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مقدمه

نرم افزار اتوکد به عنوان یکي از بهترین نرم افزارهاي طراحي و نقشه کشي به کمك رایانه است که محصول 
شرکت اتودسك1است و از اولین نسخه ي آن تا نسخه هاي اخیر تحوالت چشمگیري داشته است.

این نرم افزار عالوه بر س��ادگي کار، از قابلیت هاي منحصر به فردي برخوردار اس��ت به نحوي که با 
وجود نرم افزارهاي متعدد دیگر در زمینه )CAD(2 جایگاه خود را حفظ کرده و همچنان به عنوان پایه اي 

در عرصه )CAD/ CAM(3 به شمار مي رود. 
نس��خه هاي اولیه اتوکد مبتني بر سیس��تم عامل DOS بود که از نس��خه 13 تحت سیستم عامل ویندوز 
قرار گرفت که در این گذر قابلیت هاي ویندوز تأثیر بس��زایي بر س��هولت کار با اتوکد گذاشت. اخیراً از 
نس��خه ي 2007 به بعد نیز تحوالت قابل توجهي در اتوکد به وجود آمده اس��ت که تعدد فضاهاي کاري، 
قابلیت هایي نظیر امکانات تخصصي نقشه کشي دوبعدي، سهولت در طراحي سه بعدي و ارتباط با شبکه 

و اینترنت از آن جمله است.
لذا در تألیف این کتاب اتوکد 2008 انتخاب گردید تا عالوه بر به روز بودن، سبك کار و روش هاي 
دس��تیابي به ابزار آن نیز با نس��خه هاي پایین تر منطبق باش��د. و در این خصوص فضاي کاري کالسیك 4 

مبناي آموزش قرار گرفته است.
این کتاب شامل پودمان مقدماتي مهارت طراح و نقشه کش به کمك رایانه است که در آن هر واحد کاري 
یك یا چند توانایي از س��رفصل اس��تاندارد مهارتي مربوط را در بر مي گیرد، در هر توانایي ابتدا شناسایي 
فرمان ها، س��پس اجراي فرمان و در آخر دستور کاري جهت به کارگیري آن فرمان ها ارائه شده است. در 
آخر هر توانایي نیز، ارزشیابي نظري و عملي به صورت متنوع و سیر تکاملي آن از ساده به پیچیده آورده 

شده است تا عالوه بر ارزشیابي مستمر بتواند مبنایي بر آزمون هاي پایاني دوره ي مهارت مذکور باشد.
با اعتقاد به اینکه هیچ کاري بي عیب و نقص نیست، منتظر پیشنهادهاي سازنده ي شما هستیم.

مؤلف

1 Autodesk 
2. Computer Aided Design & Drafting 
3  Computer Aided Manufacturing 
4 Auto cad Classic ww
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واحد كار اول
اجراي نرم افزار و مديريت فايل ها
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توانایي

عنوان توانایي
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)ACAD 2008( توانايي اجراي نرم افزار در اتوكد
پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود:  ◄ 

 - نرم افزار اتوکد را از طریق نشانه ي آن در میز کار )Desktop( راه اندازي کند.
 - نرم افزار اتوکد را از طریق منوي شروع )Start( راه اندازي کند.

 - اجزاي پنجره ي اصلي اتوکد را معرفي کند.
 - اصول کار و روش هاي ورود فرمان هاي اتوکد را شرح دهد.

 - پنجره ي متني اتوکد را فعال و غیر فعال کند.
 - از اتوکد خارج شود )پنجره ي اصلي را ببندد(.

مدت زمان آموزش 

جمععملينظري

224
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پیش آزمون
تفاوت نرم افزار و سخت افزار چیست؟ 1 .

منظور از سیستم عامل چیست؟ مثال بزنید. 2 .
انواع نرم افزارهاي رایانه اي را همراه با مثال بنویسید. 3 .

اتوکد نرم افزاري ...... است. 4 .
در اتوکد نقشه کشي به کمك رایانه صورت مي گیرد. 5 .

 درست    نادرست
در سیستم عامل ویندوز، یك نرم افزار چگونه راه اندازي مي شود؟ 6 .

در پنجره هاي برنامه ها در سیستم عامل ویندوز کدام دکمه براي حداقل کردن پنجره کاربرد دارد؟ 7 .
ج(   ب(    الف(   

منظور از نوار عنوان در پنجره ي نرم افزارها چیست؟ 8 .
منظور از منوي کرکره اي در پنجره ي برنامه ها و نرم افزارها چیست؟ 9 .

مفهوم ویرایش در کارهاي رایانه اي چیست؟ 10 .
راه هاي خروج از یك نرم افزار در سیستم عامل Windows. 11 را بنویسید.

پیغام زیر که گاهي اوقات در هنگام خروج از یك برنامه ظاهر مي شود به چه معناست. 12 .
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راه اندازي نرم افزار اتوكد 2008
وقت��ي نرم اف��زار اتوکد روي رایانه نصب ش��ده باش��د به 
روش هاي مختلف قابل راه اندازي اس��ت، که متداول ترین 

آن ها عبارت ا ند از:
الف( دبل کلیك روي نشانه ي )Icon(اتوکد 2008 یا کلیك 
راس��ت روي همین نش��انه و انتخاب گزینه ي Open در 

میزکار )Desktop( ویندوز 
ب( از طریق منوي شروع )Start( به شرح زیر:

مراحل كار
( در نوار وظیفه ویندوز  1 .Start( روي دکمه ي شروع

کلیك مي کنیم. 
گزینه ي All Programs. 2 را انتخاب مي کنیم.

پوشه ي Autodesk. 3  را انتخاب مي کنیم.
را انتخاب مي کنیم.  4 . AutoCAD 2008 پوشه ي

روي فایل اجرایي AutoCAD 2008. 5  کلیك مي کنیم.  

Start > All Programs > Auto desk > AutoCAD2008 > AutoCAD2008

1

2

3
4

5
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 ACAD 2008 آشنايي با محیط نرم افزار اتوكد
پس از ورود به محیط اتوکد پنجره ي زیر را در اختیار داریم؛ 

 Title bar نوار عنوان

نوار منو 

نوار فضاي كاري 
Work space

نوار ابزار اليه ها
Layer toolbar

نوار ابزار خواص موضوعات 
Properties toolbars

نوار ابزار استاندارد 
Standard toolbars نوار ابزار اصالحات

Modify toolbars

پنجره ي اتوكد 2008

نوار وضعيت  
 Status bar زبانه ي فضاي مدل و جانمايي

Model & Layout Tab

نوار ابزار ترسيم  
 Draw toolbars

مكان نما 
 Crosshairs

خط فرمان 
 Command Line

نماد سيستم مختصاتي 
 Ucs  icon )صفحه كاري(

نكته

در حین بازش��دن نرم افزار اتوكد اگر پنجره ي تنظیمي ديگري باز ش��د آ ن  را ببنديد تا به 
محیط اصلي اتوكد مطابق شكل زير برسید.

در برخي از نسخه ها پوشه AutoCAD مستقیمًا زير مجموعه ي All Programs است.

يادآوري
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 Drawing Area صفحه ي ترسیمي
مهم تری��ن قس��متي که در پنجره ي اتوکد توجه ما را جلب مي کند زمینه ي مش��کي رن��گ تحت عنوان صفحه ي 
ترس��یمي اس��ت. در این محیط صفح��ه ي کاري دوبعدي xy با نماد     x y و م��کان نما )cursor( با نماد 
  به منظور ابزار طراحي و نقشه کشي نیز وجود دارد. جالب است بدانید، این صفحه ي ترسیمي همانند میز 

نقشه کشي است؛ پس کاغذ نقشه کجاست؟

 Title bar نوار عنوان
نوار عنوان در باالترین قسمت پنجره ي اتوکد به شکل زیر است.

دكمه هاي كنترل پنجره ي اصلي اتوكد

Minimize: براي حداقل كردن اندازه پنجره ي اتوكد 

Restore: براي كوچك يا حداكثر Maximize   كردن اندازه پنجره ي اتوكد 

Close: براي بستن پنجره ي اتوكد

عنوان نرم افزار عنوان فايل جاري 

نكته

دقت كنید، اگر پنجره ي اتوكد ش��ما با شكل فوق متفاوت بود از طريق نوار ابزار فضاي كاري 
Work space فضاي Auto CAD Classic  را انتخاب كنید. 
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منو هادكمه هاي كنترل فايل ترسيمي

نوار منو Menu bar  )منوي كركره اي(
این نوار مطابق شکل زیر شامل منوهاي فرمان هاي اتوکد و همچنین در حالت عادي شامل دکمه هاي کنترل فایل 
ترس��یمي اس��ت؛ هر منو در این نوار قابلیت باز ش��دن و انتخاب فرمان ها و یا گزینه هاي آن ها را دارد. به منظور 

استفاده از نوار منو، روي منوي مورد نظر مي رویم و کلیك مي کنیم )همانند شکل زیر(

نكته: 

نوار منو) منوي كركره اي(

نكته

در جل��و برخي از فرمان ها، عالمت     به 
مفهوم داش��تن چند گزينه )روش( براي اجراي 
فرمان مربوط و همچنین عالمت ... )سه نقطه( به 
مفهوم اجراي فرمان از طريق پنجره ي محاوره اي 

است.

جالب اس��ت بدانید در اتوكد فرمان ها و 
گزينه ه��اي آن ها همانند ابزار مداد و پاك كن 
و ... هستند كه نقشه ي خود را به كمك آن ها 

ترسیم مي كنیم.

يادآوري
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 Tool bars نوارهاي ابزار

نوارهاي ابزار، نوارهایي هستند که ابزار یا به عبارت بهتر فرمان ها به صورت نشانه روي آن ها مشخص شده اند. 
در حالت عادي نوارهاي ابزار در باال و دوطرف صفحه ي ترس��یمي اس��ت. هر نشانه اي روي آن ها داراي شکل 
خاص است که با قرار دادن مکان نما روي نشانه ها و مکث چند ثانیه اي، نام فرمان نیز ظاهر مي شود. براي اجراي 

هر فرمان، مکان نما را روي نشانه ي فرمان مي بریم و کلیك مي کنیم.

Standard براي مديريت 
فايل ها و كنترل تصوير و...

Style براي تنظيم سبك 
متن و اندازه گذاري 

Layer براي تنظيم 
و كنترل اليه ها 

Work space براي تنظيم 
و كنترل فضاي كاري 

Properties براي تنظيم 
خواص موضوعات نظير 

رنگ و نوع خط و...

نوارهاي ابزار مهم موجود در پنجره ي اتوكد 

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

احضار )اضافه كردن( نوار ابزار به پنجره ي اتوكد 
روش اول 

1. روي یک��ي از ن��وار ابزاره��اي موجود، راس��ت کلیك 
مي کنیم.

2. از منوي ظاهر ش��ده، روي ن��وار ابزار مورد نظر کلیك 
مي کنیم.

نكته

نكته: نش��انه هايي كه به شكل  است داراي كش��و باز شونده شامل گزينه هاي فرمان 
مربوط هستند.
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روش دوم 
1. در زمینه ي نوار منو )منوي کرکره اي( مقابل یکي از نوار ابزارهاي موجود، راست کلیك مي کنیم. 

2. روي گزینه ACAD کلیك مي کنیم.
3. از منوي ظاهر شده، روي نوار ابزار مورد نظر را کلیك مي کنیم. 

جابه جايي نوارهاي ابزار 
1. مکان نما را روي حاش��یه ي ن��وار ابزار مي بریم و درگ 

مي کنیم.
2. در مح��ل دلخ��واه نوار اب��زار را ق��رار مي دهیم و رها 

مي کنیم.

2

1

Close دكمه ي بستن نوار ابزار 

نوار ابزار جابه جا شده به محل دلخواه 

عنوان نوار ابزار 
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تغییر شكل نوارهاي  ابزار 
( ظاهر شود. 1. مکان نما را روي لبه ي نوار ابزار موجود مي بریم تا فلش جابه جایي )

2. دکمه ي کلیك را مي فشاریم و همزمان در جهت فلش ها حرکت مي  دهیم تا شکل نوار ابزار تغییر کند.

تغيير شكل نوار ابزار 

 Command line خط فرمان
خط فرمان از مهم ترین قس��مت هاي اتوکد اس��ت که مطابق شکل زیر، در پایین پنجره ي اتوکد قرار گرفته است 

و براي تایپ فرمان ها در مقابل Command و پاسخ به پیغام هاي اتوکد به کار مي رود.

نمايشگر مختصات مكان نما  خط فرمان و نوار وضعيت 

خط فرمان

نوار وضعيت

Status bar نوار وضعیت
مطابق ش��کل باال، نوار وضعیت در زیر خط فرمان واقع ش��ده است و ش��امل نمایشگر مختصات مکان نما 
( و دکمه هایي براي فعال و غیر فعال کردن برخي فرمان ها و تنظیمات آنهاس��ت؛ ابزار این   Cursor(

نوار بیشتر براي تنظیمات نقشه کشي کاربرد دارد.

نكته

براي انتقال نوار ابزار به حاش��یه پنجره ي اتوكد، روي عنوان نوار ابزار مربوط درگ مي كنیم و 
سپس در حاشیه پنجره ي اتوكد مي بريم، وقتي كه قسمت عنوان آن محو شد رها مي كنیم.

ww
w.

ira
na

rz
e.

ir



11

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

الف( روش نوار ابزار: در این روش نش��انه ي فرمان مورد نظر به کمك مکان نما انتخاب 
و با کلیك روي آن فرمان وارد مي شود.

