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توصيههايي به هنرجويان
توصيههاي كلي
 .1پيش از ورود به كارگاه دستهايتان را با آب و صابون بشوييد.
 .2روپوش مخصوص كارگاه را بپوشيد .روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تميز باشد.
 .3كفشهايتان را تميز كنيد .اگر از كفش مخصوص كارگاه استفاده ميكنيد آن را نيز تميز نگهداريد.
 .4هنگام كار بايد دستتان خشك باشد ،هرگاه دستتان عرق كرد آن را با دستمال خشك كنيد و يك برگ
سفيد اضافي زير دستتان بگذاريد تا نقشه كثيف نشود.

 .5اگر ناگزير به استفاده از عينك طبي هستيد ،حتم ًا با عينك كار كنيد.
 .٦همۀ نقشههايي كه در طول دوره اجرا ميكنيد در محل مناسبي بايگاني كنيد تا بتوانيد بعدها آسان به
آنها مراجعه كنيد.
 .٧ورود و خروج به كالس يا كارگاه آموزشي با اجازۀ هنرآموز محترم باشد.
 .٨پس از بهانجام رساندن هر دستوركار آن را براي تأييد و ارزشيابي در اختيار هنرآموز محترم قرار دهيد.
 .٩در حل تمرينها با هنرآموز محترم در تعامل باشيد .مشاركت با همكالسيها نيز مؤثر است.
 .١٠در صورت غيبت در يك جلسه مطالب و تمرينهاي آن جلسه را مطالعه و انجام دهيد.
 .١١تمرينهاي نظري و عملي را ،بيآنكه خود را تحت فشــاري رواني قرار دهيد ،بكوشــيد تا آنجا كه
ميتوانيد حل كنيد ولي حتم ًا نواقص و اشكاالت آن را بعدا ً به كمك هنرآموز محترم برطرف كنيد.

مقدمه
نرمافــزار اتوكد به عنوان يكي از بهترين نرمافزارهاي طراحي و نقشهكشــي به كمك رايانه اســت كه
محصول شركت اتودسك1است و از اولين نسخۀ آن تا نسخههاي اخير تحوالت چشمگيري داشته است.
اين نرمافزار عالوه بر ســادگي كار ،از قابليتهاي منحصر به فردي برخوردار اســت به نحوي كه با
وجود نرمافزارهاي متعدد ديگر در زمينه ( 2)CADجايگاه خود را حفظ كرده و همچنان بهعنوان پايهاي
در عرصه ( 3)CAD/ CAMبه شمار ميرود.
نسخههاي اوليه اتوكد مبتني بر سيستمعامل  DOSبود كه از نسخه  13تحت سيستمعامل ويندوز قرار

گرفت كه در اين گذر قابليتهاي ويندوز تأثير بسزايي بر سهولت كار با اتوكد گذاشت .اخيرا ً از نسخۀ

 2007به بعد نيز تحوالت قابلتوجهي در اتوكد بهوجود آمده است كه تعدد فضاهاي كاري ،قابليتهايي
نظير امكانات تخصصي نقشهكشــي دوبعدي ،سهولت در طراحي سهبعدي و ارتباط با شبكه و اينترنت
از آن جمله است.

لذا در تأليف اين كتاب اتوكد  2008انتخاب گرديد تا عالوه بر به روز بودن ،سبك كار و روشهاي

دســتيابي به ابزار آن نيز با نســخههاي پايينتر منطبق باشد .و در اين خصوص فضاي كاري كالسيك

4

مبناي آموزش قرار گرفته است.
اين كتاب شامل پودمان مقدماتي مهارت طراح و نقشهكش به كمك رايانه است كه در آن هر واحد كاري
يك يا چند توانايي از ســرفصل استاندارد مهارتي مربوط را در بر ميگيرد ،در هر توانايي ابتدا شناسايي
فرمانها ،ســپس اجراي فرمان و در آخر دستوركاري جهت بهكارگيري آن فرمانها ارائه شده است .در
آخر هر توانايي نيز ،ارزشيابي نظري و عملي به صورت متنوع و سير تكاملي آن از ساده به پيچيده آورده
شده است تا عالوه بر ارزشيابي مستمر بتواند مبنايي بر آزمونهاي پاياني دورۀ مهارت مذكور باشد.
با اعتقاد به اينكه هيچكاري بيعيب و نقص نيست ،منتظر پيشنهادهاي سازندۀ شما هستيم.
مؤلف

1. Autodesk
2. Computer Aided Design & Drafting
3. Computer Aided Manufacturing
4. Auto cad Classic

مفاهيم پايه
 .1كليك ( :)Clickيك بار فشردن دكمۀ سمت چپ موس.
 .2دبل كليك ( :)Duble Clickدوبار متوالي و سريع فشردن دكمۀ سمت چپ موس.
 .3كليك راست ( :)Right Clickفشردن دكمۀ سمت راست موس.
 .4درگ ( :)Dragفشــردن دكمۀ ســمت چپ روي عنصري و حركت آن به نحوي كه دكمۀ موس را همچنان
فشرده نگه داشتهايد.
 .5دروپ ( :)Dropرها كردن دكمۀ موس پس از درگ.
.6مكاننما ( :)cursorنشانگر موس كه در فضاي ترسيمي اتوكد به شكل

و ساير جاها به شكل

است.

 .7فرمــان ( :)Commandابزاري كه كاربر به اتوكد وارد كرده و به كمك آنها با اتوكد ارتباط برقرار ميكند.
 . 8گزينه ( :)Optionراه يا روشــي كه عالوه بر راه و روش جاري اجراي يك فرمان قابل انتخاب اســت و در
داخل[ ] در متن پيغام قرار ميگيرد.
 .9پيشفرض ( :)Defaultمقدار يا روشــي كه نرمافزار انتخاب كرده و فقط منتظر تأييد كاربر اســت و در داخل
عالمت < > قرار گرفته و با اينتر تأييد ميشود.
 .10تنظيــم جاري ( :)Current Settingتنظيماتي كه در متغيرهاي فرامين آماده شــده و به محض ورود برخی
فرمان ها گزارش ميشود.
 .11صرفنظــر ( :)Cancelانصــراف از ادامۀ اجراي يك فرمــان پس از ورود فرمان كه بــه كمك كليد Esc
صفحهكليد و يا از طريق انتخاب اصطالح  Cancelدر منوي زمينه انجام ميشود.
 .12لغو ( :)Undoبرگشت آخرين عمل انجامشده پس از اجراي فرمان.
 .13اينتر ( :)Enterواردكردن فرمانها يا گزينهها از طريق فشــردن كليد  Enterيا  Spacebarو يا انتخاب گزينه
 Enterدر منوهای شناور میان بر؛ همچنین عالمت ↵ در عملیات رايانهاي به مفهوم اینتر کردن است.

 .14منوي میان بر ( :)Shortcut Menuمنويي كه در اثر كليك راســت كردن در صفحۀ ترســيمي اتوكد يا زمينه
هر پنجرۀ ديگري ظاهر ميشود.
 .15ترســیم ( :)Drawهر عملی که منجر به ایجاد موضوعات ترسیمی شود ،در این راستا فرمان هایی که به کار
می روند ،فرمان های ترسیمی اطالق می شوند.
 .16ویرایش (  :)Editهر عملی که منجر به ویرایش و اصالح موضوعات شــود ،در این راســتا فرمان هایی
که به کار می روند فرمان های ویرایشــی اطالق می شــوند ،در اتوکد عمده فرمانهای ویرایشی و اصالحی
زیر مجموعهٔ  Modifyهستند.
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اجراي نرمافزار و مديريت فايلها
شماره

عنوان

زمان
نظري

عملي

جمع

1

اجراي نرمافزار اتوكد AutoCAD 2008

2

2

4

2

مديريت فايلها

2

2

4

4

4
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كار با مختصات دوبعدي ،واحدها،
زوايا ،و تعيين محدودۀ ترسيمي

اجراي نرمافزار اتوكد

()AutoCAD 2008

◄پس از آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:

 نرم افزار اتوكد را از طريق نشانۀ آن در ميز كار ( (Desktopراهاندازي كند. نرم افزار اتوكد را از طريق منوي شروع ( )Startراهاندازي كند. اجزاي پنجرۀ اصلي اتوكد را معرفي كند. اصول كار و روشهاي ورود فرمانهاي اتوكد را شرح دهد. پنجرۀ متني اتوكد را فعال و غير فعال كند. -از اتوكد خارج شود (پنجرۀ اصلي را ببندد).

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

2

2

جمع
4

 .1تفاوت نرمافزار و سختافزار چيست؟

پيشآزمون

 .2منظور از سيستم عامل چيست؟ مثال بزنيد.
 .3انواع نرمافزارهاي رايانهاي را همراه با مثال بنويسيد.
 .4اتوكد نرمافزاري  ......است.
 .5در اتوكد نقشهكشي به كمك رايانه صورت ميگيرد.
نادرست

			
درست

 .6در سيستمعامل ويندوز ،يك نرمافزار چگونه راهاندازي ميشود؟
 .7در پنجرههاي برنامهها در سيستمعامل ويندوز كدام دكمه براي حداقل كردن پنجره كاربرد دارد؟
الف)

		
ب)

ج)

د)

 .8منظور از نوار عنوان در پنجرۀ نرمافزارها چيست؟
 .9منظور از منوي كركرهاي در پنجرۀ برنامهها و نرمافزارها چيست؟
 .10مفهوم ويرايش در كارهاي رايانهاي چيست؟
 .11راههاي خروج از يك نرمافزار در سيستم عامل  Windowsرا بنويسيد.
 .12پيغام زير كه گاهي اوقات در هنگام خروج از يك برنامه ظاهر ميشود به چه معناست.

راهاندازي نرمافزار اتوكد 2008

وقتي نرمافزار اتوكد روي رايانه نصب شــده باشد 1به روشهاي
مختلف قابل راهاندازي است ،كه متداولترين آنها عبارتانداز:
◄دبلكليك روي نشانۀ ( )Iconاتوكد  2008يا كليك راست روي
همين نشانه و انتخاب گزينۀ  Openدر ميزكار ( )Desktopويندوز
◄از طريق منوي شروع ( )Startبه شرح زير:

مراحل كار

 .1روي دكمۀ شروع ( )Startدر نوار وظيفه ويندوز كليك ميكنيم.

 .2گزينۀ  All Programsرا انتخاب ميكنيم.
 .3پوشۀ  Autodeskرا انتخاب ميكنيم.
 .4پوشۀ  AutoCAD 2008را انتخاب ميكنيم.
 .5روي فايل اجرايي  AutoCAD 2008كليك ميكنيم.
Start > All Programs > Auto desk > AutoCAD2008 > AutoCAD2008

4
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2
1
4

 . 1نصب نرمافزار اتوکد در پیوست انتهای کتاب آورده شده است.

يادآوري

در برخي از نسخهها پوشه  AutoCADمستقيم ًا زير مجموعۀ  All Programsاست.

نكته

در حين بازشدن نرمافزار اتوكد اگر پنجرۀ تنظيمي ديگري باز شد آنرا ببنديد تا به محيط
اصلي اتوكد مطابق شكل زير برسيد.

آشنايي با محيط نرم افزار اتوكد

AutoCAD 2008

پس از ورود به محيط اتوكد پنجرۀ زير را در اختيار داريم؛
نوار ابزار سبكها

نوار عنوان Title bar

نوار منو
Menubar

styles toolbars

نوار ابزار خواص موضوعات

نوار ابزار اليهها

Properties toolbars

نوار ابزار اصالحات

نوار فضاي كاري

Layer stoolbars

Work space

نوار ابزار استاندارد

Standard toolbars

Modify toolbars

نوار ابزار ترسيم

مكان نما

Draw toolbars

Cursor

خط فرمان

نماد سيستم مختصاتي
(صفحه كاري) Ucs icon

Command Line

زبانۀ فضاي مدل و جانمايي
Model & Layout Tab

نوار وضعيت
Status bar

پنجرۀ اتوكد 2008
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صفحۀ ترسيم () Drawing Area

مهمترين قسمتي كه در پنجرۀ اتوكد توجه ما را جلب ميكند زمينۀ مشكي رنگ تحت عنوان صفحۀ ترسيمي است

كه البته رنگ آن قابل تغيير است .در اين محيط صفحۀ كاري دوبعدي  xyبا نماد

 x yو مكاننما ()cursor

بهمنظور ابزار طراحي و نقشهكشــي نيز وجود دارد .جالب است بدانيد ،اين صفحۀ ترسيمي همانند

با نماد

ميز نقشهكشي است؛ پس كاغذ نقشه كجاست؟

نكته

دقت كنيد ،اگر پنجرۀ اتوكد شــما با شكل صفحۀ قبل متفاوت بود از طريق نوار ابزار فضاي كاري
 Work spaceفضاي  AutoCAD Classicرا انتخاب كنيد.

نوار عنوان

()Title bar

نوار عنوان در باالترين قسمت پنجرۀ اتوكد به شكل زير است.
دكمههاي كنترل پنجرۀ اصلي اتوكد

عنوان فايل جاري
 :Minimizeبراي حداقل كردن اندازه پنجرۀ اتوكد
 :Restoreبراي كوچك يا حداكثر  Maximizeكردن اندازه پنجرۀ اتوكد
 :Closeبراي بستن پنجرۀ اتوكد
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عنوان نرم افزار

نوار منو

()Menu bar

(منوي كركرهاي)

اين نوار مطابق شــكل زير شــامل منوهاي فرمانهاي اتوكد و همچنين در حالت عادي شامل دكمههاي كنترل
فايل ترسيمي است؛ هر منو در اين نوار قابليت باز شدن و انتخاب فرمانها و يا گزينههاي آنها را دارد .بهمنظور
استفاده از نوار منو ،روي منوي مورد نظر ميرويم و كليك ميكنيم (همانند شكل زير)
منوها
دكمههاي كنترل فايل ترسيمي

نوار منو( منوي كركرهاي)

نكته

در جلــو برخي از فرمانها ،عالمت

يادآوري

به

نكته:
مفهوم داشتن چند گزينه (روش) براي اجراي فرمان
مربوط و همچنين عالمت ( ...سه نقطه) به مفهوم
اجراي فرمان از طريق پنجرۀ محاورهاي اســت.

جالب است بدانيد در اتوكد فرمانها و گزينههاي
آنها همانند ابزار مداد و پاك كن و  ...هستند كه
نقشۀ خود را به كمك آنها ترسيم ميكنيم.
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نوارهاي ابزار

()Toolbars

نوارهاي ابزار ،نوارهايي هســتند كه ابزار يا به عبارت بهتر فرمانها به صورت نشانه روي آنها مشخص شدهاند.
در حالت عادي نوارهاي ابزار در باال و دوطرف صفحۀ ترسيمي است .هر نشانهاي روي آنها داراي شكل خاص
اســت كه با قرار دادن مكاننما روي نشانهها و مكث چند ثانيهاي ،نام فرمان نيز ظاهر ميشود .براي اجراي هر
فرمان ،مكاننما را روي نشانۀ فرمان ميبريم و كليك ميكنيم.
 Styleبراي تنظيم سبك
متن و اندازهگذاري

 Propertiesبراي تنظيم
خواص موضوعات نظير
رنگ و نوع خط و...

نوار ابزار  Modifyشامل فرمانهاي اصالحات

 Layerبراي تنظيم و
كنترل اليهها

 Standardبراي مديريت

فايلها و كنترل تصوير و...

 Work spaceبراي تنظيم و
كنترل فضاي كاري

نوار ابزار  Drawشامل فرمانهاي ترسيمي

نوارهاي ابزار مهم موجود در پنجرۀ اتوكد
نكته

نشانههايي كه به شكل

است داراي كشو باز شونده شامل گزينههاي فرمان مربوط هستند.

احضار (اضافه كردن) نوار ابزار بهپنجرۀ اتوكد

 .1روي يكــي از نــوار ابزارهاي موجود ،راســتكليك
ميكنيم.
 .2از منوي ظاهر شــده ،روي نوار ابزار مورد نظر كليك
ميكنيم.
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جابهجايي نوارهاي ابزار

 .1مكاننما را روي حاشيۀ نوار ابزار ميبريم و درگ ميكنيم.
 .2در محل دلخواه نوار ابزار را قرار ميدهيم و رها ميكنيم.

1
 Closeدكمۀ بستن نوار ابزار

2

عنوان نوار ابزار

نوار ابزار جابهجا شده به محل دلخواه

تغيير شكل نوارهاي ابزار

 .1مكاننما را روي لبۀ نوار ابزار موجود ميبريم تا فلش جابهجايي (

) ظاهر شود.

 .2دكمۀ كليك را ميفشاريم و همزمان در جهت فلشها حركت ميدهيم تا شكل نوار ابزار تغيير كند.

تغيير شكل نوار ابزار
نكته

براي انتقال نوار ابزار به حاشــيه پنجرۀ اتوكد ،روي عنوان نوار ابزار مربوط درگ ميكنيم و سپس
در حاشيه پنجرۀ اتوكد ميبريم ،وقتي كه قسمت عنوان آن محو شد رها ميكنيم.
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خط فرمان

Command line

خط فرمان از مهمترين قســمتهاي اتوكد است كه مطابق شكل زير ،در پايين پنجرۀ اتوكد قرار گرفته است و

براي تايپ فرمانها در مقابل  Commandو پاسخ به پيغامهاي اتوكد بهكار ميرود.
پنجــرۀ خــط فرمان به كمك كليدهاي تركيبي  Ctrl+ 9و يا از طريــق منوي  Command line toolsقابل
مخفي كردن و يا بازيابي است ،براي اين منظور كليد  9قسمت تحريري صفحه كليد كاربرد دارد.

پنجرۀ خط فرمان

نوار وضعيت

نوار وضعيت

خط فرمان و نوار وضعيت

نمايشگر مختصات مكان نما

Status bar

مطابق شكل باال ،نوار وضعيت در زير خط فرمان واقع شده است و شامل نمايشگر مختصات مكاننما

(Cursor

) و دكمههايي براي فعال و غير فعال كردن برخي فرمانها و تنظيمات آنهاســت؛ ابزار

اين نوار بيشتر براي تنظيمات نقشهكشي كاربرد دارد.
يادآوري

به خاطر داشــتهباشيد اتوكد ،نرم افزار تعاملي اســت كه از طريق خط فرمان ( ) Commandبا

كاربَر ارتباط برقرار ميكند .پس ،يك كاربر ماهر اتوكد دائم ًا نگاهش به خط فرمان است.

شناسايي روشهاي ورود فرمانهاي اتوكد

روشهاي مختلفي براي ورود فرمانهاي اتوكد وجود دارد كه عبارتاند از:
الف) روش نوار ابزار :در اين روش نشــانۀ فرمان مورد نظر به كمك مكاننما انتخاب و با كليك روي آن

فرمان وارد ميشود.

مثال :كليك روي نشانۀ فرمان  Saveدر نوار ابزارStandard
يادآوري

همۀ فرمانهاي اتوكد داراي نشانه و نوار ابزار نيستند ،اما ميتوان براي آنها ايجاد كرد.
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ب) روش نوار منو (منوي كركرهاي) :در اين روش فرمانها يا حتي گزينههاي آنها مستقيم ًا از طريق منوها

در نوار منو قابل انتخاب و وارد كردن هستند.

مثال :كليك روي فرمان  Saveدر منوي File

نكته

براي اســتفاده از منوها بهكمك صفحه كليد ،ابتدا كليد  Altرا ميفشــاريم و سپس حرفي از منوها
را ،كه زير خطدار شــده اســت ،وارد ميكنيم .حرف زير خطدار هر فرمان در منوها نيز با صفحه كليد
قابل انتخاب است.
ج) روش خط فرمان :در اين روش اصطالح هر فرمان يا مخفف (خالصه) آ ن را مقابل  Commandتايپ

و با اينتر آنرا وارد ميكنيم.

مثال :براي ورود فرمان  Saveاصطالح كامل آن را تايپ و اينتر ميكنيم.
↵ Command: Save
نكته

 .1در اتوكد كليد Space barنيز كار

Enter

را انجام ميدهد.

 .2در پيغامهاي خط فرمان آنچه در داخل خط عالمت [ ] قرار دارد گزينه محســوب ميشــود و
براي انتخاب آن بايد يك يا دو حرف بزرگ آن را وارد كنيد .همچنين ،آنچه در داخل عالمت < > قرار
دارد پيشفرض محسوب ميشود و براي تأييد آن كافياست فقط اينتر كنيد و آنچه خارج از اين عالئم
است روش جاري است.
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يادآوري

به خاطر داشتهباشيد:
در تايپ فرمانهاي اتوكد نيازي به وارد كردن فاصله بين كلمات و حروف نيســت؛ زيرا كليد فاصله
( )Space barعملكرد ( )Enterرا دارد.
مخفف :نام مستعاري است كه در فايلي بهنام  ACAD. PGPدر اتوكد موجود است.
بــراي اجراي برخي از فرمانها بدون كادر محاورهاي ،در خط فرمان قبل از اصطالح فرمان از عالمت
 (خط تيره) ميتوان استفاده كرد.با كليدهاي جهت

و

موجود در صفحه كليد ميتوان فرمانهاي وارد شــدۀ قبلي را مرور و در

صورت لزوم هر يك از آنها را انتخاب و با اينتر مجددا ً وارد كرد.

اگــر پس از اجــراي هر فرمان در مقابل  Commandاينتر كنيم آخرين فرمان وارد شــده مجددا ً وارد

ميشود .به عبارت ديگر ،آن فرمان تكرار ميگردد.
در نســخههاي اتوكد  2006و باالتر برخي از پيغامها و گزينهها در حين اجراي فرمانها منوي شــناور
( )Dynamic Menuدر فضاي ترســيمي ظاهر ميشــود و ميتوان گزينهها را در آن انتخاب كرد يا پيغامها
را جواب داد؛ ضمن ًا ،اين منو از طريق دكمۀ

Dyn

در نوار وضعيت يا كليد

F12

فعال و غير فعال ميشود.

د) روش منوي ميان بر( :)Shortcut Menuاگر در صفحۀ ترسيم ،راست كليك كنيم ،منويي باز ميشود كه

به آن منوي ميانبر گويند و از طريق آن ميتوان آخرين فرمان اجرا شــده يا برخي فرمانهاي پركاربرد ديگر را
انتخاب و وارد كرد .اگر فرماني وارد شــده باشــد ،از طريق منوي ميانبر گزينههاي آن غير قابل انتخاب است.
شكل مقابل منوي ميانبر در حالت اجراي فرمان Zoomرا نشان ميدهد.
همچنين اگر موضوعي انتخاب شــده باشــد و سپس

منــوي ميانبر فعال شــود بــه منوي ميانبــر فرمانهاي
ويرايشــي و يا گزينههــاي مربوط نيز اضافه ميشــود.
در منوي ميانبر Enterبراي وارد كردن معادل فشردن كليد
 Cancel ،Enterبــراي انصــراف از ادامه عمليات در حال
اجرا معادل فشردن كليد Escو Recent Inputبراي انتخاب
و وارد كــردن آخرين فرمانهاي اجرا شــده كاربرد دارد.
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مشاهدۀ عمليات اجرا شده در پنجرۀ متني

()Text Window

اتوكد داراي پنجرهاي است كه عمليات اجرا شدۀ فرمانها را ميتواند به صورت متني به نمايش بگذارد .براي

فعال و غير فعال كردن پنجرۀ متني به دو شيوه ميتوان عمل كرد.
◄فشردن كليد

F2

◄باز كردن منوي  ،Viewگزينۀ ( )Displayو كليك روي .Text Window
نتيجه ،فعال كردن پنجره متني مطابق شكل است.

يادآوري

در برخي صفحهكليدها ،كليدهای تابع دو حالته اســت« .دقت كنيد حتم ًا حالت متداول آنها
فعالباشد».
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روشهاي خروج از نرمافزار اتوكد

براي خروج از نرمافزار اتوكد چند راه وجود دارد كه متداولترين آنها در زير آمده است.
الف) بر روي نشانۀ ( )Closeدر نوار عنوان پنجرۀ اتوكد كليك ميكنيم.
ب) از منوي  ،Fileگزينه  Exitرا انتخاب ميكنيم.
ج) فرمان  Quitرا در خط فرمان وارد ميكنيم.
د) در صفحهكليد ،كليدهاي تركيبي Alt+F4

را با هم فشار دهيم.

يادآوري

اغلب اوقات در هنگام خروج از اتوكد يا بستن فايل جاري پيغامي به شكل زير ظاهر ميشود:

در اين پيغام سؤال ميشود ،آيا ميخواهيد تغييرات اعمال شده در فايل جاري ذخيره شود؟ يا نه؟
در صورت تمايل به ذخيره تغييرات ،گزينۀ  Yesو در صورت عدم تمايل گزينۀ  Noرا انتخاب كنيد.
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ارزشيابي پاياني
◄ نظري

(زمان  60دقيقه)

 .1مراحل راهاندازي اتوكد از طريق منوي  Startرا بنويسيد.
 .2روشهاي واردكردن فرامين اتوكد را نام ببريد.
 .3روشهاي خروج از نرمافزار اتوكد را بنويسيد.
 .4مفهوم پيغام  Save changes to Drawing1. dwgدر هنگام خروج از نرمافزار اتوكد چيست؟
نماد  ............و

 .5در صفحۀ ترسيمي اتوكد

نماد  .........است.

 .6نمايشگر مختصات مكاننما در نوار  .......است.
 .7اگر درصفحۀ ترسيمي كليكراست كنيم منويي باز ميشود كه به آن  ............گويند.
 .8عمليات فرامين اجراشدۀ اتوكد در پنجرۀ  ..............قابل مشاهده است.
 .9اتوكد يك نرمافزار سيستمي است.
		
درست

نادرست

 .10كليك راست بر روي نشانۀ
		
درست

 .......و انتخاب گزينۀ  Openمعادل دبل كليك بر روي آن است.

نادرست

 .11در صورتيكه قبل از وارد كردن اصطالح يك فرمان خط تيره تايپ كنيم ،اجراي فرمان از طريق پنجرۀ گفتگو
(كادر محاورهاي) صورت ميگيرد.
		
درست

نادرست

 .12در اتوكد اگر پس از اجراي فرمان در مقابل  Commandفقط اينتر كنيم ،آخرين فرمان اجراشده مجددا ً وارد
ميشود.
		
درست

نادرست

 Dynamic Input .13يك كادر كمكي براي خط فرمان است.
		
درست

نادرست

 .14فعال كردن فضاي كاري  AutoCAD Classicاز طريق نوار ابزار  Workspaceانجام ميشود.
		
درست

نادرست

 .15در تايپ فرمانها در خط فرمان نيازي به فاصله در بين كلمات تركيبي نيست.
		
درست

نادرست
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 .16براي بستن نرمافزار كدام دكمه كاربرد دارد؟
الف)		

ب) 		

ج) 		

د)

 .17در منوها كدام عالمت نشانۀ اجراي فرمان از طريق پنجرۀ محاورهاي است؟
الف)		

		
ب) ...

		
ج) -

د) [ ]

 .18كدام عالمت در پيغامهاي خط فرمان مفهوم پيشفرض را دارد؟
		
ب) [ ]

			
الف) ‹ ›

د) ( )

		
ج) /

 .19كدام روش وارد كردن فرامين در اتوكد نياز به تايپ اصطالح فرمانها دارد؟
		
الف) نوار منو

		
ب) نوار ابزار

ج) منوي صفحهاي

د) خط فرمان

 .20كدام كليد در اتوكد عملكرد اينتر را دارد؟
الف) Back Space

ب) Space bar

ج) Caps Lock

د) Tab

 .21كدام كليدها براي مرور فرمانهاي اجراشده كاربرد دارد؟
الف)		

ب) 		

ج) 		

د)

◄ عملي
(زمان 60 :دقيقه)

 .1نرمافزار اتوكد را راهاندازي كنيد.
 .2اجزاي موجود در پنجرۀ اتوكد را شناسايي كنيد و با كتاب تطبيق دهيد.
 .3نرمافزار اتوكد را ببنديد.
◄ تحقيق
 .1در مورد هريك از عمليات زير تحقيق كنيد و گزارش آن را به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.
 .2روشهاي ديگر راهاندازي نرمافزار اتوكد كداماند؟
 .3روشهاي ديگر خروج از نرمافزار اتوكد كداماند؟
 .4تفاوت اساسي نرمافزار اتوكد با نرمافزارهاي زير چيست؟
		
الف) Paint
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ب) Photoshop

ج) 3D max

مديريت فايلها
◄پس از آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:

 -فايل جديدي به كمك فرمان  Newايجاد كند.

 فايل جاري را به كمك فرمان  Save Asذخيره كند. يك فايل را به كمك  Q Saveذخيرهسازي سريع كند. فايل ذخيرهشده را به كمك فرمان  Openباز كند. يك فايل را از بين چندين فايل باز ،جاري كند. فايل جاري را از طريق  Closeببندد. -يك فايل معيوب را به كمك  Recoverبازيابي كند.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

2

2

جمع
4

پيشآزمون
 .1مفهوم فايل ( )Fileچيست؟
 .2با چه فرماني ميتوان فايل جديد ايجاد كرد؟
 .3با چه فرماني ميتوان فايل را ذخيره كرد؟
 .4با چه فرماني ميتوان فايل ذخيره شده را باز كرد؟
 .5منظور از پسوند فايل چيست؟ مثال بزنيد.
 .6ذخيرهسازي فايل يعني ثبت اطالعات روي حافظۀ ......
 .7فايل در كدام گزينه ميتواند ذخيره شود؟
			
الف) سند

		
ب) پوشه

 . 8در اتوكد ميتوان برگههاي كادر و جدولدار نيز تهيه كرد.
			
درست

نادرست

 .9فايلهاي ذخيره شده را با نسخۀ نرمافزار پايينتر ميتوان باز كرد.
			
درست

نادرست

 .10نام يك فايل ذخيرهشده با  ....................قابل تغيير است.

		
ج) پرونده

د) هيچكدام

مديريت فايلها

1

عملياتي نظير ايجاد ،ذخيرهسازي ،باز كردن فايلهاي ترسيمي را مديريت فايلها گويند؛ در اتوكد نيز ترسيمات

در قالب فايل ترسيمي ،قابل مديريت است كه به آن ميپردازيم.

ايجاد فايل ترسيمي جديد

ايجاد يك فايل جديد در اتوكد همانند تهيه كاغذ رسم در نقشهكشي دستي است كه به چند روش صورت ميگيرد.

مراحل ايجاد فايل ترسيمي جديد به كمك فرمان

شيوههاي ورود فرمان

New

Standard Toolbar

 .1فرمان  Newرا به يكي از روشهاي مقابل وارد ميكنيم.
پس از ورود فرمان پنجرۀ زير ظاهر ميشود.

New

File Menu

New ↵ / Ctrl+ N

Command Line

1

2

3

 .2در پنجرۀ  Select templatesروي الگوي مورد نظر (مثال  )acadiso. dwtكليك ميكنيم.
 .3روي دكمۀ

Open

كليك ميكنيم.

يادآوري

به خاطر داشتهباشــيد؛ فايل  ، acadiso.dwtيك فايل ترســيمي متريك  A3است كه متناسب با نقشهكشي
صنعتي است .در صورتيكه فايل  acadيك فايل اينچي است ،بهتر است در نقشههاي متريك استفاده نشود.

1 .File manager
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ذخيرهسازي فايل ترسيمي

همانطور كه ميدانيم ذخيرهســازي يك فايل در رايانه يعني انتقال اطالعات بر روي حافظۀ جانبي ،براي اين
منظور در اتوكد راههاي متعددي وجود دارد كه در ادامه به شرح هريك ميپردازيم.

ذخيرهسازي فايل ترسيمي با تعيين آدرس و نام به كمك
 .1فرمان  Save Asرا به يكي از شيوههاي زير وارد ميكنيم.

فرمانSave As

شيوههاي ورود فرمان
1

پس از ورود فرمان پنجرۀ  Save Drawing Asظاهر ميشود.

Save As

File Menu

Command
Save As / Ctrl+ Shift +S
line

2

4

3

 .2از پنجرۀ  Save drawing Asدر قسمت  Save inآدرس ذخيرهسازي را انتخاب ميكنيم.

 .3از پنجرۀ  Save drawing Asدر قســمت  File nameنام فايل مورد نظر را وارد ميكنيم ،يا از فهرســت فايلها نام آنرا
انتخاب ميكنيم.
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 .4روي دكمۀ

Save

كليك ميكنيم.

نكته

 dwg .1مخفف  Drawingپسوند فايلهاي ترسيمي اتوكد است.
 .2در قسمت  File of typeميتوان فايل را تحت نسخههاي پايينتر و با پسوندهاي ديگر نيز ذخيره كرد.
ذخيرهسازي سريع فايل با آدرس و نام جاري (بدون تعيين آدرس و نام جديد) به كمك فرمان Save
فرمان  Saveرا به يكي از شيوههاي زير وارد ميكنيم.

شيوههاي ورود فرمان

Standard Toolbar

Save

File Menu

 Ctrl+Sيا ↵ Qsaveيا ↵ Save

Command Line

اين فرمان در يك مرحله بدون هيچگونه پيغامي اجرا ميشود.
نكته

اگر فايل ترسيمي قب ً
ال از طريق  Save Asذخيره نشده باشد فرمان  Saveعملكرد  Save Asرا انجام ميدهد.

يادآوري

در ذخيرهسازي سريع ،تغييرات محتواي فايل جاري روي محتواي ذخيره شده قبلي اعمال ميشود،
مثال :اگر محتويات فايل جاري را پاك كنيم و ذخيرهســازي سريع انجام دهيم ،محتواي ذخيره شده قبلي
از دست ميرود.

