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واحد کار اول 

ف کلی 
لی هد

ف ک
هد

هدفهایرفتاری:
فراگیرپسازگذراندناینواحدکاربایدبتواند:  

عملینظری
43

ساعتهایآموزش

تواناییاجراینرمافزار2010AutoCADوآشناییبامحیطآن

1-نرمافزاراتوکدوضرورتیادگیریآنرابداند.

2-روشهایمختلفاجرایفرمانهادراتوکدرانامببرد.

3-نحوهاستفادهازماوسوصفحهکلیدرافرابگیرد.

4-قسمتهایمختلفصفحهنرمافزاررابشناسد.

5-محیطهایمختلفکاریدراتوکدراتعویضکند.

6-رنگزمینهصفحهتصویراتوکدراتغییردهد.

7-فرمانهایعمومیمانند:New,Open,asSave,Save,Redo,Undo,
Recover,PurgeوQuitرااجرانماید.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

نرمافزاراتوکدوضرورتیادگیریآن

نرمافزارAutocadنوشتهشرکتAutodeskیکیازدههانرمافزاریاستکهتوسطاینشرکت 
طراحیوبهبازارعرضهشدهاست.

عبارتCADخالصهایاستازسهکلمه:DraftingorDesignAidedComputerکهمعنای 
آنترسیمیاطراحیبهکمکرایانهاستوعبارتAutoازکلمهAutomaticبهمعنایخودکارگرفتهشده

کهدرواقعمعنیعبارتباالطراحییاترسیمبهکمکرایانهبهصورتخودکارمیباشد.

ایننرمافزارازمحبوبیتبسیارباالییدربینکاربرانخودبرخورداراستوطیفکاریآنمحدودهبسیار 
وسیعیرادرعلوممهندسیوطراحیپوششدادهوبهوسیلهآنهمهنوعنقشهاعمازسادهوپیچیدهبهراحتی

قابلترسیممیباشد.

اولیننسخهایننرمافزاردرسال1982طراحیشدوتاکنونهمهسالهنسخهجدیدیازآنتوسط 
شرکتسازندهاش،بهبازارعرضهمیگردد.

باتوجهبهپیشرفتتکنولوژیوعلومکامپیوتریوسرعتدرجهانامروز،یکنقشهکشبرایحفظ 
موقعیتخوددراینبازارکارونیزبهمنظوربهروزبودن،بایدتواناییکارباایننرمافزارویانرمافزارهایمشابه

راداشتهباشد.

اتوکدازدستهنرمافزارهایوکتور)Vector(یامختصاتیمیباشد،بههمیندلیلازدقتبسیارباالیی 
درترسیمبرخورداراستتاجاییکهمیتوانددقتترسیمراتاهشترقمبعدازاعشارمحاسبهنمودهوبهراحتی

بانرمافزارهایگرافیکیومهندسیارتباطبرقرارکند.

دراینکتابکهتدریسسادهایازنسخهشماره2010اتوکدمیباشد،سعیبرآناستتافرمانهای 
دوبعدیباتنظیمهایشانبهترتیبکاربرددرکنارهمقرارگیرند.
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مواردیکهقبلازفراگیریAutoCADبایدبدانید:

-آشناییبامبانیرایانهوتواناییبرقراریارتباط،نصبواجراینرمافزارهاازطریقسیستمعاملویندوز.

-Left clickکههمانفشاردادنکلیدسمتچپماوسمیباشد،بهعلتموارداستفاده،
باالیاینکلیدآنراکلیکمینامند.معموالًانتخابهاباکلیکانجاممیشود.

-  Right click  کههمانفشاردادنکلیدسمتراستماوسمیباشد،درAutoCAD
اینکلیدعملEnterیااجرایفرمانهاراانجاممیدهد.غلتانککهمعموالًدرمیان
کلیدهایراستوچپقرارداردعملبزرگنماییصفحهراانجاممیدهدوفشردنآن

صفحهنمایشراجابهجامیکند.

 -  Cross hair  یاهمانصلیبموییکهموقعیتمکاننمادرصفحهتصویررانشان
میدهد.دراینکتاببهعنوانمکاننماازآنیادشدهاست.

-بررویصفحهکلیددوکلیدEnterوجودداردکهعملاجرایفرمانهاوتاییدانتخابهانیزبااینکلید
میباشد،کلیدSpacebarدراتوکدنیزعملEnterراانجاممیدهد.مگردرزماناجرایفرمانهایمتنی.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

-کلیدهایf1تا12fکلیدهای تابعینامیدهمیشوند.کلیدf1راهنمادراتوکدمیباشد.کلیدf2باعثبازشدن
صفحهمتنیاتوکدمیشودوکلیدهایf3تا12fهرکدامباکاراییخاصیدرنواروضعیتاتوکدتعریفشدهاند

کهدراینکتابدربارهآنهاتوضیحدادهخواهدشد.

-  کلیدهای جهتدارقابلیتنمایشدستورهایاجراشدهقبلیرادارندوهنگامیکهدرجلویCommand
هیچدستورینباشدبااینکلیدهامیتوانیدازدستورهایقبلیاستفادهنمایید.

لغو قراردارد،وظیفه کلید باالوسمتچپصفحه اختصاریESCدرقسمت باعالمت - کلید  Escape که
فرمانهارابهعهدهدارد.
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-  خط فرمانکهدرقسمتپایینصفحهاتوکدقرارداردوظیفهاجرایفرمانهارابهعهدهدارد.دراینقسمتشما
میتوانیدپیامهاینرمافزاررامشاهدهنمودهوبهآنهاپاسخدهید.برایاینکهپیامیاپرسشهایاتوکدراببینیدبهتراست
کهCommandحداقلدرسهخطقابلمشاهدهباشد.فرمانهایاتوکدرامیتوانیدبهصورتکاملیاخالصهدراین
قسمتواردنمایید.دراینکتابزمانتدریسفرمانهاوخالصههردستوردرجلویقسمتCommandاضافهشدهاست.

-زمانیکهدرخطفرمانهیچدستوریدرحالاجرانباشددرقسمتخطفرمانکلیکراستماوسراانجامدهید
حاالمیتوانیدششدستورآخراجراشدهرادیدهوبرایاستفادهازآنهارویدستورموردنظرکلیکنمایید.

 -  لیست هایی که به سمت پایین باز می شوندیکیدیگرازروشهایاجرایدستورهادراتوکدمیباشندکهبه
دوحالتمیتوانیدازآنهااستفادهکنید:یاباحرکتماوسرویآنهاکلیککنید،یاکلیدAltراپاییننگهداشته
دراینحالتزیربعضیازحروفخطدارمیشوداگرآنحرفرارویصفحهکلیدفشاردهیدمنوییادشدهباز
خواهدشدودراینمنویبازشدهزیربعضیازحروففرمانهانیزخطدارمیباشدکهبافشردنآنحرففرمان

اجرامیشود.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

 -  جعبه ابزارهایکیدیگرازروشهایاجرایفرمانهادراتوکدمیباشنددراینقسمتفرمانهادستهبندی
شدهوفرمانهایمشابهمثاًلترسیمیهادریکنوارابزارقرارگرفتهاند.درنسخههایقبلیاتوکدزمانیکهیک
نوارابزاررویصفحهشناوربود،نامآندرباالینوارنوشتهمیشد.امادراتوکد2010برایدیدننامنوارابزار

بایدمکاننمایخودرارویآننگهداریدتانامآنرامشاهدهنمایید.

تاحدودی روش این : پویا  به صورت  فرمان ها  وارد کردن   -  روش 
وظیفهخطفرمانرانیزبهعهدهدارد.دراینروشکهدراتوکد2010
بهصورتپیشفرضفعالمیباشد،میتوانیداطالعاتخطفرمانرادر
صفحهتصویرببینید.برایفعالوغیرفعالکردناینروشمیتوانیداز

کلیدتابعیf12استفادهکنید.

 -  منوی صفحه ایروشقدیمیاستکهازطریق
مسیرنوشتهشدهدرباالمیتوانیدآنرابهصفحه
نرمافزاراضافهکنید.درتصویرروبرواجرایفرمانها
راازاینطریقمشاهدهمیکنید.کافیاستروی
گزینههاکلیککنیدوبهصفحهبعدیبروید.این
روشبهدلیلاینکهصفحهتصویرراکوچکمیکند

زیادمورداستفادهقرارنمیگیرد.
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-  یکی دیگر از روش های اجرای فرمان ها در اتوکد استفاده از نوار ریبون می باشد.ازنسخهاتوکد2009
روشاجرایفرمانهاازطریق1DashboardحذفشدهواجرایفرمانهاازطریقنوارRibbonاضافهشده
کهطریقهجدیدیازدستهبندیفرمانهادراتوکدمیباشد.نوارRibbonبهصورتپیشفرضدراتوکد2010
جاریمیباشد.ایننواررادرقسمتباالیصفحهاتوکدبهسهطریقمیتواندیدکهدرتصاویرباالنمایانمیباشد
کهباکلیکبررویفلشکوچکسمتراستایننوارمیتوانیدمدلهایمختلفایننوارراببینیدوازطریق
مسیرRibbon-Palettes-ToolsیاازطریقتایپکلمهRibbonبهصورتمستقیمدرخطفرمانمیتوانید
ایننواررابهصفحهتصویراضافهکنید.یکیازخصوصیاتخوبنوارRibbonوToolbarsایناستکهاگر
مکاننمایخودرابرایمدتزمانکوتاهیروییکیازفرمانهانگهداریداتوکدبهصورتخودکارتوضیحاتی
درمورددستورومثالهایعملیآننشانمیدهدواگردراینحالتازکلیدf1استفادهنماییدبهطورمستقیم

راهنمایآندستورخاصرامشاهدهمیکنید.

1-درنسخههایقبلیاتوکدقبلازاضافهشدنRibbonبهصفحهاتوکدایندستورهادرDash boardجایداشتندکهازنسخه2009حذفوبهجای
آنRibbonاضافهشد.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 
دسترسیبهابزارهایعمومی

نوارریبون

مکاننما

مشاهدهمدلهایمختلفنوارریبون

Coordinatevalues
مشاهدهمدلهایمختلفنوارریبون........................................
Drawingtools)Osnap,Polar,Snap...(
ابزارکمکترسیمی........................................................................
QuickProperties
دسترسیسریعبهویژگیها.......................................................

Model
فضایمدلیاسهبعدی................................................................
Layout
فضایکاغذیادوبعدی................................................................

QuickViewtools
دسترسیسریعبهفضایمدلیافضایکاغذ.............................

Navigationtools
ابزارکنترلدیددرصفحهنمایش................................................
Annotationtools
مقیاسچاپومقیاسحاشیهنویسی........................................
Workspaces
انتخابمدلفضایکاری..............................................................
Lock
قفلکردنحرکتنوارابزارهاومنوهایشناور.........................
Cleanscreen
حذفتماممنوها,نوارابزارها,خطفرمانوبازگشتدوباره
آنها.....................................................................................................

سیستممختصاتکاربر

نواروضعیت

سفارشیسازیدسترسیبهابزارهایعمومی
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تنظیمات صفحه نرم افزار
کاربرانباسابقهاتوکدازقسمتMenuBarدراتوکداستفادههایزیادمیکردندولیایننواردراتوکد2010
بهصورتپیشفرضموجودنمیباشد.برایاحضارواضافهنمودنایننواربهصفحهاتوکددرتصویرپاییندو

روشوجوددارد.

چونبهصورتپیشفرضهیجنوارابزاریدرصفحهاتوکد2010موجودنمیباشد،برایاضافهکردننوارابزار
دلخواهبهصفحهاتوکدمسیرذیلرادنبالکنیدوروینوارابزارموردنظرکلیکنمایید.
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دراتوکدامکانیفراهماستتاشمابتوانیدمحیطکارخودراانتخابکنیدواگربهمحیطجدیدعادتنکردهاید
ومیخواهیدازمدلمحیطهایقبلیاتوکداستفادهنمایید،میتوانیدازطریقتصاویرشکلزیر،روشموردنظر

خودراانتخابکنید.بهعنوانمثالمسیرزیررادنبالکنیدتاازمدلclassicAutocadاستفادهنمایید.

چونبهصورتپیشفرضجدولStart upدراتوکد2010ظاهرنمیشودبرایدستیابیبهاینکادربایدمسیر
زیررادرخطفرمانتایپنمودهودرجوابپرسشاتوکدعددیکراتایپوکلیدEnterرافشاردهید.بعداز

انجاماینکاریکبارنرمافزاررابستهودوبارهبازکنید.
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رنگصفحهتصویردراتوکد2010سفیدمیباشد.برایتغییررنگزمینهاتوکدمیتوانیدمسیرزیررادنبال

نمودهوآنراتغییردهید.
برایتغییراندازهمکاننمامیتوانیداینمسیررادنبالکنید.بهتراستایناندازهرابهعدد100تغییردهید.

بزرگشدناندازهخطوطمکاننمابرایسرعتبخشیدنبهامرترسیممفیدمیباشد.

-دراتوکد2010ابزارکمکترسیمبهشکلآیکن
میباشند.مانندشکلروبهرو.

-اگربخواهیدکهبهجایتصویرآیکناینابزار،نام
ابزارراببینید،میتوانیدبااستفادهازکلیکراست
ماوسبررویاینابزار،منویموردنظررابازنموده

ورویگزینهIconsUseکلیکنمایید.

کمک ابزار کردن اضافه یا حذف جهت -
ترسیمی)ازروینواروضعیت(مانندشکل
این روی ماوس راست کلیک بعداز روبرو
روی و گزینهDisplay روی بر ابزار، نوار

ابزارموردنظرکلیکنمایید.
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قبل از که را فایلهایی میتوانید دستور این از استفاده با -
ذخیرهکردهایدرابازکنید.بااجرایایندستورکادرSelect
به کادر این طریق از میتوانید شما و شد خواهد باز File

جستجویفایلموردنظربپردازید.

بازکردنفایل

بازیابینقشه نقشههایی ایندستورمیتوانید از استفاده با -
کهبادستورOpenبازنمیشوندودچارمشکل

شدهاندرابازنمایید.

-ایندستورفایلموردنظررابررسیکردهمشکالتآنرابرطرفمیکندوآنرابازمینماید.ایندستورمیتواند
اشکاالتیازقبیلانتقالفایلازیکدیسکسختبهرایانهویاانواعFontرابرطرفسازد)بهویژهفایلهاییبا

فونتهایفارسیکهازرایانهایبهرایانهدیگرمنتقلمیشوند(.
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-بااستفادهازایندستورمیتوانیدنقشههایخودرابایکنامروی
رایانهذخیرهکنید.ایندستوربرایاولیناجرادریکنقشهجدید
رامیپرسد،ولیدرمراحلبعدیذخیرهسازی فایلموردنظر نام

اینکارباسرعترویهماننامانجامخواهدشد.

را دستورSave با شده ذخیره دستورفایل این از استفاده با -
میتوانیدبایکنامجدیدذخیرهکنید.بعدازاجرایایندستورکادر
AsDrawingSaveبازشدهونامفایلموردنظررامیپرسد.چون
فایلهایذخیرهشدهبانسخههایجدیدرانمیتوانبانسخههای
فرمت میتوانید دستور این از استفاده با نمود، باز اتوکد قدیمی
نسخهمقصدرابااستفادهازگزینهTypeofFileتعییننمایید.

توجه:اگرفایلیراجهتانتقال،بافرمتهاینسخههایقبلیاتوکدذخیرهنمودهایدبههیچعنوانبعداز
استفادهازدستورasSaveازدستورSaveاستفادهنکنیدوفایلراببندید.زیرادستورSaveفرمتفایلشمارا

بهنسخهجاریتبدیلمیکند.

ذخیرهسازیبانامجدید

ذخیرهسازی
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ایجادصفحهجدید توجه:قبلازاستفادهازدستورNewمتغیرسیستمیStartup
رابهعددیکتغییردهید.

کادرDrawingNewCreate اجرایدستورNew بعداز
بازخواهدشد.

یک ایجاد جهت گزینه دو Start from Scratchزبانه در
صفحهجدیدوجودداردکهتوضیحآنهادرپایینآمدهاست.

بااستفادهازاینگزینهپایهتشکیلصفحهجدیدبراساسواحداینچوفوتمیباشدومحدوده)limitsgrid(
صفحهشمابهابعاد12و9اینچمیباشد.

بااستفادهازاینگزینهپایهتشکیلصفحهجدیدبراساسواحدمیلیمترمیباشدومحدوده)limitsgrid(شما
بهابعاد429و297میلیمترمیباشد.

 Use a Template

Start from Scratch
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بااستفادهاززبانهTemplateمیتوانیدازالگوهایآمادهاستفادهکنید.دراینقسمتلیستیازاینفایلهایالگو
موجودمیباشدبستهبهنوعکاریکهانجاممیدهیدمیتوانیدفایلالگوراانتخابکنیدفایلهایالگوباپسوند
dwt.میباشدوهمیشهبههمینشکلباقیمیماندوچیزیرویآنهاذخیرهنمیشود.اگرشمامایلبهساخت
یکفایلالگوباشیدبعدازآمادهکردنمواردموردنیازازقبیلکادر،الیه،نوعخط،بلوکو...میتوانیدبااستفاده
ازدستورasSaveوگزینهtypeofFileوانتخابپسوندdwt.واختصاصیکنامبهآنفایلیکالگوی

جدیدایجادکنید.

بااستفادهازاینزبانهمیتوانیدنوعواحدترسیمینقشه،نوعزاویهمورداستفاده،جهتشروعزاویهصفر،جهت
مثبتومنفیزاویهومساحتمحدودهترسیمراتغییردهید.

بااستفادهازاینگزینهمیتوانیددوقسمتازتنظیمهایعنیواحدترسیمینقشهومساحتمحدودهترسیمرا
تغییردهید.

اینگزینهتوضیحمختصریدرموردانتخابهایباالرایادآورمیشود.