مثال: کلیك روي نشانه ي فرمان Save در نوار ابزار 

ب( روش نوار منو )منوي كركره اي(: در این روش فرمان ها یا حتي گزینه هاي آن ها مستقیمًا از طریق منو ها 
در نوار منو قابل انتخاب و وارد کردن هستند. 

 File در منوي Save مثال: کلیك روي فرمان

به خاطر داش��ته  باش��ید اتوكد، نرم افزار تعاملي اس��ت كه از طريق خط فرمان با كاربَر ارتباط 
برقرار مي كند. پس، يك كاربر ماهر اتوكد دائمًا نگاهش به خط فرمان است!

يادآوري

همه ي فرمان هاي اتوكد داراي نشانه و نوار ابزار نیستند، اما مي  توان براي آن ها ايجاد كرد.

يادآوري

نكته

براي استفاده از منوها به كمك صفحه كلید، ابتدا كلیدAlt  را مي فشاريم و سپس حرفي از منوها 
را، كه زير خط دار شده است، وارد مي كنیم. حرف زير خط دار هر فرمان در منوها نیز با صفحه كلید 

wwقابل انتخاب است.
w.
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اگر در صفحه ي ترس��یم، راس��ت کلیك کنیم، منویي باز 
مي ش��ود که به آن منوي میان بر )Shortcut menu( گویند 
و از طری��ق آن مي توان آخرین فرمان اجرا ش��ده یا برخي 
فرمان ه��اي پرکاربرد دیگر را انتخاب و وارد کرد. ش��کل 

مقابل منوي میانبر در حالت عادي را نشان مي دهد.

ج( روش خط فرمان: در این روش اصطالح هر فرمان یا مخفف )خالصه( آن  را مقابل Command  تایپ 
و با اینتر آن  را وارد مي کنیم.

مثال: براي ورود فرمان Save  اصطالح کامل آن یا حرف S را تایپ و اینتر مي کنیم.

 Command: Save يا S ↵ يا Ctrl + S
مالحظه مي کنید که فرمان پر کاربردي نظیر Save  به چهار صورت در خط فرمان قابل اجراست.

به خاطر داشته باشید:
1. در تايپ فرمان هاي اتوكد نیازي به وارد كردن فاصله بین كلمات و حروف نیست؛ زيرا كلید 

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

3. ب��راي اجراي برخي از فرمان ها بدون كادر محاوره اي، در خط فرمان قبل از اصطالح فرمان 
از عالمت - )خط تیره( مي توان استفاده كرد.

4. با كلیدهاي جهت  و  موجود در صفحه كلید مي توان فرمان هاي وارد ش��ده قبلي را 
مرور و در صورت لزوم هر يك از آن ها را انتخاب و با اينتر مجدداً وارد كرد.

5. اگر پس از اجراي هر فرمان در مقابل Command اينتر كنیم آخرين فرمان وارد شده مجدداً 
وارد مي شود. به عبارت ديگر ، آن فرمان تكرار مي گردد.

يادآوري
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د( روش منوي صفحه اي: این منو تا نس��خه ي 13 اتوکد در س��مت راست پنجره ي اصلي اتوکد فعال بود، 
اما از نسخه  ي 14 به بعد ، با اضافه شدن نوارهاي ابزار، منوي صفحه اي در اتوکد مستتر است و در صورت نیاز 

مي توان آن را به طریق زیر فعال کرد.
1. در منوي Tools روي گزینه  ي Option کلیك مي کنیم.

2. در پنجره ي Option، زبانه Display  و گزینه ي Display Screen Menu  را فعال مي کنیم.
OK کلیك مي کنیم؛ نتیجه ي آن مطابق شکل زیر است. 3. بر روي دکمه ي 

)S
cr

ee
n 

M
en

u(
ي 

حه ا
صف

ي 
نو

م

نكته

Enter را انجام مي دهد. 1. در اتوكد كلیدSpace bar  نیز كار 
2. در پیغام هاي خط فرمان آنچه در داخل خط عالمت ] [ قرار دارد گزينه محسوب مي شود و 
براي انتخاب آن بايد يك يا دو حرف بزرگ آن را وارد كنید. همچنین، آنچه در داخل عالمت > < 
قرار دارد پیش فرض محس��وب مي ش��ود و براي تأيید آن كافي  است فقط اينتر كنید. و آنچه خارج 

از اين عالئم است روش جاري است.

در نسخه هاي اتوكد 2006 و باالتر برخي از پیغام ها و گزينه ها در حین اجراي فرمان هاي منوي 
ش��ناور )Dynamic Menu( در فضاي ترسیمي ظاهر مي ش��ود و مي توان گزينه ها را در آن انتخاب 
 F12 Dyn در نوار وضعیت يا كلید  ك��رد يا پیغام ها را جواب داد؛ ضمناً ، اين من��و از طريق دكمه ي 

فعال و غیر فعال مي   شود.

يادآوري
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 )Text Window( مشاهده عملیات اجرا شده در پنجره ي متني
 اتوکد داراي پنجره اي است که عملیات اجرا شده فرمان ها را مي  تواند به صورت متني به نمایش بگذارد. براي 

فعال و غیر فعال کردن پنجره متني به دو شیوه مي  توان عمل کرد.
 F2 الف( فشردن کلید 

 .Text Window و کلیك روي )Display( گزینه ي ،View باز کردن منوي )ب
نتیجه، فعال کردن پنجره متني مطابق شکل است.

نكته

روش كار با منوي صفحه اي همانند منوهاي كركره اي است، يعني اصطالح فرمان ها از فهرست 
منو انتخاب مي شود؛ با اين تفاوت كه فهرست فرمان ها به صورت صفحه صفحه روي هم قرار دارد 

و هنگام استفاده قابل تعويض است.

 F… تذكر:در برخي صفحات كلید هاي تابع دو حالته است »دقت كنید حتمًا حالت تابع
آن ها فعال  باشد.

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

در اين پیغام س��ؤال مي ش��ود، آيا مي خواهید تغییرات اعمال شده در فايل جاري ذخیره شود؟ 
يا نه؟ 

در ص��ورت تمايل به ذخیره تغییرات، گزين��ه ي Yes  و در صورت عدم تمايل گزينه ي No را 
انتخاب كنید.

يادآوري

روش هاي خروج از نرم افزار اتوكد
براي خروج از نرم افزار اتوکد چند راه وجود دارد که متداول ترین آن ها در زیر آمده است.

الف( بر روي نشانه ي )Close( در نوار عنوان پنجره ي اتوکد کلیك مي کنیم.
ب( از منوي File، گزینه Exit را انتخاب مي کنیم.

ج( فرمان Quit را در خط فرمان وارد مي کنیم.
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ارزشیابي پاياني
نظري  ◄ 

 )مدت زمان 60 دقيقه(

مراحل راه اندازي اتوکد از طریق منوي Start. 1 را بنویسید.
روش هاي واردکردن فرامین اتوکد را نام ببرید. 2 .

مراحل احضار منوي صفحه اي در اتوکد را بنویسید. 3 .
روش هاي خروج از نرم افزار اتوکد را بنویسید. 4 .

مفهوم پیغام Save changes to Drawing1. dwg. 5 در هنگام خروج از نرم افزار اتوکد چیس��ت؟
در صفحه ي ترسیمي اتوکد    نماد ............ و . 6 نماد ......... است.

نمایشگر مختصات مکان نما در نوار ....... است. 7 .
اگر درصفحه ي ترسیمي کلیك راست کنیم منویي باز مي شود که به آن ............ گویند. 8 .

عملیات فرامین اجرا شده اتوکد در پنجره ي .............. قابل مشاهده است. 9 .
اتوکد یك نرم افزار سیستمي است. 10 .
 درست   نادرست

کلیك راست بر روي نشانه ي  ....... و انتخاب گزینه ي Open. 11 معادل دبل کلیك بر روي آن است.
 درست   نادرست

در صورتي که قبل از وارد کردن اصطالح یك فرمان خط تیره تایپ کنیم، اجراي فرمان از طریق پنجره ي گفتگو   12 .
)کادر محاوره اي( صورت مي گیرد.

 درست   نادرست
در اتوکد اگر پس از اجراي فرمان در مقابل Command. 13 فقط اینتر کنیم، آخرین فرمان اجراشده مجدداً وارد 

مي شود.
  درست   نادرست

 Dynamic input. 14 یك کادر کمکي براي خط فرمان است.
 درست   نادرست

فعال کردن فضاي کاري AutoCAD Classic از طریق نوار ابزار Workspace. 15 انجام مي شود.
 درست   نادرست

در تایپ فرمان ها در خط فرمان نیازي به فاصله در بین کلمات ترکیبي نیست. 16 .
ww درست   نادرست
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براي بستن نرم افزار کدام دکمه کاربرد دارد. 17 .
 الف(    ب(     ج(    د( 

در منوها کدام عالمت نشانه ي اجراي فرمان از طریق پنجره ي محاوره اي است؟  18 .
-   د( ] [ ...   ج(   الف(    ب( 

کدام عالمت در پیغام هاي خط فرمان مفهوم پیش فرض را دارد. 19 .
/   د( ) ( ] [   ج(   الف( › ‹    ب( 

کدام روش وارد کردن فرامین در اتوکد نیاز به تایپ اصطالح فرمان ها دارد؟ 20 .
 الف( نوار منو   ب( نوار ابزار   ج( منوي صفحه اي  د( خط فرمان

کدام کلید در اتوکد عملکرد اینتر را دارد. 21 .
Tab )د  Caps Lock )ج  Space bar  )ب  Back Space )الف 

کدام کلیدها براي مرور فرمان هاي اجراشده کاربرد دارد؟ 22 .
 الف(     ب(     ج(    د(  

عملي ◄ 

)زمان: 60 دقيقه(

نرم افزار اتوکد را راه اندازي کنید. 1 .
اجزاي موجود در پنجره  ي اتوکد را شناسایي کنید و با کتاب تطبیق دهید. 2 .

نرم افزار اتوکد را ببندید. 3 .

تحقیق ◄ 
در مورد هریك از عملیات زیر تحقیق کنید و گزارش آن را به هنرآموز محترم خود ارائه دهید. 1 .

روش هاي دیگر راه اندازي نرم افزار اتوکد کدام اند؟ 2 .
روش هاي دیگر خروج از نرم افزار اتوکد کدام اند؟ 3 .

تفاوت اساسي نرم افزار اتوکد با نرم افزارهاي زیر چیست؟ 4 .
3D max )ج   Photoshop )ب   Paint )الف
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توانايي مديريت فايل ها 
پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود:  ◄ 

 -  فایل جدیدي به کمك فرمان New ایجاد کند.
 - فایل جاري را به کمك فرمان Save As ذخیره کند.

 - یك فایل را به کمك Q Save ذخیره سازي سریع  کند.
 - فایل ذخیره شده را به کمك فرمان Open باز کند.

 - یك فایل را از بین چندین فایل باز، جاري کند.
 - فایل جاري را از طریق Close ببندد.

 - یك فایل معیوب را به کمك Recovery بازیابي کند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

224
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پیش آزمون 
1.  مفهوم فایل )File( چیست؟

2. با چه فرماني مي توان فایل جدید ایجاد کرد؟
3.  با چه فرماني مي توان فایل را ذخیره کرد؟

4.  با چه فرماني مي توان فایل ذخیره شده را باز کرد؟
5.  منظور از پسوند فایل چیست؟ مثال بزنید.

6. ذخیره سازي فایل یعني ثبت اطالعات روي حافظه ي  ......
7. فایل در کدام گزینه مي تواند ذخیره شود؟

 الف( سند    ب( پوشه   ج( پرونده   د( هیچ کدام
. در اتوکد مي توان برگه هاي کادر و جدول دار نیز تهیه کرد. 8

 درست    نادرست
9. فایل هاي ذخیره شده را با نسخه ي نرم افزار پایین تر مي توان باز کرد.

 درست    نادرست
10. نام یك فایل ذخیره شده با .................... قابل تغییر است.

ww
w.

ira
na

rz
e.

ir



20

مديريت فايل1 ها
عملیاتي نظیر ایجاد، ذخیره سازي، باز کردن فایل هاي ترسیمي را مدیریت فایل ها گویند؛ در اتوکد نیز ترسیمات 

در قالب فایل ترسیمي، قابل مدیریت است که به آن مي پردازیم.

ايجاد فايل ترسیمي جديد
ایج��اد یك فای��ل جدید در اتوکد همانند تهیه کاغذ رس��م در 

نقشه کشي دستي است که به چند روش صورت مي گیرد.

New مراحل ايجاد فايل ترسیمي جديد به كمك فرمان
1. فرمان New را به یکي از روش هاي مقابل وارد کنید.

 پس از ورود فرمان پنجره ي زیر ظاهر مي شود؛ 

2. در پنجره ي Select Templates روي الگوي مورد نظر )مثال acadiso. dwt( کلیك کنید.
Open کلیك  کنید. 3. روي دکمه ي 

1 . File manager

شیوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

NewFile Menu

New ↵ / Ctrl+ NCommand

به خاطر داشته باشید؛ فايل acad. iso.dwt ، يك فايل ترسیمي متريك A3 است كه متناسب با 
نقشه كشي صنعتي است.