ذخيرهسازي خودكار ()Automatic Save

در اين نوع ذخيرهســازي ،سيســتم رايانهاي بهصورت خودكار برحسب زمان تعيين شده عمل ذخيرهسازي سريع را انجام
ميدهد ،كه تنظيم آن به دو روش امكانپذير است.
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روش اول :از طريق  Save Timeطبق مراحل زير:

 .1فرمان  Save timeرا وارد ميكنيم.

↵ Command: savetime

 .2در مقابل پيغام زير زمان ذخيرهسازي خودكار را بر حسب دقيقه وارد كنيم.
↵ Enter new value for SAVETIME <10>: 5

روش دوم :از طريق پنجرۀ  optionsطبق مراحل زير:

 .1از منوي  toolsروي گزينۀ  optionsكليك ميكنيم.
 .2در پنجرۀ  optionsروي سربرگ  Open and Saveكليك ميكنيم.
 .3در قســمت  ، File safety Precautionsگزينــۀ  Automatic Saveرا فعال و
زمان ذخيرهسازي خودكار را در نوار آن وارد ميكنيم.
 .4روي گزينۀ

OK

كليك ميكنيم.

نكته

محل ذخيرهســازي خودكار را از طريق پنجرۀ
 ،Optionسربرگ  Filesو گزينۀ Automatic Save

 File Locationقابل تنظيم است.

1

2

3
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4

باز كردن يك فايل ترسيمي

فايلهاي ذخيرهشده را به روشهاي گوناگون ميتوان در اتوكد باز كرد كه يكي از آنها استفاده از فرمان Open

به شرح زير است.

شيوههاي ورود فرمان

مراحل باز كردن فايلهاي ترسيمي ذخيره شده به كمك فرمان Open

 .1فرمان  Openرا به يكي از روشهاي مقابل وارد ميكنيم.

پس از ورود فرمان پنجره ،شكل زير ظاهر ميشود.

1

Standard Toolbar
open

File Menu

 Ctrl + oيا open

Command Line

2

3

 .2از پنجرۀ  Select Fileدر قسمت  Look inآدرس پوشه و فايل مورد نظر را انتخاب ميكنيم.
 .3روی فایل موردنظر کلیک یا دابل کلیک می کنیم.
 .٤روي دكمۀ

Open

كليك ميكنيم.

نكته

 .1فايلهاي ذخيره شده تحت نسخههاي باال را در نسخۀ پايينتر نميتوان باز كرد.
 .2فايلهــاي معيوب را ميتوان از طريق فرمــان  Recoverبازيابي كرد .پس از وارد كردن فرمان
 Recoverساير مراحل آن مانند اجراي فرمان  Openاست.
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جاري كــردن يك فايــل از مجموعه
فايلهاي باز شده

1

در نسخههاي اتوكد  2000به باال ميتوان چندين فايل را

بهصورت همزمان در حالت باز نگهداشــت اما فقط يكي
از آنها ميتواند جاري باشــد .براي اينكه بتوانيم هريك
از فايلهاي باز شــده را جاري كنيم،از منوی Window

به صورت زیر استفاده می کنیم:
 .1روي منــوي  Windowدر نوار منــو كليك ميكنيم.
 .2روي عنوان فايل مورد نظر كليك ميكنيم.

نكته
براي مشاهدۀ همزمان فايلهاي باز شده ميتوانيم از طريق منوي  Windowآنها را با گزينۀ Cascade
به صورت آبشــاري ،با گزينۀ  Tile Horizontallyبهصورت چيدمان افقــي و با گزينۀ Tile Vertically

بهصورت چيدمان قائم (عمودي) تنظيم كنيم .در حالت چيدمان با كليك در هر فايل ميتوانيم آنرا جاري
كنيم .اگر فايلها در حالت  Minimizeباشند ،با گزينۀ  ،Arrange Iconsنشانۀ فايلها مرتب ميشود.

بستن فايل ترسيمي (بدون خروج از اتوكد)

در اتوكد هر فايل ترســيمي بهصورت مســتقل قابليت بستهشــدن را دارد كه بدين منظور ميتوان به يكي از
شيوههاي زير عمل كرد:
روش اول :كليــك روي دكمــۀ

( )Closeدر نــوار منــو وقتــي فايل مربــوط در بزرگتريــن اندازه

( )Maximizeيا در نوار عنوان فايل مربوط وقتي كه در حالت كوچك شده ( )Restoreباشد.
روش دوم :وارد كردن فرمان  Closeدر خط فرمان( مقابل )Command

روش سوم :كليك روي گزينۀ  Closeاز منوي File

روش چهارم :كليك روي گزينۀ  Closeاز منوي Window
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2

نكته

گزينۀ  Close Allدر منوي  Windowبراي بستن همۀ فايلهاي باز ،كاربرد دارد.

يادآوري

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

از اتوكد پنجرهاي ظاهر شــود كه مفهوم پيغام آن اين اســت كه آيا تغييرات در فايل ترسيمي مربوط
ذخيره شود؟ كه بهمنظور ذخيره شدن  Yesو ذخيره نشدن  Noرا كليك ميكنيم.
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ارزشيابي پاياني
 ◄نظري

 .1با كدام فرمان ذخيرهسازي سريع صورت ميگيرد؟
الف) New

ب) Save

ج)Save As

د)Open

 .2مراحل اجراي فرمان  Newرا بنويسيد.
 .3مراحل اجراي فرمان  Save Asرا بنويسيد.
 .4مراحل اجراي فرمان  Openرا بنويسيد.
 .5كدام كليد تركيبي عملكرد فرمان مورد نظر را انجام نميدهد؟
		
الف) Open = Ctrl +O

ب)New= Ctrl + N

		
ج) Save = Ctrl + S

د) Save As = Ctrl + A

 .6پسوند فايلهاي ترسيمي اتوكد  .............كدام يك از گزينههاست؟
الف)dwg

		
ب) dwt

		
ج) dws

د) dxf

 .7آيا ميتوان يك فايل ترسيمي را چندجا و چند بار ذخيره كرد؟ با چه فرماني و چگونه؟
 ◄تحقيق :چگونه ميتوان يك فايل ترسيمي كه در اتوكد  2008ترسيم شدهاست را در اتوكد  2006باز كرد؟
 ◄عملي (زمان 30 :دقيقه)

 .1با فرمان  Newفايل ترسيمي  Acad Iso .dwgرا ايجاد كنيد.

 .2هر يك از فايلهاي ايجاد شده در مراحل قبل را جاري و تحت نام خاصي ذخيره كنيد.
 .3فايلهاي ايجاد شده را بهصورت چيدمان قائم  Tile verticallyتنظيم كنيد.
 .4هريك از فايلها را بهصورت جداگانه به كمك  Closeببنديد.
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كار با مختصات دوبعدي ،واحدها ،زوايا و تعيين
محدودۀ ترسيمي
◄پس از آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:

 -مفهوم مختصات را توضيح دهد.

 انواع دستگاههاي مختصات دو بعدي را شرح دهد. روشهاي تعيين مختصات را شرح دهد. واحدهاي طولي و زوايا را به كمك فرمان  Unitsتنظيم كند. محدودۀ ترسيمي (اندازه كاغذ نقشهكشي) را به كمك فرمان  Limitsتنظيم كند. -مختصات نقاط اشكال دوبعدي را تعيين كند.

مدت زمان آموزش
نظري
4

عملي
4

جمع
8

پيشآزمون
1 .1با اصطالح مختصات قب ً
ال در چه زمينهاي مواجه شدهايد؟
2 .2مفهوم ) A (60,20چيست؟
 .3مفهوم و كاربرد شكل مقابل چيست؟

 .4واحد طول و زاويه در نقشهكشي صنعتي چيست؟
 .5اندازۀ كاغذهاي نقشهكشي  A4و  A3چقدر است؟
 .6منظور از اصطالح «اعشار» چيست؟

 .7به جاي زاويۀ  -90درجه ميتوان زاويۀ  ............را نيز جايگزين كرد.
 . 8در دايرۀ مثلثاتي محور كسينوسها همان محور  Xاست.
			
درست

نادرست

 .9كدام گزينه مبناي اجزاي واحد متريك در نقشهكشي صنعتي است؟
		
الف) اعشاري

		
ب) كسري

		
ج) علمي

د) معماري

مختصات

()Ordinate

در پنجرۀ اتوكد ،وقتي به ســمت چپ نوار وضعيت نگاه كنيد ،سه عدد با چند رقم اعشار مشاهده ميكنيد .اين
اعداد مبين موقعيت مكاننما در فضاي ترسيمي نسبت به مبدأ مختصات است ،كه با حركت مكاننما اين اعداد

هم تغيير ميكند .راستي ،چرا عدد سوم صفر( )0,000است؟
نماد سيستم
مكاننما cursor

مختصاتي

ucsicon

نمايشگر مختصات

در نقشهكشي نيز موقعيت مكاني يك نقطه نسبت به يك مبنا را مختصات گويند .از طرف ديگر ،براي ترسيم
نقشــه در اتوكد بايد مختصات نقاط ترســيمات نظير ابتدا و انتهاي پاره خطها ،مركز دايره و قوسها و  ....را
معرفي كنيم .پس ،فهم و بهكارگيري مختصات از ضروريات كار با اتوكد است.

دستگاه مختصات

مختصات يك نقطه بهوســيلۀ دستگاههاي مختصاتي تعيين ميشــود ،نظير فرجههاي نقشهكشي .در اتوكد دو

دستگاه مختصات براي تعيين نقاط ترسيمات كاربرد دارد كه بر حسب طراحي دوبعدي يا سه بعدي به شيوههاي
مختلف ميتوان از آنها استفاده كرد.
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دكارتي (متعامد)
Cartesian

انواع
دستگاههاي
مختصاتي

دوبعدي
)(x, y

سه بعدي
)(x, y, z
دوبعدي
)(d< θ
استوانهاي
d<θ ,z

قطبي polar
سه بعدي

كروي
d<θ< y

براي ترســيمات دوبعدي شــيوههاي دوبعدي كاربرد دارد كه به آن ميپردازيم .ديدهاي سه بعدي را به مبحث
سهبعدي موكول ميكنيم.

دستگاه مختصات دكارتي ()Cartesian

در اين دســتگاه كه حالت دوبعدي آن در اتوكد مطابق شــكل زير اســت ،مختصات هر نقطه با طول ( )Xو

عرض( )Yتعيين ميشود .مبدأ مختصات تقاطع محورهاي  Xو  Yاست.
مثال :نقطه (40و A )30را روي دستگاه دكارتي مشخص كنيد.
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 .1مقــدار  30واحد را به عنوان طول روي محور  Xجدا
ميكنيم.

 .2از نقطۀ  30واقع بر محور  Xخطي به موازات محور Y

ترسيم ميكنيم.

 .3روي محور  40Yواحد به عنوان عرض جدا ميكنيم.

2

 .4از نقطۀ  40واقع بر محور  Yخطي به موازات محور X

1

ترسيم ميكنيم.
محل تالقي دو خط ترسيم شده مختصات نقطۀ  Aاست.
4

نكته

3

 .1در اتوكد براي تعيين مختصات كاربرد حرف واو (و) بين اعداد ،معرف دســتگاه دكارتي اســت،
مانند (10و)20
 .2چنانچه مختصات نقطهاي منفي باشــد ،براي تعيين مختصــات بايد عالمت منفي ( )-را قبل از اعداد
بهكار برد ،مانند ( -25و )-15

دستگاه مختصات قطبي ()Polar

اين دســتگاه منطبق بر دايرۀ مثلثاتي مطابق شــكل مقابل
اســت كه مختصات هر نقطه در آن بــا دو مؤلفۀ فاصله

( )Distanceاز مبــدأ (مركــز دايــره مثلثاتــي) و زاويه
( )Angelنســبت به راســتاي صفر درجه (محور  )Xبه
صورت ( )D<Aتعيين ميشود.
مثال :مختصات نقطه ( B )40> 120را در دستگاه قطبي
مشخص كنيد.

1

 .1دايرهاي به شعاع  40واحد به مركز ) (0,0ترسيم ميكنيم.
 .2محور افقي دايره را ترسيم ميكنيم تا دايره را قطع كند.
 .3از نقطۀ ) (0,0خطي را تحت زاويه 120درجه نســبت

3

2

به محور افقي ترســيم ميكنيم تا دايره را قطع كند؛ محل
تالقي خط 120درجه و دايره موقعيت نقطۀ Bاست.
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روشهاي تعيين مختصات

در اتوكد مختصات هر نقطه به دو شيوه قابل تعيين است؛

روش مطلق ()Absulate

در اين روش ،مختصات هر نقطه نسبت به مبدأ مختصات

تعيين ميشود؛ مطابق شكل مقابل در دستگاه دكارتي.

روش نسبي ()Relative

در اين روش ،مختصات هر نقطه نسبت به نقطۀ قبل تعيين

ميشود ،كه براي اين منظور عالمت @ ( )add signقبل از مختصات بهكار ميرود؛
مطابق شــكل روبهرو روش نسبي در دستگاه دكارتي و
شكل زیر روش نسبي در دستگاه قطبي را مشاهده ميكنيد.

اوليــن نقطۀ هر ترســيم معموالً مطلق تعيين ميشــود.
همچنين براي عمليات ترســيمي و ويرايشــي به كمك
مختصات ميتوانيم از دســتگاهها و روشهاي مختلف
تعيين مختصات به صورت تلفيقي استفاده كنيم.

نكته

 .1اگــر در تعييــن مختصات @ را به تنهايــي در مقابل پيغام درخواســت مختصات وارد كنيم،
تغييرات صفر محسوب ميشود.
 .2در صورتي كه دكمۀ  Dnyدر نوار وضعيت ،فعال باشد  ،براي تعيين مختصات به صورت نسبي
نيازي به وارد كردن @ نيســت و چنانچه در هميــن حالت قصد تعيين مختصات به صورت مطلق را
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داشته باشيم بايستي قبل از اعداد مختصات عالمت ) Shift + 3( #را بهكار ببريم.

در نقشهكشــي به كمك رايانه غالب ًا نقشهاي كه در اختيار نقشهكش قرار ميگيرد تا در نرمافزار آنرا ترسيم
كند ،طبق اصول نقشهكشي اندازهگذاري شده است و نقشهكش بايستي مختصات نقاط ابتدا و انتهاي پارهخط
و مراكز و شعاع دايرهها و كمانها را از روي آن استخراج كند و در رايانه وارد كند.
در اين فرايند مختصات برخي نقاط بهصورت ســاده و مســتقيم از روي اندازهها قابل برداشت است ،اما
مختصات برخي نقاط به تجزيه و تحليل مختصري نياز دارد كه البته از روي اندازههاي موجود قابل محاســبه
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
مهارت بيشــتر و كاربرد ابزار كمك مختصاتي اين عمل بهصــورت همزمان با وارد كردن مختصات در
رايانه صورت ميگيرد.

نقطه
A

B
C
D
E
F
G
H
I
J
A

مطلق دكارتي نسبي دكارتي

نسبي قطبي

0,0
40,0

0,0
@ 40,0

0,0
@ 40<0

50,17

@10,17

@ 20<60

40,34

@ -10,17

@20<120

30, 34

@ -10,0

@ 10<180

30, 44

@0,10

@10<90

10, 44

@ -20,0

@ 20<180

10, 34

@0,-10

@ 10<270

0,34

@-10,0

@ 10<180

-10,17

@ -10,-17

@ 20<240

0,0

@ 10,-17

@ 20<300
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تنظيم واحدهاي طولي و زوايا به كمك
فرمان Units
 .1فرمــان  Unitsرا بــه يكي از روشهــاي مقابل وارد

شيوههاي ورود فرمان
units

Format Menu

 unيا units

Command

ميكنيم ،كه حاصل آن ظاهر شــدن پنجرهاي مطابق شكل
است.
 .2در قســمت  Lengthنــوع واحد طولــي و دقت كار

2

3

برحسب تعداد ارقام اعشار را تنظيم ميكنيم.
 .3در قسمت  ،Angleنوع واحد زاويه و دقت آنرا مشخص
ميكنيم ،با فعال كردن گزينۀ  Clockwiseميتوانيم جهت

4

دوران زاويــهاي را موافــق حركت عقربههاي ســاعت
درآوريم.
 .4در قســمت  insertion scaleمقياس واحد كاري براي
بلوكهاي ورودي به فايل جاري را تنظيم ميكنيم.
 .5در قســمت  Lightingميزان شدت نور در فايل جاري

5

را ميتوانيم كنترل كنيم.

يادآوري

جهت دوران زاويهاي بهصورت پيشفرض خالف جهت حركت عقربههاي ساعت است.

نكته

 .1قسمت  Sample outputمثال واحدهاي طولي و زاويهاي تنظيمشده را نشان ميدهد.
 .2به كمك دكمۀ  Directionميتوانيم مبناي واحد زاويه را نسبت به جهات جغرافيايي كنترل كنيم.
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1

فرمان

Limits

قب ً
ال گفتيم ،در حقيقت صفحۀ ترسيمي همانند ميز نقشهكشي است .حال پيخواهيد

برد كه كاغذ نقشه نيز قسمتي از صفحه ترسيمي است كه اندازه آن با فرمانLimits

تنظيم ميشــود .در اين فرمان محدودۀ ترســيمي مطابق شكل زير با تعيين گوشۀ
سمت چپ پايين و سمت راست باال تعيين ميشود.

اجراي فرمان

شيوههاي ورود فرمان

Limits

مراحل اجرا

Drawing Limits

Format Menu

Limits

Command Line

مراحل اجراي فرمان
 .1فرمان  limitsرا وارد ميكنيم.
 .2گوشۀ سمت چپ و پايين را تعيين ميكنيم.

↵Command: limits
]Specify lower left corner or [ON/ OFF

,

↵ <0.0000 0.0000>:
Specify upper right corner:

 .3گوشۀ سمت راست و باال را تعيين ميكنيم.

,

<420.0000 297.0000>:

]گزينۀ  :]ONكاغذ را فعال ميكند ،به نحوي كه تعيين مختصات خارج از محدودۀ كاغذ غير ممكن ميشود.

]گزينۀ  :]OFFكاغذ را غير فعال ميكند به نحوي كه تعيين مختصات داخل و خارج از محدوده امكانپذير ميشود.
نكته

 .1با فعال كردن  Gridاز طريق نوار وضعيت يا كليد

F7

كاغذ شــبكهبندي و در صفحۀ ترســيمي

مشخص ميشود.
 .2بــه كمك فرمان  Zoomو گزينــۀ  Allميتوان محدودۀ كاغذ را بر صفحــۀ نمايش منطبق كرد.
يادآوري

در هنــگام اجراي فرمــان  Limitsاگر اندازۀ كاغذ پيشفرض < >12,9بود ،اين كاغذ اينچي اســت؛
بهتــر اســت آنرا ببنديد و از طريــق Newفايل  acadiso .dwtكه يك فايل متريك اســت را ايجاد كنيد.
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ارزشيابي پاياني
◄نظري

 .1مفهوم مختصات در نقشهكشي چيست؟
 .2مختصات در اتوكد چه كاربردي دارد؟
 .3انواع دستگاههاي مختصات دوبعدي در اتوكد را همراه با مؤلفههاي الزم هريك بنويسيد.
 .4مراحل تعيين محدوده ترسيمي (اندازه كاغذ) را بنويسيد.
 .5دستگاه مختصاتي  ...........منطبق بر دايرۀ مثلثاتي است.
 .6مختصات ) A(20,30مربوط به دستگاه  .............است.
 .7در تعيين مختصات عالمت  .........معرف دستگاه قطبي است.
 . 8در روش  ............مختصات هر نقطه نسبت به مبدأ مختصات تعيين ميشود.
 .9در روش  ............عالمت @ قبل از مختصات نقاط به كار ميرود.
 .10تنظيم واحدها و زوايا به كمك فرمان  ...........انجام ميشود.
 .11در اجراي فرمان  Limitsپيغام  Specify upper right cornerمعرف تعيين گوشه سمت  .......و .......
كاغذ است.
 .12با فعالكردن  Gridكاغذ شبكهبندي ميشود.
نادرست

			
درست

 .13به صورت پيشفرض جهت زوايا در دستگاه قطبي در جهت حركت عقربههاي ساعت است.
نادرست

			
درست

 .14اگر در تعيين مختصات @ را بهتنهايي و در مقابل پيغام درخواست مختصات وارد كنيم ،تغييرات
		
مختصات صفر محسوب ميشود.

			
درست

نادرست

 .15كدام گزينه معرف مختصات دوبعدي است؟
		
الف) X,Y,Z

		
ب) d<θ,Z

		
ج) d<θ

 .16در وارد كردن زوايا كدام گزينه ميتواند جايگزين  -60درجه شود؟
الف)  60درجه
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ب)  120درجه

		
ج)  240درجه

د) d<θ , ψ

د)  300درجه

 .17در شكل زير مختصات نقطۀ  cنسبت به نقطۀ  bبهصورت نسبي كدام گزينه است؟
ب) @ -8 , 10

الف) @ 8, 10

		
ج) @ 12, 0

د) @ 8, -10

 .18در نقشهكشي صنعتي به كمك رايانه كدام نوع واح ِد مبنا كاربرد دارد؟
ب) Fractional

الف) Decimal

ج) Scientific

د) Architectural

 .19تعداد ارقام اعشاري دقت واحد كاري اتوكد در كدام قسمت پنجرۀ  Unitsتنظيم ميشود؟
ب) Angle

الف) Length

ج) Precision

د) Clockwise

 .20كدام گزينه باعث فعالشدن كاغذ و عدم امكان تعيين مختصات در خارج از كاغذ ميشود؟
		
ب) ON

الف) Gird

		
ج) OFF

د) Zoom

◄عملي (زمان  90دقيقه)

 .1فرمان  Unitsرا اجرا كنيد و تنظيمات پنجرۀ آن را توضيح دهيد.
 .2از طريق فرمان  ، Limitsمحدودۀ كاغذ فايل جاري را به اندازۀ  A4قائم (عمودي) تعيين كنيد.
 .3مختصات نقاط كادر در كاغذ  A4قائم و مستطيل داخل آن را در جدول مربوط بنويسيد.
نقطه مطلق دكارتي نسبي دكارتي نسبي قطبي
A

B

20,10

20,10

20,10

200,10

@180,0

@ 0>180

C
D
E

50,60

50,60

50,60

F
G
H
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 .4جدولي مطابق جدول ســؤال  3براي شــكلهاي زير ترســيم كرده و مختصات نقاط مشخص شده را در آن
بنويسيد.

◄تحقيق
 .1در نقشهكشي دستي كدام دستگاه مختصات و كدام روش تعيين مختصات بيشترين كاربرد را دارد.
 .2در پنجرۀ  ،Drawing Unitsكاربرد گزينۀ  Directionو عملكرد گزينههاي آن چيست؟
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واحد كار دوم
اجراي فرمانهاي ترسيمي و ويرايشي مقدماتي
شماره

1
2
3

عنوان
اجراي فرمانهاي ،Oops ،Erase ،Line
 Redo ،Uو روشهاي انتخاب موضوع
اجراي فرمانهاي ترسيمي
Ellipse, Arc, Circle

اجراي فرمانهاي

Break ،Extend ،Trim

زمان
نظري

عملي

جمع

4

12

16

4

12

16

2

6

8

اجراي فرمانهاي  Redo ،U ،Oops ،Erase ،Lineو
روشهاي انتخاب موضوع
◄پس از آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:

 فرمان  Lineرا اجرا کرده و پيغامها و گزينههاي آن را شرح دهد. انواع پارهخطهاي افقي ،قائم و تحت زاويه را به كمك فرمان  Lineترسيم كند. روشهاي مختلف پاك كردن موضوعات را شرح دهد. ترسيمات را به كمك فرمان  Eraseپاك كند. عملكرد فرمان  Oopsرا شرح دهد و آنرا اجرا كند. عملكرد فرمان  Uرا شرح دهد و آنرا اجرا كند. عملكرد فرمان  Redoرا شرح دهد و آنرا اجرا كند. -تمرينهاي متنوع شكلهاي دوبعدي را انجام دهد.

مدت زمان آموزش
نظري
4

عملي
12

جمع
16

پيشآزمون
 .1خط و پارهخط را تعريف كنيد.
 .2براي ترسيم يك پارهخط چه مشخصاتي مورد نياز است؟
 .3پاككــردن (حذف) موضوعات در نرمافزارهاي رايانهاي نظير  Paintو  AutoCADبا چه ابزاري امكانپذير
است؟
 .4اصطالح خط به زبان انگليسي  ........ميشود.
 .5لغو (خنثيكردن) عمليات انجامشده با فرمان  ..............انجام ميشود.
 .6برگشت آخرين عمل لغوشده توسط فرمان  ............انجام ميشود.
 .7معرفي نقاط يك پارهخط به نرمافزار اتوكد با تعيين مختصات انجام ميشود.
		
درست

نادرست

 .8شكل )الف( يك شكل بسته ) (Closeو شكل )ب( يك شكل باز ) (Openمحسوب ميشود.
				
درست

نادرست
الف)

 .9صرفنظر ) (Cancelاز اجراي يك فرمان در اتوكد با كدام گزينه امكانپذير نيست؟
		
الف) كليد Esc
ج) وارد كردن فرمان ديگر

		
ب) گزينه Cancel
د) Backspace

 .10مختصات نقطۀ  Bنسبت به نقطه  Aدر پارهخط زير بهصورت نسبي كدام گزينه است؟
		
الف) @ 50<30
		
ج) @50 <150

ب) 		@ 50, 30
د) @ 50,150

ب)

فرمان

Line

فرمان  Lineبراي ترسيم انواع پارهخطهاي مستقيم اعم از افقي ،قائم و مورب (تحت زاويه) كاربرد دارد.
همانطور كه ميدانيم براي هر پارهخطي دو نقطه ابتدا و انتها مشخص ميشود ،تا بتوانيم آن را ترسيم كنيم.

اجراي فرمان

Line

فرمان  Lineبه شيوههاي مختلف قابل اجراست .براي اين منظور ،بايد پس از وارد كردن فرمان مختصات
نقاط ابتدا و انتهاي پارهخط را در مقابل پيغامهاي درخواست كنندۀ مختصات وارد ميكنيم.
شيوههاي ورود فرمانLine
Draw Toolbar
Line

Draw Menu

↵ Lيا Line

Command Line

مراحل اجراي فرمان Line

 .1فرمان  Lineرا وارد ميكنيم.

Command: line

 .2اولين نقطۀ پارهخط را تعيين ميكنيم.

Specify first point:

 .3نقطۀ بعدي را تعيين ميكنيم يا [لغو].

Specify next point or [Undo[:

 .4نقطۀ بعدي را تعيين ميكنيم يا [لغو].

Specify next point or [Undo]:

 .5نقطۀ بعدي را تعيين ميكنيم يا [بستن يا لغو].

Specify next point or [Close/Undo]:

 .6براي پايان دادن اينتر يا كنسل ميكنيم.

Specify next point or [Close/Undo]:

فرمان  Lineبراي ادامه محدوديتي ندارد و ميتوان به تعداد دلخواه پارهخطهاي متوالي اما مســتقل از
هم ترسيم كرد ،يعني هر پارهخط يك موضوع مستقل محسوب ميشود.
[گزينــۀ  :]Undoبا وارد كردن حرف  uمقابل پيغام ] Specify next point or [Undoآخرين نقطه لغو

ميشود ،كه نتيجۀ آن حذف آخرين پارهخط است.
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قبل از وارد كردن u

بعد از وارد كردن u

يادآوري

دقت داشــته باشيد وارد كردن حرف  uمقابل  Commandعملكرد ديگري دارد كه در پايان همين
بخش به آن اشاره شده است.

[گزينۀ  :]Closeهمانطور كه مالحظه كرديد ،از پيغام چهارم به بعد فرمان  Lineگزينۀ  Closeظاهر ميشــود،

كه با وارد كردن حرف  Cآخرين نقطۀ تعيين شــده به اولين نقطه متصل ميشود و اصطالح ًا شكل را ميبندد و
به اجراي فرمان  Lineنيز پايان ميدهد.

قبل از وارد كردن c

بعد از وارد كردن c

نكته

1 .1اگر در مقابل پيغام اول فرمان  )Specify first point) Lineنقطهاي تعيين نكنيد و فقط اينتر كنيد،
آخرين نقطۀ پارهخط يا كمان ترسيم شده قبلي بهعنوان نقطۀ اول پارهخط جديد انتخاب ميشود.
2 .2در ترســيم هرپارهخط پس از تعيين نقطۀ اول ،چنانچه مكاننما را حركت داده و در مقابل پيغام
 Specify first pointفقــط يــك عدد وارد كنيم ،پارهخطي به طول عدد وارد شــده در جهت
مكاننما ترسيم خواهد شد كه به اين عمل وارد كردن مستقيم فاصله گويند ،دقت داشته باشيد،
زاويۀ پارهخط همان زاويۀ راستاي مكاننما نسبت به نقطۀ اول خواهد بود.
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دستوركار شمارۀ :1

يك فايل ترســيمي برگه A4افقي تنظيم كنيد و برروي آن
كادري مطابق شكل ترسيم كنيد.

(مدت زمان 10 :دقيقه)
نكته

هدف از اين دســتوركار تمريــن مختصات
دكارتي است از شيوههاي ديگر خودداري كنيد.

مراحل اجرا:

 .1در يك فايل ترســيمي توسط فرمان  Limitsكاغذ A4

تنظيم كنيد.
نكته

برروي دكمــۀ

Grid

در نــوار وضعيت

كليك كنيدتا محدودۀ  Limitsشبكهبندي شود.

 .2فرمان  Lineرا وارد كنيد.

↵  lيا ↵ Command: line

 .3مختصات نقطۀ  Aرا وارد كنيد.
↵Specify first point: 10,10
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 .4مختصات نقطۀ  Bرا وارد كنيد.
↵ Specify next point or [Undo]: @ 277, 0
نكته

از اينپس مختصات بهصورت نســبي تعيين
ميشود پس @ فراموش نشود.
 .5مختصات نقطۀ  Cرا وارد كنيد.
↵ Specify next point or [Undo]: @ 0, 180

 .6مختصات نقطۀ  Dرا وارد كنيد.
↵ Specify next point or [Undo/Close]: @ -277, 0
يادآوري

در صورت بروز اشــتباه در وارد كردن نقاط با
كمك گزينۀ  uميتوانيد به مرحله قبل بازگرديد.
 .7حرف  cمعرف گزينۀ  Closeرا به منظور بستن شكل
وارد كنيد.
↵ Specify next point or [Undo]: c

 . 8فايل خود را ذخيره كنيد.
 .9نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم
ارائه دهيد.
نكته

راهنمايــي :با ذخيره كردن اين فايل با نامي مرتبط مث ً
ال  KadrA4از اينپس ميتوانيد با بازكردن و تغيير
نام آن به كمك  ، Save Asاز ترسيم مجدد كادر بينياز شويد.
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دستوركار شمارۀ :2
شكل مقابل را به كمك فرمان  Lineدر كاغذ  A4ترسيم
كنيد.

(زمان 10 :دقيقه)

مراحل اجرا:
 .1فرمان  Lineرا وارد كنيد.

↵  lيا ↵ Command: line

 .2مختصات نقطۀ  Aرا وارد كنيد.

↵ Specify first point: 20, 20

 .3مختصات نقطۀ  Bرا وارد كنيد.

↵ Specify next point or [Undo]: @ 30, 0

 .4مختصات نقطۀ  Dرا وارد كنيد( .دقت

داشتهباشيد زاويه ْ 135مكمل زاويه ْ45
بهدليل جهت حركت در ترسيم پارهخط

↵ Specify next point or [Undo]: @ 50 < 135

 BDبهكار رفتهاست).
 .5حرف  cرا براي بســتن شكل و پايان
فرمان وارد كنيد( .دقت كنيد اگر بخواهيد
با اينتر فرمان را پايان دهيد يك مرحله به

↵ Specify next point or [Undo/Close]: C

فرايند ترسيم شكل اضافه ميشود).
 .6فايل خود را ذخيره كنيد.
 .7نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه دهيد.
يادآوري

براي تعيين مختصات نقاط ميتوانيد از روشهاي ديگر نيز استفاده كنيد نظير  @30<0براي نقطۀ . B
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دستوركار شمارۀ :3
توسط فرمان  Lineشكل ارائهشده را در كادر و كاغذ  A4ترسيم كنيد.
راهنمايي :از كادر و كاغذهاي تنظيمشــدۀ قبلي ميتوانيد تغيير نام
داده و استفاده كنيد.

(زمان 30 :دقيقه)

مراحل اجرا

 .1فرمان  Lineرا وارد كنيد.

↵  lيا ↵ Command: line

 .2مختصات  100و  30را وارد كنيد.

↵ Specify first point: 100 , 30

نكته

از اين پس مختصات به صورت نســبي وارد
ميشود @ .فراموش نشود.

