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از مکايد ]حیله هاي[ بزرگ شیطان و نفس اماره آن است كه جوانان را 
وعده صالح و اصالح در زمان پیری می دهد تا جوانی با غفلت از دست 
برود و به پیران وعده طول عمر می دهد و تا لحظه آخر با وعده های پوچ 

انسان را از ذكر خدا و اخالص برای او باز می دارد تا مرگ برسد.

امام خمیني )قدس سره الشريف(





توصیه هايي به هنرجويان

 توصیه هاي كلي
1. پیش از ورود به كارگاه دست هايتان را با آب و صابون بشويید.

2. روپوش مخصوص كارگاه را بپوشید. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تمیز باشد.
3. كفش هايتان را تمیز كنید. اگر از كفش مخصوص كارگاه استفاده مي كنید آن را نیز تمیز نگه داريد.

4. هنگام كار بايد دستتان خشك باشد، هرگاه دستتان عرق كرد آن را با دستمال خشك كنید و يك برگ 
سفید اضافي زير دستتان بگذاريد تا نقشه كثیف نشود.

5. اگر ناگزير به استفاده از عینك طبي هستید، حتمًا با عینك كار كنید.
٦. همة نقشه هايي كه در طول دوره اجرا مي كنید در محل مناسبي بايگاني كنید تا بتوانید بعدها آسان به 

آن ها مراجعه كنید.
7. ورود و خروج به كالس يا كارگاه آموزشي با اجازة هنرآموز محترم باشد.

٨. پس از به انجام رساندن هر دستوركار آن را براي تأيید و ارزشیابي در اختیار هنرآموز محترم قرار دهید.
٩. در حل تمرين ها با هنرآموز محترم در تعامل باشید. مشاركت با هم كالسي ها نیز مؤثر است.

١٠. در صورت غیبت در يك جلسه مطالب و تمرين هاي آن جلسه را مطالعه و انجام دهید.
11. تمرين هاي نظري و عملي را، بي آنکه خود را تحت فشــاري رواني قرار دهید، بکوشــید تا آنجا كه 

مي توانید حل كنید ولي حتمًا نواقص و اشکاالت آن را بعداً به كمك هنرآموز محترم برطرف كنید.



مقدمه

نرم افــزار اتوكد به عنوان يکي از بهترين نرم افزارهاي طراحي و نقشه كشــي به كمك رايانه اســت كه 
محصول شركت اتودسك1است و از اولین نسخة آن تا نسخه هاي اخیر تحوالت چشمگیري داشته است.
اين نرم افزار عالوه بر ســادگي كار، از قابلیت هاي منحصر به فردي برخوردار اســت به نحوي كه با 
وجود نرم افزارهاي متعدد ديگر در زمینه )CAD(2 جايگاه خود را حفظ كرده و همچنان به عنوان پايه اي 

در عرصه )CAD/ CAM(3 به شمار مي رود. 
نسخه هاي اولیه اتوكد مبتني بر سیستم عامل DOS بود كه از نسخه 13 تحت سیستم عامل ويندوز قرار 
گرفت كه در اين گذر قابلیت هاي ويندوز تأثیر بسزايي بر سهولت كار با اتوكد گذاشت. اخیراً از نسخة 
2007 به بعد نیز تحوالت قابل توجهي در اتوكد به وجود آمده است كه تعدد فضاهاي كاري، قابلیت هايي 
نظیر امکانات تخصصي نقشه كشــي دوبعدي، سهولت در طراحي سه بعدي و ارتباط با شبکه و اينترنت 

از آن جمله است.
لذا در تألیف اين كتاب اتوكد 2008 انتخاب گرديد تا عالوه بر به روز بودن، سبك كار و روش هاي 
دســتیابي به ابزار آن نیز با نســخه هاي پايین تر منطبق باشد. و در اين خصوص فضاي كاري كالسیك 4 

مبناي آموزش قرار گرفته است.
اين كتاب شامل پودمان مقدماتي مهارت طراح و نقشه كش به كمك رايانه است كه در آن هر واحد كاري 
يك يا چند توانايي از ســرفصل استاندارد مهارتي مربوط را در بر مي گیرد، در هر توانايي ابتدا شناسايي 
فرمان ها، ســپس اجراي فرمان و در آخر دستوركاري جهت به كارگیري آن فرمان ها ارائه شده است. در 
آخر هر توانايي نیز، ارزشیابي نظري و عملي به صورت متنوع و سیر تکاملي آن از ساده به پیچیده آورده 

شده است تا عالوه بر ارزشیابي مستمر بتواند مبنايي بر آزمون هاي پاياني دورة مهارت مذكور باشد.
با اعتقاد به اينکه هیچ كاري بي عیب و نقص نیست، منتظر پیشنهادهاي سازندة شما هستیم.

مؤلف

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



مفاهیم پايه

1. كلیك )Click(: يك بار فشردن دكمة سمت چپ موس.

2. دبل كلیك )Duble Click(: دوبار متوالي و سريع فشردن دكمة سمت چپ موس.

3. كلیك راست )Right Click(: فشردن دكمة سمت راست موس.

4. درگ )Drag(: فشــردن دكمة ســمت چپ روي عنصري و حركت آن به نحوي كه دكمة موس را همچنان 

فشرده نگه داشته ايد.

5. دروپ )Drop(: رها كردن دكمة موس پس از درگ.

6.مکان نما )cursor(: نشانگر موس كه در فضاي ترسیمي اتوكد به شکل  و ساير جاها به شکل  است. 

7. فرمــان )Command(: ابزاري كه كاربر به اتوكد وارد كرده و به كمك آنها با اتوكد ارتباط برقرار  مي كند.

٨ . گزينه )Option(: راه يا روشــي كه عالوه بر راه و روش جاري اجراي يك فرمان قابل انتخاب اســت و در 

داخل      ] [ در متن پیغام قرار مي گیرد.

٩. پیش فرض )Default(: مقدار يا روشــي كه نرم افزار انتخاب كرده و فقط منتظر تأيید كاربر اســت و در داخل 

عالمت > < قرار گرفته و با اينتر تأيید مي شود.

10. تنظیــم جاري )Current Setting(: تنظیماتي كه در متغیرهاي فرامین آماده شــده و به محض ورود برخی 

فرمان ها گزارش مي شود.

 Esc انصــراف از ادامة اجراي يك فرمــان پس از ورود فرمان كه بــه كمك كلید :)Cancel( 11. صرف نظــر

صفحه كلید و يا از طريق انتخاب اصطالح Cancel در منوي زمینه انجام مي شود.

12. لغو )Undo(: برگشت آخرين عمل انجام شده پس از اجراي فرمان.

13. اينتر )Enter(: واردكردن فرمان ها يا گزينه ها از طريق فشــردن كلید Enter يا Spacebar و يا انتخاب گزينه 

Enter در منوهای شناور میان بر؛ همچنین عالمت  ↵ در عملیات رايانه اي به مفهوم اينتر كردن است.



14. منوي میان بر )Shortcut Menu(: منويي كه در اثر كلیك راســت كردن در صفحة ترســیمي اتوكد يا زمینه 

هر پنجرة ديگري ظاهر مي شود.

15. ترســیم )Draw(: هر عملی كه منجر به ايجاد موضوعات ترسیمی شود، در اين راستا فرمان هايی كه به كار 

می روند، فرمان های ترسیمی اطالق می شوند.

16. ويرايش )Edit(: هر عملی كه منجر به ويرايش و اصالح موضوعات شــود، در اين راســتا فرمان هايی 

كه به كار می روند فرمان های ويرايشــی اطالق می شــوند، در اتوكد عمده فرمان های ويرايشی و اصالحی 

زير مجموعهٔ  Modify هستند.
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2  )AutoCAD 2008( اجراي نرم افزار در اتوكد
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فهرست



155 واحد كار چهارم 

156 مديريت و كنترل اليه ها 

175 كنترل خواص موضوعات 

191 واحد كار پنجم 

192  Polygon و Pline ترسیم موضوعات يکپارچه به كمك

210  Rectangle و Chamfer ، Fillet اجراي فرامین

2۳1 واحد كار ششم 

2۳2  Grid و Snap ترسیم تصاوير برحسب واحد به كمك ابزار

ترسیم تصوير مجسم ايزومتريك                         241  



واحد كار اول
اجراي نرم افزار و مديريت فايل ها

شماره
عنوان

زمان

جمععملينظري

1AutoCAD 2008 224اجراي نرم افزار اتوكد

224مديريت فايل ها2

3
كار با مختصات دوبعدي، واحدها، 

زوايا، و تعيين محدودۀ ترسيمي
448



)AutoCAD 2008( اجراي نرم افزار اتوكد

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود:  ◄
 - نرم افزار اتوكد را از طريق نشانۀ آن در ميز كار )Desktop) راه اندازي كند.

 - نرم افزار اتوكد را از طريق منوي شروع )Start) راه اندازي كند.
 - اجزاي پنجرۀ اصلي اتوكد را معرفي كند.

 - اصول كار و روش هاي ورود فرمان هاي اتوكد را شرح دهد.
 - پنجرۀ متني اتوكد را فعال و غير فعال كند.

 - از اتوكد خارج شود )پنجرۀ اصلي را ببندد).

مدت زمان آموزش 

جمععملينظري

224



پيش آزمون
1. تفاوت نرم افزار و سخت افزار چيست؟

2. منظور از سيستم عامل چيست؟ مثال بزنيد.
3. انواع نرم افزارهاي رايانه اي را همراه با مثال بنويسيد.

4. اتوكد نرم افزاري ...... است.
5. در اتوكد نقشه كشي به كمك رايانه صورت مي گيرد.

 درست    نادرست
6. در سيستم عامل ويندوز، يك نرم افزار چگونه راه اندازي مي شود؟

7. در پنجره هاي برنامه ها در سيستم عامل ويندوز كدام دكمه براي حداقل كردن پنجره كاربرد دارد؟
ج)             د)  ب)   الف)  

8. منظور از نوار عنوان در پنجرۀ نرم افزارها چيست؟
9. منظور از منوي كركره اي در پنجرۀ برنامه ها و نرم افزارها چيست؟

10. مفهوم ويرايش در كارهاي رايانه اي چيست؟
11. راه هاي خروج از يك نرم افزار در سيستم عامل Windows را بنويسيد.

12. پيغام زير كه گاهي اوقات در هنگام خروج از يك برنامه ظاهر مي شود به چه معناست.
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راه اندازي نرم افزار اتوكد 2008
وقتي نرم افزار اتوكد روي رايانه نصب شــده باشد1 به روش هاي 

مختلف قابل راه اندازي است، كه متداول ترين آنها عبارت ا ند از:

دبل كليك روي نشانۀ )Icon) اتوكد 2008 يا كليك راست روي  ◄
همين نشانه و انتخاب گزينۀ Open در ميزكار )Desktop) ويندوز 

از طريق منوي شروع )Start) به شرح زير: ◄

مراحل كار
1. روي دكمۀ شروع )Start) در نوار وظيفه ويندوز كليك مي كنيم. 

2. گزينۀ All Programs را انتخاب مي كنيم.
3. پوشۀ Autodesk  را انتخاب مي كنيم.

4. پوشۀ AutoCAD 2008 را انتخاب مي كنيم. 
5. روي فايل اجرايي AutoCAD 2008  كليك مي كنيم.  

1 . نصب نرم افزار اتوكد در پيوست انتهای كتاب آورده شده است.

1

2

3
4

Start > All Programs > Auto desk > AutoCAD2008 > AutoCAD2008

5
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 AutoCAD 2008 آشنايي با محيط نرم افزار اتوكد
پس از ورود به محيط اتوكد پنجرۀ زير را در اختيار داريم؛ 

 Title bar نوار عنوان

نوار فضاي كاري 
Work space

نوار ابزار اليه ها
Layer stoolbars

نوار ابزار خواص موضوعات 
Properties toolbars

نوار ابزار استاندارد 
Standard toolbars نوار ابزار اصالحات

Modify toolbars

پنجرۀ اتوكد 2008 نوار وضعيت  
 Status bar

زبانۀ فضاي مدل و جانمايي
Model & Layout Tab 

نوار ابزار ترسيم  
 Draw toolbars

خط فرمان 
 Command Line

نماد سيستم مختصاتي 
 Ucs  icon (صفحه كاري(

نكته

در حين بازشدن نرم افزار اتوكد اگر پنجرۀ تنظيمي ديگري باز شد آ ن  را ببنديد تا به محيط 
اصلي اتوكد مطابق شكل زير برسيد.

در برخي از نسخه ها پوشه AutoCAD مستقيمًا زير مجموعۀ All Programs است.

يادآوري

مكان نما 
 Cursor

نوار منو 
Menubar

نوار ابزار سبك ها 
styles toolbars
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 ) Drawing Area( صفحۀ ترسيم
مهم ترين قسمتي كه در پنجرۀ اتوكد توجه ما را جلب مي كند زمينۀ مشكي رنگ تحت عنوان صفحۀ ترسيمي است 
 (cursor( و مكان نما x y     با نماد xy كه البته رنگ آن قابل تغيير است. در اين محيط صفحۀ كاري دوبعدي
با نماد   به منظور ابزار طراحي و نقشه كشــي نيز وجود دارد. جالب است بدانيد، اين صفحۀ ترسيمي همانند 

ميز نقشه كشي است؛ پس كاغذ نقشه كجاست؟

 )Title bar( نوار عنوان
نوار عنوان در باالترين قسمت پنجرۀ اتوكد به شكل زير است.

دكمه هاي كنترل پنجرۀ اصلي اتوكد

Minimize: براي حداقل كردن اندازه پنجرۀ اتوكد 

Restore: براي كوچك يا حداكثر Maximize كردن اندازه پنجرۀ اتوكد 

Close: براي بستن پنجرۀ اتوكد

عنوان نرم افزار عنوان فايل جاري 

نكته

دقت كنيد، اگر پنجرۀ اتوكد شــما با شكل صفحۀ قبل متفاوت بود از طريق نوار ابزار فضاي كاري 
Work space فضاي AutoCAD Classic را انتخاب كنيد. 
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دكمه هاي كنترل فايل ترسيمي

منو ها

نوار منو )Menu bar(  )منوي كركره اي(
اين نوار مطابق شــكل زير شــامل منوهاي فرمان هاي اتوكد و همچنين در حالت عادي شامل دكمه هاي كنترل 
فايل ترسيمي است؛ هر منو در اين نوار قابليت باز شدن و انتخاب فرمان ها و يا گزينه هاي آنها را دارد. به منظور 

استفاده از نوار منو، روي منوي مورد نظر مي رويم و كليك مي كنيم )همانند شكل زير)

نكته: 

نوار منو) منوي كركره اي)

نكته

در جلــو برخي از فرمان ها، عالمت     به 
مفهوم داشتن چند گزينه )روش) براي اجراي فرمان 
مربوط و همچنين عالمت ... )سه نقطه) به مفهوم 
اجراي فرمان از طريق پنجرۀ محاوره اي اســت.

جالب است بدانيد در اتوكد فرمان ها و گزينه هاي 
آنها همانند ابزار مداد و پاك كن و ... هستند كه 

نقشۀ خود را به كمك آنها ترسيم مي كنيم.

يادآوري
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 )Toolbars( نوارهاي ابزار

نوارهاي ابزار، نوارهايي هســتند كه ابزار يا به عبارت بهتر فرمان ها به صورت نشانه روي آنها مشخص شده اند. 
در حالت عادي نوارهاي ابزار در باال و دوطرف صفحۀ ترسيمي است. هر نشانه اي روي آنها داراي شكل خاص 
اســت كه با قرار دادن مكان نما روي نشانه ها و مكث چند ثانيه اي، نام فرمان نيز ظاهر مي شود. براي اجراي هر 

فرمان، مكان نما را روي نشانۀ فرمان مي بريم و كليك مي كنيم.

Standard براي مديريت 

فايل ها و كنترل تصوير و...

Style براي تنظيم سبك  

متن و اندازه گذاري 

Layer براي تنظيم و 

كنترل اليه ها 
Work space براي تنظيم و 

كنترل فضاي كاري 

Properties براي تنظيم 

خواص موضوعات نظير 
رنگ و نوع خط و...

نوارهاي ابزار مهم موجود در پنجرۀ اتوكد 

نوار ابزار Draw شامل فرمان هاي ترسيمي نوار ابزار Modify شامل فرمان هاي اصالحات 

احضار )اضافه كردن( نوار ابزار به پنجرۀ اتوكد  
1. روي يكــي از نــوار ابزارهاي موجود، راســت كليك 

مي كنيم.
2. از منوي ظاهر شــده، روي نوار ابزار مورد نظر كليك 

مي كنيم.

نكته

نشانه هايي كه به شكل  است داراي كشو باز شونده شامل گزينه هاي فرمان مربوط هستند.
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جابه جايي نوارهاي ابزار 
1. مكان نما را روي حاشيۀ نوار ابزار مي بريم و درگ مي كنيم.
2. در محل دلخواه نوار ابزار را قرار مي دهيم و رها مي كنيم.

2

1
Close دكمۀ بستن نوار ابزار 

نوار ابزار جابه جا شده به محل دلخواه 

عنوان نوار ابزار 

تغيير شكل نوارهاي ابزار 
) ظاهر شود. 1. مكان نما را روي لبۀ نوار ابزار موجود مي بريم تا فلش جابه جايي )

2. دكمۀ كليك را مي فشاريم و همزمان در جهت فلش ها حركت مي  دهيم 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 مي كنيم و سپس 
در حاشيه پنجرۀ اتوكد مي بريم، وقتي كه قسمت عنوان آن محو شد رها مي كنيم.
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يادآوري

شناسايي روش هاي ورود فرمان هاي اتوكد
روش هاي مختلفي براي ورود فرمان هاي اتوكد وجود دارد كه عبارت اند از:

الف( روش نوار ابزار: در اين روش نشــانۀ فرمان مورد نظر به كمك مكان نما انتخاب و با كليك روي آن 
فرمان وارد مي شود.

Standardدر نوار ابزار Save مثال: كليك روي نشانۀ فرمان

به خاطر داشــته  باشيد اتوكد، نرم افزار تعاملي اســت كه از طريق خط فرمان )Command ) با 
كاربَر ارتباط برقرار مي كند. پس، يك كاربر ماهر اتوكد دائمًا نگاهش به خط فرمان است.

همۀ فرمان هاي اتوكد داراي نشانه و نوار ابزار نيستند، اما مي  توان براي آنها ايجاد كرد.

يادآوري

 Command line خط فرمان
خط فرمان از مهم ترين قســمت هاي اتوكد است كه مطابق شكل زير، در پايين پنجرۀ اتوكد قرار گرفته است و 

براي تايپ فرمان ها در مقابل Command و پاسخ به پيغام هاي اتوكد به كار مي رود.
پنجــرۀ خــط فرمان به كمك كليد هاي تركيبي Ctrl+ 9  و يا از طريــق منوي Command line tools قابل 

مخفي كردن و يا بازيابي است، براي اين منظور كليد 9 قسمت تحريري صفحه كليد كاربرد دارد.     

نمايشگر مختصات مكان نما  خط فرمان و نوار وضعيت 

پنجرۀ خط فرمان

نوار وضعيت

Status bar نوار وضعيت
مطابق شكل باال، نوار وضعيت در زير خط فرمان واقع شده است و شامل نمايشگر مختصات مكان نما 
) و دكمه هايي براي فعال و غير فعال كردن برخي فرمان ها و تنظيمات آنهاســت؛ ابزار   Cursor(

اين نوار بيشتر براي تنظيمات نقشه كشي كاربرد دارد.
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ب( روش نوار منو )منوي كركره اي(: در اين روش فرمان ها يا حتي گزينه هاي آنها مستقيمًا از طريق منو ها 
در نوار منو قابل انتخاب و وارد كردن هستند. 

 File در منوي Save مثال: كليك روي فرمان

نكته

براي اســتفاده از منوها به كمك صفحه كليد، ابتدا كليد Alt  را مي فشــاريم و سپس حرفي از منوها 
را، كه زير خط دار شــده اســت، وارد مي كنيم. حرف زير خط دار هر فرمان در منوها نيز با صفحه كليد 

قابل انتخاب است.

نكته

ج( روش خط فرمان: در اين روش اصطالح هر فرمان يا مخفف )خالصه) آن  را مقابل Command  تايپ 
و با اينتر آن  را وارد مي كنيم.

مثال: براي ورود فرمان Save  اصطالح كامل آن را تايپ و اينتر مي كنيم.
 Command: Save ↵

Enter را انجام مي دهد. 1. در اتوكد كليدSpace bar  نيز كار 
2. در پيغام هاي خط فرمان آنچه در داخل خط عالمت ] [ قرار دارد گزينه محســوب مي شــود و 
براي انتخاب آن بايد يك يا دو حرف بزرگ آن را وارد كنيد. همچنين، آنچه در داخل عالمت > < قرار 
دارد پيش فرض محسوب مي شود و براي تأييد آن كافي  است فقط اينتر كنيد و آنچه خارج از اين عالئم 

است روش جاري است.
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به خاطر داشته باشيد:
در تايپ فرمان هاي اتوكد نيازي به وارد كردن فاصله بين كلمات و حروف نيســت؛ زيرا كليد فاصله 

)Space bar) عملكرد )Enter) را دارد.
مخفف: نام مستعاري است كه در فايلي به  نام ACAD. PGP در اتوكد موجود است.

بــراي اجراي برخي از فرمان ها بدون كادر محاوره اي، در خط فرمان قبل از اصطالح فرمان از عالمت 
- )خط تيره) مي توان استفاده كرد.

با كليدهاي جهت  و  موجود در صفحه كليد مي توان فرمان هاي وارد شــدۀ قبلي را مرور و در 
صورت لزوم هر يك از آنها را انتخاب و با اينتر مجدداً وارد كرد.

اگــر پس از اجــراي هر فرمان در مقابل Command اينتر كنيم آخرين فرمان وارد شــده مجدداً وارد 
مي شود. به عبارت ديگر ، آن فرمان تكرار مي گردد.

در نســخه هاي اتوكد 2006 و باالتر برخي از پيغام ها و گزينه ها در حين اجراي فرمان ها منوي شــناور 
)Dynamic Menu) در فضاي ترســيمي ظاهر مي شــود و مي توان گزينه ها را در آن انتخاب كرد يا پيغام ها 
F12 فعال و غير فعال مي   شود. Dyn در نوار وضعيت يا كليد  را جواب داد؛ ضمناً ، اين منو از طريق دكمۀ 

يادآوري

د( روش منوي ميان بر)Shortcut Menu(: اگر در صفحۀ ترسيم، راست كليك كنيم، منويي باز مي شود كه 
به آن منوي ميان بر گويند و از طريق آن مي توان آخرين فرمان اجرا شــده يا برخي فرمان هاي پركاربرد ديگر را 
انتخاب و وارد كرد. اگر فرماني وارد شــده باشــد، از طريق منوي ميان بر گزينه هاي آن  غير قابل انتخاب است. 

شكل مقابل منوي ميان بر در حالت اجراي فرمان  Zoom را نشان مي دهد.
همچنين اگر موضوعي انتخاب شــده باشــد و سپس 
منــوي ميان بر فعال شــود بــه منوي ميان بــر فرمان هاي 
ويرايشــي و يا گزينه هــاي مربوط نيز اضافه مي شــود.

در منوي ميان برEnter براي وارد كردن معادل فشردن كليد 
Cancel ،Enter بــراي انصــراف از ادامه عمليات در حال 

اجرا معادل فشردن كليدEsc وRecent Input براي انتخاب 
و وارد كــردن آخرين فرمان هاي اجرا شــده كاربرد دارد. 
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 )Text Window( مشاهدۀ عمليات اجرا شده در پنجرۀ متني
 اتوكد داراي پنجره اي است كه عمليات اجرا شدۀ فرمان ها را مي  تواند به صورت متني به نمايش بگذارد. براي 

فعال و غير فعال كردن پنجرۀ متني به دو شيوه مي  توان عمل كرد.

◄  F2 فشردن كليد 

◄  .Text Window و كليك روي )Display( گزينۀ ،View باز كردن منوي
نتيجه، فعال كردن پنجره متني مطابق شكل است.

در برخي صفحه كليدها، كليدهای تابع دو حالته اســت. »دقت كنيد حتمًا حالت متداول آنها 
فعال  باشد.«

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

در اين پيغام سؤال مي شود، آيا مي خواهيد تغييرات اعمال شده در فايل جاري ذخيره شود؟ يا نه؟ 
در صورت تمايل به ذخيره تغييرات، گزينۀ Yes  و در صورت عدم تمايل گزينۀ No را انتخاب كنيد.

يادآوري

روش هاي خروج از نرم افزار اتوكد
براي خروج از نرم افزار اتوكد چند راه وجود دارد كه متداول ترين آنها در زير آمده است.

الف) بر روي نشانۀ )Close) در نوار عنوان پنجرۀ اتوكد كليك مي كنيم.
ب) از منوي File، گزينه Exit را انتخاب مي كنيم.

ج) فرمان Quit را در خط فرمان وارد مي كنيم.
د) در صفحه كليد، كليدهاي تركيبي Alt+F4  را با هم فشار دهيم.
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ارزشيابي پاياني
 ◄نظري 

 )زمان 60 دقيقه)

1. مراحل راه اندازي اتوكد از طريق منوي Start را بنويسيد.
2. روش هاي واردكردن فرامين اتوكد را نام ببريد.
3. روش هاي خروج از نرم افزار اتوكد را بنويسيد.

4. مفهوم پيغام Save changes to Drawing1. dwg در هنگام خروج از نرم افزار اتوكد چيست؟
5. در صفحۀ ترسيمي اتوكد    نماد ............ و  نماد ......... است.

6. نمايشگر مختصات مكان نما در نوار ....... است.
7. اگر درصفحۀ ترسيمي كليك راست كنيم منويي باز مي شود كه به آن ............ گويند.

8. عمليات فرامين اجرا شدۀ اتوكد در پنجرۀ .............. قابل مشاهده است.
9. اتوكد يك نرم افزار سيستمي است.

 درست   نادرست
10. كليك راست بر روي نشانۀ  ....... و انتخاب گزينۀ Open معادل دبل كليك بر روي آن است.

 درست   نادرست
11. در صورتي كه قبل از وارد كردن اصطالح يك فرمان خط تيره تايپ كنيم، اجراي فرمان از طريق پنجرۀ گفتگو  

)كادر محاوره اي) صورت مي گيرد.
 درست   نادرست

12. در اتوكد اگر پس از اجراي فرمان در مقابل Command فقط اينتر كنيم، آخرين فرمان اجراشده مجدداً وارد 
مي شود.

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

 درست   نادرست
14. فعال كردن فضاي كاري AutoCAD Classic از طريق نوار ابزار Workspace انجام مي شود.

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

 درست   نادرست
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16. براي بستن نرم افزار كدام دكمه كاربرد دارد؟
 الف(    ب(     ج(    د( 

17. در منوها كدام عالمت نشانۀ اجراي فرمان از طريق پنجرۀ محاوره اي است؟ 
-   د( ] [ ...   ج(   الف(    ب( 

18. كدام عالمت در پيغام هاي خط فرمان مفهوم پيش فرض را دارد؟
/   د( ) ( ] [   ج(   الف( › ‹    ب( 

19. كدام روش وارد كردن فرامين در اتوكد نياز به تايپ اصطالح فرمان ها دارد؟
 الف( نوار منو   ب( نوار ابزار   ج( منوي صفحه اي  د( خط فرمان

20. كدام كليد در اتوكد عملكرد اينتر را دارد؟
Tab )د  Caps Lock )ج  Space bar  )ب  Back Space )الف 

21. كدام كليدها براي مرور فرمان هاي اجراشده كاربرد دارد؟
 الف(     ب(     ج(    د(  

 عملي ◄

)زمان: 60 دقيقه(

1. نرم افزار اتوكد را راه اندازي كنيد.
2. اجزاي موجود در پنجرۀ اتوكد را شناسايي كنيد و با كتاب تطبيق دهيد.

3. نرم افزار اتوكد را ببنديد.

 تحقيق ◄
1. در مورد هريك از عمليات زير تحقيق كنيد و گزارش آن را به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.

2. روش هاي ديگر راه اندازي نرم افزار اتوكد كدام اند؟
3. روش هاي ديگر خروج از نرم افزار اتوكد كدام اند؟

4. تفاوت اساسي نرم افزار اتوكد با نرم افزارهاي زير چيست؟
3D max )ج   Photoshop )ب   Paint )الف



مديريت فايل ها 

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود:  ◄
 -  فايل جديدي به كمك فرمان New ايجاد كند.

 - فايل جاري را به كمك فرمان Save As ذخيره كند.
 - يك فايل را به كمك Q Save ذخيره سازي سريع  كند.

 - فايل ذخيره شده را به كمك فرمان Open باز كند.
 - يك فايل را از بين چندين فايل باز، جاري كند.

 - فايل جاري را از طريق Close ببندد.
 - يك فايل معيوب را به كمك Recover بازيابي كند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

224



پيش آزمون 
1.  مفهوم فايل )File) چيست؟

2. با چه فرماني مي توان فايل جديد ايجاد كرد؟
3.  با چه فرماني مي توان فايل را ذخيره كرد؟

4.  با چه فرماني مي توان فايل ذخيره شده را باز كرد؟
5.  منظور از پسوند فايل چيست؟ مثال بزنيد.

6. ذخيره سازي فايل يعني ثبت اطالعات روي حافظۀ  ......
7. فايل در كدام گزينه مي تواند ذخيره شود؟

 الف) سند    ب) پوشه   ج) پرونده   د) هيچ كدام
. در اتوكد مي توان برگه هاي كادر و جدول دار نيز تهيه كرد. 8

 درست    نادرست
9. فايل هاي ذخيره شده را با نسخۀ نرم افزار پايين تر مي توان باز كرد.

 درست    نادرست
10. نام يك فايل ذخيره شده با .................... قابل تغيير است.
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مديريت فايل ها1
عملياتي نظير ايجاد، ذخيره سازي، باز كردن فايل هاي ترسيمي را مديريت فايل ها گويند؛ در اتوكد نيز ترسيمات 

در قالب فايل ترسيمي، قابل مديريت است كه به آن مي پردازيم.
ايجاد فايل ترسيمي جديد

ايجاد يك فايل جديد در اتوكد همانند تهيه كاغذ رسم در نقشه كشي دستي است كه به چند روش صورت مي گيرد.

New مراحل ايجاد فايل ترسيمي جديد به كمك فرمان
1. فرمان New را به يكي از روش هاي مقابل وارد مي كنيم.

 پس از ورود فرمان پنجرۀ زير ظاهر مي شود. 

2. در پنجرۀ Select templates روي الگوي مورد نظر )مثال acadiso. dwt) كليك مي كنيم.
Open كليك مي كنيم. 3. روي دكمۀ 

1 .File manager

به خاطر داشته باشــيد؛ فايل acadiso.dwt ، يك فايل ترســيمي متريك A3 است كه متناسب با نقشه كشي 
صنعتي است. در صورتيكه فايل acad يك فايل اينچي است، بهتر است در نقشه هاي متريك استفاده نشود.

يادآوري

شيوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

NewFile Menu

New ↵ / Ctrl+ NCommand Line

1

2

3
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ذخيره سازي فايل ترسيمي
همان طور كه مي دانيم ذخيره ســازي يك فايل در رايانه يعني انتقال اطالعات بر روي حافظۀ جانبي، براي اين 

منظور در اتوكد راه هاي متعددي وجود دارد كه در ادامه به شرح هريك مي پردازيم.

 Save As  ذخيره سازي فايل ترسيمي با تعيين آدرس و نام به كمك فرمان
1. فرمان Save As را به يكي از شيوه هاي زير وارد مي كنيم.