يادآوري
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 Start up ايجاد فايل ترسیمي از طريق پنجره ي محاوره اي
اگر متغیر Start up را در خط فرمان وارد و براي متغیر آن  عدد 1 تعیین کنیم.

Command: Start up 
Enter new value for start up <0>:1 

پس از آن، هنگام وارد کردن فرمان New )به هر روش( پنجره ي زیر ظاهر مي شود:

در این پنجره به سه روش مي توان فایل ترسیمي جدید ایجاد کرد که به شرح آن مي پردازیم:

   Start from Scratch الف( مراحل ايجاد يك فايل ترسیمي جديد از طريق سربرگ
1. فرمان New را وارد مي کنیم. 

نكته

اگر متغیر فرمان Start up روي عدد 1 تنظیم شود، از آن پس، هنگام راه اندازي اتوكد پنجره ي 
مربوط با عنوان Start up ظاهر خواهد شد و از طريق آن مي توان به كمك دكمه ي  يك فايل 

ذخیره شده را باز كرده يا به كمك دكمه هاي ديگر فايل جديد ايجاد كرد.
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2. روي دکمه ي   Start from Scratch کلیك مي کنیم.
3. روي وضعیت استاندارد metric  کلیك مي کنیم.

OK  کلیك مي کنیم. 4. روي دکمه ي 

   Use a Template ب( ايجاد يك فايل ترسیمي جديد از طريق
در اتوکد، به منظور سهولت در کار، الگوها یي از کاغذ هاي استاندارد به صورت پیش فرض قرار دارد. که برخي از 

آن ها داراي کادر و جدول مشخصات هستند و طي مراحل زیر مي توان از آن ها استفاده کرد.
1. فرمان New را وارد مي کنیم.  

 Use a Template کلیك مي کنیم.
 
2. روي دکمه ي

3. الگوي مورد نظر را از قسمت Select a Template انتخاب مي کنیم.
OK کلیك مي کنیم. 4. روي دکمه ي 

 Use a Wizard ج( ايجاد فايل ترسیمي جديد از طريق
در س��ربرگ Wizard فایل جدید برحس��ب اندازه ي کاغذ، واحد کار و..... تعیین و ایجاد مي ش��ود که به دو روش 
 Advanced setup و    Quick setup مي ت��وان عم��ل ک��رد که به دلیل اینک��ه در روش  Advanced Setup  اغلب 

نكته

استاندارد Imperial سیستم انگلیسي بر حسب واحد اينچ و فوت است.

نكته

...Browse  آن  اگر الگوي خاصي غیر از الگوهاي پیش فرض س��راغ داريم از طريق دكمه ي 
را انتخاب مي كنیم.
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  Quick Setup تنظیمات مطابق با نقشه کشي صنعتي در حالت پیش فرض تنظیم شده است از آن صرف نظر و در روش
به شیوه ي زیر عمل مي کنیم. 

1. فرمان  New را وارد مي کنیم.   

2. روي دکمه ي   )Use Wizard( کلیك مي کنیم.

3. روي عبارت Quick Setup در قسمت Select a Wizard کلیك مي کنیم.
OK کلیك مي کنیم تا پنجره تغییر یابد.  4. روي دکمه ي 

5. در پنجره  Quick setup و وضعیت Units واحد کاري مورد نظر را انتخاب مي کنیم.

واحد كاري Decimal به مفهوم اعش��اري )مبناي 10( كه از پیش فرض انتخاب ش��ده، مطابق 
واحد كاري نقشه كشي صنعتي است و نیازي به تغییر ندارد.

يادآوري
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Next کلیك مي کنیم.  6. روي دکمه ي 

7. ابعاد برگه ي مورد نظر ) مثال 210 و 297( براي کاغذ A4 را در قسمت هاي مربوط وارد مي کنیم.
Finish کلیك مي کنیم. 8. روي دکمه ي 

ذخیره سازي فايل ترسیمي
همان طور که مي دانیم ذخیره س��ازي یك فایل در رایانه یعني انتقال اطالعات بر روي حافظه ي جانبي، براي این 

منظور در اتوکد راه هاي متعددي وجود دارد که در ادامه به شرح هریك مي پردازیم.

 Save As  ذخیره سازي فايل ترسیمي با تعیین آدرس و نام به كمك فرمان
1. فرمان Save As را به یکي از روش هاي زیر وارد مي کنیم.

شیوه هاي ورود فرمان
Save AsFile Menu

Save As / Ctrl+ Shift +SCommand

نكته

 dwt مخفف drawing template، معرف پسوند فايل هاي الگو در اتوكد است.

توصیه مي ش��ود براي ترس��یمات میلي متري فايل acad iso . dwt را انتخاب كنید و از انتخاب 
فايل acad.dwt كه مربوط به ترسیمات اينچي هست پرهیزكنید.

يادآوري
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 پس از ورود فرمان پنجره ي Save Drawing As ظاهر مي شود.

2. از پنجره ي Save drawing As در قسمت Save in آدرس ذخیره سازي را انتخاب مي کنیم.
3. از پنجره ي Save drawing As در قسمت File name نام فایل مورد نظر را وارد مي کنیم.

Save کلیك مي کنیم. 4. روي دکمه ي 

نكته

dwg  .1 مخفف Drawing پسوند فايل هاي ترسیمي اتوكد است.
2. در قسمت File of type مي توان فايل را تحت نسخه هاي پايین تر نیز ذخیره كرد.
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  Save ذخیره سازي سريع فايل با آدرس و نام جاري )بدون تعیین آدرس و نام جديد( به كمك فرمان
 فرمان Save را به یکي از روش هاي زیر وارد مي کنیم.

این فرمان در یك مرحله بدون هیچ گونه پیغامي اجرا مي شود.

 )Automatic Save( ذخیره سازي خودكار
در این نوع ذخیره سازي، سیستم رایانه  اي به صورت خودکار بر حسب زمان تعیین شده عمل ذخیره سازي سریع 

را انجام مي دهد، که تنظیم آن به دو روش امکان پذیر است.

روش اول: از طریق  Save Time طبق مراحل زیر:
1. فرمان Save time را وارد مي کنیم. 

2. در مقابل پیغام زیر زمان ذخیره سازي خودکار را بر حسب دقیقه وارد کنیم. 
Command: Save time ↵

Enter new Value for savetime <10>: 5 ↵

شیوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

SaveFile Menu

Save  یا S یا Qsaved یا Ctrl+SCommand

نكته

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

در ذخیره س��ازي س��ريع، تغییرات محتواي فايل جاري روي محتواي ذخیره ش��ده قبلي اعمال 
مي ش��ود، مثال: اگر محتويات فايل جاري را پاك كنیم و ذخیره س��ازي س��ريع انجام دهیم، محتواي 

ذخیره شده قبلي از دست مي رود.

يادآوري
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روش دوم: از طریق پنجره اي option طبق مراحل زیر: 
1. از منوي tools روي گزینه ي option کلیك مي کنیم.

 open and save روي س��ربرگ option 2. در پنج��ره ي
کلیك مي کنیم.

گزین��ه ي  ،  File safety Precautions  قس��مت در   .3
 Automatic را فعال و زمان ذخیره س��ازي خودکار را در 

نوار آن وارد مي کنیم.
OK کلیك مي کنیم. 4. روي گزینه ي 

1

2

3

4ww
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باز كردن يك فايل ترسیمي
 Open فایل هاي ذخیره شده را به روش هاي گوناگون مي توان در اتوکد باز کرد که یکي از آن ها استفاده از فرمان

به شرح زیر است.

Open مراحل باز كردن فايل هاي ترسیمي ذخیره شده به كمك فرمان
1. فرمان Open را به یکي از روش هاي مقابل وارد مي کنیم. 

پس از ورود فرمان پنجره، شکل زیر ظاهر مي شود. 

2. از پنجره ي Select File در قسمت Look in آدرس فایل مورد نظر را انتخاب مي کنیم. 
Open کلیك مي کنیم. 3. روي دکمه ي 

شیوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

openFile Menu

open يا Ctrl + oCommand

نكته

 1. فايل هاي ذخیره شده تحت نسخه هاي باالتر را در نسخه ي جاري نمي توان باز كرد.
ww 2. فايل هاي معیوب را مي توان از طريق فرمان Recover بازيابي كرد.
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جاري كردن يك فايل از مجموعه فايل هاي باز 
شده 

در نس��خه هاي اتوکد 2000  به باال مي توان چندین فایل را 
به صورت همزمان در حالت باز نگه داش��ت اما فقط یکي 
از آن ها مي تواند جاري باشد. براي اینکه بتوانیم هریك از 

فایل هاي باز شده را جاري کنیم دو روش کاربرد دارد:

الف( از طريق منوي  window  طبق مراحل زير: 
1. روي منوي Window در نوار منو کلیك مي کنیم.

2. روي عنوان فایل مورد نظر کلیك مي کنیم.

DBconnect ب( از طريق خط فرمان با فرمان
1. فرمان  DBconnect را در خط فرمان وارد مي کنیم. 
Command: DBconnect ↵ 

2. روي عنوان فایل مورد نظر در پنجره ي شاخه ي درختي 
کلیك مي کنیم.

نكته

براي مشاهده ي همزمان فايل هاي باز شده مي توانیم از طريق منوي Window آن ها را با گزينه ي
 Tile Horizontally به صورت چیدمان افقي و با گزينه ي  Tile Vertically به صورت چیدمان قائم 
)عمودي( تنظیم كنیم. البته اگر فايل ها Minimize نباش��ند. در حالت چیدمان با كلیك در هر فايل 

wwمي توانیم آن را جاري كنیم.
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نكته

در هنگام بستن فايل ترسیمي با هريك از روش هاي گفته شده ممكن است همانند هنگام خروج 
از اتوكد پنجره ي

 ظاهر شود كه مفهوم پیغام آن اين است كه آيا تغییرات در فايل ترسیمي مربوط ذخیره شود؟ 
كه به منظور ذخیره شدن Yes و ذخیره نشدن No را كلیك مي كنیم.

بستن فايل ترسیمي )بدون خروج از اتوكد(
در اتوک��د هر فایل ترس��یمي به صورت مس��تقل قابلیت بسته ش��دن را دارد که بدین منظ��ور مي توان به یکي از 

شیوه هاي زیر عمل کرد.
روش اول: کلی��ك روي دکمه ي )Close( در ن��وار منو وقتي فایل مربوط در بزرگ ترین اندازه )Maximize( یا 

در نوار عنوان فایل مربوط وقتي که در حالت کوچك شده )Restore( باشد.
)Command در خط فرمان) مقابل Close روش دوم: وارد کردن فرمان

File از منوي Close روش سوم: کلیك روي گزینه ي
Window از منوي  Close روش چهارم: کلیك روي گزینه ي
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ارزشیابي پاياني
نظري ◄ 

1. با کدام فرمان ذخیره سازي سریع صورت مي گیرد. 
Open)د   Save As)ج  Save )ب  New )الف 

2. مراحل اجراي فرمان New را بنویسید.
3. مراحل اجراي فرمان Save As  را بنویسید.

4. مراحل اجراي فرمان Open را بنویسید.
5. کدام کلید ترکیبي عملکرد فرمان مورد نظر را انجام نمي دهد؟

        New= ctrl + N)ب   Open = ctrl +O )الف 
 Save As = ctrl + a )د   Save = ctrl + s  )ج 

6. پسوند فایل هاي ترسیمي اتوکد ............. کدام یك از گزینه هاست؟
dxf )د   dws )ج   dwt )ب  dwg)الف 

7. آیا مي توان یك فایل ترسیمي را چند جا و چند بار ذخیره کرد؟ با چه فرماني و چگونه؟
چگونه : نام فرمان     بله    خیر  

تحقیق: چگونه مي توان یك فایل ترسیمي که در اتوکد 2008 ترسیم شده  است را در اتوکد 2006 ◄ باز کرد.

عملي )زمان: 30 دقیقه( ◄
1. با فرمان  New فایل ترسیمي Acad Iso .dwg را ایجاد کنید.

2. با فرمان  Start up متغیر مربوط را روي عدد 1 تنظیم کنید.
3. با فرمان New و از طریق Start from Scratch فایل جدیدي طبق استاندارد Metric ایجاد کنید.

4. با فرمان New و از طریق  Use a template یك فایل الگوي ISO  A4 ایجاد کنید.
5. با فرمان New و از طریق  Use a Wizard به روش Quick Setup یك کاغذ A4 افقي 210×297 ایجاد کنید.

6. هر یك از فایل هاي ایجاد شده در مراحل قبل را جاري و تحت نام خاصي ذخیره کنید.
7. فایل هاي ایجاد شده را به صورت چیدمان قائم Tile vertically  تنظیم کنید.

8. هریك از فایل ها را به صورت جداگانه به کمك Close ببندید.

wwتحقیق عملي: مراحل ایجاد فایل از طریق  Wizard به روش Advanced Setup را انجام دهید و مراحل کار را بنویسید.
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توانايي كار با مختصات دوبعدي، واحدها، زوايا و تعیین 
محدوده ي ترسیمي

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود:  ◄ 
 - مفهوم مختصات را توضیح دهد.

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

 - واحدها و زوایا را به کمك فرمان Units تنظیم کند.
 - محدوده ي ترسیمي )اندازه کاغذ نقشه کشي( را به کمك فرمان  Limits تنظیم کند.