 .3مختصات  40را تحت زاويۀ صفر درجه وارد كنيد.
Specify next Point or [Undo]: @ 40<0

 .4مختصات  40را تحت زاويۀ  90درجه وارد كنيد.
Specify next point or [Undo/ Close]:@ 40<90

 .5مختصات  30را تحت زاويۀ صفر درجه وارد كنيد.
Specify next point or [Undo/ Close]:@ 30<0
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. درجه وارد كنيد60  را تحت زاويۀ20  مختصات.6
Specify next point or [Undo/ Close]:@ 20<60

. درجه را وارد كنيد180  مختصات تحت زاويه.7
Specify next point or [Undo /Close]:@ 40 < 180

. را وارد كنيد50 و-20  مختصات. 8
Specify next point or [Undo/ Close]:@ -20, 50 ↵

. را وارد كنيد-50  و-20  مختصات.9
Specify next point or [Undo/ Close]:@-20, -50 ↵

. درجه وارد كنيد180  را تحت زاويۀ40  مختصات.10
Specify next point or [Undo/ Close]:@ 40<180 ↵

. درجه وارد كنيد300  را تحت زاويۀ20  مختصات.11
Specify next point or [Undo/ Close]:@ 20<300 ↵
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 .12مختصات  30را تحت زوايۀ صفر درجه وارد كنيد.
↵ Specify next point or [Undo/ Close]: @ 30<0

 .13مختصات  40تحت زاويه  270را وارد كنيد.
↵ Specify next point or [Undo/ Close]: @ 40<270

 .14براي پايان دادن به فرمان اينتر كنيد.
↵ Specify next point or [Undo/ Close]:

 .15فايل خود را ذخيره كنيد.
 .16نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز
محترم ارائه دهيد.
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اجراي فرمان

Erase

اين فرمان براي پاك كردن موضوعات ترســيم شــده كاربرد دارد ،كه براي اين منظور پس از ورود فرمان بايد
موضوعات مورد نظر را انتخاب و سپس اينتر كنيد.
شيوههاي ورود فرمان
Modify Toolbar
Erase

Modify Menu

 Eيا Erase

Command Line

Erase

Shortcut Menu

يادآوري

براي اســتفاده از منوي ميانبر( )Shortcut Menuابتدا بايســتي موضوعات مورد نظر انتخاب شده و
سپس كليكراست كنيم تا فرمان  Eraseظاهر شود.

فرمان  Eraseرا وارد ميكنيم.

مراحل اجراي فرمان

موضوعات را انتخاب ميكنيم.

براي پايان دادن به فرمان اينتر ميكنيم.

Erase
↵ Command: erase
Select objects:
Select objects:

نكته

 .1براي اجراي فرمانهاي ويرايشــي ،از جمله  ،Eraseابتدا ميتوان موضوعات را انتخاب و سپس
فرمان مورد نظر را وارد كنيد.
 .2اگــر ابتدا موضوعات را انتخاب كرديــد ،قبل از ورود فرمان  Eraseبه كمــك كليد  Deleteنيز
ميتوانيد موضوعات را پاك كنيد.
 .3بــه كمك فرمان  Cutclipيا  Ctrl+xنيــز ميتوانيد موضوعات را در اتوكد پاك كنيد .البته در اين
حالت آخرين موضوعات پاكشده در حافظۀ  Clipbordمحفوظ ميماند.
 .4نشــانۀ موضوعات انتخاب شده در اتوكد اين اســت كه خطوط موضوعات به صورت خطچين
در ميآيــد و براي انتخاب موضوعات روشهاي متعددي وجــود دارد كه در ادامۀ همين توانايي به آن
ميپردازيم.
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دستوركار شمارۀ :4
ابتدا شــكل را ترسيم كنيد و سپس به كمك فرمان Erase

پارهخط  ABرا پاك كنيد.

(زمان 5 :دقيقه)

مراحل اجرا

 .1فرمان  Eraseرا وارد كنيد.
↵ Command: erase
 .2بــه كمك مربع انتخابگر ) ( بــر روي پاره خط AB

كليك كنيد.
Select objects:

 .3براي پايان دادن بــه انتخاب و پاككردن موضوع اينتر
كنيد.
↵ Select objects:

 .4نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم
ارائه دهيد.
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اجراي فرمان

Oops

بــه كمك اين فرمان ميتوان موضوعاتــي را كه در آخرين مرتبه
پاك شــده برگرداند .به عبارت ديگر اين فرمان ،آخرين عملكرد
فرمان  Eraseرا خنثي ميكند.
مثال :فرض كنيد در شــكل مقابل پس از پاك كردن پارهخط

 ABو ترسيم پارهخط  CDمجددا ً ميخواهيم پارهخط  ABبرگردد.

مراحل اجرا

 .1شكل مقابل را ترسيم كنيد.

 .2به كمك فرمان  Eraseپارهخط  ABرا پاك كنيد.

 .3به كمك فرمان  Lineپارهخط  CDرا ترسيم كنيد.

 .4به كمك فرمان Oopsپارهخط  ABرا بازگردانيد.
↵ Command: oops

روشهاي انتخاب موضوع ()Select objects

همانطور كه در پاك كردن موضوعات متوجه شديد ،براي
عمليات ويرايشي نظير پاككردن ،جابهجا كردن موضوعات
و  ...به انتخاب موضوعات نياز پيدا ميكنيم ،براي اين منظور،
روشهاي مختلفي وجود دارد كه به برخي از آن ها اشاره ميكنيم.
الف) انتخاب تك تك :اين روش به كمك مكاننما(

)

خارج از فرمان و مربع انتخابگر ) ( در داخل فرمان ويرايشي
در پاسخ پيغام  Select objectsبا كليك كردن روي موضوع انجام
ميشود .در حالت پيشفرض با اين روش به تعداد دلخواه ميتوانيم
بر روي موضوعات متعدد كليك كنيم و آن را انتخاب كنيم.
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داخل فرمان ويرايشي

خارج از فرمان

ب) انتخاب گروهي به كمك كادر Window

 .1بر نقطهاي در سمت چپ موضوعات مورد نظر كليك ميكنيم.
 .2مكاننما را به سمت راست حركت ميدهيم تا كادري باز شود؛ «دقت كنيد كادر باز شده
بهصورت ممتد و داراي رنگ آبي است» و در نقطۀ ديگر (مقابل نقطۀ اول) كليك ميكنيم.

 . aدر حين انتخاب

نتيجه :فقط موضوعاتي انتخاب ميشود كه كام ً
ال داخل كادر قرار گرفته است.
نكته

 .bپس از انتخاب

براي استفاده از روش انتخاب گروهي به كمك كادر  Windowدر خط فرمان در مقابل پيغام Select object
حرف  Wرا وارد ميكنيم الزم بهذكر است در اين حالت جهت حركت مكاننما فرقي نميكند.
ج) انتخاب گروهي به كمك كادر Crossing

 .1بر نقطهاي در سمت راست موضوعات موردنظر كليك ميكنيم.
 .2مكان نما را به سمت چپ حركت ميدهيم« ،تا كادري باز شود؛ دقت كنيد كادر باز
شده بهصورت خطچين و به رنگ سبز است» و در نقطهاي ديگر (مقابل نقطۀ اول) كليك
ميكنيم.

 . aدر حين انتخاب

نتيجه :همۀ موضوعاتي كه داخل كادر و متقاطع با كادر بوده ،انتخاب شده است.
نكته

 .bپس از انتخاب

براي استفاده از روش انتخاب گروهي به كمك كادر  Crossingدر خط فرمان در مقابل پيغام Select object
حرف  Cرا وارد ميكنيم الزم بهذكر است در اين حالت جهت حركت مكاننما فرقي نميكند.
د) انتخاب كلي به كمك گزينۀ All

اين روش فقط داخل فرمانهاي ويرايشي در مقابل پيغام  Select objectsقابل اجراست.
نظير عملكرد زير در فرمان Erase

 .1فرمان  Eraseرا وارد ميكنيم.

↵ Command: erase
↵ Select objects: all

 .2گزينۀ  Allرا تايپ و وارد ميكنيم.
نتيجه :همۀ موضوعات فايل جاري ،چه آنها كه ديده ميشود و چه آنها كه ديده

نميشود ،انتخاب ميشود.
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ه) انتخاب گروهي به كمك گزينۀ Fence

اين روش نيز فقط داخل فرمانهاي ويرايشي در مقابل پيغام  Select objectsكاربردي است .ابزار اين روش يك

خط چين به نام  Fenceاست كه از روي هر موضوعي كه بگذرد آن را انتخاب ميكند براي مثال كاربرد گزينۀ
 Fenceدر فرمان  Eraseچنين است:
نكته
براي انتخاب موضوعات ،فرماني بهنام  Selectوجود دارد كه با وارد كردن آن پيغام Select Object

ظاهر ميشــود و از طريق آن به كمــك روشهاي انتخاب ميتوانيم موضوعــات را قبل از وارد كردن
فرمانهاي ويرايشي نيز انتخاب كنيم.
اگر هدف پاك كردن همۀ خطوط افقي در شكل مقابل باشد.
 .1فرمان  Eraseرا وارد ميكنيم.
↵ Command: erase

 .2حرف  fرا به منظور كاربرد گزينۀ  Fenceوارد ميكنيم.
↵ Select objects: f

 .3نقطۀ اول خط چين  Fenceرا تعيين ميكنيم)P1(.

↵ Specify first fence point:

 . aدر حين انتخاب

 .4نقطۀ بعدي خط چين  Fenceرا تعيين ميكنيم)P2(.
↵ Specify next fence point or [Undo]:

 .5براي پايان دادن به روش انتخاب ،اينتر ميكنيم.

↵ Specify next fence point or [Undo]:

[گزينۀ  ]Undoاين گزينه براي لغو نقاط وارد شده خطچين
 Fenceكاربرد دارد.
نتيجه :كليه موضوعاتي كه خطچين  Fenceاز روي آنها

 .bپس از انتخاب

گذشته ،انتخاب ميشود.

 .6براي پاك كردن موضوعات انتخاب شده اينتر ميكنيم.
↵ Select objects:
.cنتیجه
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اجراي فرمان

U

به كمك فرمان  Uميتوانيم عمليات فرمانهاي اجرا شده را از آخر به اول لغو كنيم .براي اجراي اين فرمان ،پس از
اجراي چندين فرمان ،به طريق زير عمل ميكنيم:
فرمان  Uرا به يكي از روشهاي مقابل وارد ميكنيم.

شيوههاي ورود فرمان

همانطور كه مشــاهده ميكنيد ،اين فرمــان پيغام خاصي صادر

نميكند و مجددا ً پيغام  Commandظاهر ميشود ،نتيجۀ آن لغو
عمليات آخرين فرمان اجرا شــده است؛ البته گزارش ميكند كه
چه فرمانهايي را لغوكرده است.

Standard Toolbar
Undo

Edit Menu

 Uيا Ctrl+Z

Command Line

نكته

 .1بــراي اجراي اين فرمان از طريق خط فرمان حرف  Uكافياســت .زيرا تايپ  Undoبه
صورت كامل مربوط به فرمان مســتقل ديگري است كه عالوه بر لغو قابليت تنظيم متغيرهاي آن
را نيز دارد.
 .2فرمان  Uتكرارپذير است ،به نحوي كه با تكرار آن فرمانهاي
اجرا شده از آخر به اول يكييكي لغو ميشود.
 .3از طريق كشــو بازشــونده مطابق شــكل واقع در نوار ابزار
استاندارد بهصورت گروهي نيز ميتوان فرمانها را لغو كرد.
 .4فرمان  Uروي برخي از فرمانهاي نظير  New ،Open، Saveاثرگذار نيست.

اجراي فرمان

Redo

اين فرمان براي برگشت (خنثيسازي) آخرين عملكرد فرمان U

شيوههاي ورود فرمان

كاربــرد دارد .پس از اجراي چندين مرتبه فرمان  ،Uفرمان Redo

را به يكي از روشهاي زير وارد كنيم:
همانطور كه مشاهده ميكنيد ،در اجراي اين فرمان هيچ پيغام
خاصي صادر نميشــود و نتيجۀ آن برگشت آخرين عمليات لغو

Standard toolbar

Redo

Edit Menu

Ctrl+Yيا↵Redo

Command

شده توسط فرمان  Uاست.
نكته

 .1فرمان  Redoاز طريق خط فرمان تكرارپذير نيست.
 .2از طريق كشو بازشونده مطابق شكل واقع بر نوار ابزار استاندارد،
ميتوان بهصورت گروهي نيز عمليات لغو شده را خنثي كرد.
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ارزشيابي پاياني
◄نظري

 .1مراحل اجراي فرمان  Lineرا همراه با پيغامهاي مربوط تا چهار سطر بنويسيد.
 -فرمان  Lineرا وارد ميكنيم.

↵ Command: line

						
 ................ .2مراحل اجراي فرمان  Eraseرا همراه با پيغامهاي مربوط تا سه سطر بنويسيد.
 .3تفاوت روش انتخاب موضوعات در  Windowو  Crossingرا در چهار سطر بنويسيد.
 .4در اجراي فرمان  Lineگزينۀ  ...............آخرين نقطه وارد شده را برميگرداند.
 .5فرمان  Oopsخنثيكننده آخرين عملكرد فرمان  ............است.
 .6فرمان  Lineدر اجرا محدوديتي براي تعداد پارهخط ندارد.
			
درست

نادرست

 .7اگر در پاسخ پيغام  ..................................فقط اينتر كنيم ،آخرين نقطۀ پارهخط يا كمان قبلي به عنوان
اولين نقطۀ پارهخط جديد انتخاب ميشود.
 . 8فرمان  Oopsفقط آخرين موضوعات پاكشده را برميگرداند.
			
درست

نادرست

 .9در اجراي فرمان  Uدر خط فرمان واردكردن اصطالح  Undoنيز كاربرد دارد.
			
درست

نادرست

 .10فرمان  Uحتي موضوعات پاكشده را برميگرداند.
			
درست

نادرست

 .11كدام گزينه منجر به پايان فرمان  Lineنميشود؟
		
الف) Esc

		
ب) Enter

		
ج) Close

د) Undo

 .12با كدام فرمان نميتوان موضوعات ترسيمي را پاك كرد؟
		
الف) Delete

		
ب) Cutclip

		
ج) Erase

د) Oops

 .13با كدام روش فقط موضوعات داخل كادر انتخاب ميشوند؟
الف) Crossing

ب) Window

		
ج) All

ب) همه موارد

 .14كدام روش انتخاب قبل از وارد كردن فرمان كاربردي نيست؟
الف) Crossing
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ب) Window

		
ج) All

د) همه موارد

 .15كدام كليدهاي تركيبي براي اجراي فرمان  Uكاربردي است؟
		
الف) Ctrl+Z

		
ب) Ctrl+X

		
ج) Ctrl+ U

د) Ctrl+Y

 .16كدام گزينه در فرمان  Lineباعث بستهشدن شكل ترسيمي ميشود؟
		
الف) Undo

		
ب) Close

		
ج) Enter

د) Cancel

◄تحقيق
 .1اصطالح  Undoرا بهصورت كامل مقابل  Commandوارد كنيد و عملكرد اين فرمان و گزينههاي آنرا بنويسيد.
 .2دربارۀ روشهاي انتخاب موضوع بهجز آنهايي كه در كتاب آمده تحقيق كنيد براي اين منظور با وارد كردن
عالمت سؤال(؟) در مقابل پيغام  Select objectsو يا وارد كردن فرمان  Selectو استفاده از  Helpاز خود اتوكد
كمك بگيريد.
◄عملي (زمان 180 :دقيقه)

 .1يك فايل ترســيمي را به اندازۀ  A4تنظيم كرده و براي آن كادر و جدول مطابق الگوي تمرينات ترســيم كنيد
و آنرا ذخيره كنيد.
راهنمايي :در اين فايل موضوعي ترسيم نكنيد و هربار براي تمرينات و مسائل خواستهشده آنرا باز كنيد و

سپس با نام جديد به كمك فرمان  Save Asذخيره كنيد تا نيازي به تكرار ترسيم آن نداشته باشيد.
 .2هريك از نقشههاي زير را در يك برگه  A4جداگانه ترسيم و ذخيره كنيد.

 .3كليۀ نقاط گوشههاي اشكال زير را در كتاب با مداد نامگذاري كنيد و سپس مختصات هر نقطه را بهصورت
نسبي دكارتي يا قطبي در كنار آن بنويسيد.سپس هريك را در فايل جداگانه ترسيم و ذخيرهسازي كنيد.
توجه :هيچيك از نقشهها نياز به اندازهگذاري ندارد.
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اجراي فرمانهاي

Ellipse ،Arc ،Circle

◄پس از آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:

 شيوۀ اجرا و انواع روشهاي ترسيم دايره را شرح دهد. فرمان  Circleرا اجرا كند و به روشهاي مختلف دايره ترسيم كند. فرمان  Arcرا شناسايي كند و انواع روشهاي ترسيم كمان را شرح دهد. فرمان  Ellipseرا شناسايي كند و دربارۀ انواع روشهاي ترسيم بيضي و كمان بيضي توضيح دهد. فرمان  Ellipseرا اجرا و با انواع روشها ،بيضي ترسيم كند. -فرمان  Ellipseرا اجرا كند و كمان بيضي ،ترسيم كند.

مدت زمان آموزش
نظري
4

عملي
12

جمع
16

پيشآزمون
 .1براي ترسيم دايره به كمك پرگار به چه مشخصهاي نياز است؛ با شكل نشان دهيد.
 .2منظور از قطر دايره چيست؟ با ترسيم شكل دست آزاد نشان دهيد.
 .3از دو نقطه چند دايره ميتوان ترسيم كرد؟
 .4از سه نقطه چند دايره ميتوان ترسيم كرد؟
 .5چگونه ميتوان دايرهاي مماس بر دو موضوع ترسيم كرد؟
 .6چگونه ميتوان دايرهاي مماس بر سه موضوع ترسيم كرد؟
 .7كمان را تعريف كنيد و مشخصات هندسي آنرا روي يك شكل دستي مشخص كنيد.
 . 8مشخصات هندسي بيضي و روشهاي ترسيم دستي آنرا نام ببريد.
 .9بيضي چگونه به كمك دايره تعريف و ترسيم ميشود؟

فرمان Circle

اين فرمان براي ترســيم دايره كاربرد دارد .در اتوكد بهطور معمول به شــش روش ميتوانيم دايره ترسيم كنيم.

همانطور كه در شكل زير مالحظه ميكنيد هر روش دو يا سه مشخصه هندسي نياز دارد كه بر اساس وضعيت
دايره در نقشه انتخاب ميشود.
◄روشهاي ترسيم دايره:
◄تعيين مركز و شعاع
◄تعيين مركز و قطر

◄تعيين دونقطه (ابتدا و انتهاي قطر)

◄تعيين سه نقطه

◄مماس بر دو موضوع و تعيين شعاع
◄مماس بر سه موضوع

اجراي فرمان Circle

شيوههاي ورود فرمان
Draw Toolbar

اين فرمان به سه شيوه مطابق جدول روبهرو كه پس از وارد كردن

آن مراحل زير را طي ميكنيم قابل ورود است.

 .1فرمان  Circleرا وارد ميكنيم.

 Circleيا C

Command Line

مراحل اجراي فرمان Circle

 .2مركز دايره را تعيين ميكنيم يا ]روش ديگري
انتخاب ميكنيم[.
 .3شعاع دايره را تعيين ميكنيم يا ] گزينه قطر را
وارد ميكنيم[.

Circle

Draw Menu

↵ Command: circle

Specify center point for circle
])or [3P/2P/Ttr (tan, tan, radius
Specify radius of circle or [Diameter]:

همانطور كه مالحظه كرديد ،روش مركز و شعاع به عنوان روش جاري آماده به كار است و در صورتيكه روش
ديگري مدنظر باشد گزينۀ مربوط را انتخاب و وارد ميكنيم كه در ادامه به آن ميپردازيم.
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ترسيم دايره به روش مركز و شعاع

(Center, Radius

مثال :ميخواهيم دايرهاي به شعاع  30و مركز 100و 100ترسيم كنيم.

(

 .1فرمان  Circleرا وارد ميكنيم.

↵  cيا Command: circle

 .2در مقابــل پيغــام بعدي مختصات مركــز دايره يعني

100و 100را وارد و اينتر ميكنيم.

↵Specify center point for circle or …:100,100

 .3در مقابل پيغام بعدي شعاع دايره يعني عدد  30را وارد
و اينتر ميكنيم.
↵Specify radius of circle or …:30

ترسيم دايره به روش مركز و قطر
(
(Center, Diameter

مثال :ميخواهيم دايرۀ شكل مقابل را ترسيم كنيم:
(هدف :كاربرد گزينۀ  Diameterدر فرمان )Circle
 .1فرمان  Circleرا وارد ميكنيم.

↵ cيا Command: circle

 .2مختصات مركز دايره يعني 100و  150را وارد ميكنيم.
↵Specify center point for circle or …:150,100

 .3حرف  dرا بهمنظور انتخاب روش قطر وارد ميكنيم.
↵ Specify radius of circle or [Diameter]:d

 .4انــدازۀ قطر دايــره يعني عــدد  57/ 5را وارد ميكنيم.
↵> : 57.5پيشفرض< Specify diameter of circle:
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ترسيم دايره به روش دو نقطه

(2 Points

)

همانطور كه ميدانيــد از دونقطه بينهايت دايره ميتوان
ترسيم كرد ،اما در اينجا دايرۀ گذر بر قطر مدنظر است.
مثال :ميخواهيم دايرۀ شكل مقابل را ترسيم كنيم:

.1خطوط منتهي به دايره را به كمك فرمان  Lineترســيم
ميكنيم.
توجه :مختصات نقاط  Aو Eرا به خاطر بسپاريد.
 .2فرمان  Circleرا وارد ميكنيم.

↵  cيا Command: circle

 .3گزينۀ  2Pرا مقابل پيغام زير وارد ميكنيم:
↵Specify center point for circle or [3P/2P …]:2P

 .4مختصات نقطۀ  Aرا بهعنــوان اولين انتهاي قطر دايره
وارد ميكنيم.
Specify first end point of circle’s diameter:
↵40,40

 .5مختصــات نقطۀ  Eرا بهعنوان دومين انتهاي قطر دايره
وارد ميكنيم.
Specify second end point of circle’s diameter:
↵55,55
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ترسيم دايره به روش سه نقطه

(3 Points

)

مثال :ميخواهيم دايرۀ گذرا بر ســه رأس مثلث را مطابق
شكل مقابل ترسيمكنيم.

 .1به كمك فرمان  Lineمثلث  ABCرا ترسيم ميكنيم.
توجه :مختصات نقاط  ABCرا بهخاطر بسپاريد.
 .2فرمان  Circleرا وارد ميكنيم.

↵  cيا Command: circle

 .3گزينۀ  3Pرا وارد ميكنيم.
↵Specify center point or [3P/…]: 3P

 .4مختصــات نقطۀ  Aرا بهعنــوان اولين نقطۀ دايره وارد
ميكنيم:
↵Specify first point on circle : 30,30

 .5مختصات نقطۀ  Bرا بهعنــوان دومين نقطۀ دايره وارد
ميكنيم.
↵Specify Second point on circle : 80,30

 .6مختصات نقطۀ  Cرا بهعنوان ســومين نقطۀ دايره وارد
ميكنيم.
↵Specify third point on circle : 55,80
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ترســيم دايره به روش مماس بر دو موضوع و
تعيين شعاع () Tan,Tan, Radius

مثال :ميخواهيــم دايرهاي مماس بــر دو ضلع مثلث را
مطابق شكل مقابل ترسيم ميكنيم.

 .1به كمك فرمان  Lineمثلث  ABCرا ترسيم ميكنيم.
 .2فرمان  Circleرا وارد ميكنيم.

↵  cيا Command: circle

 . 3حــرف  tمعرف گزينه  Ttrرا در مقابل پيغام زير وارد
ميكنيم.
Specify center point or [3P/2P/Ttr
↵ (tan,tan,radius)]:t

 .4در پاسخ به پيغام زير،
Specify point on object for first tangent of
circle:

روي ضلــع  ABبهعنوان اولين موضــوع مماس (پس از
ظاهر شدن عالمت

) كليك ميكنيم.

 .5در پاسخ به پيغام زير،
Specify point on object for second tangent of
circle :

روي ضلــع  BCبهعنوان دومين موضــوع مماس كليك
ميكنيم.

 .6شــعاع دايره يعني عدد 10را در مقابل پيغام زير وارد
ميكنيم.
↵Specify radius of circle: 10
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ترسيم دايرۀ مماس بر سه موضوع

)(Tan, Tan, Tan

مثال :ميخواهيم دايرة محاط در مثلث  ABCمطابق شكل مقابل
را ترسيمكنيم.

 .1مثلث  ABCرا به كمك فرمان  Lineترسيم ميكنيم.

 .2فرمان  Circleو در ادامۀ آن گزينۀ  Tan،Tan،Tanرا از
طريق منوي  Drawانتخاب ميكنيم.
 .3در پاســخ به پيغام زير ،روي ضلع  ABبهعنوان اولين
موضوع مماس بر دايره پس از ظاهرشدن عالمت كليك
ميكنيم.
Specify first point on circle: _tan to

 .4در پاســخ به پيغام زير روي ضلع  BCبهعنوان دومين
موضوع مماس بر دايره كليك ميكنيم.
Specify second point on circle: _tan to
نكته

انتخاب روش  Tan,Tan,Tanفقط از طريق منوي  Drawو زير منوي  Circleقابل انتخاب اســت.
البته ،به روش  3Pبه كمك گيرههاي شيء نيز ميتوان دايرۀ مماس بر سه موضوع ترسيم كرد.
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فرمان ( Arcترسيم كمان)

Mid Point

همانطــور كه ميدانيم كمان ،قطاعي (قســمتي) از دايره

اســت كه داراي چند مشــخصۀ هندســي مطابق شكل

نقطه پايان

Start Point

ع
us
di

نقطه شروع

شع ا

روشهاي متعددي قابل كاربرد است.

End Point

Ra

رايانه چند مشــخصۀ هندســي نياز است كه بر اساس آن

 Angleزاويه

جه

روبهروســت .بهطور معمول براي ترسيم كمان به كمك

ت
on
ec ti
Dir

نقطه وسط

Center

مركز

 Chord lengthطول وتر

اجراي فرمان

Arc

در اتوكــد ،با فرمان  Arcبه يــازده روش ميتوانيم كمان
ترســيم كنيم كــه در هريك از اين روشها ،ســه مؤلفۀ
هندسي براي رسم كمان نياز است.
شيوههاي ورود فرمان  Arcمطابق جدول روبهرو است.
روشهاي ترسيم كمان از طريق منوي  Drawدر شكل

روبهرو نشان داده شده است.

شيوههاي ورود فرمان
Draw Toolbar
Arc
↵  Aيا Arc

Draw Menu
Command Line
◄روش سهنقطه

◄روش شروع ،مرکز ،پایان

◄روش شروع ،مرکز ،زاویه
◄روش شروع ،مرکز ،طول

نكته

به دليــل پيچيدگي اجراي فرمان  Arcاز طريق
خط فرمان ،براي تفكيــك روشها از طريق منوي
 Drawعمل ميكنيم.
نكته

◄روش شروع ،پایان ،زاویه
◄روش شروع ،پایان ،جهت
◄روش شروع ،پایان ،شعاع

◄روش مرکز ،شروع ،پایان

◄روش مرکز ،شروع ،زاویه
◄روش مرکز ،شروع ،طول

◄روش ترسیم کمان در ادامه

آخرین پاره خط یا کمان

ِ
جهت ترسي ِم كمان طبق پيشفرض خالف حركت عقربههاي ساعت ( )CCWاست ،مگر اينكه يا

زاويۀ منفي وارد كنيم يا در قسمت تنظيم واحدها ) )Unitsگزينۀ ( CWجهت حركت عقربههاي ساعت)
انتخاب شده باشد.
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ترسيم كمان به روش سه نقطه (3 Points

)

در اين روش ،سه نقطه واقع بر محيط كمان ،مطابق شكل

مقابل ،درخواســت ميشــود كه نقطۀ اول بهعنوان نقطۀ
شروع ،نقطۀ دوم واقع بر كمان و نقطۀ سوم بهعنوان نقطۀ
پايان كمان در نظر گرفته ميشود.
مثال :ميخواهيم كمان شــكل زير را به روش ســه نقطه
ترسيم كنيم:

 .1خطوط  ABCDرا به كمك فرمان  Lineترسيم ميكنيم.
راهنمايي :مختصات نقطۀ  Aرا ( 60و )40وارد ميكنيم.

 .2فرمان  Arcرا وارد ميكنيم.
↵  aيا Command : arc

 .3مختصات نقطۀ  Dنظيــر ( 60و )90را مقابل پيغام زير
بهعنوان نقطۀ شروع وارد ميكنيم.
↵Specify start point of arc or [Center]: 90,60

 .4مختصــات نقطۀ  Eرا بهعنوان نقطــۀ دوم كمان مقابل
پيغام زير وارد ميكنيم.
Specify second point of arc or [Center/End]:
↵@-25,10

 .5مختصات نقطــۀ  Aرا بهعنوان نقطۀ آخر كمان مقابل
پيغام زير وارد ميكنيم.
↵Specify end poind of arc : @ -25,-10
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ترسيم كمان به روش شروع ،مركز ،پايان
()Start, Center, End

در اين روش نقطــۀ اول بهعنوان نقطۀ شــروع ،نقطۀ دوم

بهعنوان مركز و نقطۀ سوم بهعنوان نقطۀ پايان كمان در نظر
گرفته ميشود( .شكل مقابل)
مثال :ميخواهيم كمان شكل زير را به روش شروع ،مركز،
پايان ترسيم كنيم.

 .1خطوط شكل را به كمك فرمان  Lineترسيم ميكنيم.
 .2فرمــان  Arcو روش مورد نظر را از طريق منوي Draw

وارد ميكنيم.
↵Menu: Draw→Arc→Start, Center, End

 .3مختصــات نقطۀ  Aرا بهعنوان نقطۀ شــروع كمان وارد
ميكنيم.
Command:_arc Specify start point of arc or
↵[Center]:100,30

 .4مختصات نقطۀ  Bرا بهعنوان مركز كمان وارد ميكنيم.
Specify…….. :_c Specify center point of arc:
↵@40 <180

 .5مختصات نقطۀ  Cرا بهعنوان نقطۀ پايان كمان وارد
ميكنيم.
Specify end point of arc or [Angle /chord↵Length]: @40 < 120

ترسيم كمان به روش Continue

به كمك گزينۀ  Continueميتوان كماني در امتداد آخرين
كمان يا پارهخط ترسيمي ،ترسيم نمود .الزم به ذكر است در
اين روش آخرين نقطۀ كمان يا پارهخط به عنوان نقطۀ شروع
كمان انتخاب شده و فقط نقطۀ پاياني كمان خواسته ميشود و
اندازۀ كمان بر حسب فاصلۀ نقطه انتها نسبت به نقطۀ شروع ( در
حقيقت برحسب طول وتر كمان) حاصل ميشود.
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مراحل ترسيم كمان به روش Continue

 .1از طريــق منــوي  Drawدر زيرمجموعۀ  Arcبر روي
گزينۀ  Continueكليك ميكنيم.
 .2نقطۀ پاياني كمان را تعيين ميكنيم.
نكته

براي ترسيم كمان در روشهايي كه ابتدا نقطه شروع
درخواست ميگردد اگر در پاسخ به پيغام Specify

 start pointفقط اينتر كنيم ،گزينۀ  continueفعال
ميشود.

نمونههاي ديگر ترسيم كمان

مثال :2ترســيم كمان به روشهاي داراي مؤلفۀ طول وتر

مثال :1ترسيم كمان به روشهاي داراي مؤلفۀ زاويه
1

1

روش شروع ،مركز ،طول وتر
روش شروع ،پايان ،زاويه

2

included angle
2

1
2

Start, end, angle

Start, center, angle

Center, start, angle

روش مركز ،شروع ،طول وتر

1

1
included angle

روش مركز ،شروع ،زاويه
2

1
2
Center, start, angle

Start, end, angle

روش شروع 1،مركز ،زاويه

مثال :3ترسيم كمان به رو 2
شهاي داراي مؤلفۀ شعاع و جهت
Start, center, angle

روش شروع ،پايان ،جهت

included angle
2

1

روش شروع ،پايان ،شعاع

2
Center, start, angle

Start, center, angle
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فرمان ( Ellipseترسيم بيضي و كمان بيضي)

اين فرمان در اتوكد بهمنظور ترســيم بيضي با يك مركز داراي مشــخصات هندسي مشخصشده در شكل زير
كاربرد دارد.

انتهاي محور ديگر

فاصله

انتهاي محور

انتهاي محور

مركز

محور بزرگ
محور كوچك

اجراي فرمان

Ellipse

بيضي در اتوكد به دو روش قابل ترسيم است كه در شكل
مقابل نشان داده شده است.
 .1روش مركــز ( )Centerكه در ايــن روش ابتدا مركز
بيضي و سپس انتهاي محورها درخواست ميشود.
 .2روش محــور ( )Axis، Endكــه در اين روش انتهاي
محورها درخواست ميگردد.
به كمك گزينۀ  Arcنيز ميتوانيم كمان بيضي را به هريك
از دو روش گفته شده ترسيم كنيم.
شيوههاي ورود فرمان  Ellipseدر جدول زير آمده است.
شيوههاي ورود فرمان
Draw Toolbar
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Ellipse

Draw Menu

↵  Elيا Ellipse

Command Line

ترسيم بيضي به روش محور ()Axis , End

مثال :بيضي شكل مقابل را ترسيم ميكنيم.
 .1فرمان  Ellipseرا وارد ميكنيم.

↵ elيا Command: ellipse

 .2مختصات نقطــۀ  Aرا بهعنوان انتهاي محور بيضي در
مقابل پيغام زير ،وارد ميكنيم.
↵ Specify axis endpoint of ellipse or …..:50,50

 .3مختصات نقطۀ  Bرا بهعنوان انتهاي ديگر محور بيضي
در مقابل پيغام زير ،وارد ميكنيم.
↵Specify other endpoint of exis: @0,40

 .4مختصــات نقطۀ  Cيا فاصلــه آن از مركز بيضي را در
مقابل پيغام زير ،وارد ميكنيم.
Specify distance to other axis or
↵[Rotation]:10

 .5خطوط شكل را به كمك فرمان  Lineترسيم ميكنيم.

نكته

به كمك گزينۀ  Rotationميتوان مقدار زاويۀ چرخش دايرۀ مولد بيضي حول محور اول را تعيين
كرد .به عبارت ديگر ،محور تعيين شــدۀ اولي را بهعنوان قطر دايرۀ مولد بيضي فرض ميكنيم و ســپس
آنرا به مقدار زاويۀ وارد شــده ميچرخانيم تا بيضي حاصل شــود .زاويۀ چرخش با اســتفاده از گزينۀ
 Rotationميتواند از  0تا  89.4درجه تعيين شود.
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ترسيم بيضي به روش مركز ()Center

مثال :بيضي شكل مقابل را ترسيم ميكنيم.
 .1فرمان  Ellipseرا وارد ميكنيم.