شيوه هاي ورود فرمان
Save AsFile Menu

Save As / Ctrl+ Shift +S
 Command

line
1

 پس از ورود فرمان پنجرۀ Save Drawing As ظاهر مي شود.

2

43

2. از پنجرۀ Save drawing As در قسمت Save in آدرس ذخيره سازي را انتخاب مي كنيم.
3. از پنجرۀ Save drawing As در قســمت File name نام فايل مورد نظر را وارد مي كنيم، يا از فهرســت فايل ها نام آن را 

انتخاب مي كنيم.
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Save كليك مي كنيم. 4. روي دكمۀ 

نكته

dwg  .1 مخفف Drawing پسوند فايل هاي ترسيمي اتوكد است.
2. در قسمت File  of  type مي توان فايل را تحت نسخه هاي پايين تر و با پسوند هاي ديگر نيز ذخيره كرد.

  Save ذخيره سازي سريع فايل با آدرس و نام جاري )بدون تعيين آدرس و نام جديد( به كمك فرمان
 فرمان Save را به يكي از شيوه هاي زير وارد مي كنيم.

شيوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

SaveFile Menu

  Save ↵ يا Qsave↵ يا Ctrl+SCommand Line

نكته

اگر فايل ترسيمي قباًل از طريق  Save As ذخيره نشده باشد فرمان Save عملكرد Save As را انجام مي دهد.

در ذخيره سازي سريع، تغييرات محتواي فايل جاري روي محتواي ذخيره شده قبلي اعمال مي شود، 
مثال: اگر محتويات فايل جاري را پاك كنيم و ذخيره ســازي سريع انجام دهيم، محتواي ذخيره شده قبلي 

از دست مي رود.

يادآوري

اين فرمان در يك مرحله بدون هيچ گونه پيغامي اجرا مي شود.

 )Automatic Save( ذخيره سازي خودكار
در اين نوع ذخيره ســازي، سيســتم رايانه  اي به صورت خودكار بر حسب زمان تعيين شده عمل ذخيره سازي سريع را انجام 

مي دهد، كه تنظيم آن به دو روش امكان پذير است.
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1

2

3

4

نكته

محل ذخيره ســازي خودكار را از طريق پنجرۀ 
 Automatic Save و گزينۀ Files سربرگ ،Option

File Location قابل تنظيم است.

روش اول: از طريق  Save Time طبق مراحل زير:
1. فرمان Save time را وارد مي كنيم. 

2. در مقابل پيغام زير زمان ذخيره سازي خودكار را بر حسب دقيقه وارد كنيم. 

روش دوم: از طريق پنجرۀ options طبق مراحل زير: 
1. از منوي tools روي گزينۀ options كليك مي كنيم.

2. در پنجرۀ options روي سربرگ Open and Save كليك مي كنيم.
3. در قســمت  File safety Precautions ، گزينــۀ Automatic Save را فعال و 

زمان ذخيره سازي خودكار را در نوار آن وارد مي كنيم.
OK كليك مي كنيم. 4. روي گزينۀ 

Command: savetime ↵

Enter new value for SAVETIME <10>: 5 ↵
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باز كردن يك فايل ترسيمي
 Open فايل هاي ذخيره شده را به روش هاي گوناگون مي توان در اتوكد باز كرد كه يكي از آنها استفاده از فرمان

به شرح زير است.

Open مراحل باز كردن فايل هاي ترسيمي ذخيره شده به كمك فرمان
1. فرمان Open را به يكي از روش هاي مقابل وارد مي كنيم. 

پس از ورود فرمان پنجره، شكل زير ظاهر مي شود. 

شيوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

openFile Menu

open يا Ctrl + oCommand Line

نكته

 1. فايل هاي ذخيره شده تحت نسخه هاي باال را در نسخۀ پايين تر نمي توان باز كرد.
 2. فايل هــاي معيوب را مي توان از طريق فرمــان Recover بازيابي كرد. پس از وارد كردن فرمان 

Recover ساير مراحل آن مانند اجراي فرمان Open است.

2

1

3

2. از پنجرۀ Select File در قسمت Look in آدرس پوشه و فايل مورد نظر را انتخاب مي كنيم. 
3. روی فايل موردنظر كليك يا دابل كليك می كنيم.

Open كليك مي كنيم. 4. روي دكمۀ 
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جاري كــردن يك فايــل از مجموعه 
فايل هاي باز شده 

در نسخه هاي اتوكد 2000  به باال مي توان چندين فايل را 
به صورت همزمان در حالت باز نگه داشــت اما فقط يكي 
از آنها مي تواند جاري باشــد. براي اين كه بتوانيم هريك 
 Window از فايل هاي باز شــده را جاري كنيم،از منوی

به صورت زير استفاده می كنيم:
 1. روي منــوي Window در نوار منــو كليك مي كنيم.

2. روي عنوان فايل مورد نظر كليك مي كنيم.

نكته

 Cascade آن ها را با گزينۀ Window براي مشاهدۀ همزمان فايل هاي باز شده مي توانيم از طريق منوي
  Tile Vertically به صورت چيدمان افقــي و با گزينۀ Tile Horizontally به صورت آبشــاري، با گزينۀ
به صورت چيدمان قائم )عمودي) تنظيم كنيم. در حالت چيدمان با كليك در هر فايل مي توانيم آن را جاري 

كنيم. اگر فايل ها در حالت Minimize باشند، با گزينۀ Arrange Icons، نشانۀ فايل ها مرتب مي شود.

1

2

بستن فايل ترسيمي )بدون خروج از اتوكد(
در اتوكد هر فايل ترســيمي به صورت مســتقل قابليت بسته شــدن را دارد كه بدين منظور مي توان به يكي از 

شيوه هاي زير عمل كرد:
)Close) در نــوار منــو وقتــي فايل مربــوط در بزرگ تريــن اندازه روش اول: كليــك روي دكمــۀ 

)Maximize) يا در نوار عنوان فايل مربوط وقتي كه در حالت كوچك شده )Restore) باشد.
(Command در خط فرمان) مقابل Close روش دوم: وارد كردن فرمان

File از منوي Close روش سوم: كليك روي گزينۀ
Window از منوي  Close روش چهارم: كليك روي گزينۀ
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در هنگام بستن فايل ترسيمي با هريك از روش هاي گفته شده ممكن است همانند هنگام خروج 

از اتوكد پنجره اي ظاهر شــود كه مفهوم پيغام آن اين اســت كه آيا تغييرات در فايل ترسيمي مربوط 
ذخيره شود؟ كه به منظور ذخيره شدن Yes و ذخيره نشدن No را كليك مي كنيم.

يادآوري

گزينۀ Close All در منوي Window براي بستن همۀ فايل هاي باز، كاربرد دارد.

نكته
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ارزشيابي پاياني

  نظري◄
1. با كدام فرمان ذخيره سازي سريع صورت مي گيرد؟ 

Open)د   Save As)ج  Save )ب  New )الف 
2. مراحل اجراي فرمان New را بنويسيد.

3. مراحل اجراي فرمان Save As  را بنويسيد.
4. مراحل اجراي فرمان Open را بنويسيد.

5. كدام كليد تركيبي عملكرد فرمان مورد نظر را انجام نمي دهد؟
        New= Ctrl + N)ب   Open = Ctrl +O )الف 

 Save As = Ctrl + A )د   Save = Ctrl + S  )ج 
6. پسوند فايل هاي ترسيمي اتوكد ............. كدام يك از گزينه هاست؟

dxf )د   dws )ج   dwt )ب  dwg)الف 
7. آيا مي توان يك فايل ترسيمي را چندجا و چند بار ذخيره كرد؟ با چه فرماني و چگونه؟

  تحقيق: چگونه مي توان يك فايل ترسيمي كه در اتوكد 2008 ترسيم شده  است را در اتوكد 2006 باز كرد؟◄

  عملي )زمان: 30 دقيقه(◄
1. با فرمان  New فايل ترسيمي Acad Iso .dwg را ايجاد كنيد.

2. هر يك از فايل هاي ايجاد شده در مراحل قبل را جاري و تحت نام خاصي ذخيره كنيد.
3. فايل هاي ايجاد شده را به صورت چيدمان قائم Tile vertically  تنظيم كنيد.

4. هريك از فايل ها را به صورت جداگانه به كمك Close ببنديد.



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

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود:  ◄
 - مفهوم مختصات را توضيح دهد.

 - انواع دستگاه هاي مختصات دو بعدي را شرح دهد.
 - روش هاي تعيين مختصات را شرح دهد.

 - واحدهاي طولي و زوايا را به كمك فرمان Units تنظيم كند.
 - محدودۀ ترسيمي )اندازه كاغذ نقشه كشي) را به كمك فرمان  Limits تنظيم كند.

 - مختصات نقاط اشكال دوبعدي را تعيين كند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
448



پيش آزمون
با اصطالح مختصات قباًل در چه زمينه اي مواجه شده ايد؟. 1
مفهوم )A (60,20 چيست؟. 2

3. مفهوم و كاربرد شكل مقابل چيست؟

4. واحد طول و زاويه در نقشه كشي صنعتي چيست؟
5. اندازۀ كاغذهاي نقشه كشي A4 و A3 چقدر است؟

6. منظور از اصطالح »اعشار« چيست؟
7. به جاي زاويۀ 90- درجه مي توان زاويۀ ............ را نيز جايگزين كرد.

8 . در دايرۀ مثلثاتي محور كسينوس ها همان محور X است.
  درست      نادرست

9. كدام گزينه مبناي اجزاي واحد متريك در نقشه كشي صنعتي است؟
  الف) اعشاري    ب) كسري    ج) علمي    د) معماري



29

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

هم تغيير مي كند. راستي، چرا عدد سوم صفر)0,000) است؟

در نقشه كشي 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 خط ها، مركز دايره و قوس ها و .... را 

معرفي كنيم. پس، فهم و به كارگيري مختصات از ضروريات كار با اتوكد است.

دستگاه مختصات
 مختصات يك نقطه به وســيلۀ دستگاه هاي مختصاتي تعيين مي شــود، نظير فرجه هاي نقشه كشي. در اتوكد دو 
دستگاه مختصات براي تعيين نقاط ترسيمات كاربرد دارد كه بر حسب طراحي دوبعدي يا سه بعدي به شيوه هاي 

مختلف مي توان از آن ها استفاده كرد.

نماد سيستم 
مختصاتي 
ucsicon cursor مكان نما

نمايشگر مختصات
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انواع 
دستگاه هاي 

مختصاتي

دكارتي )متعامد) 
Cartesian

polar قطبي

دوبعدي
(x, y(

سه بعدي 
(x, y, z(

سه بعدي

دوبعدي 
(d> θ(

استوانه اي 
d>θ ,z

كروي 
d>θ> y

براي ترســيمات دوبعدي شــيوه هاي دوبعدي كاربرد دارد كه به آن مي پردازيم. ديد هاي سه بعدي را به مبحث 
سه بعدي موكول مي كنيم.

)Cartesian( دستگاه مختصات دكارتي
در اين دســتگاه كه حالت دوبعدي آن در اتوكد مطابق شــكل زير اســت، مختصات هر نقطه با طول )X)  و 

عرض)Y)  تعيين مي شود. مبدأ مختصات تقاطع محورهاي  X و Y است.
مثال: نقطه )40وA (30 را روي دستگاه دكارتي مشخص كنيد.
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1. مقــدار 30 واحد را به عنوان طول روي محور  X جدا 
مي كنيم.

 Y خطي به موازات محور X 2. از نقطۀ 30 واقع بر محور
ترسيم مي كنيم.

3. روي محور 40Y واحد به عنوان عرض جدا مي كنيم.
 X خطي به موازات محور Y 4. از نقطۀ 40 واقع بر محور

ترسيم مي كنيم.
محل تالقي دو خط ترسيم شده مختصات نقطۀ A است.

)Polar( دستگاه مختصات قطبي
اين دســتگاه منطبق بر دايرۀ مثلثاتي مطابق شــكل مقابل 
اســت كه مختصات هر نقطه در آن بــا دو مؤلفۀ فاصله 
)Distance) از مبــدأ )مركــز دايــره مثلثاتــي) و زاويه 
)Angel) نســبت به راســتاي صفر درجه )محور X) به 

صورت )D>A) تعيين مي شود.
مثال: مختصات نقطه )B )40> 120 را در دستگاه قطبي 

مشخص كنيد.
 

1. دايره اي به شعاع 40 واحد به مركز )0,0)  ترسيم مي كنيم.
2. محور افقي دايره را ترسيم مي كنيم تا دايره را قطع كند.

3. از نقطۀ )0,0) خطي را تحت زاويه  120درجه نســبت 
به محور افقي ترســيم مي كنيم تا دايره را قطع كند؛ محل 

تالقي خط  120درجه و دايره موقعيت نقطۀB است.

نكته

1. در اتوكد براي تعيين مختصات كاربرد حرف واو )و) بين اعداد، معرف دســتگاه دكارتي اســت، 
مانند )10و20) 

2. چنانچه مختصات نقطه اي منفي باشــد، براي تعيين مختصــات بايد عالمت منفي )-) را قبل از اعداد 
به كار برد، مانند )25- و 15-)

1 2

4

1

2 3

3
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روش هاي تعيين مختصات
در اتوكد مختصات هر نقطه به دو شيوه قابل تعيين است؛

 )Absulate( روش مطلق
در اين روش، مختصات هر نقطه نسبت به مبدأ مختصات 

تعيين مي شود؛ مطابق شكل مقابل در دستگاه دكارتي. 

 )Relative( روش نسبي
در اين روش، مختصات هر نقطه نسبت به نقطۀ قبل تعيين 

مي شود، كه براي اين منظور عالمت @ )add sign) قبل از مختصات به كار مي رود؛
مطابق شــكل روبه رو روش نسبي در دستگاه دكارتي و 

شكل زير روش نسبي در دستگاه قطبي را مشاهده مي كنيد.

اوليــن نقطۀ هر ترســيم معموالً مطلق تعيين مي شــود. 
همچنين براي عمليات ترســيمي و ويرايشــي به كمك 
مختصات مي توانيم از دســتگاه ها و روش هاي مختلف 

تعيين مختصات به صورت تلفيقي استفاده كنيم.

نكته

1. اگــر در تعييــن مختصات @ را به تنهايــي در مقابل پيغام درخواســت مختصات وارد كنيم، 
تغييرات صفر محسوب مي شود.

2. در صورتي كه دكمۀ Dny در 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 

داشته باشيم بايستي قبل از اعداد مختصات عالمت# )Shift + 3 ) را به كار ببريم.
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نسبي قطبينسبي دكارتيمطلق دكارتينقطه
A0,00,00,0
B40,0@ 40,0@ 40<0

C50,17@10,17@ 20<60

D40,34@ -10,17@20<120

E30,34@ -10,0@ 10<180

F30,44@0,10@10<90

G10,44@ -20,0@ 20<180

H10,34@0,-10@ 10<270

I0,34@-10,0@ 10<180

J-10,17@ -10,-17@ 20<240
A0,0@ 10,-17@ 20<300

در نقشه كشــي به كمك رايانه غالبًا نقشه اي كه در اختيار نقشه كش قرار مي گيرد تا در نرم افزار آن را ترسيم 
كند، طبق اصول نقشه كشي اندازه گذاري شده است و نقشه كش بايستي مختصات نقاط ابتدا و انتهاي پاره خط 

و مراكز و شعاع دايره ها و كمان ها را از روي آن استخراج كند و در رايانه وارد كند.
در اين فرايند مختصات برخي نقاط به صورت ســاده و مســتقيم از روي اندازه ها قابل برداشت است، اما 
مختصات برخي نقاط به تجزيه و تحليل مختصري نياز دارد كه البته از روي اندازه هاي 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 به صــورت همزمان با وارد كردن مختصات در 

رايانه صورت مي گيرد.
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تنظيم واحدهاي طولي و زوايا به كمك 
Units فرمان

1. فرمــان Units را بــه يكي از روش هــاي مقابل وارد 
مي كنيم، كه حاصل آن ظاهر شــدن پنجره اي مطابق شكل 

است.
2. در قســمت Length نــوع واحد طولــي و دقت كار 

برحسب تعداد ارقام اعشار را تنظيم مي كنيم.
3. در قسمت Angle، نوع واحد زاويه و دقت آن را مشخص 
مي كنيم، با فعال كردن گزينۀ Clockwise مي توانيم جهت 
دوران زاويــه اي را موافــق حركت عقربه هاي ســاعت 

درآوريم.
4. در قســمت insertion scale مقياس واحد كاري براي 

بلوك هاي ورودي به فايل جاري را تنظيم مي كنيم.
5. در قســمت Lighting ميزان شدت نور در فايل جاري 

را مي توانيم كنترل كنيم.

شيوه هاي ورود فرمان
unitsFormat Menu

units يا unCommand

2 3

4

5

نكته

1. قسمت Sample output مثال واحدهاي طولي و زاويه اي تنظيم شده را نشان مي دهد.
2. به كمك دكمۀ Direction مي توانيم مبناي واحد زاويه را نسبت به جهات جغرافيايي كنترل كنيم.

جهت دوران زاويه اي به صورت پيش فرض خالف جهت حركت عقربه هاي ساعت است.

يادآوري

1
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 Limits فرمان
قباًل گفتيم، در حقيقت صفحۀ ترسيمي همانند ميز نقشه كشي است . حال پي خواهيد 
  Limitsبرد كه كاغذ نقشه نيز قسمتي از صفحه ترسيمي است كه اندازه آن با فرمان
تنظيم مي شــود. در اين فرمان محدودۀ ترســيمي مطابق شكل زير با تعيين گوشۀ 

سمت چپ پايين و سمت راست باال تعيين مي شود.

Limits اجراي فرمان
مراحل اجرا

مراحل اجراي فرمان

↵1Command: limits. فرمان limits را وارد مي كنيم.

2. گوشۀ سمت چپ و پايين را تعيين مي كنيم.
      Specify lower left corner or  [ON/ OFF]
  >0.0000,0.0000>: ↵

3. گوشۀ سمت راست و باال را تعيين مي كنيم.
Specify upper right corner:
>420.0000,297.0000>:

شيوه هاي ورود فرمان
Drawing LimitsFormat Menu

LimitsCommand Line

نكته

F7 كاغذ شــبكه بندي و در صفحۀ ترســيمي   1. با فعال كردن  Grid از طريق نوار وضعيت يا كليد 
مشخص مي شود.

2. بــه كمك فرمان Zoom و گزينــۀ All مي توان محدودۀ كاغذ را بر صفحــۀ نمايش منطبق كرد.

در هنــگام اجراي فرمــان Limits اگر اندازۀ كاغذ پيش فرض >12,9< بود، اين كاغذ اينچي اســت؛ 
بهتــر اســت آن را ببنديد و از طريــقNew  فايل acadiso .dwt كه يك فايل متريك اســت را ايجاد كنيد.

يادآوري

[گزينۀ ON[: كاغذ را فعال مي كند، به نحوي كه تعيين مختصات خارج از محدودۀ كاغذ غير ممكن مي شود.

[گزينۀ OFF[: كاغذ را غير فعال مي كند به نحوي كه تعيين مختصات داخل و خارج از محدوده امكان پذير مي شود.
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ارزشيابي پاياني 

نظري  ◄
1. مفهوم مختصات در نقشه كشي چيست؟
2. مختصات در اتوكد چه كاربردي دارد؟

3. انواع دستگاه هاي مختصات دوبعدي در اتوكد را همراه با مؤلفه هاي الزم هريك بنويسيد.
4. مراحل تعيين محدوده ترسيمي )اندازه كاغذ) را بنويسيد.

5. دستگاه مختصاتي ........... منطبق بر دايرۀ مثلثاتي است.
6. مختصات  )A(20,30 مربوط به دستگاه ............. است.

7. در تعيين مختصات عالمت ......... معرف دستگاه قطبي است.
8 . در روش ............ مختصات هر نقطه نسبت به مبدأ مختصات تعيين مي شود.

9. در روش ............ عالمت @ قبل از مختصات نقاط به كار مي رود.
10. تنظيم واحدها و زوايا به كمك فرمان ........... انجام مي شود.

11. در اجراي فرمان Limits پيغام Specify upper right corner معرف تعيين گوشه سمت ....... و ....... 
كاغذ است.

12. با فعال كردن Grid كاغذ شبكه بندي مي شود. 
 درست      نادرست  

13. به صورت پيش فرض جهت زوايا در دستگاه قطبي در جهت حركت عقربه هاي ساعت است.
 درست      نادرست  

14. اگر در تعيين مختصات @ را به تنهايي و در مقابل پيغام درخواست مختصات وارد كنيم، تغييرات 
مختصات صفر محسوب مي  شود.   درست    نادرست

15. كدام گزينه معرف مختصات دوبعدي است؟
d>θ , ψ (د   d>θ (ج    d>θ,Z (ب   X,Y,Z (الف 

16. در وارد كردن زوايا كدام گزينه مي تواند جايگزين 60- درجه شود؟
 الف) 60 درجه  ب) 120 درجه  ج) 240 درجه   د) 300 درجه
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17. در شكل زير مختصات نقطۀ c نسبت به نقطۀ b به صورت نسبي كدام گزينه است؟
 الف) 10 ,8 @  ب) 10 , 8- @  ج) 0 ,12 @    د) 10- ,8 @

18. در نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه كدام نوع واحِد مبنا كاربرد دارد؟
Architectural (د  Scientific  الف) Decimal  ب) Fractional  ج)  

19. تعداد ارقام اعشاري دقت واحد كاري اتوكد در كدام قسمت پنجرۀ Units تنظيم مي شود؟
Clockwise (د   Precision (ج       Angle (ب   Length (الف 

20. كدام گزينه باعث فعال شدن كاغذ و عدم امكان تعيين مختصات در خارج از كاغذ مي شود؟
Zoom (د    OFF (ج   ON (ب             Gird (الف 

عملي )زمان 90 دقيقه) ◄
1. فرمان Units را اجرا كنيد و تنظيمات پنجرۀ آن را توضيح دهيد.

2. از طريق فرمان Limits ، محدودۀ كاغذ فايل جاري را به اندازۀ A4 قائم )عمودي) تعيين كنيد.
3. مختصات نقاط كادر در كاغذ A4 قائم و مستطيل داخل آن را در جدول مربوط بنويسيد.

نسبي قطبينسبي دكارتيمطلق دكارتينقطه
A

20,1020,1020,10

B200,10@180,0@ 0>180

C

D

E50,6050,6050,60

F
G

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

تحقيق  ◄
1. در نقشه كشي دستي كدام دستگاه مختصات و كدام روش تعيين مختصات بيشترين كاربرد را دارد.

2. در پنجرۀ Drawing Units، كاربرد گزينۀ Direction و عملكرد گزينه هاي آن چيست؟ 



واحد كار دوم
اجراي فرمان هاي ترسيمي و ويرايشي مقدماتي

شماره
عنوان

زمان

جمععملينظري

1
 ،Oops ،Erase ،Line اجراي فرمان هاي
Redo ،U و روش هاي انتخاب موضوع

41216

اجراي فرمان هاي ترسيمي 2
Ellipse, Arc, Circle

41216

3
اجراي فرمان هاي

 Break ،Extend ،Trim
268



اجراي فرمان هاي Redo ،U ،Oops ،Erase ،Line و 
روش هاي انتخاب موضوع

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - فرمان Line را اجرا کرده و پيغام ها و گزينه هاي آن را شرح دهد.

 - انواع پاره خط هاي افقي، قائم و تحت زاويه را به کمك فرمان Line ترسيم کند.
 - روش هاي مختلف پاك کردن موضوعات را شرح دهد.

 - ترسيمات را به کمك فرمان Erase پاك کند.
 - عملكرد فرمان Oops را شرح دهد و آن را اجرا کند.

 - عملكرد فرمان U را شرح دهد و آن را اجرا کند.
 - عملكرد فرمان Redo را شرح دهد و آن را اجرا کند.
 - تمرين هاي متنوع شكل هاي دوبعدي را انجام دهد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
41216



پيش آزمون
1. خط و پاره خط را تعريف کنيد.

2. براي ترسيم يك پاره خط چه مشخصاتي مورد نياز است؟
3. پاك کــردن )حذف( موضوعات در نرم افزارهاي رايانه اي نظير Paint و AutoCAD با چه ابزاري امكان پذير 

است؟
4. اصطالح خط به زبان انگليسي ........ مي شود.

5. لغو )خنثي کردن( عمليات انجام شده با فرمان .............. انجام مي شود.
6. برگشت آخرين عمل لغوشده توسط فرمان ............ انجام مي شود.

7. معرفي نقاط يك پاره خط به نرم افزار اتوکد با تعيين مختصات انجام مي شود.
 درست   نادرست

8. شكل )الف( يك شكل بسته )Close( و شكل )ب( يك شكل باز  )Open( محسوب مي شود.
 درست     نادرست

9. صرف نظر )Cancel( از اجراي يك فرمان در اتوکد با کدام گزينه امكان پذير نيست؟
  Cancel ب(  گزينه   Esc الف( کليد 
Backspace )ج( وارد کردن فرمان ديگر  د 

10. مختصات نقطۀ B نسبت به نقطه A در پاره خط زير به صورت نسبي کدام گزينه است؟
 الف( 30>50 @   ب( 30 ,50 @  

 ج( 150> 50@   د( 50,150 @ 

ب(الف(
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Line فرمان
فرمان Line براي ترسيم انواع پاره خط هاي مستقيم اعم از افقي، قائم و مورب )تحت زاويه( کاربرد دارد. 
همان طور که مي دانيم براي هر پاره خطي دو نقطه ابتدا و انتها مشخص مي شود، تا بتوانيم آن را ترسيم کنيم.

Line اجراي فرمان
فرمان Line به شيوه هاي مختلف قابل اجراست. براي اين منظور، بايد پس از وارد کردن فرمان مختصات 

نقاط ابتدا و انتهاي پاره خط را در مقابل پيغام هاي درخواست کنندۀ مختصات وارد مي کنيم.

فرمان Line براي ادامه محدوديتي ندارد و مي توان به تعداد دلخواه پاره خط هاي متوالي اما مســتقل از 
هم ترسيم کرد، يعني هر پاره خط يك موضوع مستقل محسوب مي شود.

]گزينــۀ Undo[: با وارد کردن حرف u مقابل پيغام Specify next point or [Undo] آخرين نقطه لغو 
مي شود، که نتيجۀ آن حذف آخرين پاره خط است.

 Lineشيوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

LineDraw Menu

Line يا L↵Command Line 

Line مراحل اجراي فرمان
Command: line 1. فرمان Line را وارد مي کنيم.
Specify first point: 2. اولين نقطۀ پاره خط را تعيين مي کنيم.
Specify next point or [Undo[:   .[لغو] 3. نقطۀ بعدي را تعيين مي کنيم يا
Specify next point or [Undo[:     .[لغو] 4. نقطۀ بعدي را تعيين مي کنيم يا
Specify next point or [Close/Undo[: 5. نقطۀ بعدي را تعيين مي کنيم يا [بستن يا لغو]. 
Specify next point or [Close/Undo[:   .6. براي پايان دادن اينتر يا کنسل مي کنيم

 u قبل از وارد کردنu بعد از وارد کردن
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]گزينۀ Close[: همان طور كه مالحظه كرديد، از پيغام چهارم به بعد فرمان Line گزينۀ Close ظاهر مي شــود، 
كه با وارد كردن حرف C آخرين نقطۀ تعيين شــده به اولين نقطه متصل مي شود و اصطالحًا شكل را مي بندد و 

به اجراي فرمان Line نيز پايان مي دهد.

c قبل از وارد كردنc بعد از وارد كردن

نكته

اگر در مقابل پيغام اول فرمان Specify first point) Line( نقطه اي تعيين نكنيد و فقط اينتر كنيد، . 1
آخرين نقطۀ پاره خط يا كمان ترسيم شده قبلي به عنوان نقطۀ اول پاره خط جديد انتخاب مي شود.

در ترســيم هرپاره خط پس از تعيين نقطۀ اول، چنانچه مكان نما را حركت داده و در مقابل پيغام . 2
Specify first point  فقــط يــك عدد وارد كنيم، پاره خطي به طول عدد وارد شــده در جهت 

مكان نما ترسيم خواهد شد كه به اين عمل وارد كردن مستقيم فاصله گويند، دقت داشته باشيد، 
زاويۀ پاره خط همان زاويۀ راستاي مكان نما نسبت به نقطۀ اول خواهد بود.

دقت داشــته باشيد وارد كردن حرف u مقابل Command عملكرد ديگري دارد كه در پايان همين 
بخش به آن اشاره شده است.

يادآوري
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دستوركار شمارۀ 1: 
يك فايل ترســيمي برگهA4 افقي تنظيم کنيد و برروي آن 

کادري مطابق شكل ترسيم کنيد.
)مدت زمان: 10 دقيقه(

مراحل اجرا:
 A4 کاغذ Limits 1. در يك فايل ترســيمي توسط فرمان

تنظيم کنيد.

2. فرمان Line را وارد کنيد.
Command: line ↵ يا l ↵

3. مختصات نقطۀ A را وارد کنيد.
Specify first point: 10,10↵

نكته

از اين دســتورکار تمريــن مختصات  هدف 
دکارتي است از شيوه هاي ديگر خودداري کنيد.

نكته

Grid در نــوار وضعيت  برروي دکمــۀ 
کليك کنيدتا محدودۀ Limits  شبكه بندي شود.
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4. مختصات نقطۀ B را وارد کنيد.
Specify next point or [Undo[: @ 277, 0 ↵

5. مختصات نقطۀ C را وارد کنيد.

Specify next point or [Undo[: @ 0, 180 ↵

6. مختصات نقطۀ D را وارد کنيد.

7. حرف c معرف گزينۀ Close را به منظور بستن شكل 
وارد کنيد.

Specify next point or [Undo[: c ↵

8 . فايل خود را ذخيره کنيد.
9. نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم 

ارائه دهيد.

نكته

از اين پس مختصات به صورت نســبي تعيين 
مي شود پس @ فراموش نشود.

نكته

راهنمايــي: با ذخيره کردن اين فايل با نامي مرتبط مثاًل KadrA4 از اين پس مي توانيد با بازکردن و تغيير 
نام آن به کمك Save As ، از ترسيم مجدد کادر بي نياز شويد.

Specify next point or [Undo/Close[: @ -277, 0 ↵

در صورت بروز اشــتباه در وارد کردن نقاط با 
کمك گزينۀ u مي توانيد به مرحله قبل بازگرديد.

يادآوري
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دستوركار شمارۀ 2:

شكل مقابل را به کمك فرمان Line در کاغذ A4 ترسيم 
کنيد.

)زمان: 10 دقيقه(

مراحل اجرا:

↵ l يا ↵ 1Command: line. فرمان Line را وارد کنيد.

↵ 2Specify first point: 20, 20. مختصات نقطۀ A را وارد کنيد.

↵ 3Specify next point or [Undo[: @ 30, 0. مختصات نقطۀ B را وارد کنيد.

4. مختصات نقطۀ D را وارد کنيد. )دقت 
داشته باشيد زاويه 135ْ مكمل زاويه  45ْ 
به دليل جهت حرکت در ترسيم پاره خط 

BD به کار رفته است.(

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

5. حرف c را براي بســتن شكل و پايان 
فرمان وارد کنيد. )دقت کنيد اگر بخواهيد 
با اينتر فرمان را پايان دهيد يك مرحله به 

فرايند ترسيم شكل اضافه مي شود.(

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

6. فايل خود را ذخيره کنيد.

7. نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه دهيد.

. B براي تعيين مختصات نقاط مي توانيد از روش هاي ديگر نيز استفاده کنيد نظير 0>30@ براي نقطۀ 

يادآوري
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دستوركار شمارۀ 3: 
توسط فرمان Line شكل ارائه شده را در کادر و کاغذ A4 ترسيم کنيد.