 - مختصات نقاط اشکال دوبعدي را تعیین کند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

448
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پیش آزمون
با اصطالح مختصات قباًل در چه زمینه اي مواجه شده اید؟ 1 .

مفهوم )A )60,20. 2 چیست؟
مفهوم و کاربرد شکل مقابل چیست؟ 3 .

واحد طول و زاویه در نقشه کشي صنعتي چیست؟ 4 .
چقدر است؟ 5 . A3 و A4 اندازه ي کاغذهاي نقشه کشي

منظور از اصطالح »اعشار« چیست؟ 6 .
- درجه مي توان زاویه ي ............ را نیز جایگزین کرد. به جاي زاویه ي 90. 7

در دایره ي مثلثاتي محور کسینوس ها همان محور X. 8 هاست.
  درست      نادرست

کدام گزینه مبناي اجزاي واحد متریك در نقشه کشي صنعتي است؟ 9 .
  الف( اعشاري    ب( کسري    ج( علمي    د( معماري
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Ordinate مختصات
در پنجره ي اتوکد، وقتي به سمت چپ نوار وضعیت نگاه کنید، سه عدد با چند رقم اعشار مشاهده مي کنید. این 
اعداد مبین موقعیت مکان نما در فضاي ترسیمي نسبت به مبدأ مختصات است، که با حرکت مکان نما این اعداد 

هم تغییر مي کند. راستي، چرا عدد سوم صفر)0,000( است؟

در نقشه کشي نیز موقعیت مکاني یك نقطه نسبت به یك مبنا را مختصات گویند. از طرف دیگر، براي ترسیم 
نقش��ه در اتوک��د باید مختصات نقاط ترس��یمات نظیر ابتدا و انتهاي پاره خط ها، مرک��ز دایره و قوس ها و .... را 

معرفي کنیم. پس، فهم و به کارگیري مختصات از ضروریات کار با اتوکد است.

دستگاه مختصات
 مختصات یك نقطه به وس��یله ي دس��تگاه هاي مختصاتي تعیین مي شود، نظیر فرجه هاي نقشه کشي. در اتوکد دو 

دستگاه مختصات براي تعیین نقاط ترسیمات کاربرد دارد که بر حسب طراحي .

نماد 
سيستم 

مختصاتي 
ucsicon

cursor مكان نما

نمايشگر مختصات
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انواع 
دستگاه هاي 

مختصاتي

دکارتي )متعامد( 
Cartesian

polar قطبي

دوبعدي
)x, y(

سه بعدي 
)x, y, z(

سه بعدي

دوبعدي 
)d< θ(

استوانه اي 
d<θ ,z

کروي 
d<θ< y

دوبعدي یا سه بعدي به شیوه هاي مختلف مي توان از آن ها استفاده نمود.

براي ترس��یمات دوبعدي ش��یوه هاي دوبعدي کاربرد دارد که به آن مي پردازیم. دید هاي س��ه بعدي را به مبحث 
سه بعدي موکول مي کنیم.

)Cartesian( دستگاه مختصات دكارتي
در ای��ن دس��تگاه که حالت دوبعدي آن در اتوکد مطابق ش��کل زیر اس��ت، مختصات هر نقط��ه با طول )X(  و 

عرض)Y(  تعیین مي شود. مبدأ مختصات تقاطع محورهاي  X و Y است.
مثال: نقطه )40وA )30 را روي دستگاه دکارتي مشخص کنید.
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1. مق��دار 30 واحد را به عنوان طول روي محور  X جدا 
مي کنیم.

2. از نقطه ي 30 واقع بر محور X خطي به موازات محور 
Y ترسیم مي کنیم.

3. روي محور 40Y واحد به عنوان عرض جدا مي کنیم.
4. از نقط��ه ي 40 واقع بر محور Y خطي به موازات محور 

X ترسیم مي کنیم.
محل تالقي دو خط ترسیم شده مختصات نقطه ي A است.

)Polar( دستگاه مختصات قطبي
این دس��تگاه منطبق بر دایره ي مثلثاتي مطابق شکل مقابل 
اس��ت که مختصات هر نقط��ه در آن با دو مؤلفه ي فاصله 
 )Angel( و زاویه )( از مبدأ )مرکز دایره مثلثاتيDistance(
نس��بت به راس��تاي صف��ر درجه )مح��ور X( به صورت 

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

مشخص کنید. 
1. دایره اي به شعاع 40 واحد به مرکز )0,0(  ترسیم مي کنیم.
2. محور افقي دایره را ترسیم مي کنیم تا دایره را قطع کند.

3. از نقطه ي )0,0( خطي را تحت زاویه  120درجه نسبت 
به محور افقي ترس��یم مي کنی��م تا دایره را قطع کند؛ محل 

تالقي خط  120درجه و دایره موقعیت نقطه يB است.

نكته

1. در اتوكد ب��راي تعیین مختصات كاربرد 
حرف واو )و( بین اعداد، معرف دستگاه دكارتي 

است، مانند )10و20( 
2. چنانچ��ه مختصات نقطه اي منفي باش��د، براي 
تعیین مختصات بايد عالمت منفي )-( را قبل از 

اعداد به كار برد، مانند )25- و 15-(
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روش هاي تعیین مختصات
در اتوک��د مختص��ات هر نقط��ه به دو ش��یوه قابل تعیین 

است؛

 )Absulate( روش مطلق
در ای��ن روش، ب��ه مختصات ه��ر نقطه نس��بت به مبدأ 
مختصات تعیین مي ش��ود؛ مطابق شکل مقابل در دستگاه 

دکارتي. 

 )Relative( روش نسبي
در ای��ن روش، مختصات هر نقطه نس��بت به نقطه ي قبل 
 )add sign( @ تعیین مي شود، که براي این منظور عالمت

قبل از مختصات به کار مي رود؛
مطابق ش��کل )الف( روش نس��بي در دستگاه دکارتي 
و ش��کل )ب( روش نسبي در دس��تگاه قطبي را مشاهده 

مي کنید.

اولی��ن نقطه ي هر ترس��یم معموالً مطلق تعیین مي ش��ود. 
همچنی��ن براي عملیات ترس��یمي و ویرایش��ي به کمك 
مختصات مي توانی��م از دس��تگاه ها و روش هاي مختلف 

تعیین مختصات به صورت تلفیقي استفاده کنیم.

)الف(

)ب(

نكته

اگ��ر در تعیی��ن مختص��ات @ را به تنهايي در مقابل پیغام درخواس��ت مختص��ات وارد كنیم، 
wwتغییرات صفر محسوب مي شود.
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نسبي قطبينسبي دکارتيمطلق دکارتينقطه
A0,0

B40,0@ 40,0@ 40<0

C50,17@10,17@ 20<60

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

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

F30,44@0,10@10<90

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

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

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

J-10,17@ -10,-17@ 20<240

در نقشه کش��ي به کمك رایانه غالبًا نقشه اي که در اختیار نقشه کش قرار مي گیرد تا در نرم افزار آن را ترسیم 
کند، طبق اصول نقشه کشي اندازه گذاري شده است و نقشه کش بایستي مختصات نقاط ابتدا و انتهاي پاره خط 

و مراکز و شعاع دایره ها و کمان ها را از روي آن استخراج کند و در رایانه وارد کند.
در این فرایند مختصات برخي نقاط به صورت س��اده و مس��تقیم از روي اندازه ها قابل برداش��ت است، اما 
مختصات برخي نقاط به تجزیه و تحلیل مختصري نیاز دارد که البته از روي اندازه هاي موجود قابل محاس��به 

است. 
براي مثال مختصات شکل زیر به چند شیوه متداول استخراج شده و در جدول نوشته شده است.

نكته

اس��تخراج مختصات و نگارش در جدول به منظور تمرين مختصات ارائه ش��ده است كه البته 
با كس��ب مهارت بیش��تر و كاربرد ابزار كمك مختصاتي اين عمل به صورت همزمان با وارد كردن 

مختصات در رايانه صورت مي گیرد.
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تنظیم واحدهاي طولي و زوايا به كمك فرمان 
Units

1. فرم��ان Units را ب��ه یک��ي از روش ه��اي مقابل وارد 
مي کنیم، که حاصل آن ظاهر ش��دن پنجره اي مطابق شکل 

است.
2. در قس��مت Length ن��وع واح��د طول��ي و دقت کار 

برحسب تعداد ارقام اعشار را تنظیم مي کنیم.
3. در قس��مت Angle، ن��وع واح��د زاوی��ه و دقت آن را 
 Clockwise مش��خص مي کنیم، با فع��ال کردن گزین��ه ي
مي توانیم جهت دوران زاویه اي را موافق حرکت عقربه هاي 

ساعت درآوریم.
4. در قس��مت insertion scale مقی��اس واح��د کاري را 

براي بلوك هاي ورودي به فایل جاري را تنظیم مي کنیم.
5. در قس��مت Lighting میزان شدت نور در فایل جاري 

را مي توانیم کنترل کنیم.

شیوه هاي ورود فرمان
unitsFormat Menu

units یا unCommand

2 3

4

5

نكته

1. قسمت Sample output مثال واحدهاي طولي و زاويه اي تنظیم شده را نشان مي دهد.
2. ب��ه كمك دكم��ه ي Direction مي توانیم مبناي واحد زاويه را نس��بت به جهات جغرافیايي 

كنترل كنیم.

جه��ت دوران زاويه اي به ص��ورت پیش فرض 
خالف جهت حركت عقربه هاي ساعت است.

يادآوري
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 Limits فرمان
قباًل گفتیم، در حقیقت صفحه ي ترس��یمي همانند میز نقشه کش��ي اس��ت . حال پي خواهید برد که کاغذ نقشه نیز 

قسمتي از صفحه ترسیمي است که اندازه آن با فرمان Limits تنظیم مي شود.

Limits اجراي فرمان
مراحل اجرا

ممکن  غیر  کاغذ  محدوده ي  از  خارج  مختصات  تعیین  که  نحوي  به  مي کند،  فعال  را  کاغذ   :]  on ]گزينه ي 
مي شود.

]گزينه ي off   [: کاغذ را غیر فعال مي کند به نحوي که تعیین مختصات داخل و خارج از محدوده امکان پذیر 
مي شود.

مراحل اجراي فرمان

↵Command: limitsفرمان limits را وارد کنید

گوشه ي سمت چپ و پایین را تعیین 
کنید.

      specify lower left corner or  [on/ off]
  <0.0000,0.0000> ↵

گوشه ي سمت راست و باال را تعیین 
کنید.

specify upper Right corner:
<420.0000,297.0000> 297210

شیوه هاي ورود فرمان
Drawing LimitsFormat Menu

LimitsCommand line

نكته

F7 كاغذ ش��بكه بندي و در صفحه ي   1. ب��ا فع��ال كردن  Grid از طريق نوار وضعیت يا كلید 
ترسیمي مشخص مي شود.

2. به كمك فرمان Zoom و گزينه ي All مي توان محدوده ي كاغذ را بر صفحه ي نمايش منطبق 
كرد.

 اگر اندازه ي كاغذ پیش فرض >9 ,12< بود، اين كاغذ اينچي اس��ت؛ بهتر اس��ت آن را ببنديد و 
از طريق New فايل  ACAD ISO .dwt را ايجاد كنید.

يادآوري
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ارزشیابي پاياني 
نظري  ◄ 

مفهوم مختصات در نقشه کشي چیست؟ 1 .
مختصات در اتوکد چه کاربردي دارد؟ 2 .

انواع دستگاه هاي مختصات دوبعدي در اتوکد را همراه با مؤلفه هاي الزم هریك بنویسید. 3 .
مراحل تعیین محدوده ترسیمي )اندازه کاغذ( را بنویسید. 4 .
دستگاه مختصاتي ........... منطبق بر دایره ي مثلثاتي است. 5 .
مختصات  )A)20,30. 6 مربوط به دستگاه ............. است.

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

قبل از مختصات نقاط به کار مي رود. در روش ............ عالمت @ . 9
تنظیم واحدها و زوایا به کمك فرمان ........... انجام مي شود. 10 .

در اجراي فرمان Limits پیغام Specify upper right corner. 11 معرف تعیین گوشه سمت ....... و ....... 
کاغذ است.

با فعال کردن Grid. 12 کاغذ شبکه بندي مي شود. 
 درست      نادرست  

به صورت پیش فرض جهت زوایا در دستگاه قطبي در جهت حرکت عقربه هاي ساعت است. 13 .
 درست      نادرست  

را به تنهایي و در مقابل پیغام درخواست مختصات وارد کنیم، تغییرات  اگر در تعیین مختصات @ . 14
مختصات صفر محسوب مي  شود.   درست    نادرست

کدام گزینه معرف مختصات دوبعدي است؟ 15 .
d<θ , ψ )د   d<θ )ج    d<θ,Z )ب   X,Y,Z )الف 

- درجه شود؟ در وارد کردن زوایا کدام گزینه مي تواند جایگزین 60. 16
 الف( 60 درجه  ب( 120 درجه  ج( 240 درجه   د( 300 درجه
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در شکل زیر مختصات نقطه ي c نسبت به نقطه ي b. 17 به صورت نسبي کدام گزینه است؟
 الف( 10 ,8 @  ب( 10 , 8- @  ج( 0 ,12 @    د( 10- ,8 @

در نقشه کشي صنعتي به کمك رایانه کدام نوع واحِد مبنا کاربرد دارد؟ 18 .
Architectural )د  Scientific  الف( Decimal  ب( Fractional  ج(  

تعداد ارقام اعشاري دقت واحد کاري اتوکد در کدام قسمت پنجره ي Units. 19 تنظیم مي شود؟
Clockwise )د   Precision )ج       Angle )ب   Length )الف 

کدام گزینه باعث فعال شدن کاغذ و عدم امکان تعیین مختصات در خارج از کاغذ مي شود؟ 20 .
Zoom )د    Off )ج   On )ب             Gird )الف 

عملي )زمان 90 دقیقه( ◄
1. فرمان Units را اجرا کنید و تنظیمات پنجره ي آن را توضیح دهید.