↵ elيا Command: ellipse

 .2حرف  Cرا بهعنوان انتخاب روش مركز در مقابل پيغام
زير ،وارد ميكنيم.
Specify axis end point of ellipse or [Arc/Cen↵ ter]: c

 .3مختصــات نقطۀ  Oرا بهعنوان مركــز بيضي در مقابل
پيغام زير ،وارد ميكنيم.
↵Specify center point of ellipse: 100,100

 .4مختصات نقطــۀ  Aرا بهعنوان انتهاي محور بيضي در
مقابل پيغام زير ،وارد ميكنيم.
↵Specify end point of exis: @20<50

.5مختصــات نقطۀ  Bيا فاصلــۀ آن از مركز بيضي را در
مقابل پيغام زير ،وارد ميكنيم.
Specify distance to other axis or [Rotation]:
↵10

 .6خطوط قاب شكل (متوازياالضالع) را به كمك فرمان
 Lineترسيم ميكنيم.
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ترسيم كمان بيضي ()Ellipse, Arc

در ترســيم كمان بيضي ،همانند قبل ،ترســيم يك بيضي

كامل صورت ميگيرد و ســپس مقــدار قطاع كمان از آن
تعيين ميشود.
مثال :ميخواهيم كمان بيضي شكل مقابل را ترسيم
كنيم.

 .1خطوط مستقيم شكل را به كمك فرمان  Lineترسيم
ميكنيم.
 .2فرمان  Ellipseو گزينۀ  Arcرا وارد ميكنيم.

↵ Menu Draw: ellipse →arc

 .3مختصات نقطــۀ  Aرا بهعنوان انتهاي اول محور كمان
مقابل پيغام زير ،وارد ميكنيم.
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Cen↵ ter]:

 .4مختصات نقطۀ  Cرا بهعنوان انتهاي ديگر محور كمان
بيضي مقابل پيغام زير ،وارد ميكنيم.
Specify other endpoint of axis:

 .5مختصــات نقطۀ  Bيا فاصلــه آن از مركز كمان را در
مقابل پيغام زير ،وارد ميكنيم.
Specify distance to other axis or
↵[Rotation]:20

 .6ابتــداي زاويۀ قطاع كمان بيضــي نقطۀ  Aرا در مقابل
پيغام زير ،وارد ميكنيم.
Specify start angle or [parameter] :

 .7مقدار زاويۀ قطاع كمان را مقابل پيغام زير ،وارد ميكنيم.
Specify end angle or [Parameter/Included angle]:
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ارزشيابي پاياني
◄نظري

(زمان 60 :دقيقه)
 .1روشهاي ترسيم دايره را نام ببريد.
 .2مراحل ترسيم دايره به روش مركز و شعاع را بنويسيد.
 .3مراحل ترسيم كمان به روش سهنقطه را بنويسيد.
 .4مراحل ترسيم بيضي به روش مركز ) (Centerرا بنويسيد.
 .5پيغام  Specify first end point of circles diameterمربوط به ترسيم دايره به روش  .............است.
 .6روشهاي  ............و  .............در فرمان دايره ،نياز به واردكردن شعاع ندارند.
 .7در فرمان  Arcگزينۀ  ..........طول وتر كمان را مشخص ميكند.
 . 8در فرمان  Ellipseگزينۀ  ..................زاويۀ چرخش را تعيين ميكند.
 .9گزينۀ  Tan،Tan،Tanاز ترسيم دايره فقط در خط فرمان موجود است.
		
درست

نادرست

 .10براي ترسيم كماني مطابق شكل زير توسط فرمان كمان براساس تنظيمات پيشفرض ابتدا نقطۀ  Bو سپس
نقطۀ  Aبايد انتخاب شود.
نادرست

			
درست

 .11در ترسيم كمان بيضي ،ابتدا يك بيضي كامل رسم شده و سپس ابتدا و انتهاي كمان بيضي درخواست ميشود.
		
درست

نادرست

 .12ترسيم دايرۀ شكل مقابل با كدام روش امكانپذير نيست؟
			
الف) 3P

		
ب) Radius

			
ج) Diameter

د) Tan،Tan،Tan

 .13در اجراي فرمان  Ellipseاز طريق خط فرمان كدام روش جاري است.
		
الف) Center

		
ب) Axis

		
ج) Arc

د) Rotation

 .14پيغام ] Specify start angle or [Parameterمربوط ،به كدام گزينه است؟
الف) ترسيم كمان
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ب) اندازهگذاري زاويه

ج) ترسيم كمان بيضي

د) ترسيم بيضي

 .15مخفف فرمان بيضي كدام گزينه است؟
		
الف) e

ب) 		el

ج) 		eli

د) b

 .16براي ترسيم بيضي به كمك چرخش دايرۀ مولد حول محورش كدام گزينه كاربرد دارد؟
		
الف) Angle

ب) Rotation

		
ج) Center

د) Arc

 .17براي ترسيم بيضي در شكل مقابل كدام روش مناسبتر است؟
		
الف) Axis

		
ب) Center

		
ج) Arc

د) همه موارد

 .18در شكل روبهرو كدام دايره از طريق  TTRقابل ترسيم است؟
		
الف) C1

		
ب) C2

ج) 		C3

د) C4

 .19در شــكل روبهرو اگر خطوط وجود داشته باشد ،براي ترسيم دايره كدام روش
مناسبتر است؟
		
الف) Centerpoint

ب) 3P

		
ج) 2P

د) TTR

 .20در شكل روبهرو با توجه به شمارۀ نقاط كدام روش براي ترسيم كمان استفاده شده است؟
		
الف) Start, End, Radius

ب) Start, End, Center

ج) 		Start, Center , End

		
د) Start, End, Direction

◄تحقيق
براي هر يك از روشهاي ترســيم كمان (گزينههاي فرمان  )Arcكه از منوي  Drawقابل انتخاب است يك مثال كاربردي
به جز مثالهاي كتاب بزنيد.
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◄عملي (زمان  150دقيقه)

براي شكلهاي زير مطلوباست:
الف) نگارش مراحل انجام كار براي هر شكل
ب) ترسيم هر شكل جداگانه در كاغذ  A4همراه با كادر و جدول
ج) ذخيرهسازي همراه با نامگذاري فايل ترسيمي

مدتزمان 150 :دقيقه (نيازي به ترسيم خط تقارن و اندازهگذاري نيست).

راهنمايي :به خاطر داشته باشيم با ذخيرهسازي كادر و جدول اوليه و تغيير نام به كمك  Save Asبراي

هر شكل نيازي به ترسيم مجدد كادر و جدول نيست.
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اجراي فرمانهاي

 Break ، Extend ،Trimو Move

◄پس از آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:

 فرمانهاي  Trimو Extendرا شناسايي كند. فرمان  Trimرا اجرا كند. پيغامها و گزينههاي  Trimرا شرح دهد. -فرمان  Extendرا اجرا كند.

 پيغامها و گزينههاي فرمان Extendرا شرح دهد. موضوعات ترسيمشده را به كمك  Trimو  Extendويرايش كند. فرمان  Breakرا شناسايي كند. فرمان  Breakرا اجرا كند. موضوعات ترسيمشده را به كمك  Breakويرايش كند. فرمان  Moveرا شناسايي كند. فرمان  Moveرا اجرا كند. -موضوعات ترسيم شده را به كمك  Moveجابهجا كند.

مدت زمان آموزش
نظري
2

عملي
6

جمع
8

پيشآزمون
 .1چگونه ميتوان موضوعات مختلف را پاك كرد؟
 .2حذف قسمتي از موضوعات نظير شكل زير با هدف رسيدن به شكل  bچگونه انجام ميشود؟

a

b

 .3امتداد دادن موضوعي مانند پارهخط شكل  aبراي رسيدن به شكل  bچگونه امكانپذير است؟

a
 .4مفهوم  Trimو  Extendچيست؟
 .5مفهوم  Breakچيست؟
 .6براي تبديل بيضي به كمان مطابق شكل چه راهحلي پيشنهاد ميكنيد.

 .7چگونه ميتوانيم موضوعات را در صفحۀ ترسيم جابهجا كنيم؟
 . 8اصطالح  Moveبه چه مفهومي است؟

b

فرمانهاي  Trimو

Extend

قبل از Trim

 Trimبه منظــور بريدن خطوط يا لبههــاي اضافي نظير
شكل مقابل كاربر دارد.
همانطــور كه مشــاهده ميكنيد در ايــن عمل يك

در حال Trim
مقدار اضافي

موضوع بايد به عنوان مرز برش معرفي شــود تا لبههاي
اضافي نسبت به آن بريده شود.

 Extendبه منظور امتداد دادن يا به عبارتي توسعۀ خطوط
يا لبههاي ناقص تا مرز معيني كاربرد دارد.
در اين فرمان نيز مانند فرمان  Trimابتدا بايســتي مرز

مرز برش

نتيجه

قبل از Extend
مرز امتداد
در حال Extend

توسعه مشخص شود تا خطوط و كمانها تا مرز امتداد يابد.

مقدار امتداد
نتيجه

نكته

 .1در نسخههاي اخير اتوكد اين دو فرمان با هم عمل ميكنند .به عبارت ديگر مكمل يكديگرند.
 .2در هر دو عمل  Trimو  Extendابتدا بايد مرز تعيين شود.
آيا پيش ميآيد كه به هر دو عمل  Trimو  Extendبراي يك شكل نياز پيدا شود؟
البته؛ به شكل زير توجه كنيد ،اگر مقصود اين باشد كه شكل  aبه شكل  cتبديل شود.

ابتدا پارهخط اضافي  dنسبت به دايره بريده ( )Trimميشود و سپس پارهخط  eنسبت به دايره امتداد ()Extend
مييابد.
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اجراي فرمان

شيوههاي ورود فرمان

Trim

Modify Toolbars

فرمان  Tirmبه چند شيوه مطابق جدول روبهرو قابل وارد
كردن است.

Trim

Modify Menu

 trيا Trim

Command Line

مراحل اجراي فرمان Trim
↵  trيا Command: trim
Current setting: Projection=UCS, Edge=None

 .1فرمان  Trimرا وارد ميكنيم

Select cutting edges
>Select objects or <select all

 .2موضوعاتي را به عنوان مرز انتخاب ميكنيم.
 .3موضوعات ديگري را به عنوان مرز انتخاب ميكنيم يا براي پايان

↵ Select objects:

دادن به انتخاب ،اينتر ميكنيم.

 .4موضوع مورد برش را انتخاب ميكنيم يا براي امتداد كليد Select object to trim or shift-select to extend or: Shift
را فشرده نگه ميداريم و ســپس موضوعات را انتخاب ميكنيم[Fence/ Crossing/ Project/ Edge/ eRase/ Undo] .

 .5براي پايان يافتن فرمان اينتر ميكنيم.

↵ select object to trim or ...:

نكته

اگر در پيغام دوم بهجاي انتخــاب موضوعات مرزي فقط اينتر كنيم ،همۀ موضوعات فايل اجرايي
به عنوان مرز انتخاب ميشوند.
]گزينۀ  [Fenceبراي انتخاب موضوعات مورد برش به كمك خط  Fenceكاربرد دارد.
Fence

(الف) قبل از Trim

(ب) بعد از Trim

انتخاب به كمك گزينۀ Fence

]گزينۀ  [Crossingبراي انتخاب موضوعات مورد برش به كمك كادر  Crossingكاربرد دارد.

(ب) بعد از Trim

(الف) قبل از Trim

انتخاب به كمك گزينه Crossing
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]گزينۀ  [Projectبهمنظور انتخاب موضوعات مورد برش در محيط سهبعدي كاربرد دارد.

]گزينــۀ  [eRaseبا وارد كردن حرف ،rمعرف گزينۀ  ،eRaseميتوان موضوعاتي را بدون خروج از فرمان Trim

بهصورت كامل پاك كرد.

]گزينۀ  ،[Undoكاربرد حرف  uباعث برگشت آخرين عمل  Trimميشود.

]گزينــۀ  [Edgeبراي برش موضوعات نســبت به مرزي كه با آن موضوع تقاطع ظاهــري ندارد ،اما امتداد مرز

موضوع مورد نظر را قطع ميكند كاربرد دارد.

مثال :اگر مقصود رسيدن به شكل (ب) از شكل (الف) باشد .چنين عمل ميكنيم.
 .1فرمان  Trimرا وارد ميكنيم.
↵Command: trim

 .2بــراي انتخاب همــۀ موضوعات بهعنوان مــرز ،اينتر
ميكنيم.
↵ Select objects or <select all>:

 .3حرف  eرا براي انتخاب گزينۀ  Edgeوارد ميكنيم.
Select object to trim or shift – select to extend
or [Fence/Crossing/Protect/Edge/eRase/Un↵do]:e

 .4اينجــا نيز حــرف  eرا البته به منظــور انتخاب گزينۀ
 Extendوارد ميكنيم.
Enter an implied extension mode [Extend/No
↵extend] <No extend>:e

 .5اكنون موضوع مورد برش (قســمتي از دايره مقابل به
زاويه) را انتخاب ميكنيم.
Select object to trim or:

 .6براي پايان يافتن فرمان ،اينتر ميكنيم.

Select object to trim or….
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(الف) قبل از Trim

(ب) بعد از Trim
كاربرد گزينۀ Edge

دستوركار شمارۀ :1
شكل مقابل را در كاغذ  A4به كمك  Trimترسيم كنيد.
زمان 5 :دقيقه

مراحل اجرا:

 .1فايل ترسيمي  A4ايجاد كرده ،آنرا نامگذاري و ذخيره
كنيد و براي آن كادر و جدول ترسيم كنيد.

 .2به كمك فرمانهاي  Lineو  Circleشكل اوليه را ترسيم
ميكنيم.
 .3فرمان  Trimرا وارد كنيد.
↵Command: trim

 .4دو خط مماس را بهعنوان مرز انتخاب كنيد.
Select objects or <select all>:

 .5روي قسمتهايي از دايرهها كه بايد حذف شود كليك
كنيد.
… Select object to trim or

 .6براي پايانيافتن فرمان ،اينتر كنيد.
 .7فايل خود را ذخيره كنيد.
 . 8نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه
دهيد.
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اجراي فرمان

Extend

شيوههاي ورود فرمان

فرمان  Extendبه چند شيوه قابل وارد كردن است ،كه در

Modify Toolbar

جدول مقابل آمده است.

Extend

Modify>Menu

Extend/EX

Command Line

مراحل اجراي فرمان Extend

 .1فرمان  Extendرا وارد ميكنيم.
نتيجۀ آن پيغامهاي زير است:

↵  exيا Command: extend
Current settings: Projection=UCS , Edge=Extend
Select boundary edges
Select objects:

 .2تعدادي موضوع انتخاب ميكنيم
 .3موضوعــات ديگري را انتخاب يــا براي پايانيافتن

↵ Select objects:

انتخاب اينتر ميكنيم.
 .4موضوع مورد توسعه (امتداد) را انتخاب ميكنيم.
يا با فشــردن

Shift

و انتخــاب موضوع عملكرد

 Trimرا انجام ميدهيم.

Select object to Extend
or shift-select to Trim
]or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo

 .5براي پايانيافتن فرمان اينتر ميكنيم.

↵ …Select object to Extend or

نكته

كليــۀ گزينههاي فرمان  Extendهمانند گزينههاي فرمان  Trimعمل ميكنند ،بهجز گزينۀ  eraseكه
مختص فرمان  Trimبوده و در فرمان  Extendموجود نيست.
نكته

در هر دو فرمان  Trimو  Extendاگر وضعيت گزينۀ  Edgeاز حالت  Extendبه  No Extendتغيير
يابد ،بهعنوان تنظيم جاري براي گزينۀ  Edgeدر فرمان مربوطه محسوب ميشود.
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دستوركار شمارۀ :2
نقشۀ زير را به كمك فرمانهاي  Trimو  Extendدر كاغذ

 A4همراه با كادر و جدول ترسيم كنيد.

(زمان 30 :دقيقه)

مراحل اجرا:

 .1به كمك فرمان  Lineنماي جلو را مطابق شكل روبهرو
ترسيم كنيد.

 .2به كمك فرمــان  Circle ،Lineو  Trimدورۀ خارجي
نماي جانبي را مطابق شكل روبهرو ترسيم كنيد.
مرز امتداد

 .3به كمك فرمان  Extendهمانند شكل مقابل اثر اختالف
سطحهاي نماي روبهرو را به نماي جانبي منتقل كنيد.
Fence

 .4به كمك فرمان  Trimخطــوط اضافي را حذف كنيد.
(انتخاب ميتواند به كمك گزينۀ  Fenceانجام شود)
 .5فايل خود را ذخيره كنيد.
 .6نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم
ارائه دهيد.
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فرمان

Break

اين فرمان بهمفهوم شكســتن و براي حذف قســمتي از
موضوعات ايجادشده بدون نياز به مرز ،كاربرد دارد.

به شــكل مقابل توجه كنيد .اگر مقصود اين باشد كه طبق
استاندارد نقشهكشــي خط تقارن در محدودۀ متن اندازه
حذف شود ،اين عمل با فرمان  Breakامكانپذير است.
فرمان  Breakبراي شكســتن موضــوع در يك نقطه نيز
كاربرد دارد ،به نحوي كه با تعيين دو نقطۀ شكســت در

نقطۀ شكست

يك مكان اين عمل امكانپذيرميشود.
همانطور كه در شــكل مقابل مالحظه ميكنيد ،كمان
شكستهشــده در يك نقطه به دو كمان مستقل تبديل شده

پس از شكسته شدن

در هنگام شكستن

كه يكي از آنها انتخاب شده است.

اجراي فرمان

Break

فرمان  Breakنيز به چند شيوه مطابق جدول روبهرو وارد ميشود.
ضمن اين كه نشانۀ

در نوار ابزار  Modifyبراي شكستن موضوع در يك نقطه كاربرد دارد.

شيوههاي ورود فرمان
Modify Toolbar
Break

Modify Menu

Break/Br

Command Line

مراحل اجراي فرمان Break

 .1فرمان  Breakرا وارد ميكنيم
 .2موضوع مورد نظر براي شكستن را انتخاب ميكنيم.
 .3نقطۀ دوم محل شكستن را وارد ميكنيم
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Command: break
Select object:
Spesify second break point or [First point]:

نكته

 .1طبق پيشفرض محل انتخاب موضوع بهعنوان نقطۀ اول شكســت محســوب ميشــود ،اما در
صورت نياز ميتوان حرف  Fرا براي تعيين نقطۀ اول بهصورت دقيقتر وارد كرد.
 .2در شكستن منحنيهاي بســته نظير دايره ،بيضي
ترتيب انتخاب نقاط ابتدا و انتهاي شكست بسيار مهم
است ،زيرا طبق پيشفرض جهت شكست برخالف
جهت عقربههاي ساعت ) (CCWاست .براي روشنتر
شدن موضوع به شكل مقابل توجه كنيد همانطور كه
مالحظه ميكنيد در حالت (الف) سه ربع و در حالت
(ب) يك ربع دايره باقي مانده است.

فرمان

ج) نتيجه

ب) انتخاب نقاط

الف) قبل از شكست

Move

ايــن فرمان براي حركت دادن يا جابهجايي موضوعات از
مكاني به مكان ديگر كاربرد دارد .به شــكل مقابل توجه
كنيد .مثلث ترسيمشــده در سمت راســت كاغذ (حالت

الف) اجراي Move

الف) به ســمت چپ (حالت ب) منتقل شده است كه در
اين جابهجايي پس از انتخاب موضوع نقطۀ  1مبنا (مبدأ)
و نقطۀ  2مقصد محسوب ميشود.

اجراي فرمان

ب) نتيجه

Move

براي اجراي فرمان  Moveميتوانيم به يكي از شــيوههاي
مندرج در جدول مقابل عمل كنيم.
البته به خاطر داشــته باشــيم فرمان  Moveموقعي در
منوي ميانبر ظاهر ميشــود كه ابتدا موضوع انتخاب شده
باشد و سپس كليك راست كنيم.

شيوههاي ورود فرمان
Modify Toolbar
Move

Modify menu

 Moveيا M

Command line

Move

Shortcut menu
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مراحل اجراي فرمان Move

 .1فرمان  Moveرا وارد ميكنيم.
 .2موضوعات موردنظر را انتخاب ميكنيم.
 .3براي اتمام انتخاب اينتر ميكنيم.
 .4نقطۀ مبنا (مبدأ حركت) را تعيين ميكنيم.
 .5نقطۀ دوم (مقصد) را تعيين ميكنيم.

↵  mيا Command: move
Select objects:
↵ Select objects:
]Specify base point or [Displacement
<Displacement>:

Specify second point or <Use first point as
displacement>:

]گزينــۀ  [Displacementبــا كاربرد ايــن گزينه مبدأ

مختصات به عنوان نقطۀ مبنا تعیین می گردد و کافی است
نقطۀ مقصد را مشخص کنیم.
>پيشفرض <Use first point as displacement

در پيغــام آخر اگر به جاي تعييــن نقطۀ مقصد فقط اينتر
كنيم نقطۀ تعیین شــده اول به صــورت Displacement

عمل نموده و فاصله آن نســبت به مبدأ مختصات مقدار
جابه جایی خواهد بود .مثال اگر مطابق شــكل دايرهاي به
مركز  40و  50ترســيم شده باشد پس از اجراي  Moveو
انتخاب مرکز آن به عنوان نقطۀ مبنا ،كاربرد اين پيشفرض
می تواند دایره را به نقطۀ  80و  100منتقل کند.
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كاربرد پيشفرض <>Use first point as displacement

دستوركار شمارۀ :3
شــكل ارائه شده را ترســيم كرده و سپس به نيمۀ سمت
راست كادر منتقل كنيد.

(زمان 15 :دقيقه)

مراحل اجرا:

 .1به كمك فرمان  Circleشكل را ترسيم كنيد.
 .2فرمان  Moveرا وارد كنيد.
↵Command: move

 .3شكل را انتخاب كنيد.
Select objects:

 .4اينتر كنيد.
↵ Select objects:

 .5نقطه مركز دايرهها را انتخاب كنيد.
Specify base point or [Displacement]:

 .6موس را به سمت راست ببريد و در نقطۀ  2كليك كنيد.
Specify second point or <Use first point as
displacement>:

 .7فايل خود را ذخيره كنيد.
 .8نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم
ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄نظري (زمان  30دقيقه)

 .1فرايند اجراي فرمان  Moveدر زير نوشته شده است ،مفهوم هر پيغام را مقابل آن بنويسيد.
فرمان  Moveرا وارد ميكنيم..................................

Command: move
Select objects:
↵Select objects:
Specify base point or [Displacement] :

Specify second point or <Use first point as displacement> :

 .2مفهوم و كاربرد هر يك از گزينههاي زير را مقابل آن بنويسيد.
الف) :Fence
ب) :Crossing
ج) :Edge
 .3كدام فرمان براي ويرايش نيازي به مرز ندارد؟
		
الف) Trim

		
ب) Extend

		
ج) Break

د) هیچکدام

 .4فرمان  ............................وارد كردهايم كه پيغام زير ظاهر شده است؛
… Select object to extend or shift-select to trim or

		
الف) Trim

		
ب) Extend

		
ج) Break

د) Move

 .5براي امتداد دادن پارهخط  abدر شكل زير تا راستاي پارهخط  cdكدام گزينه كاربرد دارد؟
		
الف) Edge
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ب) Crossing

		
ج) Project

د) Fence

ِ
ِ
شكست منحنيهاي بسته نظير دايره خالف جهت عقربههاي ساعت است.
جهت
 .6در فرمان Break
			
درست

نادرست

 .7به كمك كدام گزينه انتخاب موضوعات مورد برش توسط كادر گروهي امكانپذير است.
			
ب) Crossing

		
الف) Fence

د) Pick box

		
ج) All

 . 8كدام گزينه در فرمان  Extendموجود نيست؟
			
ب) Project

		
الف) Erase

د) Crossing

		
ج) Fence

 .9براي اينكه فرمان  Trimعملكرد  Extendرا داشته باشد كليد  ....كاربرد دارد.
 .10تفاوت فرمان  Breakو  Extendچيست؟
 .11در فرمان  Trimاگر در مقابل پيغام زير ،اينتر كنيم همه موضوعات فايل جاري بهعنوان مرز انتخاب ميشود.
Select objects or <select all>:

			
درست

نادرست

 .12با فرمان  Breakنميتوان موضوعات را در يك نقطه شكست.
			
درست

نادرست

 .13مراحل اجراي فرمان  Moveرا بنويسيد.
 .14با فرمان  cutو  pasteنيز ميتوانيم موضوعات را جابهجا كنيم.
			
درست

نادرست

 .15كدام گزينه در فرمان  Moveباعث جابهجايي موضوع به اندازه مختصات موقعيت جاري موضوع ميشــود.
		
الف) []Displacement

ب) <>Specify first point as displacement

ج) 		Base point

د) Select object

 .16كدام فرمان از طريق منوي ميانبر ( )Short cut menuقابل وارد كردن است؟
		
الف) Extend

		
ب) Trim

		
ج) Break

د) Move
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◄عملي (زمان  150دقيقه)

براي هريك از اشكال زير مطلوباست:
الف) نگارش دستوركار
ب) تنظيم فايل  ، A4نامگذاري و ذخيرهسازي آن
ج) ترسيم كادر و جدول طبق اصول نقشهكشي
د) ترسيم شكلهاي ارائه شده در برگ  A4با فرمانهاي مربوط و ويرايش به كمك Extend ،Trimو...
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103

104

105
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واحد كار سوم
اجراي كاربرد امكانات كمك ترسيمي
شماره

عنوان

زمان
نظري

عملي

جمع

1

اجراي تنظيمات ابزار نقشهكشي

4

12

16

2

كنترل تصوير و صفحۀ نمايش

2

6

8

اجراي تنظيمات ابزار نقشهكشي ()Drafting settings
◄در پايان آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:
 ابزار  Orthoرا فعال و غيرفعال كند. ابزار  Orthoرا در عمليات ترسيمي و ويرايشي به كار گيرد. ابزار  Polarرا فعال و غيرفعال كند. ابزار  Polarرا در عمليات ترسيمي و ويرايشي به كار گيرد. ابزار  Osnapرا شناسايي كند و كاربرد آنرا در نقشهكشي توضيح دهد. ابزار  Osnapرا فعال و غيرفعال كند. ابزار  Osnapرا تنظيم كند. روشهاي بهكارگيري ابزار  Osnapرا بنويسد. ابزار  Osnapرا در ترسيم و ويرايش نقشه استفاده كند. ابزار  Otrackرا فعال و غيرفعال كند. -ابزار  Otrackرا در عمليات ترسيمي و ويرايشي به كار گيرد.

مدت زمان آموزش
نظري
4

عملي
12

جمع
16

پيشآزمون
 .1كاربرد خطكش تي و گونيا در نقشهكشي چيست؟
 .2انواع خطكش تي و ويژگي هر يك چيست؟
 .3آيا در اتوكد نيز ابزاري معادل خطكش تي و گونيا داريم؟
 .4در اتوكد براي كداميك از موضوعات زير مركز ( )Centerتعريف نشده است؟
		
الف)Circle

		
ب) Arc

		
ج)Ellipse

د)Line

 .5اصطالح  Polarبه چه معنايي است و قبل از اين در چه موضوعي با آن مواجه بودهايد؟
 .6اصطالح  Tangentبه چه معنايي است و قبل از اين در چه موضوعي با آن مواجه بودهايد؟
 .7اصطالح  Gridبه چه معنايي است و قبل از اين در چه موضوعي با آن مواجه بودهايد؟
 . 8در شــكل زير اگر قصد داشــته باشيم ابتدا دايره و ســپس چهارضلعي را ترسيم كنيم ،مختصات گوشههاي
چهارضلعي چگونه تعيين ميشوند؟

 .9چگونه ميتوان مطابق شكل زير دايرهاي در مركز مستطيل بدون ترسيم خطوط اضافي ترسيم كرد؟

ابزار

Ortho

اين ابزار براي حركت مكاننما در راســتاي افقي و قائم
كاربرد دارد كه در عمليات ترســيمي و ويرايشــي باعث
ســهولت در تعيين مختصات و باالرفتن ســرعت عمل
ميگردد.

فعال و غير فعال كردن :Ortho
الف) فشردن كليد

F8

روي صفحهكليد

ب) فشردن کلیدهای ترکیبی
ج) كليــك روي دكمۀ

Ctrl+L

Ortho

در نوار وضعيت مطابق

شكل زير:

د) اجراي فرمان  Orthoدر خط فرمان به شيوۀ زير:
 .1فرمان  Orthoرا در خط فرمان وارد ميكنيم:

↵Command: ortho

 .2گزينــۀ  ONرا براي فعال كردن ،يا گزينۀ  OFFرا براي
غيرفعال كردن تايپ و اينتر ميكنيم:
ه) فشــرده نگه داشــتن کلید

shift

↵Enter mode [ON/OFF]<OFF>:ON

  هنگام عملیات

ترسیمی یا ویرایشی؛ این روش به صورت موقت Ortho
را فعال یا  غیرفعال می کند ،بدیهی اســت که اگر Ortho

فعال بوده فشــرده نگه داشــتن

shift

آن را غیرفعال

می کند و بالعکس .دقت داشــته باشید در این روش چون
کلید

shift

در حالت فشرده است وارد کردن مستقیم

فاصله غیرممکن می شود.

نكته

هنگاميكه  Orthoفعال باشــد براي تعيين
مختصات نظير ترســيم خط كافي اســت راستاي
حركــت را با موس تعيين كنيم و فاصلۀ مورد نظر
را وارد و اينتر كنيم .به عبارت ديگر ،با فعال بودن
 Orthoروش تعيين مختصات هم نســبي است و
هــم زاويۀ آن به كمك موس تعيين ميشــود .كه
البته فقط روي زاويه صفر 180 ،90،و  270درجه
قابليت حركت دارد.
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دستوركار شمارۀ :1
شــكل مقابل را به كمك  Orthoتوسط فرمان  Lineدر
كاغذ  A4با كادر ترسيم كنيد:
مدت زمان 15( :دقيقه)

مراحل اجرا:

 Ortho .1را فعال كنيد.
نكته

در نوار وضعيت فعال بودن   Orthoقابل مالحظه است.
 .2فرمان  Lineرا وارد كنيد.
↵Command: line

 .3مختصات نقطۀ  Sرا وارد كنيد  .

Ortho:27,8889<0°

↵Specify first point: 40,40

 .4موس را به سمت راســت حركت دهيد و عدد  25را
وارد كنيد.

Ortho:8.7159<0°

↵ Specify next point or [Undo]:25

 .5موس را به ســمت باال حركت دهيد و عدد  15را وارد
كنيد.

Ortho:5.4085<90°

↵ Specify next point or [Undo]:15

 .6موس را به سمت راســت حركت دهيد و عدد  30را

Ortho:8.3

وارد كنيد  .
↵ Specify next point or [Close/Undo]:30

 .7موس را به ســمت پايين حركــت دهيد و عدد  15را
وارد كنيد  .
↵ Specify next point or [Close/Undo]:15

Ortho:1.538

 .8موس را به سمت راســت حركت دهيد و عدد  25را
وارد كنيد  .
↵ Specify next point or [Close/Undo]:25
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 .9موس را به ســمت باال حركت دهيد و عدد  20را وارد
كنيد  .

Ortho:

↵Specify next point or [Close/Undo]:20

 .10مختصات نقطۀ  Aرا بهصورت دكارتي نســبي وارد
كنيد  .
Specify next point or [Close/Undo]:@-10,15

 .11موس را به ســمت چــپ حركت دهيد و عدد  60را
وارد كنيد  .

Ortho:7.8469<180°

↵Specify next point or [Close/Undo]:60

 .12مختصات نقطۀ  Bرا بهصورت دكارتي وارد كنيد.
↵  Specify next point or [Close/Undo]:@-10,-15
 .13موس را به ســمت پايين حركــت داده و عدد  20را
وارد كنيد  .
↵Specify next point or [Close/Undo]:20

 .14براي پايان فرمان فقط اينتر كنيد  .
↵ Specify next point or [Close/Undo]:

 .15فايل خود را ذخيرهسازي كنيد.
 .16نتيجۀ كار را جهت ارزشيابي به هنرآموز محترم خود
نشان دهيد.
نكته

همانطور كه در مراحل  10و  12مشاهده كرديد براي تعيين مختصات تحت زاويه ميتوانيد بدون
اينكــه  Orthoرا غيرفعال كنيد مختصات نقطۀ موردنظر را به انــواع روشهاي تعيين مختصات اعم از
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دكارتي نسبي يا قطبي نسبي وارد كنيد.

ابزار

Polar

اين ابزار براي حركت مكاننما در راســتاي زاويۀ تنظيمشده ،اعم از افقي ،قائم و هر زاويۀ ديگري كاربرد دارد.
به نحوي كه با فعال شدن  Polarتمامي زوایای مضرب زاويۀ تنظيم شده قابل دستيابي است.

مثال :اگر زاويه  Polarبر روي زاويه  45درجه تنظيم شود ،زواياي صفر 270 ،225 ،180 ،135 ،90 ،45 ،و 315
را نيز شامل ميشود  .

