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هدفهاي رفتاري

پس از پايان اين فصل هنرجو بايد در  AutoCADبتواند :
 -1قسمت هاي مختلف محيط كار  AutoCADرا بشناسد .
 -2با كاربرد روبانهاي مختلف آشنايي كلي داشته باشد .
 -3مختصات را به صورت هاي قطبي و دكارتي و در حالتهاي مطلق و نسبي
وارد نمايد.
 -4دستورات ترسيمي را بشناسد و آنها را به كار ببرد.
 -5ابزارهاي كمك ترسيمي را بشناسد و آنها را به كارببرد.
 -6دستورات ويرايشي را بشناسد و آنها را به كارببرد.
 -7با آموخته هاي اين فصل ترسيمات ضروري در نقشهبرداري را انجام دهد.

قبل از مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار ميرود با مطالب زير آشنا باشد.

آشنايي با اتوكد 2012

 -1آشنايي با اشكال مختلف هندسي (كتاب هندسه نقشهبرداري)
 -2آشنايي با سيستم مختصاتهاي دو بعدي (قائمالزاويهاي و قطبي)
 -3آشنايي با ترسيمات ساده ( آموختههاي كتاب محاسبه و ترسيم ) 1
مطالب پيشنياز
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بي ترديد  AutoCADيكي از معروفترين و قويترين نرم افزارهاي طراحي و نقشه كشي است ،زيرا داراي
امكانات وسيع طراحي و ويرايشي ميباشد .به همين جهت نقشهبرداراني كه از نرم افزارهاي مختلف براي محاسبه
و ترسيم نقشههاي خود بهره ميگيرند ترسيم نهايي نقشه خود را به اين نرم افزار منتقل كرده و پس از اعمال
تغييرات و ويرايشهاي مطلوب از آن پالت تهيه مينمايند.
امروزه دو نرم افزار  Land Desktopو  Civil3Dكه از محيط  AutoCADبهره ميگيرند بيشترين مخاطب
را در بين نقشهبرداران دارند  .از آنجا كه نرم افزار  Land Desktopداراي برخي نقاط ضعف نيز ميباشد
 Civil 3Dجايگزين آن گرديده است  .در اين فصل با محيط نرم افزار  AutoCAD 2012آشنا شده سپس در
فصول بعدي به كاربردهاي نرم افزار  AutoCAD Civil 3D 2012ميپردازيم.

فصل چهارم

آشنايي با  AutoCAD2012و : AutoCAD Civil 3D 2012

نصب نرم افزار : AutoCAD Civil 3D 2012
پس از تهيه لوح فشرده (  ) DVDنرم افزار با توجه به
راهنماي ارائه شده ،آنرا ابتدا نصب و سپس فعال نماييد.
براي ورود به  AutoCADنرم افزار از مسير شكل مقابل
وارد شويد .

آشنايي با اتوكد 2012

57

فصل چهارم

آشنايي با محيط : AutoCAD
محيط  AutoCAD 2012مشابه محيط  Excel2007ميباشد.
به شكل زير توجه كنيد و نام هر قسمت را به خاطر بسپاريد.

فهرست كاربردي ( ) Application Menu

آشنايي با اتوكد 2012

پنجره اي باز خواهد شد كه عالوه بر دستورات مديريت فايل مانند Save ,
با كليك روي اين دكمه
 Open , Newبه صورت پيش فرض  9فايل از آخرين فايلهاي باز شده را در دسترس قرار ميدهد و نيز داراي
فيلد جستجوي دستور ميباشد كه با تايپ قسمتي يا تمام دستور  AutoCADهمهي دستورات مربوط به آنرا
در اختيار ميگذارد .مث ً
ال اگر كلمه  Lineرا بنويسيم تمامي دستورات مربوط به آنرا نشان ميدهد.
در پنجره فهرست كاربردي دكمهاي براي تغييرتنظيمات (  ) optionو دكمهاي براي خروج از نرم افزار
( ) Exit AutoCAD Civil 3D 2012وجود دارد.
ديگر قسمت هاي محيط نرم افزار همراه با كاربردهاي آن توضيح داده خواهد شد.
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 Hو پانل  Propertiesاستفاده
براي تنظيم رنگ  ،ضخامت و نوع خطوط مطابق شكل زير از روبان  ome
ميشود.

آشنايي با اتوكد 2012
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ترسيم ( : ) Draw
در اين نرم افزار معموالً به چند روش ميتوان هر دستور
را اجرا كرد ،از جمله :
 -1از طريق نوار فهرست و انتخاب فرمان ( در صورتيكه
نوار فهرست ديده نميشود زبانه نوار دسترسي سريع را
كليك كرده و گزينه  Show Menu Barرا انتخاب
نماييد).