2. از طریق فرمان Limits ، محدوده ي کاغذ فایل جاري را به اندازه ي A4 قائم )عمودي( تعیین کنید.
3. مختصات نقاط کادر در کاغذ A4 قائم و اشکال داخل آن را در جدول مربوط بنویسید.

نسبي قطبينسبي دکارتيمطلق دکارتينقطه
A20,10@ 0,0@0<0

B200,10@0,180@180<0
C
D

E50,60
F
G
H
I50,60ww
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4. جدول��ي مطاب��ق جدول س��ؤال 3 براي ش��کل هاي زیر ترس��یم و مختصات نقاط مش��خص ش��ده را در آن 
بنویسید.

تحقیق  ◄ 
1. در نقشه کشي دستي کدام دستگاه مختصات و کدام روش تعیین مختصات بیشترین کاربرد را دارد.

2. در پنجره ي Drawing Units، کاربرد گزینه ي Direction و عملکرد گزینه هاي آن چیست؟ 
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واحد كار دوم
اجراي فرمان هاي ترسیمي و ويرايشي مقدماتي

شماره ي 
توانایي

عنوان توانایي
زمان

جمععملينظري

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

41216

2
اجراي فرمان هاي ترسیمي 

Ellipse, Arc, Circle
41216

3
اجراي فرمان هاي

Break ،Extend ،Trim 
268
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 Redo ،U ،Oops ،Erase ،Line توانايي اجراي فرمان هاي
و روش هاي انتخاب موضوع

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
 - فرمان Line را اجرا کند و درباره ي پیغام ها و گزینه هاي آن را شرح دهد.

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

 - ترسیمات را به کمك فرمان Erase پاك کند.
 - عملکرد فرمان Oops را شرح دهد و آن را اجرا کند.

 - عملکرد فرمان U را شرح دهد و آن را اجرا کند.
 - عملکرد فرمان Redo را شرح دهد و آن را اجرا کند.

 - تمرینات متنوع اشکال دوبعدي را انجام دهد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

41216
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پیش آزمون
خط و پاره خط را تعریف کنید. 1 .

براي ترسیم یك پاره خط چه مشخصاتي مورد نیاز است؟ 2 .
پاك کردن )حذف( موضوعات در نرم افزارهاي رایانه اي نظیر Paint و ACAD. 3 با چه ابزاري امکان پذیر 

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

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

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

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

صرف نظر )Cancel(. 9 از اجراي یك فرمان در اتوکد با کدام گزینه امکان پذیر نیست؟
  Cancel ب(  گزینه   ESC الف( کلید 

Backspace )ج( وارد کردن فرمان دیگر  د 
مختصات نقطه ي B نسبت به نقطه A. 10 در پاره خط زیر به صورت نسبي کدام گزینه است؟

 الف( 30>50 @   ب( 30 ,50 @  
 ج( 150> 50@   د( 50,150 @ 

ب(الف(
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Line فرمان
فرمان Line براي ترسیم انواع پاره خط هاي مستقیم اعم از افقي، قائم و مورب )تحت زاویه( کاربرد دارد. 
همان طور که مي دانیم براي هر پاره خطي دو نقطه ابتدا و انتها با بستن مشخص شود. تا بتوانیم آن را ترسیم 

کنیم.

Line اجراي فرمان
فرمان Line به شیوه هاي مختلف قابل اجراست. براي این منظور، باید پس از وارد کردن فرمان مختصات 

نقاط ابتدا و انتهاي پاره خط را در مقابل پیغام هاي درخواست کننده ي مختصات وارد مي کنیم.

فرمان Line براي ادامه محدودیتي ندارد و مي توان به تعداد دلخواه پاره خط هاي متوالي اما مس��تقل از 
هم ترسیم کرد، یعني هر پاره خط یك موضوع مستقل محسوب مي شود.

]گزينه ي Undo[: با وارد کردن حرف U مقابل پیغام ]Specify next point or ]undo آخرین نقطه لغو 
مي شود، که نتیجه ي آن حذف آخرین پاره خط است.

 Lineشیوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

LineDraw Menu

Line یا L↵Command

Line مراحل اجراي فرمان
Command: Line 1. فرمان Line را وارد مي کنیم
Specify First Point: 2. اولین نقطه ي پاره خط را تعیین مي کنیم
Specify next point or [undo[:   ]3. نقطه ي بعدي را تعیین مي کنیم یا ]لغو
Specify next point or [undo[:     ]4. نقطه ي بعدي را تعیین مي کنیم یا ]لغو
Specify next point or [close/undo[: 5. نقطه ي بعدي را تعیین مي کنیم یا ]بستن یا لغو[ 
Specify next point or [close/undo[:   6. براي پایان دادن اینتر یا کنسل مي کنیم

 U قبل از وارد كردنU بعد از وارد كردنww
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]گزينه ي Close[: همان طور که مالحظه کردید، از پیغام چهارم به بعد فرمان Line گزینه ي Close ظاهر مي شود، 
که با وارد کردن حرف C آخرین نقطه ي تعیین ش��ده به اولین نقطه متصل مي ش��ود و اصطالحًا شکل را مي بندد 

و به اجراي فرمان Line نیز پایان مي دهد.

C قبل از وارد كردنC بعد از وارد كردن

نكته

نكت��ه: اگر در مقابل پیغام اول فرم��ان Specify First Point( Line( نقطه اي تعیین نكنید و فقط 
اينتر كنید، آخرين نقطه ي پاره خط يا كمان ترس��یم ش��ده قبلي به عنوان نقطه ي اول پاره خط جديد 

انتخاب مي شود.

دقت داش��ته باش��ید وارد كردن حرف U مقابل Command مفهوم ديگ��ري دارد كه در پايان 
همین بخش به آن اشاره شده است.

يادآوري
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دستوركار شماره ي 1: 
یك فایل ترس��یمي برگهA4 افقي تنظیم کنید و برروي آن 

کادري مطابق شکل ترسیم کنید.
)مدت زمان: 10 دقیقه(

مراحل اجرا:
 A4 کاغذ Limits 1. در یك فایل ترس��یمي توسط فرمان

تنظیم کنید.

2. فرمان Line را وارد کنید.
Command: line ↵ يا L ↵

3. مختصات نقطه ي A را وارد کنید.
Specify first point: 10,10↵

نكته

ه��دف از اين دس��توركار تمرين مختصات 
دكارتي است از شیوه هاي ديگر خودداري كنید.

نكته

Grid در نوار وضعیت  برروي دكم��ه ي 
كلی��ك كنیدتا مح��دوده ي Limits  ش��بكه بندي 

شود.
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4. مختصات نقطه ي B را وارد کنید.
Specify next point or [undo[: @ 277, 0 ↵

5. مختصات نقطه ي C را وارد کنید.
Specify next point or [undo[: @ 0, 180 ↵

6. مختصات نقطه ي D را وارد کنید.
Specify next point or [undo/close[: @ -277, 0 ↵

7. حرف C را وارد کنید.
Specify next point or [undo[: C ↵

8. فایل خود را ذخیره کنید.
9. نتیج��ه ي کار را جه��ت تأیید و ارزش��یابي به هنرآموز 

محترم ارائه دهید.

نكته

از اين پس مختصات به صورت نس��بي تعیین 
مي شود پس @ فراموش نشود.

نكته

در صورت بروز اشتباه در وارد كردن نقاط با 
كمك گزينه u مي توانید به مرحله قبل بازگرديد.

نكته

راهنماي��ي: ب��ا ذخیره كردن اين فايل با نام��ي مرتبط مث��اًل Kadr A4 از اين پس مي توانید با 
wwبازكردن و تغییر نام آن به كمك Save As، از ترسیم مجدد كادر بي نیاز شويد.
w.
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دستوركار شماره ي 2:
شکل مقابل را به کمك فرمان Line در کاغذ A4 ترسیم 

کنید.
)زمان: 10 دقیقه(

مراحل اجرا:

1. فرمان Line را وارد کنید
Command: line ↵ يا L ↵

↵ 2Specify first point: 20, 20. مختصات نقطه ي A را وارد کنید

↵ 3Specify next point or [undo[: @ 30, 0. مختصات نقطه ي B را وارد کنید.

4. مختص��ات نقط��ه ي D را وارد کنید. 
)دقت داشته باش��ید زاوی��ه 135ْ مکمل 
زاوی��ه  45ْ به دلی��ل جه��ت حرکت در 

ترسیم پاره خط BD به کار رفته است.(

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

5. حرف C را براي بستن شکل و پایان 
فرمان وارد کنید. )دقت کنید اگر بخواهید 
با اینتر فرمان را پایان دهید یك مرحله به 

فرایند ترسیم شکل اضافه مي شود.(

Specify next point or [undo/close[: C ↵

6. فایل خود را ذخیره کنید نتیجه )شکل حاصل شده( را به هنرآموز محترم ارائه دهید.

 ب��راي تعیین مختصات نقاط مي توانید از روش هاي ديگر نیز اس��تفاده كنید نظیر 0>30@ براي 
.B نقطه ي

يادآوري
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دستوركار شماره ي 3: 
توسط فرمان Line شکل ارائه شده را در کادر و کاغذ A4 ترسیم کنید.

راهنمايي: از کادر و کاغذهاي تنظیم ش��ده ي قبلي مي توانید 
تغییر نام  داده و استفاده کنید.

) زمان: 30 دقیقه(
مراحل اجرا

فرمان Line. 1 را وارد کنید. 
Command: Line ↵ يا L  ↵

مختصات 100 و 30. 2 را وارد کنید. 

Specify first point: 100 , 30 ↵

مختصات 40. 3 را تحت زاویه ي صفر درجه وارد کنید.

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

 مختصات 40 را تحت زاویه ي 90. 4 درجه وارد کنید. 

Specify next Point or [undo/ close[:@ 40<90

مختصات 30. 5 را تحت زاویه ي صفر درجه وارد کنید. 

 Specify next Point or [undo/ close[:@ 30<0

نكته

هدف از اين دستور كار، دقت و سرعت عمل 
در وارد كردن مختصات است، لذا از اندازه گیري 
و اندازه گذاري ش��كل خ��ودداري كنید؛ البته در 

نهايت بايد چنین شكلي حاصل شود.

نكته

wwاز اين پس مختصات به صورت نسبي وارد مي شود. @ فراموش نشود.
w.
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مختصات 20 را تحت زاویه ي 60. 6 درجه وارد کنید. 
Specify next Point or [undo/ close[:@ 20<60

مختصات تحت زاویه 180. 7 درجه را وارد کنید. 
Specify next Point or [undo /close[:@ 40 < 180

مختصات 20- و50. 8 را وارد کنید. 
Specify next Point or [undo/ close[:@ -20, 50 ↵

- را وارد کنید.  مختصات 20- و 50. 9
Specify next Point or [undo/ close[:@-20, -50 ↵

مختصات 40 را تحت زاویه ي 180. 10 درجه وارد کنید. 

Specify next Point or [undo/ close[:@ 40<180 ↵

مختصات 20 را تحت زاویه ي 300. 11 درجه وارد کنید. 
Specify next Point or [undo/ close[:@ 20<300 ↵
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مختصات 30. 12 را تحت زوایه ي صفر درجه وارد کنید. 
Specify next Point or [undo/ close[: @ 30<0 ↵

مختصات 40 تحت زاویه 270. 13 را وارد کنید.
Specify next Point or [undo/ close[: @ 40<270 ↵

براي پایان دادن به فرمان اینتر کنید. 14 .
Specify next Point or [undo/ close[: ↵

فایل خود را ذخیره کنید. 15 .
نتیجه ي کار را جهت تأیید و ارزشیابي به هنر آموز  16 .

محترم ارائه دهید.

ww
w.

ira
na

rz
e.

ir



55

Erase اجراي فرمان
این فرمان براي پاك کردن موضوعات ترس��یم ش��ده کاربرد دارد، که براي این منظور پس از ورود فرمان باید 

موضوعات مورد نظر را انتخاب و سپس اینتر کنید.

 شیوه هاي ورود فرمان

 Modify Toolbar

EraseModify Menu

  Erase یا ECommand

Erase مراحل اجراي فرمان
Command: Erase ↵ فرمان Erase را وارد مي کنیم

Select objects موضوعات را انتخاب مي کنیم.
Select objects براي پایان دادن به فرمان اینتر مي کنیم

نكته

1. ب��راي اجراي فرمان هاي ويرايش��ي، از جمله Erase، ابت��دا مي توان موضوعات را انتخاب و 
سپس فرمان مورد نظر را وارد كنید.

2. اگ��ر ابتدا موضوعات را انتخاب كرديد، قبل از ورود فرمان Erase به كمك كلید Delete نیز 
مي توانید موضوعات را پاك كنید.