راهنمايي: از کادر و کاغذهاي تنظيم شــدۀ قبلي مي توانيد تغيير نام  
داده و استفاده کنيد.

) زمان: 30 دقيقه(

مراحل اجرا
1. فرمان Line را وارد کنيد. 

Command: line ↵ يا l  ↵
2. مختصات 100 و 30 را وارد کنيد. 

Specify first point: 100 , 30 ↵

3. مختصات 40 را تحت زاويۀ صفر درجه وارد کنيد.

Specify next Point or [Undo[: @ 40<0

4.  مختصات 40 را تحت زاويۀ 90 درجه وارد کنيد. 

Specify next point or [Undo/ Close[:@ 40<90

5. مختصات 30 را تحت زاويۀ صفر درجه وارد کنيد. 

 Specify next point or [Undo/ Close[:@ 30<0

نكته

از اين پس مختصات به صورت نســبي وارد 
مي شود. @ فراموش نشود.
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6. مختصات 20 را تحت زاويۀ 60 درجه وارد کنيد. 
Specify next point or [Undo/ Close[:@ 20<60

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

8 . مختصات 20- و50 را وارد کنيد. 
Specify next point or [Undo/ Close[:@ -20, 50 ↵

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

10. مختصات 40 را تحت زاويۀ 180 درجه وارد کنيد. 

Specify next point or [Undo/ Close[:@ 40<180 ↵

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

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

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

15. فايل خود را ذخيره کنيد.
16. نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنر آموز 

محترم ارائه دهيد.
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Erase اجراي فرمان
اين فرمان براي پاك کردن موضوعات ترســيم شــده کاربرد دارد، که براي اين منظور پس از ورود فرمان بايد 

موضوعات مورد نظر را انتخاب و سپس اينتر کنيد.

 شيوه هاي ورود فرمان

 Modify Toolbar
EraseModify Menu

  Erase يا ECommand Line

EraseShortcut Menu

Erase مراحل اجراي فرمان
Command: erase ↵ فرمان Erase را وارد مي کنيم.

Select objects: موضوعات را انتخاب مي کنيم.
Select objects: براي پايان دادن به فرمان اينتر مي کنيم.

نكته

1. براي اجراي فرمان هاي ويرايشــي، از جمله Erase، ابتدا مي توان موضوعات را انتخاب و سپس 
فرمان مورد نظر را وارد کنيد.

2. اگــر ابتدا موضوعات را انتخاب کرديــد، قبل از ورود فرمان Erase به کمــك کليد Delete نيز 
مي توانيد موضوعات را پاك کنيد.

3. بــه کمك فرمان Cutclip يا Ctrl+x نيــز مي توانيد موضوعات را در اتوکد پاك کنيد. البته در اين 
حالت آخرين موضوعات پاك شده در حافظۀ Clipbord محفوظ مي ماند.

4. نشــانۀ موضوعات انتخاب شده در اتوکد اين  اســت که خطوط موضوعات به صورت خط چين 
در مي آيــد و براي انتخاب موضوعات روش هاي متعددي وجــود دارد که در ادامۀ همين توانايي به آن 

مي پردازيم.

براي اســتفاده از منوي ميان بر)Shortcut Menu( ابتدا بايســتي موضوعات مورد نظر انتخاب شده و 
سپس کليك راست کنيم تا فرمان Erase ظاهر شود.

يادآوري
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دستوركار شمارۀ 4: 
 Erase ابتدا شــكل را ترسيم کنيد و سپس به کمك فرمان

پاره خط AB را پاك کنيد.
)زمان: 5 دقيقه(

مراحل اجرا
1. فرمان Erase  را وارد کنيد.

Command: erase ↵

 AB بــر روي پاره خط ) 2. بــه کمك مربع انتخابگر )
کليك کنيد.

Select objects:

3. براي پايان دادن بــه انتخاب و پاك کردن موضوع اينتر 
کنيد.

Select objects: ↵

4. نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم 
ارائه دهيد.
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Oops اجراي فرمان
بــه کمك اين فرمان مي توان موضوعاتــي را که در آخرين مرتبه 
پاك شــده برگرداند. به عبارت ديگر اين فرمان، آخرين عملكرد 

فرمان Erase را خنثي مي کند. 
مثال: فرض کنيد در شــكل مقابل پس از پاك کردن پاره خط 
AB و ترسيم پاره خط CD مجدداً مي خواهيم پاره خط AB برگردد.

مراحل اجرا
1. شكل مقابل را ترسيم کنيد.

2. به کمك فرمان Erase پاره خط AB را پاك کنيد.

3. به کمك فرمان Line پاره خط CD را ترسيم کنيد.

4. به کمك فرمانOops پاره خط AB را بازگردانيد. 

Command: oops ↵

)Select objects( روش هاي انتخاب موضوع
همان طور که در پاك کردن موضوعات متوجه شديد، براي 
عمليات ويرايشي نظير پاك کردن، جابه جا  کردن موضوعات 
و ... به انتخاب موضوعات نياز پيدا مي کنيم، براي اين منظور، 
روش هاي مختلفي وجود دارد که به برخي از آن ها اشاره مي کنيم.
 ) الف( انتخاب تك تك: اين روش به کمك مكان نما)
( در داخل فرمان ويرايشي  خارج از فرمان و مربع انتخابگر )
در پاسخ پيغام Select objects با کليك کردن روي موضوع انجام 
مي شود. در حالت پيش فرض با اين روش به تعداد دلخواه مي توانيم 
انتخاب کنيم. بر روي موضوعات متعدد کليك کنيم و آن را 

خارج از فرمانداخل فرمان ويرايشي
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  Window ب( انتخاب گروهي به كمك كادر
1. بر نقطه اي در سمت چپ موضوعات مورد نظر کليك مي کنيم.

2. مكان نما را به سمت راست حرکت مي دهيم تا کادري باز شود؛ »دقت کنيد کادر باز شده 
به صورت ممتد و داراي رنگ آبي است« و در نقطۀ ديگر )مقابل نقطۀ اول( کليك مي کنيم.

نتيجه: فقط موضوعاتي انتخاب مي شود كه كاماًل داخل كادر قرار گرفته  است.

Crossing ج( انتخاب گروهي به كمك كادر
1. بر نقطه اي در سمت راست موضوعات موردنظر کليك مي کنيم.

2. مكان نما را به سمت چپ حرکت مي دهيم، »تا کادري باز شود؛ دقت کنيد کادر باز 
شده به صورت خط چين و به رنگ سبز است« و در نقطه اي ديگر )مقابل نقطۀ اول( کليك 

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

All د( انتخاب كلي به كمك گزينۀ
اين روش فقط داخل فرمان هاي ويرايشي در مقابل پيغام Select objects قابل اجراست. 

 Erase نظير عملكرد زير در فرمان
1. فرمان Erase را وارد مي کنيم.

2. گزينۀ All را تايپ و وارد مي کنيم. 
نتيجه: همۀ موضوعات فايل جاري، چه آن ها كه ديده مي شود و چه آن ها كه ديده 

نمي شود، انتخاب مي شود.

a . در حين انتخاب

a . در حين انتخاب

b. پس از انتخاب

نكته

 Select object در خط فرمان در مقابل پيغام Window براي استفاده از روش انتخاب گروهي به کمك کادر
حرف W را وارد مي کنيم  الزم به ذکر است در اين حالت جهت حرکت مكان نما فرقي نمي کند.

نكته

 Select object در خط فرمان در مقابل پيغام Crossing براي استفاده از روش انتخاب گروهي به کمك کادر
حرف C را وارد مي کنيم الزم به ذکر است در اين حالت جهت حرکت مكان  نما فرقي نمي کند.

Select objects: all ↵

Command: erase ↵

b. پس از انتخاب
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Fence ه ( انتخاب گروهي به كمك گزينۀ
اين روش نيز فقط داخل فرمان هاي ويرايشي در مقابل پيغام Select objects کاربردي است. ابزار اين روش يك 
خط چين به نام Fence است که از روي هر موضوعي که بگذرد آن را انتخاب مي کند براي مثال کاربرد گزينۀ 

Fence در فرمان Erase چنين است:

اگر هدف پاك کردن همۀ خطوط افقي در شكل مقابل باشد.
1. فرمان Erase را وارد مي کنيم.

2. حرف f را به منظور کاربرد گزينۀ Fence وارد مي کنيم.

)P1(.را تعيين مي کنيم Fence 3. نقطۀ اول خط چين

)P2(.را تعيين مي کنيم Fence 4. نقطۀ بعدي خط چين

5. براي پايان دادن به روش انتخاب، اينتر مي کنيم.

خط چين  شده  وارد  نقاط  لغو  براي  گزينه  اين   [Undo    [گزينۀ 
Fence کاربرد دارد.

آن ها  روي  از   Fence خط چين  كه  موضوعاتي  كليه  نتيجه: 
گذشته، انتخاب مي شود.

مي کنيم. اينتر  شده  انتخاب  موضوعات  کردن  پاك  براي   .6

a . در حين انتخاب

c.نتيجه

نكته

 Select Object وجود دارد که با وارد کردن آن پيغام Select براي انتخاب موضوعات، فرماني به نام
ظاهر مي شــود و از طريق آن به کمــك روش  هاي انتخاب مي توانيم موضوعــات را قبل از وارد کردن 

فرمان هاي ويرايشي نيز انتخاب کنيم. 

Select objects: f ↵

Command: erase ↵

Specify first fence point: ↵

Specify next fence point or [Undo[: ↵

Specify next fence point or [Undo[: ↵

Select objects: ↵

b. پس از انتخاب
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Redo اجراي فرمان
 U اين فرمان براي برگشت )خنثي سازي( آخرين عملكرد فرمان
 Redo فرمان ،U کاربــرد دارد. پس از اجراي چندين مرتبه فرمان

را به يكي از روش هاي زير وارد کنيم:
همان طور که مشاهده مي کنيد، در اجراي اين فرمان هيچ پيغام 
خاصي صادر نمي شــود و نتيجۀ آن برگشت آخرين عمليات لغو 

شده توسط فرمان U است.

شيوه هاي ورود فرمان
Standard toolbar

RedoEdit Menu

 Redo↵ياCtrl+YCommand

نكته

1. بــراي اجراي اين فرمان از طريق خط فرمان حرف U کافي اســت. زيرا تايپ Undo به 
صورت کامل مربوط به فرمان مســتقل ديگري است که عالوه بر لغو قابليت تنظيم متغير هاي آن 

را نيز دارد.
2. فرمان U تكرارپذير است، به نحوي که با تكرار آن فرمان هاي 

اجرا شده از آخر به اول يكي يكي لغو مي شود.
3. از طريق کشــو بازشــونده مطابق شــكل واقع در نوار ابزار 

استاندارد به صورت گروهي نيز مي توان فرمان ها را لغو کرد.
4. فرمان U روي برخي از فرمان هاي نظير New ،Open، Save اثرگذار نيست.

نكته
1. فرمان Redo از طريق خط فرمان تكرارپذير نيست.

2. از طريق کشو بازشونده مطابق شكل واقع بر نوار ابزار استاندارد، 
مي توان به صورت گروهي نيز عمليات لغو شده را خنثي کرد.

شيوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

UndoEdit Menu

Ctrl+Z يا UCommand Line

U اجراي فرمان
به کمك فرمان U مي توانيم عمليات فرمان هاي اجرا شده را از آخر به اول لغو کنيم. براي اجراي اين فرمان، پس از 

اجراي چندين فرمان، به طريق زير عمل مي کنيم:
فرمان U را به يكي از روش هاي مقابل وارد مي کنيم.

همان طور که مشــاهده مي کنيد، اين فرمــان پيغام خاصي صادر 
نمي کند و مجدداً پيغام Command ظاهر مي شود، نتيجۀ آن لغو 
عمليات آخرين فرمان اجرا شــده است؛ البته گزارش مي کند که 

چه فرمان هايي را لغو  کرده است.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄
1. مراحل اجراي فرمان Line را همراه با پيغام هاي مربوط تا چهار سطر بنويسيد.

 - فرمان Line را وارد مي کنيم.  
       ................ - 

2. مراحل اجراي فرمان Erase را همراه با پيغام هاي مربوط تا سه سطر بنويسيد.
3. تفاوت روش انتخاب موضوعات در Window و Crossing را در چهار سطر بنويسيد.

4. در اجراي فرمان Line گزينۀ ............... آخرين نقطه واردشد ه را برمي گرداند.
5. فرمان Oops خنثي کننده آخرين عملكرد فرمان ............ است.

6. فرمان Line در اجرا محدوديتي براي تعداد پاره خط ندارد.
 درست    نادرست

7. اگر در پاسخ پيغام .................................. فقط اينتر کنيم، آخرين نقطۀ پاره خط يا کمان قبلي به عنوان 
اولين نقطۀ پاره خط جديد انتخاب مي شود.

8 . فرمان Oops فقط آخرين موضوعات پاك شده را برمي گرداند.
 درست    نادرست

9. در اجراي فرمان U در خط فرمان واردکردن اصطالح Undo نيز کاربرد دارد.
 درست    نادرست

10. فرمان U حتي موضوعات پاك شده را برمي گرداند.
 درست    نادرست

11. کدام گزينه منجر به پايان فرمان Line نمي شود؟
Undo )د   Close )ج   Enter )ب   Esc )الف 

12. با کدام فرمان نمي توان موضوعات ترسيمي را پاك کرد؟
Oops )د   Erase )ج   Cutclip )ب   Delete )الف 

13. با کدام روش فقط موضوعات داخل کادر انتخاب مي شوند؟
Window  ج( All   ب( همه موارد   الف( Crossing  ب(  

14. کدام روش انتخاب قبل از وارد کردن فرمان کاربردي نيست؟
Window  ج( All   د( همه موارد   الف( Crossing  ب(  

Command: line ↵
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15. کدام کليدهاي ترکيبي براي اجراي فرمان U کاربردي است؟
Ctrl+Y )د    Ctrl+ U )ج   Ctrl+X )ب   Ctrl+Z )الف 

16. کدام گزينه در فرمان Line باعث بسته شدن شكل ترسيمي مي شود؟
Cancel )د    Enter )ج   Close )ب   Undo )الف 

تحقيق ◄
1. اصطالح Undo را به صورت کامل مقابل Command وارد کنيد و عملكرد اين فرمان و گزينه هاي آن را بنويسيد.

2. دربارۀ روش هاي انتخاب موضوع به جز آن هايي که در کتاب آمده تحقيق کنيد براي اين منظور با وارد کردن 
عالمت سؤال)؟( در مقابل پيغام Select objects و يا وارد کردن فرمان Select  و استفاده از Help از خود اتوکد 

کمك بگيريد.

عملي )زمان: 180 دقيقه( ◄
1. يك فايل ترســيمي را به اندازۀ A4 تنطيم کرده و براي آن کادر و جدول مطابق الگوي تمرينات ترســيم کنيد 

و آن را ذخيره کنيد.
راهنمايي: در اين فايل موضوعي ترسيم نكنيد و هربار براي تمرينات و مسائل خواسته شده آن را باز کنيد و 

سپس با نام جديد به کمك فرمان Save As ذخيره کنيد تا نيازي به تكرار ترسيم آن نداشته باشيد.
2. هريك از نقشه هاي زير را در يك برگه A4 جداگانه ترسيم و ذخيره کنيد.

3. کليۀ نقاط گوشه هاي اشكال زير را در کتاب با مداد نامگذاري کنيد و سپس مختصات هر نقطه را به صورت 
نسبي دکارتي يا قطبي در کنار آن بنويسيد.سپس هريك را در فايل جداگانه ترسيم و ذخيره سازي کنيد.

توجه: هيچ يك از نقشه ها نياز به  اندازه گذاري ندارد.
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Ellipse ،Arc ،Circle اجراي فرمان هاي

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - شيوۀ اجرا و انواع روش هاي ترسيم دايره را شرح دهد.

 - فرمان Circle را اجرا کند و به روش هاي مختلف دايره ترسيم کند.
 - فرمان Arc را شناسايي کند و انواع روش هاي ترسيم کمان را شرح دهد.

 - فرمان Ellipse را شناسايي کند و دربارۀ انواع روش هاي ترسيم بيضي و کمان بيضي توضيح دهد.
 - فرمان Ellipse را اجرا و با انواع روش ها، بيضي ترسيم کند.

 - فرمان Ellipse را اجرا کند و کمان بيضي، ترسيم کند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
41216



پيش آزمون
1. براي ترسيم دايره به كمك پرگار به چه مشخصه اي نياز است؛ با شكل نشان دهيد.

2. منظور از قطر دايره چيست؟ با ترسيم شكل دست آزاد نشان دهيد.
3. از دو نقطه چند دايره مي توان ترسيم كرد؟
4. از سه نقطه چند دايره مي توان ترسيم كرد؟

5. چگونه مي توان دايره اي مماس بر دو موضوع ترسيم كرد؟
6. چگونه مي توان دايره اي مماس بر سه موضوع ترسيم كرد؟

7. كمان را تعريف كنيد و مشخصات هندسي آن را روي يك شكل دستي مشخص كنيد.
8 . مشخصات هندسي بيضي و روش هاي ترسيم دستي آن را نام ببريد.

9. بيضي چگونه به كمك دايره تعريف و ترسيم مي شود؟
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 Circle فرمان
اين فرمان براي ترســيم دايره کاربرد دارد. در اتوکد به طور معمول به شــش روش مي توانيم دايره ترسيم کنيم. 
همان طور که در  شكل  زير مالحظه مي کنيد هر روش دو يا سه مشخصه هندسي نياز دارد که بر اساس وضعيت 

دايره در نقشه انتخاب مي شود.

Circle اجراي فرمان
اين فرمان به سه شيوه مطابق جدول رو به رو که پس از وارد کردن 

آن مراحل زير را طي مي کنيم قابل ورود است.

همان طور که مالحظه کرديد، روش مرکز و شعاع به عنوان روش جاري آماده به کار است و در صورتي که روش 
ديگري مدنظر باشد گزينۀ مربوط را انتخاب و وارد مي کنيم که در ادامه به آن مي پردازيم.

شيوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

CircleDraw Menu

C يا CircleCommand Line

Circle مراحل اجراي فرمان
Command: circle ↵ 1. فرمان Circle  را وارد مي کنيم.

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

2. مرکز دايره را تعيين مي کنيم يا [روش ديگري 
انتخاب مي کنيم.]

Specify radius of circle or [Diameter[:
3. شعاع دايره را تعيين مي کنيم يا [ گزينه قطر را 

وارد مي کنيم.] 

مماس بر سه موضوع ◄

روش هاي 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 ◄
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)   Center, Radius( ترسيم دايره به روش مركز و شعاع
مثال: مي خواهيم دايره اي به شعاع 30 و مرکز 100و100 ترسيم کنيم.

1. فرمان Circle را وارد مي کنيم. 
  Command: circle يا c ↵

2. در مقابــل پيغــام بعدي  مختصات مرکــز دايره يعني 
100و100 را وارد و اينتر مي کنيم. 

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

3. در مقابل پيغام بعدي شعاع دايره يعني عدد 30 را وارد 
و اينتر مي کنيم. 

Specify radius of circle or …:30↵

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

مثال: مي خواهيم دايرۀ شكل مقابل را ترسيم کنيم:
)Circle در فرمان Diameter هدف: کاربرد گزينۀ(

1. فرمان Circle را وارد مي کنيم. 
  Command: circle يا c↵

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

3. حرف d را به منظور انتخاب روش قطر وارد مي کنيم.
 Specify radius of circle or [Diameter[:d ↵

/57 را وارد مي کنيم. 4. انــدازۀ قطر دايــره يعني عــدد 5
Specify diameter of circle: <57.5 : <پيش فرض↵
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)  2 Points( ترسيم دايره به روش دو نقطه
همان طور که مي دانيــد از دونقطه بي نهايت دايره مي توان 

ترسيم کرد، اما در اينجا دايرۀ گذر بر قطر مدنظر است.
مثال: مي خواهيم دايرۀ شكل مقابل را ترسيم کنيم:

1.خطوط منتهي به دايره را به کمك فرمان Line ترســيم 
مي کنيم.

توجه: مختصات نقاط A وE را به خاطر بسپاريد.
2. فرمان Circle را وارد مي کنيم.

 
  Command: circle يا c ↵

3. گزينۀ 2P را مقابل پيغام زير وارد مي کنيم:
Specify center point for circle or [3P/2P …[:2P↵

4. مختصات نقطۀ A را به عنــوان اولين انتهاي قطر دايره 
وارد مي کنيم.

Specify first end point of circle’s diameter: 
40,40↵

5. مختصــات نقطۀ E را به عنوان دومين انتهاي قطر دايره 
وارد مي کنيم.

Specify second end point of circle’s diameter: 
55,55↵
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)  3 Points( ترسيم دايره به روش سه نقطه
مثال: مي خواهيم دايرۀ گذرا بر ســه رأس مثلث را مطابق 

شكل مقابل ترسيم  کنيم.

1. به کمك فرمان Line مثلث ABC را ترسيم مي کنيم.
توجه: مختصات نقاط ABC را به خاطر بسپاريد.

2. فرمان  Circle را وارد مي کنيم.
Command: circle يا c ↵

3. گزينۀ 3P را وارد مي کنيم. 

Specify center point or [3P/…[: 3P↵ 

4. مختصــات نقطۀ A را به  عنــوان اولين نقطۀ دايره وارد 
مي کنيم: 

Specify first point on circle : 30,30↵

5. مختصات نقطۀ B را به عنــوان دومين نقطۀ دايره وارد 
مي کنيم.

 Specify Second point on circle : 80,30↵

6. مختصات نقطۀ C را به عنوان ســومين نقطۀ دايره وارد 
مي کنيم.

Specify third point on circle : 55,80↵
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ترســيم دايره به روش مماس بر دو موضوع و 
)  Tan,Tan, Radius( تعيين شعاع

مثال: مي خواهيــم دايره اي مماس بــر دو ضلع مثلث را 
مطابق شكل مقابل ترسيم مي کنيم.

1. به کمك فرمان Line مثلث ABC را ترسيم مي کنيم.
2. فرمان  Circle را وارد مي کنيم.

Command: circle يا c ↵

 3 . حــرف t معرف گزينه Ttr را در مقابل پيغام زير وارد 
مي کنيم.

Specify center point or [3P/2P/Ttr      
(tan,tan,radius)[:t ↵ 

4. در پاسخ به پيغام زير، 

Specify point on object for first tangent of 
circle:

روي ضلــع AB به عنوان اولين موضــوع مماس )پس از 
ظاهر شدن عالمت  ( کليك مي کنيم.

5. در پاسخ به پيغام زير،

 Specify point on object for second tangent of
circle

روي ضلــع BC به عنوان دومين موضــوع مماس کليك 
مي کنيم.

6. شــعاع دايره يعني عدد10 را در مقابل پيغام  زير وارد 
مي کنيم.

Specify radius of circle: 10↵

:
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ترسيم دايرۀ مماس بر سه موضوع
)Tan, Tan, Tan(

مثال: مي خواهيم دايرۀ محاط در مثلث ABC مطابق شكل مقابل 
را ترسيم  کنيم.

نكته

انتخاب روش Tan,Tan,Tan فقط از طريق منوي Draw و زير منوي Circle قابل انتخاب اســت. 
البته، به روش 3P به کمك گيره هاي شيء نيز مي توان دايرۀ مماس بر سه موضوع ترسيم کرد.

1. مثلث ABC را به کمك فرمان Line ترسيم مي کنيم.

2. فرمان Circle و در ادامۀ آن گزينۀ Tan،Tan،Tan را از 
طريق منوي Draw انتخاب مي کنيم.

3. در پاســخ به پيغام زير، روي ضلع AB به عنوان اولين 
موضوع مماس بر دايره پس از ظاهر شدن عالمت  کليك 

مي کنيم.

Specify first point on circle: _tan to

4. در پاســخ به پيغام زير روي ضلع BC به عنوان دومين 
موضوع مماس بر دايره کليك مي کنيم.

Specify second point on circle: _tan to
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فرمان Arc )ترسيم كمان(
همان طــور که مي دانيم کمان، قطاعي )قســمتي( از دايره 
اســت که داراي چند مشــخصۀ هندســي مطابق شكل 
روبه روســت. به طور معمول براي ترسيم کمان به کمك 
رايانه چند مشــخصۀ هندســي نياز است که بر اساس آن 

روش هاي متعددي قابل کاربرد است.

Arc اجراي فرمان
در اتوکــد، با فرمان Arc به يــازده روش مي توانيم کمان 
ترســيم کنيم کــه در هريك از اين روش ها، ســه مؤلفۀ 

هندسي براي رسم کمان نياز است.
شيوه هاي ورود فرمان Arc مطابق جدول روبه رو است.
روش هاي ترسيم کمان از طريق منوي Draw در شكل 

روبه رو نشان داده شده است.

Chord length طول وتر

Angle زاويه

Mid Point

نقطه وسط

D
irection ت

جه

Radius شعاع

End Point

نقطه پايان

Start Point

نقطه شروع

Center     مرکز

شيوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

ArcDraw Menu

Arc يا A ↵Command Line

نكته

جهِت ترسيِم کمان طبق پيش  فرض خالف حرکت عقربه هاي ساعت )CCW( است، مگر اين که يا 
زاويۀ منفي وارد کنيم يا در قسمت تنظيم واحدها )Units( گزينۀ CW )جهت حرکت عقربه هاي ساعت( 

انتخاب شده باشد.

روش سه نقطه ◄

روش شروع، مرکز، پايان ◄

روش شروع، مرکز، زاويه ◄

روش شروع، مرکز، طول ◄

روش شروع، پايان، زاويه ◄

روش شروع، پايان، جهت ◄

روش شروع، پايان، شعاع ◄

روش مرکز، شروع، پايان ◄

روش مرکز، شروع، زاويه ◄

روش مرکز، شروع، طول ◄

روش ترسیم کمان در ادامه   ◄
آخرين پاره خط يا کمان

نكته

به دليــل پيچيدگي اجراي فرمان Arc از طريق 
خط فرمان، براي تفكيــك روش ها از طريق منوي 

Draw عمل مي کنيم.
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)    3 Points( ترسيم كمان به روش سه نقطه
در اين روش، سه نقطه واقع بر محيط کمان، مطابق شكل 
مقابل، در خواســت مي شــود که نقطۀ اول به عنوان نقطۀ 
شروع، نقطۀ دوم واقع بر کمان و نقطۀ سوم به عنوان نقطۀ 

پايان کمان در نظر گرفته مي شود.
مثال: مي خواهيم کمان شــكل زير را به روش ســه نقطه 

ترسيم کنيم:

1. خطوط ABCD را به کمك فرمان Line ترسيم مي کنيم.
راهنمايي: مختصات نقطۀ A را )60 و40( وارد مي کنيم.

2. فرمان Arc را وارد مي کنيم.

Command : arc يا  a ↵  

3. مختصات نقطۀ D نظيــر )60 و90( را مقابل پيغام زير 
به عنوان نقطۀ شروع وارد مي کنيم.

Specify start point of arc or [Center[: 90,60↵

4. مختصــات نقطۀ E را به عنوان نقطــۀ دوم کمان مقابل 
پيغام زير وارد مي کنيم.

  Specify second point of arc or [Center/End[:
 @-25,10↵

5. مختصات نقطــۀ A  را به عنوان نقطۀ آخر کمان مقابل 
پيغام زير وارد مي کنيم.

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 به عنوان نقطۀ شــروع، نقطۀ دوم 
به عنوان مرکز و نقطۀ سوم به عنوان نقطۀ پايان کمان در نظر 

گرفته مي شود. )شكل مقابل(
مثال: مي خواهيم کمان شكل زير را به روش شروع، مرکز، 

پايان ترسيم کنيم.
1. خطوط شكل را به کمك فرمان Line ترسيم مي کنيم.

 Draw و روش مورد نظر را از طريق منوي Arc 2. فرمــان
وارد مي کنيم.

Menu: Draw→Arc→Start, Center, End↵

3. مختصــات نقطۀ A را به عنوان نقطۀ شــروع کمان وارد 
مي کنيم.

Command:_arc Specify start point of arc or 
[Center[:100,30↵

4. مختصات نقطۀ B را به عنوان مرکز کمان وارد مي کنيم. 

Specify…….. :_c Specify center point of arc: 
@40 <180↵

وارد  کمان  پايان  نقطۀ  به عنوان  را   C نقطۀ  مختصات   .5
مي کنيم.

Specify end point of arc or [Angle /chord-
Length[: @40 < 120↵

Continue ترسيم كمان به روش
به کمك گزينۀ Continue مي توان کماني در امتداد آخرين 
کمان يا پاره خط ترسيمي، ترسيم نمود. الزم به ذکر است در 
اين روش آخرين نقطۀ کمان يا پاره خط به عنوان نقطۀ شروع 
کمان انتخاب شده و فقط نقطۀ پاياني کمان خواسته مي شود و 
اندازۀ کمان بر حسب فاصلۀ نقطه انتها نسبت به نقطۀ شروع ) در 

حقيقت برحسب طول وتر کمان( حاصل مي شود.
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Continue مراحل ترسيم كمان به روش
1. از طريــق منــوي Draw در زيرمجموعۀ Arc بر روي 

گزينۀ Continue کليك مي کنيم.
2. نقطۀ پاياني کمان را تعيين مي کنيم.

نكته

براي ترسيم کمان در روش هايي که ابتدا نقطه شروع 
 Specify درخواست مي گردد اگر در پاسخ به پيغام
start point فقط اينتر کنيم، گزينۀ continue فعال 

مي شود.

نمونه هاي ديگر ترسيم كمان
مثال2: ترســيم کمان به روش هاي داراي مؤلفۀ طول وترمثال1: ترسيم کمان به روش هاي داراي مؤلفۀ زاويه

مثال3: ترسيم کمان به روش هاي داراي مؤلفۀ شعاع و جهت

روش شروع، پايان، زاويه

روش شروع، پايان، شعاع

روش شروع، پايان، جهت

روش شروع، مرکز، طول وتر

روش مرکز، شروع، طول وتر

روش مرکز، شروع، زاويه

روش شروع، مرکز، زاويه

Start, center, angle

1

Center, start, angle

2

Start, end, angle

1

2

included angle

1

2

Start, center, angle

1

Center, start, angle

2

Start, end, angle

1

2

included angle

1

2

Start, center, angle

1

Center, start, angle

2

Start, end, angle

1

2

included angle

1

2
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Ellipse اجراي فرمان
بيضي در اتوکد به دو روش قابل ترسيم است که در شكل 

مقابل نشان داده شده است.
1. روش مرکــز )Center( که در ايــن روش ابتدا مرکز 

بيضي و سپس انتهاي محورها درخواست مي شود.
2. روش محــور )Axis، End( کــه در اين روش انتهاي 

محور ها درخواست مي گردد.
به کمك گزينۀ Arc نيز مي توانيم کمان بيضي را به هريك 

از دو روش گفته شده ترسيم کنيم.
شيوه هاي ورود فرمان Ellipse در جدول زير آمده است.

فرمان Ellipse )ترسيم بيضي و كمان بيضي(
اين فرمان در اتوکد به منظور ترســيم بيضي با يك مرکز داراي مشــخصات هندسي مشخص شده در شكل زير 

کاربرد دارد.
انتهاي محور ديگر

انتهاي محورانتهاي محور

محور بزرگ

محور کوچك

مرکز

صله
فا

شيوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

EllipseDraw Menu

Ellipse يا El ↵Command Line
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)Axis , End( ترسيم بيضي به روش محور
مثال: بيضي شكل مقابل را ترسيم مي کنيم.

1. فرمان Ellipse را وارد مي کنيم. 
Command: ellipse يا el↵ 

2. مختصات نقطــۀ A را به عنوان انتهاي محور بيضي در 
مقابل پيغام زير، وارد مي کنيم.