بااستفادهازاینزبانهبرایایجادیکفایلجدیدمیتوانیدپیشفرضهایاتوکدراتغییردهید.

 Select aTemplate

 Use a Wizard

 Advanced Setup

Quick Setup

Wizard Description
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بااستفادهازایندستورمیتوانیدیکمرحلهبهعقببرگشتهواثرآخرین
تکرار بار رامیتوانیدچندین رابرگردانید.دستورU انجامشده دستور

کنیدوهربارآخریندستورازبینمیرود.

بااستفادهازایندستورمیتوانیداثرآخریندستورUرابرگردانیدبهشرط
آنکهبالفاصلهبعدازدستورUازایندستوراستفادهنماییدزیراایندستور

فقطیکبارعملمیکند.

یاExitدرخط ازدستورQuit اتوکدمیتوانید از برایخروج
آیا که شده پرسیده جوابپرسش در و نمایید استفاده فرمان
تغییراتدراینفایلدخیرهشوندیاخیر؟یکیازگزینههایYes
یاNoراانتخابنماییدتاازنرمافزاراتوکدخارجشوید.درصورت

انصرافمیتوانیدازگزینهCancelاستفادهکنید.

بااستفادهازایندستورمیتوانیدتمامموارداضافی
استفاده آنها از اما نمودهاید جاری فایل وارد که
فایل حجم نتیجه در که کنید حذف را نکردهاید
شماکممیشود.معموالًازایندستوردرپایانکار
ازآنحتماًیک ازاستفاده بعد استفادهمیکنندو
بارازدستورSaveنیزاستفادهکنیدتااینتغییرات

ذخیرهشوند.

لغوآخریندستور

Uلغوآخرین

پاکسازیشیتنقشه

خروجازنرمافزاراتوکد



اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

نمونه سؤالت چهار گزینه ای پایان واحد کار
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1-برايذخیرهترسیمهاازکدامدستورزیراستفادهمیکنید؟
FileازمنويSaveب(گزینه الف(گزینهOpenازمنويFile

FileازمنويRecoveryد(گزینه ج(گزینهNewازمنويFile

2-آخرینموضوعترسیمیراباUحذفکردهایمومیخواهیممجدداًرويصفحهبرگردانیم.ازچهدستوريبایداستفادهکرد؟
Rد(Redoج( ب(U الف(Oops

3-نرمافزارAutoCADنقشههاراباچهپسونديذخیرهمیکند؟
3ds.د(  ج(dxf. ب(dwt. الف(dwg.

4-باکدامگزینهمیتوانفایلهايذخیرهشدهقبليرابازنمود؟
ب(Open  الف(Create

SaveAsد( ج(Save

5-باکدامگزینهمیتوانفایلهاينقشهرابانامجدیدذخیرهنمود؟
د(New ج(AsSave ب(Open الف(Save

6-کلیدCtrl+SمعادلکدامدستوردرCADمیباشد.
د(New ج(AsSave ب(Exit الف(Save

7-کاربردکلیدF1درCADچیست؟
ب(Helpویندوز  الف(Helpاتوکد
د(خروجازاتوکد ج(صفحهمتنياتوکد

8-براياضافهکردنیکtoolbarبهصفحهAutoCADازچهمنویياستفادهميشود؟
الف(Viewب(Toolsج(Formatد(Modify
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ف کلی 
لی هد

ف ک
هد

هدفهایرفتاری:
فراگیرپسازگذراندناینواحدکاربایدبتواند:  

ساعتهایآموزش

عملینظری
43

واحد کار دوم 

تواناییواردکردنمختصاتنقاطبهروشهایمختلفوشناختزوایهها
درAutocad)دوبعدی(

1-سیستمهایمختصاتدراتوکدرانامببرد.


2-مختصاتنقاطرابااستفادهازروشدکارتیمطلقاجراکند.

3-مختصاتنقاطرادرروشدکارتینسبیواردکند.

4-مختصاتقطبیمطلقراشرحدادهوآنرااجراکند.

5-بااستفادهازروشقطبینسبیمختصاتنقاطراواردکند.

6-سیستمامتدادحرکتکشسانیراتوضیحدهد.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار دوم 

فرمولکلی)XL,YL(

شکل چون تمرین این در
مثلثاتی دایره اول ربع در
استپسهمهاعدادمثبت

میباشد.

ایندستور پیشفرض و است فعال پیشفرض بهصورت در2010AutoCADچونInputDynamic
سیستمنسبیمیباشدپسبرایوروداطالعاتبهصورتمطلقبایدازعالمت#قبلازورودمختصاتاستفاده
را Dynamic Inputابزار میتوانید کلیدF12 بهوسیله نکنید استفاده # ازعالمت میخواهید اگر و شود،

غیرفعالکنید.

ـق
ـــ

طلـ
یم

ارت
ـــ

کــ
تد

ــا
صــ

خت
مــ

 2010  AutoCAD  سیستم های وارد کردن نقاط در


اتوکدیکنرمافزارVectorمیباشد،پسبامختصاتنقاطسروکاردارد.بههمینعلتاتوکددرترسیمهای
انجامشدهدقتبسیارباالییرادارااستدربسیاریازموارداتوکدازکاربرمختصاتدقیقیکنقطهرامیخواهد

لذاکاربربایدباسیستمهایواردکردننقاطآشناباشدتابابهترینروشموردنیازپاسخگوباشد.
ازآنجاییکهواردکردنیکنقطهبدوندستوریخاصمعنایینداردلذابرایتدریسیاتمرینایندستوراز

فرمانLineکمکگرفتهشدهاست.

1- روش دکارتی مطلق
دراینروشمختصاتتمامینقاطنسبتبهصفروصفرمطلقسیستممحاسبهمیگردد.

بهدوتمرینزیردقتکنید.



21

مختصات نقاط وشناخت زوایه ها در اتوکدواحد کار دوم 

 2- روش دکارتی نسبی 
دراینروشمختصاتنقاطنسبتبهنقطهماقبلشانمحاسبهشدهوترسیممیشوند.

دراینسیستماگرابزارInputDynamicفعالباشدمیتوانیدمختصاترامستقیمواردکنیدواگراینابزار
غیرفعالباشدبایدقبلازوروداطالعاتازکاراکتر@استفادهشودتاسیستممختصاترانسبیفرضکند.در
اینحالتاگرخطترسیمیافقیباشدمقدارYآنمساویصفرمیباشدواگرخطدرحالتعمودیباشدXآن

مساویصفردرنظرگرفتهمیشود.

درروشنسبینقطهاولرامیتوانیدبهدلخواهبا
کلیکماوسهرجاییازصفحهتصویرواردکنید.

فرمولکلی)XL.YL@(

بی
ـس

ـــ
نـ
تی

ـار
ـــ

دکـ
ت

ــا
صــ

خت
مــ

درترسیماینتمرینهاInputDynamicغیرفعالدرنظرگرفتهشدهاست.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار دوم 

 3- مختصات قطبی مطلق
دراینسیستمترسیمبهواسطهداشتنطول)L(وزاویهخط)A(نسبتبهصفروصفردستگاهمحاسبهمیشود.


شکلزیرحالتپیشفرضشروعزاویهصفروجهتمثبتومنفیزاویهرانشانمیدهد.اینحالتدرترسیم

هرنقطهدراینروشمصداقدارد.
جهتزاویههادراینحالتخالفعقربههایساعتمثبتمیباشد.

درترسیماینتمرینInputDynamicفعال
درنظرگرفتهشدهاست.

فرمول)L<A(

مــختصــــاتقطبـیمطلـــــق
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مختصات نقاط وشناخت زوایه ها در اتوکدواحد کار دوم 

 4- مختصات قطبی نسبی
دراینروشبهواسطهداشتنطولوزاویهخطنسبتبهمختصاتنقطهقبلترسیمانجاممیشود.

دراینتمرینهاهرجاییکهخطتغییرمسیردادهبرایدرکبهترموضوعازیکدایرهفرضیاستفادهشدهاست. 

 5- سیستم امتداد حرکت کشسانی
دراینسیستمبدوندرنظرگرفتنزاویههرزمانمکاننمارادرجاییثابتنگهداریدازآخریننقطهیکاثربه
مکاننمامتصلمیباشد،اگرعددیراتایپکنیدوکلیداینتررافشاردهیددرهمانجهتبهمقدارواردشده

خطترسیممیشود.

فرمولکلی)L<A@(

مــختصــــاتقطبــینــــسبی
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار دوم 

تمرین کارگاهی 

1-بااستفادهازدستورLineشکلهایزیرراباروشدکارتیمطلقترسیمکنید. 

2-بااستفادهازدستورLineشکلهایزیرراباروشدکارتینسبیترسیمکنید. 

3-بااستفادهازدستورLineشکلهایزیرراباروشنسبیقطبیترسیمکنید. 



اتوکد و نقشه های ساختمانی

نمونه سؤالت چهار گزینه ای پایان واحد کار
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واحدکاردوم

1-فرمول45>2@درمختصات..............................درستاست.
د(کروي  ج(نسبيمطلق  ب(نسبیقطبي الف(دکارتيمطلق

2-پیشفرضاتوکدبرايشروعزاویهصفر.................
الف(Eastیاجهتمثبتمحورxهاست.ب(Westیاجهتمنفيمحورxهاست.

د(Northیاجهتمثبتمحورyهاست. ج(Southیاجهتمثبتمحورyهاست.

3-کاراکتر@ازترکیبکدامدوکلیدبهدستمیآید؟
Altب(کلیدشماره2+ الف(کلیدشماره5+Ctrl

Ctrlد(کلیدشماره2+ ج(کلیدشماره2+Shift

4-کدامیکازگزینههايزیردرمختصاتنسبیدرستاست؟
الف(2,4ب(@2>30ج(@2,0د(2,4@

5-اگربخواهیمخطيافقيبهطول5سانتیمترازنقطه)4,10(ترسیمکنیم،مختصاتنقطهبعدکداماست؟
الف()4,15(ب()9,15(ج()9,10(د()5,0(

6-ساختار)XL,YL@(مربوطبهکدامروشتعیینمختصاتاست؟
الف(دکارتیمطلقب(دکارتینسبی
ج(قطبیمطلقد(قطبینسبی

7-کاراکتر#ازترکیبکدامدوکلیدبهدستمیآید.
Altب(کلیدشماره3+ الف(کلیدشماره4+Ctrl
Ctrlد(کلیدشماره3+ ج(کلیدشماره3+Shift





27

ف کلی 
لی هد

ف ک
هد

هدفهایرفتاری:
فراگیرپسازگذراندناینواحدکاربایدبتواند:  

ساعتهایآموزش

عملینظری
2 2

واحد کار سوم 

تواناییاجرایدستورهایتغییردیدوکنترلصفحهنمایش

1-دستورZoomرابهروشهایمختلفاجراکند.


2-ازدستورwheelsSteeringاستفادهکند.

3-دستورPanرااجراکند.

4-دستورRedrawوRegenرامورداستفادهقراردهد.

5-متغیرسیستمیBlipmodeوFillرااجراکند.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار سوم 

دیداری اندازه میتوانید دستور این از استفاده با
موضوعاترویصفحهمانیتورراکنترلکنید.

اجرا قابل روبهرو روشهای از یکی به دستور این
است.

1-اجرایدستور

دراینمرحلهکهپیشفرضمیباشد،اگربادوکلیکیکپنچرهبازکنیدترسیمهایدرونپنجرهبزرگنمایی
میشوندیامیتوانیدازیکیاززیردستورهایZOOMاستفادهکنید.

آن باشند بزرگتر محدوده از ترسیمها اگر و میدهد نشان را محدودهLimits همان گزینه این واقع در
محدودهرانیزنمایشمیدهد.

بااستفادهازاینگزینهابتداجاییکهقراراستدرپایاندستوردرمرکزصفحهقرارگیردپرسیدهمیشودو
سپسارتفاعصفحهتصویردرخواستمیشود.پسدرنتیجههرچهارتفاعصفحهتصویرعددکوچکتریباشد

بزرگنماییبیشترصورتمیگیرد.

بزرگنماییوکوچکنمایی
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تغییر دید و کنترل صفحه نمایش واحد کار سوم 

بااستفادهازاینگزینهسهمستطیلسبزوآبیوسفیدرنگدرصفحهدیدهخواهدشد.محدودهسبزرنگ
بزرگنماییجاریبودهمستطیلآبیرنگهمانAllZoomمیباشدومستطیلسفیدرنگکهباکلیک

کردنمتغیرمیشودمیتواندبزرگنماییجدیدراایجادکند.

بزرگترینبزرگنماییصفحهمیباشد.
بااستفادهازاینگزینهتمامیترسیمهابهکنارههایصفحهترسیممیرسندودربزرگترینحالتیکهمیتوان

تمامترسیمهارانشاندادبزرگنماییانجاممیشود.

بزرگنماییقبلیمحسوبمیشود.
اینگزینهمیتواندتادهبزرگنماییقبلیرادرحافظهخودذخیرهداشتهباشد.

Vmax
کوچکترینبزرگنماییمحسوبمیشود.اینگزینهتااتوکدشماره12درزیردستورZoomوجودداشت

اماازآنبهبعدخودگزینهوجودظاهرینداردولیدرعملبزرگنماییراانجاممیدهد.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار سوم 

اینگزینهپیشفرضدستورZoomنیزمیباشدکهبااجرایاینگزینهباکلیککردندرونصفحهوایجادیک
پنجرهآنپنجرهبهصفحهتصویرشمامیرسد.

بااجرایاینگزینهشمامیتوانیدموضوعخودراانتخابکنید.)باکلیکرویموضوع(آنموضوعدربزرگترین
حالتنشاندادهمیشود.

اگربعدازاجرایدستورZoomبالفاصلهکلیداینتررافشاردهید.اینبزرگنماییاجرامیشودوباDragکردن
بهسمتپایینوباالبزرگنماییوکوچکنماییانجاممیشود.

روشهایاجرایدستورZoomدرتصویرباالمشاهدهمیشود.



31

تغییر دید و کنترل صفحه نمایش واحد کار سوم 

دیداری اندازه میتوانید دستور این از استفاده با
موضوعاترویصفحهمانیتورراکنترلکنید.

ایندستورازاتوکد2009بهدستورهااضافهشده
وکاریمشابهدستورZoomهمراهباامکاناتسه

بعدیانجاممیدهد.
اجرا قابل روبهرو روشهای از یکی به دستور این

است.

سمت پایین کوچک مثلث از استفاده با
چپوکلیکرویآنازطریقمنویباز
شدهمیتوانیدیکیازآیکنهایموردنظر

خودراانتخابکنید.
روی باید دستور این از استفاده برای
گزینهموردنظرعملدرگراانجامدهید

تادستوردلخواهاجراشود.

کلیک و Rewind گزینه از استفاده با
رویآنتصاویرکوچکیازدیدهایقبلی
بهشمانشاندادهمیشودکهباکلیکروی
برمیگردید. دید آن به نظر مورد تصویر

)Zoompreviousمشابهدستور(

چرخفرمانیاهدایتگر
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار سوم 

تصویر صفحه میتوانید دستور این از استفاده با
کاغذ شما که است زمانی مانند کنید، جابهجا را
نقشهکشیرارویمیزنقشهکشیجابهجاکنید،این
دستوررویموضوعهایترسیمشدههیچاثریندارد.

ویندوز در دستورRefresh معادل دستور این
میباشدوترسیمهارایکباردیگربهمانشانمیدهد
ومیتوانداثرBlipmodeراازرویصفحهتصویر

حذفکند.

روی کلیک اثر که هستند مانندی + عالمتهای
صفحهرانشانمیدهند.

اجرایمتغیر

مشخصکنیدکهاینمتغیرروشنباشدیاخاموش،

اجرایدستور

بعدازاینکهتصویردستمانندیرویصفحهظاهرشدمیتوانیدرویصفحهکلیککنیدآنرانگهداریدو
بههرسمتیکهمیخواهیدانتقالدهید.برایخروجمیتوانیدازکلیدEscاستفادهکنید.

جابهجاییصفحهتصویر

نمایشمجدد

متغیرسیستمی
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تغییر دید و کنترل صفحه نمایش واحد کار سوم 

بااستفادهازایندستورتمامیترسیمهایموجوددر
صفحهتصویردوبارهترسیممیشوند.

بهشکلچندضلعی ازشکلاصلیخودخارجشدهو یادایره ازمواقعموضوعهایدوارمانندکمان دربعضی
روی را متغیرسیستمیFill اثر بخواهیم اگر کند. برطرف را اینمشکل میتواند میآینددستورRegen در

موضوعهایتوپرببینیمبایددستورRegenرایکباراجراکنیم.

اینمتغیررویموضوعهایدوبعدیتوپُراثرگذاشته
ومیتواندآنهاراتوخالییاتوپُرترسیمکند.

1-اجرایدستور

2-مشخصکنیداینمتغیرروشنباشدیاخاموش

برایدیدناثرFillرویموضوعهابعدازتغییراینمتغیرازدستورRegenاستفادهکنید.
ازجملهایندستورهامیتوانبهمواردزیراشارهکرد.

2d solid, donut, Pline, Trace

ترسیممجدد

متغیرسیستمی
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

نمونه سؤالت چهار گزینه ای پایان واحد کار

واحدکارسوم

1-دستورPanبهچهمنظوراستفادهمیشود؟
الف(انتقالقسمتيازترسیماتبهنقطهدیگر.

ب(تغییرمکاندادنصفحهنمایشبدونعوضشدنمختصاتنقاط.
ج(انتقالکلترسیماتازنقطهايبهنقطهايدیگرهمراهباعوضشدنمختصاتنقاط.

د(تغییرمکاندادنالیهها.