Polar:35.0707<5°

Polar on

فعال و غير فعال كردن
الف) كليك روي دكمۀ

ب) فشردن كليد

F10

Polar off

Polar

Polar

در نوار وضعيت

روي صفحهكليد

ج) فشردن کلیدهای ترکیبی

Ctrl+U

د) از طريق پنجرۀ  Drafting Settingبه ترتيب زير:
 .1از منوي  Toolsروي  Drafting Settingsكليك ميكنيم.
 .2در پنجرۀ  Drafting Settingsروي سربرگ  Polar Trackingكليك ميكنيم.
 .3گزينۀ  Polar Trackingرا فعال ميكنيم.
ه) فشــرده نگه

داشتن کلید F10

هنگام عملیات ترسیمی یا ویرایشی؛ این روش به صورت موقت  Polarرا فعال

یا غیرفعال می کند ،بدیهی است اگر  Polarفعال بوده با فشرده نگه داشتن کلید

F10

آن غیرفعال می شود.

نكته

به محض فعالكردن  ،Polarابزار  ،Orthoبهصورت خودكار غيرفعال ميشود ،چرا؟
زيرا ابزار  Polarعملكرد  Orthoرا نيز انجام ميدهد.
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تنظيم زاويۀ

Polar

راستاي ابزار  Polarقابل تنظيم بر روي زواياي دلخواه است كه براي تنظيم آن به طريق زير عمل ميكنيم.
مراحل اجرا:

 .1روي دكمۀ  

Polar

در نوار وضعيت كليك راست ميكنيم.

 .2از زير مجموعۀ بازشده بر روي گزينۀ  settingsكليك ميكنيم تا پنجرۀ  Drafting Settingsظاهر شود.

 .3از سر برگ  ،Polar Trackingزاويۀ مورد نظر را در قسمت  Increment angleوارد ميكنيم.
 .4روي دكمۀ

OK

كليك ميكنيم.

نكته

بــه كمك گزينــۀ  Additional anglesو دکمه ی

New

  می توان زوایــای جدید دیگری نیز

برای راســتای  Polarاضافه نمود .هر زاویه در این قســمت نسبت به صفر درجه تنظیم شده  و شامل
مضرب های آن نمی شود.
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دستوركار شمارۀ :2
شكل مقابل را به كمك  Polarتوسط فرمان  Lineدر كاغذ
 A4همراه با كادر ترسيم كنيد.

(زمان 15 :دقيقه)

مراحل اجرا:

 Polar .1را روي زاويۀ  45درجه تنظيم و فعال كنيد.
نكته
فعال بودن  Polarدر نوار وضعيت قابل مالحظه است.

 .2فرمان  Lineرا وارد كنيد.
↵ Command: line

 .3مختصات نقطۀ  Sرا وارد كنيد.
↵ Specify first point: 50,40

 .4موس را به ســمت راســت حركت داده و عدد  15را
وارد كنيد.

Polar:5.9489<0°

↵ Specify next point or [Undo]:15

 .5موس را به ســمت راســت و پاييــن حركت دهيد تا
زاويــۀ  315درجه ظاهر شــود و عــدد  15را وارد كنيد.
↵ Specify next point or [Close/Undo]:15

Polar:0.8237<315°

 .6موس را به ســمت راست و باال حركت دهيد ،تا زاويۀ

 45درجه ظاهر شود و عدد  15را وارد كنيد  .

↵Specify next point or [Close/Undo]: 15

Polar:3.5945<45°

 .7موس را به ســمت راست حركت دهيد ،تا زاويۀ صفر

درجه ظاهر شود و عدد  15را وارد كنيد  .

↵ Specify next point or [Close/Undo]:15

Polar:0.6363<0°
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 .8موس را به سمت باال حركت دهيد ،تا زاويۀ  90درجه

Polar:5.8259<90°

ظاهر شود و عدد  15را وارد كنيد  .

↵ Specify next point or [Close/Undo]:15

 .9موس را به ســمت راست و باال حركت دهيد ،تا زاويۀ

Polar:15.

 45درجه ظاهر شود و عدد  15را وارد كنيد  .

↵ Specify next point or [Close/Undo]:15

 .10موس را به ســمت چپ و باال حركت دهيد ،تا زاويۀ

Polar:9.1209<135°

 135درجه ظاهر شود و عدد  15را وارد كنيد  .

↵ Specify next point or [Close/Undo]:15

 .11موس را به سمت باال حركت دهيد ،تا زاويۀ  90درجه
ظاهر شود و عدد  15وارد كنيد  .

↵ Specify next point or [Close/Undo]:15

 .12مختصات نقطۀ  Sرا وارد كنيد.
↵ Specify next point or [Close/Undo]:15

 .13براي پايان اجراي فرمان اينتر كنيد.
↵ Specify next point or [Close/Undo]: 15

 .14فايل خود را ذخيرهسازي كنيد.
 .15نتيجۀ كار را جهت ارزشيابي به هنرآموز محترم خود
نشان دهيد.
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Polar:1.4724<90°

ابزار

(Object Snap) Osnap

Endpoint
Midpoint

تا اينجا متوجه شــديد كه براي تعيين مختصات هر نقطه
در عمليات ترســيمي و ويرايشــي روشهاي گوناگوني
وجود دارد ،حال ميخواهيم بدانيم چگونه ميتوان براي
ترســيمات جديد از ترســيمات موجود كمك بگيريم؟

Intersection

جواب اين ســؤال در امكاناتي موسوم به گيرههاي شيء
) (Object Snapنهفته است .ميتوان گفت گيرههاي شيء
امكاناتي دقيق هســتند كه به كمك آنها از مشــخصات
هندسي موضوعات موجود براي ترسيمات جديد استفاده
ميكنيم .گيرههاي شيء در پاسخ به پيغامهاي درخواست
مختصــات نظير  Specify first pointدر فرمان  Lineو يا

Quadrant

 Specify center pointدر فرمان  Circleكاربردي هستند،
به نحوي كه با فعال كردن آنها و حركت مكاننما بر روي
موضوعات موجود نشــانههاي مربوط ظاهر شده و قابل
استفاده ميگردند.
چند نمونه از گيرههاي شيء پركاربرد در شكل مقابل

Quadrant
Center

نشان داده شده است ،كه البته تعداد و كارايي آنها بيشتر
است كه در ادامه به آن ميپردازيم.
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معرفي انواع گيرههاي شيء
نام گيرۀ شيء

نشانه

مفهوم و كاربرد

Endpoint

نقطه انتهاي پارهخط ،كمان و...

Midpoint

نقطه وسط پارهخط ،كمان و...

Center

مركز دايره ،كمان ،بيضي و...

نمونه

Endpoint: 5

Midpoint:

Center:

گره (نقطه محل شــروع متن و اندازهگذاري و

Nod

انتخاب نقطهاي كه با  Pointايجاد شده است)
نقطه ربع( )1-دايره ،كمان ،بيضي و....
4

Quadrant

Nod:6.0583< 240°

Quadrant < 240°

Intersection

تالقي دو موضوع خطي نظير پارهخط ،كمان... ،
Intersection

Extension

...

امتداد موضوعات خطي باز نظير پارهخط و كمان
Extention < arc, Ext

Insertion

نقطه درج بلوك ،متن و....

Perpendicular

نقطه عمود بر موضوعات

Tangent

محل مماس بر موضوعات

Insert < 300°, Insert < 180°

Perpendicular

Nearest

Apparent intersection

نزديكتريــن نقطه به موضوعــات (اطمينان از
چسبيدن موضوعات به يكديگر)

Tangent

Nearest

تالقي ظاهري موضوعات ،نظير دو خط متنافر
كه در يك نما متقاطع به نظر ميرسند.
Intersection

Parallel

توازي موضوعات
˚Parallel:1.7806<307
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اجراي فرمان

Osnap

پس از وارد كردن فرمان  Osnapپنجرهاي مطابق شكل زير ظاهر ميشود.
شيوههاي ورود فرمان
Tools Menu

Drafting Setting
Right Click on Osnap/Settings
 Osnapيا Os

Status bar

Command Line

در پنجرۀ  Drafting Settingsگيرههاي شــيء زيرمجموعۀ ســربرگ  Object Snapاســت كه در آن ميتوانيم
گيرههاي شــيء موردنياز را انتخاب كرده و توســط دكمۀ

OK

تنظيمات را تأييــد نموده و از آنپس با

فعال کردن  Osnapآنها را به كار ببريم.

به كارگيري خودكار 1گيرههاي شيء

در صورتيكه گيرههاي شيء موردنياز در پنجرۀ  ،Drafting Settingsانتخاب شده باشند به چند روش ميتوان
آنها را فعال و غيرفعال كرد .وقتی  Osnapفعال باشــد در عملیات ترســیمی و ویرایشــی گیره های شیئی به
صورت خودکار بر روی موضوعات ظاهر و قابل استفاده می شوند.
الف) كليك بر روي دكمۀ  Osnapدر نوار وضعيت )(Status bar

Osnap on

1 . Automatic
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ب) فشردن كليد

F3

بر روي صفحهكليد

ج) فشردن کلیدهای ترکیبی

Ctrl+F

د) انتخاب گزينۀ ]Object Snap On [F3

در پنجرۀ  Drafting Settingsمطابق شكل زير

نكته

در هنگام كاربرد گيرههاي شيء دقت كنيد دكمۀ  Snapواقع در نوار وضعيت در حالت فعال نباشد.
زيرا در عملكرد گيرههاي شــيء اخالل ايجاد ميكند؛  Snapابزاري متفاوت اســت كه در مباحث بعدي
به آن ميپردازيم.

نكته

اگر در هنگام به كارگيري خودكار گيرههاي شــيء روي نقشــههاي شلوغ ،گيرۀ شيء موردنظر به
راحتي در دسترس نباشد ميتوانيد با كليد

Tab

آنها را يكي يكي مرور كرده و پس از يافتن گيرۀ

شيء موردنظر روي آن كليك كنيد.

به كارگيري موقت گيرههاي شيء

همانطور كه قب ً
ال اشاره شد گيرههاي شيء در پاسخ به پيغام درخواست مختصات كارايي دارد ،كه دسترسي و به
كارگيري موقت آنها به روشهاي مختلف به شرح زير امكانپذير است.
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الف) از طريق نوار ابزار  Osnapبا انتخاب نشانۀ گيره شيء
موردنظر.

ب) از طريق فشردن كليد  Shiftو كليك راست در صفحۀ
ترسيمي ،با انتخاب نام گيرۀ شيء موردنظر از ليست
شناور ظاهرشده مطابق شكل روبهرو.
ج) تايپ سه حرف اول اصطالح هر گيرۀ شيء در پاسخ
به پيغام درخواست مختصات.
مثال :براي ترسيم خطي از مركز دايرهاي موجود چنين
عمل ميكنيم.

 .1فرمان  Lineرا وارد ميكنيم.
↵Command: line

 .2در مقابل پيغام درخواست مختصات عبارت  Cenرا
تايپ ميكنيم.
↵Specify first point: cen

 .3مكاننما را روي دايره ميبريم تا عالمت

Center

در مركز

دايره مشخص شود.

 .4كليك ميكنيم تا نقطۀ شروع خط در مركز دايره تعيين
شود.
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دستوركار شمارۀ :3
شــكل ارائهشــده را به كمك ابزار  Osnapتوسط فرامين
 Line ،Circleو  Arcدر برگۀ  A4ترســيم كنيد (نيازي به
ترسيم خطوط تقارن نيست)

(زمان 10 :دقيقه)

مراحل اجرا:

 .1گيرههاي شــيء  Center ،Midpointو  Quadrantرا

در پنجرۀ  Drafting Settingانتخاب كنيد.
 .2ابزار  Osnapرا فعال كنيد.
 .3فرمان  Circleرا وارد كنيد.
نكته

فعال بودن ابزار  Osnapدر نوار وضعيت قابل مالحظه است.
↵ Command: circle

 .4مختصات مركز دايره را وارد كنيد( .مثال  100و )150
↵ Specify center point ….:100,150

 .5شعاع دايره ( )60را وارد كنيد.
↵ Specify radius of circle ….:60

 .6فرمان  Lineرا وارد كنيد.
↵ Command: line

 .7نقطــۀ  Aرا به كمك گيرۀ شــيء  Quadrantانتخاب
كنيد.

Quadrant

Specify first point:
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 .8نقطۀ  Bرا به كمك گيرۀ شيء  Quadrantانتخاب
كنيد.
]Specify next point or [Undo

Quadrant

 .9نقطــۀ  Cرا به كمك گيرۀ شــيء  Quadrantانتخاب
كنيد.

Quadrant

Specify next point….:

 .10نقطۀ  Dرا به كمك گيرۀ شــيء  Quadrantانتخاب

Quadrant

كنيد.
Specify next point….:

 .11حرف  cرا وارد كنيد.
↵Specify next point or [Close/Undo]:c

نكته
در صورتي كه در مراحل فوق به هر دليلي از فرمان  Lineخارج شده باشيد عملكرد گزينۀ Close

به نتيجهاي مطابق شكل مرحلۀ  11منجر نميشود.
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 .12فرمان  Arcرا وارد كنيد.
↵Command: arc

 .13نقطــۀ  Eرا به كمك گيرۀ شــيء  Midpointانتخاب

Midpoint

كنيد.
Specify start point…:

 .14نقطــۀ  Fرا به كمــك گيرۀ شــيء  Centerانتخاب
كنيد	 .

Center

Specify second point…:

 .15نقطۀ  Gرا به كمك گيرۀ شــيء  Midpointانتخاب
كنيد	 .

Midpoint

Specify end point of arc:

				
 .16فايل خود را ذخيره كنيد.
 .17نتيجــۀ كار را جهــت تأييد و ارزشــيابي به هنرآموز
محترم نشان دهيد.

124

ابزار

(Object Snap Tracking) OTRACK

اين ابزار براي تعيين نقاطي جديد در راستاي نقاط موضوعات موجود به كمك گيرههاي شيء كاربرد دارد ،كه
موسوم به ابزار رديابي گيرههاي شيء است و داراي دكمهاي در نوار وضعيت مطابق شکل زير است.

كاربــرد اصولي  ابــزار  Otrackعالوه بــر دقت ،در
ســرعت عمل تأثير زيادي دارد و ما را از ترسيم خطوط
كمكي و نظير آن بينياز ميكند.
براي مثال اگر بخواهيم مثلث متساويالســاقين مطابق
شكل ترسيم كنيم طي مراحل زير عمل ميكنيم.
 .1گيره شــيء  Midpointرا در پنجــرۀ  Osnapانتخاب
ميكنيم.
 .2دكمههــاي

OSNAP

و

OTRACK

در نوار وضعيت را

در حالت  Onقرار ميدهيم.
 .3فرمان  Lineرا وارد ميكنيم.
 .4در محلي از صفحۀ ترسيمي كليك ميكنيم (نقطۀ .)A

 .5نقطۀ  Bرا وارد ميكنيم تا پارهخط  ABترسيم شود.

 .6مكاننما را به محدودۀ وســط پارهخط  ABميبريم ،تا

ِ
عالمت نقطۀ وســط )

( ظاهر شود و در همان حالت

Midpoint

مكثي كوتاه ميكنيم.
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 .7مكاننما را به سمت نقطۀ  Cحركت ميدهيم تا راستاي

˚Midpoint:29.6156<90

آن نســبت به عالمت  ( ) Midpointبا نقطهچين عمود
بر پارهخط  ABمشخص شود.

 .8عدد  40را وارد ميكنيم تا پارهخط  BCترسيم گردد.

 .9حرف  cرا وارد ميكنيم ،كه حاصل آن تكميل مثلث و
خروج از فرمان  Lineاست.

روشهاي فعال و غيرفعال كردن ابزار OTRACK

الــف) كليك بر روي دكمۀ

OTRACK

در نوار وضعيت در

حالت فعال کپچر شود.
ب) فشردن كليد

F11

در صفحهكليد

ج) فشردن کلیدهای ترکیبی

Ctrl + W

د) فعال كردن گزينــۀ Object Snap Tracking On

  

در زبانه  Object Snapاز پنجرۀ Drafting Settings

يادآوري

ابزار  ،Otrackبه كمك گيرههاي شيء كارايي الزم را دارد .لذا دقت كنيد هنگام بهكارگيري آن دكمۀ
 Osnapنيز در حالت فعال باشد.
نكته
در هنگام اســتفاده از ابزار  Otrackدقت كنيد ابزار  Orthoفعال نباشــد ،زيرا در كارايي Otrack

اخالل ايجاد ميكند.
126

دستوركار شمارۀ :4
شكل ارائهشده را به كمك ابزار  Otrackترسيم كنيد.
(نيازي به ترسيم خطوط تقارن نيست)

(زمان 5 :دقيقه)

مراحل اجرا:

 .1گيرههاي شــيء  Endpointو  Midpointرا در پنجرۀ

 Drafting Settingانتخاب كنيد.
 .2ابزار  Osnapو  Otrackرا فعال كنيد.

 .3توســط فرمان  Lineو ابــزار  Orthoمربع ابعاد  40را
ترسيم كنيد.

 .4فرمان  Circleرا وارد كنيد	 .
↵ Command: circle
 .5براي تعيين مركز دايــره ،مكاننما را به حدود نقطۀ A

ببريد تا عالمت

ظاهر شود و لحظهاي مكث كنيد.
Midpoint

 .6مكاننما را به ســمت باال حركت دهيد تا راستاي قائم
نقطۀ  Aبه صوت نقطهچين مشخص شود.

 .7مكاننما را به حدود نقطۀ  Bببريد تا عالمت
شود و باز لحظهاي مكث كنيد.

˚Midpoint:13.9898<90

ظاهر

Midpoint
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 .8مكاننما را به ســمت راســت حركت دهيد تا ضمن
مشخصشدن راستاي افقي نقطۀ  ،Bبه صورت نقطهچين،
مركز مربع نيز از تالقي آنها حاصل شود.

 .9كليك كنيد تا مركز دايره تعيين شود.

 .10شعاع دايره  ( )10را وارد كنيد	 .
↵ Specify radius of circle…:10

 .11فايل خود را ذخيره كنيد.
 .12نتيجــۀ كار را جهــت تأييد و ارزشــيابي به هنرآموز
محترم ارائه كنيد.
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ارزشيابي پاياني
◄نظري

 .1كاربرد هريك از ابزار زير را بنويسيد.
:Ortho
:Polar
:Osnap
:Otrack
 .2كليد  ..............براي فعال و غيرفعال كردن  Orthoكاربرد دارد.
 .3تنظيم زاويۀ  Polarدر پنجرۀ  .........................انجام ميشود.
 .4براي مشخصكردن ربع ( )1-دايرۀ گيرۀ شيء  ..........................كاربرد دارد.
4
 .5براي اين كه ابزار  Otrackكارايي الزم را داشته باشد ابزار  ..........................نيز بايد فعال باشد.
 .6هنگامي كه  Orthoفعال باشد ،براي تعيين مختصات نسبي نيازي به @ نيست.
		
درست

نادرست

 .7وقتي كه  Polarفعال ميشود  Orthoنيز ميتواند فعال باشد و كارايي خود را دارد.
		
درست

نادرست

 Osnap .8همان  Snapاست.
		
درست

نادرست

 .9از كدام طريق امكان فعال كردن  Orthoوجود ندارد؟
		
الف) پنجرۀ Drafting Settings

ب) خط فرمان

				
ج) صفحهكليد

د) نوار وضعيت

 .10از كدام طريق امكان فعال كردن  Polarوجود ندارد؟
لف) خط فرمان 				

ب) صفحهكليد

				
ج) نوار وضعيت

د) پنجرۀ Drafting Settings

 .11كدام گيرۀ شيء براي يافتن تالقي دو موضوع كاربرد دارد؟
الف) Insertion

ب) Externtion

		
ج) Intersection

د) Nearest

 .12كدام گيرۀ شيء براي عمود كردن خطي بر موضوع ديگر كاربرد دارد؟
الف) Midpoint

ب) Perpendicular

ج) Apparent intersection

د) Node
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 .13گيرۀ شيء  Parallelبراي چه منظوري كاربرد دارد؟
			
الف) فقط درج متن و...

ب) امتداد پارهخط و كمان

			
ج) تالقي ظاهري

د) توازي موضوعات

 .14كدام كليد از صفحهكليد براي مرور تكتك گيرههاي شيء در حالت خودكار كاربرد دارد؟
		
الف) Tab

		
ب) Ctrl

		
ج) Shift

د) Alt

 .15براي به كارگيري موقت گيرههاي شيء از طريق ليست شناور كدام كليد به همراه كليك راست كاربرد دارد؟
		
الف) Ctrl

		
ب) Alt

		
ج) Shift

د) Insert

 .16كدام كليد براي فعال و غيرفعال كردن ابزار  Otrackكاربرد دارد؟
الف) F 8
		

		
ب) F 3

		
ج) F10

د)

F11

◄تحقيق:
در مورد عملكرد و كاربرد گزينههاي زير موجود در ليست شناور گيرههاي شيء تحقيق كنيد.
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◄عملي

هر يك از شــكلهاي ارائهشده را به كمك ابزار  Otrack ،Osnap ،Ortho،Polarدر برگۀ  A4با كادر
ترسيم كنيد( .نيازي به ترسيم خطوط تقارن نيست( ).زمان 90 :دقيقه)
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كنترل تصوير و صفحۀ نمايش
◄پس از آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:

 فرمانهاي كنترل تصوير و صفحۀ نمايش را نام برده و عملکرد و کاربرد هريك را بنويسد. فرمان  Zoomرا به شيوههاي متداول اجرا كند. فرمان  Panرا به شيوههاي متداول اجرا كند. فرمان  Arial viewرا اجرا كند. فرمان   Regenرا اجرا كند. كاربرد فرمان  Redrawرا شرح دهد. فرمان  Redrawرا اجرا كند. كاربرد فرمان  Clean screenرا شرح دهد. -فرمان  Clean screenرا اجرا كند.

مدت زمان آموزش

نظري
2

عملي
6

جمع
8

پيشآزمون
 .1منظور از صفحۀ نمايش در محيطهاي نرمافزاري چيست؟
 .2تصوير در وسايل ديجيتالي و نرمافزارهاي رايانهاي چگونه بزرگ يا كوچك ميشود؟
 .3مفهوم  Zoomدر نرمافزارهاي رايانهاي چيست؟
 .4بزرگنمايي و كوچكنمايي به كمك موس چگونه انجام ميشود؟
 .5بزرگنمايي و كوچكنمايي بدون موس چگونه انجام ميشود؟
 .6جابهجايي صفحۀ نمايش در جهات چپ و راست و باال و پايين چگونه انجام ميشود؟
 .7جابهجايي صفحۀ نمايش به كمك موس چگونه انجام ميشود؟
 .8براي باال بردن كيفيت نمایش ترسيمات در اتوكد چه كاري ميتوان انجام داد؟
 .9وقتي ترسيمات شلوغ و در محدودهاي بزرگ باشد براي كنترل جزئيات چه كاري ميتوان انجام داد؟
 .10عملکرد اجرا شدۀ زیر چه مفهومی دارد؟
↵ Command: Z
Specify corner of Window ‘ enter a scale factor (nX or nXP),
or [ All/ Center/ Dynamic/ Extents/ Previous/ Scale/

↵ Window/ Object ] <real time>: a

فرمان ( Zoomاندازهنمايي)

در طراحي رايانهاي گاهي اوقات تصوير يا ترســيمات نســبت به صفحۀ نمايش كوچكتر (شــكل الف) و يا
بزرگتر (شكل ب) مشاهده ميشود؛ مواقعي نيز ضرورت ايجاب ميكندكه جزئيات يك نقشۀ شلوغ را ويرايش

كنيم (شــكل ج) .فرمان  Zoomبه ما كمك ميكند تا با كنترل تصوير نســبت به صفحۀ نمايش همانند دوربين
عكاسي و فيلمبرداري ،كار را راحتتر انجام دهيم.

(ب)

(الف)

(ج)

در اتوكد به دليل كاربردهاي پي در پي عمليات  ،Zoomابزار و امكانات متعددي براي آن تدارك ديدهاند كه
برخي از آنها را در شكل زير مالحظه ميكنيد.

ابزار اندازهنمايي

در نوار ابزار Standard
نوار ابزارZoom

ابزار اندازهنمايي

در منوي Zoom

عالوه بر اينها ،منوي ميانبر ( )short cut menuدر حالت عادي فرمان  Zoomو در هنگام اجراي فرمان
 ،Zoomبرخي گزينههاي آن را مطابق شكل زير در دسترس قرار ميدهد.
یادآوری

منوي ميانبر با كليكراست در صفحۀ ترسيمي ظاهر
ميشود.
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اجراي فرمان

Zoom

فرمان  Zoomيكي از فرمانهاي بسيار پركاربرد است كه به شيوههاي مختلف مطابق جدول زیر ،قابل واردكردن است.
مراحل اجراي فرمان Zoom

 .1فرمان  Zoomرا وارد ميكنيم.
 .2گوشۀ اول پنجره بزرگنمايي
را تعيين ميكنيم يا ضريب مقياس
اندازهنمايي را وارد ميكنيم و يا
گزينههاي ديگر را وارد ميكنيم.

شيوههاي ورود فرمان

↵Command: Zoom
Specify corner of
window, enter a scale
)factor (nX or nXP.

Standard Toolbar
View Toolbar
Zoom

View Menu

 Zoomيا Z

Command Line

Zoom

Shortcut Menu

 .3بسته به هريك از گزينههاي فوق عمل اندازهنمايي را انجام
ميدهيم.
[گزينۀ  :]Windowاين گزينه براي بزرگنمايي قسمتي از

موضوعات به كمك پنجرۀ مســتطيلی با تعيين دو گوشــۀ
متقابل يكديگر کاربرد دارد.

براي مثال اگر بخواهيم در شکل روبه رو دايرۀ كوچك باالي
نقشۀ ارائهشده را بزرگنمايي كنيم ،مراحل زير را طي ميكنيم.
 .1فرمان  Zoomرا وارد كنيم.

↵  zيا ↵ Command: zoom

 .2نقطۀ   P1را وارد ميكنيم.
Specify corner of window, enter a scale factor (nX
or nXP), or [All/ Center/ Dynamic/ Extents/Pre↵vious/ Scale/ Window/ Object]<real time>:P1

Zoom Window

 .3نقطۀ  P2را وارد ميكنيم		 .
↵ Specify opposite corner: P2

نتيجه به صورت مقابل خواهد شد.
نكته

وقتي فرمــان  Zoomرا وارد ميكنيم بهصورت پيشفرض گزينۀ  Windowجاري اســت و برای
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کاربرد آن کافی است که گوشه های پنجرۀ بزرگ نمایی را تعیین کنیم.

[گزينــۀ  :]Allايــن گزينه براي نمايــش كل محدودۀ

ترسيمي( )Limitsمطابق شكل (الف) و يا اگر ترسيمات
خارج از  Limitsباشد مطابق شكل (ب) كاربرد دارد.

یادآوری

(الف)

به خاطر داريم كه محدودۀ ترســيمي ()Limits
توسط شبكهبندي  Gridمشخص ميشود.

(ب)

براي مثال وقتيمحدودۀ ترسيمي تعيين شده باشد.
براي انطباق محدودۀ ترســيمي در صفحۀ نمايش از
گزينۀ  Allاستفاده ميكنيم.
قبل از Zoom All

[گزينۀ  :]Extentsعملكــرد اين گزينه همانند Zoom All

است با اين تفاوت كه اندازهنمايي بر مبناي تصوير بزرگترين

ترسيم صورت ميگيرد( .شكل روبهرو)

Zoom All

بعد از Zoom All
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چه ترســيمات داخل محدودۀ ترســيمي ( )Limitsباشد چه
خــارج آن ،اندازۀ آنرا آنقدر تغيير ميدهد تا با لبۀ صفحۀ نمايش
منطبق شود.
براي اجراي گزينۀ  Extentsكافي اســت پــس از وارد كردن
فرمان  Zoomحرف  eرا وارد كنيم.

new view

view box

[گزينۀ  :]Dynamicعملكرد اين گزينه همانند  Zoom Window

است با اين تفاوت كه پس از تعيين گوشههاي كادر موقعيت كادر قابل جابهجايي بر روي موضوعات است و پس
از تثبيت آن با اينتر كردن اندازهنمايي انجام ميشود.
[گزينــۀ  :]Previousاين گزينه اندازهنمايي را يك مرحله به عقب بــر ميگرداند يعني آخرين عملكرد فرمان
 Zoomرا خنثي ميكند و قابل تكرار نيز هست كه در صورت تكرار از آخرين عملكرد فرمان  Zoomبه سمت

اولين عملكرد آن شروع به خنثيسازي ميكند.
[گزينۀ  :]Real timeبا انتخاب اين گزينه از فرمان  Zoomاشارهگر موس به شكل نشانۀ

  تبديل ميشود كه

با درگ كردن موس به سمت عالمت مثبت تصوير بزرگتر و درگ كردن موس به سمت عالمت منفي تصوير
كوچكتر نمايش داده ميشود.

نكته

در موسهايي كه داراي غلتك هســتند ،چرخش غلتك موس عملكرد  Zoom Real timeرا انجام
ميدهد .شایان ذکر است در اين حالت ديگر نيازي به وارد كردن فرمان   Zoomنيست.
[گزينۀ  :]Scaleبا كاربرد اين گزينه اندازۀ تصوير با ضريب مقياس تعيين ميشود .براي مثال با وارد كردن عدد  10تصوير دهبرابر
بزرگتر نظير شكل (الف) و با وارد كردن عدد  0/5تصوير به اندازۀ نصف مطابق شكل (ب) به نمايش درميآيد.

Zoom scale: 0.5

ب) ضريب مقياس 0/5
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Zoom scale: 10

الف) ضريب مقياس 10

نكته

در هنــگام اجراي فرمان  Zoomاز طريق خط فرمــان بهدليل اين كه گزينۀ  Scaleجزء روشهاي
جاري فرمان  Zoomاست نيازي به انتخاب آن نيست ،و کافی است ضریب مقیاس را وارد کنیم.
نكته

گزينۀ   Zoom in

بزرگنمايي با مقياس ( 2دوبرابر) و گزينۀ  Zoom outكوچكنمايي با مقياس

( 0/5نصف) را انجام ميدهند ،اين دو گزينه در منوي  Viewزيرمجموعۀ  Zoomهستند.

[گزينۀ  :]Objectبا انتخاب اين گزينه از فرمان  Zoomميتوان با انتخاب موضوعات ترســيمي اندازهنمايي را

نسبت به آن ها انجام داد؛ به نحوي كه فقط موضوعات انتخابشده مشاهده ميشود.

[گزينــۀ  :]Centerاين گزينه امكان تعيين نقطهاي از تصوير را بهعنوان مركز صفحۀ نمايش ميســر كرده و در

حقيقت تصوير را فقط در جهت طولي و عرضي( Xو  )Yجابهجا ميكند تا نقطۀ انتخاب شده در مركز صفحۀ

نمايش قرار گيرد.
[گزينۀ  :]Originalبا كاربرد اين گزينه كليۀعمليات اندازهنمايي انجامشده خنثي شده و تصوير به اندازۀ اوليه

(قبل عمليات  )Zoomبه نمايش درميآيد.

نكته

به ياد داشته باشيد ،گزينۀ  Originalدر هنگام اجراي فرمان  Zoomيا  Panبه منوي ميانبر اضافه ميشود.

فرمان

Pan

اين فرمان براي جابهجايي تصاوير در راســتاي طولي و

شيوههاي ورود فرمان
Standard Tool-

عرضي ( Xو )Yكاربرد دارد.
در جابهجايي تصوير ،در اندازه يا موقعيت موضوعات
نســبت به محدودۀ ترســيمي هيچگونه تغييري صورت
نميگيرد ،بلكه صفحۀ ترســيمي شــامل همۀ موضوعات
جابهجا ميشود.

bar
Pan

View Menu

Pan

Command Line

Pan

Shortcut Menu
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مراحل اجراي Pan

 . 1فرمان  Panرا وارد ميكنيم.
 .2با ظاهر شــدن نشــانۀ

↵ pيا ↵Command: pan

درگ كرده و

Press Esc or Enter to Exit,

تصوير را جابهجا ميكنيم.
 .3براي پايان يافتن فرمان اينتر يا كنسل ميكنيم.

Or right click to display short cut menu.

Pan

بعد از اجراي Pan

قبل از اجراي Pan

نكته

 .1در برخی موس ها با فشردن غلتک موس مکان نما به شکل

در آمده و فرمان  Panقابل دستیابی

قرار می گیرد.
.2گزينههاي فرمان  Panدر منوي  Viewمطابق شــکل زیر جابهجايي تصوير را در جهات مختلف
بهصورت مستقل امكانپذير ميكند.
ابزار  Panدر نوار
ابزار Standard
جابهجايي شناور
جابهجايي به كمك نقطه
جابهجايي به سمت چپ
جابهجايي به سمت راست
جابهجايي به سمت باال
جابهجايي به سمت پايين
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آیا می دانید
فرمان ( Arial Viewديد هوايي)

گاهي اوقات در ترسيم يا ويرايش نقشهها ميخواهيم موقعيت قسمتي كه بزرگنماييشده را نسبت

به كل نقشه كنترلكنيم .در اينگونه مواقع اين مسئله توسط پنجرۀ  Arial Viewامكانپذير ميشود.
فرمان  ،Arial Viewيك نماي كلي از تصوير موجود در صفحۀ نمايش را در پنجرۀ ديد هوايي
ظاهر ميكند .اين پنجره نيز برخي از ابزار اندازهنمايي را دارد و در داخل آن قسمتي كه در پنجرۀ
اصلي بزرگنماييشده توسط كادري با خط پهن مشخص ميشود.

فرمان  ( Regenبازسازي تصوير)

تا به اينجا شايد با اين مسئله برخورد كرده باشيد كه

با بزرگنمايي تصوير ،ظاهر برخي موضوعات داراي
انحنا نظير دايره و كمان بهصورت چندضلعي درميآيد،
اين پديده بهخاطر بزرگ شدن پيكسلهاي تشكيلدهندۀ
صفحۀ نمايش در اثر عمليات  Zoomاست .براي منظم

تصوير قبل از اجراي Regen

كردن تصوير و دقيق شدن ظاهر دواير و كمانها ،فرمان
 Regenكاربرد دارد.
فرمان  Regenدر واقع پیکسل های صفحه ی نمایش
اتوکد را یکبار دیگر بازسازی می کند به نحوی که با
تنظیمات  Resulationویندوز مطابقت پیدا کند .بدین
ترتیب کیفیت تصویر بهتر می شود.

