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ترسيم تصاوير برحسب واحد به كمك ابزار
Grid و Snap 

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - مفهوم و كاربرد Snap و Grid را بيان كند.

- Snap و Grid را به كمك پنجرهٔ Drafting Setting تنظيم كند.
 - ابزار Snap و Grid را در ترسيم نقشه ها به كار بگيرد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

134



پيش آزمون
1. كاربرد كاغذ شطرنجي در نقشه كشي چيست؟

2. چگونه در اتوكد برگه )محدودۀ Limits( شبكه بندي مي شود؟
Snap .3 در اصطالح به چه مفهومي است؟

4. كاربرد ابزار Snap چيست؟
5. دكمه هاي Grid و Snap در كدام نوار پنجرۀ اتوكد قرار دارند؟

6. آيا نقشــهٔ  فاقد اندازه اما واحدبندی شــده مطابق شكل روبه رو را می توانيم در اتوكد به صورت دقيق ترسيم 
كنيم؟
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Snap و Grid ابزار
قباًل با كاغذ شطرنجي و كاربرد آن در نقشه كشي آشنا شده ايد و در نرم افزار اتوكد نيز قباًل  گفتيم Grid محدودۀ 
ترسيمي )Limits( را شبكه بندي مي نمايد. در اين قسمت قصد داريم با تنظيم فاصلۀ نقاط شبكه بندی )Grid( و 
به كمك ابزار Snap مانند كاغذ شطرنجي براي ترسيمات دقيق استفاده كنيم. Snap ابزاري است كه با فعال كردن 
آن مكان نما در نقاط معيني از صفحۀ ترسيمي جذب مي شود و حركت مكان نما توسط موس از نقطه اي به نقطۀ 
ديگر به صورت پرشــي انجام مي شــود. اين ويژگی براي تعيين مختصات بدون وارد كردن عدد كاربرد دارد.

مثال: مستطيل مقابل را به كمك ابزار Snap در برگۀ A4 ترسيم مي كنيم.

F9 را فشــار مي دهيم تا ابزار Snap فعال شــود. Snap در نوار وضعيت كليك كرده و يا كليد  1. روي دكمۀ 

F7 را فشار می دهيم تا ابزار Grid فعال می شود. Grid در نوار وضعيت كليك كرده و يا كليد  2. روی دكمه ی 
3. فرمان Line را وارد كرده و مكان نما را به محلي دلخواه برده و كليك مي كنيم.

4. مكان نما را به سمت راست يا چپ حركت داده تا 5 پرش انجام دهد و كليك مي كنيم.

5. مكان نما را به سمت باال حركت داده تا 4 پرش انجام دهد و كليك مي كنيم.

6. به همين ترتيب دو ضلع باقيماندۀ مستطيل را ترسيم كرده و از فرمان Line خارج مي شويم.
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Grid و Snap تنظيم كردن ابزار
مقصود از تنظيم اين ابزار تعيين فاصلۀ نقاط شــبكه بندي 
)Grid( و پرش مكان نما )Snap( است كه براي اين منظور 

طي مراحل زير عمل مي كنيم.
Grid در نوار  Snap يــا  1. بــر روي دكمۀ 
وضعيت كليك راست مي كنيم و يا از منوي Tools روي 
Drafting Setting كليك مي كنيم تا پنجرۀ زير ظاهر شود.

 Snap و قســمت Snap and Grid 2. در ســربرگ
تنظيمات فواصل را به شرح زير انجام مي دهيم.

◄ .Snap X spacing فاصلۀ افقي پرش مكان نما در كادر

فاصلــۀ قائم )عمــودي( پرش مكان نمــا در كادر      ◄
.Snap Y spacing

3. همچنان در سربرگ Snap and Grid و در قسمت Grid تنظيمات فواصل را به شرح زير انجام مي دهيم.

◄ .Grid X spacing فاصلۀ افقي بين نقاط شبكه بندي در كادر

◄ .Grid X spacing فاصلۀ قائم )عمودي( بين نقاط شبكه بندي در كادر
OK كليك مي كنيم. 4. بر روي دكمۀ 

نكته

Grid on F7 مي توانيم ابزار مزبور را فعال كنيم. Snap on F9  و  1. به كمك گزينه هاي 
2. فعال كردن گزينۀ Equal X and Y Spacing   در قســمت Snap، باعث مي شود در صورت تعيين 
OK مقدار Y نيز برابر X گردد، اين عملكرد بر روي تنظيمات  مقدار X و تأييد تنظيمات به كمك 

Grid نيز تأثيرگذار است.
3. گزينۀ تنظيمي Major line every مربوط به محيط سه بعدي است.