 Specify axis endpoint of ellipse or …..:50,50 ↵

3. مختصات نقطۀ B را به عنوان انتهاي ديگر محور بيضي 
در مقابل پيغام زير، وارد مي کنيم. 

Specify other endpoint of exis: @0,40↵

4. مختصــات نقطۀ  C يا فاصلــه آن از مرکز بيضي را در 
مقابل پيغام زير، وارد مي کنيم. 

Specify distance to other axis or 
[Rotation[:10↵

5. خطوط شكل را به کمك فرمان Line ترسيم مي کنيم.

نكته

به کمك گزينۀ Rotation مي توان مقدار زاويۀ چرخش دايرۀ مولد بيضي حول محور اول را تعيين 
کرد. به عبارت ديگر، محور تعيين شــدۀ اولي را به عنوان قطر دايرۀ مولد بيضي فرض مي کنيم و ســپس 
آن  را به مقدار زاويۀ وارد شــده مي چرخانيم تا بيضي حاصل شــود. زاويۀ چرخش با اســتفاده از گزينۀ 

Rotation مي تواند از 0 تا 89.4 درجه تعيين شود.
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)Center( ترسيم بيضي به روش مركز
مثال: بيضي شكل مقابل را ترسيم مي کنيم.

1. فرمان Ellipse را وارد مي کنيم.

Command: ellipse يا el↵

 2. حرف C را به عنوان انتخاب روش مرکز در مقابل پيغام 
زير، وارد مي کنيم.

Specify axis end point of ellipse or [Arc/Cen-
ter[: c ↵

3. مختصــات نقطۀ O را به عنوان مرکــز بيضي در مقابل 
پيغام زير، وارد مي کنيم.

Specify center point of ellipse: 100,100↵

4. مختصات نقطــۀ A را به عنوان انتهاي محور بيضي در 
مقابل پيغام زير، وارد مي کنيم.

Specify end point of exis: @20<50↵

5.مختصــات نقطۀ B يا فاصلــۀ آن از مرکز بيضي را در 
مقابل پيغام زير، وارد مي کنيم.

Specify distance to other axis or [Rotation[: 
10↵

6. خطوط قاب شكل )متوازي االضالع( را به کمك فرمان 
Line ترسيم مي کنيم.
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)Ellipse, Arc( ترسيم كمان بيضي
در ترســيم كمان بيضي، همانند قبل، ترســيم يك بيضي 
كامل صورت مي گيرد و ســپس مقــدار قطاع كمان از آن 

تعيين مي شود.

مثال: مي خواهيم كمان بيضي شكل مقابل را ترسيم  
كنيم.

1. خطوط مستقيم شكل را به كمك فرمان Line ترسيم 
مي كنيم.

2. فرمان Ellipse و گزينۀ Arc را وارد مي كنيم. 
Menu Draw: ellipse →arc ↵

3. مختصات نقطــۀ A را به عنوان انتهاي اول محور كمان 
مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Cen-
ter]: ↵

4. مختصات نقطۀ C را به عنوان انتهاي ديگر محور كمان 
بيضي مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify other endpoint of axis: 

5. مختصــات نقطۀ B يا فاصلــه آن از مركز كمان را در 
مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify distance to other axis or 
[Rotation]:20↵

6. ابتــداي زاويۀ قطاع كمان بيضــي نقطۀ A را در مقابل 
پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify start angle or [parameter] :

7. مقدار زاويۀ قطاع كمان را مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 
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ارزشيابي پاياني 

نظري  ◄
) زمان: 60 دقيقه(

1. روش هاي ترسيم دايره را نام ببريد.
2. مراحل ترسيم دايره به روش مرکز و شعاع را بنويسيد.

3. مراحل ترسيم کمان به روش سه نقطه را بنويسيد.
4. مراحل ترسيم بيضي به روش مرکز )Center( را بنويسيد.

5. پيغام Specify first end point of circles diameter مربوط به ترسيم دايره به روش ............. است.
6. روش هاي ............ و ............. در فرمان دايره، نياز به واردکردن شعاع ندارند.

7. در فرمان Arc گزينۀ .......... طول وتر کمان را مشخص مي کند.
8 . در فرمان Ellipse گزينۀ .................. زاويۀ چرخش را تعيين مي کند.
9. گزينۀ Tan،Tan،Tan از ترسيم دايره فقط در خط فرمان موجود است.

 درست   نادرست
10. براي ترسيم کماني مطابق شكل زير توسط فرمان کمان براساس تنظيمات پيش فرض ابتدا نقطۀ B و سپس 

نقطۀ A بايد انتخاب شود.
 درست    نادرست

11. در ترسيم کمان بيضي، ابتدا يك بيضي کامل رسم شده و سپس ابتدا و انتهاي کمان بيضي درخواست مي شود.
 درست   نادرست

12. ترسيم دايرۀ شكل مقابل با کدام روش امكان پذير نيست؟
  Radius )3    بP )الف 

Tan،Tan،Tan )د    Diameter )ج 

13. در اجراي فرمان Ellipse از طريق خط فرمان کدام روش جاري است.
Rotation )د   Arc )ج   Axis )ب   Center )الف 

14. پيغام Specify start angle or [Parameter] مربوط، به کدام گزينه است؟
 الف( ترسيم کمان  ب( اندازه گذاري زاويه  ج( ترسيم کمان بيضي  د( ترسيم بيضي
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15. مخفف فرمان بيضي كدام گزينه است؟
b )د   eli )ج   el )ب   e )الف 
16. براي ترسيم بيضي به كمك چرخش دايرۀ مولد حول محورش كدام گزينه كاربرد دارد؟

Arc )د   Center )ج    Rotation )ب   Angle )الف 

17. براي ترسيم بيضي در شكل مقابل كدام روش مناسب تر است؟
  Center )ب   Axis )الف 

 ج( Arc   د( همه موارد

18. در شكل روبه رو كدام دايره از طريق TTR قابل ترسيم است؟
  C2 )ب   C1 )الف 

C4 )د    C3 )ج 

19. در شــكل روبه رو اگر خطوط وجود داشته باشد، براي ترسيم دايره كدام روش 
مناسب تر است؟

 3P )ب   Centerpoint )الف 
TTR )2              دP )ج 

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

   Start, End, Direction )د    Start, Center , End )ج 

◄ تحقيق 
براي هر يك از روش هاي ترســيم كمان )گزينه هاي فرمان Arc( كه از منوي Draw قابل انتخاب است يك مثال كاربردي 

به جز مثال هاي كتاب بزنيد.
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عملي )زمان 150 دقيقه( ◄
براي شكل هاي زير مطلوب  است:

الف( نگارش مراحل انجام کار براي هر شكل
ب( ترسيم هر شكل جداگانه در کاغذ A4 همراه با کادر و جدول

ج( ذخيره سازي همراه با نام گذاري فايل ترسيمي
مدت  زمان: 150 دقيقه )نيازي به ترسيم خط تقارن و اندازه گذاري نيست.(

راهنمايي: به خاطر داشته باشيم با ذخيره سازي کادر و جدول اوليه و تغيير نام به کمك Save As براي 
هر شكل نيازي به ترسيم مجدد کادر و جدول نيست.
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 Move و Break ، Extend ،Trim اجراي فرمان هاي

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - فرمان هاي  Trim وExtend را شناسايي کند.

 - فرمان Trim را اجرا کند.
 - پيغام ها و گزينه هاي Trim را شرح دهد.

 - فرمان Extend را اجرا کند.
 - پيغام ها و گزينه هاي فرمان Extend  را شرح دهد.

 - موضوعات ترسيم شده را به کمك Trim و Extend ويرايش کند.
 - فرمان Break را شناسايي کند.

 - فرمان Break را اجرا کند.
 - موضوعات ترسيم شده را به کمك Break ويرايش کند.

 - فرمان Move را شناسايي کند.
 - فرمان Move را اجرا کند.

 - موضوعات ترسيم شده را به کمك Move جابه جا کند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

268



پيش آزمون
1. چگونه مي توان موضوعات مختلف را پاك کرد؟

2. حذف قسمتي از موضوعات نظير شكل زير با هدف رسيدن به شكل b چگونه انجام مي شود؟

3. امتداد دادن موضوعي مانند پاره خط شكل a براي رسيدن به شكل b چگونه امكان پذير است؟

4. مفهوم Trim و Extend چيست؟
5. مفهوم Break چيست؟

6. براي تبديل بيضي به کمان مطابق شكل چه راه حلي پيشنهاد مي کنيد.

7. چگونه مي توانيم موضوعات را در صفحۀ ترسيم جابه جا کنيم؟
8 . اصطالح Move به چه مفهومي است؟

a

a

b

b
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Extendو Trim فرمان هاي
Trim به منظــور بريدن خطوط يا لبه هــاي اضافي نظير 

شكل مقابل کاربر دارد.
همان طــور که مشــاهده مي کنيد در ايــن عمل يك 
موضوع بايد به عنوان مرز برش معرفي شــود تا لبه هاي 

اضافي نسبت به آن بريده شود.

Extend به منظور امتداد دادن يا به عبارتي توسعۀ خطوط 

يا لبه هاي ناقص تا مرز معيني کاربرد دارد. 
در اين فرمان نيز مانند فرمان Trim ابتدا بايســتي مرز 
توسعه مشخص شود تا خطوط و کمان ها تا مرز امتداد يابد.

نتيجه

نتيجه

آيا پيش مي آيد که به هر دو عمل Trim و Extend براي يك شكل نياز پيدا شود؟
البته؛ به شكل زير توجه کنيد، اگر مقصود اين باشد که شكل a به شكل c تبديل شود.

 )Extend( نسبت به دايره امتداد e مي شود و سپس پاره خط )Trim( نسبت به دايره  بريده d ابتدا پاره خط اضافي
مي يابد.

نكته

1. در نسخه هاي اخير اتوکد اين دو فرمان با هم عمل مي کنند. به عبارت ديگر مكمل يكديگرند.
2. در هر دو عمل Trim و Extend ابتدا بايد مرز تعيين شود.

Trim قبل از

مرز برش Trim در حال

مقدار اضافي

Extend قبل از
مرز امتداد

Extend در حال

مقدار امتداد
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Trim مراحل اجراي فرمان
Command: trim يا tr ↵
Current setting: Projection=UCS, Edge=None 1. فرمان Trim را وارد مي کنيم

Select cutting edges
Select objects or <select all> 2. موضوعاتي را به عنوان مرز انتخاب مي کنيم.

Select objects: ↵
3. موضوعات ديگري را به عنوان مرز انتخاب مي کنيم يا براي پايان 

دادن به انتخاب، اينتر مي کنيم.

Select object to trim or shift-select to extend or: 
[Fence/ Crossing/ Project/ Edge/ eRase/ Undo[

 Shift 4. موضوع مورد برش را انتخاب مي کنيم يا براي امتداد کليد 
را فشرده نگه مي داريم و ســپس موضوعات را انتخاب مي کنيم.

select object to trim or ...: ↵ 5. براي پايان يافتن فرمان اينتر مي کنيم.

شيوه هاي ورود فرمان
  Modify Toolbars

TrimModify Menu

Trim يا trCommand Line

 Trim اجراي فرمان
فرمان Tirm به چند شيوه مطابق جدول روبه رو قابل وارد 

کردن است.

]گزينۀ Crossing[ براي انتخاب موضوعات مورد برش به کمك کادر Crossing کاربرد دارد.

]گزينۀ Fence[ براي انتخاب موضوعات مورد برش به کمك خط Fence کاربرد دارد.
Fence

Trim الف( قبل از(

Trim الف( قبل از(

 Trim ب( بعد از(

 Trim ب( بعد از(

Fence انتخاب به کمك گزينۀ

Crossing انتخاب به کمك گزينه

نكته

اگر در پيغام دوم به جاي انتخــاب موضوعات مرزي فقط اينتر کنيم، همۀ موضوعات فايل اجرايي 
به عنوان مرز انتخاب مي شوند.
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]گزينۀ Project[ به منظور انتخاب موضوعات مورد برش  در محيط سه بعدي کاربرد دارد.

 Trim مي توان موضوعاتي را بدون خروج از فرمان ،eRase معرف گزينۀ ،rبا وارد کردن حرف ]eRase گزينــۀ[ 
به صورت کامل پاك کرد.

]گزينۀ Undo[، کاربرد حرف u باعث برگشت آخرين عمل Trim مي شود.

]گزينــۀ Edge[ براي برش موضوعات نســبت به مرزي که با آن موضوع تقاطع ظاهــري ندارد، اما امتداد مرز 

موضوع مورد نظر را قطع مي کند کاربرد دارد.
مثال: اگر مقصود رسيدن به شكل )ب( از شكل )الف( باشد. چنين عمل مي کنيم.

1. فرمان Trim را وارد مي کنيم.
Command: trim↵

2. بــراي انتخاب همــۀ موضوعات به عنوان مــرز، اينتر 
مي کنيم.

Select objects or <select all>: ↵

3. حرف e را براي انتخاب گزينۀ Edge وارد مي کنيم. 

Select object to trim or shift – select to extend 
or [Fence/Crossing/Protect/Edge/eRase/Un-
do[:e↵

4. اينجــا نيز حــرف e را البته به منظــور انتخاب گزينۀ 
Extend وارد مي کنيم.

 Enter an implied extension mode [Extend/No 
extend[ <No extend>:e↵

5. اکنون موضوع مورد برش )قســمتي از دايره مقابل به 
زاويه( را انتخاب مي کنيم. 

Select object to trim or:

6. براي پايان يافتن فرمان، اينتر مي کنيم.
Select object to trim or….

Trim الف( قبل از(  Trim ب( بعد از(
 Edge کاربرد گزينۀ
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دستوركار شمارۀ 1:
شكل مقابل را در کاغذ A4 به کمك Trim ترسيم کنيد.

زمان: 5 دقيقه

مراحل اجرا:
1. فايل ترسيمي A4 ايجاد کرده، آن را نام گذاري و ذخيره 

کنيد و براي آن کادر و جدول ترسيم کنيد.

2. به کمك فرمان هاي Line و Circle شكل اوليه را ترسيم 
مي کنيم.

3. فرمان Trim را وارد کنيد.
Command: trim↵

4. دو خط مماس را به عنوان مرز انتخاب کنيد.    

Select objects or <select all>:

5. روي قسمت هايي از دايره ها که بايد حذف شود کليك 
کنيد.

Select object to trim or …

6. براي پايان يافتن فرمان، اينتر کنيد.
7. فايل خود را ذخيره کنيد.

8 . نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه 
دهيد.
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Extend اجراي فرمان
فرمان Extend  به چند شيوه قابل وارد کردن است، که در 

جدول مقابل آمده است.

شيوه هاي ورود فرمان
  Modify Toolbar

ExtendModify>Menu

Extend/EXCommand Line

Extend مراحل اجراي فرمان

Command: extend يا ex ↵
Current settings: Projection=UCS , Edge=Extend

1. فرمان Extend را وارد مي کنيم.
نتيجۀ آن پيغام هاي زير است:

Select boundary edges
Select objects: 2. تعدادي موضوع انتخاب مي کنيم

Select objects: ↵
3. موضوعــات ديگري را انتخاب يــا براي پايان يافتن 

انتخاب اينتر مي کنيم.

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

4. موضوع مورد توسعه )امتداد( را انتخاب مي کنيم.
Shift  و انتخــاب موضوع عملكرد  يا با فشــردن 

Trim را انجام مي دهيم.

Select object to Extend or… ↵ 5. براي پايان  يافتن فرمان اينتر مي کنيم.

نكته

کليــۀ گزينه هاي فرمان Extend همانند گزينه هاي فرمان Trim عمل مي کنند، به جز گزينۀ erase که 
مختص فرمان Trim بوده و در فرمان Extend موجود نيست.

نكته

در هر دو فرمان Trim و Extend اگر وضعيت گزينۀ Edge از حالت Extend به No Extend تغيير 
يابد، به عنوان تنظيم جاري براي گزينۀ Edge در فرمان مربوطه محسوب مي شود.
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دستوركار شمارۀ 2:
نقشۀ زير را به کمك فرمان هاي Trim و Extend در کاغذ 

A4 همراه با کادر و جدول ترسيم کنيد.
)زمان: 30 دقيقه(

مراحل اجرا:
1. به کمك فرمان Line نماي جلو را مطابق شكل روبه رو 

ترسيم کنيد.

2. به کمك فرمــان Circle ،Line و Trim دورۀ خارجي 
نماي جانبي را مطابق شكل روبه رو ترسيم کنيد.

3. به کمك فرمان Extend همانند شكل مقابل اثر اختالف 
سطح هاي نماي روبه رو را به نماي جانبي منتقل کنيد.

4. به کمك فرمان Trim خطــوط اضافي را حذف کنيد. 
)انتخاب مي تواند به کمك گزينۀ Fence انجام شود(

5. فايل خود را ذخيره کنيد.
6. نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم 

ارائه دهيد.

مرز امتداد

Fence
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 Break فرمان
اين فرمان به مفهوم شكســتن و براي حذف قســمتي از 

موضوعات ايجاد شده بدون نياز به مرز، کاربرد دارد.
به شــكل مقابل توجه کنيد. اگر مقصود اين باشد که طبق 
استاندارد نقشه کشــي خط تقارن در محدودۀ متن اندازه 

حذف شود، اين عمل با فرمان Break امكان پذير است.
فرمان Break براي شكســتن موضــوع در يك نقطه نيز 
کاربرد دارد، به نحوي که با تعيين دو نقطۀ شكســت در 

يك مكان اين عمل امكان پذيرمي شود.
همان طور که در شــكل مقابل مالحظه مي کنيد، کمان 
شكسته شــده در يك نقطه به دو کمان مستقل تبديل شده 

که يكي از آن ها انتخاب شده است.

شيوه هاي ورود فرمان
   Modify Toolbar

BreakModify Menu

Break/BrCommand Line

Break مراحل اجراي فرمان

1Command: break. فرمان Break را وارد مي کنيم

:2Select object. موضوع مورد نظر براي شكستن را انتخاب مي کنيم.

:3Spesify second break point or [First point]. نقطۀ دوم محل شكستن را وارد مي کنيم

در هنگام شكستنپس از شكسته شدن

نقطۀ شكست

Break اجراي فرمان
فرمان Break نيز به چند شيوه مطابق جدول روبه رو وارد مي شود.

ضمن اين که نشانۀ  در نوار ابزار Modify براي شكستن موضوع در يك نقطه کاربرد دارد.
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شيوه هاي ورود فرمان

 Modify Toolbar

MoveModify menu

M يا MoveCommand line

MoveShortcut menu

Move فرمان
ايــن فرمان براي حرکت دادن يا جابه جايي موضوعات از 
مكاني به مكان ديگر کاربرد دارد. به شــكل مقابل توجه 
کنيد. مثلث ترسيم شــده در سمت راســت کاغذ )حالت 
الف( به ســمت چپ )حالت ب( منتقل شده است که در 
اين جابه جايي پس از انتخاب موضوع نقطۀ 1 مبنا )مبدأ( 

و نقطۀ 2 مقصد محسوب مي شود.

 Move اجراي فرمان
براي اجراي فرمان Move مي توانيم به يكي از شــيوه هاي 

مندرج در جدول مقابل عمل کنيم.
البته به خاطر داشــته باشــيم فرمان Move موقعي در 
منوي ميانبر ظاهر مي شــود که ابتدا موضوع انتخاب شده 

باشد و سپس کليك راست کنيم.

نكته

1. طبق پيش فرض محل انتخاب موضوع به عنوان نقطۀ اول شكســت محســوب مي شــود، اما در 
صورت نياز مي توان حرف F را براي تعيين نقطۀ اول به صورت دقيق تر وارد کرد.

2. در شكستن منحني هاي بســته نظير دايره، بيضي 
ترتيب انتخاب نقاط ابتدا و انتهاي شكست بسيار مهم 
است، زيرا طبق پيش فرض جهت شكست برخالف 
جهت عقربه هاي ساعت )CCW( است. براي روشن تر 
شدن موضوع به شكل مقابل توجه کنيد همان طور که 
مالحظه مي کنيد در حالت )الف( سه ربع و در حالت 

الف( قبل از شكست)ب( يك ربع دايره باقي مانده است. ب( انتخاب نقاط ج( نتيجه

Move الف( اجراي

ب( نتيجه
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]گزينــۀ Displacement[ بــا کاربرد ايــن گزينه  مبدأ 

مختصات به عنوان نقطۀ مبنا تعيين می گردد و کافی است 
نقطۀ مقصد را مشخص کنيم.

  <Use first point as displacement پيش فرض>
در پيغــام آخر اگر به جاي تعييــن نقطۀ مقصد فقط اينتر 
 Displacement کنيم نقطۀ تعيين شــده اول به صــورت
عمل نموده و فاصله آن نســبت به مبدأ مختصات مقدار 
جابه جايی خواهد بود. مثال اگر مطابق شــكل دايره اي به 
مرکز 40 و 50 ترســيم شده باشد پس از اجراي  Move و 
انتخاب مرکز آن به عنوان نقطۀ مبنا، کاربرد اين پيش فرض 

می تواند دايره را به نقطۀ 80 و 100 منتقل کند.

Move مراحل اجراي فرمان

↵ m يا 1Command: move. فرمان Move را وارد مي کنيم.

:2Select objects. موضوعات موردنظر را انتخاب مي کنيم.

↵ :3Select objects. براي اتمام انتخاب اينتر مي کنيم.

]4Specify base point or [Displacement. نقطۀ مبنا )مبدأ حرکت( را تعيين مي کنيم. 
<Displacement>:

 5Specify second point or <Use first point as. نقطۀ دوم )مقصد( را تعيين مي کنيم.
displacement>:

  <Use first point as displacement> کاربرد پيش فرض
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دستور كار شمارۀ 3:
 شــكل ارائه شده را ترســيم کرده و سپس به نيمۀ سمت 

راست کادر منتقل کنيد.
)زمان: 15 دقيقه(

مراحل اجرا:
1. به کمك فرمان Circle شكل را ترسيم کنيد.

2. فرمان Move را وارد کنيد. 
 Command: move↵

3. شكل را انتخاب کنيد. 
Select objects:

4. اينتر کنيد. 
 Select objects: ↵

5. نقطه مرکز دايره ها را انتخاب کنيد.
Specify base point or [Displacement[:

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

7. فايل خود را ذخيره کنيد.
. نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم  8

ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني

◄ نظري )زمان 30 دقيقه( 
1. فرايند اجراي فرمان Move در زير نوشته شده است، مفهوم هر پيغام را مقابل آن بنويسيد.

     Command: move                                              ..................................را وارد مي كنيم Move فرمان
Select objects:

Select objects:↵ 

Specify base point or  [Displacement] :

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

2. مفهوم و كاربرد هر يك از گزينه هاي زير را مقابل آن بنويسيد.
:Fence )الف

:Crossing )ب
:Edge )ج

3. كدام فرمان براي ويرايش نيازي به مرز ندارد؟
 الف( Trim    ب( Extend   ج( Break    د( هيچكدام

4. فرمان ............................ وارد كرده ايم كه پيغام زير ظاهر شده است؛

Select object to extend or shift-select to trim or …

Move )د    Break )ج   Extend )ب   Trim )الف 
5. براي امتداد دادن پاره خط ab در شكل زير تا راستاي پاره خط cd  كدام گزينه كاربرد دارد؟

Fence )د   Project )ج   Crossing )ب    Edge )الف 
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6. در فرمان Break جهِتِِ شكسِت منحني هاي بسته نظير دايره خالف جهت عقربه هاي ساعت است.
 درست    نادرست

7. به كمك كدام گزينه انتخاب موضوعات مورد برش توسط كادر گروهي امكان پذير  است.
Pick box )د   All )ج    Crossing )ب   Fence )الف 

8 . كدام گزينه در فرمان Extend موجود نيست؟
Crossing )د   Fence )ج    Project )ب   Erase )الف 

9. براي اينكه فرمان Trim عملكرد Extend را داشته باشد كليد .... كاربرد دارد.
10. تفاوت فرمان Break و Extend چيست؟

11. در فرمان Trim اگر در مقابل پيغام زير، اينتر كنيم همه موضوعات فايل جاري به عنوان مرز انتخاب مي شود.

Select objects or <select all>:

 درست    نادرست

12. با فرمان Break نمي توان موضوعات را در يك نقطه شكست.
 درست    نادرست

13. مراحل اجراي فرمان Move را بنويسيد.
14. با فرمان cut و paste نيز مي توانيم موضوعات را جابه جا كنيم.

 درست    نادرست

15. كدام گزينه در فرمان Move باعث جابه جايي موضوع به اندازه مختصات موقعيت جاري موضوع مي شــود.
>Specify first point as displacement< )ب   ]Displacement[ )الف 

Select object )د   Base point )ج 

16. كدام فرمان از طريق منوي ميان بر )Short cut menu( قابل وارد كردن است؟
Move )د   Break )ج   Trim )ب   Extend )الف 
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عملي )زمان 150 دقيقه( ◄
براي هريك از اشكال زير مطلوب  است:

الف( نگارش دستور کار
ب( تنظيم فايل A4 ، نام گذاري و ذخيره سازي آن

ج( ترسيم کادر و جدول طبق اصول نقشه کشي
د( ترسيم شكل هاي ارائه شده در برگ A4 با فرمان هاي مربوط و ويرايش به کمك Extend ،Trimو...
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واحد كار سوم
 اجراي كاربرد امكانات كمك ترسيمي

شماره
عنوان

زمان

جمععملينظري

41216اجرايتنظيماتابزارنقشهكشي1

268كنترلتصويروصفحۀنمايش2



 )Drafting settings( اجراي تنظيمات ابزار نقشه كشي

در پايان آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄

-ابزارOrthoرافعالوغيرفعالكند.
-ابزارOrthoرادرعملياتترسيميوويرايشيبهكارگيرد.

-ابزارPolarرافعالوغيرفعالكند.
-ابزارPolarرادرعملياتترسيميوويرايشيبهكارگيرد.

-ابزارOsnapراشناساييكندوكاربردآنرادرنقشهكشيتوضيحدهد.
-ابزارOsnapرافعالوغيرفعالكند.

-ابزارOsnapراتنظيمكند.
-روشهايبهكارگيريابزارOsnapرابنويسد.

-ابزارOsnapرادرترسيموويرايشنقشهاستفادهكند.
-ابزارOtrackرافعالوغيرفعالكند.

-ابزارOtrackرادرعملياتترسيميوويرايشيبهكارگيرد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
41216



پيش آزمون
1.كاربردخطكشتيوگونيادرنقشهكشيچيست؟

2.انواعخطكشتيوويژگيهريكچيست؟
3.آيادراتوكدنيزابزاريمعادلخطكشتيوگونياداريم؟

4.دراتوكدبرايكداميكازموضوعاتزيرمركز)Center(تعريفنشدهاست؟
Line)د  Ellipse)ج  Arc)ب  Circle)الف

5.اصطالحPolarبهچهمعنايياستوقبلازايندرچهموضوعيباآنمواجهبودهايد؟
6.اصطالحTangentبهچهمعنايياستوقبلازايندرچهموضوعيباآنمواجهبودهايد؟

7.اصطالحGridبهچهمعنايياستوقبلازايندرچهموضوعيباآنمواجهبودهايد؟
8.درشــكلزيراگرقصدداشــتهباشيمابتدادايرهوســپسچهارضلعيراترسيمكنيم،مختصاتگوشههاي

چهارضلعيچگونهتعيينميشوند؟

9.چگونهميتوانمطابقشكلزيردايرهايدرمركزمستطيلبدونترسيمخطوطاضافيترسيمكرد؟
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Ortho ابزار
اينابزاربرايحركتمكاننمادرراســتايافقيوقائم
كاربردداردكهدرعملياتترســيميوويرايشــيباعث
ســهولتدرتعيينمختصاتوباالرفتنســرعتعمل

ميگردد.

:Ortho فعال و غير فعال كردن
رويصفحهكليد F 8 الف(فشردنكليد

Ctrl+L ب(فشردنكليدهایتركيبی
درنواروضعيتمطابق Ortho ج(كليــكرويدكمۀ

شكلزير:

د(اجرايفرمانOrthoدرخطفرمانبهشيوۀزير:
1.فرمانOrthoرادرخطفرمانواردميكنيم:

2.گزينــۀONرابرايفعالكردن،ياگزينۀOFFرابراي
غيرفعالكردنتايپواينترميكنيم:

هنگامعمليات shift ه(فشــردهنگهداشــتنكليد
Orthoترسيمیياويرايشی؛اينروشبهصورتموقت
Orthoرافعالياغيرفعالمیكند،بديهیاســتكهاگر
آنراغيرفعال shift فعالبودهفشــردهنگهداشــتن
میكندوبالعكس.دقتداشــتهباشيددراينروشچون
درحالتفشردهاستواردكردنمستقيم shift كليد

فاصلهغيرممكنمیشود.

Command: ortho↵

Enter mode [ON/OFF]<OFF>:ON↵

نكته

هنگاميكهOrthoفعالباشــدبرايتعيين
مختصاتنظيرترســيمخطكافياســتراستاي
حركــتراباموستعيينكنيموفاصلۀموردنظر
راواردواينتركنيم.بهعبارتديگر،بافعالبودن
Orthoروشتعيينمختصاتهمنســبياستو

هــمزاويۀآنبهكمكموستعيينميشــود.كه
البتهفقطرويزاويهصفر،180،90و270درجه

قابليتحركتدارد.
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دستوركار شمارۀ 1:

شــكلمقابلرابهكمكOrthoتوسطفرمانLineدر
كاغذA4باكادرترسيمكنيد:

مدتزمان:)15دقيقه(
مراحل اجرا:

Ortho.1رافعالكنيد.

2.فرمانLineراواردكنيد.

Command: line↵

3.مختصاتنقطۀSراواردكنيد.

Specify first point: 40,40↵

4.موسرابهسمتراســتحركتدهيدوعدد25را
واردكنيد.

Specify next point or [Undo]:25 ↵

5.موسرابهســمتباالحركتدهيدوعدد15راوارد
كنيد.

Specify next point or [Undo]:15 ↵

6.موسرابهسمتراســتحركتدهيدوعدد30را
واردكنيد.

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

7.موسرابهســمتپايينحركــتدهيدوعدد15را
واردكنيد.

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

8.موسرابهسمتراســتحركتدهيدوعدد25را
واردكنيد.

Specify next point or [Close/Undo]:25 ↵

Ortho:27,8889<0°

Ortho:8.7159<0°

Ortho:5.4085<90°

Ortho:8.3

Ortho:1.538

نكته

درنواروضعيتفعالبودنOrthoقابلمالحظهاست.
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9.موسرابهســمتباالحركتدهيدوعدد20راوارد
كنيد.

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

10.مختصاتنقطۀAرابهصورتدكارتينســبيوارد
كنيد.

Specify next point or [Close/Undo]:@-10,15

11.موسرابهســمتچــپحركتدهيدوعدد60را
واردكنيد.

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

12.مختصاتنقطۀBرابهصورتدكارتيواردكنيد.
Specify next point or [Close/Undo]:@-10,-15↵

13.موسرابهســمتپايينحركــتدادهوعدد20را
واردكنيد.

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

14.برايپايانفرمانفقطاينتركنيد.
Specify next point or [Close/Undo]: ↵

15.فايلخودراذخيرهسازيكنيد.
16.نتيجۀكارراجهتارزشيابيبههنرآموزمحترمخود

نشاندهيد.

Ortho:7.8469<180°

Ortho:

نكته

همانطوركهدرمراحل10و12مشاهدهكرديدبرايتعيينمختصاتتحتزاويهميتوانيدبدون
اينكــهOrthoراغيرفعالكنيدمختصاتنقطۀموردنظررابهانــواعروشهايتعيينمختصاتاعماز

دكارتينسبيياقطبينسبيواردكنيد.
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Polar ابزار
اينابزاربرايحركتمكاننمادرراســتايزاويۀتنظيمشده،اعمازافقي،قائموهرزاويۀديگريكاربرددارد.