تصوير بعد از اجراي Regen

145

اجراي فرمان

Regen

این فرمان به شیوه های مندرج در جدول روبه رو وارد می شود،
بــه محض ورود اين فرمان ،كليۀ ترســيمات فايل جاري بدون
صادرشــدن هيچ پيغامي بازسازي ميشــود و دواير و كمانها

شيوههاي ورود فرمان
Regen

View menu

 Reيا Regen

Command line

منظم و دقيق ميشوند.

فرمان ( Redrawترسيم مجدد)

اين فرمان موضوعات ترسيمشــده را بهصورت سريع بازسازي

كرده و بليپهــا ( )Blipsرا از صفحــۀ نمايش حذف ميكند.
بليپها عالئم بعالوه شكلي ( )+هستند كه در صورت فعال
بــودن ،با هر بار كليك كردن و يا تعييــن مختصات در صفحۀ
ترسيمي ظاهر ميشود.
نمايش بليپها با متغیر   BLIPMODEبه شــيوۀ زير فعال
( )ONميشود.
↵ Command: BLIPMODE
↵ Enter mode [ON/ OFF] <OFF>: ON
براي غير فعال كردن نمايش خــودكار بليپها گزينۀ OFF

كاربرد دارد.

اجراي فرمان

Redraw

به محض ورود اين فرمــان بدون هيچ پيغامي عمل  Redraw

انجام ميشود.
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قبل از اجراي Redraw

شيوههاي ورود فرمان
Redraw

View Menu

 Rيا Redraw

Command Line

بعد از اجراي Redraw

نكته

 .1در نسخه های اخیر اتوکد به صورت پیشفرض بلیپ ها غیرفعال هستند.
 .2برخي فرمانها نظير  Regen ،Pan ،Zoomو  Saveنيز بليپها را حذف ميكند.

فرمان ( Clean Screenپاکسازی صفحه نمایش)

این فرمان برای خلوتکردن محیط اتوکد از ابزار و پنجره ها در هنگام کار بر روی نقشه هاي شلوغ نظیر نقشۀ زیر

کاربرد دارد .برای این منظور با اجرای فرمان  ،Clean Screenکلیه نوار ابزارها و پنجره ها بهجز نوار منوی اصلی و
خط فرمان به صورت موقت مخفی می شوند و محیط تا حدممکن خلوت می شود .با اجرای مجدد فرمان Clean

 Screenابزار و پنجره های مذکور ظاهر می شوند.
شيوههاي ورود فرمان

اجراي فرمان Clean Screen

بــه محض ورود فرمــان  Clean Screenكليۀ نوارهاي ابزار و
پنجرهها مخفي ميشوند .براي ظاهر شدن نوار ابزار و پنجرهها

Clean Screen

View Menu

Clean Screen on

Command Line

Ctrl+ 0

Short key

كافي است مجددا ً فرمان  Clean Screenاجرا گردد ،و يا در خط

فرمان بايستي  Clean Screen offوارد شود.

Status bar

Clean Screen off

Clean Screen on

نكته

به ياد داشته باشيم برای اجرای فرمان  Clean Screenدر كاربرد كليدهاي سريع عدد صفر به همراه
كليد

Ctrl

استفاده ميشــود .و برای این منظور کلید صفر

کاربرد دارد یعنی کلید

0

0

قسمت تحریری صفحه کلید

قسمت عددی (ماشین حساب) کاربرد ندارد.
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دستوركار شمارۀ :1
كاربرد فرمانهاي كنتر ل تصوير و صفحۀ نمايش را مطابق مراحل زیر اجرا کنید.

(زمان 15 :دقيقه)

مراحل اجرا:

 .1يك نقشۀ ذخيرهشده را باز كنيد و آنرا در حالت  Zoom Allتنظيم كنيد.

نكته

توجهداشته باشيد ،براي كاربرد صحيحتر  Zoom Allحتم ًا محدوده ترسيمي  Limitsرا متناسب با
كادر و نقشه تنظيم كرده باشيد.
 .2فرمان  Arial Viewرا اجرا كنيد تا پنجرۀ ديد هوايي مطابق شكل ظاهر شود.
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 .3به كمك  Zoom Windowقسمتي از نقشه را مطابق شكل زیر بزرگنمايي كرده و بر روي آن كار كنيد.
 .4توســط فرمان  Panتصوير را جابهجا كنيد و بهكمك پنجرۀ ديد هوايي ( )Arial viewجابهجايي در نقشه را
كنترل كنيد و در محل ديگري كار مورد نظرتان را انجام دهيد.

 .5پنجرۀ ديد هوايي ( )Arial Viewرا به كمك     ببنديد.

 .6با اجراي فرمان  Zoom Extentsلبههاي كادر نقشه را با صفحۀ نمايش منطبق كنيد.
 .7توسط فرمان  Clean Screenصفحۀ نمايش را پاكسازي كنيد.
 .8فرمان  Regenرا براي بازسازي تصوير اجرا كنيد.
 .9فايل خود را ذخيره كنيد.
 .10نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄نظري

 .1در مورد عملكرد فرمان  Zoomتوضيح دهيد.
 .2كاربرد فرمان   Panچيست؟
 .3پنجرۀ ديد هوايي چگونه ظاهر ميشود؟
 .4تفاوت عملکرد فرمان  Regenبا فرمان  Redrawچیست؟
 .5براي بازسازي تصوير و منظم كردن دواير و كمانها فرمان  . . . . . . .كاربرد دارد.
 .6براي پاكسازي و خلوت كردن صفحۀ نمايش فرمان  . . . . . . . .كاربرد دارد.
 .7در موسهاي جديد غلتك عملكرد  Zoom Realtimeرا انجام ميدهد.
نادرست

			
درست

 .8پس از وارد كردن فرمان  ،Zoomاگر اينتر كنيم گزينۀ  Allفعال ميشود.
نادرست

			
درست

 .9كدام گزينه از فرمان  Zoomبزرگترين شكل ترسيمي را با لبههاي صفحۀ نمايش منطبق ميكند؟
الف) Window

		
ج) Extents

ب) Dynamic

د) Scale

 .10در صورتيكه ترســيمات داخل محدودۀ ترســيمي  Limitsباشــد ،كدام گزينه براي منطبق كردن محدودۀ
ترسيمي با صفحۀ نمايش مناسبتر است؟
الف) Original

		
ج) Center

		
ب) All

د) Previous

 .11توسط كدام گزينۀ فرمان  Zoomميتوان با انتخاب موضوع اندازهنمايي انجام داد؟
		
الف) Object

ج) 	 Dynamic

ب) 	 Window

د) Scale

 .12با وارد كردن فرمان  ،Zoomكدام گزينهها جارياند؟
الف)  Windowو 		Scale

ب)  Real timeو All

			
ج)  Windowو All

د)  Dynamicو Scale

 .13در هنگام اجراي فرمان  Zoomكدام گزينه نمايش تصوير رايكباره به مرحلۀ اصلي بر ميگرداند؟
الف) Previous

ب) Original

		
ج) All

د) Extents

◄تحقيق:
 .1رابطۀ بين ( Resolutionوضوح تصوير) در تنظيمات  Desktopويندوز با فرمان  Regenدر اتوكد را تحقيق
كنيد.
 .2چگونه ميتوان عملكرد كليدها و غلتك موس را به عمليات كنترل تصوير نظير  Zoomو  Panاختصاص داد؟
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◄عملي

نقشههاي ارائهشده را در كاغذ  A4به همراه کادر و جدول ترسيم و ذخيرهسازي كنيد.

(زمان 90 :دقيقه)

توجه :در هیچ یک از نقشه ها ترسیم خط محور و اندازه گذاری نیاز نیست.

SW
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154

واحد كار چهارم

كاربرد خواص و ويژگيهاي موضوعات در ترسيم و ويرايش نقشه
شماره

عنوان

زمان
نظري

عملي

جمع

1

مديريت و كنترل اليهها

4

12

16

2

كنترل خواص موضوعات

2

6

8

مديريت و كنترل اليهها
◄پس از آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:

 مفهوم و كاربرد اليه را بيان كند. -ويژگيهاي اليهها را شرح دهد.

 فرمان  Layerرا اجرا كند و جزئيات پنجرۀ آنرا شرح دهد. اليههاي جديد متناسب با نقشههاي صنعتي را ايجاد كند. ويژگيهاي اليهها را متناسب با خواص موضوعات نقشه تنظيم كند. وضعیت الیه ها را کنترل و تنظیم كند. هر يك از اليهها را جاري و در آنها نقشه ترسيم كند. اليههاي اضافي را حذف كند. در اليههاي كاربردي نقشههاي صنعتي را ترسيم و ذخيرهسازي كند. -مقياس انواع خطوط غيرممتد (خط محور و خط نديد) را متناسب با نقشه تنظيم كند.

مدت زمان آموزش
نظري
4

عملي
12

جمع
16

پيشآزمون
 .1مهمترين مشخصۀ نقشههاي صنعتي کدام است؟
		
الف) خط

			
ب) رنگ

ج) نقطه

 .2نام و كاربرد هريك از خطوط زير را در نقشهكشي صنعتي بنويسيد.
الف)
ب)
ج)
 .3پهنا (ضخامت) خطوط نقشهكشي در استاندارد  ISOبه چند گروه تقسيم ميشود ،آنها را بنويسيد.
 .4درشــتي (بزرگي و كوچكي) اجزاء خطوط غيرممتد نظير خط نديد و خط محور چگونه و بر چه اساس در
نقشه تنظيم ميشود؟
 .5اگر خطوط رابط و كمكي در نقشــهاي نظير مجهوليابي و برخوردها اســتفاده كرديم و خواستيم بهصورت
موقت آنها را مخفي كنيم چه راهحلي پيشنهاد ميكنيد؟
 .6چگونه ميتوان از نقشۀ يك قطعه چندين نوع نقشۀ كاربردي نظیر نقشه ساخت و نقشه کنترل استخراج كرد؟

اليه

()Layer

اليه همانند طلق شــفافي اســت كه با قرار دادن آن روي
موضوعات ترسيمي ،موضوعات از زير آن بهراحتي قابل
مشاهده است و عالوه بر آن ميتوان روي اليه موضوعاتي
نيز ترسيم كرد.

اليۀ خطوط نديد

در نقشهكشي به كمك رايانه ميتوان از اليهها بهمنظور
تفكيك انواع نقشــهها از يك موضــوع واحد و همچنين

اِعمال ويژگيهاي انواع خطوط كاربردي نظير خط نديد،
خط محور و پهناي خطوط استفاده كرد.

اليۀ خطوط محور

براي روشــنتر شدن موضوع به شــكل مقابل توجه
كنيــد؛ در حالت (الف) اليۀ خطــوط ممتد ،خط نديد و
خط محــور جداگانه و در حالت (ب) بــا منطبق كردن
اليهها روي هم نقشه كامل شده است؛ البته اليهها مفاهيم

اليۀ خطوط ممتد

مجازياند كه ديدن يا نديــدن آنها مصداق جداكردن يا
منطبقكردن طلق شفاف را دارد.
الیه ی کادر و جدول
(الف)

(ب)
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در اتوكد اليهها داراي نوار ابزار مخصوص به شــكل زير اســت كه در حالت پيشفرض باالي صفحۀ ترسيمي
قرار دارد.

نوار ابزار اليهها

نوار ليست اليهها
نام اليه  Name

مديريت وضعيت اليهها

رنگ اليه  Color

Layer State Manager
نمايش اليههاي قبلي  Layer

قفل اليه  Lock

Previous
جاری كردن اليه به كمك موضوعاتش  

انجماد اليه Freeze

خاموش و روشن كردن

Make objects Layer current

اليه  on/off

مديريت

خواص اليه
Layer

Properties
Manager

هر فايل ترسيمي به صورت پيشفرض اليهاي با نام صفر دارد كه تاكنون موضوعات را در آن ترسيم كردهايم.
اما ميتوانيم اليههاي جديدي نيز ايجاد كنيم و متناسب با نقشه نام و ويژگيهاي آن را تنظيم كنيم و در ترسيم
نقشه ،آنها را بهكار ببنديم.

فرمان Layer

وضعيت اليهها از طريق نوار ابزار اليهها قابل كنترل اســت ،اما براي ايجاد و تنظيم خواص اليهها با اجراي
فرمان  Layerبه يكي از شيوههاي زير ميتوان عمل كرد.
شيوههاي ورود فرمان
Layer Toolbar
Layer

Format Menu

 Laیا Layer

Command Line

159

وقتــي فرمان  Layerرا وارد كنيم ،پنجرۀ  Layer Properties Managerمطابق شــكل زير ظاهر ميشــود كه
قسمتهاي مهم آنرا معرفي كردهايم.
حذف اليه

توضيحات

جاري نمودن اليه

Description

Delete

Current Layer

كنترل چاپ اليه Plot Style | Plot
وزن (پهناي) خطوط Lineweight
نوع خط (ممتد غيرممتد) Linetype

اليۀ جاري

Current Layer:

ايجاد اليۀ جديد New
Layer

تنظيمات

تخصصي اليهها

توجه داشته باشيد ،در اين پنجره بهصورت پيشفرض فقط يك اليه با نام صفر و ويژگيهاي پيشفرض وجود دارد.

مراحل ايجاد يك اليۀ جديد
 .1فرمان  Layerرا وارد ميكنيم.

 .2در پنجرۀ  Layer Properties Managerروي نشانۀ

 New Layerكليك ميكنيم ،كه نتيجۀ آن اضافهشدن

يك اليۀ جديد با نام  Layer 1در فهرست اليههاست.
 .3نام موردنظر براي اليۀ جديد را تايپ ميكنيم تا جايگزين نام  Layer 1شود.
 .4خواص مربوط به خطوط را در قسمتهاي مربوط تغيير ميدهيم .براي مثال جهت تغيير رنگ روي White

در ستون  Colorكليك ميكنيم و رنگ موردنظر را از جعبۀ رنگها انتخاب ميكنيم.
 .5روي دكمۀ

OK

كليك ميكنيم.

نكته

 .1به کمک کلیدهای

ترکیبی Alt+N

نیز می توانیم الیه ایجاد کنیم.

 .2در پنجره ی  Layer properties Managerپس از ایجاد اولین الیه ،هنگامی که الیه ایجاد شــده
در این حالت های الیت و آماده تغییر نام است با کلید
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نیز می توانیم الیۀ جدید ایجاد کنیم.

.3اگر ايجاد اليه با موفقيت انجام شده باشد نام اليههاي جديد ،بايد در فهرست نوار اليهها موجود باشد.

ايجاد و تنظيم اليههاي كاربردي در نقشهكشي

همانطور كه در ابتداي اين توانايي ذكر شد ميتوان انواع خطوط كاربردي در نقشهكشي را در اليهها تنظيم كرد
و با اختصاص ويژگيهاي استاندارد نظير پهناي خطوط آنها را بهكار بست .براي اين منظور ،جدول پيشنهادي
ارائه ميشود كه ميتواند الگويي براي ايجاد و كاربرد اليهها باشد.

وزن (پهناي)
كاربرد ()Application

خطLine( 1
)Weight

نوع خط
()Linetype

نام اليه ()Name

كادر و جدول مشخصات

0.50

Continuous

0

خطوط اصلي نماهاي نقشه

0.50

Continuous

Main

خطوط نديد (خطچين) نقشه

0.35

Hiddenline

Hid

خطوط محور (تقارن) نقشه

0.25

Centerline

Cen

0.18

Continuous

Aid

اندازهگذاري ،كيفيت سطح و تولرانسگذاري

0.25

Continuous

Dim

هاشور برش ،هاشور آج و...

0.25

Continuous

Hatch

تصوير مجسم ايزومتريك

0.50

Continuous

Iso

گسترش احجام توخالي

0.50

Continuous

Dev

خطوط رابط و كمكي نظير مجهوليابي،
برخوردها و گسترشها

نكته

 .1جدول پيشنهادي باال متناسب با قواعد و اصول نقشهكشي صنعتي است.

 .2اختصاص رنگ سليقهاي است چون در چاپ نقشه اصوالً خطوط مشكي هستند ،اما اگر انتخاب

قلم در پالت برحسب رنگ باشد ميتوان به هر اليه رنگ جداگانهاي اختصاص داد.

 .1وزن خط مفهوم دقیق  Line Weightاست که در کتب رسم فنی و نقشه کشی ،اصطالحات ضخامت یا پهنای خط به کار می رود،
ولــی به دلیل این که در اتوکــد  Line Weightمعادل پهنای خط و  Ticknessمعادل ضخامــت در مباحث تخصصی دیگر جایگاه
متمایزی دارد ،همان اصطالح وزن خط را اطالق می کنیم.
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دستوركار شمارۀ :1
بــا توجه به جدول پيشــنهادي كاربرد اليهها ،اليههاي  Hid ،Mainو  Cenرا ايجــاد و خطوط مربوطه توأم با
ويژگيهاي آنها را تنظيم كنيد .براي اليۀ صفر ) (0نيز خواص مندرج در جدول را اختصاص دهيد.
(زمان 15 :دقيقه)

مراحل اجرا:

 .1يك فايل ترسيمي به ابعاد  A4ايجاد و آنرا توأم با ذخيرهسازي نامگذاري كنيد.
 .2فرمان  Layerرا وارد كنيد تا پنجرۀ زير ظاهر شود.

 .3در پنجرۀ  Layer Properties Managerروي نشــانۀ

) (New Layerكليك كنيد تا اليۀ جديد ايجاد شود.

بالفاصله نام آنرا به  mainتغيير دهيد.
 .4عمليات مرحلۀ  3را دو بار ديگر تكرار كنيد و نام اليههاي جديد را به  Cenو  Hidتغيير دهيد.
 .5در سطر هر اليه در ستون  Colorبر روي نشانه رنگ كليك كنيد و رنگ مورد نظر را از جعبه رنگ ظاهرشده
مطابق شكل انتخاب كنيد.
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 .6بهمنظور تنظيم وزن (پهنا) خط در ســطر اليۀ صفر ) (0و ســتون  Lineweightروي عبارت Default

كليك كنيد تا پنجرۀ  Lineweightمطابق شكل زير ظاهر شود.

 .7در پنجــرۀ  Lineweightپهنــای خط 0/50
عبارت New :درج شود و سپس روي دكمۀ

را بيابيد و روي آن كليك كنيد تــا عدد  0/50 mmدر مقابل
OK

كليك كنيد.

نكته

 .1وزن (پهنا) پيشفرض ) (Defaultكليه خطوط احضارشده به اليهها  0/25 mmاست.
 .2در هنگام ترســيم در اليهها به كمك دكمۀ  LWTميتوان نمايش ظاهري پهنای خطوط را فعال
و غيرفعال كرد.
  . 8در سطر اليه  Cenو در ستون  Linetypeروي عبارت  Continuousكليك كنيد تا پنجرۀ Select Linetype

مطابق شكل زير ظاهر شود.
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 .9در پنجرۀ  Select linetypeروي دكمۀ  Loadكليك كنيد تا پنجرۀ مخزن بارگذاري خطوط مطابق شكل زير ظاهر شود.

 .10در پنجرۀ ( Load or reload Linetypeمخزن خطوط) ،نوع خط  Centerرا بيابيد و روي آن كليك كنيد تا
هاياليت شود و سپس روي دكمۀ

OK

كليك كنيد.

 .11در پنجــرۀ  Select Linetypeروي نــوع خط  Centerكليك كنيد تا هاياليت شــود و ســپس روي دكمۀ  
OK

كليك كنيد ،نتيجۀ آن بايد تغيير نوع خط اليه  Cenاز  Continuousبه  Centerباشــد.

 .12پهناي خط اليۀ  Cenبه پهناي  0.25تغيير دهيد.
 .13براي اليۀ  Hidنيز مطابق مراحل فوق نوع خط  Hiddenو پهناي  0.35را تنظيم كنيد.
 .14در پنجرۀ  Layer Properties Managerروي دكمۀ

OK

كليك كنيد.

 .15فايل خود را ذخيره كنيد.
 .16نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه دهيد.
نكته

در هنــگام بارگذاری خطوط از پنجره ی  Select Linetypeبا فشــرده نگه داشــتن کلید Ctrl
می توان بیش از یک خط را انتخاب و بارگذاری كرد.
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جاري كردن اليه ()Set Current Layer

اليۀ جاري اليهاي اســت كه نام و ويژگيهاي آن در نوار ابزار اليهها قابل مشــاهده اســت و موضوعاتي را كه
ترسيم ميكنيم در آن ايجاد ميشود .براي جاري كردن یک الیه مراحل زير را طي ميكنيم.
 .1در نوار ابزار اليهها ،روي كشو بازشوندۀ فهرست اليهها كليك ميكنيم.
 .2مكاننما را روي سطر اليۀ موردنظر ميبريم تا هاياليت شود و سپس كليك ميكنيم .با پديدارشدن اليۀ

مزبور در كادر اصلي از ابزار اليهها آن اليه جاري محسوب ميشود.
(الف) در حين جاري كردن اليه )(Cen

اليۀ جاري

(ب) اليۀ جاريشده )(Cen
جاري كردن اليه به كمك موضوعاتش
Make object’s Layer current
نكته

از طريق پنجرۀ  Layer Properties Managerبا كليك روي اليۀ موردنظر و سپس كليك روي نشانۀ
) (Set Currentنيز ميتوان يك اليه را جاري كرد.

مقياس نوع خط

()Line Type Scale

منظور از مقياس نوع خط ،كوچكي يا بزرگي تكههاي تشكيلدهندۀ خطوط غيرممتد نظير خط محور ) (Center Lineو خط نديد
) (Hidden Lineاست .براي روشنشدن موضوع به شكل زير توجه كنيد .مقياس نوع خط را به كمك  LTSCALEميتوان تنظيم
كرد.

LTS = 0.50

مراحل تنظيم مقياس نوع خط

 .1فرمان  (LTSCALE) LTSرا وارد ميكنيم

 .2ضريب جديد مقياس خطوط را وارد ميكنيم.

LTS=1

↵ Command : LTS
Enter new linetype scale factor <1.0000>:
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دستوركار شمارۀ :2
نقشۀ مقابل را روي كاغذ  A4در اليههاي ايجادشده در تمرين قبل ،ترسيم كنيد.

(زمان 35 :دقيقه)

مراحل اجرا:

 .1فايل ترسيمي  A4را ايجاد و ضمن ذخيرهسازي آنرا نامگذاري كنيد.
 .2اليههاي موردنياز نقشه ) Cen ،Mainو  (Hidرا ايجاد و خواص آنها را طبق استانداردهاي نقشهكشي تنظيم
و عمليات انجامشده را ذخيره كنيد.
 .3كادر و جدول مشخصات را در اليۀ صفر) (0ترسيم كنيد.
 .4اليۀ  Mainرا جاري و خطوط اصلي نقشه را در آن ترسيم كنيد.
 .5اليۀ  Cenرا جاري و خطوط محور را در آن ترسيم كنيد.
 .6اليۀ  Hidرا جاري و خطوط نديد را در آن ترسيم كنيد.

 .7فايل خود را مجددا ً ذخيره كنيد.

 .8نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه دهيد.
نكته

از اين پس ترسيم كليۀ خطوط محور و تقارن طبق اصول نقشهكشي الزامي است.
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حذف اليه ( )Layer Deleteدر اتوكد

2008

الف) حذف اليۀ خالي (اليهاي كه در آن موضوعي وجود نداشته باشد):
 .1فرمان  Layerرا وارد ميكنيم تا پنجرۀ  Layer properties managerظاهر شود.
 .2در پنجرۀ  Layer properties managerروي اليۀ خالي موردنظر كليك می كنيم تا هاياليت شود.
 .3روي نشانۀ

) (Delete Layerو سپس روي دكمۀ

OK

كليك ميكنيم.

نكته

 .1حذف اليه جاري ) ،(Currentامكانپذير نيست مگر اينكه از حالت جاري خارج شود.
 .2حذف اليۀ صفر) (0و اليۀ ( Defpointsمربوط به اندازهگذاري) به هيچ وجه امكانپذير نيست.

كنترل وضعيت اليهها

اگر به نوار ابزار اليهها توجه كنيد؛ به جز نام و رنگ اليه ،عالئم ديگري مطابق شكل زير موجود
است ،كه به كمك آنها ميتوانيم وضعيت اليهها را كنترل كنيم.

( :On/Offخاموش و روشن كردن اليه)

Lock/UnLock

Thaw/Freez

On/Off

مديريت خواص
اليهها

 محتواي يك اليۀ روشن ) (Onمشاهده ميشود و قابل بازسازي مجدد ) (Regenو چاپ نيز است. -محتواي يك اليه خاموش ) (Offمشاهده نميشود در نتيجه قابل بازسازي مجدد و چاپ نيز نيست.

( Lock/ unlockقفل و باز كرن اليه)

محتواي يك اليۀ قفل ) (Lockمشــاهده ميشــود ،اما قابل ويرايش نيست البته در اليۀ قفل ميتوان موضوعاتي
ايجاد كرد.
محتواي يك اليۀ باز ) (Unlockعالوه بر اين كه قابل مشــاهده است ،همۀ قابليتهاي ترسيمي و ويرايشي
را دارد.
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 Freeze / Thawمنجمد و گرمكردن اليه

نشــانۀ ( Thawگرم بودن) يك اليه

( Freezeمنجمد) شــود نشــانۀ آن به

  اســت و يك اليه در حالت عادي  Thawاســت و در صورتيكه
تغيير مييابد و موضوعات محتواي اليۀ مزبور مخفي ميشود ،و

همۀ عمليات ترسيمي و ويرايشي در آن غير ممكن ميشود.

اليۀ جاري را نميتوان  Freezeكرد .پس متقاب ً
ال يك اليۀ  Freezeشده را نميتوان جاري كرد.

نكته

در منوي  Formatاز طريق گزينههاي  Layerو  Layer toolsنيز ميتوانيم وضعيت اليهها را كنترل
و تنظیم کنیم.

168

ارزشيابي پاياني
◄نظري

 .1مفهوم و كاربرد اليهها را شرح دهيد.
 .2مراحل ايجاد يك اليۀ جديد و تنظيم خواص آن را بنويسيد.
 .3مراحل تنظيم مقياس نوع خط را بنويسيد.
 .4در پنجرۀ مديريت اليهها ستون  .........براي تنظيم نوع خط كاربرد دارد.
 .5براي بارگذاري (احضار) خطوط در پنجرۀ  Linetype Managerبر روي دكمۀ ................كليك ميكنيم.
 .6مقدار پيشفرض وزن (پهنا) خطوط در اتوكد  0/25 mmاست.
		
درست

نادرست

 .7حذف اليۀ جاري امكانپذير نيست.
		
درست

نادرست

 .8وارد كردن فرمان اليه از كدام روش امكانپذير نيست؟
		
الف) نوار ابزار اليهها

ب) منوي Format

		
ج) نوار وضعيت

د) خط فرمان

 .9نمايش ظاهري پهناي خطوط توسط كدام گزينه از نوار وضعيت صورت ميگيرد؟
		
الف) LWT

		
ب) Dyn

		
ج)Ducs

د)Model

 .10در كدام وضعيت محتواي اليه قابل ويرايش نيست؟
الف) 		 On

		
ب) Lock

		
ج) Thaw

د) Current

 .11در كدام وضعيت امكان جاري كردن اليه نيست؟
		
الف) Off

		
ب) Lock

		
ج) Freeze

د) Unlock

 .12حذف كدام اليه امكانپذير است؟
		
الف) جاري

		
ب) صفر()0

ج) Defpoint

د) خالي
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◄عملي (زمان 180 :دقيقه)

براي هريك از نقشههاي ارائهشده مطلوباست:

 .1نگارش مراحل انجام كار.

 .2تنظيم فايل ترسيمي متناسب با ابعاد نقشه ،نامگذاري و ذخيرهسازي فايل.

 .3ايجاد و تنظيم خواص اليههاي الزم مطابق استاندارد.

 .4ترسيم كادر و جدول در اليۀ صفر( )0طبق اصول نقشهكشي.

 .5ترسيم نماي نقشه در اليههاي مربوطه طبق استانداردهاي نقشهكشي.
 .6حذف اليههاي اضافي.
 .7ذخيرهسازي فايل.

 .8ارائۀ نتيجۀ كار به هنرآموز محترم جهت تأييد و ارزشيابي.
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كنترل خواص موضوعات
◄پس از آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:

 -مفهوم خواص موضوعات را بيان كند.

 خواص موضوعات موجود در يك نقشه را شناسايي كند. فرمان  Propertiesرا اجرا كرده و جزئيات پنجرۀ آن را شرح دهد. خواص موضوعات را كنترل و در صورت نياز تغيير دهد. فرمان  Line Weightرا اجرا کرده و تنظیمات آن را انجام دهد. خواص موضوعات را با يكديگر تطبيق دهد. خواص قابل تطبيق موضوعات را تنظيم كند. -تنظيم خواص موضوعات را در ترسيم نقشههاي صنعتي بهكار گيرد.

مدت زمان آموزش
نظري
2

عملي
6

جمع
8

پيشآزمون
 .1چگونه ميتوان رنگ موضوعات را در اتوكد تغيير داد؟
 .2نوع خط موضوعات نظير خط محور و خطنديد چگونه احضار ميشود؟
 .3مقياس خطوط نديد و محور چگونه تنظيم ميشود؟
 .4اگر بر روي يك موضوع دبلكليك كنيم چه پيش ميآيد؟
 .5چگونه ميتوانيم ويژگيهاي خطوط شكل (ب) را با شكل (الف) تطبيق دهيم؟

(الف)

(ب)

خواص موضوعات ()Object Properties

همانطور كه در مباحث قبلي آموختيد ،ويژگيهاي موضوعات ترسيمي نظير رنگ ،نوع خطوط ،وزن (ضخامت)
خطوط در اليهها قابل مديريت است؛ عالوه بر اين نوار ابزاري موسوم به  Propertiesمطابق شكل زير در كنار
نــوار ابزار اليهها وجود دارد كه از طريــق آن ميتوانيم برخي خصوصيات جاري موضوعات را تنظيم و كنترل
كرده و تغيير دهيم.

نوار ابزار خواص موضوعات
Properties

Line Weight Control

Line Type Control

Color Control

كنترل وزن (ضخامت) خط

كنترل نوع خط

كنترل رنگ

نكتۀ قابل توجه اين اســت كه اصطالح  ByLayerدر قســمتهاي مختلف اين نوار ابزار به مفهوم تطبيق اين
خواص با تنظيمات اليۀ جاري اســت و رنگ ،نوع خط و ضخامت خط جاري از اليۀ جاري تبعيت ميكند .به
همين دليل توصيه ميشود با مديريت تخصصي اليهها از تغيير اين خواص در نوار ابزار  Propertiesپرهيز كنيد.
خواص موضوعات از طريق اجراي فرمان  Propertiesنيز قابل كنترل و تنظيم است كه عالوه بر خواص مرتبط
بــا اليهها ،خواص ديگري از موضوعات را ميتوانيم كنترل و تنظيم كنيم ،در ادامه با اجراي فرمان Properties

به شرح عملكرد آن ميپردازيم.

نكته

اصطالح  Bycolorدر انتهاي نوار ابزار  Propertiesكه بهصورت عادي غير فعال است براي كاربرد
رنگ در چاپ نقشه توسط پالتر است.
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اجراي فرمان

Properties

براي اجراي فرمان  Propertiesعالوه بر شيوههاي معمول به

دو روش ديگر نيز ميتوان عمل كرد.
 .1انتخاب موضوع يا موضوعات مورد نظر و كليك راست در
صفحۀ ترسيمي و سپس كليك بر روي گزينۀ .Properties
 .2دبلكليك بر روي موضوع مورد نظر.

شيوههاي ورود فرمان
Standard Toolbar
Properties

Modify Menu

يا Properties
 chيا pr

Command Line

نكته

با دبلكليك بر روي برخي موضوعات نظير هاشــور ،امكانات ويرايشي مخصوص همان موضوع
ظاهر ميشــود .در اينصورت براي اجراي فرمان  Propertiesبر روي اين موضوعات بايد از شيوههاي
ديگر عمل كنيم.
بــا وارد كردن فرمــان  Propertiesاز طريق هريك از
شيوههاي گفتهشده پنجرهاي مطابق شكل روبهرو ظاهر

موضوع انتخابي

ميشود كه به شرح جزئيات آن ميپردازيم.
نــام موضوع انتخابــي در كادر بــاالي پنجره درج
ميگردد و در صــورت انتخاب چند موضوع ،مجموع
آنها با اصطالح  Allمشــخص ميشود كه با باز كردن
فهرســت آنها توســط نشــانۀ        ميتوانيم موضوع
مــورد نظر را از بين آنها انتخاب كرده و خواص آنها
را كنترل كنيم.
وقتي نشــانۀ

ظاهر باشــد امكان اضافه كردن

چند موضوع اســت و در صورتيكه با كليك كردن بر
روي آن به نشانۀ  

   تغيير شكل پيدا كند فقط امكان

انتخاب يك موضوع ميسر است.

نكته

تغييــر روش انتخاب از

به  

  در پنجرۀ  Propertiesبر روي روش انتخاب تكي در كليۀ

عمليات ويرايشي اثر ميگذارد به نحوي كه براي انتخاب چند موضوع بايد كليد
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Shift

را پايين نگه داريم.

دكمۀ

براي انتخاب موضوعات از طريق پيغام  Select Objectsكاربرد دارد.

دكمۀ

براي انتخاب سريع موضوعات به كمك خواص مشتركشان كاربرد دارد.