2-ExtendsZoomیعني...............................
الف(کوچکترینZoomصفحه.ب(بزرگترینZoomصفحه.ج(بزرگنمایيد(کوچکنمایي

3-کدامیکازگزینههايزیربرايترسیممجددموضوعهایترسیمشدهبهکارمیرود؟
ZoomExtentsد(Regenج(ZoomAllب( الف(Explode

4-PreviousZoomیعنی............................
الف(Zoomبعدیب(نزدیکترینZoomج(Zoomقبلید(Zoomمرکزی

5-اگردستورZoomرادوباراینترکنیمکدامفرمانZoomاجرامیشود؟
Realtimeد(Extendج(Allب(Windowالف(

6-متغیرسیستمیFillرویکدامیکازدستورهایزیراثرمیگذارد؟
Rayد(Arcج(Lineب(Plineالف(
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تغییر دید و کنترل صفحه نمایش واحد کار سوم 

موارد مهم درس را یادداشت کنید.
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واحد کار چهارم 

ف کلی 
لی هد

ف ک
هد

هدف های رفتاری: 
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:    

ساعت های آموزش

عملینظری
 16  24 

دستورهای  از  استفاده  با  ساختمانی  نقشه های  انواع  ترسیم  توانایی 
 ترسیمی، کمک ترسیمی و ویرایشی  

 1-  دستورهای موجود در منوی  Draw  )ترسیمی( را اجرا کند. 

 2-  از ابزار کمک ترسیمی مانند  Select  و ابزارهای موجود در نوار وضعیت به خوبی 
استفاده  کند. 

 3-  دستورهای ویرایشی را مورد استفاده قرار دهد.  

 4-  با استفاده از دستورهای ترسیمی و ویرایشی  نقشه های ساختمانی را ترسیم نماید .
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 

- با استفاده از این دستور می توانید پاره خط،ترسیم 
کنید. برای این کار می توانید از همه روش های  ورود 

مختصات نقطه استفاده کنید. 

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

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

 2- نقطه اول را مشخص کنید. ) در تمرین پایین با ماوس کلیک شده است (  .............

 3- نقطه بعدی را مشخص کنید. )نقطه دوم (  ...........................................

 4- نقطه بعدی را مشخص کنید. )نقطه سوم (  ..........................................

 5- نقطه بعدی را مشخص کنید. )نقطه چهارم (  .........................

 6- با استفاده از زیردستور  Close  و تایپ حرف  C  در خط فرمان و فشردن کلید اینتر، آخرین نقطه  به نقطه 
اول رسیده و دستور تمام می شود.  در غیر این صورت با فشردن کلید اینتر از دستور خارج می شوید.

- در ترسیم این شکل از ابزار Ortho  استفاده شده است.

- ابزاری که در پایین از آنها یاد می شود، می توانند سرعت ترسیم را باال ببرند. 
 Snap = F9  : باعث می شود مکان نما روی نقاط مشخصی پرش کرده، قفل شود. 

 Ortho = F8  : در این حالت می توانید خطوط افقی و عمودی را فقط با وارد کردن طول آنها و  جهت را با حرکت 
مکان نما  تعیین کنید. 

 Polar Tracking = F10  : این ابزار باعث می شود سرعت ترسیم خطوط زاویه دار زیاد شود. 
 Dynamic Input = F12 :  با استفاده از این ابزار می توانید به طورکلی خط فرمان را حذف کرده و همه 
با  Ortho  و  Polar  Tracking  به  ابزار  این  اتوکد را در صفحه تصویر ببینید.   اطالعات ورودی و پیام های 

 راحتی کار می کند. 
ابزار یاد شده در باال، در همین واحدکار به طور کامل توضیح داده می شود.

تر سیم پاره خط
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دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

ترسیم  خطی  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
آن  انتهای  و  ابتدا  ولی  مشخص  آن  مرکز  که  کنید 

 بی نهایت  باشد. 

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

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

 2- مشخص کردن یک نقطه به عنوان مرکز خط........

 3- وارد کردن نقطه دوم ......................................................................................................

 4- وارد کردن نقطه سوم ......................................................................................................

 5- وارد کردن نقطه چهارم....................................................................................................

 6- وارد کردن نقطه پنجم .....................................................................................................

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

استفاده از گزینه افقی.................................................

- Hor   افقی :
با استفاده از این گزینه هر جای صفحه که نقطه ای را مشخص کنید، یک خط افقی دو طرف  بی نهایت ترسیم می شود. 

- Ver   قائم 
با استفاده از این گزینه هر جای صفحه که نقطه ای را معرفی کنید، یک خط قائم دو طرف بی نهایت  ترسیم می شود. 

خطی از دو طرف بی نهایت
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 
- Ang  زاویه  : با استفاده از این گزینه می توانید یک خط با زاویه مشخص،از دو طرف بی نهایت ترسیم کنید. 

اجرای دستور : ..............................................................................................................................
گزینه زاویه  ................................................................

وارد کردن زاویه خط ................................................................
مشخص کردن یک نقطه.....................................................................................................

- Bisect   نیم ساز:
با استفاده از این گزینه می توانید نیم ساز یک یا چند زاویه را ترسیم کنید. 

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

گزینه نیم ساز ..............................................................

مشخص کردن رأس زاویه .......................................................................................

مشخص کردن یک نقطه روی اولین ضلع زاویه ........................................................

مشخص کردن یک نقطه روی دومین ضلع زاویه ........................................................

Offset  کپی موازی تا بی نهایت

گزینه کپی موازی..............
وارد کردن فاصله کپی موازی ...................................

انتخاب موضوعی که قرار است کپی شود ..............................................................................

مشخص کردن جهتی که قرار است کپی انجام شود ...................................................
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دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

- با استفاده از این دستور می توانید خطی ترسیم کنید 
که ابتدای آن مشخص ولی انتهای آن تا  بی نهایت است. 

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

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

 2- مشخص کردن نقطه شروع  ...................................................................................................

 3- مشخص کردن نقطه ای که خط تشکیل شده و از روی آن می گذرد ...................

 4- مشخص کردن نقطه بعدی... ...........................................................................................

- با استفاده از این دستور می توانید یک نوار پهن ترسیم کنید.
این دستور به دلیل قدیمی  بودن چون  می خواهد زاویه تشکیل 

خط را تشخیص دهد، همیشه یک نقطه در ترسیم عقب خواهد بود. 

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

 2- مشخص کردن پهنای خط ........................................................................

 3- معرفی نقطه شروع )1(  ................................................................................................

 4- معرفی نقطه بعدی )2(  ................................................................................................

 5- معرفی نقطه بعدی )3(  ..........................

ترسیم نیم خط

ترسیم نوار
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 

- با استفاده از این دستور می توانید دایره را با داشتن 
اطالعات از نقاط مختلف آن ترسیم کنید. 

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

1- اجرای دستور : ترسیم دایره به وسیله شعاع ..............................................................

2- مشخص کردن مرکز دایره.........

3- وارد کردن شعاع دایره ......................................

* به مثال روبرو دقت کنید. 

1- اجرای دستور : ترسیم دایره به وسیله قطر .................................................................

2- مشخص کردن مرکز دایره .......

3- تایپ کاراکتر  D  برای استفاده از گزینه قطر و فشردن کلید اینتر 
4- وارد کردن مقدار قطر .....................................................

* به مثال روبرو دقت کنید. 

ترسیم دایره 

مماس 

قطر 

مرکز دایره   ربع دایره   ربع دایره 

  شعاع
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دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

.............  3P  1- انتخاب گزینه

2- مشخص کردن اولین نقطه روی محیط دایره .......................................

3- مشخص کردن دومین نقطه ....................................................................

4- مشخص کردن سومین نقطه .......................................

* توجه کنید که این سه نقطه نباید روی یک خط 
راست باشد.

-  
ترسیم دایره با داشتن دو نقطه روی محیط دایره، این دو نقطه می توانند دو سر  قطر دایره باشند. 

............... 2P  1- انتخاب گزینه

2- مشخص کردن اولین نقطه از قطر دایره ......................

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

 ترسیم دایره با داشتن دو مماس و یک شعاع 

.... TTR  1- انتخاب گزینه

2- مشخص کردن اولین مماس دایره .................

3- مشخص کردن دومین مماس دایره ..........

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

 - 3P (Three Points)   ترسیم دایره با داشتن سه نقطه روی محیط آن 
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 

چون روش پایانی ترسیم دایره در خط فرمان وجود 
ندارد، پس بهتر است مسیر روبرو را دنبال  کنید. 

- ترسیم دایره با داشتن سه مماس ....................................................
با انتخاب این گزینه کافی است روی سه موضوع که دایره بر آن ها مماس است کلیک کنید تا دایره ترسیم شود. 

* مثال :  

شعاع           مرکز

دو مماس یک شعاع    

دو نقطه    

سه نقطه
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دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

با استفاده از این دستور می توانید کمان ترسیم کنید 
خط  فرمان  در  کمان  ترسیم  روش های  همه  چون 
وجود ندارد، بهتر است این دستور را از طریق منوی 
آن اجرا کنید و از یازده روش ترسیم  کمان استفاده 

کنید. 

- مشخصات کمان

نقطه شروع

شعاع
زاویه

مرکز کمان

طول وتر

نقطه پایانی

جهت منفی
جهت مثبت

س بر نقطه شروع
خط مما

ترسیم کمان
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 1- اجرای دستور کمان ................................................................................................................

 2- مشخص کردن نقطه شروع کمان  ................................................

 3- مشخص کردن نقطه دوم کمان....................................

 4. مشخص کردن نقطه پایانی کمان ..........................................................................

-     
   ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، مرکز، پایان 

 1- مشخص کردن نقطه شروع کمان
 2- مشخص کردن مرکز کمان
 3- مشخص کردن پایان کمان

-     
   ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، مرکز، زاویه

 1- مشخص کردن نقطه شروع کمان
 2- مشخص کردن مرکز کمان

 3- وارد کردن زاویه کمان

اگر زاویه کمان را منفی وارد کنید کمان 
در جهت عکس تشکیل می شود. 

-     
   ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، مرکز، طول وتر 

 1- مشخص کردن نقطه شروع کمان
 2- مشخص کردن مرکز کمان
 3. وارد کردن طول وتر کمان
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دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

    ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، پایان، زاویه  

 1- مشخص کردن نقطه شروع
 2- مشخص کردن نقطه پایانی

 3- وارد کردن زاویه کمان

 -       
    ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، پایان، خط مماس بر نقطه  شروع

 1- مشخص کردن نقطه شروع کمان
 2- مشخص کردن نقطه پایان کمان

 3- تعیین جهت

-       
ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع، پایان، شعاع 

 1- مشخص کردن نقطه شروع کمان
 2- مشخص کردن نقطه پایان

 3- وارد کردن شعاع کمان

اگر دراین حالت، جای نقطه شروع و پایان را برعکس وارد کنید، جهت کمان برعکس می شود و رو به  پایین 
تشکیل می شود. 

-  
    ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه مرکز، شروع و پایین 

 1- مشخص کردن مرکز کمان
 2- مشخص کردن نقطه شروع
 3- مشخص کردن نقطه پایان
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ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه مرکز، شروع، زاویه

 1- مشخص کردن مرکز کمان
 2- مشخص کردن شروع کمان

 3- وارد کردن زاویه کمان

-   
 ترسیم کمان با داشتن مشخصات مرکز، شروع و طول وتر 

 1- مشخص کردن مرکز کمان
 2- مشخص کردن نقطه شروع کمان

 3- وارد کردن طول وتر 

-   
 در این روش، دستور کمان خود به آخرین نقطه ترسیم شده از نوع خط یا کمان وصل  می شود و با وارد کردن 

نقطه بعدی به کار خود پایان می دهد. 

در واقع این کمان، با دو نقطه ترسیم  می شود. 

تمرین: در شکل روبرو، 8 کمان ترسیم شده است شما با استفاده از دستور کمان 
هر کدام از  قوس ها را با یکی از روش های این دستور ترسیم کنید.
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- با استفاده از این دستور می توان چند خط یا کمان پشت 
یکپارچه  به هم وصل  و  اجزا  این  که  کرد  سر هم، رسم 
ضخامت های  با  می توان  را  چندخطی ها  این  می باشند. 
مختلف ترسیم کرد و به راحتی  می توان مساحت و محیط 

آن ها را حساب نمود. 

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

 2- مشخص کردن نقطه اول  ................................................................................................

ارائه گزارش از ضخامت چندخطی ......................................................................

 3- مشخص کردن نقطه دوم ...........

 4- مشخص کردن نقطه سوم

 5- نقطه چهارم ....................

 6- با استفاده از کاراکتر  C  و بستن نقطه ابتدا و نقطه انتها 

           

  با استفاده از این گزینه می توانید در هنگام ترسیم خط، از کمان نیز استفاده کنید. همه قانون های  دستور کمان 
در این جا مصداق دارند. 

   
  با استفاده از این گزینه می توانید یک چندخطی بسته داشته باشید. 

  با استفاده از این گزینه می توانید نصف ضخامت خط را مشخص کنید. 
 1- نصف ضخامت را در نقطه شروع مشخص کنید .................

 2- نصف ضخامت را در نقطه پایانی مشخص کنید ........................

ترسیم چندخطی
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با استفاده از این گزینه در زمان ترسیم خط، می توانید در جهت خط قبلی به طول خط  اضافه کنید. 

استفاده از گزینه طول.........

مقدار اضافه شدن طول خط را وارد کنید.............................................................

با استفاده از این گزینه می توانید یک مرحله به عقب باز گردید. 

با استفاده از این گزینه می توانید کل ضخامت خط را وارد کنید. 

استفاده از گزینه پهنا .......................

در این مثال ضخامت خط در شروع و پایان با هم متفاوت می باشد. 

در این مثال ضخامت خط در نقطه شروع و پایان مساوی است. 

در این مثال ضخامت خط در نقطه شروع صفر و در نقطه
پایانی هشت می باشد.  

دراین مثال  ترسیم خط باعث تشکیل یک مثلث توپر شده است. 
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با استفاده از این دستور می توانید مستطیل یا مربع 
یکپارچه ترسیم کنید. 

این ترسیم خاصیت چندخطی ها را داراست.

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

 2- مشخص کردن اولین گوشه چهارضلعی

 3- مشخص کردن گوشه دوم، در اینجا از روش نسبی استفاده شده است. 

 با استفاده از این گزینه زمانی که ما مساحت چهارضلعی را داشته باشیم، با وارد کردن مساحت،  موضوع و یکی 
از اضالع چهارضلعی ترسیم می شود. 

 1- انتخاب گزینه مساحت  ...........

 2- وارد کردن مساحت و فشردن کلید اینتر

 3- مشخص کنید می خواهید طول را وارد کنید یا عرض را و بعد کلید اینتر را فشار دهید. 
 4- مقدار طول را وارد کنید.   ........................................................

مستطیل یکپارچه
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  با استفاده از این گزینه اتوکد، مقدار طول و عرض را جداگانه پرسیده و در نهایت،  جهت شکل را با حرکت 
مکان نما تعیین کنید. 

 1- انتخاب گزینه  اندازه ها ..............

 2- وارد کردن مقدار طول ..................................................

 3- وارد کردن مقدار عرض ................................................

 4- جهت چهارضلعی را با حرکت مکان نما مشخص کنید. 

با استفاده از این گزینه می توانید مقدار چرخش چهارضلعی را وارد کنید تا در پایان،  چهارضلعی با زاویه تعیین 
شده ترسیم شود. 

 1- انتخاب گزینه چرخش ..............

 2- وارد کردن مقدار زاویه .............................................

 3- مشخص کردن گوشه اول ............

 4- وارد کردن گوشه دوم ....................................................................
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 Chamfer       
با استفاده از این گزینه می توانید چهارضلعی ترسیم کنید که گوشه های آن دارای پخ  باشد. 

 1- انتخاب گزینه 

 2- وارد کردن اولین فاصله پخ ...........

 3- وارد کردن دومین فاصله پخ  

 با استفاده از این گزینه و تنظیم مقدار شعاع، می توانید چهارضلعی ترسیم کنید که گوشه های  گرد داشته باشد. 

 1- انتخاب گزینه 
 

 2- وارد کردن مقدار شعاع گرد گوشه  ............................

با استفاده از این گزینه می توانید خطوط چهارضلعی را پهن تر ترسیم کنید. 

 1- انتخاب گزینه 
 

 2- وارد کردن مقدار ضخامت خط ................................

*توجه: تا زمانی که تنظیم های گزینه های باال را به حالت اولیه برنگردانید،

این تنظیم ها روی دستور  باقی می ماند. 
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این  از  استفاده  با 
ن  ا می تو ر ستو د
چندضلعی هایی از 
3 ضلع تا 1024 
ضلع ترسیم کرد. 

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

 2- تعداد اضالع چندضلعی را مشخص کنید و کلید اینتر را فشار دهید. 

 3- مرکز چندضلعی را مشخص کنید.  ..............................................

 4- انتخاب روش محاطی، )در این روش چندضلعی محاط در دایره فرض می شود.( 
 5- وارد کردن شعاع دایره ............................................................................................

 4- انتخاب روش محیطی، )در این روش چندضلعی محیط بر دایره می شود.( 
 5- وارد کردن شعاع دایره .........................................................................................

 با استفاده از این گزینه می توانید چندضلعی را از طریق طول ضلع آن ترسیم کنید. 
 1- انتخاب گزینه  ضلع ..................................................................... 

 

 2- مشخص کردن اولین نقطه ........................................................................
 3- وارد کردن نقطه پایانی ...............................................................

ترسیم چندضلعی منظم
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این  از  استفاده  با 
شکل  دستورمی توانید 
ابرمانندی به جود بیاورید که به 
دارد.  نیاز  بیشتری  توضیحات 

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

 2- ارائه گزارش از تنظیم های این دستور
 3- مشخص کردن نقطه شروع ...........

 4- با حرکت مکان نما در صفحه، این ابر ایجاد می شود.  ............

 5- با نزدیک کردن مکان نما به نقطه اول، ابر تشکیل شده و بسته می شود.  .......