بهنحويكهبافعالشدنPolarتماميزوايایمضربزاويۀتنظيمشدهقابلدستيابياست.
مثال:اگرزاويهPolarبررويزاويه45درجهتنظيمشود،زوايايصفر،270،225،180،135،90،45و315

رانيزشاملميشود.

Polar فعال و غير فعال كردن
درنواروضعيت Polar الف(كليكرويدكمۀ

رويصفحهكليد F10 ب(فشردنكليد
ج(فشردنكليدهایتركيبی

د(ازطريقپنجرۀDraftingSettingبهترتيبزير:
1.ازمنويToolsرويDraftingSettingsكليكميكنيم.

2.درپنجرۀDraftingSettingsرويسربرگPolarTrackingكليكميكنيم.
3.گزينۀPolarTrackingرافعالميكنيم.

ه(فشــردهنگهداشتنكليدF10 هنگامعملياتترسيمیياويرايشی؛اينروشبهصورتموقتPolarرافعال
آنغيرفعالمیشود. F10 ياغيرفعالمیكند،بديهیاستاگرPolarفعالبودهبافشردهنگهداشتنكليد

Polaroff Polaron

Polar:35.0707<5°

نكته

بهمحضفعالكردنPolar،ابزارOrtho،بهصورتخودكارغيرفعالميشود،چرا؟
زيراابزارPolarعملكردOrthoرانيزانجامميدهد.

Ctrl+U
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Polar تنظيم زاويۀ
راستايابزارPolarقابلتنظيمبررويزوايايدلخواهاستكهبرايتنظيمآنبهطريقزيرعملميكنيم.

مراحل اجرا:
درنواروضعيتكليكراستميكنيم. Polar 1.رويدكمۀ

2.اززيرمجموعۀبازشدهبررويگزينۀsettingsكليكميكنيمتاپنجرۀDraftingSettingsظاهرشود.

3.ازسربرگPolarTracking،زاويۀموردنظررادرقسمتIncrementangleواردميكنيم.
كليكميكنيم. OK 4.رويدكمۀ

نكته

میتوانزوايــایجديدديگرینيز New بــهكمكگزينــۀAdditionalanglesودكمهی
برایراســتایPolarاضافهنمود.هرزاويهدراينقســمتنسبتبهصفردرجهتنظيمشدهوشامل

مضربهایآننمیشود.
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دستوركار شمارۀ 2: 
شكلمقابلرابهكمكPolarتوسطفرمانLineدركاغذ

A4همراهباكادرترسيمكنيد.

)زمان:15دقيقه(

مراحل اجرا:
Polar.1رارويزاويۀ45درجهتنظيموفعالكنيد.

2.فرمانLineراواردكنيد.
Command: line ↵

3.مختصاتنقطۀSراواردكنيد.
Specify first point: 50,40 ↵

4.موسرابهســمتراســتحركتدادهوعدد15را
واردكنيد.

Specify next point or [Undo]:15 ↵

5.موسرابهســمتراســتوپاييــنحركتدهيدتا
زاويــۀ315درجهظاهرشــودوعــدد15راواردكنيد.

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

6.موسرابهســمتراستوباالحركتدهيد،تازاويۀ
45درجهظاهرشودوعدد15راواردكنيد.

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

7.موسرابهســمتراستحركتدهيد،تازاويۀصفر
درجهظاهرشودوعدد15راواردكنيد.

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

Polar:5.9489<0°

Polar:0.8237<315°

Polar:3.5945<45°

Polar:0.6363<0°

نكته

فعالبودنPolarدرنواروضعيتقابلمالحظهاست.
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8.موسرابهسمتباالحركتدهيد،تازاويۀ90درجه
ظاهرشودوعدد15راواردكنيد.

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

9.موسرابهســمتراستوباالحركتدهيد،تازاويۀ
45درجهظاهرشودوعدد15راواردكنيد.

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

10.موسرابهســمتچپوباالحركتدهيد،تازاويۀ
135درجهظاهرشودوعدد15راواردكنيد.

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

11.موسرابهسمتباالحركتدهيد،تازاويۀ90درجه
ظاهرشودوعدد15واردكنيد.

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

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

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

14.فايلخودراذخيرهسازيكنيد.
15.نتيجۀكارراجهتارزشيابيبههنرآموزمحترمخود

نشاندهيد.

Polar:5.8259<90°

Polar:15.

Polar:9.1209<135°

Polar:1.4724<90°
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)Object Snap( Osnap ابزار
تااينجامتوجهشــديدكهبرايتعيينمختصاتهرنقطه
درعملياتترســيميوويرايشــيروشهايگوناگوني
وجوددارد،حالميخواهيمبدانيمچگونهميتوانبراي
ترســيماتجديدازترســيماتموجودكمكبگيريم؟
جواباينســؤالدرامكاناتيموسومبهگيرههايشيء
)ObjectSnap(نهفتهاست.ميتوانگفتگيرههايشيء

امكاناتيدقيقهســتندكهبهكمكآنهاازمشــخصات
هندسيموضوعاتموجودبرايترسيماتجديداستفاده
ميكنيم.گيرههايشيءدرپاسخبهپيغامهايدرخواست
مختصــاتنظيرSpecifyfirstpointدرفرمانLineويا
SpecifycenterpointدرفرمانCircleكاربرديهستند،

بهنحويكهبافعالكردنآنهاوحركتمكاننمابرروي
موضوعاتموجودنشــانههايمربوطظاهرشدهوقابل

استفادهميگردند.
چندنمونهازگيرههايشيءپركاربرددرشكلمقابل
نشاندادهشدهاست،كهالبتهتعدادوكاراييآنهابيشتر

استكهدرادامهبهآنميپردازيم.

Endpoint

Midpoint

Quadrant

Quadrant

Center

Intersection
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معرفي انواع گيره هاي شيء

نمونهمفهوموكاربردنشانهنامگيرۀشيء

Endpoint...نقطهانتهايپارهخط،كمانو

Midpoint...نقطهوسطپارهخط،كمانو

Center...مركزدايره،كمان،بيضيو

Nod
گره)نقطهمحلشــروعمتنواندازهگذاريو
انتخابنقطهايكهباPointايجادشدهاست(

Quadrant....نقطهربع)4-1( دايره،كمان،بيضيو

Intersection...،تالقيدوموضوعخطينظيرپارهخط،كمان

Extension...امتدادموضوعاتخطيبازنظيرپارهخطوكمان

Insertion....نقطهدرجبلوك،متنو

Perpendicularنقطهعمودبرموضوعات

Tangentمحلمماسبرموضوعات

Nearest
نزديكتريــننقطهبهموضوعــات)اطميناناز

چسبيدنموضوعاتبهيكديگر(

Apparentintersection
تالقيظاهريموضوعات،نظيردوخطمتنافر

كهدريكنمامتقاطعبهنظرميرسند.

Parallelتوازيموضوعات

Tangent

Perpendicular

Nearest

Intersection

Parallel:1.7806<307˚

Endpoint: 5

Midpoint:

Center:

Nod:6.0583< 240°

Quadrant < 240°

Extention < arc, Ext

Insert < 300°, Insert < 180°

Intersection
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Osnap اجراي فرمان
پسازواردكردنفرمانOsnapپنجرهايمطابقشكلزيرظاهرميشود.

درپنجرۀDraftingSettingsگيرههايشــيءزيرمجموعۀســربرگObjectSnapاســتكهدرآنميتوانيم
تنظيماتراتأييــدنمودهوازآنپسبا OK گيرههايشــيءموردنيازراانتخابكردهوتوســطدكمۀ

فعالكردنOsnapآنهارابهكارببريم.

به كارگيري خودكار1 گيره هاي شيء
درصورتيكهگيرههايشيءموردنيازدرپنجرۀDraftingSettings،انتخابشدهباشندبهچندروشميتوان
آنهارافعالوغيرفعالكرد.وقتیOsnapفعالباشــددرعملياتترســيمیوويرايشــیگيرههایشيئیبه

صورتخودكاربررویموضوعاتظاهروقابلاستفادهمیشوند.
)Statusbar(درنواروضعيتOsnapكليكبررويدكمۀ)الف

1 . Automatic

شيوههايورودفرمان
Drafting SettingTools Menu

Right Click on Osnap/SettingsStatus bar

Os يا OsnapCommand Line

Osnap on
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بررويصفحهكليد F3 ب(فشردنكليد
ج(فشردنكليدهایتركيبی

درپنجرۀDrafting Settingsمطابقشكلزير Object Snap On [F3]د(انتخابگزينۀ

به كارگيري موقت گيره هاي شيء
همانطوركهقباًلاشارهشدگيرههايشيءدرپاسخبهپيغامدرخواستمختصاتكاراييدارد،كهدسترسيوبه

كارگيريموقتآنهابهروشهايمختلفبهشرحزيرامكانپذيراست.

نكته

درهنگامكاربردگيرههايشيءدقتكنيددكمۀSnapواقعدرنواروضعيتدرحالتفعالنباشد.
زيرادرعملكردگيرههايشــيءاخاللايجادميكند؛Snapابزاريمتفاوتاســتكهدرمباحثبعدي

بهآنميپردازيم.

نكته

اگردرهنگامبهكارگيريخودكارگيرههايشــيءروينقشــههايشلوغ،گيرۀشيءموردنظربه
آنهارايكييكيمروركردهوپسازيافتنگيرۀ Tab راحتيدردسترسنباشدميتوانيدباكليد

شيءموردنظررويآنكليككنيد.

Ctrl+F
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الف(ازطريقنوارابزارOsnapباانتخابنشانۀگيرهشيء
موردنظر.

ب(ازطريقفشردنكليدShiftوكليكراستدرصفحۀ
ليست از موردنظر شيء گيرۀ نام انتخاب با ترسيمي،

شناورظاهرشدهمطابقشكلروبهرو.
ج(تايپسهحرفاولاصطالحهرگيرۀشيءدرپاسخ

بهپيغامدرخواستمختصات.
دايرهايموجودچنين مركز از ترسيمخطي براي مثال:

عملميكنيم.

1.فرمانLineراواردميكنيم.

Command: line↵

را Cen پيغامدرخواستمختصاتعبارت مقابل 2.در
تايپميكنيم.

Specify first point: cen↵

درمركز 3.مكاننمارارويدايرهميبريمتاعالمت
دايرهمشخصشود.

4.كليكميكنيمتانقطۀشروعخطدرمركزدايرهتعيين
شود.

Center
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دستوركار شمارۀ 3:
شــكلارائهشــدهرابهكمكابزارOsnapتوسطفرامين
Line،CircleوArcدربرگۀA4ترســيمكنيد)نيازيبه

ترسيمخطوطتقارننيست(
)زمان:10دقيقه(

مراحل اجرا:
1.گيرههايشــيءCenter،MidpointوQuadrantرا

درپنجرۀDraftingSettingانتخابكنيد.
2.ابزارOsnapرافعالكنيد.
3.فرمانCircleراواردكنيد.

Command: circle ↵

4.مختصاتمركزدايرهراواردكنيد.)مثال100و150(
Specify center point ….:100,150 ↵

5.شعاعدايره)60(راواردكنيد.
Specify radius of circle ….:60 ↵

6.فرمانLineراواردكنيد.
Command: line ↵

7.نقطــۀAرابهكمكگيرۀشــيءQuadrantانتخاب
كنيد.

Specify first point:

Quadrant

نكته

فعالبودنابزارOsnapدرنواروضعيتقابلمالحظهاست.
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انتخاب Quadrant شيء گيرۀ كمك به را B نقطۀ . 8
كنيد.

Specify next point or [Undo]

9.نقطــۀCرابهكمكگيرۀشــيءQuadrantانتخاب
كنيد.

Specify next point….:

10.نقطۀDرابهكمكگيرۀشــيءQuadrantانتخاب
كنيد.

Specify next point….:

11.حرفcراواردكنيد.
Specify next point or [Close/Undo]:c↵

Quadrant

Quadrant

Quadrant

نكته

CloseخارجشدهباشيدعملكردگزينۀLineدرصورتيكهدرمراحلفوقبههردليليازفرمان
بهنتيجهايمطابقشكلمرحلۀ11منجرنميشود.
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12.فرمانArcراواردكنيد.
Command: arc↵

13.نقطــۀEرابهكمكگيرۀشــيءMidpointانتخاب
كنيد.

Specify start point…:

14.نقطــۀFرابهكمــكگيرۀشــيءCenterانتخاب
كنيد.

Specify second point…:

15.نقطۀGرابهكمكگيرۀشــيءMidpointانتخاب
كنيد.

 Specify end point of arc:

   

16.فايلخودراذخيرهكنيد.

17.نتيجــۀكارراجهــتتأييدوارزشــيابيبههنرآموز
محترمنشاندهيد.

Midpoint

Center

Midpoint
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كاربــرداصوليابــزارOtrackعالوهبــردقت،در
ســرعتعملتأثيرزياديداردوماراازترسيمخطوط

كمكيونظيرآنبينيازميكند.
برايمثالاگربخواهيممثلثمتساويالســاقينمطابق

شكلترسيمكنيمطيمراحلزيرعملميكنيم.
1.گيرهشــيءMidpointرادرپنجــرۀOsnapانتخاب

ميكنيم.
درنواروضعيترا OTRACK و OSNAP 2.دكمههــاي

درحالتOnقرارميدهيم.

3.فرمانLineراواردميكنيم.
.)A4.درمحليازصفحۀترسيميكليكميكنيم)نقطۀ

5.نقطۀBراواردميكنيمتاپارهخطABترسيمشود.

6.مكاننمارابهمحدودۀوســطپارهخطABميبريم،تا
عالمِتنقطۀوســط)  (ظاهرشودودرهمانحالت

مكثيكوتاهميكنيم.

)Object Snap Tracking( OTRACK ابزار
اينابزاربرايتعييننقاطيجديددرراستاينقاطموضوعاتموجودبهكمكگيرههايشيءكاربرددارد،كه

موسومبهابزاررديابيگيرههايشيءاستودارايدكمهايدرنواروضعيتمطابقشكلزيراست.

Midpoint
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7.مكاننمارابهسمتنقطۀCحركتميدهيمتاراستاي
(بانقطهچينعمود (Midpointآننســبتبهعالمت

برپارهخطABمشخصشود.

8.عدد40راواردميكنيمتاپارهخطBCترسيمگردد.

9.حرفcراواردميكنيم،كهحاصلآنتكميلمثلثو
خروجازفرمانLineاست.

OTRACK روش هاي فعال و غيرفعال كردن ابزار
درنواروضعيتدر OTRACK الــف(كليكبررويدكمۀ

حالتفعالكپچرشود.
F11درصفحهكليد ب(فشردنكليد

Ctrl + W ج(فشردنكليدهایتركيبی

 ObjectSnapTrackingOnد(فعالكردنگزينــۀ
DraftingSettingsازپنجرۀObjectSnapدرزبانه

Midpoint:29.6156<90˚

نكته

Otrackفعالنباشــد،زيرادركاراييOrthoدقتكنيدابزارOtrackدرهنگاماســتفادهازابزار
اخاللايجادميكند.

ابزارOtrack،بهكمكگيرههايشيءكاراييالزمرادارد.لذادقتكنيدهنگامبهكارگيريآندكمۀ
Osnapنيزدرحالتفعالباشد.

يادآوري
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دستوركار شمارۀ 4: 
شكلارائهشدهرابهكمكابزارOtrackترسيمكنيد.

)نيازيبهترسيمخطوطتقارننيست(
)زمان:5دقيقه(

مراحل اجرا:
1.گيرههايشــيءEndpointوMidpointرادرپنجرۀ

DraftingSettingانتخابكنيد.

2.ابزارOsnapوOtrackرافعالكنيد.
3.توســطفرمانLineوابــزارOrthoمربعابعاد40را

ترسيمكنيد.

4.فرمانCircleراواردكنيد.
Command: circle ↵

A5.برايتعيينمركزدايــره،مكاننمارابهحدودنقطۀ
ظاهرشودولحظهايمكثكنيد. ببريدتاعالمت

6.مكاننمارابهســمتباالحركتدهيدتاراستايقائم
نقطۀAبهصوتنقطهچينمشخصشود.

ظاهر 7.مكاننمارابهحدودنقطۀBببريدتاعالمت
شودوبازلحظهايمكثكنيد.

Midpoint

Midpoint

Midpoint:13.9898<90˚
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8.مكاننمارابهســمتراســتحركتدهيدتاضمن
مشخصشدنراستايافقينقطۀB،بهصورتنقطهچين،

مركزمربعنيزازتالقيآنهاحاصلشود.

9.كليككنيدتامركزدايرهتعيينشود.

10.شعاعدايره)10(راواردكنيد.

Specify radius of circle…:10 ↵

11.فايلخودراذخيرهكنيد.

12.نتيجــۀكارراجهــتتأييدوارزشــيابيبههنرآموز
محترمارائهكنيد.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄
1.كاربردهريكازابزارزيررابنويسيد.

:Ortho

:Polar

:Osnap

:Otrack

2.كليد..............برايفعالوغيرفعالكردنOrthoكاربرددارد.
3.تنظيمزاويۀPolarدرپنجرۀ.........................انجامميشود.

4.برايمشخصكردنربع )4-1( دايرۀگيرۀشيء..........................كاربرددارد.
5.براياينكهابزارOtrackكاراييالزمراداشتهباشدابزار..........................نيزبايدفعالباشد.

6.هنگاميكهOrthoفعالباشد،برايتعيينمختصاتنسبينيازيبه@نيست.
نادرست  درست

7.وقتيكهPolarفعالميشودOrthoنيزميتواندفعالباشدوكاراييخودرادارد.
نادرست  درست

Osnap.8همانSnapاست.
نادرست  درست

9.ازكدامطريقامكانفعالكردنOrthoوجودندارد؟
ب(خطفرمان  DraftingSettingsالف(پنجرۀ
د(نواروضعيت    ج(صفحهكليد

10.ازكدامطريقامكانفعالكردنPolarوجودندارد؟
ب(صفحهكليد    لف(خطفرمان

DraftingSettingsد(پنجرۀ    ج(نواروضعيت
11.كدامگيرۀشيءبراييافتنتالقيدوموضوعكاربرددارد؟

Nearest)د  Intersection)ج Externtion)ب Insertion)الف
12.كدامگيرۀشيءبرايعمودكردنخطيبرموضوعديگركاربرددارد؟

Node)د Apparentintersection)ج Perpendicular)ب Midpoint)الف
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13.گيرۀشيءParallelبرايچهمنظوريكاربرددارد؟
ب(امتدادپارهخطوكمان   الف(فقطدرجمتنو...

د(توازيموضوعات   ج(تالقيظاهري
14.كدامكليدازصفحهكليدبرايمرورتكتكگيرههايشيءدرحالتخودكاركاربرددارد؟
Alt)د  Shift)ج  Ctrl)ب  Tab)الف

15.برايبهكارگيريموقتگيرههايشيءازطريقليستشناوركدامكليدبههمراهكليكراستكاربرددارد؟
Insert)د  Shift)ج  Alt)ب  Ctrl)الف

16.كدامكليدبرايفعالوغيرفعالكردنابزارOtrackكاربرددارد؟
F11 د(  F10 ج(  F 3 ب(  F 8 الف(

تحقيق: ◄
درموردعملكردوكاربردگزينههايزيرموجوددرليستشناورگيرههايشيءتحقيقكنيد.
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عملي ◄
هريكازشــكلهايارائهشدهرابهكمكابزارOtrack،Osnap،Ortho،PolarدربرگۀA4باكادر

ترسيمكنيد.)نيازيبهترسيمخطوطتقارننيست.()زمان:90دقيقه(
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كنترل تصوير و صفحۀ نمايش

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
-فرمانهايكنترلتصويروصفحۀنمايشرانامبردهوعملكردوكاربردهريكرابنويسد.

-فرمانZoomرابهشيوههايمتداولاجراكند.
-فرمانPanرابهشيوههايمتداولاجراكند.

-فرمانArialviewرااجراكند.
-فرمانRegenرااجراكند.

-كاربردفرمانRedrawراشرحدهد.
-فرمانRedrawرااجراكند.

-كاربردفرمانCleanscreenراشرحدهد.
-فرمانCleanscreenرااجراكند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

268



پيش آزمون
1.منظورازصفحۀنمايشدرمحيطهاينرمافزاريچيست؟

2.تصويردروسايلديجيتاليونرمافزارهايرايانهايچگونهبزرگياكوچكميشود؟
3.مفهومZoomدرنرمافزارهايرايانهايچيست؟

4.بزرگنماييوكوچكنماييبهكمكموسچگونهانجامميشود؟
5.بزرگنماييوكوچكنماييبدونموسچگونهانجامميشود؟

6.جابهجاييصفحۀنمايشدرجهاتچپوراستوباالوپايينچگونهانجامميشود؟
7.جابهجاييصفحۀنمايشبهكمكموسچگونهانجامميشود؟

.برايباالبردنكيفيتنمايشترسيماتدراتوكدچهكاريميتوانانجامداد؟ 8
9.وقتيترسيماتشلوغودرمحدودهايبزرگباشدبرايكنترلجزئياتچهكاريميتوانانجامداد؟

10.عملكرداجراشدۀزيرچهمفهومیدارد؟
Command:Z↵

SpecifycornerofWindow‘enterascalefactor)nXornXP(,

or[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/

Window/Object]<realtime>:a↵
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فرمان Zoom )اندازه نمايي(
درطراحيرايانهايگاهياوقاتتصويرياترســيماتنســبتبهصفحۀنمايشكوچكتر)شــكلالف(ويا
بزرگتر)شكلب(مشاهدهميشود؛مواقعينيزضرورتايجابميكندكهجزئياتيكنقشۀشلوغراويرايش
كنيم)شــكلج(.فرمانZoomبهماكمكميكندتاباكنترلتصويرنســبتبهصفحۀنمايشهماننددوربين

عكاسيوفيلمبرداري،كارراراحتترانجامدهيم.

دراتوكدبهدليلكاربردهايپيدرپيعملياتZoom،ابزاروامكاناتمتعدديبرايآنتداركديدهاندكه
برخيازآنهارادرشكلزيرمالحظهميكنيد.

عالوهبراينها،منويميانبر)shortcutmenu(درحالتعاديفرمانZoomودرهنگاماجرايفرمان
Zoom،برخيگزينههايآنرامطابقشكلزيردردسترسقرارميدهد.

)ج()ب( )الف(

يادآوری

منويميانبرباكليكراستدرصفحۀترسيميظاهر
ميشود.

ابزاراندازهنمايي
Standardدرنوارابزار

ابزاراندازهنمايي
Zoomدرمنوي

Zoomنوارابزار
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شيوههايورودفرمان

Standard Toolbar

View Toolbar

ZoomView Menu

ZياZoomCommand Line

ZoomShortcut Menu

Zoomمراحلاجرايفرمان

↵1Command: Zoom.فرمانZoomراواردميكنيم.

2.گوشۀاولپنجرهبزرگنمايي
راتعيينميكنيمياضريبمقياس
يا اندازهنماييراواردميكنيمو
گزينههايديگرراواردميكنيم.

Specify corner of 
window, enter a scale 
factor (nX or nXP.)

3.بستهبههريكازگزينههايفوقعملاندازهنماييراانجام
ميدهيم.

]گزينۀ Window[: اينگزينهبرايبزرگنماييقسمتياز
موضوعاتبهكمكپنجرۀمســتطيلیباتعييندوگوشــۀ

متقابليكديگركاربرددارد.
برايمثالاگربخواهيمدرشكلروبهرودايرۀكوچكباالي
نقشۀارائهشدهرابزرگنماييكنيم،مراحلزيرراطيميكنيم.

1.فرمانZoomراواردكنيم.
 Command: zoom ↵ يا z ↵

2.نقطۀP1راواردميكنيم.

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

 3.نقطۀP2راواردميكنيم.

Specify opposite corner: P2 ↵
نتيجهبهصورتمقابلخواهدشد.

ZoomWindow

نكته

وقتيفرمــانZoomراواردميكنيمبهصورتپيشفرضگزينۀWindowجارياســتوبرای
كاربردآنكافیاستكهگوشههایپنجرۀبزرگنمايیراتعيينكنيم.

 Zoom اجراي فرمان
فرمانZoomيكيازفرمانهايبسيارپركاربرداستكهبهشيوههايمختلفمطابقجدولزير،قابلواردكردناست.
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]گزينــۀ All[: ايــنگزينهبراينمايــشكلمحدودۀ
ترسيمي)Limits(مطابقشكل)الف(ويااگرترسيمات

خارجازLimitsباشدمطابقشكل)ب(كاربرددارد.

ZoomAll

ZoomAllقبلاز

ZoomAllبعداز

)الف(

)ب(

يادآوری

برايمثالوقتيمحدودۀترسيميتعيينشدهباشد.
برايانطباقمحدودۀترســيميدرصفحۀنمايشاز

گزينۀAllاستفادهميكنيم.
                       

ZoomAllعملكــرداينگزينههمانند:]Extents گزينۀ[
استبااينتفاوتكهاندازهنماييبرمبنايتصويربزرگترين

ترسيمصورتميگيرد.)شكلروبهرو(

)Limits(بهخاطرداريمكهمحدودۀترســيمي
توسطشبكهبنديGridمشخصميشود.
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  ]گزينۀ Scale[:باكاربرداينگزينهاندازۀتصويرباضريبمقياستعيينميشود.برايمثالباواردكردنعدد10تصويردهبرابر
بزرگترنظيرشكل)الف(وباواردكردنعدد0/5 تصويربهاندازۀنصفمطابقشكل)ب(بهنمايشدرميآيد.

الف(ضريبمقياس10 ب(ضريبمقياس 0/5

Zoom scale: 0.5Zoom scale: 10

newview viewbox

چهترســيماتداخلمحدودۀترســيمي)Limits(باشدچه
خــارجآن،اندازۀآنراآنقدرتغييرميدهدتابالبۀصفحۀنمايش

منطبقشود.
براياجرايگزينۀExtentsكافياســتپــسازواردكردن

فرمانZoomحرفeراواردكنيم.
ZoomWindowعملكرداينگزينههمانند :]Dynamic گزينۀ[

استبااينتفاوتكهپسازتعيينگوشههايكادرموقعيتكادرقابلجابهجاييبررويموضوعاتاستوپس
ازتثبيتآنبااينتركردناندازهنماييانجامميشود.

[گزينــۀ Previous]:اينگزينهاندازهنماييرايكمرحلهبهعقببــرميگردانديعنيآخرينعملكردفرمان
ZoomراخنثيميكندوقابلتكرارنيزهستكهدرصورتتكرارازآخرينعملكردفرمانZoomبهسمت

اولينعملكردآنشروعبهخنثيسازيميكند.
تبديلميشودكه [گزينۀ Real time]:باانتخاباينگزينهازفرمانZoomاشارهگرموسبهشكلنشانۀ
بادرگكردنموسبهسمتعالمتمثبتتصويربزرگترودرگكردنموسبهسمتعالمتمنفيتصوير

كوچكترنمايشدادهميشود.

نكته

درموسهاييكهدارايغلتكهســتند،چرخشغلتكموسعملكردZoomRealtimeراانجام
ميدهد.شايانذكراستدراينحالتديگرنيازيبهواردكردنفرمانZoomنيست.
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درهنــگاماجرايفرمانZoomازطريقخطفرمــانبهدليلاينكهگزينۀScaleجزءروشهاي
جاريفرمانZoomاستنيازيبهانتخابآننيست،وكافیاستضريبمقياسراواردكنيم.

]گزينۀ Object[: باانتخاباينگزينهازفرمانZoomميتوانباانتخابموضوعاتترســيمياندازهنماييرا
نسبتبهآنهاانجامداد؛بهنحويكهفقطموضوعاتانتخابشدهمشاهدهميشود.

]گزينــۀ Center[: اينگزينهامكانتعييننقطهايازتصويررابهعنوانمركزصفحۀنمايشميســركردهودر
حقيقتتصويررافقطدرجهتطوليوعرضي)XوY(جابهجاميكندتانقطۀانتخابشدهدرمركزصفحۀ

نمايشقرارگيرد.
]گزينۀ  Original[:باكاربرداينگزينهكليۀعملياتاندازهنماييانجامشدهخنثيشدهوتصويربهاندازۀاوليه

)قبلعملياتZoom(بهنمايشدرميآيد.

نكته

بزرگنماييبامقياس2)دوبرابر(وگزينۀZoomoutكوچكنماييبامقياس Zoominگزينۀ
0/5)نصف(راانجامميدهند،ايندوگزينهدرمنويViewزيرمجموعۀZoomهستند.

نكته

نكته

بهيادداشتهباشيد،گزينۀOriginalدرهنگاماجرايفرمانZoomياPanبهمنويميانبراضافهميشود.

Pan فرمان
اينفرمانبرايجابهجاييتصاويردرراســتايطوليو

عرضي)XوY(كاربرددارد.
درجابهجاييتصوير،دراندازهياموقعيتموضوعات
نســبتبهمحدودۀترســيميهيچگونهتغييريصورت
نميگيرد،بلكهصفحۀترســيميشــاملهمۀموضوعات

جابهجاميشود.

شيوههايورودفرمان
Standard Tool-

bar

PanView Menu

PanCommand Line

PanShortcut Menu
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نكته

جابه جايي شناور

ابزار Pan در نوار 
Standard ابزار

جابه جايي به كمك نقطه 

جابه جايي به سمت چپ 
جابه جايي به سمت راست 

جابه جايي به سمت باال 
جابه جايي به سمت پايين 

1. در برخی موس ها با فشردن غلتك موس مکان نما به شکل     در آمده و فرمان Pan قابل دستيابی 
قرار می گيرد.

2.گزينه هاي فرمان Pan در منوي View مطابق شــکل زير جابه جايي تصوير را در جهات مختلف 
به صورت مستقل امکان پذير مي كند.

Pan قبل از اجرايPan بعد از اجراي

Pan مراحل اجراي

↵p يا ↵1Command: pan . فرمان Pan را وارد مي كنيم. 

2. با ظاهر شــدن نشــانۀ     درگ كرده و 
تصوير را جابه جا مي كنيم.

Press Esc or Enter to Exit,

.3Or right click to display short cut menu. براي پايان يافتن فرمان اينتر يا كنسل مي كنيم. 

Pan
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فرمان Arial View )ديد هوايي(
گاهياوقاتدرترسيمياويرايشنقشههاميخواهيمموقعيتقسمتيكهبزرگنماييشدهرانسبت
بهكلنقشهكنترلكنيم.دراينگونهمواقعاينمسئلهتوسطپنجرۀArialViewامكانپذيرميشود.
فرمانArialView،يكنمايكليازتصويرموجوددرصفحۀنمايشرادرپنجرۀديدهوايي
ظاهرميكند.اينپنجرهنيزبرخيازابزاراندازهنماييراداردودرداخلآنقسمتيكهدرپنجرۀ

اصليبزرگنماييشدهتوسطكادريباخطپهنمشخصميشود.

Regenتصويرقبلازاجراي

Regenتصويربعدازاجراي

فرمان Regen ) بازسازي تصوير(
كه باشيد كرده برخورد مسئله اين با شايد اينجا به تا
داراي موضوعات برخي ظاهر تصوير، بزرگنمايي با
انحنانظيردايرهوكمانبهصورتچندضلعيدرميآيد،
اينپديدهبهخاطربزرگشدنپيكسلهايتشكيلدهندۀ
برايمنظم Zoomاست. اثرعمليات نمايشدر صفحۀ
كردنتصويرودقيقشدنظاهردوايروكمانها،فرمان

Regenكاربرددارد.