3. به كمك فرمان Cut يا Ctrl+C نیز مي توانید موضوعات را در اتوكد پاك كنید.
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دستوركار شماره ي 4: 
 Erase ابتدا ش��کل را ترسیم کنید و سپس به کمك فرمان

پاره خط AB را پاك کنید.
)زمان: 5 دقیقه(

مراحل اجرا
1. فرمان Erase  را وارد کنید.

Command: Erase ↵

 AB ب��ر روي پاره خط ) 2. ب��ه کمك مربع انتخابگر )
کلیك کنید.

Select objects:

3. ب��راي پایان دادن به انتخ��اب و پاك کردن موضوع اینتر 
کنید.

Select objects: ↵

4. نتیج��ه ي کار را جه��ت تأیید و ارزش��یابي به هنرآموز 
محترم ارائه دهید.
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Oops اجراي فرمان
به کمك این فرم��ان مي توان موضوعاتي را که در آخرین 
مرتب��ه پاك ش��ده برگرداند. به عبارت دیگ��ر این فرمان، 

آخرین عملکرد فرمان Erase را خنثي مي کند. 
مثال: فرض کنید در ش��کل مقاب��ل پس از پاك کردن 
پاره خط AB و ترس��یم پاره خط CD مج��دداً مي خواهیم 

پاره خط AB برگردد.

مراحل اجرا
1. شکل مقابل را ترسیم کنید.

2. به کمك فرمان Erase پاره خط AB را پاك کنید.
3. به کمك فرمان Line پاره خط CD را ترسیم کنید.
4. به کمك فرمانOops پاره خط AB را بازگردانید. 

Command: Oops ↵

Erase 1. اجراي فرمانLine 2. اجراي فرمانOops 3. اجراي فرمان

)Select object( روش هاي انتخاب موضوع
شدید،  متوجه  موضوعات  کردن  پاك  در  که  همان طور 
کردن  جابه جا   کردن،  پاك  نظیر  ویرایشي  عملیات  براي 
مي کنیم،  پیدا  نیاز  موضوعات  انتخاب  به   ... و  موضوعات 
براي این منظور، روش هاي مختلفي وجود دارد که به برخي 

از آنها اشاره مي کنیم.
( خارج  الف( انتخاب تكي: این روش به کمك مکان نما)
( در داخل فرمان مقابل پیغام  از فرمان و مربع انتخابگر )

Select objectsww با کلیك کردن روي موضوع انجام مي شود.
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  Window ب( انتخاب گروهي به كمك كادر
1. بر نقطه اي در سمت چپ موضوعات مورد نظر کلیك مي کنیم.

2. مکان نما را به سمت راست و باال یا پایین حرکت مي دهیم؛ »دقت 
کنید کادر باز شده به صورت ممتد و داراي رنگ آبي است« و در 

نقطه ي دیگر )مقابل نقطه ي اول( کلیك مي کنیم.
نتیجه: فقط موضوعاتي انتخاب مي شود كه كاماًل داخل كادر 

قرار گرفته  است.

Crossing ج( انتخاب گروهي به كمك كادر
1. بر نقطه اي در سمت چپ موضوعات موردنظر کلیك مي کنیم.

2. مکان نما را به سمت چپ و باال یا پایین حرکت مي دهیم. »دقت 
کنید کادر باز شده به صورت خط چین و به رنگ سبز است« و در 

نقطه اي دیگر )مقابل نقطه ي اول( کلیك مي کنیم.
نتیجه: همه ي موضوعاتي كه داخل كادر و متقاطع با كادر بوده ، 

انتخاب شده  است.

All د( انتخاب كلي به كمك گزينه ي
 Select این روش فقط داخل فرمان هاي ویرایشي در مقابل پیغام

 Erase قابل اجراست. نظیر عملکرد زیر در فرمان object

1. فرمان Erase را وارد مي کنیم.
2. گزینه ي All را تایپ و وارد مي کنیم. 

نتیجه: همه ي موضوعات فايل جاري، چه آن ها كه ديده مي شود 
و چه آن ها كه ديده نمي شود، انتخاب مي شود.

U اجراي فرمان
به کمك فرمان U مي توانیم عملیات فرمان هاي اجرا شده را از 
اجراي  از  پس  فرمان،  این  اجراي  براي  کنیم.  لغو  اول  به  آخر 

چندین فرمان، به طریق زیر عمل مي کنیم:
- فرمان U را به یکي از روش هاي مقابل وارد مي کنیم.

Select object: All ↵

Command: Erase ↵

a . در حين انتخاب

b. پس از انتخاب

a . در حين انتخاب

b. پس از انتخاب

شیوه هاي ورود فرمان
Standard toolbar

UndoEdit Menu

Ctrl+Z يا UCommandww
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همان طور که مشاهده مي کنید، این فرمان پیغام خاصي صادر نمي کند و مجدداً پیغام :Command ظاهر مي شود، 
و نتیجه ي آن لغو عملیات آخرین فرمان اجرا ش��ده اس��ت؛ البته گزارش مي کند که چه فرمان هایي را لغو  کرده 

است.

Redo اجراي فرمان
این فرمان براي برگشت )خنثي سازي( آخرین عملکرد فرمان U کاربرد دارد. پس از اجراي چندین مرتبه فرمان 

U، فرمان Redo را به یکي از روش هاي زیر وارد کنیم:

همان طور که مش��اهده مي کنید، در اجراي این فرمان هیچ پیغام خاصي صادر نمي ش��ود و نتیجه ي آن برگش��ت 
آخرین عملیات لغو شده توسط فرمان U است.

شیوه هاي ورود فرمان
Standard toolbar

RedoEdit Menu

 Redo↵یاCtrl+YCommand

نكته

ب��راي اج��راي اين فرمان از طريق خط فرمان حرف U كافي اس��ت، زيرا تايپ Undo عملكرد 
ديگري خواهد داشت.

نكته

1. فرمان U تكرارپذير اس��ت، به نحوي كه با تكرار آن 
فرمان هاي اجرا شده از آخر به اول يكي يكي لغو مي شود.

2. از طريق كش��و بازشونده مطابق ش��كل واقع در نوار ابزار 
استاندارد به صورت گروهي نیز مي توان فرمان ها را لغو كرد.

     ،Open، Save روي برخ��ي از فرمان هاي نظی��ر U 3. فرم��ان
 New اثرگذار نیست.

نكته

1. فرمان Redo از طريق خط فرمان تكرارپذير نیست.
2. از طريق كش��و بازشونده مطابق ش��كل واقع بر نوار 
ابزار اس��تاندارد، مي توان به ص��ورت گروهي نیز عملیات لغو 

wwشده را خنثي كرد.
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ارزشیابي پاياني
نظري ◄ 

مراحل اجراي فرمان Line. 1 را همراه با پیغام هاي مربوط تا چهار سطر بنویسید.
 - فرمان Line را وارد مي کنیم.  

       ................ - 
مراحل اجراي فرمان Erase. 2 را همراه با پیغام هاي مربوط تا سه سطر بنویسید.

تفاوت روش انتخاب موضوعات در Window و Crossing. 3 را در چهار سطر بنویسید.
در اجراي فرمان Line. 4 گزینه ي ............... آخرین نقطه واردشد ه را برمي گرداند.

فرمان Oops. 5 خنثي کننده آخرین عملکرد فرمان ............ است.
فرمان Line. 6 در اجرا محدودیتي براي تعداد پاره خط ندارد.

 درست    نادرست
اگر در پاسخ پیغام .................................. فقط اینتر کنیم، آخرین نقطه ي پاره خط یا کمان قبلي به عنوان  7 .

اولین نقطه ي پاره خط جدید انتخاب مي شود.
فرمان Oops. 8 نقطه آخرین موضوعات پاك شده را برمي گرداند.

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

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

 درست    نادرست
کدام گزینه منجر به پایان فرمان Line. 11 نمي شود؟

Undo )د   Close )ج   Enter )ب   ESC )الف 
با کدام فرمان نمي توان موضوعات ترسیمي را پاك کرد؟ 12 .

Oops )د   Erase )ج   Cut )ب   Delete )الف 
با کدام روش فقط موضوعات داخل کادر انتخاب مي شوند؟ 13 .

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

Window  ج( All   د( همه موارد   الف( Crossing  ب(  

Command: Line ↵
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کدام کلیدهاي ترکیبي براي اجراي فرمان U. 15 کاربردي است؟
Ctrl+Y )د    Ctrl+ U )ج   Ctrl+X )ب   Ctrl+Z )الف 

کدام گزینه در فرمان Line. 16 باعث بسته شدن شکل ترسیمي مي شود؟
Cancel )د    Enter )ج   Close )ب   Undo )الف 

تحقیق ◄ 
اصط��الح Undo را به ص��ورت کامل مقاب��ل Command وارد کنی��د و عملکرد این فرم��ان و گزینه هاي آن را 

بنویسید.

عملي )زمان: 360 دقیقه( ◄
1. یك فایل ترسیمي را به اندازه ي A4 تنطیم کرده و براي آن کادر و جدول مطابق الگوي تمرینات ترسیم کنید 

و آن را ذخیره کنید.
راهنمایي: در این فایل موضوعي ترسیم نکنید و هربار براي تمرینات و مسائل خواسته شده آن را باز کنید و 

سپس با نام جدید به کمك فرمان Save As ذخیره کنید تا نیازي به تکرار ترسیم آن نداشته باشید.
2. هریك از اشکال زیر را در یك برگه A4 جداگانه ترسیم و ذخیره کنید.

3. کلیه ي نقاط گوشه هاي اشکال زیر را در کتاب با مداد نامگذاري کنید و سپس مختصات هر نقطه را به صورت 
نسبي دکارتي یا قطبي در کنار آن بنویسید.سپس هریك را در فایل جداگانه ترسیم و ذخیره سازي کنید.

نكته

هیچ يك از مسائل نیاز به اندازه گذاري ندارد.
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Ellipse ،Arc ،Circle توانايي اجراي فرمان هاي
پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
 - شیوه ي اجرا و انواع روش هاي ترسیم دایره را شرح دهد.

 - فرمان Circle را اجرا کند و به روش هاي مختلف دایره ترسیم کند.
 - فرمان Arc را شناسایي کند و انواع روش هاي ترسیم کمان را شرح دهد.

 - فرمان Ellipse را شناسایي کند و درباره ي انواع روش هاي ترسیم بیضي و کمان بیضي توضیح دهد.
 - فرمان Ellipse را اجرا و با انواع روش ها بیضي ترسیم کند.

 - فرمان Ellipse را اجرا کند و کمان بیضي ترسیم کند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

41216
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پیش آزمون
1. براي ترسیم دایره به کمك پرگار چه مشخصه اي نیاز است؛ با شکل نشان دهید.

2. منظور از قطر دایره چیست؛ با ترسیم شکل دست آزاد نشان دهید.
3. از دو نقطه چند دایره مي توان ترسیم کرد؟
4. از سه نقطه چند دایره مي توان ترسیم کرد؟

5. چگونه مي توان دایره اي مماس بر دو موضوع ترسیم کرد؟
6. چگونه مي توان دایره اي مماس بر سه موضوع ترسیم کرد؟

7. کمان را تعریف کنید و مشخصات هندسي آن را روي یك شکل دستي مشخص کنید.
8. مشخصات هندسي بیضي و روش هاي ترسیم دستي آن را نام ببرید.

9. بیضي چگونه به کمك دایره تعریف و ترسیم مي شود.
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 Circle فرمان
این فرمان براي ترس��یم دایره کاربرد دارد. در اتوکد به طور معمول به ش��ش روش مي توانیم دایره ترس��یم کنیم. 
همان طور که در  ش��کل  مالحظه مي کنید هر روش دو یا س��ه مشخصه هندسي نیاز دارد که بر اساس وضعیت 

دایره در نقشه انتخاب مي شود.

Circle اجراي فرمان
این فرمان به سه شیوه قابل اجراست، که پس از وارد کردن آن مراحل زیر را طي مي کنیم.

همان طور که مالحظه کردید، روش مرکز و شعاع به عنوان روش جاري آماده به کار است و در صورتي که روش 
دیگري مدنظر باشد گزینه ي مربوط را انتخاب و وارد مي کنیم که در ادامه به آن مي پردازیم.

شیوه هاي ورود فرمان
Draw toolbar

CircleDraw menu

C يا CircleCommand line

Command: Circle ↵ فرمان Circle  را وارد مي کنیم

Specify Center Poinet for Circle
or [3P/2P/Titr (tan, tan, Radius)[

مرکز دای��ره را تعیین مي کنیم ی��ا ]روش دیگري 
انتخاب مي کنیم[

Specify Radius of Circle:
or [Diameter[

ش��عاع دایره را تعیین مي کنیم ی��ا ] گزینه قطر را 
وارد مي کنیم.[ 

مماس بر سه موضوع ◄ 

روش هاي ترسيم دايره: ◄ 
تعيين مركز و شعاع ◄ 
تعيين مركز و قطر ◄ 

تعيين دونقطه ابتدا و انتهاي قطر ◄ 
تعيين سه نقطه ◄ 

مماس بر دو موضوع و تعيين شعاع ◄ 
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)   Center, Radius( ترسیم دايره به روش مركز و شعاع
مثال: مي خواهیم دایره اي به شعاع 30 و مرکز 100و100 ترسیم کنیم.

1. فرمان Circle را وارد مي کنیم. 

  Command: Circle يا C↵

2. در مقابل این پیغام مختصات مرکز دایره یعني 100و100 
را وارد و اینتر مي کنیم. 