 با استفاده از این گزینه می توانید حداقل و حداکثر طول کمان ها را مشخص کنید. 

 1- انتخاب گزینه طول کمان ...........

 2- وارد کردن حداقل طول کمان ......................................

 3- وارد کردن حداکثر طول کمان ..................................

 با استفاده از این گزینه می توانید موضوع های یکپارچه را به ابر بازبینی تبدیل کنید. 

 1. انتخاب گزینه  موضوع ....................

 2. انتخاب موضوع مورد نظر ...................................................................................................................

 3. تعیین جهت کمان ها به سمت بیرون یا داخل  ...........................

 4. ارائه گزارش تشکیل ابر بازبینی  ..................................................................................
  

ابر بازبینی

مدل خوشنویسی

مدل معمولی
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کمان  بیضی،  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با   -
بیضی و دایره در حالت ایزومتریک ترسیم کنید. 

این دستور بایکی از روش های روبه رو قابل اجرا است.

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

 2- مشخص کردن یک سر قطر بیضی ......................

 3- مشخص کردن سر دوم قطر بیضی ...................................................

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

 با استفاده از این گزینه بعد از مشخص کردن قطر اول، اگر بیضی دایره فرض شود،  می توانید این دایره را حول 
قطر دوران دهید تا به بیضی مورد نظر برسید. 

 1- انتخاب گزینه  چرخش حول محور .........................  

این زاویه از صفر تا کمتر از نود درجه می تواند باشد.   ..............

با استفاده از این گزینه الزم است تا بعد از مشخص کردن مرکز بیضی،
 نصف قطر اول و  نصف قطر دوم را وارد کنید. 

ترسیم بیضی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اندازه نقطه را وارد کنید. 

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

این اثر را می توانید ببینید. 

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

ترسیم نقطه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       نقطه شروع تقسیم 

 این دستور مشابه دستور  Divide  می باشد. 

تقسیم به اندازه های مساوی



61

دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

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

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

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

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

این بخش در دستور هاشور توضیح داده شده است.

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

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

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

این بخش در دستور هاشور توضیح داده شده است.

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

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

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

Object  قابل اجرا است. 

روش های انتخاب موضوع 

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

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

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

                         انتخاب پنجره ای

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

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

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

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

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

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

                           چند ضلعی برخوردی 

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

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

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

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

موضوع کلیک کنید که بالفاصله انتخاب می شود. 

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

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

تکرار نمی شود. 
        Remove   حذف   

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

                   خط برخوردی

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

هر لحظه از این نقطه ها استفاده کنید. 

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

نقطه های کمکی

روش استفاده به وسیله کـیبورد

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

استفاده از نوار ابزار نقاط کمکی

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

2- مرکز کمان یا دایره................

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

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

5- گیره مشخص نقطه ..............

6- نزدیکترین نقطه ...................

7- محل تقاطع دو موضوع ......

8- چهار ربع کمان یا دایره  .....

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

10- ادامه یک موضوع ..............

......... Block  11- گیره احضار

12- میان دو نقطه

13- عمود بر .................................
m2p      First point of mid
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با استفاده از این جدول می توانید موارد دلخواه را فعال کنید. 
command : osnap     

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

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

استفاده کنید .
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جلوی  در  و  بوده  دستور  وسط  کمکی  نقاط  این  *توجه: 
این  نقاط  از  ندارند.  استفاده ای  هیچ    Command 
کنید. استفاده  دستورها  دیگر  از  استفاده  زمان  در  باید 

 
F3  فعال و غیر فعال کردن موارد انتخاب شده با  استفاده از کلید

 می باشد. 

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

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

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

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

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

پوشش خود قرار دهد. 

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

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

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

عمودکش

ردیابی قطبی
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فاصله های پرش افقی مکان نما

 فاصله های پرش عمودی مکان نما

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

 

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

یعنی  Polar Snap  می باشد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تنظیم فاصله های افقی نقاط شبکه بندی

 تنظیم فاصله های عمودی نقاط شبکه بندی

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

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

بهتر است این دستور فعال نباشد.

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

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

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

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

طول در حال تغییرزاویه در حال تغییر

اطالعات خط فرمان

زاویه مطلق

اندازه موجود

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

صفحه ترسیم منتقل می کند. 

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

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

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

 تنظیم دقت بعد از اعشار از یک تا هشت رقم

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

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

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

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

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

واحدها

تنظیم  برای  دستور  این 
زاویه ای  و  طولی  واحدهای 

مورد استفاده قرار می گیرد. 

 واحدهای طول

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

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

Modify Panel  موجود می باشد.

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

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

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

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

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

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

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

چند بار به شکل های مختلف تکرار خواهید کرد.

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

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

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

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

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

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

 4- انتخاب یک نقطه به عنوان مبنای حرکت

 5- انتخاب نقطه دوم به عنوان نقطه درج کپی

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

 Mode  -                                                    
                                                                                        انتخاب این گزینه باعث می شود تا

                                                                                         شما انتخاب کنید روش کپی کردن
                                                                                           یکی باشد یا  نامحدود.          

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

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

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

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

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

 4- انتخاب یک نقطه به عنوان مبنای جابه جایی

 5- انتخاب نقطه دوم به عنوان نقطه مقصد

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

 می باشد، می توان از این دستور استفاده کرد. 

قوانین آینه تخت در این دستور مصداق دارد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ایجاد تصویر آینه ای

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

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

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

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

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

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

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

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

دوران یا چرخش موضوع ها
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با استفاده از این گزینه می توانید یک کپی از شکل اصلی را دوران دهید. 

دوران یک کپی از موضوع انتخاب شده

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

مثال :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

روی شعاع آن اثر می گذارد. 

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

ارائه گزارش از تنظیم های این دستور

 2- وارد کردن فاصله کپی موضوع

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

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

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

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

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

پس از اجرای این گزینه پیغام زیر ظاهر می شود. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درج یک آرایه یا چیدمان

انتخاب موضوع
تعداد ردیف ها

فاصله ردیف ها

فاصله  ستون ها

زاویه چیدمان

تأیید
انصراف

پیش نمایش

زاویه چیدمان
فاصله ستون ها

ف ها
ردی

له 
اص

ف

راهنما

تعداد ستون ها

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

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

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

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

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

انتخاب موضوع 

تأیید

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

دستور ترسیم شده است. 

زاویه بین موضوع ها
زاویه دوران

تعداد موضوع

روش دوران

مشخص کردن مرکز دوران

انصراف
پیش نمایش

مثبت
ان 

دور
ت 

جه

راهنما
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روش وارد کردن تعداد موضوع ها

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

 روش وارد کردن زاویه بین دو موضوع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ترسیم های درون نقشه استفاده کنیم. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- وقتی عدد اعشاری یا کسری از 1 کوچکتر باشد شکل حاصل نسبت به موضوع اولیه کوچکتر خواهد شد.
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با استفاده از این دستور می توانید موضوع انتخابی خود 
را نسبت به یک مرز قطع کنید. 

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

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

ارائه گزارش از متغیرهای تنظیم شده این دستور

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

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

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

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

                 شکل نهایی

بریدن موضوع ها نسبت به یک مرز
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Fence              

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

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

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

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

در مباحث سه بعدی توضیح داده خواهد شد. 

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

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

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

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

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

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

به سمت مرز انتخاب انجام شود. 

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

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

ارائه گزارش از متغیرهای تنظیم شده این دستور

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

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

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

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

دارید این دستور تبدیل به  Trim   می شود. 

                                                                شکل نهایی

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

تبدیل کنید. 

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

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

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

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

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

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

ایجاد شکست در یک نقطه

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

در یک راستا قرار گرفته باشند. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3- تبدیل شدن کمان بیضی به یک بیضی کامل 

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

را قطع می کنند، یک پخ ایجاد کنید. 

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

ارائه گزارش از متغیرهای این دستور

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

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

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

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

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

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

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

انتخاب روش  زاویه

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

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

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

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

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

با استفاده از این گزینه می توانید چندین بار ضلع های شکل را انتخاب کنید و از دستور  خارج نشوید. 
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با استفاده از این دستور می توانید در محل تالقی دو 
موضوع، کمان ایجاد کنید. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تشکیل دهنده شان تجزیه کنید. 

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

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

دهید.

3- انتخاب موضوعی که قرار است تغییر کند. 

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

را مشاهده کرده یا غیر فعال
کنید.  

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

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

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

تجزیه موضوع ها

انتقال ویژگی ها



96

اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 

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

خود را چاپ کنید. 

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

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

  Line ، Offset، Trim، Chamfer ، Arc، Fillet از دستورهایی چون    با استفاده  پالن زیر را می توانید 
Rectangle، Circle و ابزار کمک ترسیمی رسم نمایید.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 
تمرین های کارکاهی 

پروژه شماره دو 
یک ساختمان ویالیی با مصالح بنایی می باشد. همه اندازه ها را می توانید از روی نقشه برداشت کنید. 

برای اندازه های ذکر نشده ازهنرآموز محترم کمک بگیرید. همه خواسته های یک پروژه را ترسیم کنید.  
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 
تمرین های کارکاهی

پروژه شماره سه                                                                                     
یک ساختمان دو طبقه با پیلوت  می باشد همه اندازه ها را می توانید از روی نقشه برداشت کنید. برای اندازه های 

ذکر نشده از هنرآموز محترم کمک بگیرید. همه خواسته های یک پروژه را ترسیم کنید.  
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 
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- برای ترسیم نما و برش ساختمان ها
نقشه  از  کپی  یک  از  استفاده  با  توانید  می 
 Trim، Extend اصلی و استفاده از دستور

نما یا برش مورد نظر را ترسیم کنید.

همانطور که در نقشه روبرو می بینید، برای 
 Extend از دستور  نمای ساختمان  ترسیم 

استفاده شده است.
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و  بزرگ نمایی ها  ترسیم  می دانید  که  همانطور 
پروژه  یک  نقشه های  از  دیگری  قسمت  جزییات 

می باشد. 

پروژه  به  روبرو مربوط  پله های  نمایی پالن  بزرگ 
شماره یک می باشد. 
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بزرگ نمایی برش پله پروژه شماره یک 



108

اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 
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وآشپزخانه   بهداشتی  سرویس های  بزرگ نمایی 
پروژه شماره یک 
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مقیاس1/100
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دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

تمرین های مربوط به استاندارد نقشه کشی سازه 

نقشه های این قسمت سازه پروژه شماره یک می باشد. 
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 
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دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 
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دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 

اتصال گیردار
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار چهارم 
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دستورهای ترسیمی ، کمک ترسیمی ، ویرایشی  واحد کار چهارم 



نمونه سؤاالت چهار گزینه ای پایان واحد کار

اتوکد و نقشه های ساختمانیواحد کارچهارم 
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 1- در ترسیم کمان با دریافت مختصات نقطه شرو ع، مرکز و مقدار زاویه داخلي کدام گزینه صحیح است؟ 
Start-Center-length  )ب                                      Start-Center-End  )الف    

Start-Center-Angel )د            Center-Start -Angel  )ج    

 2-کدام گزینه همه ترسیم هایي که با پنجره مذکور تقا طع داشته باشد را انتخاب می کند؟
Window  )د        Last  )ج                  All )ب                   Crossing )الف    

 3- جهت بریدن قسمتي از یک ترسیم از کدام فرمان استفاده می شود؟ 
       Break )د                          Trim )ج                       Move  )ب     Erase )الف   

 4-در صورتي که بخواهیم یکي از اضالع مستطیلي را که با دستور  Pline  ترسیم شده حذف کنیم، ابتدا باید 
 کدام فرمان را صادر کنیم؟

      Sketch )د                  Stretch )ج                        Extend )ب                    Explode )الف   

 5-براي تقسیم یک موضوع به قسمت های مساوي از کدام دستور استفاده می کنید؟
Divide )د                Trim  )ج               Explode )ب        Measure )الف    

 6- جهت پیدا کردن وسط یک پاره خط یا کمان از کدام یک از کمک رسم ها استفاده می شود؟ 
Midpoint  )د              Nearest  )ج                       From  )ب                     Center  )الف    

 7- جهت جابجا کردن  یک موضوع از یک نقطه به نقطه دیگر کدام دستور استفاده می شود؟ 
      Modify  )د                       Move  )ج                         Copy  )ب              Offset )الف    

 8- براي تر سیم پاره خط در جهت موازي محورهاي مختصات :  
    الف( با کلید   Ortho . F7  را فعال می کنیم.                      ب( کلید   Ortho . F8  را فعال می کنیم. 

    ج( با کلید   Grid  . F7  را فعال می کنیم.                           د( کلید   Grid . F8  را فعال می کنیم. 

 9- دستور  PolyGon  جهت ترسیم......................بکار می رود؟
    الف( چند ضلعی                 ب( دایره                       ج( چند خطی                  د( بیضي 
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10- تنظیم پرش مکان نمای اتوکد توسط چه دستوري انجام می گیرد؟ 
Otrack  )د                Ortho  )ج         Osnap  )ب                      Snap  )الف    

 11- کدام یک از دستورهای زیر موضوع های ترسیمی را تکرار می کند؟ 
     Array-Copy-Offset  )ب                                           Move-Mirror-Copy  )الف   

       Modify-Offset-Array ) د                                             Mirror-move-offset )ج    

 12- راه انتخاب موضوع در دستور ) Stretch ( چیست؟
    الف(  Crossing-window     ب(  Fence         ج(  Window     د( همه راه هاي انتخاب موضوع 

 13- در کمک رسم ) Osnap ( منظور از ) INT ( چیست؟
    الف( مرکز موضوع  ترسیمی است.                             ب( محل تالقي موضوع های ترسیمی است. 

    ج( ابتداي موضوع های ترسیمی است.                          د( انتهاي موضوع های ترسیمی است.    

 Bisect ( -14 ( چه عملي را انجام می دهد؟
    الف( نیمساز زاویه را رسم می کند.                               ب( اندازه یک زاویه را محاسبه می کند. 

    ج( از دستورهای ویرایشي است.                                د( خطوط افقي را رسم می کند. 

 15- کدامیک از گزینه هاي زیر پس از وارد کردن حداقل سومین نقطه در دستور   line  پرسیده می شود؟ 
Redo  )د                   Undo  )ج                       Close  )ب                 Next point  )الف     

 16- براي ترسیم دایره به روش  Radius  و  Center  چه نقاطي را باید مشخص کنیم؟ 
    الف(مرکز و شعاع         ب( مرکز وقطر          ج( دو نقطه روي محیط        د( دو مماس بر دایره

 17- برای تغییر مقیاس یک ترسیم کدام دستور استفاده می شود؟
Stretch  )د                  Wblock  )ج                       Block  )ب      Scale  )الف    

 18- اگر در هنگام انتخاب موضوع ) Select Object  (بخواهید موضوعي را از انتخاب خارج کنید از کدام 
  روش استفاده می کنید؟  

  Single )د                               Move  )ج                         Remove  )ب          last  )الف    
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فکلی
لیهد

فک
هد

هدفهایرفتاری:
فراگیرپسازگذراندناینواحدکاربایدبتواند:  

ساعت های آموزش

عملینظری
 3  4 

واحدکارپنجم

توانایی استخراج اطالعات نقشه و گزارش گیری  

 1-  با استفاده از دستور اندازه گیری هندسی فاصله بین دو نقطه، شعاع دایره یا        
    کمان، زاویه  بین دو خط و مساحت و محیط موضوع ها را بدست آورد.  

 2- دستور  List  را اجرا کند.  

 3-  مختصات نقاط را بدست آورد.  

 4-  دستور  Time  را اجرا کند.  
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با استفاده از این دستور می توانید فاصله بین دو نقطه، 
شعاع یک دایره یا کمان، زاویه بین دو  موضوع، مساحت 

و محیط و حجم یک جسم را محاسبه کنید. 

* توجــه دســتور Distance و Area را به صورت 
مستقیم جلوی : Command می توانید اجرا کنید. 

کاربر پس از ترسیم نقشه ها یا در زمان ترسیم باید بتواند برای بدست آوردن اطالعات نقشه یا کنترل آن از ابزار 
دقیقی استفاده کند. دستورهای این واحد کار کمک می کند تا اطالعات دقیقی از موارد مختلف نقشه به دست 

آورید و بتوانید جلوی خطا های احتمالی را نیز بگیرید. 

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

 2- انتخاب گزینه فاصله

 به وسیله این دستور می توانید فاصله بین دو نقطه را بدست آورید. 
 3- مشخص کردن نقطه اول  ........................................................................................................

 4- مشخص کردن نقطه دوم  ...................................................

ارائه گزارش ................  

اندازه گیری هندسی

-
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فاصله بین دو نقطه یا طول موضوع 

X  نسبت به محور  XY  زاویه تصویر خط بر روی صفحه 

XY  زاویه تصویر خط نسبت به صفحه 

X  طول تصویر خط در راستای محور 

Y  طول تصویر خط در راستای محور 

Z  طول تصویر خط در راستای محور

 اندازه گیری شعاع 

 1- انتخاب کمان یا دایره .....................................................................

اندازه شعاع .......................................................................................

اندازه قطر  ................................................................................................

 اندازه گیری زاویه

 1- دایره، کمان انتخاب کنید، رأس زاویه راخط یا مشخص کنید 
 2- دومین خط را مشخص کنید   ..........................................................................................

ارائه گزارش از اندازه زاویه .........................................................................................................................

-

-

-
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اندازه گیری مساحت و محیط  
1- مشخص کردن اول نقطه

 2- مشخص کردن نقطه دوم ........................................................

 3- نقطه سوم ...................................................................................
 4- نقطه چهارم  .............................................
 5- نقطه پنجم   ............................................
 6- نقطه ششم   .............................................
 7- فشردن کلید اینتر  .................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط  ................................................

 با استفاده از این گزینه می توانید مساحت و محیط اجسام یکپارچه را محاسبه کنید. 