 -2تايپ فرمان در خط فرمان (  ) Command Lineو زدن دكمه اينتر Inter
نكته  :در صورتي كه خط فرمان ديده نميشود با زدن دكمه هاي
 - 3تايپ فرمان در قسمت ورودي متحرك يا ديناميكي Dynamic Input

آشنايي با اتوكد 2012

نكته :درصورتيكه ورودي ديناميكي فعال نباشد با
توجه به شكل مقابل آنرا فعال مينماييم .
ابتدا از نوار وضعيت كاربردي روي آيكن Object
 Snapراست كليك كرده و گزينه  Settingsرا
كليك مينماييم و سپس سربرگ Dynamic
 Inputرا مانند شكل تنظيم ميكنيم.
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مشاهده خواهد شد.

آشنايي با اتوكد 2012
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 -4انتخاب آيكن فرمان از طريق روبان و پانل مربوطه
براي ترسيمات نيز از همين روشها مي توان استفاده كرد .پانل و آيكنهاي ترسيم در روبان  Homeقرار دارد
و دستورات آن در منوي  Drawميباشد.

فصل چهارم

ترسيم پاره خط ( : ) Line
با يكي از روشهاي تايپ دستور پاره خط (  ) Lineبه صورت مستقيم يا در خط فرمان ،انتخاب آيكن پاره خط
و يا انتخاب گزينه  Lineاز منوي  ، Drawدستور ترسيم خط را وارد ميكنيم سپس با تعيين نقاط ابتدا و انتهاي
پاره خط به وسيله ماوس يا وارد كردن مختصات ،پاره خط ترسيم ميگردد.
مختصات :
در اين نرم افزار مختصات را به صورت مطلق يا نسبي در دستگاههاي دكارتي ( قائم الزاويه اي ) يا قطبي ميتوان
معرفي كرد.
الف ) مختصات مطلق دكارتي  :در اين روش  xو  yنقطه نسبت به مبداء
مختصات معرفي ميشود .مختصات به صورت  x,yنوشته ميشود مانند
20,30

ب ) مختصات نسبي دكارتي  :در اين روش مختصات دكارتي
نسبت به مبداء مختصات معرفي نميشود ،بلكه نسبت به آخرين
نقطه ترسيم شده معرفي ميگردد .مانند مختصات نقطه  Bكه نسبت
به مختصات نقطه قبلي آن ( )Aترسيم شده.

آشنايي با اتوكد 2012

ج ) مختصات مطلق قطبي  :در اين روش طول و زاويه مختصات قطبي
نسبت به مبداء مختصات معرفي ميگردد در اين نرم افزار به صورت پيش
فرض زاويه نسبت به جهت مثبت محور  xها و خالف جهت عقربه هاي
ساعت در نظر گرفته ميشود.
د ) مختصات نسبي قطبي  :در اين روش طول و زاويه نسبت
به آخرين نقطه ترسيم شده مانند مختصات نقطه  Bكه نسبت به
مختصات نقطه قبلي آن ( )Aترسيم شده.
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 در روش ديگر ترسيم پاره خط مي توان پس از انتخاب نقطه اول ماوس را به جهات دلخواه كشيد و فقط طولپاره خط را وارد كرد و سپس كليد اينتر را زد .در اين حالت پاره خطهايي با طول مشخص خواهيم داشت.
 -براي خارج شدن از حالت ترسيم پارهخط  ،كليد  Escرا فشار مي دهيم.
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 در صورتي كه بخواهيم پاره خطهاي افقي يا عمودي ترسيم كنيم با زدن كليد  F8يا با كليك كردن روي آيكن Ortho Modeدر نوار وضعيت و فعال كردن آن اقدام به ترسيم ميكنيم .پس از دستور پاره خط با انتخاب اولين
نقطه و كشيدن ماوس به جهات مختلف و انتخاب نقاط بعدي پاره خط ها ترسيم ميشوند.

فصل چهارم

مثال  :ميخواهيم پاره خطهاي  ABو  BCرا مطابق شكل زير ترسيم كنيم،
در اين شكل  Aداراي مختصات مطلق دكارتي و  Bداراي مختصات نسبي دكارتي و  Cداراي مختصات نسبي
قطبي ميباشد .
قبل از ترسيم به نكات زير توجه نماييد.
 -1اين نرمافزار همواره اولين نقطه را مختصات مطلق در نظر
ميگيرد.
 -2براي وارد كردن نقاط بعدي اگر مختصات مطلق باشد از
عالمت ( #نامبر ) و اگر مختصات نسبي باشد از عالمت @
(ادساين)استفاده ميشود.
 -3اگر حالت ورودي ديناميكي فعال باشد ،نيازي به استفاده از
عالمت @ نميباشد و مختصات وارد شده را به عنوان نسبي
در نظر ميگيرد  .و اگر حالت ورودي ديناميكي فعال نباشد نيازي به نوشتن عالمت  #نميباشد و مختصات وارد
شده را به عنوان مختصات مطلق در نظر ميگيرد.
 -4مختصات دكارتي را به صورت  x,yمانند  30,20و مختصات قطبي را به صورت r<θمانند20 ( 20 > 30با
زاويه 30درجه) نوشته ميشود.
اكنون براي ترسيم پس از تايپ فرمان Lineيا انتخاب آيكن آن به شكل
مقابل مختصات را وارد مي نماييم.
( اگر حالت ديناميكي فعال باشد نيازي به نوشتن عالمت @ براي
مختصات نقاط  Bو  Cنيست) .