در قسمت  ،Generalكنترل و تنظيم خواص عمومي موضوعات نظير رنگ ،اليه ،نوع خط ،مقياس نوع خط،
پهناي خط امكانپذير است.
در قسمت  3D Visualizationخواص موضوعات سهبعدي قابل كنترل و تنظيم است.
در قسمت  Geometryخواص هندسي نظير مختصات و اندازۀ مؤلفههاي موضوعات انتخابي قابل كنترل و
تنظيم اســت ،براي مثال اگر موضوع انتخابي يك دايره باشد ،مختصات مركز ،شعاع ،قطر ،محيط و مساحت آن
ظاهر ميشود كه ميتوانيم آنها را تغيير دهيم:
 -پــس از كنترل و تنظيم خواص موضوعات به كمك نشــانۀ × ميتوانيم پنجــره را ببنديم و براي خروج

موضوعات از حالت انتخاب  ESCكاربرد دارد.
يادآوري

به خاطر داشته باشيد؛ هريك از خواص رنگ ) ،(Colorنوع خط ) (Linetypeوزن (پهنا) خط )(Lineweight
به صورت مســتقل فرمان محسوب ميشود كه از طريق خط فرمان قابل اجراست ،اما به دليل تنظيم اصولي آنها از
طريق مديريت اليهها و كنترل خواص موضوعات از اجراي مستقل آنها صرفنظر ميكنيم.

بارگذاري و تنظيم مقياس انواع خطوط

()Linetype

بارگذاري ) (Loadو تنظيم مقياس خطوط ) (Ltscaleاز منوي  Formatبه طريق زير نيز امكانپذير است.
 .1در منوي  Formatبر روي … Linetypeكليك ميكنيم تا پنجرۀ  Linetype Managerظاهر گردد.
 .2در پنجره ی  Linetype Managerتوسط دكمۀ  Loadبارگذاري خطوط مورد نياز را انجام ميدهيم.
2

1

3
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 .3در قســمت  Global scale factorضريب مقياس كليۀ خطوط (خطوط موجود و خطوطي كه ترسيم خواهند
شد) و يا در قسمت  Current object scaleفقط ضريب مقياس خطوط جديد را تنظيم ميكنيم.
نكته

 .1در صورتيكه قسمت  Global scale factorدر پنجرۀ  Linetype Managerموجود نباشد با كليك
بر روي دكمۀ

Show details

ظاهر ميشود.

 .2از طریق خط فرمان به کمک فرمان  Linetypeیا  Ltنیز می توانیم به پنجره ی Linetype Manager

دست یابیم.
يادآوري

جاری کردن ( )Currentو بهکارگیری انواع خطوط بهتر است از طریق الیه ها انجام شود.

كنترل و تنظيم ضخامت خطوط

همان طور كه در مبحث اليهها آشــنا شــديد ،ضخامت خطوط اليهها را به كمك گزينۀ  Lineweightميتوانيم
تنظيم كنيم ،همچنين در مبحث خواص موضوعات آموختيد كه از طريق نوار ابزار و اجراي فرمان Properties

نيز ميتوانيم ضخامت خط جاري و يا موضوعات انتخابي را كنترل و تنظيم كنيم.
عالوه بر اينها در اتوكد فرمان اختصاصي  Lineweightوجود دارد كه از طريق آن ميتوانيم مقدار و واحد
ضخامت و نحوۀ نمايش ظاهري خطوط را كنترل و تنظيم كنيم.

اجراي فرمان Line weight

اين فرمان به شيوههاي مندرج در جدول قابل وارد كردن است،دقت

داشــته باشــيد در نوار وضعيت ( )Status barگزينۀ  Settingبا كليك
راست بر روي دكمۀ  

LWT

ظاهر و قابل دستيابي ميگردد .به محض

ورود به فرمان   Lineweightپنجرۀ  Lineweight settingبه شكل زير
ظاهر ميشــود كه از طريق آن ميتوانيم تنظيمات مورد نياز را به شرح
زير انجام دهيم.
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شيوههاي ورود فرمان
<setting

Status bar

Line weight

Format Menu

 Lwيا Lineweight

Command Line

قســمت  :Lineweightsدر اين قســمت ضخامت خط جاري قابل تنظيم اســت ،ضمن اينكه گزينههاي
 ByLayerو  ByBlockبه مفهوم تعيين ضخامت خط توســط اليه و بلوك نيز قابل تنظيم است .هر ضخامتي كه
براي خط جاري انتخاب شود در زير اين قسمت با عبارت  Current Lineweightاعالم ميشود.
قســمت  :Units for Listingدر اين قســمت واحد مورد نظر براي ضخامت خط قابل انتخاب است ،گزينۀ
( Milimeters (mmبراي واحد ميليمتري در نقشــههاي متريك كاربرد دارد و گزينۀ ( Inches (inبراي واحد
ميليمتري كاربرد دارد.
گزينۀ [ : ]Display Lineweightاين گزينه براي فعال يا غير فعال كردن نمايش ظاهري ضخامت خطوط كاربرد
دارد كه معادل دكمۀ

LWT

در نوار وضعيت است.

گزينۀ [ :]Defaultضخامت خط پيشفرض براي اليۀ صفر و اليههايي كه جديد ايجاد ميشــوند توســط اين

گزينه انتخاب ميشود.

گزينــۀ [ :]Adjust Display Scaleدر اين گزينه نحوۀ نمايش ظاهري ضخامت خطوط در صفحۀ نمايش قابل

تنظيم اســت به عبارتي در اين گزينه تعيين ميشــود كه اتوكد از چه ضخامتي را به صورت ظاهري در صفحۀ

نمايش ضخيم نشان ميدهد.
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دستوركار شمارۀ :1
يك دايره با موقعيت و شعاع دلخواه مطابق شكل روبهرو
ترسيم كنيد و بر روي آن عمليات ذيل را انجام دهيد.

(زمان 5 :دقيقه)

مراحل اجرا:

 .1بر روي دايره دبلكليك كنيد و يا به شــيوههاي ديگر
فرمان  Propertiesرا برروي آن اجرا كنيد.
 .2در پنجرۀ  Propertiesدر قسمت  Generalرنگ دايره
را به رنگ سبز تغيير دهيد.

 .3در قسمت  Geometryدر كادر  Diameterعدد  40را
وارد كنيد.
 .4خطــوط محور را انتخاب كنيــد و مقياس آنها را در
قسمت  Linetype scaleبه عدد  0.5تغيير دهيد.
 .5فايل خود را ذخيره كنيد.
 .6نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم
ارائه دهيد.
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تطبيق خواص موضوعات ()Match Properties

فرض كنيد ميخواهيم دايرۀ موجود در شكل (ب) را مطابق شكل (الف) در آوريم به نحوي كه همزمان پهنای خط آن نيز
تنظيم شود .به اين عمل تطبيق خواص موضوعات گفته ميشود و در آن شكل (الف) مرجع و شكل (ب) مقصد محسوب
ميشود.

(ب)

(الف)

اجراي فرمان Match Properties

اين فرمان به شيوههاي متعدد قابل ورود است كه در جدول مشاهده ميكنيد.
شيوههاي ورود فرمان
Standard Toolbar
Match Properties

Modify Menu

Match Properties
 painterيا  maيا

Command Line

مراحل اجراي فرمان Match Properties

 .1فرمان  Propertiesرا وارد می کنیم.
 .2موضوع مرجع را انتخاب ميكنيم.
 .3موضوع يا موضوعات مقصد را انتخاب ميكنيم.

 prیا Command: properties
Select source object:
Select destination object(s) or [Settings]:

 .4براي پايان فرمان و اعمال موضوعات اينتر ميكنيمSelect destination object(s) or [Settings]: .

]گزينۀ  :]Settingبه كمك اين گزينه ميتوانيم خواص قابل تطبيق موضوعات را تنظيم كنيم.
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ارزشيابي پاياني
◄نظري (زمان 20 :دقيقه)

 .1مفهوم و كاربرد هريك از اصطالحات زير را بنويسيد؛
:Color
:Line type
:Line weight
:Line type scale
 .2مفهوم و كاربرد فرمان  Match Propertiesرا بنويسيد.
 .3گزينــۀ  ...............موجود در نوار خــواص موضوعات به مفهوم تطبيق خواص جاري موضوعات با خواص
تنظيمشدۀ اليههاست.
 .4اصطــاح  By colorدر انتهاي نوار ابزار  Propertiesكه بهصورت عادي غير فعال اســت براي كنترل رنگ  
موضوعات در هنگام چاپ نقشه كاربرد دارد.
نادرست  

			
درست

 .5دبلكليك بر روي برخي موضوعات ،نظير هاشور امكانات ويرايشيِ آنها ظاهر ميشود.
		
درست
 .6تغيير نحوۀ انتخاب از

نادرست
به

در پنجرۀ  Propertiesتأثيري بر روشهاي انتخاب در عمليات ويرايشي

ندارد.
		
درست

نادرست

 .7گزينــۀ  Settingدر پيغامهاي فرمــان  Match Propertiesبراي تنظيم خواص قابل تطبيق موضوعات كاربرد
دارد.
			
درست

نادرست

 . 8كداميك از اصطالحات زير براي اجراي فرمان كنترل خواص موضوعات به خط فرمان كاربردي نيست؟
الف)		  Properties

ب)		pr

		
ج)ch

د)cp

 .9در كدام قسمت از پنجرۀ  Propertiesمختصات و مؤلفههاي هندسي موضوعات كنترل و تنظيم ميشود؟
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الف)General

ب)3D Visualization

ج) 		Geometry

د)Coordinate

.10كدام نشانه در پنجرۀ  Propertiesبراي انتخاب سريع برحسب ويژگيهاي مشترك كاربرد دارد؟
ب) 		

الف)		

ج) 		

د)

 .11كدام موضوع در تنظيم خواص قابل تطبيق جزء خواص عمومي است؟
		
ب) متن

		
الف) اليه

ج) اندازهگذاري

 .12در پنجرهٔ  Lineweight settingمطابق شــکل روبه رو ،کدام
گزینه معادل دکمه

LWT

است؟

		
الف) Lineweight

		
ب) Default

ج) Adjust Display Scale

د) (Inches(in

◄تحقيق كنيد:

نشانههاي

و

د) هاشور

در حاشيۀ پنجرۀ  Propertiesچه كاربردي دارند؟

◄عملي( :زمان  120دقيقه)

 .1يك پارهخط به كمك موس با طول و موقعيت دلخواه ترســيم كرده و ســپس از طريق فرمان  Propertiesپارهخط را

بهصورت افقي و طول آن را به اندازۀ  100تنظيم كنيد.

 .2يك دايره با موقعيت و شــعاع دلخواه ترســيم كنيد و سپس از طريق فرمان  Propertiesمركز آن را با مختصات  100و

 100و قطر  67/ 5تنظيم كنيد.

 .3يك بيضي با موقعيت و اندازۀ دلخواه ترسيم كرده و سپس از طريق پنجرۀ  Propertiesخواص عمومي و هندسي آن را

بررسي كنيد و تفاوتهاي خواص آن با خواص دايره را به هنرآموز محترم خود گزارش كنيد.
 .4براي هريك از شكلهاي ذیل مطلوب است:
الف) تنظيم فايل ترسيمي  A4و نامگذاري و ذخيرهسازي فايل مزبور.
ب) ايجاد و تنظيم اليههاي الزم طبق استانداردهاي نقشهكشي.
ج) ترسيم نقشه در اليههاي مربوطه.
د) تنظيم خواص موضوعات نقشه.
نكته

ضمن رعايت ضخامت خطوط از طريــق مديريت اليهها ،مقياس خطوط ) (LTSنيز بايد مطابق با
نقشههاي كتاب باشد.
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واحد كار پنجم
ترسيم و ويرايش موضوعات يكپارچه
شماره

1
2

عنوان
ترسيم موضوعات يكپارچه به كمك
Explode ، Polygon، Pline

توانايي اجراي فرامين

Rectangle ،Chamfer ،Fillet

زمان
نظري

عملي

جمع

2

6

8

2

6

8

ترسيم موضوعات يكپارچه به كمك  Plineو

Polygon

◄در پايان آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:

 مفهوم يكپارچه بودن موضوعات را توضيح دهد و مثال بزند. فرمان  Plineرا اجرا و به كمك آن موضوعات يكپارچه ترســيم كند. گزينههاي فرمان  Plineرا شناسايي كند و در ترسيمات بهكار ببرد. فرمان  Polygonرا اجرا و به كمك آن چندضلعي ترسيم كند. انواع روشهاي ترســيم چندضلعي منتظم در فرمان  Polygonرا شناســايي و كاربردهاي هر روش را با مثالعملي تشريح كند.
 -فرمان  Explodeرا اجرا کرده و در تجزیه موضوعات یکپارچه به کار ببرد.

مدت زمان آموزش
نظري
2

عملي
6

جمع
8

پيشآزمون
 .1اگر شكل زير را با فرمانهاي  Lineو  Arcترسيم كرده باشيم ،از چند قسمت تشكيل شده است؟

 .2چگونه ميتوانيم شكل باال را بهصورت يكپارچه ترسيم كنيم كه يك موضوع محسوب شود؟
 .3چندضلعي منتظم را تعريف كنيد و مثال بزنيد.
 .4در نقشهكشي چندضلعيهاي منتظم به چند روش ترسيم ميشود.
 .5منظور از دايرۀ محيطي و دايرۀ محاطي در چندضلعيهاي منتظم چيست .با شكل مثال بزنيد.
 sw .6و  eرا در يك ششضلعي منتظم نشان دهيد و رابطۀ رياضي آنها را بنويسيد.
 .7در ..............طول ضلع با شعاع برابر است.
 .8مركز چندضلعيهاي منتظم چگونه بهدست ميآيد؟ با شكل مثال بزنيد.
 .9موضوعات یکپارچه با چه فرمانی و چگونه تجزیه می شوند؟

موضوعات يكپارچه

 Polylineيك موضوع خطي يكپارچه اســت كه از پارهخط ،كمان يا تركيب هر دو شــكل تشــكيل شــده كه

بهصورت متوالي به هم متصل است؛ براي روشن شدن موضوع به شكلهاي (الف) و (ب) توجه كنيد.
شــكل (الف) با فرمان  Polylineايجاد شــده كه يك
موضوع محســوب شــده و پس از كليك روي پارهخط
افقي ،همۀ موضوع انتخاب ميشود.
شــكل (ب) بــا فرمانهاي  Lineو  Arcايجاد شــده
كه چهار موضوع محســوب ميشود و با كليك روي هر
قسمت ،فقط همان قسمت انتخاب ميشود.
چه تفاوت ديگري بين دو شكل (الف) و (ب) مالحظه
			
ميشود؟
(الف)

(ب)

از ديگر ويژگيهاي موضوعات  Polylineايناســت كه
ميتواند با ضخامت های مختلف ايجاد شوند.

موضوع يكپارچۀ ايجادشده با

Pline

نكته

 .1موضوعــات یکپارچه را به کمک فرمان  Explodeمی توانیم به اجزاء تشــکیلدهنده ی آن ها،
تجزیه کنیم.
 .2موضوعــات غير يكپارچه را نيز ميتــوان ويرايش و يكپارچه كرد ،كه در مباحث آينده به آن
ميپردازيم.
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شيوههاي ورود فرمان

Pline

Draw Toolbar
Draw Menu
Command Line

اجراي فرمان

 در حالت جاري شــبيه بهPlineفراينــد اجراي فرمــان

Polyline

 ميتوانيمA  اما با انتخاب گزينۀ. استLine اجراي فرمان

Pline  ياPL ↵

.در ادامۀ پارهخطها كمان نيز ترسيم كنيم

Pline مراحل اجراي فرمان
Command: pl ↵
Specify start point:
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/
Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/
Undo/Width]: a ↵

Specify endpoint of arc or
[Angle/ CEnter/ CLose/ Direction/ Halfwidth/
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]:
Specify endpoint of arc or
[Angle/ Center/ Close/ Direction/ Halfwidth/
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]:

. را وارد ميكنيمPline  فرمان.1
. نقطۀ شروع را وارد ميكنيم.2
. نقطۀ پايان پارهخط را وارد ميكنيم.3
. را براي ترسيم كمان وارد ميكنيمA  حرف.4
. نقطۀ پايان كمان را وارد ميكنيم.5

. براي پايان دادن به اجراي فرمان اينتر ميكنيم.6

:مثال

. را وارد ميكنيمPline  فرمان.1
Command: Pline ↵

. نقطۀ شروع را تعيين ميكنيم.2
Specify Start point:

. نقطۀ بعدي را تعيين ميكنيم.3
Specify next point,
or [Arc/Halfwidth / Length / Undo / Width]
@ 0 , -20 ↵
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. را وارد ميكنيمA  حرف.4
Specify next point
or Arc/ Close /Halfwidth / Length / Undo /
Width: a ↵

. نقطۀ پايان كمان را تعيين ميكنيم.5
Specify end point of arc,
or [Angle / CEnter / CLose / Direction / Half
width / Line / Radius / Second pt / Undo /
Width]: @ 20,0 ↵

 را براي بســتن شكل و پايان دادن به كار واردcl  گزينۀ.6
.ميكنيم
Specify end point of arc,
or [Angle / CEnter / CLose / Direction / Half
width / line / Radius / Second pt/ Undo /
Width]:cl ↵
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[گزينۀ  :]CLoseكاربرد اين گزينه مانند فرمان  Lineباعث بسته شدن شكل و پايان اجراي فرمان ميشود.
[گزينۀ  :]Widthاين گزينه براي تعيين پهنا براي پارهخطها و كمانهاي در حال ترسيم كاربرد دارد.

[گزينۀ  :]HalfWidthعملكرد اين گزينه همانند گزينۀ  Widthاست با اين تفاوت كه در تنظيم پهناي آن نصف
پهنا تعيين ميشود.
نكته

براي كاربرد گزينۀ  Closeاز بين زيرمجموعههاي گزينۀ  Arcبايد  CLرا وارد كرد.

نكته

توجه داشته باشید پهنای خط ( )Line Widthبا وزن خط ( )Line Widthکه در مباحث قبلی گفته
شد متفاوت است.
[گزينــۀ  :]Lengthبا بــهكار بردن اين گزينه پارهخطي با طول عددي معين در امتداد آخرين پارهخط ،ترســيم

ميشود ،يعني نيازي به وارد كردن نقطۀ انتهاي پارهخط نيست.

اگر آخرين قسمت ترسيمشده كمان باشد به كمك گزينۀ  Lengthپارهخطي مماس بر كمان ترسيم ميشود.

[گزينۀ  :]Undoكاربرد اين گزينه همانند فرمان  Lineباعث لغو (حذف) آخرين نقطۀ واردشده ميگردد.
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:1 دستوركار شمارۀ
 بهصورت يكپارچهPline شكل روبهرو را توسط فرمان
. ترسيم كنيدA4 در كاغذ

:مراحل اجرا

 تنظيم كرده و آنراA4  فايل ترســيمي را روي انــدازۀ.1
.نامگذاري و ذخيره كنيد

. كادر نقشه را ترسيم كنيدPline  از طريق فرمان.2
. را وارد كنيدPline  مجددا ً فرمان.3

Command: pline ↵

. را به عنوان نقطه شروع وارد كنيدA  مختصات نقطۀ.4
Specify start point: 40,50 ↵

. را وارد كنيدB  مختصات نقطۀ.5
Specify next point or [Arc/ Halfwidth/
Length/ Undo/ Width] @25< 0

. را براي ترسيم كمان وارد كنيدa  حرف.6

Specify next point or [Arc/ Halfwidth/
Length/ Undo/ Width]:a ↵

. را وارد كنيدC  مختصات نقطۀ.7

Specify end point of arc or
[Angle/ CEnter/ CLose/Direction/ Halfwidth/
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]:
@10,10 ↵

. را براي ترسيم پارهخط در ادامه وارد كنيدl  حرف.8
Specify end point of arc or
[Angle/ CEnter/ CLose/Direction/ Halfwidth/
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ width]: l ↵

. را وارد كنيدD  مختصات نقطۀ.9

[Angle/ CEnter/ CLose/Direction/ Halfwidth/
line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]: 30<90
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. را براي ترسيم كمان وارد كنيدa  حرف.10
Specify next point or [Arc/ Halfwidth/
Length/ Undo/ Width]: a ↵
ORTHO
Ortho: 11.1690<180˚

يا دكمۀ

F8

 را به كمك كليدOrtho  ابزار.11
.در نوار وضعيت فعال كنيد

نكته

. انجام دهيدPline  را بدون خروج از فرمانOrtho فعال كردن
 را15  موس را به ســمت چــپ حركت دهيد و عدد.12
Ortho: 13.7656<180˚

.وارد كنيد
Specify end point of arc or [Angle/ CEnter/
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/
Second pt/ Undo/ Width]: 15 ↵

 را15  موس را به ســمت چــپ حركت دهيد و عدد.13
Ortho: 10.8318<180˚

.وارد كنيد
Specify end point of arc or [Angle/ CEnter/
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/
Second pt/ Undo/ Width]: 15 ↵

Ortho: 7.1439<180˚

 را15  موس را به ســمت چپ حركــت دهيد و عدد.14
.وارد كنيد
Specify end Point of arc or [Angle/ CEnter/
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/
Second pt/ Undo/ Width]: 15 ↵

. را براي ترسيم پارهخط در ادامه وارد كنيدl  حرف.15
Ortho: 17.4623<270˚
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Specify end Point of arc or [Angle/ CEnter/
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/
Second pt/ Undo/ Width]: l ↵

 .16مختصات نقطۀ  Hرا وارد كنيد.
Specify next point or [Arc/ CLose/ Halfwidth/
↵ Length/ Undo/ Width] @ 30<270

˚Ortho: 14.0968<270

 .17حرف  aرا براي ترسيم كمان وارد كنيد.
Specify next point or [Arc/ close/ Halfwidth/
↵ Length/ Undo/ Width]: a

.18مختصات نقطۀ  Aرا وارد كنيد.
Specify end point of arc or [Angle/ CEnter/
CLose/Direction/ Half width/ Line/ Radius/
↵ Second pt/ Undo/ Width]: @ 10, -10

 .19براي پايان فرمان اينتر را وارد كنيد.
Specify end point of arc or [Angle/ CEnter/
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/
Second pt/ Undo/ Width]:

 .20فايل خود را ذخيره كنيد.
 .21نتيجــۀ كار را جهــت تأييد و ارزشــيابي به هنرآموز
محترم ارائه دهيد.

نكته

در صورتيكه مراحل فوقالذكر را پشــت ســرهم اجرا كرده
باشــيد و در هنگام اجرا از فرمان  Plineخارج نشده باشيد با يكبار
كليك كردن بر روي شكل ،بايستي مطابق شكل روبهرو حاصل كار
شما باشد.
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فرمان

Polygon

فرمان  Polygonبراي ترســيم چندضلعي منتظم با تعداد اضالع  3تا  1024كاربرد دارد .همانطور كه ميدانيم در

چندضلعي منتظم طول اضالع با يكديگر و زواياي بين اضالع نيز با هم مساوي است.
در اتوكد چندضلعي منتظم به دو روش قابل ترسيم است.
 .1ترسيم چندضلعي به روش دايرۀ كمكي كه خود داراي دو حالت است؛ در اين روش با تعيين شعاع دايرۀ
كمكي چندضلعي ترسيم ميشود.

ب) محيطي Circumscribed

الف) محاطي Inscribed

 .2روش لبه ()Edge؛ در اين روش با تعيين نقاط ابتدا و انتهاي يكي از اضالع چندضلعي ترسيم ميشود.

نكته

چندضلعي منتظمي كه با فرمان  Polygonترســيم ميشود يك موضوع يكپارچه است ،يعني اضالع
از هم مستقل نيستند و همانند چند خطي يكپارچه (  )Polylineاست.

(لف) چندضلعي از جنس خط

(ب) چندضلعي از جنس Polygon
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اجراي فرمان

شيوههاي ورود فرمان

Polygon

اگر فرمان  Polygonرا به يكي از شيوههاي روبهرو وارد كنيم.

Draw Toolbar

ابتدا تعداد اضالع ،و سپس روش ترسيم چندضلعي قابل
انتخاب است.

Polygon

Draw Menu

 Polيا Polygon

Command Line

مراحل ترسيم پنجضلعي منتظم محاطي به روش مركز ()Center
 .1فرمان  Polygonرا وارد ميكنيم.

↵ Command: polygon

 .2عــدد  5را به عنوان تعداد ضلع وارد
ميكنيم.
 .3مركز پنجضلعي را وارد ميكنيم.

↵ Enter number of sides <4>: 5
Specify center of polygon or [Edge]:
↵100,100

 .4حــرف  iرا به منظور تعيين حالت Enter an option [Inscribed in circle/
↵ Circumscribed about circle <i>:
محاطي وارد ميكنيم.

 .5شعاع دايره كمكي را تعيين ميكنيم.

نتيجه:

↵ Specify radius of circle 30

نكته

مراحل ترســيم چندضلعي منتظم محيطي نيز همانند چندضلعي محاطي است با اين تفاوت كه در

مرحلۀ  4حرف  Cبه منظور حالت محيطي وارد ميشود.

مراحل ترسيم ششضلعي منتظم به روش لبه )(Edge

 .1فرمان  Polygonرا وارد ميكنيم.

 .2عدد  6را به عنــوان تعداد اضالع وارد
ميكنيم.
 .3حــرف  eرا به منظــور انتخاب روش
 Edgeوارد ميكنيم.
 .4نقطۀ اول ضلع را تعيين ميكنيم .مثال:
 .5نقطۀ دوم ضلع را تعيين ميكنيم.
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↵ Command: polygon
↵ Enter number of sides <5> 6
Specify center of polygon or
↵ [Edge]: e
Specify first end point of edge:
↵ 70,50
Specify second point of edge:
↵ @20,0

نتيجه:

فرمان Explode

اين فرمان براي تجزيه موضوعات يكپارچه و تركيبي به اجزاء تشكيلدهندۀ آن كاربرد دارد .در هنگام تجزيه

موضوعــات به كمك فرمان  ،Explodeممكن اســت خواص موضوعات نظير رنگ ،نوع خط ،وزن خط و
پهناي خط تغيير كند .براي مثال يك چندضلعي يكپارچه داراي پهنا به شــكل زير به چند پارهخط و كمان
مجزا و بدون پهنا تبديل خواهد شــد .البته نتيجۀ تجزيه و تغييرات به نوع اجراي تشكيلدهندۀ موضوعات
تركيبي بستگي دارد.

اجراي فرمان Explode

شيوههاي ورود فرمان

شيوههاي ورود فرمان مطابق جدول مقابل است.

Modify Toolbar
Explode

Modify Menu

 xيا Explode

Command Line

مراحل اجراي فرمان Explode

 .1فرمان  Explodeرا وارد ميكنيم.
 .2موضوعات مورد نظر را انتخاب ميكنيم.
 .3موضوعات ديگــري انتخاب ميكنيم يا براي

↵  xيا Command: explode
Select objects:

Select objects:

پايان دادن به انتخاب و اجراي فرمان اينتر ميكنيم.
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دستوركار شمارۀ :2
شكل ارائهشده را توسط فرمانهاي  Line ،Circleو Polygon

در كاغذ  A4كادردار و در اليههاي مربوطه ترسيم كنيد.
يادآوري

استانداردهاي نقشهكشي رعايت شود.
(زمان 10 :دقيقه)

مراحل اجرا:

 .1اندازه برگۀ  ،A4اليههاي الزم و كادر و جدول را تنظيم
و يا از فايلهاي قبلي استفاده كنيد.

 .2دايره قطر  40را توسط فرمان  Circleترسيم كنيد.
 .3خطــوط تقارن دايره را توســط فرمــان  Lineدر اليۀ
مربوطه با نوع خط Centerترسيم كنيد.
 .4فرمان  Polygonرا وارد كنيد.
 .5عدد  6را وارد كنيد.

↵ Command: pol

↵ Enter number of sides <4>:6

 .6مركز دايره را به عنوان مركز ششضلعي معرفي كنيد.
Specify center of polygon or [Edge]:

 .7حرف  cرا به منظور حالت محيطي وارد كنيد.
Enter on option [Inscribed in circle/Circum
↵ scribed about circle: <I>: c

 . 8عدد  20را وارد كنيد.
↵ Specify radius of circle: 20

 .9فايل خود را ذخيره كنيد.
 .10نتيجــۀ كار را جهــت تأييد و ارزشــيابي به هنرآموز
محترم ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄نظري

 .1منظور از موضوعات چندخطي يكپارچه چيست؟ با شكل توضيح دهيد.
 .2مراحل ترسيم پنجضلعي منتظم محاط در دايره توسط فرمان  Polygonرا بنويسيد.
 .3در فرمان  ..................ميتوانيم پارهخط و كمان را در دنبالۀ هم به صورت يكپارچه ترسيم كنيم.
 .4در فرمان  Polygonحداقل  ..........ضلع و حداكثر  ..........ضلع ميتوانيم تعيين كنيم.
 .5براي اجراي فرمان  ،Plineاصطالح  Polylineرا نيز بهصورت كامل ميتوانيم در خط فرمان وارد كنيم.
نادرست

		
درست

 .6آيا چندضلعي منتظمي كه با فرمان  Polygonترسيم ميشود خود يك موضوع يكپارچه است؟
		
بلي

خير

 .7كدام گزينه مربوط به گزينههاي فرمان  Plineنيست؟
		
الف) Arc

		
ج) Length

ب) Inscribed

د) Width

 .8كدام گزينه در فرمان  Polygonمعرف حالت محيطي چندضلعي منتظم است؟
الف) Inscribed

ج) Circumscribed

		
ب) Edge

د) هيچكدام

 .9در كدام روش ترسيم  ،Polygonطول ضلع درخواست ميشود.
الف) Edge

ج) Circumscribed

ب) Inscribed

د) Pline

 .10در كدام گزينه فرمان  ،Plineطول عددي پارهخط تعيين ميشود؟
الف) Width

		
ج) Arc

ب) Halfwidth

د) Length

 .11برای ترسیم شش ضلعی منتظم مطابق شکل روبه رو با توجه به اندازه داده شده کاربرد کدام روش و حالت
از فرمان  Polygonمناسب تر است.
الف) Inscribed, Center

ب) Edge , Center

		
ج) Circumscribed, Center

د) Inscribed, Edge

 .12شکل یکپارچه روبهرو اگر با فرمان  Explodeتجزیه شود ،به چند جزء تبدیل خواهد شد.
الف) 5

ب) 7

		
ج) 6

د) 3
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◄عملي

هريك از نقشه های ارائهشده را در كاغذ  A4توأم با كادر و جدول و در اليههاي مربوط ترسيم كنيد.
توجه :در نقشــۀ زیر برای نمای روبه رو از فرمان  Polylineو در ســایر نقشه ها برای چندضلعی های منتظم از

فرمان  Polygonاستفاده کنید.

(زمان 120 :دقيقه)
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اجراي فرامين  Chamfer ،Filletو

Rectangle

◄پس از آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:

 -فرمان  Filletرا اجرا كند.

 براي گرد كردن گوشهها در نقشه ،از فرمان  Filletاستفاده كند. فرمان  Chamferرا اجرا كند. با اجراي فرمان  Chamferگوشههاي نقشه را پخ بزند. فرمان  Rectangleرا اجرا كند. به كمك فرمان  Rectangleانواع مستطيلها را ترسيم كند. -گزینه های فرمان  Rectangleرا شناسایی کرده و در تمرینهاي عملی به کار ببرد.

مدت زمان آموزش
نظري
2

عملي
6

جمع
8

پيشآزمون
 .1چگونه می توان شکل (الف) را به کمک فرمان های ویرایشی به شکل (ب) تبدیل کرد؟

(ب)

(الف)

 .2آيا تاكنون در نقشهكشي با اصطالح  Filletروبهرو شدهايد ،در كجا و با چه مفهومي؟
 .3گوشههاي يك شكل هندسي را چگونه ميتوان پخ زد؟
 .4چگونه ميتوانيم در اتوكد يك مستطيل يكپارچه ترسيم كنيم؟
 .5اصطالح  Rectangleبه چه معنا و مفهومي است؟
 .6چگونه ميتوانيم يك مستطيل با گوشههاي گردشده نظير شكل زير اما يكپارچه ترسيم كنيم؟

فرمان

Fillet

اين فرمان براي گرد كردن گوشههاي داخلي و خارجي موضوعات با شعاع معين كاربرد دارد.
فرمان  Filletيكي از فرمان های ويرايشي است كه با اجراي آن گوشههاي ترسيمات ،نظير شكل زير گرد
ميشود.

(ب) بعد از اجراي Fillet

(الف) قبل از اجراي Fillet

به شكل زير توجه كنيد ،همانطور كه مشاهده ميكنيد فرمان  Filletبراي ترسيم نيمدايره نيز كاربرد دارد!

نكته

(ب) بعد از اجراي Fillet

(الف) قبل از اجراي Fillet

البته به خاطر داشته باشيد كه شعاع در اين حالت تأثیری در ترسیم نیمدایره ندارد و هر شعاعی میتواند داشته باشد.
چنين با تنظيم شعاع برابر صفر( )0در فرمان  Filletميتوانيم گوشههاي ناقص و يا گردشده را نيز كامل كنيم.
شكل زير دو حالت از اين عمل را نشان ميدهد.
يا
نكته

کاربرد شــعاع صفر در فرمان  Filletبرای گوشــه های موضوعاتی که با فرمان  Filletگرد شده اند
منجر به حذف کمان نخواهد شد بلکه مطابق شکل روبه رو عالوه بر وجود کمان گوشۀ شکل نیز کامل
می شود.
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اجراي فرمان

Fillet

شيوههاي ورود فرمان

با وارد كردن فرمان  ،Filletابتدا تنظيمات جاري و سپس

Modify Toolbar

پيغامهاي ديگر به شرح زير صادر ميشود.