در مورد چند خطی های باز این دستور به صورت خودکار، اولین نقطه را به آخرین نقطه بسته و  مساحت و محیط 
را محاسبه می کند. 

در مورد چند خطی هایی که با ضخامت ترسیم شده اند، این دستور
 نقطه وسط خط را مورد محاسبه  قرار می دهد. 
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با استفاده از این گزینه می توانید مساحت دو یا چند شکل را محاسبه کنید. 
Add Area  1- انتخاب گزینه 

Object  2- چون موضوع یکپارچه می باشد انتخاب گزینه 
 3- انتخاب مربع   .........................................................................................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط مربع و همین طور ........................
جمع مقدار مساحت تاکنون .....................................................................................................

 4- انتخاب دایره  ....................................................................................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط دایره و همین طور ...............
 جمع کل مساحت ها تا به حال  ............................................................................................

 5- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان انتخاب ها  ..................................................

ارائه گزارش نهایی   ......................................................................

 6- انتخاب گزینه  Exit  به عنوان خارج شدن از این مرحله

 7- ارائه مساحت نهایی  .........................................................................................................

 8- انتخاب گزینه  Exit  به عنوان خروج از دستور

با استفاده از این گزینه می توانید مساحت دو یا چند موضوع را از یکدیگر کسر  کنید. 

Add area  1- انتخاب گزینه 

-
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.................. Object  2- انتخاب گزینه 

 3- انتخاب مربع  ........................................................................................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط مربع و  ..................................
جمع مساحت ها تا کنون  ...................................................................................................

.................. Add  4- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار استفاده از گزینه 

ارائه گزارش نهایی از جمع مساحت ها  ......................................................................

 5- انتخاب گزینه  Subtract area  جهت کسر کردن مساحت 
...........................  Object  6- انتخاب گزینه 

 7- انتخاب دایره  ...................................................................................

ارائه گزارش از مساحت و محیط دایره   ..........................
...............  Subtract  و  Add  ارائه گزارش مقدار مساحت بدست  آمده از دو گزینه

 8- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار .............................................

ارائه گزارش نهایی

.................................  Exit  9- انتخاب گزینه 
 10- مقدار مساحت نهایی  .................................................................................................

 Add area/Subtract area        
می خواهیم توسط دو گزینه فوق مساحت قسمت های

 هاشور خورده را  محاسبه کنیم. 
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 1- اجرای دستور اندازه گیری هندسی   ........................................................

 2- انتخاب گزینه  ...

Add area  3- انتخاب گزینه 
................... Object  4- انتخاب گزینه 

 5- انتخاب شکل شماره 1 دایره    .....................................................................

ارائه گزارش مساحت و محیط و جمع مساحت ها تا کنون   .......................

 6- انتخاب شکل شماره 2 مربع بزرگ  .............................................................

ارائه گزارش مساحت و محیط مربع و جمع مساحت ها تاکنون..................

................................ Add  7- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار گزینه 

ارائه گزارش نهایی جمع مساحت ها .................................................................

............. Subtract  8- انتخاب گزینه 

.........................  Object  9- انتخاب گزینه 

 10- انتخاب شکل شماره 3 مستطیل   ............................................
ارائه گزارش مساحت و محیط مستطیل و مقدار مساحت بدست آمده توسط 

دو گزینه  Add  و  Subtract  تا کنون  .............................................................................................
11- انتخاب شکل شماره 4 مربع کوچک .........................................

ارائه گزارش مساحت و محیط مربع و مقدار مساحت بدست آمده توسط 
دو گزینه  Add  و  Subtract  تا کنون ...............................................................................................

 12. فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار ........................................

ارائه گزارش نهایی  ...........................................................................................................

 13- انتخاب گزینه  Exit  جهت خروج از این مرحله 
 14- مساحت نهایی   ..................................................................................................................................................................

 15- انتخاب گزینه  Exit  جهت خروج از دستور 
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با اســتفاده از این دســتور می توانید گزارش 
نســبتاً کاملی از موضوع انتخاب شده داشته 
باشــید در  بعضی مواقع که شــکل پیچیده 

باشد، گزارش مي تواند چند صفحه باشد. 
*توجه صفحه متنی اتوکدکه این توضیحات 
درآن ارائه می شــود با کلید F 2 باز و بسته 

می شود. 
 1- اجرای دستور : ............................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع  ........................................................................................................
 3- فشردن کلید اینتر   ......................................................................................................................

 4- ارائه گزارش  .............................................................................................

نوع موضوع انتخابی 

“2”   الیه ای که موضوع در آن ترسیم شده است.

  نوع فضایی که موضوع در آن قرار دارد. 

AutoCAD  ُکد مشخصه هر موضوع توسط

مختصات نقطه شروع پاره خط

مختصات نقطه پایان پاره خط

طول پاره خط 

 X  نسبت به محور  XY  زاویه تصویر پاره خط بر روی صفحه

X  طول تصویر خط در راستای محور

Y  طول تصویر خط در راستای محور 

Z  طول تصویر خط در راستای محور

گزارش

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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با استفاده از این دستور می توانید یک نقطه را معرفی 
  Ucs  را نسبت  به  Z  و  Y  و  X  کنید و مختصات نقاط

جاری داشته باشید. 

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

 2- انتخاب نقطه و ارائه گزارش .............................

مختلفی  اطالعات  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
درباره زمان جاری، زمان ترسیم، تاریخ و غیره  بدست 

آورید. 

 1- اجرای دستور و ارائه گزارش  .................................

مختصات نقطه

زمانجاری

زمانهاییکهمربوطبهایننقشهمیباشد.

زمانایجادفایل

زمانآخرینویرایشانجامشده.

جمعزمانهاییکهرویایننقشهکارکردهاید.

زمانسنجروشن،نشاندهندهزمانجاریاست.

پیغامآخرینذخیرهسازیاتوماتیک.روشنوخاموشکردنزمانسنج.

آخرینبروزرسانیزمانسنج.صفرکردنزمانسنج،کهالبتهاینزماننیزثبتخواهدشد.

زمان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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 1- براي محاسبه مساحت یک مستطیل یکپارچه از کدام گزینه دستور  Area  استفاده می کنید؟ 
  ID point   )د        Object   )ج     Subtract   )ب   Add  )الف

 2- براي به دست آوردن فاصله دو نقطه از کدام یک از دستورهاي زیر استفاده می کنید؟  
Distance  )د          Area   )ج          List   )ب  ID Point  )الف

 
 3- برای به دست آوردن مختصات یک نقطه از کدام دستور استفاده می کنید؟

  ID point   )د            Object   )ج       Distance  )ب      Angle  )الف

 4- برای اندازه گیری زاویه بین دو موضوع  از کدام دستور استفاده می کنید؟ 
  ID point   )د           Area  )ج         Radius  )ب     Angle  )الف

 5- برای به دست آوردن زمان صرف شده در یک نقشه  از کدام دستور استفاده می کنید؟ 
Dist  )د           Area   )ج            List   )ب       Time  )الف

- درقسمت پایین چهار پرسش چهار گزینه ای  طرح کنید

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
.

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

نمونهسؤاالتچهارگزینهایپایانواحدکار
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تمرینهایکارگاهی

1- مساحت و محیط قسمت های مختلف پروژه ای که در واحد کار چهارم ترسیم کرده اید را محاسبه کنید و 
درقسمت پایین با ذکر نام پروژه یادداشت نمایید.  

مثاًل مساحت طبقه همکف، مساحت اتاقک راه پله، ابعاد مساحت اتاق ها،....

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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فکلی
لیهد

فک
هد

هدفهایرفتاری:
فراگیرپسازگذراندناینواحدکاربایدبتواند:  

ساعت های آموزش

عملینظری
 3  4 

واحدکارششم

توانایی روش الیه بندی نقشه ها   

1- الیه جدید ایجاد کند. 

 2-  با استفاده از دستور الیه، نقشه ها را الیه بندی کند. 

 3-  خواص الیه ها را تغییر دهد.  

 4-  خواص الیه ها را با استفاده از نوار ابزار  Properties  به صورت دستی تغییر دهد.  
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- الیه ها در مدیریت ترسیم یک نقشه نقش 
بسیار مهمی را ایفا می کنند. به وسیله الیه ها 
و  کنترل  را  به  راحتی  نقشه  یک  می توان 
مدیریت کرد و از خواص الیه ها در سرعت 
بخشیدن به ترسیم و ویرایش آن بهره برد. 

الیه ها طلق های شفافی هستند که وقتی روی هم قرار 
می گیرند. متوجه وجود آن ها نمی شویم ما  می توانیم 
قسمت های مختلف یک نقشه را در الیه های مختلف 
خواستیم  دسترسی  زمانی که  هر  تا  کنیم  ترسیم 
ساختمان  پالن  یک  در  مثاًل  باشد.  ساده تر  آن ها  به 
را در یک الیه، مبلمان  را در یک  می توانیم دیوار ها 
الیه ترسیم نماییم و یک الیه را به اندازه گذاری و غیره 
اختصاص دهیم و هر زمانی که بخواهیم می توانیم  از 
یا  ترسیم  به  بخشیدن  امر سرعت  در  الیه ها  خواص 
از  را  شدن  چاپ  اجازه  مثاًل  کنیم.  استفاده  ویرایش 
یک الیه بگیریم یا به صورت موقت الیه ای را روی 

صفحه حذف کنیم. 

الیه ها

روش های اجرای دستور الیه را در 
تصویر می بینید. 

خواص الیه ها
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بعد از اجرای دستور الیه، کادر زیر باز می شود که در آن یک الیه با نام صفر وجود دارد. این همان الیه ای  است که 
تا کنون تمامی ترسیم ها را درون آن الیه انجام می دادیم. 

  Layer Properties  Manager  مدیریت الیه ها را می توان در خواص الیه ها جستجو کرد که نام آن ها در کادر
در قسمت فوقانی و در جلوی اسم الیه می باشد که عبارتند از  Line type  ، Color  ، Lock  ، Freeze  ، On  و 

 Plot  ، Plot Style  ، Line weight  و... ) این خواص توضیح داده  خواهد شد(. 

 Customize  کلیک راست ماوس انجام دهید و از منوی باز شده گزینه  Status  اگر روی همین کادر روی گزینه
 …  را انتخاب کنید. در کادر جدید باز شده به راحتی می توانید وجود یا عدم وجود هر  یک از خواص الیه ها را در 

کادر محاوره ای مدیریت الیه ها مشخص کنید. 
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به وسیله آیکنی که دور آن یک مربع قرمز ترسیم شده می توانید یک الیه جدید ایجاد کنید و  اسم موجود را بپذیرید 
یا هر نامی را که دوست دارید برای الیه انتخاب نمایید. 

توسط آیکن  X  قرمز رنگ، اگر الیه ای جاری نباشد و در آن هیچ ترسیمی وجود نداشته باشد را  می توانید، حذف کنید.

توسط آیکن تیک سبز رنگ می توانید الیه ای را که می خواهید جاری  سازید. در تصویر باال همان طور که مشاهده 
می کنید خواص تمامی الیه ها مانند هم می باشد.  در صورتی که اگر به همین شکل با الیه ها کار کنید، تشخیص 

الیه ها از یکدیگر سخت می باشد، پس  بهتر است بعضی از مشخصه های الیه ها با هم متفاوت باشند)مانند رنگ(. 
ON ، الیه می تواند روشن یا خاموش باشد. الیه ای که خاموش است روی صفحه تصویر دیده  نمی شود و اشیاءِ 
ترسیم شده با آن چاپ نمی شوند اما امکان ترسیم با آن الیه وجود دارد و همچنین می تواند به عنوان الیۀ جاری 

انتخاب شود.
Freeze ، الیه می تواند فریز یا ذوب باشد و الیه فریز مانند الیه خاموش روی صفحه تصویر دیده  نمی شود و تفاوت 
آن با الیه خاموش این است که الیه فریز شده از دستور کار  Regen  خارج  می شود و سرعت رایانه کمتر گرفته 
می شود، این خاصیت در نقشه های بزرگ و سنگین زیاد  استفاده می شود.  برخالف الیۀ خاموش، نمی توان با آن 

ترسیم کرد و جزِء الیۀ جاری نیز نیست.

Lock ، الیه ای که قفل باشد روی صفحه تصویر دیده می شود، الیه می تواند جاری باشد و با آن ترسیم انجام داد 
ولی هیچ گونه عملیات ویرایشی روی  آن صورت نمی گیرد و زمانی که مکان نما را به آن نزدیک می کنید، عکس یک 

قفل ظاهر می شود. 
Color ، در اتوکد 255 رنگ وجود دارد که این رنگ ها با شماره مشخص شده اند. شما می توانید به  هر الیه ای یک 
رنگ اختصاص دهید که این رنگ ها را پرینتر و پالترها می شناسند و می توانید به  آنها ضخامت دهید. این خاصیت 

در دستور چاپ توضیح داده خواهد شد. 
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Line Type -
همانطور که  در کادر الیه مشخص بود نوع خط تمامی 

الیه ها  continuous  و از نوع ممتد می باشد. 
دهید،  نسبت  را  خاص  یک خط  الیه،  به  برای  اینکه 
باز  روی خط الیه مورد نظر کلیک کنید. کادر روبرو 
 خواهد شد. از کادر باز شده روی گزینه  Load  یعنی 
 Load or Reload  کادر کنید.  کلیک  بارگذاری 

Line Types   باز می شود.
از این کادر خط مورد نظر خود را انتخاب کرده و پس 
یعنی  باال  کادر  به  دوباره    Ok  روی  گزینه کلیک  از 
باز می گردید. روی خط مورد    Select Line Type 
نظر کلیک  کرده و دگمه  Ok  را فشار دهید. خط مورد 

نظر به الیه نسبت داده خواهد شد.
به الیه  همانطور که در کادر  پایین مشاهده می کنید 
 HIDDEN  خط  HIDDEN  نسبت داده شده است. 

 Line Weight -
توسط این گزینه می توانید به الیه مورد نظر ضخامت دلخواه را نسبت دهید. 

 Plot Style -
توسط این گزینه می توانید یک سبک چاپی مشخص را به الیه نسبت دهید. )در  صورت ساختن سبک چاپی( 

  Plot -
توسط این گزینه می توانید مشخص کنید که آیا الیه مورد نظر چاپ شود یاخیر. 
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از کادر مدیریت الیه، ضربدر  برای خروج   ، AutoCAD   2010 تنظیم ها در کادر الیه های دادن  انجام  از  بعد 
گوشه  سمت چپ باالی کادر را فشار دهید تا از کادر خارج شوید. حاال روی مستطیل نوار ابزار الیه ها  کلیک کنید، 

مشاهده می کنید که الیه های مورد نظر شما ساخته شده است. 
از این پس تمامی نقشه ها و ترسیم های انجام شده خود را در الیه مربوطه انجام دهید.  

مقیاس خط .................................................................................................................................

بعد از نسبت دادن یک خط منقطع به یک الیه، اگر در زمان ترسیم آن خط را به صورت واقعی آن  مشاهده نکردید، 
از این دستور استفاده کرده و مقدار آن را تغییر دهید. 

Properties  نوار ابزار -
کنار  در  همیشه  است  بهتر  که  ابزار  نوار  این  توسط 
نوار ابزار الیه ها باشد، می توانید خاصیت های  الیه ها را 
به  صورت دستی تغییر دهید. برای این کار کافی است 
بدون هیچ دستوری موضوع مورد  نظر خود را انتخاب 
کرده و بعد روی خاصیت مورد نظر کلیک کنید ولی 
دستی  به صورت  که  باشید  موضوعی  داشته  توجه 
از خاصیت  بعد  به  این  از  داده اید  تغییر  را  خاصیتش 

الیه خود در آن   مورد خاص تبعیت نمی کند. 
اگر بخواهید این خاصیت ها درالیه ای ثابت باشد و برای 
شکل های روی آن الیه تغییر نکند باید آنها را بر روی 

گزینه By Layer تنظیم کنیم.
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نمونهکارهایآمادهبراساسنوعخط،الیهورنگ 
این استاندارد جهت کنترل، هماهنگی و یکپارچگی آموزش و آزمون الزامی می باشد.
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جدول پیشنهادی زیر جهت ترسیم نقشه های ساختمانی براساس ضخامت خطوط می باشد. شما می توانید اسم 
الیه ها را بر اساس موضوع ترسیمی نیز تعیین کنید. مانند دیوار، پنجره، در،....

*توجه : در زمان چاپ تعیین می کنیم که این خطوط رنگی چاپ شوند یا مشکی.

جدولارزشگذاریضخامتخطوطدرالیهها



روشالیهبندینقشهها واحدکارششم

141

 1- اگر در جدول الیه ها روی گزینه    Lock  الیه ای کلیک کنیم. 
   الف( روی الیه نمی توان ویرایش انجام داد.                  ب( الیه روی صفحه رایانه دیده نمی شود. 

   ج( الیه از دستور کار چاپ خارج می گردد.                  د( این الیه همیشه جاری باقی می ماند. 

 2- با کدام یک از دستورهای  زیر می توان نوع خط یک الیه را عوض کرد؟  
Layer    ) د           Ltscale   )ج          Change   )ب    Linetype    –   الف   

  3 -    برای قفل کردن یک الیه از کدام گزینه استفاده می شود؟
   Unlock  )د                   Thaw  )ج      Lock  )ب      Freeze  )الف   

  4 -    برای تعویض رنگ یک الیه از کدام گزینه استفاده می کنید؟
   Color  )د                    On  )ج         Lock  )ب        Freeze  )الف   

 5 -    برای اینکه یک الیه روی صفحه تصویر دیده نشود از کدام گزینه استفاده می کنید؟
   On  )د                     Thaw  )ج      Lock  )ب      Off  )الف   

 6 –    اگر بخواهید الیه ای چاپ نشود از کدام گزینه استفاده می کنید؟
   On  )د                     Plot  )ج      Lock  )ب      Off  )الف    

 7- تفاوت   Freeze و Thaw   در چیست؟ 
    الف(  Thaw  الیه را خاموش اما فعال می کند،  Freeze  الیه را خاموش و غیر فعال می کند. 
    ب(  Thaw  الیه را خاموش و غیر فعال مي کند و Freeze  الیه را خاموش و فعال مي کند. 