Specify Center Coint for Circle or …:100,100↵

3. در مقاب��ل این پیغام ش��عاع دایره یعني عدد 30 را وارد 
و اینتر مي کنیم. 

Specify Radius of Circle or …:30↵

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

مثال: مي خواهیم دایره ي شکل مقابل را ترسیم کنیم:
)Circle در زمان Diameter هدف: کاربرد گزینه ي(

1. فرمان Circle را وارد مي کنیم. 
  Command: Circle يا C↵

2. مختصات مرکز دایره یعني 100و 150 را وارد مي کنیم.
Specify Center Point for Circle or …:150,100↵

3. حرف D را به منظور انتخاب روش قطر وارد مي کنیم.
 Specify Radius of Circle or [Diameter[:D↵

4. ان��دازه ي قطر دایره یعني ع��دد 57/5 را وارد مي کنیم.

Specify Diameter of Circle: <57.5 : <پيش فرض↵
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)  2 point( ترسیم دايره به روش دو نقطه
همان طور که مي دانی��د از دونقطه بي نهایت دایره مي توان 
ترس��یم کرد، ام��ا در اینجا دای��ره ي گذر ب��ر قطر مدنظر 

است.
مثال: مي خواهیم دایره ي شکل مقابل را ترسیم کنیم:

1.خطوط منتهي به دایره را به کمك فرمان Line ترس��یم 
مي کنیم.

توجه: مختصات نقاط A وE را به خاطر بسپارید.
2. فرمان Circle را وارد مي کنیم.

   Command: Circle يا C ↵

3. گزینه ي 2P را مقابل پیغام زیر وارد مي کنیم:
Specify center point for circle or [3P/2P …[:2P↵

4. مختصات نقطه ي A را به عنوان اولین انتهاي قطر دایره 
وارد مي کنیم.

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

5. مختصات نقطه ي E را به عنوان دومین انتهاي قطر دایره 
وارد مي کنیم.

Specify second End point or circle’s diameter: 
55,55↵
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)  3 point( ترسیم دايره به روش سه نقطه
مثال: مي خواهیم دایره ي گذرا بر سه رأس مثلث را مطابق 

شکل مقابل ترسیم  کنیم.

1. به کمك فرمان Line مثلث ABC را ترسیم مي کنیم.
توجه: مختصات نقاط ABC را به خاطر بسپارید.

2. فرمان  Circle را وارد مي کنیم.

C↵ يا Command: Circle يا C ↵

3. گزینه ي 3P را وارد مي کنیم. 

Specify center point or [3P/…[: 3P↵ 

4. مختصات نقطه ي A را به  عنوان اولین نقطه ي دایره وارد 
مي کنیم: 

Specify first point on circle : 30,30↵

5. مختص��ات نقطه ي B را به عنوان دومی��ن نقطه ي دایره 
وارد مي کنیم.

 Specify Second point on circle : 80,30↵

6. مختص��ات نقطه ي C را به عنوان س��ومین نقطه ي دایره 
وارد مي کنیم.

Specify third point on circle : 55,80↵ww
w.
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ترسیم دايره به روش مماس بر دو موضوع و تعیین 
)  Tan,Tan, Radius( شعاع

مث��ال: مي خواهیم دای��ره اي مماس ب��ر دو ضلع مثلث را 
مطابق شکل مقابل ترسیم مي کنیم.

1. به کمك فرمان Line مثلث ABC را ترسیم مي کنیم.
2. فرمان  Circle را وارد مي کنیم.

Command: Circle يا C ↵

 3 . حرف T معرف گزینه Ttr را در مقابل پیغام

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

4. در پاسخ به پیغام

Specify point on object for first tangent of 
circle:

روي ضل��ع AB به عن��وان اولین موض��وع مماس )پس از 
ظاهر شدن عالمت  ( کلیك مي کنیم.

5. در پاسخ به پیغام

 Specify point on object for second tangent of
circle

روي ضل��ع BC به عن��وان دومین موض��وع مماس کلیك 
مي کنیم.

6. ش��عاع دایره یعني ع��دد10 را در مقابل پیغام  زیر وارد 
مي کنیم.

Specify Radius of circle: 10↵
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ترسیم دايره ي مماس بر سه موضوع
)Tan, Tan, Tan(

مثال: مي خواهیم دایرة محاط در مثلث ABC مطابق شکل 
مقابل را ترسیم  کنیم.

1. مثلث ABC را به کمك فرمان Line ترسیم مي کنیم.
2. فرمان Circle و در ادامه ي آن گزینه ي TTT را از طریق 

منوي Draw انتخاب مي کنیم.

2. روي ضل��ع AB به عنوان اولین موضوع مماس بر دایره 
پس از ظاهر شدن عالمت  کلیك مي کنیم.

Specify first point on circle: -tan to 2 

3. روي ضلع BC به عنوان دومین موضوع مماس بر دایره 
کلیك مي کنیم.

Specify second point on circle: -tan to 3 

4. روي ضلع CA به عنوان سومین موضوع مماس بر دایره 
کلیك مي کنیم.

Specify third point on circle: -tan to 4 

نكته

انتخاب روش TTT فقط از طريق منوي Draw و زير منوي circle قابل انتخاب است. البته، به 
wwروش 3P به كمك گیره هاي شيء نیز مي توان دايره ي مماس بر سه موضوع ترسیم كرد.
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فرمان Arc )ترسیم كمان(
همان طور که مي دانیم کمان، قطاعي )قسمتي( از دایره است که داراي چند مشخصه ي هندسي مطابق شکل زیر 

است.

Arc اجراي فرمان
در اتوکد، با فرمان Arc به یازده روش مي توانیم کمان ترس��یم کنیم که در هریك از این روش ها، س��ه مؤلفه ي 

هندسي براي رسم کمان نیاز است.
شیوه هاي ورود فرمان Arc به شرح زیر است: 

Mid Point
نقطه وسط

D
irection ت

جه

Radius شعاع

Chord length طول وتر

Angle زاويه

End Point
نقطه پايان

Start Point
نقطه شروع

Center     مركز

شیوه هاي ورود فرمان
Draw toolbar

ArcDraw menu

Arc يا A ↵Command

نكته

جهِت ترسیِم كمان خالف حركت عقربه هاي ساعت )CCW( است، مگر اينكه يا زاويه ي منفي 
wwوارد كنیم يا در  unit گزينه ي CW )جهت حركت عقربه هاي ساعت( انتخاب شده باشد.
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روش هاي ترس��یم کمان از طریق منوي Draw در ش��کل 
زیر نشان داده شده است.

)    3 point( ترسیم كمان به روش سه نقطه
در این روش، سه نقطه واقع بر محیط کمان، مطابق شکل 
مقابل، در خواست مي شود که نقطه ي اول به عنوان نقطه ي 
ش��روع، نقطه ي دوم واقع بر کمان و نقطه ي سوم به عنوان 

نقطه ي پایان کمان محسوب مي شود.
مثال: مي خواهیم کمان ش��کل زیر را به روش س��ه نقطه 

ترسیم کنیم:
1. خطوط ABCD را به کمك فرمان Line ترسیم مي کنیم.

راهنمایي: مختصات نقطه ي A را 60 و40 وارد مي کنیم.
2. فرمان Arc را وارد مي کنیم.

Command : Arc يا  A ↵  

3. مختص��ات نقط��ه ي D نظی��ر 60 و90 را مقاب��ل پیغام 
Specify Start point of Arc or [center[: 90,60↵

به عنوان نقطه ي شروع وارد مي کنیم.
4. مختصات نقطه ي E را به عنوان نقطه ي دوم کمان مقابل پیغام 

 Specify second point of Arc or [center/end[: @
 -25,10↵

وارد مي کنیم.
5. مختصات نقطه ي A  را به عنوان نقطه ي آخر کمان مقابل پیغام 

Specify end poind of Arc : @ -25,-10↵

وارد مي کنیم.

روش سه نقطه ◄ 
روش شروع، مركز، پايان ◄ 
روش شروع، مركز، زاويه ◄ 
روش شروع، مركز، طول ◄ 
روش شروع، پايان، زاويه ◄ 
روش شروع، پايان، جهت ◄ 
روش شروع، پايان، شعاع ◄ 
روش مركز، شروع، پايان ◄ 
روش مركز، شروع، زاويه ◄ 
روش مركز، شروع، طول ◄ 

روش ترسيم كمان در  ◄ 
ادامه ی آخرين پاره خط يا كمان

نكته

به دلیل پیچیدگي اجراي فرمان Arc از طريق 
خ��ط فرمان، براي تفكیك روش ها از طريق منوي 

Draw عمل مي كنیم.
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ترسیم كمان به روش شروع، مركز، پايان 
)Start, Center, End(

در ای��ن روش نقطه ي  اول به عنوان نقطه ي ش��روع، نقطه ي 
دوم به عنوان مرکز و نقطه ي سوم به عنوان نقطه ي پایان کمان 

محسوب مي شود. )شکل مقابل(
مثال: مي خواهیم کمان ش��کل زیر را به روش شروع، مرکز، 

پایان ترسیم کنیم.
1. خطوط شکل را به کمك فرمان Line ترسیم مي کنیم.

 Draw و روش مورد نظر را از طریق منوي Arc 2. فرم��ان
وارد مي کنیم.

Menu: Draw→Arc→Start, Center, End↵

3. مختصات نقطه ي A را به عنوان نقطه ي شروع کمان وارد 
 Command:- Arc Specify start point of Arc orمي کنیم.

[center[:100,30↵

4. مختصات نقطه ي B را به عنوان مرکز کمان وارد مي کنیم. 

Specify…….. :-C Specify center point of Arc: 
@40 <180↵

5. مختصات نقطه ي C را به عنوان نقطه ي پایان کمان وارد 
مي کنیم.

Specify end point Arc or [Angle /Chord-
Length[: @40 < 120↵

Continue ترسیم كمان به روش
به کمك گزینه ي Continue مي توان کماني در امتداد آخرین 
کمان یا پاره خط ترسیمي، ترسیم نمود. الزم به ذکر است در این 
روش آخرین نقطه ي کمان یا پاره خط به عنوان نقطه ي شروع 
کمان انتخاب شده و فقط نقطه ي پایاني کمان خواسته مي شود 
و اندازه ي کمان بر حسب فاصله ي نقطه انتها نسبت به نقطه ي 

wwشروع، در حقیقت برحسب طول وتر کمان حاصل مي شود.
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Continue مراحل ترسیم كمان به روش
1. از طریق منوي Draw در زیرمجموعه ي Arc بر روي 

گزینه ي Continue کلیك مي کنیم
2. نقطه ي پایاني کمان را تعیین مي کنیم.

نمونه هاي ديگر ترسیم كمان

مثال: ترسیم کمان به روش هاي داراي مؤلفه ي زاویه

روش شروع، مركز، زاويهروش مركز، شروع، زاويهروش شروع، پايان، زاويه
Start, center, angle

1

Center, start, angle

2

Start, end, angle

1

2

included angle

1

2

نكته

اگ��ر بعد از وارد كردن فرمان Arc در خط فرم��ان )مقابل: Command( فقط اينتر كنیم گزينه ي 
Continue وارد مي شود.
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Ellipse اجراي فرمان
بیضي در اتوکد به دو روش قابل ترسیم است که در شکل 

مقابل نشان داده شده است.
1. روش مرک��ز )Center( که در ای��ن روش ابتدا مرکز 

بیضي و سپس انتهاي محورها درخواست مي شود.
2. روش مح��ور )Axis( که در این روش انتهاي محور ها 

درخواست مي گردد.
ب��ه کمك گزین��ه ي Arc نیز مي توانیم کم��ان بیضي را به 

هریك از دو روش گفته شده ترسیم کنیم

فرمان Ellipse )ترسیم بیضي و كمان بیضي(
این فرمان در اتوکد به منظور ترس��یم بیضي با یك مرکز داراي مش��خصات هندس��ي مشخص شده در شکل زیر 

کاربرد دارد.
انتهاي محور ديگر

انتهاي محورانتهاي محور

محور بزرگ

محور كوچك

مركز

له
اص

ف

شیوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

EllipseDraw menu

Ellipse يا El ↵Command
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)Axis , End( ترسیم بیضي به روش محور
مثال: بیضي شکل مقابل را ترسیم مي کنیم.

1. فرمان Ellipse را وارد مي کنیم. 
Command: Ellipse يا El↵ 

2. مختصات نقطه ي A را به عنوان انتهاي محور بیضي در 
مقابل پیغام، وارد مي کنیم.

 Specify axis end point of ellipse or …..:50,50 ↵

3. مختص��ات نقط��ه ي B را به عنوان انته��اي دیگر محور 
بیضي در مقابل پیغام، وارد مي کنیم. 

Specify other end point of exis: @0,40↵

4. مختص��ات نقطه ي  C یا فاصله آن از مرکز بیضي را در 
مقابل پیغام، وارد مي کنیم. 

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

5. خطوط شکل را به کمك فرمان Line ترسیم مي کنیم.

نكته

به كمك گزينه ي Rotation مي توان مقدار زاويه ي چرخش دايره ي مولد بیضي حول محور اول 
را تعیین كرد. به عبارت ديگر، محور تعیین ش��ده ي اولي را به عنوان قطر دايره ي مولد بیضي فرض 

wwمي كنیم و سپس آن  را به مقدار زاويه ي وارد شده مي چرخانیم تا بیضي حاصل شود.
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)center( ترسیم بیضي به روش مركز
مثال: بیضي شکل مقابل را ترسیم مي کنیم.