فصل چهارم

ترسيم نقطه ( : ) Point
ترسيم نقطه دقيق ًا مانند ترسيم نقاط پاره خط انجام ميشود.
با تايپ فرمان  Pointدر خط فرمان يا ورودي ديناميكي و اينتر كردن
ويا انتخاب آيكن  Pointدر پانل  Drowو يا با انتخاب گزينه Point
از منوي  ، Drowمختصات مطلق يا نسبي نقاط را وارد مينماييم.

 براي تغيير شكل نقطه و اندازه آن از منوي  Formatگزينه  Point Styleرا انتخاب كرده و از پنچره ايجادشده شكل و اندازه نقطه را معرفي مينماييم .يا از پانل  Utilitiesدر روبان  Homeگزينه  Point Styleرا
كليك ميكنيم.
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نكته مهم :
در رياضيات در دايره مثلثاتي امتداد صفر زوايا ،جهت مثبت محور Xها و زوايا در خالف جهت عقربههاي
ساعت افزايش مييابد و دايره به چهار ربع تقسيم بندي ميگردد .ولي در نقشه برداري امتداد صفر زوايا ،جهت
مثبت محور Yها ( شمال ) و زاويهها در جهت عقربه هاي ساعت افزايش مييابد و تقسيم بندي ربعها نيز مانند
شكل صفحه بعد خواهد بود.
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 در نرم افزار  Auto CADبه طور پيش فرض زوايا برحسب درجه و در معرفي مختصات قطبي مطابق دايرهمثلثاتي در رياضي عمل ميشود .يعني جهت مثبت محور Xها ،قطب در نظر گرفته ميشود و افزايش زاويه در
خالف جهت عقربه هاي ساعت ميباشد.
از آنجا كه در نقشهبرداري  ،جهت شمال يعني جهت مثبت محور  Yها قطب در نظر گرفته شده و افزايش زاويه
در جهت عقربههاي ساعت ميباشد ( آزيموت يا ژيزمان امتداد ) ،ميتوان تنظيمات الزم را به صورت زير انجام
داد.
مطابق شكل گزينه  Units...را انتخاب كرده تا پنجره آن گشوده شود ( يا در خط فرمان دستور  UNITSرا تايپ
و اينتر نماييد ).

آشنايي با اتوكد 2012
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سپس ميتوان مطابق شكل واحدهاي دلخواه را انتخاب نمود .و با كليك روي قسمت  Directionجهت صفر
زاويه را تنظيم كرد.

مثال :
اگر بخواهيم شكل مقابل را ترسيم كنيم  ،بامعلوم بودن مختصات مطلق دكارتي
نقاط پاره خط  ABآنرا ترسيم كرده سپس براي ترسيم پارهخط ACبه صورت
زير تنظيمات را انجام ميدهيم

آشنايي با اتوكد 2012

پس از تنظيمات دستور پاره خط را وارد كرده و ابتدا روي نقطه Aكليك كرده و سپس مختصات نسبي قطبي
نقطه  Cرا وارد مي نماييم) @25>65 (.
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در اين نرم افزار براي دسترسي دقيق به برخي نقاط موضوعات ترسيم شده به ابزار هايي نياز داريم كه بدون آنها
اين دسترسي بسيار دشوار و يا غير ممكن است .تعيين محل دقيق مركز دايره ،نقاط تقاطع ،ابتدا و انتها ي خطوط
و غيره از اين قبيل است به همين منظور براي سهولت دسترسي از ابزار كمكي پرش مكان نما ( گيره ) روي نقاط
كليدي موضوعات  Object Snapاستفاده ميشود.
از روشهاي فعال كردن اين ابزار نوشتن دستور  OSNAPو يا كليك روي آيكن آن در نوار وضعيت كاربردي
و نيز نگه داشتن كليد  Shiftيا  Ctrlو همزمان راست كليك ماوس است.
در بسياري از مواقع نياز است كه به طور هم زمان و متواتر از چندين ابزار كمكي استفاده شود براي اين منظور
در پنجره تنظيمات ،گزينه هاي مورد نياز را تيك زده و دكمه  OKرا كليك مينماييم.
با زدن كليد  F3مي توان اين ابزار را فعال يا غير فعال كرد.

آشنايي با اتوكد 2012
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ابزارهاي كمك ترسيمي :

فصل چهارم

ترسيم دايره ) Circle ( :
ابتدا با تايپ ( ) Circleيا انتخاب آيكن و يا گزينه دايره دستور ترسيم دايره را وارد ميكنيم  ،و از آنجا كه براي
ترسيم دايره روشهاي متعددي وجود دارد بايد در خط فرمان ويا انتخاب آيكن ويا گزينه مناسب اقدام به ترسيم
نمود .اين روشها عبارتند از  -1 :موقعيت مركز و اندازه شعاع  -2موقعيت مركز و اندازه قطر  -3موقعيت دو
نقطه در طرفين يك قطر  -4موقعيت سه نقطه روي محيط دايره  -5اندازه شعاع و مماس بر دو موضوع ترسيم
شده ديگر  – 6مماس بر سه موضوع ترسيم شده.
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 -1مركز و شعاع ( ) Center,Radius
پس از دستور ابتدا نقطه اي را به كمك ماوس يا تايپ مختصات آن به عنوان مركز دايره معرفي ميكنيم سپس
مقدار شعاع را با صفحه كليد وارد مينماييم.