    ج(  Thaw  الیه را قفل می کند.  Freeze  الیه را خاموش می کند. 
    د(  Thaw  الیه را روشن و فعال می کند اما  Freeze  الیه را خاموش و غیر فعال می کند. 

   

نمونهسؤاالتچهارگزینهایپایانواحدکار
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فکلی
لیهد

فک
هد

هدفهایرفتاری:
فراگیرپسازگذراندناینواحدکاربایدبتواند:  

ساعت های آموزش

عملینظری
 8/5 6 

واحدکارهفتم

توانایی ایجاد و احضار بلوک و ترسیم و ویرایش هاشور در نقشه ها   

 1- دستور بلوک را اجرا نماید.  

 2- بلوک ساخته شده را در نقشه درج کند. 
 

 3- در قسمت های مختلف نقشه  هاشور ایجاد کند. 

 4- هاشورهای مورد نظر را ویرایش نماید.  
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استفاده،  برای سهولت در  مواردی که  از  نمونه ای 
تبدیل به بلوک شده اند. 

در بسیاری از موارد ایجاب می کند که ما در نقشه ها از موارد تکر اری استفاده کنیم که ترسیم دوباره  آن ها کار بسیار 
سختی است و حتی استفاده از دستور کپی هم با مشکالت زیادی روبرو می شود و حتی  انتخاب بعضی از این موارد 

به دلیل تعدد موضوع ها کار بسیار سختی می باشد.
از این رو به دستوری  نیاز است تا بتوانید این موارد متعدد که در کنار هم یک شکل واحد تشکیل می دهند، با 
یک  نام مشخص و یکپارچه  سازی کنید تا کاربر هر زمانی که خواست بتواند از آن به  راحتی و نقشه های متعدد 

استفاده نماید.

در این قسمت می توانید نام بلوک خود را وارد کنید، دقت کنید که نام بلوک ها نمی توانند  تکر اری باشند. 

چگونگی انتخاب گیره احضار بلوک

 اگر این گزینه فعال باشد، بعد از اینکه موضوع را انتخاب کردید از شما  خواسته می شود که نقطه  Base  بلوک را 
مشخص کنید و بعد از مشخص کردن این نقطه، کار تمام  شده و دیگر به کادر  Block  بر نخواهید گشت. 

ایجاد بلوک

-

-

-
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توسط این گزینه می توانید گیره مبنای بلوک را تعیین کنید و دوباره به  کادر  Block  برگردید. 

اگر این گزینه فعال باشد بعد از اینکه از دگمه  Ok  استفاده کردید از شما  Select Objects  پرسیده می شود و 
پس از انتخاب به کادر بر نمی گردید. 

  با استفاده از این گزینه می توانید موضوع ها را انتخاب کرده و به کادر  Block  برگردید. 

 اگر این گزینه فعال باشد موارد انتخابی روی صفحه جهت ساخت بلوک دست نخورده  باقی می مانند. 

 اگر این گزینه فعال باشد موارد انتخابی روی صفحه جهت ساخت بلوک نیز به  بلوک، تبدیل خواهند شد. 

اگر این گزینه فعال باشد، موارد انتخابی روی صفحه جهت ساخت بلوک، در نهایت حذف  می شوند. 

 تعداد موضوع های انتخاب شده جهت ساخت بلوک را نشان می دهد. 

اگر این گزینه فعال باشد در زمان استفاده از دستور  Insert  جهت احضار بلوک  نمی توانید بلوک را به صورت غیر 
 .) Y  و  X  یکسان احضار کنید )در جهت

 اگر این گزینه فعال باشد به شما اجازه می دهد که بتوانید این بلوک را بعداً  تجزیه کنید. 

 در این قسمت می توانید در مورد بلوک، توضیح اضافه کنید. 

 در این قسمت می توانید واحد درج بلوک را مشخص کنید. 

 اگر این گزینه فعال باشد بعد از ساخت بلوک به صورت اتوماتیک وارد  محیط جدیدی می شوید که امکانات زیادی 
برای ویرایش بلوک وجود دارد. برای خروج از این  محیط روی گزینه  Close Block Editor  کلیک کنید. 

*توجه: برای تعویض تعداد زیادی از بلوک ها که در یک شیت نقشه وجود دارند می توانید بلوک جدید را با نام 
بلوک قبلی ذخیره کنید. در این حالت بلوک قبلی از بین رفته و بلوک جدید جایگزین تمامی بلوک های با این نام 

می شود. 

-
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با استفاده از این دستور می توانید بلوک هایی را که 
ایجاد کرده اید یا از قبل به صورت آماده داشته اید  یا 
را احضار  رایانه هستند  نقشه هایی که روی حافظه 

کرده و در شیت نقشه خود درج کنید. 

در این قسمت اگر روی فلش کوچک کلیک کنید می توانید از لیست باز شده بلوک مورد نظر  خود را انتخاب کنید.

 با استفاده از این گزینه می توانید نقشه هایی را که روی حافظه ذخیره شده اند انتخاب  کنید. 

مسیر فایل احضار شده را نشان می دهد. 

 چگونگی قرارگیری گیره احضار

 اگر این گزینه فعال باشد توسط مکان نما می توانید، محل درج بلوک را  مشخص کنید.  

مقیاس درج بلوک 

اگر این گزینه فعال باشد، مقیاس بلوک مورد نظر را می توانید با مکان نما  مشخص کنید. 
واگر فعال نباشد مختصات محل قرارگیری گیره اخطار بلوک را در X و Y وZ وارد کنید.

احضار و درج بلوک

-

-

-

-

-

-

-
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اگر این گزینه فعال باشد فقط می توانید از گزینه  X  استفاده کنید و تمامی اجزاء  بلوک به یک اندازه کوچک یا 
بزرگ می شود و در صورت غیر فعال بودن می توانید در راستای  X  و  Y  و  Z  اعداد متفاوتی را وارد کنید. 

دوران بلوک ها

 اگر این گزینه فعال باشد می توانید مقدار دوران موضوع را با حرکت مکان نما  مشخص کنید. 

توسط این گزینه می توانید مقدار دوران بلوک را وارد کنید. 

 واحد بلوک 

در این قسمت واحد بلوکی که احضار کرده اید به نمایش گذاشته می شود. 

در این قسمت ضریب تغییر مقیاس بلوک را می توانید مشاهده کنید. ) تفاوت در واحد  ساخت بلوک و واحد نقشه 
جدید که در حال کار هستید (.

 اگر این گزینه فعال باشد بعد از درج بلوک، بلوک خاصیت خود را از دست داده و  به صورت تجزیه شده وارد نقشه 
شما می شود. 

این دستور مشابه دستور  Block  می باشد با این تفاوت که موارد انتخابی را روی  حافظۀ رایانه  ذخیره می کند. 
با استفاده از این دستور می توانید تمام یا بخشی از نقشه جاری را بصورت یک فایل مستقل روی حافظۀ رایانه 

ذخیره کنید.
مواردی را که با این دستور ذخیره می کنید با دستور Open نیز می توانید مشاهده کنید. 

فراخــوان ایــن بلوک هایی که به 
این روش ذخیره شده اند در شیت 
 Insert Block نقشــه با دستور
  Browse وبا اســتفاده از دگمه

انجام می شود.

-

-
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قسمت های  می توانید  دستور  این  از  استفاده  با 
مختلف نقشه را با الگوهای مختلف هاشور بزنید. 

دستور هاشور با استانداردهای مختلف وجود دارد. 

نوع و الگوها 

استفاده    Userdefined  -2 اتوکد  در  آماده  مدل  های    Predefined  -1 دارد:  وجود  اتوکد  در  نوع هاشور  سه 
از هاشور ساده که می تواند به صورت شبکه هم در بیاید. Custom  -3  هاشور  سفارشی که باید توسط کاربر نوشته 

شود. 

 از طریق این گزینه می توانید هاشور مورد نظر را انتخاب کنید. 

هاشور

-

-
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با استفاده از دو گزینه باال می توانید به کادر  Hatch Pattern Palette  وارد شوید و  استانداردهای مختلف مانند 
 Iso، ANSI و  Other predefined  و یا الگوهای سفارشی  Custom  را  انتخاب کنید. 

 زاویه و مقیاس 

با استفاده از این گزینه می توانید زاویه  هاشور مورد نظر را تغییر دهید. 
-
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با استفاده از این گزینه می توانید مقیاس  هاشور مورد استفاده را تغییر دهید. 

به هاشور  را  آن   این قسمت  می توانید  در  باشید،  کرده  انتخاب  را    User defined  هاشور  Type  قسمت از   اگر 
شبکه ای تبدیل کنید. 

 این گزینه در فضای کاغذ فعال است و می توانید مقیاس موجود را به  هاشور در فضای کاغذ نسبت دهید. 

 زمانی که از هاشور  User Defined   استفاده می کنید، این گزینه فعال است و می توانید فاصله هاشورها را  در این 
قسمت کم یا زیاد کنید. 

زمانی که از هاشورهای استاندارد  Iso  استفاده می کنید، این گزینه فعال است و با  استفاده از آن مقیاس  هاشور نیز 
تغییر می کند. 

 تعیین مرز هاشورها

 با استفاده از این گزینه می توانید مرز هاشور را انتخاب کنید.
برای این کار الزم  است تا در محیطی که می خواهید هاشور 

بزنیدکلیک کنید. البته آن محیط باید محدوده بسته ای  باشد. 

 با استفاده از این گزینه نیز می توانید مرز هاشور را انتخاب کنید،
با این  تفاوت که باید از گزینه  Select Object  استفاده کنید. 
وموضوع مورد نظر را که می خواهید درون آن ها هاشور بخورد 

 انتخاب کنید. 

در شکل های روبرو تفاوت دو نوع انتخاب را می توانید ببینید. 

-

-

-

-

-

-

-
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 با استفاده از این گزینه می توانید مرز انتخاب شده ای را از حالت انتخاب  خارج کنید. 

 بعد از ساخت هاشور اگر روی آن کلیک دوبل انجام دهید این گزینه فعال  شده و می توانید در این محیط یک مرز 
جدید از نوع چند خطی یا ناحیه ایجاد کنید. 

با استفاده از این گزینه می توانید به صورت موقت یکبار دیگر محل های انتخاب  شده را ببینید. 

 با استفاده از این گزینه هاشور برخی از خواص حاشیه  نویسی ها را به خود خواهد  گرفت. 

 استفاده از این گزینه باعث می شود هاشور مرز خود را شناخته و با تغییرات آن تغییر  کند و محیط جدید را نیز 
بشناسد. 

به مثال های زیر دقت کنید. 

 با استفاده از دستور هاشور اگر در یکبار انتخاب چند مرز بسته جدا از  هم را انتخاب کنیم، پس از پایان هاشور 
زدن این هاشورها به هم وصل بود. یکی حساب می شوند.  با استفاده از این گزینه می توان با یکبار انتخاب چند 

مرز، هاشورها از هم جدا ساخت. 

با استفاده از این گزینه می توان مشخص کرد که هاشور در زمان ساخت در زیر بقیه  موارد و یا بین یا روی آن ها 
ترسیم شود.

در صورتی که از قبل، هاشور آماده ای در نقشه خود داشته باشید با استفاده از  این گزینه می توانید آن الگوی هاشور   
را با تمام تنظیم هایش، به محیط جدید انتقال دهید. 

-

-

-
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پیش نمایش هاشور تنظیم شده

 این گزینه نقطه شروع هاشور را از متغیر سیستمی  Hporigin  بدست  می آورد که قابل تغییر است ولی قبل از 
تغییر صفر و صفر دستگاه مختصاتی می باشد. 

 
 زمانی که این گزینه فعال باشد کاربر می تواند نقطه شروع الگوی هاشور روی صفحه را تغییر دهد. 

 با استفاده از این گزینه می توانید نقطه شروع هاشور را با مکان نما  مشخص کنید. 

مانند  کنید.  استفاده  آماده  و  مدل های  شده  باز  کرکره  از  می توانید  را  شروع  نقطه  باشد،  فعال  گزینه  این   اگر 
 Bottom left  یعنی پایین سمت چپ. 

 با استفاده از این گزینه می توانید موقعیت جدید نقطه شروع هاشور را در  سیستمی  Hporigin  ذخیره کنید. 

 در این پیش نمایش می توانید نقطه شروع هاشور را مشاهده کنید. 

 تنظیم های اضافه هاشور را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.  

منظور، مرزهای تو درتو می باشد.  

 اگر این گزینه فعال شود طریقه استفاده از مرز هاشورها از مدل های زیر پیروی  می کند. 

 در این حالت مرزهای تو در تو، یکی در میان هاشور زده می شوند. 

 در این حالت فقط اولین مرز بیرونی، هاشور زده می شود.  

 در این حالت مرزهای داخلی به حساب نمی آیند. 

-
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ایجاد مرز دور هاشور.

این گزینه معادل دستور  BPoly  عمل می کند. اگر این گزینه فعال باشد  می توانید پیرامون هاشور، یک مرز یکپارچه 
ایجاد کنید. 

 نوع مرز می تواند از جنس  Poly Line  یا  Region  باشد. 

 در این قسمت مشخص می شود که در زمان هاشور زدن چه قسمت هایی مورد  جستجو قرار گیرد. 

 این گزینه باعث می شود اتوکد، تمامی صفحه دید را برای جستجوی مرز  مورد محاسبه قرار دهید. 

 این گزینه باعث می شود اتوکد، فقط قسمت مشخص شده را برای جستجوی مرز  مورد محاسبه قرار دهد. 

 با استفاده از این گزینه می توانید  Exiting Set  را مشخص کنید. 

 اگر محیطی را که می خواهید هاشور بزنید واقعاً بسته نباشد، توسط این گزینه  می توانید در آن محیط هاشور ایجاد کنید.
 

 مقدار عددی تلورانس که باید از میزان شکاف در مرز هاشور بزرگتر باشد. 

چگونگی شروع الگوی هاشورها 

 به صورت پیش فرض بوده و شروع الگوی هاشور زمانی که از گزینه  Inherit  Properties  استفاده شود به تنظیم 
متغیر  Hporigin  بر می گردد. 

  hatch origin  انجام می شود شروع  الگوی هاشور به تنظیم های  Inherit Properties  وقتی که هاشور از طریق 
بر می گردد. 

-
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نمونهسؤاالتچهارگزینهایپایانواحدکار

 1- اگر گزینه  Explode  در پنجره  Insert   فعال باشد،  
    الف( بلوک هاي ایجاد شده تجزیه خواهند شد.            ب( بلوک هاي ایجاد شده فشرده خواهند شد. 

    ج(   بلوک هاي ایجاد شده کشیده می شوند.              د( این گزینه روي  Block  اثري ندارد 

2   - موضوع هایی که با  WBlock  ذخیره می شوند داراي چه پسوندي هستند؟ 
    .dws   )د       .doc  )ج    .dwt  )ب    .dwg  )الف  

   3-برای رسم هاشورها از کدام فرمان استفاده می شود؟
   Offset  )د               Chang  )ج              Point  )ب        Hatch  )الف   

 4- براي درج یک بلوک از کدام فرمان استفاده می شود؟
Open  )د                 Insert  )ج              Block  )ب             WBlock  )الف    

 5- تفاوت  Block  و  Wblock  در چیست؟ 
  الف( هر دو براي ذخیره دائم ترسیم ها استفاده می شوند. 

  ب(  Wblock  براي ذخیره دائم و Block  براي ذخیره موقت استفاده می شود.                                                                                        
  ج(  Block  براي ذخیره درشیت نقشه و Wblockبراي ذخیره روی  حافظه رایانه استفاده می شود.   

  د( در هنگام ذخیره هر یک داراي پسوند متفاوت می باشد. 

 6- براي ذخیره بخشي از یک ترسیم در فایل جاري، از کدام فرمان استفاده می شود؟ 
Insert )د                Block )ج                Save )ب                    Wblock )الف   

 Associative   -7   در هاشور چه عملی را انجام می دهد؟
   الف( هاشور با مرز خود پیوستگی پیدا می کند.            ب( هاشور مرز خود را نمی شناسد. 

   ج( هاشورهای از هم جدا می سازد.                           د( هاشور تجزیه شده ایجاد می کند. 

 8- گزینه  Create Separate Hatches  در هاشور چه عملی را انجام می دهد؟
   الف( هاشور با مرز خود پیوستگی پیدا می کند.            ب( هاشور مرز خود را نمی شناسد. 

   ج( هاشورهای از هم جدا می سازد.                           د( هاشور تجزیه شده ایجاد می کند 
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نمونه ای از استفاده هاشور در نمای ساختمان.

1- مبلمان مورد نیاز پروژه خود را ترسیم و آن ها را به بلوک تبدیل کنید. 

2- قسمت های مختلف پروژه خود که در واحد کار چهارم ترسیم کرده اید را هاشور بزنید.

نمونهکاروتمرینهایکارگاهی
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فکلی
لیهد

فک
هد

هدفهایرفتاری:
فراگیرپسازگذراندناینواحدکاربایدبتواند:  

ساعت های آموزش

عملینظری

 8/5  6 

واحدکارهشتم

توانایی اضافه کردن متن و اندازه گذاری نقشه ها  

 1- یک سبک جدید متن ایجاد نماید. 
 

 2- متن های مورد نظر را به نقشه ها اضافه کند.  

 3- سبک های مختلف اندازه گذاری ایجاد کند. 

 4- نقشه های ساختمانی را اندازه گذاری نماید.  
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با اســتفاده از این دســتور می توانید ســبک های 
نوشتاری مختلفی بسازید. 