نمايش پيكسلهایصفحهی Regenدرواقع فرمان
با كه نحوی به میكند بازسازی ديگر يكبار را اتوكد
بدين كند. پيدا مطابقت ويندوز Resulation تنظيمات

ترتيبكيفيتتصويربهترمیشود.

آيا می دانيد
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شيوههايورودفرمان
RegenView menu

Regen  يا  ReCommand line

شيوههايورودفرمان
RedrawView Menu

Redraw يا RCommand Line

RedrawقبلازاجرايRedrawبعدازاجراي

Regen اجراي فرمان
اينفرمانبهشيوههایمندرجدرجدولروبهروواردمیشود،
بــهمحضوروداينفرمان،كليۀترســيماتفايلجاريبدون
صادرشــدنهيچپيغاميبازسازيميشــودودوايروكمانها

منظمودقيقميشوند.

فرمان Redraw )ترسيم مجدد(
اينفرمانموضوعاتترسيمشــدهرابهصورتسريعبازسازي
كردهوبليپهــا)Blips(راازصفحــۀنمايشحذفميكند.
بليپهاعالئمبعالوهشكلي)+(هستندكهدرصورتفعال
بــودن،باهرباركليككردنوياتعييــنمختصاتدرصفحۀ

ترسيميظاهرميشود.
نمايشبليپهابامتغيرBLIPMODEبهشــيوۀزيرفعال

)ON(ميشود.

Command: BLIPMODE ↵
Enter mode [ON/ OFF] <OFF>: ON ↵

OFFبرايغيرفعالكردننمايشخــودكاربليپهاگزينۀ
كاربرددارد.

Redraw اجراي فرمان
Redrawبهمحضوروداينفرمــانبدونهيچپيغاميعمل

انجامميشود.
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فرمان Clean Screen )پاک سازی صفحه نمايش(
اينفرمانبرایخلوتكردنمحيطاتوكدازابزاروپنجرههادرهنگامكاربرروینقشههايشلوغنظيرنقشۀزير
كاربرددارد.برایاينمنظوربااجرایفرمانCleanScreen،كليهنوارابزارهاوپنجرههابهجزنوارمنویاصلیو
Cleanخطفرمانبهصورتموقتمخفیمیشوندومحيطتاحدممكنخلوتمیشود.بااجرایمجددفرمان

Screenابزاروپنجرههایمذكورظاهرمیشوند.

نكته

1.درنسخههایاخيراتوكدبهصورتپيشفرضبليپهاغيرفعالهستند.
2.برخيفرمانهانظيرRegen،Pan،ZoomوSaveنيزبليپهاراحذفميكند.

 Clean Screen اجراي فرمان
بــهمحضورودفرمــانCleanScreenكليۀنوارهايابزارو
پنجرههامخفيميشوند.برايظاهرشدننوارابزاروپنجرهها
كافياستمجدداًفرمانCleanScreenاجراگردد،ويادرخط

فرمانبايستيCleanScreenoffواردشود.

شيوههايورودفرمان

Clean ScreenViewMenu

Clean Screen onCommandLine

  Ctrl+ 0Shortkey

Statusbar

CleanScreenon CleanScreenoff

نكته

بهيادداشتهباشيمبرایاجرایفرمانCleanScreenدركاربردكليدهايسريععددصفربههمراه
قسمتتحريریصفحهكليد 0 استفادهميشــود.وبرایاينمنظوركليدصفر Ctrl كليد

قسمتعددی)ماشينحساب(كاربردندارد. 0 كاربرددارديعنیكليد
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دستوركار شمارۀ 1: 
كاربردفرمانهايكنترلتصويروصفحۀنمايشرامطابقمراحلزيراجراكنيد.

)زمان:15دقيقه(

مراحل اجرا:
1.يكنقشۀذخيرهشدهرابازكنيدوآنرادرحالتZoomAllتنظيمكنيد.

2.فرمانArialViewرااجراكنيدتاپنجرۀديدهواييمطابقشكلظاهرشود.

نكته

توجهداشتهباشيد،برايكاربردصحيحترZoomAllحتمًامحدودهترسيميLimitsرامتناسببا
كادرونقشهتنظيمكردهباشيد.
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3.بهكمكZoomWindowقسمتيازنقشهرامطابقشكلزيربزرگنماييكردهوبررويآنكاركنيد.
4.توســطفرمانPanتصويرراجابهجاكنيدوبهكمكپنجرۀديدهوايي)Arialview(جابهجاييدرنقشهرا

كنترلكنيدودرمحلديگريكارموردنظرتانراانجامدهيد.

ببنديد. 5.پنجرۀديدهوايي)ArialView(رابهكمك

6.بااجرايفرمانZoomExtentsلبههايكادرنقشهراباصفحۀنمايشمنطبقكنيد.
7.توسطفرمانCleanScreenصفحۀنمايشراپاكسازيكنيد.

8.فرمانRegenرابرايبازسازيتصويراجراكنيد.
9.فايلخودراذخيرهكنيد.

10.نتيجۀكارراجهتتأييدوارزشيابيبههنرآموزمحترمارائهدهيد.
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ارزشيابي پاياني

نظري  ◄
1.درموردعملكردفرمانZoomتوضيحدهيد.

2.كاربردفرمانPanچيست؟
3.پنجرۀديدهواييچگونهظاهرميشود؟

4.تفاوتعملكردفرمانRegenبافرمانRedrawچيست؟
5.برايبازسازيتصويرومنظمكردندوايروكمانهافرمان.......كاربرددارد.

6.برايپاكسازيوخلوتكردنصفحۀنمايشفرمان........كاربرددارد.
7.درموسهايجديدغلتكعملكردZoomRealtimeراانجامميدهد.

نادرست   درست
8.پسازواردكردنفرمانZoom،اگراينتركنيمگزينۀAllفعالميشود.

نادرست   درست
9.كدامگزينهازفرمانZoomبزرگترينشكلترسيميرابالبههايصفحۀنمايشمنطبقميكند؟

Scale)د  Extents)ج Dynamic)ب Window الف(
10.درصورتيكهترســيماتداخلمحدودۀترســيميLimitsباشــد،كدامگزينهبرايمنطبقكردنمحدودۀ

ترسيميباصفحۀنمايشمناسبتراست؟
Previous)د  Center)ج  All)ب Original)الف

11.توسطكدامگزينۀفرمانZoomميتوانباانتخابموضوعاندازهنماييانجامداد؟
Scale)د Dynamic ج( Window ب(  Object)الف

12.باواردكردنفرمانZoom،كدامگزينههاجارياند؟
AllوRealtime)ب  ScaleوWindow)الف
ScaleوDynamic)د   AllوWindow)ج

13.درهنگاماجرايفرمانZoomكدامگزينهنمايشتصويررايكبارهبهمرحلۀاصليبرميگرداند؟
Extents)د  All)ج Original)ب Previous)الف

تحقيق: ◄
1.رابطۀبينResolution)وضوحتصوير(درتنظيماتDesktopويندوزبافرمانRegenدراتوكدراتحقيق

كنيد.
2.چگونهميتوانعملكردكليدهاوغلتكموسرابهعملياتكنترلتصويرنظيرZoomوPanاختصاصداد؟
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SW

عملي ◄
نقشههايارائهشدهرادركاغذA4بههمراهكادروجدولترسيموذخيرهسازيكنيد.

)زمان:90دقيقه(
توجه:درهيچيكازنقشههاترسيمخطمحورواندازهگذارینيازنيست.
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واحد كار چهارم
كاربرد خواص و ويژگي هاي موضوعات در ترسيم و ويرايش نقشه

شماره
عنوان

زمان

جمععملينظري

41216مديريتوكنترلاليهها1

268كنترلخواصموضوعات2



مديريت و كنترل اليه ها

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
-مفهوموكاربرداليهرابيانكند.
-ويژگيهاياليههاراشرحدهد.

-فرمانLayerرااجراكندوجزئياتپنجرۀآنراشرحدهد.
-اليههايجديدمتناسببانقشههايصنعتيراايجادكند.

-ويژگيهاياليههارامتناسبباخواصموضوعاتنقشهتنظيمكند.
-وضعيتاليههاراكنترلوتنظيمكند.

-هريكازاليههاراجاريودرآنهانقشهترسيمكند.
-اليههاياضافيراحذفكند.

-دراليههايكاربردينقشههايصنعتيراترسيموذخيرهسازيكند.
-مقياسانواعخطوطغيرممتد)خطمحوروخطنديد(رامتناسببانقشهتنظيمكند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
41216



پيش آزمون
1.مهمترينمشخصۀنقشههايصنعتيكداماست؟

ج(نقطه   ب(رنگ  الف(خط
2.ناموكاربردهريكازخطوطزيررادرنقشهكشيصنعتيبنويسيد.

الف(
ب(
ج(

3.پهنا)ضخامت(خطوطنقشهكشيدراستانداردISOبهچندگروهتقسيمميشود،آنهارابنويسيد.
4.درشــتي)بزرگيوكوچكي(اجزاءخطوطغيرممتدنظيرخطنديدوخطمحورچگونهوبرچهاساسدر

نقشهتنظيمميشود؟
5.اگرخطوطرابطوكمكيدرنقشــهاينظيرمجهوليابيوبرخوردهااســتفادهكرديموخواستيمبهصورت

موقتآنهارامخفيكنيمچهراهحليپيشنهادميكنيد؟
6.چگونهميتوانازنقشۀيكقطعهچنديننوعنقشۀكاربردينظيرنقشهساختونقشهكنترلاستخراجكرد؟
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)Layer( اليه
اليههمانندطلقشــفافياســتكهباقراردادنآنروي
موضوعاتترسيمي،موضوعاتاززيرآنبهراحتيقابل
مشاهدهاستوعالوهبرآنميتوانروياليهموضوعاتي

نيزترسيمكرد.
درنقشهكشيبهكمكرايانهميتوانازاليههابهمنظور
تفكيكانواعنقشــههاازيكموضــوعواحدوهمچنين
اِعمالويژگيهايانواعخطوطكاربردينظيرخطنديد،

خطمحوروپهنايخطوطاستفادهكرد.
برايروشــنترشدنموضوعبهشــكلمقابلتوجه
كنيــد؛درحالت)الف(اليۀخطــوطممتد،خطنديدو
خطمحــورجداگانهودرحالت)ب(بــامنطبقكردن
اليههارويهمنقشهكاملشدهاست؛البتهاليههامفاهيم
مجازياندكهديدنيانديــدنآنهامصداقجداكردنيا

منطبقكردنطلقشفافرادارد.

)الف(

)ب(

اليۀخطوطنديد

اليۀخطوطمحور

اليۀخطوطممتد

اليهیكادروجدول
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مديريتوضعيتاليهها
LayerStateManager

نوارابزاراليهها

Nameناماليه
Colorرنگاليه
Lockقفلاليه
Freezeانجماداليه
خاموشوروشنكردن
on/offاليه

Layerنمايشاليههايقبلي
Previous

مديريت
خواصاليه

Layer
Properties

Manager

جاریكردناليهبهكمكموضوعاتش
MakeobjectsLayercurrent

دراتوكداليههاداراينوارابزارمخصوصبهشــكلزيراســتكهدرحالتپيشفرضبااليصفحۀترسيمي
قراردارد.

نوارليستاليهها

هرفايلترسيميبهصورتپيشفرضاليهايبانامصفرداردكهتاكنونموضوعاترادرآنترسيمكردهايم.
اماميتوانيماليههايجديدينيزايجادكنيمومتناسببانقشهناموويژگيهايآنراتنظيمكنيمودرترسيم

نقشه،آنهارابهكارببنديم.

Layer فرمان
وضعيتاليههاازطريقنوارابزاراليههاقابلكنترلاســت،امابرايايجادوتنظيمخواصاليههابااجراي

فرمانLayerبهيكيازشيوههايزيرميتوانعملكرد.

شيوههايورودفرمان

Layer Toolbar

LayerFormat Menu

LayerياLaCommand Line
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وقتــيفرمانLayerراواردكنيم،پنجرۀLayerPropertiesManagerمطابقشــكلزيرظاهرميشــودكه
قسمتهايمهمآنرامعرفيكردهايم.

جارينمودناليه
CurrentLayer

حذفاليه
DeleteNewايجاداليۀجديد

Layer

اليۀجاري
CurrentLayer:تنظيمات

تخصصياليهها

توضيحات
Description

PlotStyle|Plotكنترلچاپاليه
Lineweightوزن)پهناي(خطوط
Linetype)نوعخط)ممتدغيرممتد

توجهداشتهباشيد،دراينپنجرهبهصورتپيشفرضفقطيكاليهبانامصفروويژگيهايپيشفرضوجوددارد.

مراحل ايجاد يك اليۀ جديد
1.فرمانLayerراواردميكنيم.

NewLayerكليكميكنيم،كهنتيجۀآناضافهشدن 2.درپنجرۀLayerPropertiesManagerروينشانۀ
يكاليۀجديدبانامLayer1درفهرستاليههاست.

3.نامموردنظربراياليۀجديدراتايپميكنيمتاجايگزيننامLayer 1شود.
 White4.خواصمربوطبهخطوطرادرقسمتهايمربوطتغييرميدهيم.برايمثالجهتتغييررنگروي

درستونColorكليكميكنيمورنگموردنظرراازجعبۀرنگهاانتخابميكنيم.
كليكميكنيم. OK 5.رويدكمۀ

نكته

نيزمیتوانيماليهايجادكنيم. Alt+N1.بهكمككليدهایتركيبی
2.درپنجرهیLayer properties Managerپسازايجاداوليناليه،هنگامیكهاليهايجادشــده
نيزمیتوانيماليۀجديدايجادكنيم. دراينحالتهایاليتوآمادهتغييرناماستباكليد
3.اگرايجاداليهباموفقيتانجامشدهباشدناماليههايجديد،بايددرفهرستنواراليههاموجودباشد.
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ايجاد و تنظيم اليه هاي كاربردي در نقشه كشي
همانطوركهدرابتداياينتواناييذكرشدميتوانانواعخطوطكاربرديدرنقشهكشيرادراليههاتنظيمكرد
وبااختصاصويژگيهاياستانداردنظيرپهنايخطوطآنهارابهكاربست.براياينمنظور،جدولپيشنهادي

ارائهميشودكهميتواندالگوييبرايايجادوكاربرداليههاباشد.

)Application(كاربرد
وزن)پهناي(
Line(1خط
)Weight

نوعخط
)Linetype(

)Name(ناماليه

0.50Continuous0كادروجدولمشخصات

0.50ContinuousMainخطوطاصلينماهاينقشه

0.35HiddenlineHidخطوطنديد)خطچين(نقشه

0.25CenterlineCenخطوطمحور)تقارن(نقشه

خطوطرابطوكمكينظيرمجهوليابي،
برخوردهاوگسترشها

0.18ContinuousAid

0.25ContinuousDimاندازهگذاري،كيفيتسطحوتولرانسگذاري

0.25ContinuousHatchهاشوربرش،هاشورآجو...

0.50ContinuousIsoتصويرمجسمايزومتريك

0.50ContinuousDevگسترشاحجامتوخالي

نكته

1.جدولپيشنهاديباالمتناسبباقواعدواصولنقشهكشيصنعتياست.
2.اختصاصرنگسليقهاياستچوندرچاپنقشهاصوالًخطوطمشكيهستند،امااگرانتخاب

قلمدرپالتبرحسبرنگباشدميتوانبههراليهرنگجداگانهاياختصاصداد.

1.وزنخطمفهومدقيقLineWeightاستكهدركتبرسمفنیونقشهكشی،اصطالحاتضخامتياپهنایخطبهكارمیرود،
ولــیبهدليلاينكهدراتوكــدLineWeightمعادلپهنایخطوTicknessمعادلضخامــتدرمباحثتخصصیديگرجايگاه

متمايزیدارد،هماناصطالحوزنخطرااطالقمیكنيم.
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دستوركار شمارۀ 1:
بــاتوجهبهجدولپيشــنهاديكاربرداليهها،اليههايHid،MainوCenراايجــادوخطوطمربوطهتوأمبا

ويژگيهايآنهاراتنظيمكنيد.براياليۀصفر)0(نيزخواصمندرجدرجدولرااختصاصدهيد.
)زمان:15دقيقه(

مراحل اجرا:
1.يكفايلترسيميبهابعادA4ايجادوآنراتوأمباذخيرهسازينامگذاريكنيد.

2.فرمانLayerراواردكنيدتاپنجرۀزيرظاهرشود.

)NewLayer(كليككنيدتااليۀجديدايجادشود. 3.درپنجرۀLayerPropertiesManagerروينشــانۀ
بالفاصلهنامآنرابهmainتغييردهيد.

4.عملياتمرحلۀ3رادوبارديگرتكراركنيدوناماليههايجديدرابهCenوHidتغييردهيد.
5.درسطرهراليهدرستونColorبرروينشانهرنگكليككنيدورنگموردنظرراازجعبهرنگظاهرشده

مطابقشكلانتخابكنيد.
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 DefaultرويعبارتLineweight6.بهمنظورتنظيموزن)پهنا(خطدرســطراليۀصفر)0(وســتون
كليككنيدتاپنجرۀLineweightمطابقشكلزيرظاهرشود.

رابيابيدورويآنكليككنيدتــاعدد0/50mm درمقابل 7.درپنجــرۀLineweightپهنــایخط0/50
كليككنيد. OK عبارت:Newدرجشودوسپسرويدكمۀ

SelectLinetypeكليككنيدتاپنجرۀContinuousرويعبارتLinetypeودرستونCen8.درسطراليه
مطابقشكلزيرظاهرشود.

نكته

1.وزن)پهنا(پيشفرض)Default(كليهخطوطاحضارشدهبهاليهها0/25mmاست.
2.درهنگامترســيمدراليههابهكمكدكمۀLWTميتواننمايشظاهريپهنایخطوطرافعال

وغيرفعالكرد.
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9.درپنجرۀSelectlinetypeرويدكمۀLoadكليككنيدتاپنجرۀمخزنبارگذاريخطوطمطابقشكلزيرظاهرشود.

10.درپنجرۀLoadorreloadLinetype)مخزنخطوط(،نوعخطCenterرابيابيدورويآنكليككنيدتا
كليككنيد. OK هاياليتشودوسپسرويدكمۀ

11.درپنجــرۀSelectLinetypeروينــوعخطCenterكليككنيدتاهاياليتشــودوســپسرويدكمۀ
كليككنيد،نتيجۀآنبايدتغييرنوعخطاليهCenازContinuousبهCenterباشــد. OK

12.پهنايخطاليۀCenبهپهناي0.25تغييردهيد.
13.براياليۀHidنيزمطابقمراحلفوقنوعخطHiddenوپهناي0.35راتنظيمكنيد.

كليككنيد. OK 14.درپنجرۀLayerPropertiesManagerرويدكمۀ
15.فايلخودراذخيرهكنيد.

16.نتيجۀكارراجهتتأييدوارزشيابيبههنرآموزمحترمارائهدهيد.

نكته

CtrlبافشــردهنگهداشــتنكليدSelectLinetypeدرهنــگامبارگذاریخطوطازپنجرهی
میتوانبيشازيكخطراانتخابوبارگذاریكرد.
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)Set Current Layer( جاري كردن اليه
اليۀجارياليهاياســتكهناموويژگيهايآندرنوارابزاراليههاقابلمشــاهدهاســتوموضوعاتيراكه

ترسيمميكنيمدرآنايجادميشود.برايجاريكردنيكاليهمراحلزيرراطيميكنيم.
1.درنوارابزاراليهها،رويكشوبازشوندۀفهرستاليههاكليكميكنيم.

2.مكاننمارارويسطراليۀموردنظرميبريمتاهاياليتشودوسپسكليكميكنيم.باپديدارشدناليۀ
مزبوردركادراصليازابزاراليههاآناليهجاريمحسوبميشود.

جاريكردناليهبهكمكموضوعاتش
Makeobject’sLayercurrent

)Cen(اليۀجاريشده)ب(

اليۀجاري )Cen(درحينجاريكردناليه)الف(

LTS = 0.50LTS=1

نكته

ازطريقپنجرۀLayerPropertiesManagerباكليكروياليۀموردنظروسپسكليكروينشانۀ
)SetCurrent(نيزميتوانيكاليهراجاريكرد.

)Line Type Scale( مقياس نوع خط
منظورازمقياسنوعخط،كوچكييابزرگيتكههايتشكيلدهندۀخطوطغيرممتدنظيرخطمحور)CenterLine(وخطنديد
)HiddenLine(است.برايروشنشدنموضوعبهشكلزيرتوجهكنيد.مقياسنوعخطرابهكمكLTSCALEميتوانتنظيم

كرد.

مراحل تنظيم مقياس نوع خط
1.فرمانLTSCALE(LTS(راواردميكنيم

2.ضريبجديدمقياسخطوطراواردميكنيم.

Command : LTS ↵
Enter new linetype scale factor <1.0000>:
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دستوركار شمارۀ 2:
نقشۀمقابلرارويكاغذA4دراليههايايجادشدهدرتمرينقبل،ترسيمكنيد.

)زمان:35دقيقه(

مراحل اجرا:
1.فايلترسيميA4راايجادوضمنذخيرهسازيآنرانامگذاريكنيد.

2.اليههايموردنيازنقشه)Cen،MainوHid(راايجادوخواصآنهاراطبقاستانداردهاينقشهكشيتنظيم
وعملياتانجامشدهراذخيرهكنيد.

3.كادروجدولمشخصاترادراليۀصفر)0(ترسيمكنيد.
4.اليۀMainراجاريوخطوطاصلينقشهرادرآنترسيمكنيد.

5.اليۀCenراجاريوخطوطمحوررادرآنترسيمكنيد.
6.اليۀHidراجاريوخطوطنديدرادرآنترسيمكنيد.

7.فايلخودرامجدداًذخيرهكنيد.
.نتيجۀكارراجهتتأييدوارزشيابيبههنرآموزمحترمارائهدهيد. 8

نكته

ازاينپسترسيمكليۀخطوطمحوروتقارنطبقاصولنقشهكشيالزامياست.
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حذف اليه  )Layer Delete( در اتوكد 2008
الف(حذفاليۀخالي)اليهايكهدرآنموضوعيوجودنداشتهباشد(:

1.فرمانLayerراواردميكنيمتاپنجرۀLayerpropertiesmanagerظاهرشود.
2.درپنجرۀLayerpropertiesmanagerروياليۀخاليموردنظركليكمیكنيمتاهاياليتشود.

كليكميكنيم. OK )DeleteLayer(وسپسرويدكمۀ 3.روينشانۀ

مديريتخواص
اليهها

Lock/UnLockThaw/FreezOn/Off On/Off:)خاموشوروشنكردناليه(

نكته

1.حذفاليهجاري)Current(،امكانپذيرنيستمگراينكهازحالتجاريخارجشود.
2.حذفاليۀصفر)0(واليۀDefpoints)مربوطبهاندازهگذاري(بههيچوجهامكانپذيرنيست.

كنترل وضعيت اليه ها
اگربهنوارابزاراليههاتوجهكنيد؛بهجزنامورنگاليه،عالئمديگريمطابقشكلزيرموجود

است،كهبهكمكآنهاميتوانيموضعيتاليههاراكنترلكنيم.

-محتواييكاليۀروشن)On(مشاهدهميشودوقابلبازسازيمجدد)Regen(وچاپنيزاست.

-محتواييكاليهخاموش)Off(مشاهدهنميشوددرنتيجهقابلبازسازيمجددوچاپنيزنيست.

 Lock/ unlock )قفل و باز كرن اليه(

محتواييكاليۀقفل)Lock(مشــاهدهميشــود،اماقابلويرايشنيستالبتهدراليۀقفلميتوانموضوعاتي
ايجادكرد.

محتواييكاليۀباز)Unlock(عالوهبراينكهقابلمشــاهدهاست،همۀقابليتهايترسيميوويرايشي
رادارد.
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نكته

درمنويFormatازطريقگزينههايLayerوLayertoolsنيزميتوانيموضعيتاليههاراكنترل
وتنظيمكنيم.

 Freeze / Thaw منجمد و گرم كردن اليه

اســتويكاليهدرحالتعاديThawاســتودرصورتيكه نشــانۀThaw)گرمبودن(يكاليه
تغييرمييابدوموضوعاتمحتواياليۀمزبورمخفيميشود،و Freeze)منجمد(شــودنشــانۀآنبه

همۀعملياتترسيميوويرايشيدرآنغيرممكنميشود.
اليۀجاريرانميتوانFreezeكرد.پسمتقاباًليكاليۀFreezeشدهرانميتوانجاريكرد.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄
1.مفهوموكاربرداليههاراشرحدهيد.

2.مراحلايجاديكاليۀجديدوتنظيمخواصآنرابنويسيد.
3.مراحلتنظيممقياسنوعخطرابنويسيد.

4.درپنجرۀمديريتاليههاستون.........برايتنظيمنوعخطكاربرددارد.
5.برايبارگذاري)احضار(خطوطدرپنجرۀLinetypeManagerبررويدكمۀ................كليكميكنيم.

6.مقدارپيشفرضوزن)پهنا(خطوطدراتوكد0/25mmاست.
نادرست  درست
7.حذفاليۀجاريامكانپذيرنيست.
نادرست  درست

8.واردكردنفرماناليهازكدامروشامكانپذيرنيست؟
Formatب(منوي  الف(نوارابزاراليهها

د(خطفرمان  ج(نواروضعيت
9.نمايشظاهريپهنايخطوطتوسطكدامگزينهازنواروضعيتصورتميگيرد؟

Model)د  Ducs)ج  Dyn)ب  LWT)الف
10.دركداموضعيتمحتواياليهقابلويرايشنيست؟

Current)د  Thaw)ج  Lock)ب  On)الف
11.دركداموضعيتامكانجاريكردناليهنيست؟

Unlock)د  Freeze)ج  Lock)ب  Off)الف
12.حذفكداماليهامكانپذيراست؟

د(خالي Defpoint)ج  ب(صفر)0(  الف(جاري
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عملي )زمان:180دقيقه( ◄
برايهريكازنقشههايارائهشدهمطلوباست:

1.نگارشمراحلانجامكار.
2.تنظيمفايلترسيميمتناسبباابعادنقشه،نامگذاريوذخيرهسازيفايل.

3.ايجادوتنظيمخواصاليههايالزممطابقاستاندارد.
4.ترسيمكادروجدولدراليۀصفر)0(طبقاصولنقشهكشي.

5.ترسيمنماينقشهدراليههايمربوطهطبقاستانداردهاينقشهكشي.
6.حذفاليههاياضافي.

7.ذخيرهسازيفايل.
8.ارائۀنتيجۀكاربههنرآموزمحترمجهتتأييدوارزشيابي.
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كنترل خواص موضوعات

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
-مفهومخواصموضوعاترابيانكند.

-خواصموضوعاتموجوددريكنقشهراشناساييكند.
-فرمانPropertiesرااجراكردهوجزئياتپنجرۀآنراشرحدهد.

-خواصموضوعاتراكنترلودرصورتنيازتغييردهد.
-فرمانLineWeightرااجراكردهوتنظيماتآنراانجامدهد.

-خواصموضوعاترابايكديگرتطبيقدهد.

-خواصقابلتطبيقموضوعاتراتنظيمكند.
-تنظيمخواصموضوعاترادرترسيمنقشههايصنعتيبهكارگيرد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

268



پيش آزمون
1.چگونهميتوانرنگموضوعاترادراتوكدتغييرداد؟

2.نوعخطموضوعاتنظيرخطمحوروخطنديدچگونهاحضارميشود؟
3.مقياسخطوطنديدومحورچگونهتنظيمميشود؟

4.اگربرروييكموضوعدبلكليككنيمچهپيشميآيد؟
5.چگونهميتوانيمويژگيهايخطوطشكل)ب(راباشكل)الف(تطبيقدهيم؟

)ب()الف(
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)Object Properties( خواص موضوعات
همانطوركهدرمباحثقبليآموختيد،ويژگيهايموضوعاتترسيمينظيررنگ،نوعخطوط،وزن)ضخامت(
خطوطدراليههاقابلمديريتاست؛عالوهبرايننوارابزاريموسومبهPropertiesمطابقشكلزيردركنار
نــوارابزاراليههاوجودداردكهازطريــقآنميتوانيمبرخيخصوصياتجاريموضوعاتراتنظيموكنترل

كردهوتغييردهيم.

نوارابزارخواصموضوعات
Properties

LineWeightControl

كنترلوزن)ضخامت(خط
LineTypeControl

كنترلنوعخط
ColorControl

كنترلرنگ

نكتۀقابلتوجهايناســتكهاصطالحByLayerدرقســمتهايمختلفايننوارابزاربهمفهومتطبيقاين
خواصباتنظيماتاليۀجارياســتورنگ،نوعخطوضخامتخطجاريازاليۀجاريتبعيتميكند.به
هميندليلتوصيهميشودبامديريتتخصصياليههاازتغييراينخواصدرنوارابزارPropertiesپرهيزكنيد.
خواصموضوعاتازطريقاجرايفرمانPropertiesنيزقابلكنترلوتنظيماستكهعالوهبرخواصمرتبط
Propertiesبــااليهها،خواصديگريازموضوعاتراميتوانيمكنترلوتنظيمكنيم،درادامهبااجرايفرمان

بهشرحعملكردآنميپردازيم.

نكته

اصطالحBycolorدرانتهاينوارابزارPropertiesكهبهصورتعاديغيرفعالاستبرايكاربرد
رنگدرچاپنقشهتوسطپالتراست.
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Properties اجراي فرمان
براياجرايفرمانPropertiesعالوهبرشيوههايمعمولبه

دوروشديگرنيزميتوانعملكرد.
1.انتخابموضوعياموضوعاتموردنظروكليكراستدر

.Propertiesصفحۀترسيميوسپسكليكبررويگزينۀ
2.دبلكليكبررويموضوعموردنظر.

بــاواردكردنفرمــانPropertiesازطريقهريكاز
شيوههايگفتهشدهپنجرهايمطابقشكلروبهروظاهر

ميشودكهبهشرحجزئياتآنميپردازيم.
نــامموضوعانتخابــيدركادربــااليپنجرهدرج
ميگرددودرصــورتانتخابچندموضوع،مجموع
آنهابااصطالحAllمشــخصميشودكهبابازكردن
فهرســتآنهاتوســطنشــانۀميتوانيمموضوع
مــوردنظرراازبينآنهاانتخابكردهوخواصآنها

راكنترلكنيم.
ظاهرباشــدامكاناضافهكردن وقتينشــانۀ
چندموضوعاســتودرصورتيكهباكليككردنبر
تغييرشكلپيداكندفقطامكان رويآنبهنشانۀ

انتخابيكموضوعميسراست.

شيوههايورودفرمان

Standard Toolbar

PropertiesModify Menu

Properties يا 
pr  يا ch

Command Line

نكته

بادبلكليكبررويبرخيموضوعاتنظيرهاشــور،امكاناتويرايشيمخصوصهمانموضوع
ظاهرميشــود.دراينصورتبراياجرايفرمانPropertiesبرروياينموضوعاتبايدازشيوههاي

ديگرعملكنيم.

موضوع انتخابي

نكته

درپنجرۀPropertiesبررويروشانتخابتكيدركليۀ به تغييــرروشانتخاباز
راپاييننگهداريم. Shift عملياتويرايشياثرميگذاردبهنحويكهبرايانتخابچندموضوعبايدكليد
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برايانتخابموضوعاتازطريقپيغامSelectObjectsكاربرددارد. دكمۀ
برايانتخابسريعموضوعاتبهكمكخواصمشتركشانكاربرددارد. دكمۀ

درقسمتGeneral،كنترلوتنظيمخواصعموميموضوعاتنظيررنگ،اليه،نوعخط،مقياسنوعخط،
پهنايخطامكانپذيراست.

