
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- با استفاده از این دستور می توانید موضوع انتخابی را 
تا مرزی که می خواهید امتداد دهید. منوط به  اینکه 
زمان انتخاب موضوع به جهت رسیدن از وسط موضوع 

به سمت مرز انتخاب انجام شود. 

*توجه: تنظیم های دستور  Trim  و  Extend  مشترک 
و مشابه می باشند. 

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

ارائه گزارش از متغیرهای تنظیم شده این دستور

توضیح اتوکد در مورد انتخاب مرز .......................................................................

 2- انتخاب مرز رسیدن  ................................................................

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

 4- انتخاب موضوعی که می خواهد به مرز برسد، 
می توانید از تمامی راه های انتخاب موضوع ذکر  شده استفاده کنید. اگر در این حالت کلید  Shift  را پایین نگه 

دارید این دستور تبدیل به  Trim   می شود. 

                                                                شکل نهایی

رسانیدن یک موضوع تا یک مرز
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با استفاده از این دستور می توانید موضوع انتخابی را 
دو موضوع  جداگانه  به  و  بشکنید  نقطه  دو  یا  از یک 

تبدیل کنید. 

اجرای دستور: ...........................................................................................................................

 1- انتخاب موضوع )این نقطه، نقطه اول شکست محسوب می شود(.   ..........................................

 2- انتخاب نقطه دوم شکست  ...........................................

First Point           
انتخاب این گزینه باعث می شود، نقطه اول را دوباره انتخاب کنید. 

 1- انتخاب اولین نقطه شکست ...................................................................................

 2- انتخاب دومین نقطه شکست  .......................................................................

ایجاد شکست در یک نقطه

بریدن



91

دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

با استفاده از این دستور می توانید دو یا چند موضوع را 
به هم متصل و یکپارچه کنید، به شرط آنکه  موضوع ها 

در یک راستا قرار گرفته باشند. 

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

 2- انتخاب موضوع اول ........................................................................................................

 3- انتخاب موضوع دوم   .................................................................

در این مرحله، اگر موضوع دیگری هم موجود باشد، می توانید انتخاب کنید 

گزارش یکپارچه سازی ..........................................................................................................

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

 2- انتخاب یک کمان   .......................................................................................................

 3- تبدیل شدن کمان به یک دایره   ..................................

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

 2- انتخاب یک کمان بیضی ...............................................................................................

 3- تبدیل شدن کمان بیضی به یک بیضی کامل 

یکپارچه سازی
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که  خط  دو  بین  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
یکدیگر را قطع کرده اند و یا در فاصله ای دورتر  یکدیگر 

را قطع می کنند، یک پخ ایجاد کنید. 

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

ارائه گزارش از متغیرهای این دستور

 2- انتخاب اولین ضلع یا خط
 3- انتخاب دومین ضلع یا خط ...............................

با استفاده از این گزینه می توانید فاصله پخ روی ضلع اول و دوم را تعیین کنید. 

وارد کردن فاصله روی ضلع اول .................................

وارد کردن فاصله روی ضلع دوم .....................

با استفاده از این گزینه در صورتی که موضوع شما یکپارچه باشد می توانید پخ را روی  همه گوشه ها اعمال کنید.
  

انتخاب موضوع یکپارچه ............................................................................................................
ارائه گزارش از عملکرد دستور .............................................................................

ایجاد پَخ
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با استفاده از این گزینه می توانید طول یک ضلع و زاویه ضلع دوم نسبت به ضلع اول را  وارد کنید. 
ارائه گزارش از تنظیم های این دستور

انتخاب روش  زاویه

وارد کردن فاصله روی ضلع اول .....................

وارد کردن زاویه نسبت به ضلع اول .......................

 با استفاده از این گزینه می توانید انتخاب کنید که از کدام روش استفاده کنید. 

................................ Angle  یا روش  Distance  روش

 با استفاده از این گزینه می توانید تعیین کنید که بعد از اجرای دستور خط های اضافه حذف  شوند یا خیر

با استفاده از این گزینه می توانید چندین بار ضلع های شکل را انتخاب کنید و از دستور  خارج نشوید. 



94

اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 

با استفاده از این دستور می توانید در محل تالقی دو 
موضوع، کمان ایجاد کنید. 

زیر دستورهای این دستور با  Chamfer  مشترک و 
مشابه می باشد. 

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

ارائه گزارش از تنظیم های این دستور ...............

 2- انتخاب ضلع اول ...........................

 3- انتخاب ضلع دوم   .......................................

با انتخاب این گزینه می توانید شعاع گرد گوشه را تنظیم کنید. 

انتخاب گزینه شعاع ..........................

وارد کردن شعاع گرد گوشه .................................................................

* توجه : اگر شعاع را عدد صفر وارد کنید این دستور می تواند کار دستور  Extend  و  Trim  را با هم  انجام دهد. 

* توجه: اگر در حال اجرای دستور، کلید  Shift  را پایین نگه دارید اتوکد شعاع را به صورت موقتی  صفر در نظر 
می گیرد. 

ایجاد گردگوشه 
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با استفاده از این دستور می توانید موضوع های یکپارچه 
را مانند  Polyline  و  Rectangle  را به اجزای  اصلی 

تشکیل دهنده شان تجزیه کنید. 

و  خصوصیات  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
ویژگی های یک موضوع را به موضوع دیگر انتقال دهید.

1- اجرای دستور ..........
2- انتخاب موضوعی که می خواهید خواصش را انتقال 

دهید.

3- انتخاب موضوعی که قرار است تغییر کند. 

وشما  باز شده  روبرو  گزینه،کادر  این  از  استفاده  با   -
می توانید مواردی که دستور روی آن ها  اثرگذار است 

را مشاهده کرده یا غیر فعال
کنید.  

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

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

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

تجزیه موضوع ها

انتقال ویژگی ها
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تمرین های کارگاهی 
نقشه های چند پروژه ساختمانی، در این قسمت از کتاب گنجانیده شده است با راهنمایی هنرآموز محترم یکی از 
پروژه ها را انتخاب کنید. وبعد از ترسیم این نقشه ها و پس از فراگیری بقیه موارد تدریس شده در کتاب آن موارد 
را نیز به ترسیم ها اضافه کنید،. مانند هاشور، متن نویسی، بلوک و اندازه گذاری در نهایت نقشه های کامل شده 

خود را چاپ کنید. 

پروژه شماره یک 
یک ساختمان ویالیی دوبلکس می باشد تمامی اندازه ها را می توانید از روی نقشه برداشت کنید. مقیاس نقشه ها 

در زیر آن ها ذکر شده است. 
نقشه های پروژه شماره یک کامل می باشد. می توانید از این نقشه ها به عنوان الگو استفاده نمایید.

  Line ، Offset، Trim، Chamfer ، Arc، Fillet از دستورهایی چون    با استفاده  پالن زیر را می توانید 
Rectangle، Circle و ابزار کمک ترسیمی رسم نمایید.
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