4. تنظيــم و فعــال نمودن ابزار Snap و Grid را به كمك فرمان هاي Snap و Grid  از طريق خط فرمان 
نيز مي توان انجام داد.

Ctrl+B نيز فعال و  Ctrl+G و ابزار Snap با كليدهــاي تركيبي 5. ابــزار Grid با كليدهــاي تركيبي
غيرفعال مي گردند.
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دستوركار:
 شــكل ارائه شده را توســط فرمان Line و به كمك ابزار 

Grid و Snap ترسيم كنيد.
)زمان: 10 دقيقه(

مراحل اجرا:
Snap كليك راست كنيد. Grid يا  1. بر روي دكمه هاي 
2. بر روي گزينۀ Settings از منوي باز شده كليك كنيد.

 Snap and  Gridو سربرگ Draftting Settings 3. در پنجرۀ
فواصل نقاط شبكه بندي Grid را روي عدد 10 تنظيم كنيد.

4. در پنجرۀ مذكور فواصل نقاط Snap را نيز بر روي عدد 
10 تنظيم كنيد.

OK كليك كنيد. 5. بر روي دكمۀ 
Snap را در وضعيت فعال  Grid و  6. دكمه هاي 

قرار دهيد.
7. فرمان Line را وارد كنيد.

8. مكان نما را به ســمت راست حركت دهيد، تا دو پرش 
انجام شود و كليك كنيد.

9. مكان نما را به ســمت پاييــن حركت دهيد تا دو پرش 
انجام دهد، سپس كليك كنيد.

10. مكان نما را به سمت راست حركت دهيد تا دو پرش 
انجام دهد، سپس كليك كنيد.
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11. مكان نما را به ســمت باال حركــت دهيد تا دو پرش 
انجام دهد، سپس كليك كنيد.

12. ساير خطوط را نيز همانند مراحل قبل ترسيم كنيد تا 
نتيجه، مطابق شكل مقابل حاصل شود.

13. ترسيم خود را ذخيره كنيد.
14. نتيجۀ كار را جهت ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم 

ارائه كنيد.



238

ارزشيابي پاياني:

نظري ◄
1. مفهوم و كاربرد ابزار Grid و Snap چيست؟

2. در پنجرۀ شكل مقابل قسمت هاي مشخص شده را معرفي كنيد.
 Snap spacing در قســمت Equal X and Y Spacing 3. عملكرد گزينۀ
در پنجرۀ Drafting Setting )شــكل مقابــل( بر روي تنظيمات Grid نيز 

تأثيرگذار است.
  درست    نادرست

Snap .4 همان Osanp  است.
  درست    نادرست

5. تنظيمات Snap و Grid از طريق خط فرمان نيز امكان پذير است.
  درست    نادرست

6. وقتي ابزار .................. فعال باشد مكان نما در نقاط معيني از صفحۀ ترسيمي جذب مي شود.
7. در كدام گزينه كليد مربوطه صحيح معرفي نشده است.

   Snap=F6 )ب     Grid= F7 )الف  
Snap= Ctrl+B )د      Grid= Ctrl+G )ج  

8. در تنظيمات Snap و Grid كدام گزينه براي يكسان شدن مقادير X وY كاربرد دارد.
Major line every )ب     Equal X and Y spacing )الف  

Display Grid beyond limits )د                 Adaptive Grid )ج  

عملی ◄
برای نقشه های واحدبندی شدۀ ذيل مطلوب است:

الف( ترسيم دست آزاد نمای سوم هر نقشه داخل كتاب در جايگاه مربوط
ب( تنظيم فايل ترسيمی A4 توأم با كادر و جدول و اليه های مربوط

ج( تنظيم و فعال كردن ابزار Grid و Snap مطابق با شبكه بندی موجود )هر خانه شبكه بندی را 5 واحد در نظر بگيريد.
Grid و Snap د( ترسيم سه نمای هر نقشه به كمك ابزار

ه ( ذخيره سازی و ارائه كليه فايل ها به هنرآموز 
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ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - ابزار Isometric را در تنظيمات Snap فعال كند.

 - حالت هاي سه گانه محورهاي ايزومتريك را تعويض كند.
 - به كمك ابزار Isometric خطوط تصوير مجسم را ترسيم كند.