Fillet

Modify Menu

Fillet

Command Line

مراحل اجراي فرمان Fillet

 .1فرمان  Filletرا وارد ميكنيم.
در تنظيمات جاري حالت  Trimفعال است و شعاع صفر
( )0است.
 .2حرف  rرا برای تنظیم شعاع وارد می کنیم.

↵ Command: fillet
Current settings: mode= TRIM , Radius= 0
Select first object
↵ or [Undo/ Polyline/ Radius/Trim/Multiple]: r
Specify fillet radius:

 .3شــعاع مورد نظــر برای فیلــت را تعیین می کنیم.
 .4اولين موضوع را انتخاب ميكنيم.
يا يكي ديگر از گزينهها را انتخاب ميكنيم.

Select first object
or [Undo/ Polyline/ Radius/Trim/Multiple]:

 .5موضوع دوم را انتخاب ميكنيم.
يا براي كامل كردن گوشــه ناقص با شعاع صفر كليد
Shift

را فشرده و موضوع دوم را انتخاب ميكنيم.

Select second object
or shift- select to apply corner :

[گزينۀ  :]Radiusاين گزينه براي تنظيم شعاع كاربرد دارد.

[گزينۀ  :]Undoبراي لغو آخرين مرحله از عملكرد  Filletكاربرد دارد.

[گزينۀ  :]Multipleبراي گرد كردن چندين گوشه حتي با شعاعهاي مختلف در يكبار اجراي فرمان  Filletكاربرد
دارد.

[گزينۀ  :]Trimبراي تعيين وضعيت قسمتهاي اضافي كاربرد دارد كه با وارد كردن آن دو حالت  Trimو

 No trimمطابق شكل قابل تنظيم است.

(الف) حالت Trim

(ب) حالت No trim
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به نمونههاي ديگري از وضعيت گزينۀ  Trimو اجرای فرمان  Filletتوجه كنيد.

(ب) بعد از اجراي Fillet

(الف) قبل از اجراي Fillet

وقتي حالت  Trimفعال است

ب) بعد از اجراي Fillet

الف) قبل از اجراي Fillet

[گزينۀ  :]Polylineاين گزينه براي گرد كردن همزمان تمام گوشــههاي موضوعات يكپارچه نظير، Polyline

 Polygonو غيره مطابق شكل كاربرد دارد.

(الف) قبل از اجراي Fillet
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(ب) بعد از اجراي Fillet

كاربرد گزينۀ  Polylineدر فرمان Fillet

دستوركار شمارۀ :1
مثلث روبــه رو را به کمک فرمان  Lineترســیم کرده و
سپس گوشههاي آن را به كمك فرمان  Filletگرد كنيد.
(زمان 10 :دقيقه)

توجه :همان طور که از نقشه کشی می دانید خطوط نازک

گوشه ها در این تصویر جزء ضروریات اندازه گذاری است

Fillets = R5

و جزء شکل اصلی محسوب نمی شود.

مراحل اجرا:

 .1توسط فرمان  Lineمثلث اوليه را ترسيم كنيد.

 .2فرمان  Filletرا وارد كنيد.
↵  fيا Command: fillet

 .3حرف  rرا وارد كنيد.
Select First object or [Undo/Polyline/ Radius/
↵ Trim/ Multiple]:r

 .4عدد  5را وارد كنيد.

↵  <: 5پيشفرض>Specify fillet radius :

 .5حرف mرا به منظور انتخاب گزينۀ  Multipleوارد
كنيد.
Select object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/
↵ Multiple]: m
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 .6پارهخط سمت چپ مثلث را انتخاب كنيد.
Select first object or…:

 .7پارهخط باالي مثلث را انتخاب كنيد.
Select second object or…:

نتيجۀ مرحلۀ 7

 . 8براي دو گوشۀ ديگر نیز همانند مرحلۀ  5و 6عمل كنيد
تا حاصل آن مطابق شكل روبهرو گردد.

 .9نتيجۀ كار را ذخيره كرده و جهت تأييد و ارزشــيابي به
هنر آموزمحترم ارائه دهيد.
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فرمان

Chamfer

فرمان  Chamferيكي از فرمانهاي ويرايشي است كه براي پخزدن گوشههاي داخلي و خارجي موضوعات كاربرد دارد.
توسط فرمان  Chamferبه دو روش ميتوانيم گوشهها را پخ بزنيم كه عبارتاند از:
الف) روش  :Distanceدر این روش مطابق شکل (الف) پخ با دو مقدار فاصله اول ( )D1و فاصله دوم ( )D2تعیین می شود.
ب) روش  :Angleدر این روش مطابق شکل( ب) پخ با یک طول ( )Lengthو یک زاویه ( )Angleنسبت به طول تعیین
شده تنظیم می گردد.

(الف) قبل از اجراي ( Chamferب) بعد از اجراي Chamfer

(ب) روش ( Distanceفاصله)

(الف) روش ( Angleزاويه)

شيوههاي ورود فرمان
Modify Toolbar

اجراي فرمان Chamfer

فرمان  Chamferبه شــيوههاي منــدرج در جدول مقابل
قابل وارد كردن است.

Chamfer
 Chaيا Chamfer

Modify Menu
Command Line

مراحل اجراي فرمان Chamfer

 .1فرمان  Chamferرا وارد ميكنيم در تنظيمات جاري
حالت  Trimفعال و روش جاري اســت كه مقدار فاصلۀ
اول صفر و مقدار فاصلۀ دوم نيز صفر است.
 .2حرف  Dرا به منظور تعيين اندازه پخ وارد ميكنيم.

↵ Command: chamfer
TRIM mode current chamfer
Dist 1=0, Dist 2= 0
Select first line
or[Undo/ PolyLine/ Distance/ Angle/ Trim/
↵ mEthod /Multiple]:d

 .3فاصله اول پخ را تعيين ميكنيم.

> Specify first chamfer distance:<0 , 0

 .4فاصله دوم پخ را تعيين ميكنيم.

>مقدار اول<Specify Second chamfer Distance:

 .5ضلع اول را انتخاب ميكنيم.

Select first line
or[Undo/ Polyline/ Distance/ Angle/ Trim/
mEthod/ Multiple]:

يا يكي از گزينههاي ديگر را انتخاب ميكنيم.
 .6خط(ضلع) دوم را انتخاب ميكنيم.
يا براي كامل كردن گوشههاي ناقص به صورت تیز كليد
Shift

را فشرده و موضوع دوم را انتخاب ميكنيم.

Select second line
or Shift - Select to apply corner
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[گزينۀ  :]Distanceبراي تنظيم فواصل لبههاي پخ در روش  Distanceكاربرد دارد.

[گزينۀ  :]Angleبراي تنظيم مقادير پخ در روش  Angleكاربرد دارد.

[گزينۀ  :]Methodبراي تعيين روش جاري پخ زدن در هنگام وارد كردن فرمان  Chamferكاربرد دارد.
[گزينۀ  :]Undoبراي لغو آخرين مرحلۀ عملكرد فرمان  Chamferكاربرد دارد.

[گزينۀ  :]Multipleبراي پخ زدن چندين گوشه ،حتي با اندازههاي مختلف در يكبار اجراي فرمان Chamfer

كاربرد دارد.

[گزينــۀ  :]Trimبراي تعيين وضعيت قســمتهاي اضافي كاربرد دارد ،به نحوي كه بــا وارد كردن حرف ،t

وضعيت آنها به دو حالت Trimو  No trimمطابق شكل قابل تنظيم است.

حالت Trim

حالت No trim

[گزينــۀ  ،]Poly lineاين گزينه براي پخزدن همزمان تمام گوشــههاي يك موضوع چند خطي يكپارچه نظير

 Polygon ،Polylineو غيره كاربرد دارد.

(الف) قبل از اجراي Chamfer

(ب) بعد از اجراي Chamfer

نكته

در صورتيكه در فرمان  Chamferاندازۀ پخ در هريك از روشهاي  Distanceو  Angleصفر وارد
شــود ،به كمك آن ميتوانيم لبههاي ناقص را تكميل كنيم .اين عمل با فشــردن كليد
انتخاب ضلع دوم نيز امكانپذير است.
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Shift

هنگام

دستوركار شمارۀ :2

گوشههاي شكل ارائه شده را به كمك فرمان  Chamferپخ بزنيد.

(زمان  10دقيقه)

مراحل اجرا:

 .1توســط فرمان  Plineشــكل مقابل را بهصورت يكپارچه
ترسيم كنيد.

 .2فرمان  Chamferرا وارد كنيد.
نكته

براي اين كه عملكرد فرمان  Chamferرا با گزينۀ
 Polylineميخواهيم انجام دهيم .در ترســيم شــكل

اوليه توسط فرمان  Plineحتم ًا از گزينۀ  Closeاستفاده
كنيد.
↵ Command: chamfer

 .3حرف  dرا وارد كنيد.
Select first line or[ Undo/ Polyline/ Distance/
↵Angle/ Trim/mEthod/ Multiple: d

 .4عدد  5را وارد كنيد.
↵Specify first chamfer distance<0.0000>5

 . 5اينتر كنيد.

↵Specify second chamfer distance<5.0000>:

 .6حرف  Pرا براي کاربرد گزينۀ  Polylineانتخاب كنيد.
]…Select first line or [Undo/ Polyline/ Distance

 .7شكل يكپارچه موجود را انتخاب كنيد.
 .8فايل خود را ذخيره كنيد.
 .9نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشــيابي به هنرآموز محترم
ارائه دهيد.
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فرمان

Rectangle

Other corner

اين فرمان براي ترســيم مستطيل به كار ميرود .مستطيلي

گوشۀ ديگر

كه بــا فرمــان  Rectangleايجاد ميشــود يك موضوع
يكپارچه محســوب ميشود و با تعيين دو گوشه متقابل

First corner

ترسيم ميشود.

گوشۀ اول

فرمان  Rectangleيك فرمان ترسيمي است ،اما داراي
گزينههايي است كه ميتوانيم مستطيلهايي با ويژگيهاي
ويرايشي نيز ايجاد كنيم.
نمونههايي از مســتطيلهايي كه با فرمان Rectangle

ترسيم شدهاند را در اشکال روبهرو مشاهده ميكنيد.

اجراي فرمان

Rectangle

شيوههاي ورود فرمان

اين فرمان به شيوههاي روبهرو وارد ميشود.

Draw Toolbar
rectangle

Draw Menu

 Recيا  Rectangيا Command Line: Rectangle
مراحل اجراي فرمان Rectangle

 .1فرمان  Rectangleرا وارد ميكنيم
 .2گوشۀ اول مستطيل را تعيين ميكنيم يا
گزينههاي ديگر را انتخاب ميكنيم.

↵ Command: rec
Specify first corner point,
or [Chamfer / Elevation / Fillet
/ Thickness / Width]:

 .3گوشۀ ديگر مستطيل را تعيين ميكنيم يا
Specify other corner point,
or [Area/ Dimensions/Rotation]:
گزينههاي ديگر را انتخاب ميكنيم.
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]گزينۀ  :[Chamferاين گزينه براي ترسيم مستطيل پخدار
مطابق شكل كاربرد دارد.

Chamfer

]گزينۀ  :[Filletبراي ترسيم مســتطيل با گوشههاي گرد
كاربرد دارد.

Fillet

]گزينۀ  :[Widthامكان ترســيم مســتطيل با خط پهن را

فراهم ميسازد.

نكته

Width

گزينههاي  Elevationو  Thicknessمربوط به ديد سهبعدي است.
]گزينۀ  :[Dimensionاين گزينه براي ترســيم مستطيل با
تعيين ابعاد طول و عرض آن كاربرد دارد.

]گزينۀ  :[Areaبراي ترسيم مستطيل با تعيين مساحت آن
كاربرد دارد.

]گزينۀ  :[Rotationبراي ترســيم مســتطيل مورب نظير
شكل كاربرد دارد.

Rotation angle
زاويۀ چرخش
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دستوركار شمارۀ :3
مستطيلي مطابق شكل ارائهشده توسط فرمان Rectangle

را ترسيم كنيد.

(زمان  5 :دقيقه)

مراحل اجرا:

 .1فرمان  Rectangleرا وارد كنيد.
↵Command: rectangle

 .2حرف  fرا بهمنظور تعيين شعاع  Filletوارد كنيد.
Specify first corner point or [Chamfer/ Eleva↵tion/ Fillet/…]: f

 .3عدد ( 10شعاع فيلت) را وارد كنيد.

↵Specify fillet radius for rectangle <0.0000>:10

 .4حرف  wرا به منظور تعيين پهناي خط مســتطيل وارد
كنيد.
Specify first corner point or [Chamfer/ Eleva↵tion/ Fillet/ Thickness/ Width]: W

 .5عدد ( 5پهناي خط) را وارد كنيد.

↵Specify line width for rectangle: 5

 .6گوشۀ اول مستطيل را تعيين كنيد.

مثال ↵Specify first Corner point or …:100,50

 .7گوشۀ ديگر مستطيل را تعيين كنيد.
↵ Specify other corner point or …:@ 65,45

 .8شكل حاصل را ذخيره كنيد.

 .9نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم
ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄نظري

 .1مراحل اجراي فرمان  Filletرا بنويسيد.
 .2مراحل اجراي فرمان  Chamferبه روش  Distanceرا بنويسيد.
 .3مراحل ايجاد مستطيل به كمك فرمان  Rectangleرا بنويسيد.
 .4توسط فرمان  ....................ميتوانيم شكل (الف) را به شكل (ب) تبديل كنيم.

					
(الف)

(ب)

 .5براي ترسيم مستطيل مطابق شكل مقابل گزينۀ ....................................كاربرد دارد.

 .6در تنظيمات شعاع فرمان  ،Filletشعاع اول و شعاع دوم خواسته ميشود.
		
درست

نادرست

 .7به كمك فرمانهاي  Filletو  Chamferميتوان گوشههاي ناقص را نيز كامل كرد.
		
درست

نادرست

 .8مستطيلي كه با فرمان  Rectangleترسيم ميشود يك موضوع يكپارچه است.
		
درست

نادرست
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 .9كدام گزينه در فرمان  Filletامكان گرد كردن گوشــهها را با شــعاعهاي متفاوت بدون خارجشــدن از فرمان
امكانپذير ميكند؟
الف) 		Multiple

		
ب) Trim

		
ج)Polyline

د) همه موارد

 .10ايجاد پخ بر روي شكل مقابل با كدام گزينه از فرمان  Chamferمناسبتر است؟
الف) 		Distance

		
ب) Method

			
ج) Angle

د) هيچكدام

 .11كدام گزينه در فرمان  Rectangleامكان ترسيم مستطيل با تعيين مساحت آن را فراهم ميسازد.
		
الف)Dimension

		
ب) Rotation

		
ج)Width

د) Area

◄تحقيق:
در مورد عملكرد و كاربرد ] [Pick pointsدر گزينۀ  Rotationاز فرمان مستطيل تحقيق كنيد.
◄عملي:

(زمان 180 :دقيقه)
 .1براي هر يك از شكلهاي ارائهشده ،مطلوب است:

الف) تعيين و تنظيم فايل ترسيمي  A4توأم با كادر و جدول و اليههاي الزم و نامگذاري فايل.

ب) ترسيم نقشۀ مطابق با تصاوير موجود (فرمانهاي ترسيمي و ويرايشي مربوط را به کار ببرید)
ج) ذخيرهسازي فايلهاي مربوط.
د) ارائۀ نقشه به هنرآموز محترم جهت ارزشیابی.
هنرآموزان محترم :عملکرد هنرجویان در فرمان های ویرایشی را با نظارت شهودی ارزشیابی كنيد.
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واحد كار ششم

كاربرد  Snapو  Gridدر نقشهكشي و ترسيم تصوير مجسم
ايزومتريك

شماره

1

2

عنوان

ترسيم تصاوير برحسب واحد به
كمك ابزار  Snapو .Grid

ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک

زمان
نظري

عملي

جمع

1

3

4

2

6

8

ترسيم تصاوير برحسب واحد به كمك ابزار
 Snapو Grid
◄پس از آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:

 -مفهوم و کاربرد  Snapو  Gridرا بیان کند.

  Snapو  Gridرا به کمک پنجرهٔ  Drafting Settingتنظیم کند. -ابزار  Snapو  Gridرا در ترسیم نقشه ها به کار بگیرد.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

1

3

جمع
4

پيشآزمون
 .1كاربرد كاغذ شطرنجي در نقشهكشي چيست؟
 .2چگونه در اتوكد برگه (محدودۀ  )Limitsشبكهبندي ميشود؟
 Snap .3در اصطالح به چه مفهومي است؟
 .4كاربرد ابزار  Snapچيست؟
 .5دكمههاي  Gridو  Snapدر كدام نوار پنجرۀ اتوكد قرار دارند؟

 .6آیا نقشــهٔ فاقد اندازه اما واحدبندی شــده مطابق شکل روبه رو را می توانیم در اتوکد به صورت دقیق ترسیم

کنیم؟

ابزار  Gridو

Snap

ال با كاغذ شطرنجي و كاربرد آن در نقشهكشي آشنا شدهايد و در نرمافزار اتوكد نيز قب ً
قب ً
ال گفتيم  Gridمحدودۀ
ترسيمي ) (Limitsرا شبكهبندي مينمايد .در اين قسمت قصد داريم با تنظيم فاصلۀ نقاط شبكه بندی ( )Gridو
به كمك ابزار  Snapمانند كاغذ شطرنجي براي ترسيمات دقيق استفاده كنيم Snap .ابزاري است كه با فعالکردن
آن مكاننما در نقاط معيني از صفحۀ ترسيمي جذب ميشود و حركت مكاننما توسط موس از نقطهاي به نقطۀ
ديگر به صورت پرشــي انجام ميشــود .این ویژگی براي تعيين مختصات بدون وارد كردن عدد كاربرد دارد.
مثال :مستطيل مقابل را به كمك ابزار  Snapدر برگۀ  A4ترسيم ميكنيم.

 .1روي دكمۀ

Snap

 .2روی دکمه ی

در نوار وضعيت كليك كرده و يا كليد

Grid

در نوار وضعیت کلیک کرده و یا کلید

F9

F7

را فشــار ميدهيم تا ابزار  Snapفعال شــود.

را فشار می دهیم تا ابزار  Gridفعال می شود.

 .3فرمان  Lineرا وارد كرده و مكاننما را به محلي دلخواه برده و كليك ميكنيم.

 .4مكاننما را به سمت راست يا چپ حركت داده تا  5پرش انجام دهد و كليك ميكنيم.

 .5مكاننما را به سمت باال حركت داده تا  4پرش انجام دهد و كليك ميكنيم.

 .6به همين ترتيب دو ضلع باقيماندۀ مستطيل را ترسيم كرده و از فرمان  Lineخارج ميشويم.
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تنظيم كردن ابزار  Snapو

Grid

مقصود از تنظيم اين ابزار تعيين فاصلۀ نقاط شــبكهبندي
( )Gridو پرش مكاننما ( )Snapاست كه براي اين منظور
طي مراحل زير عمل ميكنيم.
 .1بــر روي دكمۀ

Snap

يــا

Grid

در نوار

وضعيت كليك راست ميكنيم و يا از منوي  Toolsروي
 Drafting Settingكليك ميكنيم تا پنجرۀ زير ظاهر شود.
 .2در ســربرگ  Snap and Gridو قســمت Snap

تنظيمات فواصل را به شرح زير انجام ميدهيم.
◄فاصلۀ افقي پرش مكاننما در كادر .Snap X spacing
◄فاصلــۀ قائم (عمــودي) پرش مكاننمــا در كادر
.Snap Y spacing
 .3همچنان در سربرگ  Snap and Gridو در قسمت  Gridتنظيمات فواصل را به شرح زير انجام ميدهيم.
◄فاصلۀ افقي بين نقاط شبكهبندي در كادر .Grid X spacing
◄فاصلۀ قائم (عمودي) بين نقاط شبكهبندي در كادر .Grid X spacing
 .4بر روي دكمۀ

OK

كليك ميكنيم.

نكته

 .1به كمك گزينههاي

F9

 Snap onو

F7

 Grid onميتوانيم ابزار مزبور را فعال كنيم.

 .2فعال كردن گزينۀ   Equal X and Y Spacingدر قســمت  ،Snapباعث ميشود در صورت تعيين
مقدار  Xو تأييد تنظيمات به كمك

OK

مقدار  Yنيز برابر  Xگردد ،اين عملكرد بر روي تنظيمات

 Gridنيز تأثيرگذار است.
 .3گزينۀ تنظيمي  Major line everyمربوط به محيط سهبعدي است.
 .4تنظيــم و فعــال نمودن ابزار  Snapو  Gridرا به كمك فرمانهاي  Snapو  Gridاز طريق خط فرمان
نيز ميتوان انجام داد.
 .5ابــزار  Gridبا كليدهــاي تركيبي
غيرفعال ميگردند.

Ctrl+G

و ابزار  Snapبا كليدهــاي تركيبي

Ctrl+B

نيز فعال و
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دستوركار:
شــكل ارائهشده را توســط فرمان  Lineو به كمك ابزار
 Gridو  Snapترسيم كنيد.

(زمان 10 :دقيقه)

مراحل اجرا:

.1بررويدكمههاي

Grid

يا

Snap

كليكراستكنيد.

 .2بر روي گزينۀ  Settingsاز منوي بازشده كليك كنيد.
 .3در پنجرۀ  Draftting Settingsو سربرگSnap and Grid

فواصل نقاط شبكهبندي  Gridرا روي عدد  10تنظيم كنيد.

 .4در پنجرۀ مذكور فواصل نقاط  Snapرا نيز بر روي عدد

 10تنظيم كنيد.

 .5بر روي دكمۀ

 .6دكمههاي

Grid

OK

و

كليك كنيد.
Snap

را در وضعيت فعال

قرار دهيد.
 .7فرمان  Lineرا وارد كنيد.

 .8مكاننما را به ســمت راست حركت دهيد ،تا دو پرش
انجام شود و كليك كنيد.
 .9مكاننما را به ســمت پاييــن حركت دهيد تا دو پرش
انجام دهد ،سپس كليك كنيد.
 .10مكاننما را به سمت راست حركت دهيد تا دو پرش
انجام دهد ،سپس كليك كنيد.
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 .11مكاننما را به ســمت باال حركــت دهيد تا دو پرش
انجام دهد ،سپس كليك كنيد.
 .12ساير خطوط را نيز همانند مراحل قبل ترسيم كنيد تا
نتيجه ،مطابق شكل مقابل حاصل شود.
 .13ترسيم خود را ذخيره كنيد.
 .14نتيجۀ كار را جهت ارزشيابي و تأیید به هنرآموز محترم
ارائه کنید.
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ارزشيابي پاياني:
◄نظري

 .1مفهوم و كاربرد ابزار  Gridو  Snapچيست؟
 .2در پنجرۀ شكل مقابل قسمتهاي مشخص شده را معرفي كنيد.
 .3عملكرد گزينۀ  Equal X and Y Spacingدر قســمت Snap spacing

در پنجرۀ ( Drafting Settingشــكل مقابــل) بر روي تنظيمات  Gridنيز
تأثيرگذار است.
		
درست

نادرست

 Snap .4همان  Osanpاست.
		
درست

نادرست

 .5تنظيمات  Snapو  Gridاز طريق خط فرمان نيز امكانپذير است.
		
درست

نادرست

 .6وقتي ابزار  ..................فعال باشد مكاننما در نقاط معيني از صفحۀ ترسيمي جذب ميشود.
 .7در كدام گزينه كليد مربوطه صحيح معرفي نشده است.
		
الف) Grid= F7

ب) 		Snap=F6

		
ج) Grid= Ctrl+G

د) Snap= Ctrl+B

 .8در تنظيمات  Snapو  Gridكدام گزينه براي يكسان شدن مقادير  Xو Yكاربرد دارد.
		
الف) Equal X and Y spacing

ب) Major line every

		
ج) Adaptive Grid

د) Display Grid beyond limits

◄عملی

برای نقشه های واحدبندی شدۀ ذیل مطلوب است:
الف) ترسیم دست آزاد نمای سوم هر نقشه داخل کتاب در جایگاه مربوط
ب) تنظیم فایل ترسیمی  A4توأم با کادر و جدول و الیه های مربوط

ج) تنظیم و فعال کردن ابزار  Gridو  Snapمطابق با شبکه بندی موجود (هر خانه شبکه بندی را  5واحد در نظر بگیرید.

د) ترسیم سه نمای هر نقشه به کمک ابزار  Snapو Grid

ه) ذخیره سازی و ارائه کلیه فایل ها به هنرآموز
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ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك
◄پس از آموزش اين فصل ،از فراگير انتظار ميرود:

 -ابزار  Isometricرا در تنظيمات  Snapفعال كند.

 حالتهاي سهگانه محورهاي ايزومتريك را تعويض كند. به كمك ابزار  Isometricخطوط تصوير مجسم را ترسيم كند. نحوۀ ترسيم دايرهاي ايزومتريك در اتوكد را بيان كند. -به كمك ابزار  Isometricو فرمان  Ellipseدايرههاي ايزومتريك ترسيم كند.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

1

7

8

پيشآزمون
 .1كاربرد تصوير مجسم در نقشهكشي چيست؟
 .2ويژگيهاي تصوير مجسم ايزومتريك را بيان كنيد.
 .3در اتوكد چگونه ميتوانيم تصوير مجسم ايزومتريك ترسيم كنيم؟
 .4دايرۀ ايزومتريك در اتوكد چگونه ترسيم ميشود؟
 .5آيا منظور از تصوير مجسم همان مدل سهبعدي است؟

ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك

ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك در محيط دوبعدي اتوكد نيازمند تنظيم ابزار خاص است كه به آن ميپردازيم.

فعال كردن محورهاي ايزومتريك
 .1بر روي دكمۀ

در نوار وضعيت كليك راست كرده و يا از منوي  Toolsبر روي Draftting Settings

Snap

كليك ميكنيم.
 .2در سربرگ  Snap and Gridدر قسمت  Snap typeدكمۀ  Isometric snapرا فعال ميكنيم.
 .3بر روي دكمۀ

كليك ميكنيم.

OK

نكته

 .1به كمك كليد
+ E

Ctrl

F5

و يا كليدهاي

ميتوان حالت محورهاي ايزومتريك

را بين نماهاي  Right ،Topو  Leftتعويض كرد.
 .2وقتي ابــزار  Isometric Snapفعال باشــد ابزار
 Orthoتابع محورهاي ايزومتريك ميشود.

یادآوری

در برخی صفحه کلیدها ،کلیدهای تابع دوحالته است .دقت کنید حالت متداول آن فعال باشد.
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دستوركار شمارۀ :1
مكعبمســتطيل شكل ارائهشــده را به كمك ابزار توسط فرمان
 Lineترسيم كنيد.

مراحل اجرا:

 .1ابــزار  Isometric Snapرا در پنجرۀ  Draftting Settingفعال

كنيد و همچنين ابزار  Orthoرا نيز فعال كنيد.
 .2فرمان  Lineرا وارد كنيد.
↵Command: line

Ortho

 .3مختصات نقطۀ  Sرا وارد كنيد.

مثال ↵ Specify first point: 100,50

 .4دقت کنید وضعیت محورها درحالت  Rightباشد .مكاننما را

Ortho

به سمت راست حركت داده و عدد  30را وارد كنيد.

↵ Specify next point or [Undo]: 30

 .5مكاننما را به سمت باال حركت داده و عدد  15را وارد كنيد.

Ortho

↵ Specify next point or [Undo]: 15

 .6مكاننما را به سمت چپ حركت داده و عدد  30را وارد كنيد.
↵ Specify next point or [Close/Undo]: 30

 .7مكاننما را به سمت پايين حركت داده و عدد  15را وارد كنيد.

Ortho: 9.8531

↵ Specify next point or [Close/Undo]: 15
 . 8كليد  F 5يا كليدهاي + E

Ctrl

را فشار دهيد تا وضعيت

محورها از حالت  Rightبه  Leftتبديل شود.
Ortho: 7.1375

 .9مكاننما را به سمت چپ حركت داده و عدد  20را وارد كنيد.
↵ Specify next point or [Close/Undo]: 20
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< Ortho: 24.7779

 .10مكاننما را به ســمت باال حركت داده و عدد  15را وارد
كنيد.
↵ Specify next point or [Close/Undo]: 15

 .11مكاننما را به ســمت راســت حركت داده و عدد  20را

< Ortho: 5.4266

< Ortho: 16.5572

وارد كنيد.
↵ Specify next point or [Close/Undo]: 20

 .12كليد

F5

يا كليدهاي

+ E

Ctrl

را فشار دهيد تا

محورها به وضعيت  Topتبديل شود.

 .13مكاننما را به ســمت راســت حركت داده و عدد  30را

Ortho: 5.9644

وارد كنيد.
↵ Specify next point or [Close/Undo]: 30

 .14مكاننما را به سمت چپ حركت داده و عدد  20را وارد
كنيد.

Ortho:

↵ Specify next point or [Close/Undo]: 20

 .15مكاننما را به سمت چپ حركت داده و عدد  30را وارد
كنيد.
↵ Specify next point or [Close/Undo]: 30

Ortho

 .16كليد اينتر را براي پايان دادن به فرمان فشار دهيد.
↵ Specify next point or [Close/Undo]:

 .17فايل خود را ذخيره كنيد.

Ortho: 1.50

 .18نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشــيابي به هنرآموز محترم
ارائه دهيد.
Ortho: 14.9547 < 210
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ترسيم دايرۀ ايزومتريك

()Iso circle

ميدانيم كه دايرۀ ايزومتريك مخصوص تصوير مجسم ايزومتريك است و با توجه به كاربرد زياد آن در اتوكد،
ابزار خاصي براي آن اختصاص داده شده كه براي استفاده از آن ،به ترتيب زير عمل ميكنيم.

مراحل ترسيم دايرۀ ايزومتريك ()isocircle
 .1ابزار  Isometric Snapرا فعال ميكنيم.
↵ Command: ellipse

 .2فرمان  Ellipseرا وارد ميكنيم.
 .3حرف  iرا وارد ميكنيم (به منظور انتخاب
دايرۀ ايزومتريك)

Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center/Iso
↵ circle]: i

 .4مركز دايرۀ ايزومتريك را تعيين ميكنيم.

مثال ↵ Specify center point of isocircle: 50,50

 .5شعاع دايرۀ ايزومتريك را وارد ميكنيم.

مثال ↵ Specify radius of isocircle: 30

نكته

 .1بــراي تطبيــق دايــرۀ ايزومتريك بــر نماي
موردنظر ،پس از وارد كردن مركز نيز ميتوان به كمك
كليدهــاي  F 5يا + E

Ctrl

وضعيت محورها

را تغيير داد.
 .2برای ترســیم کمان ایزومتریک بایستی دایرۀ
ایزومتریــک ترســیم كرده و ســپس بــا فرمان های
ویرایشــی نظیــر  Trimآن را اصــاح نمــود.
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دستوركار شمارۀ :2
تصوير مجســم مقابل را در يك فايل ترسيمي  A4ترسيم
كنيد.

(زمان 25 :دقيقه)

مراحل اجرا:

 .1فايل ترسيمي  A4توأم با كادر و جدول و اليههاي الزم
را تنظيم كنيد.

 .2محورهاي ايزومتريك را فعال كنيد.

 .3توســط فرمان  Lineو به كمك ابــزار  ،Orthoخطوط
مكعب را در حالت ايزومتريك ترسيم كنيد.

 .4فرمان  Ellipseرا وارد كنيد.
↵ Command : ellipse

 .5حرف  Iرا به منظور انتخاب گزينۀ  Iso circleوارد كنيد.
Specify axis endpoint or [Arc / Center /
↵ Isocircle]: i

 .6مركز دايرۀ ايزومتريك نماي روبهرو را تعيين كنيد.
Specify center point of isocircle:
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 .7عدد  30را به عنوان شعاع دايره وارد كنيد:
Specify radius of isocircle:

 .8وضعيــت محورهاي ايزومتريك را به كمك دكمۀ
يا + E

Ctrl

F5

مطابق نماي جانبي تنظيم كنيد.

 .9دايــرۀ ايزومتريــك قطر  40واقع در نمــاي جانبي را

همانند مراحل  6و  7ترسيم كنيد.

 .10دايرۀ ايزومتريك قطر  50واقع در نماي سر را همانند
مراحل قبل ترسيم كنيد.

 .11ترسيم خود را ذخيره كنيد.
 .12نتيجــۀ كار را جهت تأييد و ارزشــيابي به هنرآموز
محترم نشان دهيد.
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ارزشيابي پاياني:
◄نظري

 .1مراحل تنظيم محورهاي ايزومتريك را بنويسيد.
 .2كليد  .........و يا كليدهاي تركيبي  .........براي تعويض حالت محورهاي ايزومتريك كاربرد دارد.
 .3ترسيم دايرۀ ايزومتريك از طريق فرمان  ........و گزينۀ  .........امكانپذير است.
 .4وقتي ابزار  Isometric Snapفعال باشد ابزار  Orthoتابع محورهاي ايزومتريك ميشود.
درست

نادرست

 .5كدام گزينه جزو حالتهاي سهگانۀ محورهاي ايزومتريك نيست؟
الف)

ب)

ج)

د)

◄تحقيق:

تصاوير مجســم ديگر نظير ديمتريك ،كاوالير ،كابينت و غيره را در اتوكد چگونه و با كمك چه ابزاري ميتوان
ترسيم كرد؟
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◄عملي (زمان 180 :دقيقه)

 .1براي هر يك از تصاوير ارائه شده مطلوب است:
الف) تنظيم فايل ترسيمي  A4توأم با كادر و جدول و اليههاي الزم و نامگذاري فايل مذبور.

ب) ترسیم تصویر مجسم و نقشه های مربوط طبق جانمایی صفحات کتاب

ج) ذخيرهسازي هر نقشه به صورت جداگانه و ارائه به هنرآموز محترم خود جهت ارزشيابي.
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