68

فصل چهارم

 -2مركز و قطر ( ) Center,Diameter
مشابه روش قبل  ،پس از دستور ابتدا مركز و سپس اندازه قطر را وارد مي نماييم .

 - 3دو نقطه طرفين قطر ( ) 2-Point
پس از دستور  ،به كمك كليك ماوس يا تايپ مختصات دو نقطه  ،دايره اي ترسيم مي شود كه از آن دو نقطه
گذشته و فاصله بين آنها قطر دايره مي باشد .

 - 4سه نقطه روي محيط دايره ( ) 3-Point
مانند روش دو نقطه  ،روي سه نقطه با ماوس كليك مينماييم ،يا مختصات سه نقطه را وارد ميكنيم ،دايرهاي
ترسيم ميشود كه از آن سه نقطه ميگذرد.

آشنايي با اتوكد 2012
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 -5اندازه شعاع و مماس بر دو موضوع ترسيم شده ديگر ( ) Tan,Tan,Radius
پس از وارد كردن دستور  ،روي دو موضوع ترسيم شده مانند خط ودايره آبي در شكل شعاع دايره را تايپ ميكنيم
آنگاه دايرهاي به همان شعاع طوري ترسيم خواهد شد كه بر خط و دايره مماس باشد.

 -6مماس بر سه موضوع ترسيم شده ( ) Tan,Tan,Tan
در اين روش مانند روش قبل پس از وارد كردن دستور روي سه موضوع ترسيم شده كليك كرده تا دايرهاي مماس
بر آن سه موضوع ترسيم شود.

(( گلبرگها ))
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روش صحيح مطالعه ( پس ختام )
نام اين روش با استفاده از روش مخفف سازي از شش كلمهي زير ساخته شده است :
* پيش خواني (با بررسي كلي فصل ،عنوانها و تيترها در شب قبل از حضور در كالس)
* سوال گذاري (ساختن سوال از عنوانها و تيترها و مطالب مهم ،بال فاصله بعد از پيش خواني)
* خواندن (خواندن دقيق مطالب به همراه يادداشتبرداري از كلمهها و فرمولها)
* مرور
* امتحان
* تفكر
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ترسيم كمان ( : ) Arc
در ترسيم كمان مانند ديگر ترسيمات از طريق تايپ
 Arcيا انتخاب آيكن ويا گزينه كمان از منوي ترسيم
ميتوان اقدام نمود.
در اين نرم افزار مطابق شكل مقابل به يازده روش ميتوان
كمان را ترسيم كرد كه عبارتند از :

3-point - 1

سه نقطه :
در اين روش كمان با معرفي سه نقطه ترسيم ميشود.
Start,Center,End - 2
شروع  ،مركز  ،پايان :
ترسيم كمان با معرفي به ترتيب نقطه شروع  ،نقطه مركز
و نقطه پايان انجام ميشود.

Start,Center,Length - 4
شروع  ،مركز  ،طول وتر :
كمان با معرفي نقطه شروع  ،نقطه مركز و اندازه طول
وتر ترسيم ميگردد .
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Start,Center,Angle -3
شروع  ،مركز  ،زاويه مركزي :
با معرفي نقطه شروع  ،نقطه مركز و اندازه زاويه مركزي
كمان ترسيم ميگردد.

فصل چهارم

Start,End,Angle -5
شروع  ،پايان  ،زاويه مركزي :
با معرفي نقطه شروع و نقطه پايان و اندازه زاويه مركزي ،كمان ترسيم
ميشود.
Start,End,Direction -6
شروع  ،پايان  ،جهت :
جهت (  ) Directionزاويهاي است كه خط مماس بر كمان در
نقطه شروع با محور افق ( يا قطب معرفي شده ) ميسازد.

Start,End,Radius -7
شروع  ،پايان  ،شعاع :
با معرفي نقاط شروع و پايان و اندازه شعاع  ،كمان ترسيم ميشود.
Center, Start,End -8
مركز  ،شروع  ،پايان :
ترسيم كمان با معرفي به ترتيب نقاط مركز و شروع و پايان انجام
ميشود.
Center, Start,Angle -9
مركز  ،شروع  ،زاويه مركزي :
با معرفي نقاط مركز و شروع و اندازه زاويه مركزي ،كمان ترسيم
ميگردد.