 - نحوۀ ترسيم دايره اي ايزومتريك در اتوكد را بيان كند.
 - به كمك ابزار Isometric و فرمان Ellipse دايره هاي ايزومتريك ترسيم كند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
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پيش آزمون
1. كاربرد تصوير مجسم در نقشه كشي چيست؟

2. ويژگي هاي تصوير مجسم ايزومتريك را بيان كنيد.
3. در اتوكد چگونه مي توانيم تصوير مجسم ايزومتريك ترسيم كنيم؟

4. دايرۀ ايزومتريك در اتوكد چگونه ترسيم مي شود؟
5. آيا منظور از تصوير مجسم همان مدل سه بعدي است؟
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ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك
ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك در محيط دو بعدي اتوكد نيازمند تنظيم ابزار خاص است كه به آن مي پردازيم.

فعال كردن محورهاي ايزومتريك 
 Draftting Settings بر روي Tools در نوار وضعيت كليك راست كرده و يا از منوي Snap 1. بر روي دكمۀ 

كليك مي كنيم.
2. در سربرگ Snap and Grid در قسمت Snap type دكمۀ Isometric snap را فعال مي كنيم.

OK كليك مي كنيم. 3. بر روي دكمۀ 

نكته

F 5 و يا كليدهاي 1. به كمك كليد
Ctrl مي توان حالت محورهاي ايزومتريك   + E

را بين نماهاي Right ،Top و Left تعويض كرد.
2. وقتي ابــزار Isometric Snap فعال باشــد ابزار 

Ortho تابع محورهاي ايزومتريك مي شود.

در برخی صفحه كليدها، كليدهای تابع دوحالته است. دقت كنيد حالت متداول آن فعال باشد.
يادآوری
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دستوركار شمارۀ 1: 
مكعب مســتطيل شكل ارائه شــده را به كمك ابزار توسط فرمان 

Line ترسيم كنيد.

مراحل اجرا:
1. ابــزار Isometric Snap را در پنجرۀ Draftting Setting فعال 

كنيد و همچنين ابزار Ortho را نيز فعال كنيد.
2. فرمان Line را وارد كنيد.  

Command: line↵

3. مختصات نقطۀ S را وارد كنيد.  
Specify first point: 100,50 ↵ مثال

4. دقت كنيد وضعيت محورها درحالت Right باشد. مكان نما را 
به سمت راست حركت داده و عدد 30 را وارد كنيد.  
Specify next point or [Undo]: 30 ↵

5. مكان نما را به سمت باال حركت داده و عدد 15 را وارد كنيد.  
Specify next point or [Undo]: 15 ↵

6. مكان نما را به سمت چپ حركت داده و عدد 30 را وارد كنيد.  
Specify next point or [Close/Undo]: 30 ↵

7. مكان نما را به سمت پايين حركت داده و عدد 15 را وارد كنيد.  
Specify next point or [Close/Undo]: 15 ↵

Ctrl  را فشار دهيد تا وضعيت   + E F 5 يا كليدهاي  8 . كليد 
محورها از حالت Right به Left تبديل شود.

9. مكان نما را به سمت چپ حركت داده و عدد 20 را وارد كنيد.  
Specify next point or [Close/Undo]: 20 ↵

Ortho

Ortho

Ortho

Ortho: 9.8531

Ortho: 7.1375

Ortho: 24.7779 <
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10. مكان نما را به ســمت باال حركت داده و عدد 15 را وارد 
كنيد.  

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

11. مكان نما را به ســمت راســت حركت داده و عدد 20 را 
وارد كنيد.  

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

Ctrl را فشار دهيد تا   + E F 5  يا كليدهاي   12. كليد 
محورها به وضعيت Top تبديل شود.  

13. مكان نما را به ســمت راســت حركت داده و عدد 30 را 
وارد كنيد.  

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

14. مكان نما را به سمت چپ حركت داده و عدد 20 را وارد 
كنيد.  

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

15. مكان نما را به سمت چپ حركت داده و عدد 30 را وارد 
كنيد.  

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

16. كليد اينتر را براي پايان دادن به فرمان فشار دهيد.
Specify next point or [Close/Undo]:  ↵

17. فايل خود را ذخيره كنيد.
18. نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشــيابي به هنرآموز محترم 

ارائه دهيد.