درقسمت3D Visualizationخواصموضوعاتسهبعديقابلكنترلوتنظيماست.
درقسمتGeometryخواصهندسينظيرمختصاتواندازۀمؤلفههايموضوعاتانتخابيقابلكنترلو
تنظيماســت،برايمثالاگرموضوعانتخابييكدايرهباشد،مختصاتمركز،شعاع،قطر،محيطومساحتآن

ظاهرميشودكهميتوانيمآنهاراتغييردهيم:
-پــسازكنترلوتنظيمخواصموضوعاتبهكمكنشــانۀ×ميتوانيمپنجــرهراببنديموبرايخروج

موضوعاتازحالتانتخابESCكاربرددارد.

)Lineweight(خط)(وزن)پهناLinetype(نوعخط،)Color(بهخاطرداشتهباشيد؛هريكازخواصرنگ
بهصورتمســتقلفرمانمحسوبميشودكهازطريقخطفرمانقابلاجراست،امابهدليلتنظيماصوليآنهااز

طريقمديريتاليههاوكنترلخواصموضوعاتازاجرايمستقلآنهاصرفنظرميكنيم.

يادآوري

)Linetype( بارگذاري و تنظيم مقياس انواع خطوط
بارگذاري)Load(وتنظيممقياسخطوط)Ltscale(ازمنويFormatبهطريقزيرنيزامكانپذيراست.

1.درمنويFormatبرروي…LinetypeكليكميكنيمتاپنجرۀLinetypeManagerظاهرگردد.
2.درپنجرهیLinetypeManagerتوسطدكمۀLoadبارگذاريخطوطموردنيازراانجامميدهيم.

2

3 1
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3.درقســمتGlobalscalefactorضريبمقياسكليۀخطوط)خطوطموجودوخطوطيكهترسيمخواهند
شد(ويادرقسمتCurrentobjectscaleفقطضريبمقياسخطوطجديدراتنظيمميكنيم.

نكته

1.درصورتيكهقسمتGlobalscalefactorدرپنجرۀLinetypeManagerموجودنباشدباكليك
ظاهرميشود. Show details بررويدكمۀ

LinetypeManagerنيزمیتوانيمبهپنجرهیLtياLinetype2.ازطريقخطفرمانبهكمكفرمان
دستيابيم.

جاریكردن)Current(وبهكارگيریانواعخطوطبهتراستازطريقاليههاانجامشود.
يادآوري

كنترل و تنظيم ضخامت خطوط
همانطوركهدرمبحثاليههاآشــناشــديد،ضخامتخطوطاليههارابهكمكگزينۀ Lineweightميتوانيم
Propertiesتنظيمكنيم،همچنيندرمبحثخواصموضوعاتآموختيدكهازطريقنوارابزارواجرايفرمان

نيزميتوانيمضخامتخطجاريوياموضوعاتانتخابيراكنترلوتنظيمكنيم.
عالوهبراينهادراتوكدفرماناختصاصي Lineweightوجودداردكهازطريقآنميتوانيممقداروواحد

ضخامتونحوۀنمايشظاهريخطوطراكنترلوتنظيمكنيم.

Line weight اجراي فرمان
اينفرمانبهشيوههايمندرجدرجدولقابلواردكردناست،دقت
داشــتهباشــيددرنواروضعيت)Status bar(گزينۀSettingباكليك
ظاهروقابلدستيابيميگردد.بهمحض LWT راستبررويدكمۀ
ورودبهفرمانLineweightپنجرۀLineweightsettingبهشكلزير
ظاهرميشــودكهازطريقآنميتوانيمتنظيماتموردنيازرابهشرح

زيرانجامدهيم.

شيوههايورودفرمان
         setting<Status bar

Line weightFormat Menu

Lineweight يا Lw Command Line
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قســمتLineweights:دراينقســمتضخامتخطجاريقابلتنظيماســت،ضمناينكهگزينههاي
ByLayerوByBlockبهمفهومتعيينضخامتخطتوســطاليهوبلوكنيزقابلتنظيماست.هرضخامتيكه

برايخطجاريانتخابشوددرزيراينقسمتباعبارتCurrentLineweightاعالمميشود.
قســمتUnitsforListing:دراينقســمتواحدموردنظربرايضخامتخطقابلانتخاباست،گزينۀ
)mm(Milimetersبرايواحدميليمتريدرنقشــههايمتريككاربردداردوگزينۀ)Inches)inبرايواحد

ميليمتريكاربرددارد.
گزينۀ ]Display Lineweight[ :اينگزينهبرايفعالياغيرفعالكردننمايشظاهريضخامتخطوطكاربرد

درنواروضعيتاست. LWT داردكهمعادلدكمۀ
گزينۀ ]Default[:ضخامتخطپيشفرضبراياليۀصفرواليههاييكهجديدايجادميشــوندتوســطاين

گزينهانتخابميشود.
گزينــۀ ]Adjust Display Scale[:دراينگزينهنحوۀنمايشظاهريضخامتخطوطدرصفحۀنمايشقابل
تنظيماســتبهعبارتيدراينگزينهتعيينميشــودكهاتوكدازچهضخامتيرابهصورتظاهريدرصفحۀ

نمايشضخيمنشانميدهد.
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دستوركار شمارۀ 1:
يكدايرهباموقعيتوشعاعدلخواهمطابقشكلروبهرو

ترسيمكنيدوبررويآنعملياتذيلراانجامدهيد.
)زمان:5دقيقه(

مراحل اجرا:
1.بررويدايرهدبلكليككنيدويابهشــيوههايديگر

فرمانPropertiesرابررويآناجراكنيد.
2.درپنجرۀPropertiesدرقسمتGeneralرنگدايره

رابهرنگسبزتغييردهيد.
3.درقسمتGeometryدركادرDiameterعدد40را

واردكنيد.
4.خطــوطمحورراانتخابكنيــدومقياسآنهارادر

قسمتLinetypescaleبهعدد0.5تغييردهيد.
5.فايلخودراذخيرهكنيد.

6.نتيجۀكارراجهتتأييدوارزشيابيبههنرآموزمحترم
ارائهدهيد.
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)Match Properties( تطبيق خواص موضوعات
فرضكنيدميخواهيمدايرۀموجوددرشكل)ب(رامطابقشكل)الف(درآوريمبهنحويكههمزمانپهنایخطآننيز
تنظيمشود.بهاينعملتطبيقخواصموضوعاتگفتهميشودودرآنشكل)الف(مرجعوشكل)ب(مقصدمحسوب

ميشود.

Match Properties اجراي فرمان
اينفرمانبهشيوههايمتعددقابلوروداستكهدرجدولمشاهدهميكنيد.

)ب()الف(

شيوههايورودفرمان

Standard Toolbar

Match PropertiesModify Menu

Match Properties
painter يا ma يا  

Command Line

]گزينۀ Setting[:بهكمكاينگزينهميتوانيمخواصقابلتطبيقموضوعاتراتنظيمكنيم.

MatchPropertiesمراحلاجرايفرمان

pr یا 1Command: properties.فرمانPropertiesراواردمیكنيم.

:2Select source object.موضوعمرجعراانتخابميكنيم.

:3Select destination object(s) or [Settings].موضوعياموضوعاتمقصدراانتخابميكنيم.

:4Select destination object(s) or [Settings].برايپايانفرمانواعمالموضوعاتاينترميكنيم.



184

ارزشيابي پاياني

نظري )زمان:20دقيقه( ◄
1.مفهوموكاربردهريكازاصطالحاتزيررابنويسيد؛

:Color

:Linetype

:Lineweight

:Linetypescale

2.مفهوموكاربردفرمانMatchPropertiesرابنويسيد.
3.گزينــۀ...............موجوددرنوارخــواصموضوعاتبهمفهومتطبيقخواصجاريموضوعاتباخواص

تنظيمشدۀاليههاست.
4.اصطــالحBycolorدرانتهاينوارابزارPropertiesكهبهصورتعاديغيرفعالاســتبرايكنترلرنگ

موضوعاتدرهنگامچاپنقشهكاربرددارد.
نادرست   درست

5.دبلكليكبررويبرخيموضوعات،نظيرهاشورامكاناتويرايشِيآنهاظاهرميشود.
نادرست  درست

درپنجرۀPropertiesتأثيريبرروشهايانتخابدرعملياتويرايشي به 6.تغييرنحوۀانتخاباز
ندارد.

نادرست  درست

7.گزينــۀSettingدرپيغامهايفرمــانMatchPropertiesبرايتنظيمخواصقابلتطبيقموضوعاتكاربرد
دارد.

نادرست   درست
8.كداميكازاصطالحاتزيربراياجرايفرمانكنترلخواصموضوعاتبهخطفرمانكاربردينيست؟

cp)د  ch)ج  pr)ب  Properties)الف
9.دركدامقسمتازپنجرۀPropertiesمختصاتومؤلفههايهندسيموضوعاتكنترلوتنظيمميشود؟

3DVisualization)ب   General)الف
Coordinate)د  Geometry)ج
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10.كدام نشانه در پنجرۀ Properties براي انتخاب سريع برحسب ويژگي هاي مشترك كاربرد دارد؟
 الف(    ب(    ج(     د( 

11. كدام موضوع در تنظيم خواص قابل تطبيق جزء خواص عمومي است؟
 الف(  اليه   ب( متن   ج( اندازه گذاري  د( هاشور

نكته

ضمن رعايت ضخامت خطوط از طريــق مديريت اليه ها، مقياس خطوط (LTS( نيز بايد مطابق با 
نقشه ها ي كتاب باشد.

◄ تحقيق كنيد: 
نشانه هاي  و  در حاشيۀ پنجرۀ Properties چه كاربردي دارند؟

◄ عملي: )زمان 120 دقيقه( 
1. يك پاره خط به كمك موس با طول و موقعيت دلخواه ترســيم كرده و ســپس از طريق فرمان Properties پاره خط را 

به صورت افقي و طول آن را به اندازۀ 100 تنظيم كنيد.
2. يك دايره با موقعيت و شــعاع دلخواه ترســيم كنيد و سپس از طريق فرمان Properties مركز آن را با مختصات 100 و 

/67 تنظيم كنيد. 100 و قطر 5
3. يك بيضي با موقعيت و اندازۀ دلخواه ترسيم كرده و سپس از طريق پنجرۀ Properties خواص عمومي و هندسي آن را 

بررسي كنيد و تفاوت هاي خواص آن با خواص دايره را به هنرآموز محترم خود گزارش كنيد.
4. براي هريك از شكل هاي ذيل مطلوب است:

الف( تنظيم فايل ترسيمي A4 و نام گذاري و ذخيره سازي فايل مزبور.
ب( ايجاد و تنظيم اليه هاي الزم طبق استاندارد هاي نقشه كشي.

ج( ترسيم نقشه در اليه هاي مربوطه.
د( تنظيم خواص موضوعات نقشه.

12. در پنجرهٔ  Lineweight setting مطابق شــكل روبه رو، كدام 
LWT است؟ گزينه معادل دكمه 

  Default )ب   Lineweight )الف 
Inches)in) )د  Adjust Display Scale )ج 
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واحد كار پنجم
ترسيم و ويرايش موضوعات يك پارچه

شماره
عنوان

زمان

جمععملينظري

ترسيم موضوعات يكپارچه به كمك    1
Explode ، Polygon، Pline

268

توانايي اجراي فرامين2
Rectangle ،Chamfer ،Fillet

268



Polygon و Pline ترسيم موضوعات يكپارچه به كمك

در پايان آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - مفهوم يكپارچه بودن موضوعات را توضيح دهد و مثال بزند.

 - فرمان Pline را اجرا و به كمك آن موضوعات يكپارچه ترســيم كند.
 - گزينه هاي فرمان Pline را شناسايي كند و در ترسيمات به كار ببرد.

 - فرمان Polygon را اجرا و به كمك آن چند ضلعي ترسيم كند.
 - انواع روش هاي ترســيم چند ضلعي منتظم در فرمان Polygon را شناســايي و كاربردهاي هر روش را با مثال 

عملي تشريح كند.
 - فرمان Explode را اجرا كرده و در تجزيه موضوعات يكپارچه به كار ببرد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

268



پيش آزمون
1. اگر شكل زير را با فرمان هاي Line و Arc ترسيم كرده باشيم، از چند قسمت تشكيل شده است؟

2. چگونه مي توانيم شكل باال را به صورت يك پارچه ترسيم كنيم كه يك موضوع محسوب شود؟
3. چند ضلعي منتظم را تعريف كنيد و مثال بزنيد.

4. در نقشه كشي چند ضلعي هاي منتظم به چند روش ترسيم مي شود.
5. منظور از دايرۀ محيطي و دايرۀ محاطي در چند ضلعي هاي منتظم چيست. با شكل مثال بزنيد.

sw .6 و e را در يك شش ضلعي منتظم نشان دهيد و رابطۀ رياضي آن ها را بنويسيد.
7. در.............. طول ضلع با شعاع برابر است.

8. مركز چند ضلعي هاي منتظم چگونه به دست مي آيد؟ با شكل مثال بزنيد.
9. موضوعات يكپارچه با چه فرمانی و چگونه تجزيه می شوند؟
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موضوعات يكپارچه
Polyline يك موضوع خطي يكپارچه اســت كه از پاره خط، كمان يا تركيب هر دو شــكل تشــكيل شــده كه 

به صورت متوالي به هم متصل است؛ براي روشن شدن موضوع به شكل هاي )الف( و )ب( توجه كنيد.
شــكل )الف( با فرمان Polyline ايجاد شــده كه يك 
موضوع محســوب شــده و پس از كليك روي پاره خط 

افقي، همۀ موضوع انتخا ب  مي شود.
شــكل )ب( بــا فرمان هاي Line و Arc ايجاد شــده 
كه چهار موضوع محســوب مي شود و با كليك روي هر 

قسمت، فقط همان قسمت انتخاب مي شود.
چه تفاوت ديگري بين دو شكل )الف( و )ب( مالحظه 

مي شود؟   

از ديگر ويژگي هاي موضوعات Polyline اين  اســت كه 
مي تواند با ضخامت های مختلف ايجاد شوند.

)ب()الف(

Pline موضوع يكپارچۀ ايجاد شده با

نكته

1. موضوعــات يكپارچه را به كمك فرمان Explode می توانيم به اجزاء تشــكيل دهنده ی آن ها، 
تجزيه كنيم. 

2. موضوعــات غير يكپارچه را نيز مي تــوان ويرايش و يكپارچه كرد، كه در مباحث آينده به آن 
مي پردازيم.
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 Pline اجراي فرمان
فراينــد اجراي فرمــانPline  در حالت جاري شــبيه به 
اجراي فرمان Line است. اما با انتخاب گزينۀ A مي توانيم 

در ادامۀ پاره خط ها كمان نيز ترسيم كنيم.

مثال:
1. فرمان Pline را وارد مي كنيم.

Command: Pline ↵

2. نقطۀ شروع را تعيين مي كنيم. 
Specify Start point:

3. نقطۀ بعدي را تعيين مي كنيم. 

شيوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

PolylineDraw Menu

Pline يا PL ↵  Command Line

Pline مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: pl. فرمان Pline  را وارد مي كنيم. 

 :2Specify start point. نقطۀ شروع را وارد مي كنيم. 

/3Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length. نقطۀ پايان پاره خط را وارد مي كنيم.
Undo/Width]:

/4Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length. حرف A را براي ترسيم كمان وارد مي كنيم.
Undo/Width]: a ↵

5Specify endpoint of arc or. نقطۀ پايان كمان را وارد مي كنيم.
[Angle/ CEnter/ CLose/ Direction/ Halfwidth/ 
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]: 

6. براي پايان دادن به اجراي فرمان اينتر مي كنيم.
Specify endpoint of arc or
[Angle/ Center/ Close/ Direction/ Halfwidth/ 
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]:

Specify next point,
or [Arc/Halfwidth / Length / Undo / Width] 
@ 0 , -20 ↵
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4. حرف A را وارد مي كنيم. 

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

5. نقطۀ پايان كمان را تعيين مي كنيم. 

Specify end point of arc,
or [Angle / CEnter / CLose / Direction / Half 
width / Line / Radius / Second pt / Undo / 
Width]: @ 20,0 ↵

6. گزينۀ  cl را براي بســتن شكل و پايان دادن به كار وارد 
مي كنيم.

Specify end point of arc,
or [Angle / CEnter / CLose / Direction / Half 
width / line / Radius / Second pt/ Undo / 
Width]:cl ↵ 
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]گزينۀ CLose    [: كاربرد اين گزينه مانند فرمان Line باعث بسته شدن شكل و پايان اجراي فرمان مي شود.
]گزينۀ Width[: اين گزينه براي تعيين پهنا براي پاره خط ها و كمان هاي در حال ترسيم كاربرد دارد.

]گزينۀ HalfWidth[: عملكرد اين گزينه همانند گزينۀ Width است با اين تفاوت كه در تنظيم پهناي آن نصف 
پهنا تعيين مي شود. 

]گزينــۀ Length[: با بــه كار بردن اين گزينه پاره خطي با طول عددي معين در امتداد آخرين پاره خط، ترســيم 
مي شود، يعني نيازي به وارد كردن نقطۀ انتهاي پاره خط نيست.

اگر آخرين قسمت ترسيم شده كمان باشد به كمك گزينۀ Length پاره خطي مماس بر كمان ترسيم مي شود.

]گزينۀ Undo[: كاربرد اين گزينه همانند فرمان Line باعث لغو )حذف( آخرين نقطۀ وارد شده مي گردد.

نكته

براي كاربرد گزينۀ Close از بين زيرمجموعه هاي گزينۀ Arc بايد CL را وارد كرد.

نكته

توجه داشته باشيد پهنای خط )Line Width( با وزن خط )Line Width(  كه در مباحث قبلی گفته 
شد متفاوت است.
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دستوركار شمارۀ 1: 
شكل روبه رو  را توسط فرمان Pline به صورت يك پارچه 

در كاغذ A4 ترسيم كنيد.

مراحل اجرا:
1. فايل ترســيمي را روي انــدازۀ A4 تنظيم كرده و آن را 

نامگذاري و ذخيره كنيد.
2. از طريق فرمان Pline كادر نقشه را ترسيم كنيد.

3. مجدداً فرمان Pline را وارد كنيد.
 Command: pline ↵

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

5. مختصات نقطۀ B را وارد كنيد.

Specify next point or [Arc/ Halfwidth/ 
Length/ Undo/ Width] @25< 0

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

7. مختصات نقطۀ C را وارد كنيد.
Specify end point of arc or
[Angle/ CEnter/ CLose/Direction/ Halfwidth/ 
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]: 
@10,10 ↵

8. حرف l را براي ترسيم پاره خط در ادامه وارد كنيد.

Specify end point of arc or
[Angle/ CEnter/ CLose/Direction/ Halfwidth/ 
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ width]: l ↵

9. مختصات نقطۀ D را وارد كنيد.
[Angle/ CEnter/ CLose/Direction/ Halfwidth/ 
line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]: 30<90
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Ortho: 11.1690<180˚

Ortho: 13.7656<180˚

Ortho: 10.8318<180˚

Ortho: 7.1439<180˚

Ortho: 17.4623<270˚

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

 ORTHO F8 يا دكمۀ  11. ابزار Ortho را به كمك كليد 
در نوار وضعيت فعال كنيد.

12. موس را به ســمت چــپ حركت دهيد و عدد 15 را 
وارد كنيد.

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

13. موس را به ســمت چــپ حركت دهيد و عدد 15 را 
وارد كنيد.

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

14. موس را به ســمت چپ حركــت دهيد و عدد 15 را 
وارد كنيد.

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

15. حرف l را براي ترسيم پاره خط در ادامه وارد كنيد.

Specify end Point of arc or [Angle/ CEnter/ 
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/ 
Second pt/ Undo/ Width]: l ↵

نكته

فعال كردن Ortho را بدون خروج از فرمان Pline انجام دهيد.
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نكته

در صورتي كه مراحل فوق الذكر را پشــت ســرهم اجرا كرده 
باشــيد و در هنگام اجرا از فرمان Pline خارج نشده باشيد با يك بار 
كليك كردن بر روي شكل، بايستي مطابق شكل روبه رو حاصل كار 

شما باشد.

16. مختصات نقطۀ H را وارد كنيد.

Specify next point or [Arc/ CLose/ Halfwidth/ 
Length/ Undo/ Width] @ 30<270 ↵

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

18.مختصات نقطۀ A را وارد كنيد.

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

19. براي پايان فرمان اينتر را وارد كنيد.

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

20. فايل خود را ذخيره كنيد.
21. نتيجــۀ كار را جهــت تأييد و ارزشــيابي به هنر آموز 

محترم ارائه دهيد. 

Ortho: 14.0968<270˚
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نكته

چندضلعي منتظمي كه با فرمان Polygon ترســيم مي شود يك موضوع يكپارچه است، يعني اضالع 
از هم مستقل نيستند و همانند چند خطي يكپارچه ) Polyline( است.

)ب( چندضلعي از جنس Polygon)لف( چندضلعي از جنس خط

 Inscribed الف( محاطي Circumscribed ب( محيطي

Polygon فرمان
فرمان Polygon براي ترســيم چندضلعي منتظم با تعداد اضالع 3 تا 1024 كاربرد دارد. همان طور كه مي دانيم 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.

1. ترسيم چندضلعي به روش دايرۀ كمكي كه خود داراي دو حالت است؛ در اين روش با تعيين شعاع دايرۀ 
كمكي چندضلعي ترسيم مي شود.

2. روش لبه )Edge(؛ در اين روش با تعيين نقاط ابتدا و انتهاي يكي از اضالع چندضلعي ترسيم مي شود.
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Polygon اجراي فرمان
اگر فرمان Polygon را به يكي از شيوه هاي رو به رو وارد كنيم.

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

شيوه هاي ورود فرمان

Draw Toolbar

PolygonDraw Menu

Polygon يا PolCommand Line

)Center( مراحل ترسيم پنج ضلعي منتظم محاطي به روش مركز

↵ 1Command: polygon. فرمان Polygon را وارد مي كنيم.

2. عــدد 5 را به عنوان تعداد ضلع وارد 
مي كنيم.

Enter number of sides <4>: 5 ↵

 :3Specify center of polygon or [Edge]. مركز پنج ضلعي را وارد مي كنيم. 
100,100↵

4. حــرف i را به منظور تعيين حالت 
محاطي وارد مي كنيم.

Enter an option [Inscribed in circle/ 
Circumscribed about circle <i>: ↵

↵ 5Specify radius of circle 30. شعاع دايره كمكي را تعيين مي كنيم. 

)Edge( مراحل ترسيم شش ضلعي منتظم به روش لبه

↵ 1Command: polygon. فرمان Polygon را وارد مي كنيم.

2. عدد 6 را به عنــوان تعداد اضالع وارد 
مي كنيم.

Enter number of sides <5> 6 ↵

3. حــرف e را به منظــور انتخاب روش 
Edge وارد مي كنيم.

Specify center of polygon or 
[Edge]: e ↵

 :4Specify first end point of edge. نقطۀ اول ضلع را تعيين مي كنيم. مثال:
70,50 ↵

 :5Specify second point of edge. نقطۀ دوم ضلع را تعيين مي كنيم.
@20,0 ↵

نتيجه:

نتيجه:

نكته

مراحل ترســيم چند ضلعي منتظم محيطي نيز همانند چند ضلعي محاطي است با اين تفاوت كه در 
مرحلۀ 4 حرف C به منظور حالت محيطي وارد مي شود.
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Explode فرمان
اين فرمان براي تجزيه موضوعات يكپارچه و تركيبي به اجزاء تشكيل دهندۀ آن كاربرد دارد. در هنگام تجزيه 
موضوعــات به كمك فرمان Explode، ممكن 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 پاره خط و كمان 
مجزا و بدون پهنا تبديل خواهد شــد. البته نتيجۀ تجزيه و تغييرات به نوع اجراي تشكيل دهندۀ موضوعات 

تركيبي بستگي دارد.
 

Explode اجراي فرمان
شيوه هاي ورود فرمان مطابق جدول مقابل است.

شيوه هاي ورود فرمان
Modify Toolbar

ExplodeModify Menu

Explode يا x Command Line

Explode مراحل اجراي فرمان

↵ x يا 1Command:   explode. فرمان Explode را وارد مي كنيم.

:2Select objects. موضوعات مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

3. موضوعات ديگــري انتخاب مي كنيم يا براي 
پايان دادن به انتخاب و اجراي فرمان اينتر مي كنيم.

Select objects:
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دستوركار شمارۀ 2: 
 Polygon و Line ،Circle شكل ارائه شده را توسط فرمان  هاي

در كاغذ A4 كادردار و در اليه هاي مربوطه ترسيم كنيد.

)زمان: 10 دقيقه(
مراحل اجرا:

1. اندازه برگۀ A4، اليه هاي الزم و كادر و جدول را تنظيم 
و يا از فايل هاي قبلي استفاده كنيد.

2. دايره قطر 40 را توسط فرمان Circle ترسيم كنيد.
3. خطــوط تقارن دايره را توســط فرمــان Line در اليۀ 

مربوطه با نوع خط Centerترسيم كنيد.
4. فرمان Polygon را وارد كنيد.

  Command: pol ↵
5. عدد 6 را وارد كنيد.

Enter number of sides <4>:6 ↵

6. مركز دايره را به عنوان مركز شش ضلعي معرفي كنيد.
  Specify center of polygon or [Edge]:

7. حرف c را به منظور حالت محيطي وارد كنيد.

Enter on option [Inscribed in circle/Circum 
scribed about circle: <I>: c ↵

8. عدد 20 را وارد كنيد.   

Specify radius of circle: 20 ↵

9. فايل خود را ذخيره كنيد.
10. نتيجــۀ كار را جهــت تأييد و ارزشــيابي به هنر آموز 

محترم ارائه دهيد.

 استاندارد هاي نقشه كشي رعايت شود.
يادآوري
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄
1. منظور از موضوعات چند خطي يكپارچه چيست؟ با شكل توضيح دهيد.

2. مراحل ترسيم پنج ضلعي منتظم محاط در دايره توسط فرمان Polygon را بنويسيد.
3. در فرمان .................. مي توانيم پاره خط و كمان را در دنبالۀ هم به صورت يكپارچه ترسيم كنيم.

4. در فرمان Polygon حداقل .......... ضلع و حداكثر .......... ضلع مي توانيم تعيين كنيم.
5. براي اجراي فرمان Pline، اصطالح Polyline را نيز به صورت كامل مي توانيم در خط فرمان وارد كنيم.

 درست   نادرست
6. آيا چند ضلعي منتظمي كه با فرمان Polygon ترسيم مي شود خود يك موضوع يكپارچه است؟

 بلي   خير
7. كدام گزينه مربوط به گزينه هاي فرمان Pline نيست؟

Width )د   Length )ج  Inscribed )ب   Arc )الف 
8. كدام گزينه در فرمان Polygon معرف حالت محيطي چند ضلعي منتظم است؟

 الف( Inscribed  ب( Edge   ج( Circumscribed  د( هيچ كدام
9. در كدام روش ترسيم Polygon، طول ضلع درخواست مي شود.

Pline )د  Circumscribed )ج  Inscribed )ب   Edge )الف 
10. در كدام گزينه فرمان Pline، طول عددي پاره خط تعيين مي شود؟

Length )د   Arc )ج  Halfwidth )ب   Width )الف 
11. برای ترسيم شش ضلعی منتظم مطابق شكل روبه رو با توجه به اندازه داده شده كاربرد كدام روش و حالت 

از فرمان Polygon مناسب تر است.
 Edge , Center )ب   Inscribed, Center )الف 

Inscribed, Edge )د   Circumscribed, Center )ج 
12. شكل يكپارچه روبه رو اگر با فرمان Explode تجزيه شود، به چند جزء تبديل خواهد شد.

 الف( 5   ب( 7   ج( 6   د( 3
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عملي ◄
هريك از نقشه های ارائه شده را در كاغذ A4 توأم با كادر و جدول و در اليه هاي مربوط ترسيم كنيد.

توجه: در نقشــۀ زير برای نمای روبه رو از فرمان Polyline و در ســاير نقشه ها برای چندضلعی های منتظم از 
فرمان Polygon استفاده كنيد.

)زمان: 120 دقيقه(
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Rectangle و Chamfer ،Fillet اجراي فرامين

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - فرمان Fillet را اجرا كند.

 - براي گرد كردن گوشه ها در نقشه، از فرمان Fillet استفاده كند.
 - فرمان Chamfer را اجرا كند.

  - با اجراي فرمان Chamfer گوشه هاي نقشه را پخ بزند.
  - فرمان Rectangle را اجرا كند.

 - به كمك فرمان Rectangle انواع مستطيل ها را ترسيم كند.
 - گزينه های فرمان Rectangle را شناسايی كرده و در تمرين هاي عملی به كار ببرد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

268



پيش آزمون
1. چگونه می توان شكل )الف( را به كمك فرمان های ويرايشی به شكل )ب( تبديل كرد؟

2. آيا تا كنون در نقشه كشي با اصطالح Fillet روبه رو شده ايد، در كجا و با چه مفهومي؟
3. گوشه هاي يك شكل هندسي را چگونه مي توان پخ زد؟

4. چگونه مي توانيم در اتوكد يك مستطيل يكپارچه ترسيم كنيم؟
5. اصطالح Rectangle به چه معنا و مفهومي است؟

6. چگونه مي توانيم يك مستطيل با گوشه هاي گرد شده نظير شكل زير اما يكپارچه ترسيم كنيم؟

)الف()ب(
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Fillet فرمان
اين فرمان براي گرد كردن گوشه هاي داخلي و خارجي موضوعات با شعاع معين كاربرد دارد. 

فرمان  Fillet يكي از فرمان های  ويرايشي است كه با اجراي آن گوشه هاي ترسيمات، نظير شكل زير گرد 
مي شود.

به شكل زير توجه كنيد، همان طور كه مشاهده مي كنيد  فرمان Fillet براي ترسيم نيم دايره نيز كاربرد دارد!
  Fillet الف( قبل از اجراي(

  Fillet الف( قبل از اجراي(

  Fillet ب( بعد از اجراي(

  Fillet ب( بعد از اجراي(
نكته

البته به خاطر داشته باشيد كه شعاع در اين حالت تأثيری در ترسيم نيم دايره ندارد و هر شعاعی می تواند داشته باشد.

كاربرد شــعاع صفر در فرمان Fillet برای گوشــه های موضوعاتی كه با فرمان Fillet گرد شده اند 
منجر به حذف كمان نخواهد شد بلكه مطابق شكل روبه رو عالوه بر وجود كمان گوشۀ شكل نيز كامل 

می شود. 

يا

چنين با تنظيم شعاع برابر صفر)0( در فرمان Fillet مي توانيم گوشه هاي ناقص و يا گرد شده را نيز كامل كنيم.
شكل زير دو حالت از اين عمل را نشان مي دهد.

نكته
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شيوه هاي ورود فرمان

Modify Toolbar

FilletModify Menu

FilletCommand Line

Fillet اجراي فرمان
با وارد كردن فرمان Fillet، ابتدا تنظيمات جاري و سپس 

پيغام هاي ديگر به شرح زير صادر مي شود.

Trim الف( حالت(No trim حالت )ب(

Fillet مراحل اجراي فرمان

1. فرمان Fillet را وارد مي كنيم.
در تنظيمات جاري حالت Trim فعال است و شعاع صفر 

)0( است.

Command: fillet ↵
Current settings: mode= TRIM , Radius= 0

2. حرف r را برای تنظيم شعاع وارد می كنيم.
Select first object
or [Undo/ Polyline/ Radius/Trim/Multiple]: r ↵

:3Specify fillet radius. شــعاع مورد نظــر برای فيلــت را تعيين می كنيم.