آشنايي با اتوكد 2012

Center, Start,Length -10
مركز  ،شروع  ،طول وتر :
در اين روش نقاط مركز و شروع و اندازه طول وتر معرفي ميشود.
 Continue -11ادامه دادن :
در اين روش كماني ترسيم ميشود كه بر آخرين خط يا كمان ترسيم
شده مماس ميشود.
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ديگر ترسيمات :
ترسيم چهار ضلعي ( مستطيل ) : Rectangle
به صورت پيش فرض پس از اجراي دستور با معرفي دو نقطه مستطيلي به قطر آن دو نقطه ترسيم ميگردد .و نيز
با اجراي دستور در خط فرمان شكل زير مشاهده ميشود .اگر قبل از معرفي نقاط ،اولين حرف يكي از گزينههاي
آن را تايپ كنيم ميتوانيم مستطيلي با گوشههاي گرد يا پخ زده يا داراي ارتفاع (سه بعدي ) و يا با اضالع پهن
داشته باشيم.

پس از اجراي دستور و معرفي اولين نقطه در خط فرمان شكل زير مشاهده ميشود ،كه با تايپ اولين حرف هر
يك از گزينهها ميتوان مستطيل را با مساحت معلوم يا اضالع معلوم و يا با چرخش ترسيم شود.

مهارت تقويت حافظه:

(( گلبرگها ))

حافظه عبارت است از حفظ ،نگهداري و ضبط اطالعات مختلف در ذهن.

ذهن خارج ميشود ،مگر آن كه با مرورهاي كوتاه مدت و به موقع ،به حافظه بلند مدت منتقل شوند.

مهمترين اصل در مرور ،رعايت فواصل درست مرور ميباشد .بهترين زمان مرور عبارت است از:
* اولين مرور  24ساعت پس از اولين يادگيري

* دومين مرور يك هفته بعد
* سومين مرور يك ماه بعد

* چهارمين مرور چهار ماه بعد
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موثرترين روش انتقال اطالعات به حافظه بلند مدت "مرور" است 80 .درصد مطالب ،پس از  24ساعت از

فصل چهارم

رسم نيم خط : Ray
پس از اجراي دستور يك نقطه معرفي مي شود سپس با انتخاب يا معرفي نقاط ديگر نيم خط هايي ترسيم
ميشود كه از نقطه اول مي گذرند.
رسم خط: Construction Line
مانند ترسيم نيم خط ابتدا يك نقطه معرفي ميشود سپس با معرفي نقاط ديگر خطوطي ترسيم ميگردد كه همگي
از نقطه اول عبور مي كنند.
رسم خطهاي چند گانه : multiline
پس از اجراي دستور ابتدا حروف  scرا تايپ و اينتر ميكنيم سپس يك فاصله معرفي كرده و سپس مانند رسم
پاره خط اقدام به ترسيم مينماييم ،پاره خطهايي موازي با فاصله معرفي شده ترسيم ميگردد.
رسم چند خطي : Polyline
چندخطي ،مجموعهاي از خط و منحني است كه همگي يك موضوع را تشكيل ميدهند .براي رسم آن پس از
اجراي دستور و معرفي نقطه شروع با تايپ حرف  Wميتوان پهناي خطوط را معرفي كرد و با تايپ حرف A
كمان ترسيم ميگردد و براي بازگشت به ترسيم خط حرف  Lرا تايپ مينماييم.
رسم چند ضلعي منتظم : Polygon
پس از اجراي دستور ابتدا بايد تعداد اضالع را معرفي كنيم ،سپس اگر حرف  Eتايپ شود با معرفي طول ضلع
ترسيم ميشود و اگر پس از اجراي فرمان ،يك نقطه معرفي كنيم سپس حرف  iرا بنويسيم و فاصلهاي معرفي
شود ،نقطه اول مركز چند ضلعي ميگردد و فاصله معرفي شده اندازه شعاع دايره محيطي چند ضلعي خواهد بود
و اگر به جاي حرف  iحرف  Cنوشته شود فاصله داده شده شعاع دايره محاطي ميشود.
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رسم منحني : Spline
براي ترسيم ،پس از اجراي دستور با معرفي نقاط ،منحنياي ترسيم ميشود كه از آن نقاط عبور ميكند و در آخر
با سه بار اينتر كردن از حالت ترسيم خارج ميشويم.
ترسيم هاشور : Hatch
براي ترسيم هاشور ،پس از اجراي دستور پنجره آن باز ميشود ،مطابق شكل ابتدا نوع هاشور را انتخاب كرده و
سپس دكمه  Add Pick pointرا زده و روي موضوع مورد نظر كليك كرده و اينتر مينماييم در آخر دكمه OK
را در پنجره هاشور كليك ميكنيم.
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رسم جدول : Table
پس از اجراي دستور پنجرهاي به شكل زير باز خواهد شد تنظيمات الزم را انجام ميدهيم و دكمه  OKرا كليك
ميكنيم.
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جدول مطابق شكل تشكيل خواهد شد و با كليك روي هر خانه آن ،ميتوان مطالب را درج نمود.