به یاد داشته باشید اگر می خواهید در نقشه خود از 
چند مدل نوشته استفاده کنید حتماً برای هر  کدام 
یک  Style  جدید بسازید و مدل نوشته ایی که قباًل 
از آن در نقشــه اســتفاده کرده اید را برای این  کار 
ویرایش نکنید. چون این تغییرات روی نوشته های 

قبلی نیز اثر می گذارد. 

سبک نوشتاری جاری  یعنی سبکی که هنگام اجرای فرمان نگارش متن با آن نوشته می شود.

 نام سبک های نوشتاری ساخته شده 

 با استفاده از این گزینه می توانید مشخص کنید کدامیک از سبک های نوشتاری  موجود در لیست نمایش داده شوند.
   

 پیش نمایش از تنظیم های جاری

قلم نوع حروف

 مدل نوشته را می توانید از این کادر انتخاب کنید. 

مدل متن یا نوشته

-

-

-

-

-

-
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 بعضی از مدل نوشته ها را می توان در این قسمت تغییر داد. 

 این گزینه روی بعضی از مدل نوشته ها اثر می گذارد و اندازه آنها را بزرگ تر  می کند. 

 اندازه ها

 اگر این گزینه را فعال کنید سبک نوشتاری از نوع حاشیه نویسی می شود. 

 اگر این گزینه فعال باشد متن ایجاد شده در این  Style   قابلیت دوران نخواهد داشت و همیشه افقی می ماند. 

 در این قسمت می توانید ارتفاع متن را وارد کنید. 

جلوه های ویژه متن

 نوشتن به صورت وارونه 

 نوشتن از راست به چپ  )در فونت های فارسی استفاده می شود(

 مقدار کشیدگی افقی حروف 

 مقدار زاویه مایل حروف  نسبت به خط عمودی

 با استفاده از این گزینه، متن به صورت عمودی نوشته می شود. 

جاری ساختن یک سبک نوشتاری 

 با استفاده از این گزینه می توانید یک سبک نوشتاری جدید ایجاد کنید. 

 با استفاده از این گزینه می توانید یک سبک نوشتاری را حذف کنید. 

از گزینه  از جاری ساختن سبک  نوشتاری  بعد  برای خروج می توانید  و  اعمال می کند  را  انجام شده   تنظیم های 
 Close  استفاده کنید. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

ارائه گزارش از تنظیم های موجود در این دستور
 2- مشخص کردن نقطه شروع متن ....................................

 3- معرفی زاویه دوران متن و در نهایت تایپ متن مورد نظر   ..........

با استفاده از این گزینه می توانید سبک نوشتاری را تعویض کنید. 
اگر؟ را تایپ کنید فهرست تمام سبک های نوشتاری به نمایش درمی آید.

 عملکردهای این گزینه در زیر آمده است. 

 با استفاده از این گزینه دو نقطه را مشخص کنید و متن شما
 به هر مقدار بزرگ یا کوچک  باشد، این گزینه آن  را با رعایت تناسب ارتفاع، بین دو نقطه جای می دهد. 

-

-

-

تایپ متن تک خطی
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با استفاده از این گزینه شما باید دو نقطه معرفی کنید و ارتفاع متن را مشخص کنید، در این  حالت ارتفاع متن 
ثابت می ماند و متن شما هر چقدر هم که بزرگ باشد، 

بین آن دو نقطه فشرده یا  کشیده می شود. 
مشخص کردن نقطه دوم .........................................................

مشخص کردن ارتفاع  ...............................................................................................

 این گزینه از شما یک نقطه می خواهد. بعد از پایان تایپ، آن نقطه
 در پایین و وسط متن  خواهد بود. 

این گزینه نقطه وسط متن را مشخص می کند. 

 این گزینه نقطه سمت راست پایین متن را مشخص می کند. 

 هر یک از این گزینه ها یک نقطه درج مشخص برای متن  می باشد، به تصویر پایین دقت کنید. 

باال سمت راست

پایین سمت راست

وسط سمت راست

باال وسط

پایین وسط

وسط مرکز

باال سمت چپ

پایین سمت چپ

وسط سمت چپ

-

-

-
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منوی تنظیم ها

اضافه کردن خط کش به صفحه

ذخیره تغییرات

خط کش 

تنظیم پهنای پاراگراف 

مسیر  یک  روی  نوشتن  جهت 
منحنی می توانید دستور روبرو را 

دنبال کنید. 

 1- با استفاده از این دستور، هم می توانید متن های تک 
خطی، هم متن های پاراگرافی را ویرایش کنید. 

انجام  دوبل  کلیک  نظر  مورد  متن  روی  می توانید   -2 
دهید، باز هم ویرایشگر متن باز خواهد شد. 

تنظیم طول پاراگراف

دکمه ایست آخر سطر

تورفتگی پاراگراف

دکمه تغییر ایستگاهTabتورفتگی اولین خط 
کادر پاراگراف بندی

منوی مشخص کردن نقاط حساس پاراگراف 

با استفاده از این دستور، متون را می توانید به صورت 
پاراگرافی تایپ کنید. بعد از اجرای دستور شما  باید 
یک نقطه را در صفحه مشخص کنید. در این حالت 
نقطه  دوم  کردن  مشخص  با  که  شده  باز  پنجره ای 
ثابت شده و کادر  Text formatting  برای نوشتن 

باز می شود. 

ستون بندی

تایپ متن پاراگرافی

ویرایش متن
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اثر  اندازه  یک  جزئیات  روی  بخواهیم  اگر 
گذاشته و تنظیم های خاص خود را اعمال کرده 
یا از  استاندارد خاصی پیروی کنیم، بهتر است 
یک    Dimstyle  از دستور استفاده  با  بتوانیم 

سبک  اندازه گذاری ایجاد کنیم.  

سبک   ایجاد  اجرای  مختلف  روش های 
مشاهده  تصویر  این  در  را  اندازه گذاری 

می کنید. 

با  و  شده  باز  مقابل  کادر  دستور،  اجرای  از   بعد 
استفاده از گزینه  New  می توانیم یک سبک  جدید 

ایجاد کنیم. 

سبک  یک  می توانیم  گزینه  این  از  استفاده  با 
روی  ویرایش  این  کنیم.  ویرایش  را  گذاری  اندازه 

 اندازه گذاری های قبلی نیز اثر می گذارد. 

سبک  یک  می توانیم  گزینه  این  از  استفاده   با 
این  تغییرات  ولی  کنیم،  ویرایش  را  اندازه گذاری 

روی اندازه گذاری های قبلی اعمال نمی شود. 

-

-

-

ایجاد سبک اندازه گذاری
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 در این قسمت نام سبک اندازه گذاری را وارد کنید. 

 با استفاده از این گزینه می توانید از تنظیم های یک سبک از 
پیش ساخته، استفاده کنید. 

 تنظیم بر روی چه قسمت هایی از اندازه اثر گذار باشد. 

برای ادامه کار باید روی این گزینه کلیک کنید. 

بعد از انتخاب گزینه  Continue  کادر محاوره ای زیر باز شده که شامل زبانه های مختلف می باشد.  این زبانه ها به 
ترتیب توضیح داده می شود. 

 تنظیم های مربوط به خط اندازه

با استفاده از این گزینه می توانید رنگ خط اندازه گذاری را معین کنید. 

 با استفاده از این گزینه می توانید نوع خط اندازه گذاری را مشخص کنید. 

با استفاده از این گزینه می توانید ضخامت خط اندازه را تعریف کنید. 

-

-

-

-

-

-

-

-
-
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 این گزینه برای تنظیم فاصله اندازه هایی بکار می رود که
توسط دستور  Baseline  اندازه گذاری شده باشد. 

 تنظیم های مربوط به خطوط رابط اندازه گذاری

 تنظیم رنگ خطوط رابط 

تنظیم قسمتی از خط رابط که از خط اندازه بیرون
 زده  است.

 تنظیم مقدار فاصله ای که خط رابط از موضوع مورد
 اندازه گذاری می گیرد. 

 در صورت فعال شدن این گزینه می توانیم برای خط رابط طول  تعیین کنیم. 

مقدار طول برای خط رابط 

- به دو مثال روبرو دقت کنید.

-

-

-

-

-

-

-
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 این قسمت مربوط به تنظیم فلش سر خط اندازه  می باشد. 

انتخاب اولین سر فلش 

 انتخاب دومین سر فلش 

انتخاب برای فلش خط راهنما 

 تنظیم اندازه فلش

تنظیم چگونگی عالمتی که مرکز دایره را مشخص می کند. 

 مرکز بدون عالمت 

مرکز را با دو پاره خط کوچک مشخص می کند. 

دو پاره خط عمود بر هم که از روی دایره می گذرد. 

 اندازه این دو عالمت  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Dimbreak  تنظیم فاصله بریدگی در دستور

 مقدار فاصله 

 تنظیم محل قرارگیری عالمت کمان 

 عالمت قبل از متن قرار گیرد. 

 عالمت باالی متن قرار گیرد. 

 تنظیم های مربوط به متن اندازه گذاری

 انتخاب رنگ مورد نظر جهت متن اندازه

 تنظیم ارتفاع متن اندازه )در صورتی که در سبک متن انتخابی ارتفاع صفر باشد( .

-

-

-

-

-

-

-

-
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 انتخاب سبک متن اندازه گذاری

  romans.shx  با کلیک بر روی این گزینه، وارد ساخت سبک متن می شوید. بهترین مدل  نوشته برای متن اندازه
می باشد. در نظر داشته باشید زمان ساخت سبک متن برای  اندازه گذاری، ارتفاع آن را صفر وارد کنید. 

با انتخاب این گزینه متن اندازه در یک کادر مستطیل مانند قرار  می گیرد. 

 چگونگی قرارگیری متن اندازه نسبت به خط اندازه

چگونگی قرارگیری متن اندازه از لحاظ عمودی
نسبت به خط اندازه

 به تصاویر روبه رو دقت کنید. 

چگونگی قرارگیری متن اندازه از لحاظ افقی 
نسبت به خط اندازه 

به تصاویر روبه رو  دقت کنید. 

-

-

-

-

-

-
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 تعیین مقدار فاصله متن از خط اندازه

 تنظیم جهت گیری متن نسبت به خط اندازه

متن همواره افقی  باشد.
 

 متن همواره در جهت خط اندازه  باشد. 

متن از استاندارد  ISO  پیروی کند. 

                                                                                                          زبانه 
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این تنظیم ها معموالً برای مواقعی است که فضای کافی برای متن و فلش اندازه نباشد. 

تنظیم چگونگی متن و فلش در شرایط خاص

  در این حالت اتوکد بهترین حالت را در نظر می گیرد. 

 در این حالت ارجحیت با فلش است مگر اینکه آن هم فضا نباشد. 

در این حالت ارجعیت با متن است مگر اینکه متن هم فضای کافی نباشد. 

 در صورت نبودن فضای کافی متن و فلش بیرون قرار می گیرند. 

 همیشه متن اندازه، بین خطوط رابط باقی می ماند. 

  اگر برای فلش ها فضای کافی موجود نباشد، آن ها حذف می شوند. 

 تنظیم محل قرارگیری متن اندازه 

متن اندازه در کنار خط اندازه قرار می گیرد. 

متن اندازه در بیرون خط اندازه باشد و به وسیله یک  خط راهنما به خط اندازه وصل شود. 

متن اندازه بدون خط  راهنما در بیرون خط اندازه باشد.

مقیاس )بزرگی یا کوچکی تمامی تنظیم های اندازه گذاری( در  این قسمت می باشد. 

 یک مقیاس مبنا را برای فضای مدل و فضای کاغذ به صورت  یکسان در نظر می گیرد. 

براساس ضریب وارده، تمامی اجزاء اندازه گذاری بزرگ یا کوچک می شوند.  این ضریب هیچ اثری روی مقدار اندازه ندارد.
 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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تنظیم اندازه گذاری های طولی

تنظیم واحد متن اندازه  

به تصاویر مقابل دقت کنید. 

تنظیم دقت پس از اعشار 

چگونگی شکل ممیز 

مقدار عددی برای گرد کردن متن اندازه
 

اضافه کردن پیشوند به متن اندازه 

اضافه کردن پسوند به متن اندازه  

مهندسی                 دهدهی               علمی

فاصله             کاما              نقطه

برداشت از روی سیستم عامل      کسری               معماری

-

-

-

-

-

-

-
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 تنظیم مقیاس اندازه 

 این ضریب در تمامی متن های اندازه اثر می کند.       
در  که  اندازه گذاری  مواردی  برای  گزینه  این  از 
شده اند  ترسیم  متفاوت  مقیاس های  با  هم  کنار 

استفاده می شود. 

روی گزینه  OK  پایین زبانه کلیک کرده و وارد کادر  Dimensions Style Manager  شوید. 

 1- اسم سبک جدید که ایجاد کرده اید را انتخاب کنید. 
 2- روی گزینه  Set Current  کلیک کنید تا این سبک جاری شود. 

 3- گزینه  Close  را انتخاب کنید تا از این کادر خارج شوید

 )حال می توانید اندازه گذاری را شروع  کنید( .

-

-

-
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- نوار ابزار اندازه گذاری

                                                                                اندازه گذاری خطی

  X  به وسیله این دستور می توانید تغییرات روی محور
و محور  Y  را اندازه گذاری کنید. 

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

 2- مشخص کردن اولین نقطه ........................

 3- مشخص کردن دومین نقطه ......................................................

زیر دستور  استفاده  موارد  از  یا  کنید  انتخاب  اندازه  درج  به عنوان محل  را  نقطه ای  می توانید  مرحله  این  در   -4 
نمائید. 

- ارائه گزارش از مقدار اندازه  ..............................................................................................

با استفاده از این گزینه می توانید به جای متن اندازه از متن پاراگرافی استفاده کنید. 

می توانید به جای متن اندازه از یک متن تک خطی استفاده کنید. 

 می توانید متن اندازه را زاویه دار درج کنید. 

باعث می شود تا اندازه گذاری در هر شرایطی افقی باشد. 

 باعث می شود تا اندازه گذاری در هر شرایطی عمودی باشد. 

 با استفاده از این گزینه می توانید خط اندازه را درحالت زاویه دوران دهید.
این دوران روی  مقدار اندازه نیز اثر می گذارد. 

-

-

-

-

-

-

-

اندازه گذاری خطی
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با استفاده از این دستور و معرفی دو نقطه می توانید طول واقعی موضوع های مورد نظر را  اندازه گذاری کنید. 
روش عمل کرد این دستور و زیر دستورهای آن مانند دستور قبل می باشد.

                                                                        اندازه گذاری کمان

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

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

 3- مشخص کردن محل درج اندازه یا استفاده از زیر دستورها
- ارائه گزارش از طول کمان ..................................................................................................

 با استفاده از این گزینه می توانید قسمتی از کمان را اندازه گذاری کنید. 

 این گزینه در صورتی عمل می کند که کمان انتخابی شما از 90 درجه بزرگتر
 باشد. این  حالت وسط خط اندازه را با یک خط راهنما به وسط کمان وصل

می کند. 

-

-

اندازه گذاری در جهت موضوع

اندازه گذاری کمان
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 Y  و  X  با استفاده از این دستور می توانید مختصات

نقطه ای را که می خواهید مشخص کنید. 

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

 2- مشخص کردن محل مختصات  ............................................................................

 3- با حرکت مکان نما به سمت پایین یا سمت چپ می توانید مختصات  X  یا  Y  را مشخص کنید. 
ارائه گزارش  ..............................................................................................................................

 این گزینه مختصات، X  نقطه مشخص شده را تعیین می کند. 

این گزینه مختصات، Y  نقطه مشخص شده را تعیین می کند. 

                                                                       

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

 2- انتخاب کمان یا دایره   .......................................................................................................

ارائه گزارش .............................................................................................................................

 3- مشخص کردن محل درج اندازه
              )در داخل یا خارج کمان(

-

-

 اندازه گذاری مختصاتی

  اندازه گذاری شعاع
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 1- اجرای دستور  .......................................................................................................

 2- انتخاب کمان یا دایره ........................................................................................................

 3- مشخص کردن مرکز مجازی کمان یا دایره  .....................................

- ارائه گزارش از مقدار اندازه  ...................................................................................................

 4- مشخص کردن محل درج متن اندازه ....

 5- مشخص کردن محل در شکست اندازه  ...........................................................................

                                                                         

تنظیم های این دستور در زبانه  Fit  از کادر
 dimension Style  انجام شده است. 

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

 2- انتخاب کمان یا دایره   ......................................................................................................

- ارائه گزارش از مقدار اندازه    ...............................................................................................

 3- مشخص کردن محل درج اندازه ............

شکسته                                                                         اندازه گذاری شعاع به صورت

  اندازه گذاری قطر
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با استفاده از این دستور می توانید زاویه بین دو خط،

زاویه مرکزی کمان و زاویه قسمتی از یک  دایره را
 مشخص کنید. 

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

 2- انتخاب دایره، خط یا کمان  .........................................

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

 4- مشخص کردن محل درج اندازه
- ارائه گزارش از مقدار زاویه  ...................................................................................................

 با استفاده از این گزینه می توانید با استفاده از سه نقطه، زاویه را اندازه گذاری کنید. 
 1- مشخص کردن رأس زاویه .............................................................................................

 2- مشخص کردن ضلع اول  ...........................................................................
 3- مشخص کردن ضلع دوم ....................................................................

 4- مشخص کردن محل درج اندازه  .............................................

 با استفاده از این گزینه می توانید محل درج اندازه را در بیرون خط اندازه،  تعیین کنید. 

-

-

 اندازه گذاری زاویه
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-

-

-

                                                                       
- با استفاده از این دستور می توانید خیلی سریع

 اندازه گذاری های زیادی انجام دهید. 
برای استفاده از این دستور، تمام انتخاب های 

خود را با  Crossing  انجام دهید. 