4. اولين موضوع را انتخاب مي كنيم.
يا يكي ديگر از گزينه ها را انتخاب مي كنيم.

Select first object
or [Undo/ Polyline/ Radius/Trim/Multiple]:

5. موضوع دوم را انتخاب مي كنيم.
يا براي كامل كردن گوشــه ناقص با شعاع صفر كليد 
Shift را فشرده و موضوع دوم را انتخاب مي كنيم.

Select second object
or shift- select to apply corner :

  ]گزينۀ Radius[: اين گزينه براي تنظيم شعاع كاربرد دارد.
]گزينۀ Undo[: براي لغو آخرين مرحله از عملكرد Fillet  كاربرد دارد.

]گزينۀ Multiple[: براي گرد كردن چندين گوشه حتي با شعاع هاي مختلف در يك بار اجراي فرمان Fillet كاربرد 
دارد.

]گزينۀ Trim[: براي تعيين وضعيت قسمت هاي اضافي كاربرد دارد كه با وارد كردن آن دو حالت Trim و 
No trim مطابق شكل قابل تنظيم است.
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به نمونه هاي ديگري از وضعيت گزينۀ Trim و اجرای فرمان Fillet توجه كنيد.

Fillet الف( قبل از اجراي(

Fillet الف( قبل از اجراي

Fillet ب( بعد از اجراي(

Fillet ب( بعد از اجراي

وقتي حالت Trim فعال است

 ، Polylineاين گزينه براي گرد كردن همزمان تمام گوشــه هاي موضوعات يك پارچه نظير :]Polyline گزينۀ[
Polygon و غيره مطابق شكل كاربرد دارد.

Fillet الف( قبل از اجراي(Fillet بعد از اجراي )ب(

Fillet در فرمان Polyline كاربرد گزينۀ 
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دستوركار شمارۀ 1:
مثلث روبــه رو را به كمك فرمان Line ترســيم كرده و 

سپس گوشه هاي آن را به كمك فرمان Fillet گرد كنيد.
)زمان: 10 دقيقه( 

توجه: همان طور كه از نقشه كشی می دانيد خطوط نازک 
گوشه ها در اين تصوير جزء ضروريات اندازه گذاری است 

و جزء شكل اصلی محسوب نمی شود.

مراحل اجرا:
1. توسط فرمان Line مثلث اوليه را ترسيم كنيد.

2. فرمان Fillet را وارد كنيد.  
Command: fillet يا f ↵ 

3. حرف r را وارد كنيد.

Select First object or [Undo/Polyline/ Radius/  
Trim/ Multiple]:r ↵

4. عدد 5 را وارد كنيد.
    Specify fillet radius :<5 :< پيشفرض ↵ 

5. حرف m را به منظور انتخاب گزينۀ Multiple وارد 
كنيد.

Select object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/ 
Multiple]: m ↵

Fillets = R5
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6. پاره خط سمت چپ مثلث را انتخاب كنيد.  
Select  first object or…:

7. پاره خط باالي مثلث را انتخاب كنيد.  
Select second object or…:

8 . براي دو گوشۀ ديگر نيز همانند مرحلۀ 5 و6 عمل كنيد 
تا حاصل آن مطابق شكل رو به رو گردد. 

9. نتيجۀ كار را ذخيره كرده و جهت تأييد و ارزشــيابي به 
هنر آموز  محترم ارائه دهيد.

نتيجۀ مرحلۀ 7
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Chamfer فرمان
فرمان  Chamfer يكي از فرمان هاي ويرايشي است كه براي پخ زدن گوشه هاي داخلي و خارجي موضوعات كاربرد دارد.

توسط فرمان Chamfer به دو روش مي توانيم گوشه ها را پخ بزنيم كه عبارت اند از:
الف( روش Distance: در اين روش مطابق شكل )الف( پخ با دو مقدار فاصله اول )D1( و فاصله دوم )D2( تعيين می شود.

ب( روش Angle: در اين روش مطابق شكل) ب( پخ با يك طول )Length( و يك زاويه )Angle( نسبت به طول تعيين 
شده تنظيم می گردد.

Chamfer اجراي فرمان
فرمان Chamfer به شــيوه هاي منــدرج در جدول مقابل 

قابل وارد كردن است.

شيوه هاي ورود فرمان

Modify Toolbar

ChamferModify Menu

Chamfer  يا ChaCommand Line

Chamfer مراحل اجراي فرمان

1. فرمان Chamfer  را وارد مي كنيم در تنظيمات جاري 
حالت Trim فعال و روش جاري اســت كه مقدار فاصلۀ 

اول صفر و مقدار فاصلۀ دوم نيز صفر است.

Command: chamfer ↵
TRIM mode current chamfer
 Dist 1=0, Dist 2= 0

2. حرف D را به منظور تعيين اندازه پخ وارد مي كنيم.
Select first line
or[Undo/ PolyLine/ Distance/ Angle/ Trim/ 
mEthod /Multiple]:d ↵

< 3Specify first chamfer distance:<0 , 0. فاصله اول پخ را تعيين مي كنيم.

<مقدار اول>:4Specify Second chamfer Distance. فاصله دوم پخ را تعيين مي كنيم.

5. ضلع اول را انتخاب مي كنيم.
يا يكي از گزينه هاي ديگر را انتخاب مي كنيم.

Select first line
or[Undo/ Polyline/ Distance/ Angle/ Trim/ 
mEthod/ Multiple]:

6. خط)ضلع( دوم را انتخاب مي كنيم.  
يا براي كامل كردن گوشه هاي ناقص به صورت تيز كليد 

Shift را فشرده و موضوع دوم را انتخاب مي كنيم.

Select second line 
or Shift - Select to apply corner

)الف( روش Angle )زاويه( )ب( روش Distance )فاصله( Chamfer الف( قبل از اجراي(Chamfer بعد از اجراي )ب(
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]گزينۀ Distance[: براي تنظيم فواصل لبه هاي پخ در روش Distance كاربرد دارد.
]گزينۀ Angle[: براي تنظيم مقادير پخ در روش Angle كاربرد دارد.

]گزينۀ Method[: براي تعيين روش جاري پخ زدن در هنگام وارد كردن فرمان Chamfer كاربرد دارد.
]گزينۀ Undo[: براي لغو آخرين مرحلۀ عملكرد فرمان Chamfer كاربرد دارد.

  Chamfer براي پخ زدن چندين گوشه، حتي با اندازه هاي مختلف در يك بار اجراي فرمان :]Multiple گزينۀ[
كاربرد دارد.

 ،t براي تعيين وضعيت قســمت هاي اضافي كاربرد دارد، به نحوي كه بــا وارد  كردن حرف :]Trim گزينــۀ[
وضعيت آن ها به  دو حالتTrim  و No trim مطابق شكل قابل تنظيم است.

]گزينــۀ Poly line[، اين گزينه براي پخ زدن همزمان تمام گوشــه هاي يك موضوع چند خطي يك پارچه نظير 
Polygon ،Polyline  و غيره كاربرد دارد.

Trim حالتNo trim حالت 

Chamfer الف( قبل از اجراي(Chamfer بعد از اجراي )ب(

نكته

در صورتي كه در فرمان Chamfer اندازۀ پخ در هريك از روش هاي Distance و Angle صفر وارد 
Shift هنگام  شــود، به كمك آن مي توانيم لبه هاي ناقص را تكميل كنيم. اين عمل با فشــردن كليد 

انتخاب ضلع دوم نيز امكان پذير است.
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دستوركار شمارۀ 2:
گوشه هاي شكل ارائه شده را به كمك فرمان Chamfer پخ بزنيد.

)زمان 10 دقيقه(

مراحل اجرا:
1. توســط فرمان Pline  شــكل مقابل را به صورت يكپارچه 

ترسيم كنيد.
2. فرمان Chamfer را وارد كنيد.  

Command: chamfer ↵

3. حرف d را وارد كنيد.

Select first line or[ Undo/ Polyline/ Distance/ 
Angle/ Trim/mEthod/ Multiple: d↵

4. عدد 5 را وارد كنيد.  
Specify first chamfer distance<0.0000>5↵

5 . اينتر كنيد.  
Specify second chamfer distance<5.0000>:↵

6. حرف P را براي كاربرد گزينۀ Polyline انتخاب كنيد.  
Select first line or [Undo/ Polyline/ Distance…]

7. شكل يك پارچه موجود را انتخاب كنيد.
8. فايل خود را ذخيره كنيد.

9. نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشــيابي به هنرآموز محترم 
ارائه دهيد.

نكته

براي اين كه عملكرد فرمان Chamfer را با گزينۀ 
Polyline  مي خواهيم انجام دهيم. در ترســيم شــكل 

اوليه توسط فرمان Pline حتمًا از گزينۀ Close استفاده 
كنيد.
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Rectangle فرمان
اين فرمان براي ترســيم مستطيل به كار مي رود. مستطيلي 
كه بــا فرمــان Rectangle ايجاد مي شــود يك موضوع 
يك پارچه محســوب مي شود و با تعيين دو گوشه متقابل 

ترسيم مي شود.
فرمان Rectangle يك فرمان ترسيمي است، اما داراي 
گزينه هايي است كه مي توانيم مستطيل هايي با ويژگي هاي 

ويرايشي نيز ايجاد كنيم.
  Rectangle نمونه هايي از مســتطيل هايي كه با فرمان

ترسيم شده اند را در اشكال روبه رو مشاهده مي كنيد.

Rectangle اجراي فرمان
اين فرمان به شيوه هاي روبه رو وارد مي شود.

Other corner

گوشۀ ديگر

First corner

گوشۀ اول

شيوه هاي ورود فرمان

Draw Toolbar

rectangleDraw Menu

Rectangle يا Rectang يا RecCommand Line:

Rectangle مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: rec. فرمان Rectangle  را وارد مي كنيم

2. گوشۀ اول مستطيل را تعيين مي كنيم يا 
گزينه هاي ديگر را انتخاب مي كنيم.

Specify first corner point,
or [Chamfer / Elevation / Fillet 
/ Thickness / Width]:

3. گوشۀ ديگر مستطيل را تعيين مي كنيم يا 
گزينه هاي ديگر را انتخاب مي كنيم.

Specify other corner point, 
or [Area/ Dimensions/Rotation]:
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]گزينۀ Chamfer[: اين گزينه براي ترسيم مستطيل پخ دار 

مطابق شكل كاربرد دارد.

]گزينۀ Fillet[: براي ترسيم مســتطيل با گوشه هاي گرد 

كاربرد دارد.

]گزينۀ Width[: امكان ترســيم مســتطيل با خط پهن را 

فراهم مي سازد.

]گزينۀ Dimension[: اين گزينه براي ترســيم مستطيل با 

تعيين ابعاد طول و عرض آن كاربرد دارد.

]گزينۀ Area[: براي ترسيم مستطيل با تعيين مساحت آن 

كاربرد دارد.

]گزينۀ Rotation[: براي ترســيم مســتطيل مورب نظير 

شكل كاربرد دارد.

Chamfer

Fillet

Width

Rotation angle

زاويۀ چرخش

نكته

گزينه هاي Elevation و Thickness مربوط به ديد سه بعدي است.
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دستوركار شمارۀ 3:
 Rectangle مستطيلي مطابق شكل ارائه شده توسط فرمان 

را ترسيم كنيد.
)زمان : 5 دقيقه(

مراحل  اجرا:
1. فرمان Rectangle را وارد كنيد.  

Command: rectangle↵

2. حرف f را به منظور تعيين شعاع Fillet وارد كنيد.  

Specify first corner point or [Chamfer/ Eleva-
tion/ Fillet/…]: f↵

3. عدد 10 )شعاع فيلت( را وارد كنيد.  
Specify fillet radius for rectangle <0.0000>:10↵

4. حرف w را به منظور تعيين پهناي خط مســتطيل وارد 
كنيد.

Specify first corner point or [Chamfer/ Eleva-
tion/ Fillet/ Thickness/ Width]: W↵

5. عدد 5 )پهناي خط( را وارد كنيد.  
Specify line width for rectangle: 5↵

6. گوشۀ اول مستطيل را تعيين كنيد.  
Specify first Corner point or …:100,50↵ مثال

7. گوشۀ ديگر مستطيل را تعيين كنيد.  
Specify other corner point or …:@ 65,45 ↵

8. شكل حاصل را ذخيره كنيد.

9. نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم 
ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄
1. مراحل اجراي فرمان Fillet را بنويسيد.

2. مراحل اجراي فرمان Chamfer به روش Distance را بنويسيد.
3. مراحل ايجاد مستطيل به كمك فرمان Rectangle را بنويسيد.

4. توسط فرمان .................... مي توانيم شكل )الف( را به شكل )ب( تبديل كنيم.

     

5. براي ترسيم مستطيل مطابق شكل مقابل گزينۀ.................................... كاربرد دارد.

6. در تنظيمات شعاع فرمان Fillet، شعاع اول و شعاع دوم خواسته مي شود.
 درست   نادرست

7. به كمك فرمان هاي Fillet و Chamfer مي توان گوشه هاي ناقص را نيز كامل كرد.
 درست   نادرست

8. مستطيلي كه با فرمان Rectangle ترسيم مي شود يك موضوع يك پارچه است.
 درست   نادرست

)ب()الف(
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9. كدام گزينه در فرمان Fillet امكان گرد كردن گوشــه ها را با شــعاع هاي متفاوت بدون خارج شــدن از فرمان 
امكان پذير مي كند؟

 الف( Multiple   ب( Trim   ج(Polyline   د( همه موارد 
10. ايجاد پخ بر روي شكل مقابل با كدام گزينه از فرمان Chamfer مناسب تر است؟

   Method )ب   Distance )الف 
 ج( Angle    د( هيچ كدام

11. كدام گزينه در فرمان Rectangle امكان ترسيم مستطيل با تعيين مساحت آن را فراهم مي سازد.
Area )د    Width)ج   Rotation )ب    Dimension)الف 

تحقيق: ◄
در مورد عملكرد و كاربرد [Pick points] در گزينۀ Rotation از فرمان مستطيل تحقيق كنيد.

عملي: ◄
)زمان: 180 دقيقه(

1. براي هر يك از شكل هاي ارائه شده، مطلوب  است:
الف( تعيين و تنظيم فايل ترسيمي A4 توأم با كادر و جدول و اليه هاي الزم و نام گذاري فايل.

ب( ترسيم نقشۀ مطابق با تصاوير موجود )فرمان هاي ترسيمي و ويرايشي مربوط را به كار ببريد(
ج( ذخيره سازي فايل هاي مربوط.

د( ارائۀ نقشه به هنرآموز محترم جهت ارزشيابی.
هنرآموزان محترم: عملكرد هنرجويان در فرمان های ويرايشی را با نظارت شهودی ارزشيابی كنيد.
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واحد كار ششم
كاربرد Snap و Grid در نقشه كشي و ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك

عنوانشماره
زمان

جمععملينظري

1
ترسيم تصاوير برحسب واحد به 

.Grid و Snap كمك ابزار
134

268ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك2



ترسيم تصاوير برحسب واحد به كمك ابزار
Grid و Snap 

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - مفهوم و كاربرد Snap و Grid را بيان كند.

- Snap و Grid را به كمك پنجرهٔ Drafting Setting تنظيم كند.
 - ابزار Snap و Grid را در ترسيم نقشه ها به كار بگيرد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

134



پيش آزمون
1. كاربرد كاغذ شطرنجي در نقشه كشي چيست؟

2. چگونه در اتوكد برگه )محدودۀ Limits( شبكه بندي مي شود؟
Snap .3 در اصطالح به چه مفهومي است؟

4. كاربرد ابزار Snap چيست؟
5. دكمه هاي Grid و Snap در كدام نوار پنجرۀ اتوكد قرار دارند؟

6. آيا نقشــهٔ  فاقد اندازه اما واحدبندی شــده مطابق شكل روبه رو را می توانيم در اتوكد به صورت دقيق ترسيم 
كنيم؟
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Snap و Grid ابزار
قباًل با كاغذ شطرنجي و كاربرد آن در نقشه كشي آشنا شده ايد و در نرم افزار اتوكد نيز قباًل  گفتيم Grid محدودۀ 
ترسيمي )Limits( را شبكه بندي مي نمايد. در اين قسمت قصد داريم با تنظيم فاصلۀ نقاط شبكه بندی )Grid( و 
به كمك ابزار Snap مانند كاغذ شطرنجي براي ترسيمات دقيق استفاده كنيم. Snap ابزاري است كه با فعال كردن 
آن مكان نما در نقاط معيني از صفحۀ ترسيمي جذب مي شود و حركت مكان نما توسط موس از نقطه اي به نقطۀ 
ديگر به صورت پرشــي انجام مي شــود. اين ويژگی براي تعيين مختصات بدون وارد كردن عدد كاربرد دارد.

مثال: مستطيل مقابل را به كمك ابزار Snap در برگۀ A4 ترسيم مي كنيم.

F9 را فشــار مي دهيم تا ابزار Snap فعال شــود. Snap در نوار وضعيت كليك كرده و يا كليد  1. روي دكمۀ 

F7 را فشار می دهيم تا ابزار Grid فعال می شود. Grid در نوار وضعيت كليك كرده و يا كليد  2. روی دكمه ی 
3. فرمان Line را وارد كرده و مكان نما را به محلي دلخواه برده و كليك مي كنيم.

4. مكان نما را به سمت راست يا چپ حركت داده تا 5 پرش انجام دهد و كليك مي كنيم.

5. مكان نما را به سمت باال حركت داده تا 4 پرش انجام دهد و كليك مي كنيم.

6. به همين ترتيب دو ضلع باقيماندۀ مستطيل را ترسيم كرده و از فرمان Line خارج مي شويم.
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Grid و Snap تنظيم كردن ابزار
مقصود از تنظيم اين ابزار تعيين فاصلۀ نقاط شــبكه بندي 
)Grid( و پرش مكان نما )Snap( است كه براي اين منظور 

طي مراحل زير عمل مي كنيم.
Grid در نوار  Snap يــا  1. بــر روي دكمۀ 
وضعيت كليك راست مي كنيم و يا از منوي Tools روي 
Drafting Setting كليك مي كنيم تا پنجرۀ زير ظاهر شود.

 Snap و قســمت Snap and Grid 2. در ســربرگ
تنظيمات فواصل را به شرح زير انجام مي دهيم.

◄ .Snap X spacing فاصلۀ افقي پرش مكان نما در كادر

فاصلــۀ قائم )عمــودي( پرش مكان نمــا در كادر      ◄
.Snap Y spacing

3. همچنان در سربرگ Snap and Grid و در قسمت Grid تنظيمات فواصل را به شرح زير انجام مي دهيم.

◄ .Grid X spacing فاصلۀ افقي بين نقاط شبكه بندي در كادر

◄ .Grid X spacing فاصلۀ قائم )عمودي( بين نقاط شبكه بندي در كادر
OK كليك مي كنيم. 4. بر روي دكمۀ 

نكته

Grid on F7 مي توانيم ابزار مزبور را فعال كنيم. Snap on F9  و  1. به كمك گزينه هاي 
2. فعال كردن گزينۀ Equal X and Y Spacing   در قســمت Snap، باعث مي شود در صورت تعيين 
OK مقدار Y نيز برابر X گردد، اين عملكرد بر روي تنظيمات  مقدار X و تأييد تنظيمات به كمك 

Grid نيز تأثيرگذار است.

3. گزينۀ تنظيمي Major line every مربوط به محيط سه بعدي است.
4. تنظيــم و فعــال نمودن ابزار Snap و Grid را به كمك فرمان هاي Snap و Grid  از طريق خط فرمان 

نيز مي توان انجام داد.
Ctrl+B نيز فعال و  Ctrl+G و ابزار Snap با كليدهــاي تركيبي 5. ابــزار Grid با كليدهــاي تركيبي

غيرفعال مي گردند.
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دستوركار:
 شــكل ارائه شده را توســط فرمان Line و به كمك ابزار 

Grid و Snap ترسيم كنيد.

)زمان: 10 دقيقه(

مراحل اجرا:
Snap كليك راست كنيد. Grid يا  1. بر روي دكمه هاي 
2. بر روي گزينۀ Settings از منوي باز شده كليك كنيد.

 Snap and  Gridو سربرگ Draftting Settings 3. در پنجرۀ
فواصل نقاط شبكه بندي Grid را روي عدد 10 تنظيم كنيد.

4. در پنجرۀ مذكور فواصل نقاط Snap را نيز بر روي عدد 
10 تنظيم كنيد.

OK كليك كنيد. 5. بر روي دكمۀ 
Snap را در وضعيت فعال  Grid و  6. دكمه هاي 

قرار دهيد.
7. فرمان Line را وارد كنيد.

8. مكان نما را به ســمت راست حركت دهيد، تا دو پرش 
انجام شود و كليك كنيد.

9. مكان نما را به ســمت پاييــن حركت دهيد تا دو پرش 
انجام دهد، سپس كليك كنيد.

10. مكان نما را به سمت راست حركت دهيد تا دو پرش 
انجام دهد، سپس كليك كنيد.
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11. مكان نما را به ســمت باال حركــت دهيد تا دو پرش 
انجام دهد، سپس كليك كنيد.

12. ساير خطوط را نيز همانند مراحل قبل ترسيم كنيد تا 
نتيجه، مطابق شكل مقابل حاصل شود.

13. ترسيم خود را ذخيره كنيد.
14. نتيجۀ كار را جهت ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم 

ارائه كنيد.
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ارزشيابي پاياني:

نظري ◄
1. مفهوم و كاربرد ابزار Grid و Snap چيست؟

2. در پنجرۀ شكل مقابل قسمت هاي مشخص شده را معرفي كنيد.
 Snap spacing در قســمت Equal X and Y Spacing 3. عملكرد گزينۀ
در پنجرۀ Drafting Setting )شــكل مقابــل( بر روي تنظيمات Grid نيز 

تأثيرگذار است.
  درست    نادرست

Snap .4 همان Osanp  است.
  درست    نادرست

5. تنظيمات Snap و Grid از طريق خط فرمان نيز امكان پذير است.
  درست    نادرست

6. وقتي ابزار .................. فعال باشد مكان نما در نقاط معيني از صفحۀ ترسيمي جذب مي شود.
7. در كدام گزينه كليد مربوطه صحيح معرفي نشده است.

   Snap=F6 )ب     Grid= F7 )الف  
Snap= Ctrl+B )د      Grid= Ctrl+G )ج  

8. در تنظيمات Snap و Grid كدام گزينه براي يكسان شدن مقادير X وY كاربرد دارد.
Major line every )ب     Equal X and Y spacing )الف  

Display Grid beyond limits )د                 Adaptive Grid )ج  

عملی ◄
برای نقشه های واحدبندی شدۀ ذيل مطلوب است:

الف( ترسيم دست آزاد نمای سوم هر نقشه داخل كتاب در جايگاه مربوط
ب( تنظيم فايل ترسيمی A4 توأم با كادر و جدول و اليه های مربوط

ج( تنظيم و فعال كردن ابزار Grid و Snap مطابق با شبكه بندی موجود )هر خانه شبكه بندی را 5 واحد در نظر بگيريد.
Grid و Snap د( ترسيم سه نمای هر نقشه به كمك ابزار

ه ( ذخيره سازی و ارائه كليه فايل ها به هنرآموز 
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ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - ابزار Isometric را در تنظيمات Snap فعال كند.

 - حالت هاي سه گانه محورهاي ايزومتريك را تعويض كند.
 - به كمك ابزار Isometric خطوط تصوير مجسم را ترسيم كند.

 - نحوۀ ترسيم دايره اي ايزومتريك در اتوكد را بيان كند.
 - به كمك ابزار Isometric و فرمان Ellipse دايره هاي ايزومتريك ترسيم كند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

178



پيش آزمون
1. كاربرد تصوير مجسم در نقشه كشي چيست؟

2. ويژگي هاي تصوير مجسم ايزومتريك را بيان كنيد.
3. در اتوكد چگونه مي توانيم تصوير مجسم ايزومتريك ترسيم كنيم؟

4. دايرۀ ايزومتريك در اتوكد چگونه ترسيم مي شود؟
5. آيا منظور از تصوير مجسم همان مدل سه بعدي است؟
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ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك
ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك در محيط دو بعدي اتوكد نيازمند تنظيم ابزار خاص است كه به آن مي پردازيم.

فعال كردن محورهاي ايزومتريك 
 Draftting Settings بر روي Tools در نوار وضعيت كليك راست كرده و يا از منوي Snap 1. بر روي دكمۀ 

كليك مي كنيم.
2. در سربرگ Snap and Grid در قسمت Snap type دكمۀ Isometric snap را فعال مي كنيم.

OK كليك مي كنيم. 3. بر روي دكمۀ 

نكته

F 5 و يا كليدهاي 1. به كمك كليد
Ctrl مي توان حالت محورهاي ايزومتريك   + E

را بين نماهاي Right ،Top و Left تعويض كرد.
2. وقتي ابــزار Isometric Snap فعال باشــد ابزار 

Ortho تابع محورهاي ايزومتريك مي شود.

در برخی صفحه كليدها، كليدهای تابع دوحالته است. دقت كنيد حالت متداول آن فعال باشد.
يادآوری
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دستوركار شمارۀ 1: 
مكعب مســتطيل شكل ارائه شــده را به كمك ابزار توسط فرمان 

Line ترسيم كنيد.

مراحل اجرا:
1. ابــزار Isometric Snap را در پنجرۀ Draftting Setting فعال 

كنيد و همچنين ابزار Ortho را نيز فعال كنيد.
2. فرمان Line را وارد كنيد.  

Command: line↵

3. مختصات نقطۀ S را وارد كنيد.  
Specify first point: 100,50 ↵ مثال

4. دقت كنيد وضعيت محورها درحالت Right باشد. مكان نما را 
به سمت راست حركت داده و عدد 30 را وارد كنيد.  
Specify next point or [Undo]: 30 ↵

5. مكان نما را به سمت باال حركت داده و عدد 15 را وارد كنيد.  
Specify next point or [Undo]: 15 ↵

6. مكان نما را به سمت چپ حركت داده و عدد 30 را وارد كنيد.  
Specify next point or [Close/Undo]: 30 ↵

7. مكان نما را به سمت پايين حركت داده و عدد 15 را وارد كنيد.  
Specify next point or [Close/Undo]: 15 ↵

Ctrl  را فشار دهيد تا وضعيت   + E F 5 يا كليدهاي  8 . كليد 
محورها از حالت Right به Left تبديل شود.

9. مكان نما را به سمت چپ حركت داده و عدد 20 را وارد كنيد.  
Specify next point or [Close/Undo]: 20 ↵

Ortho

Ortho

Ortho

Ortho: 9.8531

Ortho: 7.1375

Ortho: 24.7779 <
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10. مكان نما را به ســمت باال حركت داده و عدد 15 را وارد 
كنيد.  

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

11. مكان نما را به ســمت راســت حركت داده و عدد 20 را 
وارد كنيد.  

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

Ctrl را فشار دهيد تا   + E F 5  يا كليدهاي   12. كليد 
محورها به وضعيت Top تبديل شود.  

13. مكان نما را به ســمت راســت حركت داده و عدد 30 را 
وارد كنيد.  

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

14. مكان نما را به سمت چپ حركت داده و عدد 20 را وارد 
كنيد.  

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

15. مكان نما را به سمت چپ حركت داده و عدد 30 را وارد 
كنيد.  

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

16. كليد اينتر را براي پايان دادن به فرمان فشار دهيد.
Specify next point or [Close/Undo]:  ↵

17. فايل خود را ذخيره كنيد.
18. نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشــيابي به هنرآموز محترم 

ارائه دهيد.

Ortho: 5.4266 <

Ortho: 16.5572 <

Ortho: 5.9644

Ortho:

Ortho

Ortho: 1.50

Ortho: 14.9547 < 210
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نكته

1. بــراي تطبيــق دايــرۀ ايزومتريك بــر نماي 
موردنظر، پس از وارد كردن مركز نيز مي توان به كمك 
Ctrl وضعيت محورها   + E F 5  يا  كليدهــاي 

را تغيير داد.
2. برای ترســيم كمان ايزومتريك بايستی دايرۀ 
ايزومتريــك ترســيم كرده و ســپس بــا فرمان های 
نمــود. اصــالح  را  آن   Trim نظيــر  ويرايشــی 

)Iso circle( ترسيم دايرۀ ايزومتريك
مي دانيم 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 مي كنيم.

)isocircle( مراحل ترسيم دايرۀ ايزومتريك

1. ابزار Isometric Snap را فعال مي كنيم.

↵ 2Command: ellipse. فرمان Ellipse را وارد مي كنيم.

3. حرف i را وارد مي كنيم )به منظور انتخاب 
دايرۀ ايزومتريك(

Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center/Iso 
circle]: i  ↵

مثال ↵ 4Specify center point of isocircle: 50,50. مركز دايرۀ ايزومتريك را تعيين مي كنيم.

مثال ↵ 5Specify radius of isocircle: 30. شعاع دايرۀ ايزومتريك را وارد مي كنيم.
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دستوركار شمارۀ 2: 
تصوير مجســم مقابل را در يك فايل ترسيمي A4 ترسيم 

كنيد.
)زمان: 25 دقيقه(

مراحل اجرا:
1. فايل ترسيمي A4 توأم با كادر و جدول و اليه هاي الزم 

را تنظيم كنيد.
2. محورهاي ايزومتريك را فعال كنيد.

3. توســط فرمان Line و به كمك ابــزار Ortho، خطوط 
مكعب را در حالت ايزومتريك ترسيم كنيد.

4. فرمان  Ellipse را وارد كنيد. 
 Command : ellipse ↵

5. حرف I را به منظور انتخاب گزينۀ Iso circle وارد كنيد.  

Specify axis endpoint or [Arc / Center / 
Isocircle]: i ↵

6. مركز دايرۀ ايزومتريك نماي روبه رو را تعيين كنيد.  
Specify center point of isocircle:
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7. عدد 30 را به عنوان شعاع دايره وارد كنيد:  
Specify radius of isocircle:

 F 5 8. وضعيــت محورهاي ايزومتريك را به كمك دكمۀ  
Ctrl مطابق نماي جانبي تنظيم كنيد.  +  E يا 

9. دايــرۀ ايزومتريــك قطر 40 واقع در نمــاي جانبي را 
همانند مراحل 6 و 7 ترسيم كنيد.

10. دايرۀ ايزومتريك قطر 50 واقع در نماي سر را همانند 
مراحل قبل ترسيم كنيد.

11. ترسيم خود را ذخيره كنيد.
12. نتيجــۀ  كار را جهت تأييد و ارزشــيابي به هنرآموز 

محترم نشان دهيد.
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ارزشيابي پاياني:

نظري ◄
1. مراحل تنظيم محورهاي ايزومتريك را بنويسيد.

2. كليد ......... و يا كليد هاي تركيبي ......... براي تعويض حالت محورهاي ايزومتريك كاربرد دارد.
3. ترسيم دايرۀ ايزومتريك از طريق فرمان ........ و گزينۀ ......... امكان پذير است.

4. وقتي ابزار Isometric Snap فعال باشد ابزار Ortho تابع محورهاي ايزومتريك مي شود.
 درست           نادرست

5. كدام گزينه جزو حالت هاي سه گانۀ 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 مي توان 

ترسيم كرد؟
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عملي )زمان: 180 دقيقه( ◄
1. براي هر يك از تصاوير ارائه شده مطلوب است:

الف( تنظيم فايل ترسيمي A4 توأم با كادر و جدول و اليه هاي الزم و نام گذاري فايل مذبور.
ب( ترسيم تصوير مجسم و نقشه های مربوط طبق جانمايی صفحات كتاب

ج( ذخيره سازي هر نقشه به صورت جداگانه و ارائه به هنرآموز محترم خود جهت ارزشيابي.
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