ايجاد نقطه : Point
همانطور كه در شكل ديده ميشود به چند روش ميتوان نقطه ايجاد نمود .در روش تك نقطه با معرفي مختصات
يا كليك ماوس فقط يك نقطه ايجاد ميگردد .و در روش چند نقطه ميتوان چندين نقطه را معرفي نمود كه قب ً
ال
توضيح داده شد.
در روش تقسيم (  ) Divideميتوان يك پاره خط يا يك كمان را به قسمتهاي مساوي تقسيم نمود و در روش
اندازه ( ) Measureپاره خط يا كمان را ميتوان به اندازه هاي مساوي دلخواه تقسيم نمود.
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درج نوشته : Text
براي درج نوشته دو گزينه ي تك سطري  Single Lineو پاراگرافي  Multiline Textوجود دارد .در صورت
انتخاب تك سطري  ،ابتدا نقطه شروع نوشته سپس ارتفاع و پس از آن ميزان چرخش معرفي ميشود سپس
ميتوان در يك سطر فارسي يا التين تايپ نمود.

و در صورت انتخاب پاراگرافي يا چند سطري ابتدا پس از اجراي دستور آن مانند ترسيم مستطيل ابتدا محدودهاي
كه بايد نوشته در آن درج شود را معرفي مينماييم ،كادري براي نوشتن متن ايجاد ميشود .پس از نوشتن متن به
هر زبان ،ميتوان از روبان ايجاد شده تنظيمات متن ( ،) Text Editorويرايش و تنظيمات آن را انجام داد.
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ويرايش :
براي ويرايش در  AutoCADابتدا بايد موضوعاتي را كه ترسيم شدهاند را انتخاب و سپس ويرايش نمود.
براي انتخاب موضوعات روشهاي متعددي وجود دارد ،مانند كليك كردن ماوس روي يك يا چند موضوع كه
شكلها به نشانه انتخاب به صورت خط چين در ميآيند.
در دستورات ويرايشي معموالً پيغام  select objectsيعني انتخاب موضوع  ،سؤال ميشود در اين حالت به جز
روش قبلي از روشهاي كلي صفحه بعد نيز ميتوان استفاده نمود.
 -1روش تالقي  : Crossingدر اين روش به كمك ماوس مانند ترسيم مستطيل كادري از راست به چپ ايجاد
ميكنيم ،موضوعاتي كه به صورت كامل يا بخشي از آنها در داخل كادر قرار دارند انتخاب ميشوند.
 -2روش پنجره  : Windowمشابه روش قبل كادري از چپ به راست ايجاد كرده آنگاه موضوعاتي كه كام ً
ال در
داخل كادر ميباشند انتخاب ميگردند.
 -3روش تمام  : Allبا زدن كليدهاي  Ctrl+Aتمام موضوعات ترسيم شده انتخاب
ميشوند.
 -4روش  ( Fenceحصار ) در اين روش در مقابل  select objectsحرف  Fرا تايپ كرده و اينتر مينماييم
سپس با كليك ماوس روي صفحه و ترسيم خطوط شكسته  ،موضوعاتي كه با اين خطوط برخورد ميكنند انتخاب
ميگردند.
دستورات ويرايشي : Modify
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 پاك كردن موضوعات : Eraseبراي پاك كردن موضوع پس از انتخاب آن به يكي از روشهاي زير ميتوان آن را پاك كرد.
 ) 1زدن دكمه Delete
 ) 2كليك روي آيكن Erase
) 3انتخاب گزينه  Eraseاز منوي Modify
 ) 4تايپ دستور  Eraseو زدن دكمه Enter
نكته  :دستور  Oopsآخرين موضوع پاك شده توسط  Eraseرا روي صفحه ظاهر مينمايد.
 روش كپي كردن موضوع : Copyبا تايپ دستور يا انتخاب گزينه و يا آيكن كپي ،موضوع را انتخاب كرده و راست كليك مينمايم سپس از يك
قسمت از موضوع گرفته و در محلهاي مناسب كپي ميكنيم.
مثال :ميخواهيم در شكل زير دايره را روي رئوس ديگر مثلث كپي نماييم.
 -1كليك روي آيكن  : Copyدستور ( select objectsانتخاب موضوع ) ظاهر ميشود.
 -2انتخاب دايره ( باكليك كردن روي دايره يا روشهاي ديگر انتخاب) :دايره به صورت خطچين ديده خواهد
شد.
 -3راست كليك كردن  :دستور  ( Specify base point orنقطه مبنا را مشخص كنيد ) ظاهر مي شود.
 -4روي مركز دايره كليك كنيد  :يك دايره به همراه ماوس حركت خواهد كرد.
 -5روي دو راس ديگر كليك كنيد.
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 انتقال يا جابجايي موضوع : Moveمانند كپي كردن با تايپ دستور يا انتخاب گزينه و يا آيكن انتقال ،راست كليك كرده و سپس از يك نقطه موضوع
گرفته و آنرا به محل مناسب منتقل ميكنيم.
در مثال قبل اگر بخواهيم دايره را به راس ديگر منتقل نماييم  ،دقيق ًا مانند مراحل كپي كردن انجام مي شود با اين
تفاوت كه در مرحله آخر دايره را فقط به يك راس ديگر ميتوان منتقل نمود.