Ortho: 5.4266 <

Ortho: 16.5572 <

Ortho: 5.9644

Ortho:

Ortho

Ortho: 1.50

Ortho: 14.9547 < 210
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نكته

1. بــراي تطبيــق دايــرۀ ايزومتريك بــر نماي 
موردنظر، پس از وارد كردن مركز نيز مي توان به كمك 
Ctrl وضعيت محورها   + E F 5  يا  كليدهــاي 

را تغيير داد.
2. برای ترســيم كمان ايزومتريك بايستی دايرۀ 
ايزومتريــك ترســيم كرده و ســپس بــا فرمان های 
نمــود. اصــالح  را  آن   Trim نظيــر  ويرايشــی 

)Iso circle( ترسيم دايرۀ ايزومتريك
مي دانيم كه دايرۀ ايزومتريك مخصوص تصوير مجسم ايزومتريك است و با توجه به كاربرد زياد آن در اتوكد، 

ابزار خاصي براي آن اختصاص داده شده كه براي استفاده از آن، به ترتيب زير عمل مي كنيم.

)isocircle( مراحل ترسيم دايرۀ ايزومتريك

1. ابزار Isometric Snap را فعال مي كنيم.

↵ 2Command: ellipse. فرمان Ellipse را وارد مي كنيم.

3. حرف i را وارد مي كنيم )به منظور انتخاب 
دايرۀ ايزومتريك(

Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center/Iso 
circle]: i  ↵

مثال ↵ 4Specify center point of isocircle: 50,50. مركز دايرۀ ايزومتريك را تعيين مي كنيم.

مثال ↵ 5Specify radius of isocircle: 30. شعاع دايرۀ ايزومتريك را وارد مي كنيم.
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دستوركار شمارۀ 2: 
تصوير مجســم مقابل را در يك فايل ترسيمي A4 ترسيم 

كنيد.
)زمان: 25 دقيقه(

مراحل اجرا:
1. فايل ترسيمي A4 توأم با كادر و جدول و اليه هاي الزم 

را تنظيم كنيد.
2. محورهاي ايزومتريك را فعال كنيد.

3. توســط فرمان Line و به كمك ابــزار Ortho، خطوط 
مكعب را در حالت ايزومتريك ترسيم كنيد.

4. فرمان  Ellipse را وارد كنيد. 
 Command : ellipse ↵

5. حرف I را به منظور انتخاب گزينۀ Iso circle وارد كنيد.  

Specify axis endpoint or [Arc / Center / 
Isocircle]: i ↵

6. مركز دايرۀ ايزومتريك نماي روبه رو را تعيين كنيد.  
Specify center point of isocircle:
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7. عدد 30 را به عنوان شعاع دايره وارد كنيد:  
Specify radius of isocircle:

 F 5 8. وضعيــت محورهاي ايزومتريك را به كمك دكمۀ  
Ctrl مطابق نماي جانبي تنظيم كنيد.  +  E يا 

9. دايــرۀ ايزومتريــك قطر 40 واقع در نمــاي جانبي را 
همانند مراحل 6 و 7 ترسيم كنيد.

10. دايرۀ ايزومتريك قطر 50 واقع در نماي سر را همانند 
مراحل قبل ترسيم كنيد.

11. ترسيم خود را ذخيره كنيد.
12. نتيجــۀ  كار را جهت تأييد و ارزشــيابي به هنرآموز 

محترم نشان دهيد.
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ارزشيابي پاياني:

نظري ◄
1. مراحل تنظيم محورهاي ايزومتريك را بنويسيد.

2. كليد ......... و يا كليد هاي تركيبي ......... براي تعويض حالت محورهاي ايزومتريك كاربرد دارد.
3. ترسيم دايرۀ ايزومتريك از طريق فرمان ........ و گزينۀ ......... امكان پذير است.

4. وقتي ابزار Isometric Snap فعال باشد ابزار Ortho تابع محورهاي ايزومتريك مي شود.
 درست           نادرست

5. كدام گزينه جزو حالت هاي سه گانۀ محورهاي ايزومتريك نيست؟

 الف(    ب(  ج(   د( 

تحقيق:  ◄
تصاوير مجســم ديگر نظير ديمتريك، كاوالير، كابينت و غيره را در اتوكد چگونه و با كمك چه ابزاري مي توان 

ترسيم كرد؟
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عملي )زمان: 180 دقيقه( ◄
1. براي هر يك از تصاوير ارائه شده مطلوب است:

الف( تنظيم فايل ترسيمي A4 توأم با كادر و جدول و اليه هاي الزم و نام گذاري فايل مذبور.
ب( ترسيم تصوير مجسم و نقشه های مربوط طبق جانمايی صفحات كتاب

ج( ذخيره سازي هر نقشه به صورت جداگانه و ارائه به هنرآموز محترم خود جهت ارزشيابي.
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