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

.............. Osnap  ارائه گزارش از چگونگی انتخاب اولویت

 2.انتخاب موضوع  ..................

 3. فشردن کلید اینتر .....................................................................................

 4. مشخص کردن محل درج اندازه

 اندازه گذاری ادامه دار

اندازه گذاری نامتعادل

Baseline       
 اندازه گذاری مبنایی نسبت به یک نقطه

اندازه گذاری سریع
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اندازه گذاری مختصات نقاط نسبت به صفر و صفر دستگاه

اندازه گذاری شعاع دایره یا کمان

اندازه گذاری قطر دایره یا کمان

 اندازه گذاری مختصات نسبت به 
یک نقطه مبنای مشخص

با استفاده از این گزینه می توانید چند نقطه انتخابی را از حالت انتخاب خارج کنید و یا به  انتخاب ها اضافه کنید. 

قرار گیرد  یا  استفاده  انتخاب ها مشخص کنید  Endpoint  آن ها مورد  برای  این گزینه می توانید  از  استفاده  با 
 Intersection  آنها. 

-

-

-

-

-

-

setings
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با استفاده از این دستور می توانید اندازه گذاری مبنایی
نسبت به یک اندازه گذاری خطی، زاویه ای  ومختصاتی
انجام دهید.  بدین معنا که همه اندازه ها از یک طرف

بر هم منطبق هستند و از سوی دیگر نقاط مختلفی را
نشان می دهند.

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

 2- انتخاب نقطه دوم ..........

ارائه گزارش ............................................................................................................................

 3- انتخاب نقطه سوم  ........

ارائه گزارش ............................................................................................................................

    اندازه گذاری زاویه ای                                         اندازه گذاری مبنایی

                                                                       اندازه گذاری ادامه دار
- با استفاده از این دستور می توانید از یک اندازه 
موجوداستفاده کرده و نقاط بعدی را اندازه گذاری 
کنید.  این فرمان نیز به صورت پیش فرض همانند
 اندازه گذاری مبنای آخرین اندازه گذاری را معیار

 قرار می دهد.

اندازه گذاری مبنایی
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- با استفاده از این دستور می توانید فاصله بین 
  Angular  و  Linear  اندازه گذاری های از نوع

را با هم  برابر کنید. 

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

 2- انتخاب اندازه ای که قرار است مبنا قرار گیرد.  .....................................................

 3- انتخاب اندازه ای که قرار است منظم شود. 
 4- فشردن کلید اینتر ............................................................................................

 5- وارد کردن مقدار فاصله و فشردن کلید اینتر   ...................................

 Auto  اگربخواهید در دستور باال از گزینه -
اســتفاده کنیــد می توانید قباًل انــدازه فاصله را با 

 سیستمی  Dimdli  تنظیم کنید.

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

2- مقدار فاصله را وارد کنید.   ...............................................

یا از طریق آدرس زیر در Dimension Style اقدام کنید. 

متغیر فاصله بین اندازه ها

 فواصل بین اندازه گذاری
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 1- اجرای دستور   .........................................................................................................

 2- انتخاب اندازه ای که باید قطع شود.  ............

 3- انتخاب موضوعی که اندازه باید نسبت به آن شکسته یا قطع شود. 
 4. اگر موضوع دیگری نیز وجود داشته باشد می توان انتخاب کرد.  ....

 5. فشردن کلید اینتر و خروج از دستور.  ............................................

 
با استفاده از این گزینه می توانید چند اندازه را انتخاب کنید. 

با استفاده از این گزینه اتوکد بصورت خودکار، در تمامی برخوردهای اندازه با موضوع ها،  شکست ایجاد می کند. 

با مراجعه به مسیر باال می توانید اندازه شکست را تنظیم کنید. 

با استفاده از این گزینه باید دو نقطه مشخص کنید تا در حد فاصل آن دو نقطه، شکست ایجاد  شود. 
1- مشخص کردن اولین نقطه  ....................................................................................

2- مشخص کردن دومین نقطه  ............................................................................

با استفاده از این گزینه تمام شکست ها به صورت خودکار از روی اندازه انتخاب شده،  حذف می شوند.

از روی  اندازه  احتمال دارد که خط  اوقات  بعضی 
پایان  موضوع  آن  که  کند  عبور  موضوع ها  بعضی 
خط  می توانید  مواقع  این  در  نیست.  اندازه   خط 
اندازه  خواندن  در  اشتباه  تا  کنید  قطع  را  اندازه 

پیش  نیاید. 

 

-

-

-

-

شکستن خط اندازه 
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مقیاس  یک  با  نقشه  ترسیم  در  مواقع  بعضی   -
خاص، قسمتی از نقشه در شیت آن جای نمی گیرد 
در  این مواقع عالمت ادامه دار بودن روی آن اضافه 
را  عالمت  این  می توانید  دستور  این  با  می کنند. 

روی  اندازه اضافه کنید. 

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

 2- انتخاب اندازه ای که می خواهیم این عالمت روی آن اضافه شود. 
 3- مشخص کردن محل عالمت   ...............................................

- با مراجعه به مسیر زیر می توانید اندازه این عالمت را تنظیم کنید. 

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

 2- انتخاب کمان یا دایره  ......................................................................................................

مشخص کردن مرکز دایره

اضافه کردن، )ادامه دارد(
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 1- اجرای دستور   ...................................................................................................................

 2- انتخاب یکی ازگزینه ها

در صورتی که متن اندازه را تغییر زاویه یا مکان داده باشید
 با این گزینه به حالت اولیه باز  می گردد. 

با استفاده از این گزینه می توانید متن اندازه را ویرایش کنید. 

از طریق این گزینه می توانید متن اندازه را به اندازه دلخواه دوران دهید. 
1- وارد کردن مقدار زاویه  .................................................................

2- انتخاب اندازه مورد نظر .............................................................................................

 این گزینه می تواند خطوط رابط اندازه را به صورت مایل در آورد. 
 1- انتخاب موضوع ............................................................................................................................

 2- وارد کردن زاویه مایل  ..................................

از این دستور می توانید برای اندازه گذاری شکل های
 مجسم استفاده کنید. 

-

-

-
-

-

ویرایش اندازه گذاری
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-

-

-

-

-

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

 2- انتخاب اندازه   .........................................................................................................................

 3- انتخاب یکی از گزینه ها

انتقال متن اندازه به سمت چپ خط اندازه

انتقال متن اندازه به سمت راست خط اندازه

انتقال متن اندازه به مرکز خط اندازه 

این گزینه می تواند متن اندازه را به محل
اولیه آن انتقال دهد. 

با این گزینه می توانید برای متن اندازه زاویه ای دلخواه در نظر بگیرید. 

  Dimstyle  تغییرات این دستور را می توانید در -
بخواهید  را  تغییرات  این  اگر  ولی  ببرید.  بکار  هم 
این  از  می توانید  کنید،  اعمال  اندازه  چند   روی 

دستور استفاده نمائید. 

-

ویرایش متن اندازه
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1- پروژه ای را که در واحد کار چهارم ترسیم کرده اید، را اندازه گذاری کنید. 

برای این کار به عنوان الگو می توانید از نقشه های  اندازه گذاری شده واحد کار چهارم استفاده کنید.

تمرین های کارگاهی 

- اگر از نقشه ای استفاده می کنید که اندازه گذاری 
اندازه گذاری مطابق استاندارد شما  این  شده و 
نیست  می توانید یک سبک اندازه گذاری جدید 
ایجاد کنید و تمام اندازه های قبلی را وارد این 

سبک جدید  کنید.

 Style   -1    مورد نظر را جاری کنید. 
 2- دستور مورد نظر را اجرا کنید.   ...........................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 3- تمامی اندازه هایی را که می خواهید تغییر کنند، انتخاب کنید.   .....................
 4- با فشردن کلید اینتر، تعویض سبک اندازه ها انجام می شود. 

بروز رسانی اندازه ها
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نمونه سؤاالت چهار گزینه ای پایان واحد کار

 1- اندازه گذاري زاویه با دستور................................... انجام می شود.  
Dimension- Angular   )ب      Dimension-Ordinate )الف

Dimension-Radius  )د            Dimension-Center       )ج

 2- با کدام گزینه می توان  قطر یک دایره را اندازه گذاري  نمود؟  
  Radius  )ب                       Diameter  )الف

Linear  )د                                    Angular – ج
  

 3- با استفاده از دستور  Dimlinear  می توان.................. 
الف( فقط می توان اندازه گذاري افقي انجام داد.      ب( فقط می توان اندازه گذاري عمودي انجام داد. 

ج( بصورت عمودي و افقي اندازه گذاري انجام داد.    د( اندازه گذاري را در حالت زاویه انجام داد. 

 4- انتخاب کدام گزینه در اجراي دستور Text ، متن تایپ شده فاصله بین دو نقطه دو سرمتن را به طور کامل پر 
 می کند ولي ارتفاع متن ثابت می ماند؟

Justify  )د                 Insert  )ج                   Align  )ب                        Fit  )الف    

 5- دستور  Dimedit  چه کاربردي دارد؟ 
    الف( ویرایش اندازه گذاري ها                          ب( مطابق کردن آخرین تغییرها با اندازه گذاري

    ج( تغییر سبک اندازه گذاري                            د( تغییر فلش هاي مربوط به اندازه گذاري

 Ddedit ( -6 ( روي کدام یک از گزینه هاي زیر اثر می گذارد؟
Dimension  )د                Polyline   )ج                          Text  )ب                  Hatch  )الف    

 7- برای متن نویسي به منظور مشخص کردن سبک نوشتاري، از کدام دستور استفاده مي شود؟ 
Upside down   )د              Backward  )ج          Font  )ب       Text style  )الف    

 8-  کدام گزینه مربوط به ترازبندي  Justify  در هنگام متن نویسي نیست؟
End point  )د                 Middle  )ج                 Fit  )ب             Center  )الف    



188

اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار هشتم



189

واحد کار نهم

ف کلی 
لی هد

ف ک
هد

هدف های رفتاری: 
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:    

ساعت های آموزش

عملینظری
 3  4 

توانایی چاپ نقشه با استفاده از پالتر یا پرینتر

 1- نقشه را به صورت یک فایل  pdf . روی حافظۀ رایانه ذخیره کند.  

 2- نقشه ها را با استفاده از دستگاه های چاپگر، چاپ کند. 

4 6 
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چاپ  
ِ  های  یکی از مهمترین قسمت های اتوکد، خروجی های مختلف این نرم افزار برای استفاده های مختلف در  دستگاه 
صنعتی و ساختمانی می باشد که چاپ نقشه اولین و ضروری ترین آنها به ویژه در رشته معماری و  عمران می باشد. 

به  نقشه  چاپ  شود.  کنترل  و  ساخته  موجود  نقشه های  وسیله  به  باید  ساختمان  یک  ساخت  مراحل  تمام    
وسیله   Printer  و   Plotter  در دو محیط اصلی اتوکد یعنی فضای مدل و فضای کاغذ می باشد. چون دراین 
کتاب  فضای کاغذ تدریس نشده پس سعی برآن است که روش چاپ در محیط مدل به شکل ساده توضیح داده 
شود.  برای این کار بهتراست قبل از انجام دستور چاپ نقشه های مورد نظر را در کادرهای استاندارد سری  A  قرار 

 دهید. مثال یک کادر   A4  یا   A3  و غیره...  

در  را  چاپ  دستور  اجرای  روش های 
تصویر پایین و روبرو مشاهده می کنید.   

چاپ نقشه
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با استفاده از این گزینه می توانید از تنظیم های نقشه قبلی یا تنظیم هایی که خودتان قباًل ساخته اید  استفاده کنید.
  

 توسط این گزینه می توانید تنظیم های انجام شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. 

انتخاب پرینتر یا پالتر

تغییرات احتمالی مدنظر روی پرینتر یا پالتر مورد نظر

نام پرینتر یا پالتری را که انتخاب کرده اید، به نمایش می گذارد. 

چگونگی خروجی چاپ را نشان می دهد، مثاًل : به صورت یک فایل از طریق یک درگاه    

توضیح در مورد پالتر انتخابی

اگر در زمان چاپ پرینتر یا پالتر در دسترس نباشد می توان خروجی چاپ را با تنظیم های یک پرینتر یا پالتر 
 خاص با یک فایل با پسوند  plt. ذخیره و بعداً چاپ کرد.  

-

-

-

-

-

-

-

-

-



192

اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار نهم

انتخاب ابعاد و اندازه کاغذ مثالً   A4  یا   A3  و غیره... 

تعیین تعداد چاپ از روی نقشه

انتخاب محدوده چاپ

چاپ محدوده فضای کاغذ

چاپ تمام ترسیم های موجود در صفحه ترسیم

چاپ هر آن چه در حال حاضر روی صفحه ترسیم دیده می شود. 

در ترسیم های سه بعدی می توانید دیدهای مختلفی را ذخیره نمایید و اگر یک دید را ذخیره کرده باشید این  گزینه فعال است.
  

این گزینه بیشترین کاربرد را دارد. اگر قبل از دستور چاپ دور نقشه های خود کادری ترسیم کرده باشید می  توانید 
توسط گزینه  Window  دو گوشه کادر مورد نظر را انتخاب کنید.  

قرارگیری موارد چاپ شده در مرکز کاغذ

 مقدار فاصله روی محور    X  برای جابجایی محل چاپ نقشه روی کاغذ  

 مقدار فاصله روی محور  Y  برای جابجایی محل چاپ نقشه روی کاغذ 

مقیاس چاپ نقشه

بدون در نظر گرفتن مقیاس، موارد انتخابی  را در کاغذ موجود چاپ می کند. 

تعیین مقیاس چاپ

تعیین واحدی که می خواهید نقشه  براساس آن چاپ شود. 

واحد که نقشه با آن ترسیم شده است. 

تناسب مقیاس خطوط با مقیاس چاپ در فضای کاغذ

پیش نمایش چاپ
                                  ذخیره تنظیم های چاپ این کادر در فضای کاغذ  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



193

چاپ نقشه با استفاده از پالتر یا پرینتر واحد کار نهم

تنظیم های اضافی کادر محاوره ای چاپ 

تنظیم و استفاده از سبک های چاپی مبتنی بر رنگ موضوع ها

روی گزینه  None  کلیک کرده و گزینه  acad.ctb  را انتخاب کنید و در جواب پرسش بوجود آمده  Yes  را  انتخاب کنید.
   

 Edit  توسط این گزینه می توانید سبک چاپی انتخاب شده را به دلخواه تغییر دهید. بعد از کلیک روی گزینه
 جدول زیر باز خواهد شد.  

برای تغییرات زبانه  From view  را انتخاب نمایید.  

دراین قسمت می توانید 255 رنگ را ببینید که هر کدام یک سبک چاپی محسوب می شوند. 

ویژگی های سبک های چاپی را در این قسمت می توانید تغییر دهید. 

انتخاب رنگ چاپ شدنی

ضخامت رنگ چاپ شدنی ) ضخامت خطوط با رنگ های متفاوت می تواند فرق داشته باشد (.  در نهایت گزینه 
 Save & Close  را انتخاب کنید تا  تغییرات ثبت شود و سپس از این کادر خارج شوید.  

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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تنظیم های چاپ

چاپ براساس تنظیم های ضخامت خطوط و رنگ در الیه  

چاپ براساس تنظیم های سبک چاپی، اگر این گزینه فعال باشد گزینه باال غیر فعال است.  

تنظیم جهت نقشه متناسب با جهت کاغذ

نقشه بر روی کاغذ به صورت عمودی چاپ می شود. 

نقشه بر روی کاغذ به صورت افقی چاپ می شود. 

جهت نقشه بر روی کاغذ به عکس تنظیم های باال صورت می گیرد. 

نمایش تنظیم های سه گزینه باال را نشان می دهد. 

بستن تنظیم های اضافی پالت  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Plotبرخی از مقیاس های عمومی و مورد استفاده در چاپ                   

mm                     Unit      واحد ترسیمی        نقشه         مقیاس

      متر             1/20                   100               2 
  

      متر                      1/25                   100                 2/5 
      متر                      1/50                   100               5   

        

 
  متر                  1/100               100                      10 

    متر                   1/200                        100                       20 

       
  

    سانتیمتر           1/50                   10                        50 
  

    سانتیمتر           1/100                   10                       100 

   سانتیمتر             1/200                   10                       200 

  سانتیمتر            1/20                   10                        20 

  سانتیمتر         1/25                  10                       25 
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اگر بخواهید نقشه ای را با پسوند  PDF.   به صورت یک فایل خروجی داشته باشید و ابعاد کادر نقشه شما به  اندازه
یک کاغذ   A4  باشد، تنظیم های کادر باال برای یک چاپ با مقیاس 1:100 آماده می باشد به شرط اینکه از  گزینه

 window  استفاده کرده و دو گوشه مقابل کادر   A4  که نقشه داخل آن قرار دارد را انتخاب کنید و در نهایت روی 
گزینه  OK  کلیک  کرده فایل مورد نظر را با یک نام دلخواه روی هارد کامپیوتر ذخیره نمایید.  

1- پروژه ای را که در واحد کار چهارم ترسیم کرده اید و اینک کامل شده است را با پالتر یا پرینتر موجود در سایت 
نقشه کشی با مقیاس های متفاوت چاپ کنید.  

تمرین های کارگاهی 
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فهرست منابع و مآخذ

1- AutoCAD Help 2010

- فهرست رشته های مهارتی که می توانند از پودمان اتوکد و نقشه های ساختمانی استفاده کنند.

     ردیف        نام رشته مهارتی               شماره رشته مهارتی     کد رایانه ای رشته مهارتی

         1               نقشه کشی ساختمان          1-11-101-308                    6185

          2          ساختمان سازی                1-11-102-310                     6184

       3          معماری داخلی                  1-11-102-311                    6188

       4          تزیینات داخلی                  1-11-102-312                    6189
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