فصل چهارم

 برش خط  ،موضوع : Trimاين دستور براي برش لبه هاي اضافي اجزاي ترسيم شده به كار ميرود .ابتدا مانند موارد قبلي دستور را وارد
كرده و اجزاي برش دهنده را انتخاب و راست كليك مينماييم آنگاه با كليك روي لبه هاي اضافه آنها برش
خواهند خورد.
مثال  :در شكل ميخواهيم قسمتهايي از دايره كه بيرون از مثلث قرار دارد را برش دهيم ( حذف نماييم )
 -1كليك روي آيكن  Trimيا وارد كردن دستور  :دستور ( select objectsانتخاب موضوع ) ظاهر ميشود.
 -2انتخاب اضالع مثلث :مثلث به صورت خطچين ديده خواهد شد.
 -3راست كليك كردن  :دستور  ( select objects to trim ....موضوعات را براي برش انتخاب كنيد ) ظاهر
مي شود.
-4روي قسمتهاي بيروني دايرهها كليك نماييد.
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 امتداد دادن خط يا كمان : Extendاين دستور براي امتداد دادن اجزاي ترسيم شده تا محدوده اي مشخص به كار ميرود .پس از اجراي دستور،
مرز يا محدوده را انتخاب و راست كليك مينماييم سپس با انتخاب هر موضوع مانند خط يا كمان تا محدوده
مورد نظر امتداد مييابد.
مثال  :در شكل ميخواهيم خطوط مشكي را تا خط قرمز رنگ امتداد دهيم
 -1كليك روي آيكن  Extendيا وارد كردن دستور  :دستور ( select objectsانتخاب موضوع ) ظاهر
ميشود.
 -2انتخاب خط قرمز :خط قرمز به صورت خطچين ديده خواهد شد
 -3راست كليك كردن  :دستور( select objects to extend ....موضوعات را براي امتداد دادن انتخاب كنيد)
ظاهر مي شود.
-4روي خطوط مشكي كليك نماييد.
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 پخ زدن گوشه ها : Chamferپس از اجراي دستور حرف  Dرا وارد كرده اينتر مينماييم سپس دو عدد كه اندازه پخ در روي امتدادها است
را وارد ميكنيم  .آنگاه روي اضالع گوشه كليك مي نماييم.
مثال :در شكل زير ميخواهيم در محل تقاطع دو پاره خط  dو ' dپخي زده شود كه ازمحل تقاطع روي خط dبه
اندازه  2و روي خط ' dبه فاصله  3باشد.
 -1كليك روي آيكن  Chamferيا وارد كردن دستور و سپس نوشتن حرف Dو اينتر كردن
 -2ابتدا عدد  2را بنويسيد و اينتر نماييد بعد عدد  3را بنويسيد و اينتر كنيد .
 -3ابتدا روي خط  dو سپس روي خط' dكليك كنيد.

 گرد كردن گوشه ها : Filletپس از اجراي دستور حرف  Rرا وارد كرده اينتر مينماييم عددي را كه شعاع كمان است را معرفي كرده سپس
روي اضالع گوشه كليك مينماييم.
مثال  :در شكل زير ميخواهيم دو پاره خط  dو ' dبا قوسي به شعاع  3بههم وصل كنيم.
 -1كليك روي آيكن  Filletيا وارد كردن دستور و سپس نوشتن حرف Rو اينتر كردن
 -2عدد  3را بنويسيد و اينتر نماييد.
 -3روي خطهاي  dو ' dكليك كنيد.
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 چرخش موضوع : Rotateپس از اجراي دستور موضوع را انتخاب كرده و راست كليك مينماييم سپس نقطه دوران را معرفي كرده و مقدار
زاويه چرخش را وارد و اينتر مينماييم.
مثال  :در شكل مقابل ميخواهيم پارهخطهاي  dو ' dرا30درجه خالف عقربههاي ساعت از محل تقاطع آنها
بچرخانيم.
 -1كليك روي آيكن Rotateيا وارد كردن دستور.
 -2پاره خطها را انتخاب ميكنيم .
 -3ابتدا راست كليك سپس كليك روي محل تقاطع.
 -4نوشتن  30و اينتر كردن.
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 تغيير اندازه موضوعات  ( Scaleمقياس) :پس از اجراي دستور موضوع را انتخاب و راست كليك مينماييم آنگاه نقطه مبداء را مشخص كرده و مقدار
بزرگنمايي را وارد و اينتر ميكنيم.
مثال  :در شكل مقابل ميخواهيم اضالع مستطيل
 20 × 30را  1/5برابر بزرگ نماييم.
 -1كليك روي آيكن Scaleيا وارد كردن دستور.
 -2مستطيل را انتخاب ميكنيم .
 -3ابتدا راست كليك سپس كليك روي يك گوشه.
 -4نوشتن  1/5و اينتر كردن.
 كشيدن يا گسترش موضوع : Stretchاين دستور براي امتداد دادن يا فشردن موضوعات انتخابي با حفظ پيوستگي بكار ميرود .پس از اجراي دستور
از طريق درگ كردن قسمتي را كه قرار است كشيده شود ،انتخاب و راست كليك مينماييم آنگاه از يك نقطه
گرفته و موضوع را كشيده يا فشرده مينماييم.
مثال  :در شكل زير ميخواهيم طول مستطيل را افزايش دهيم.
 -1كليك روي آيكن Stretchيا وارد كردن دستور.
 -2سه ضلع  ADو  DCو  BCمستطيل را انتخاب ميكنيم .
 -3ابتدا راست كليك سپس كليك روي نقطهCيا  Dكليك كرده و ماوس را به سمت راست ميكشيم.
نكته  :هنگام كشيدن ماوس به سمت راست يا چپ جهت افزايش يا كاهش طول ميتوان مقدار آن را تايپ و
سپس اينتر نمود.
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 ترسيمات قرينه ( آينهاي ) : Mirrorپس از اجراي دستور موضوع را انتخاب و راست كليك مينماييم سپس دو نقطه از محور را انتخاب كرده و
اينتر مينماييم.
مثال  :در شكل زير ميخواهيم قرينه دايره را نسبت به خط قرمز رنگ ترسيم نماييم..
 -1كليك روي آيكن Mirrorيا وارد كردن دستور.
 -2انتخاب دايره و راست كليك كردن
 -3كليك روي دوسر پارهخط قرمز و اينتر كردن
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 تكرار موازي موضوعات : Offsetپس از اجراي دستور ابتدا فاصله اي را معرفي كرده سپس روي موضوع كليك كرده ودر نهايت داخل يا خارج
موضوع كليك مي نماييم .
مثال  :در شكل مقابل ميخواهيم خط و كمان را به فاصله
 5تكرار نماييم
 -1كليك روي آيكن Offsetيا وارد كردن دستور.
 -2وارد كردن عدد  5و اينتر كردن
 -3كليك روي هر موضوع و سپس كليك مجدد در هر طرف موضوع
 ويرايش طول پاره خط ها و كمان ها : Lengthenپس از اجراي دستور حروف  DEرا تايپ ،سپس يك عدد وارد كنيد و اينتر نماييد ،آنگاه روي پاره خط يا
كمان كليك كنيد ،طول آن پاره خط يا كمان به اندازه مقدار وارد شده بلند تر ميشود و اگر عدد منفي باشد كوتاه
ميگردد .و در صورتيكه بجاي حروف  DEحرف  Tرا تايپ و عددي وارد نماييد با كليك روي پاره خط يا
كمان ،اندازه نهايي آن موضوع همان عدد وارد شده خواهد گرديد.
اندازه گذاري در : AutoCAD
در برخي موضوعات نقشه ،نياز به اندازه گذاري ميباشد براي اين منظور ميتوان از منوي  Dimensionيا از
روبان  Anotateو پانل  Dimensionsو يا از روبان  Homeو پانل  Annotationبه گزينهها و آيكنهاي
آن دسترسي يافت.
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براي مثال اگر بخواهيم طول يك پاره خط مايل را اندازه گذاري نماييم  ،ابتدا آيكن  Alignedرا كليك كرده
سپس به كمك يك ابزار كمك ترسيمي (  ) Endpointدو سر پاره خط را كليك مينماييم تا اندازه گذاري
ايجاد شود و با كليك كردن مجدد ثابت ميشود .

تنظيمات اندازه گذاري در : AutoCAD
براي تنظيمات اندازهگذاري از روبان  Annotationمطابق شكل زير قسمت مشخص شده را كليك كنيد تا
پنجره تنظيمات آن گشوده شود.
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دكمه  Modifyرا كليك نماييد سپس در پنجره ايجاد شده در سربرگ  Lineمي توانيد خطوط اندازه گذاري را
حذف و فقط مقدار نوشته درج شود.

در سربرگ  Textاندازه يا ارتفاع نوشته ونيز جهت نوشتن اندازه تنظيم ميگردد.
در سربرگ  Primary Unitsتنظيمات مربوط به واحد و شكل اندازههاي طول و زاويه و نيز تعداد ارقام
اعشاري آنها انجام ميشود
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تمرين :
 -1چند ضلعي زير را با توجه به مختصات رئوس آن ترسيم نماييد سپس طولها و زوايا را اندازه گذاري كنيد.

 -2شكل  ABCDEFرا ترسيم نموده و طولها و زوايا را اندازه گذاري كنيد .و در كنار شكل در يك جدول
مختصات هر نقطه را بنويسيد.
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 -3شكل  ABCDEFرا با توجه به زاويه هر امتداد با جهت شمال ( در جهت عقربه هاي ساعت ) ترسيم كرده
سپس طولها و زوايا را اندازه گذاري نماييد .و در كنار شكل در يك جدول مختصات نقاط را بنويسيد.

 - 4در شكل زير ابتدا پاره خط  S1به  S2و سپس پنج ضلعي  ABCDEرا با توجه به زاويه و فواصل داده شده
ترسيم نموده ،آنگاه :
الف ) طولها و زوايا را اندازهگذاري كنيد .ب ) در كنار شكل در يك جدول ،مختصات نقاط را بنويسيد.
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 -5شكل زير را با توجه به مختصات  Aو امتداد  ABترسيم كرده و آنگاه :
الف ) طولها و زوايا را اندازه گذاري نماييد .ب ) و در كنار شكل در يك جدول مختصات نقاط را بنويسيد.

 -6نقشه زير را ترسيم نماييد.
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