1. فرمان Ellipse را وارد مي کنیم.

Command: Ellipse یا El↵

 2. ح��رف C را به عن��وان انتخ��اب روش مرکز در مقابل 
پیغام، وارد مي کنیم.

Specify axis end point of ellipse or [Arc/cen-
ter[: C ↵

3. مختصات نقط��ه ي O را به عنوان مرکز بیضي در مقابل 
پیغام، وارد مي کنیم.

Specify center point of ellipse: 100,100↵

4. مختصات نقطه ي A را به عنوان انتهاي محور بیضي در 
مقابل پیغام، وارد مي کنیم.

Specify end point of exis: @20<50↵

5.مختصات نقطه ي B یا فاصله ي آن از مرکز بیضي را در 
مقابل پیغام، وارد مي کنیم.

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

6. خطوط قاب شکل )متوازي االضالع( را به کمك فرمان 
Line ترسیم مي کنیم.
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)Ellipse, Arc( ترسیم كمان بیضي
در ترس��یم کم��ان بیضي، همانند قبل، ترس��یم یك بیضي 
کامل صورت مي گیرد و س��پس مق��دار قطاع کمان از آن 

تعیین مي شود.
مثال: مي خواهیم کمان بیضي شکل مقابل را ترسیم 

مي کنیم.
1. خطوط مستقیم شکل را به کمك فرمان Line ترسیم 

مي کنیم.

2. فرمان Ellipse و گزینه ي Arc را وارد مي کنیم. 
Menu Draw: Ellipse →Arc ↵

3. مختصات نقطه ي B را به عنوان انتهاي اول محور کمان 
مقابل پیغام، را وارد مي کنیم. 

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

4. مختص��ات نقط��ه ي C را به عنوان انته��اي دیگر محور 
کمان بیضي مقابل پیغام، وارد مي کنیم. 

Specify other end point of axis: 

5. مختص��ات نقطه ي d یا فاصل��ه آن از مرکز کمان را در 
مقابل پیغام، وارد مي کنیم. 

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

6. ابتداي زاویه ي قطاع کمان بیضي نقطه ي A را در مقابل 
پیغام، وارد مي کنیم. 

Specify start angle or [parameter[ :

7. مقدار زاویه ي قطاع کمان را مقابل پیغام، وارد مي کنیم. 
Specify end angle or [parameter/Included[: ww
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ارزشیابي پاياني 
نظري  ◄ 

) زمان: 60 دقیقه(
روش هاي ترسیم دایره را نام ببرید. 1 .

مراحل ترسیم دایره به روش مرکز و شعاع را بنویسید. 2 .
مراحل ترسیم کمان به روش سه نقطه را بنویسید. 3 .

مراحل ترسیم بیضي به روش مرکز )Center(. 4 را بنویسید.
پیغام Specify first end point of circles diameter. 5 مربوط به ترسیم دایره به روش ............. است.

روش هاي ............ و ............. در فرمان دایره، نیاز به واردکردن شعاع ندارند. 6 .
در فرمان Arc. 7 گزینه ي .......... طول وتر کمان را مشخص مي کند.

در فرمان Ellipse. 8 گزینه ي .................. زاویه ي چرخش را تعیین مي کند.
گزینه ي TTT. 9 از ترسیم دایره فقط در خط فرمان موجود است.

 درست   نادرست
براي ترسیم کماني مطابق شکل زیر توسط فرمان کمان براساس تنظیمات پیش فرض ابتدا نقطه ي B. 10 و سپس 

نقطه ي A باید انتخاب شود.
 درست    نادرست

در ترسیم کمان بیضي، ابتدا یك بیضي کامل رسم شده و سپس ابتدا و انتهاي کمان بیضي درخواست مي شود. 11 .
 درست   نادرست

ترسیم دایره ي شکل مقابل با کدام روش امکان پذیر نیست؟ 12 .
  Radius )3    بP )الف 

TTT )د   Diameter )ج 

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

پیغام ]Specify Start angle or ]parameter. 14 مربوط به کدام گزینه است؟
ww الف( ترسیم کمان  ب( اندازه گذاري زاویه  ج( ترسیم کمان بیضي  د( ترسیم بیضي
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مخفف فرمان بیضي کدام گزینه است؟ 15 .
B )د   Eli )ج   El )ب   E )الف 

تحقیق ◄ 
براي هریك از روش هاي ترسیم کمان )گزینه هاي فرمان Arc( که از منوي Draw قابل انتخاب است یك مثال 

کاربردي به جز مثال هاي کتاب بزنید.
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عملي )زمان 150 ◄ دقیقه(
براي هرکدام از شکل ها مطلوب  است:

الف( نگارش مراحل انجام کار براي هر شکل
ب( ترسیم هر شکل جداگانه در کاغذ A4 همراه با کادر

ج( ذخیره سازي همراه با نام گذاري فایل ترسیمي
مدت  زمان: 150 دقیقه )نیازي به ترسیم خط تقارن نیست(

به خاطر داش��ته باش��یم با ذخیره س��ازي کادر و جدول اولیه و به کمك Save As براي هر شکل 
نیازي به ترسیم مجدد کادر و جدول نیست.
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Break و Extend ،Trim توانايي اجراي فرمان هاي
پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 

 - فرمان هاي  Trim وExtend را شناسایي کند.
 - فرمان Trim را اجرا کند.

 - پیغام ها و گزینه هاي Trim را شرح دهد.
 - فرمان Extend را اجرا کند.

 - پیغام ها و گزینه هاي فرمان Extend  را شرح دهد.
 - موضوعات ترسیم شده را به کمك Trim و Extend ویرایش کند.

 - فرمان Break را شناسایي کند.
 - فرمان Break را اجرا کند.

 - موضوعات ترسیم شده را به کمك Break ویرایش کند.
 - فرمان Move را شناسایي کند.

 - فرمان Move را اجرا کند.
 - موضوعات ترسیم شده را به کمك Move جابه جا کند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

268
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پیش آزمون
1. چگونه مي توان موضوعات مختلف را پاك کرد؟

2. حذف قسمتي از موضوعات نظیر شکل با هدف رسیدن به شکل b چگونه انجام مي شود؟

3. امتداد دادن موضوعي مانند پاره خط شکل a براي رسیدن به شکل b چگونه امکان پذیر است؟

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

6. براي تبدیل بیضي به کمان مطابق شکل چه راه حلي پیشنهاد مي کنید.

7. چگونه مي توانیم موضوعات را در صفحه ي ترسیمي جابه جا کنیم؟
8. اصطالح Move به چه مفهومي است؟

a

a

b

b
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Extendو Trim فرمان هاي
Trim ب��ه منظور بری��دن خطوط یا لبه ه��اي اضافي نظیر 

شکل مقابل کاربر دارد.
همان ط��ور ک��ه مش��اهده مي کنید در ای��ن عمل یك 
موض��وع باید به عنوان مرز برش معرفي ش��ود تا لبه هاي 

اضافي نسبت به آن بریده شود.

Extend ب��ه منظور امتداد دادن خطوط یا لبه هاي ناقص تا 

مرز معیني کاربرد دارد. 

نتيجه

نتيجه

آیا پیش مي آید که به هر دو عمل Trim و Extend براي یك شکل نیاز پیدا شود؟
البته؛ به شکل زیر توجه کنید، اگر مقصود این باشد که شکل a به شکل c تبدیل شود.

ابتدا پاره خط اضافي d نس��بت به دایره  بریده )Trim( مي ش��ود و س��پس پاره خط e نس��بت ب��ه دایره ي امتداد 
)Extend( مي یابد.

نكته

1. در نسخه هاي اخیر اتوكد اين دو فرمان با هم عمل مي كنند. به عبارت ديگر مكمل يكديگرند.
2. در هر دو عمل Trim و Extend ابتدا بايد مرز تعیین شود.

Trim قبل از

مرز برش
Trim در حال

مقدار اضافي

Extend قبل از
مرز امتداد

Extend در حال

مقدار امتداد
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شیوه هاي ورود فرمان
  Modify Toolbars

TrimModify Menu

Trim یا trCommand

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

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

Fence

Trim الف( قبل از(

Trim الف( قبل از(

 Trim ب( بعد از(

 Trim ب( بعد از(

Fence انتخاب به كمك گزينه ي

Crossing انتخاب به كمك گزينه

 Trim اجراي فرمان
فرمان Tirm به چند ش��یوه مطابق ج��دول زیر قابل وارد 

کردن است.

Trim مراحل اجراي فرمان
Command: Trim یا Tr ↵
CurrentSetting: Projection=ucs, Edge=None 1. فرمان Trim را وارد مي کنیم

Select objects or <Select all> 2. موضوعاتي را به عنوان مرز انتخاب مي کنیم.

Select objects: ↵
3. موضوع��ات دیگري را به عن��وان مرز انتخاب 
مي کنیم یا براي پایان دادن به انتخاب اینتر مي کنیم.

Select object to trim or shift-select to 
extend: or [Fence/ crossing/ project/ Edge/ 
erase/ undo[

4. موضوع مورد برش را انتخاب مي کنیم یا براي 
Shift را فشرده نگه مي داریم و  امتداد کلید 

سپس موضوعات را انتخاب مي کنیم.

نكته

اگ��ر در پیغ��ام دوم به جاي انتخاب موضوعات مرزي فقط اينت��ر كنیم، همه ي موضوعات فايل 
اجرايي به عنوان مرز انتخاب مي شوند.
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]گزينه ي Project[ به منظور انتخاب موضوعات مورد برش  در محیط سه بعدي کاربرد دارد.

 ]گزين��ه ي erase[ ب��ا وارد کردن حرفR، معرف گزینه ي erase، مي ت��وان موضوعاتي را بدون خروج از فرمان 
Trim به صورت کامل پاك کرد.

]گزينه ي Undo[، کاربرد حرف U باعث برگشت آخرین عمل Trim مي شود.

]گزين��ه ي Edge[ براي برش موضوعات نس��بت به مرزي که با آن موض��وع تقاطع ظاهري ندارد، اما امتداد مرز 

موضوع مورد نظر را قطع مي کند کاربرد دارد.
مثال: اگر مقصود رسیدن به شکل )ب( از شکل )الف( باشد. چنین عمل مي کنیم.

1. فرمان Trim را وارد مي کنیم.
Command: Trim↵

2. ب��راي انتخ��اب همه ي موضوعات به عن��وان مرز، اینتر 
مي کنیم.

Select object or <select all>: ↵

3. حرف E را براي انتخاب گزینه ي Edge وارد مي کنیم. 

Select object to trim or shift – select to ex-
tend or [Fence/Crossing/protect/Edge/erase/
undo[:E↵

4. اینج��ا نیز حرف E را البته به منظ��ور انتخاب گزینه ي 
Extend وارد مي کنیم.

 Enter an implied extension mode [Extend/
NoExtend[ <No Extend>:E↵

5. اکن��ون موضوع مورد برش )قس��متي از دایره مقابل به 
زاویه( را انتخاب مي کنیم. 

Select object to trim or:

6. براي پایان یافتن فرمان، اینتر مي کنیم.
Select object to trim or….

Trim الف( قبل از(  Trim ب( بعد از(
 Edge كاربرد گزينه ي
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دستوركار شماره ي 1:
شکل مقابل را در کاغذ A4 به کمك Trim ترسیم کنید.

مراحل اجرا:
1. فایل ترسیمي A4 ایجاد کرده، آن را نام گذاري و ذخیره 

کنید و براي آن کادر و جدول ترسیم کنید.

2. به کمك فرمان Circle دایره اي به شعاع 12 ترسیم کنید.
3. به کمك فرمان Circle دایره اي به ش��عاع 6 با فاصله ي 

40 نسبت به دایره R12 ترسیم کنید.
4. با فرمان Line و به کمك گیره شي ء Tangent خطوط 

مماس بر دایره ها را ترسیم کنید.

5. فرمان Trim را وارد کنید.
Command: Trim↵

6. دو خط مماس را به عنوان مرز انتخاب کنید.    

Select object or <select all>:

7. روي قسمت هایي از دایره ها که باید حذف شود کلیك 
کنید.

Select Object to Trim or …

8. براي پایان یافتن فرمان، اینتر کنید.
9. فایل خود را ذخیره کنید.

10. نتیجه ي کار را جهت تأیید و ارزشیابي به هنرآموز محترم 
ارائه دهید.
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Extend اجراي فرمان
فرمان Extend  به چند ش��کل قابل وارد کردن است، که 

در جدول مقابل آمده است.

Extend مراحل اجراي فرمان

شیوه هاي ورود فرمان
 Modify  Toolbar

Modify>ExtendMenu

Extend/EXCommand

Trim مراحل اجراي فرمان

Command: Extend ↵ 1. فرمان Extend را وارد مي کنیم.
نتیجه ي آن پیغام هاي زیر است:

Carrent settings: projection=Ucs,Edge=Extend 2. تعدادي موضوع انتخاب مي کنیم

Select objects:
3. موضوع��ات دیگري را انتخاب یا ب��راي پایان یافتن 

انتخاب اینتر مي کنیم.

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

4. موضوع مورد توسعه )امتداد( را انتخاب مي کنیم.
یا با فش��ردن shift و انتخاب موضوع عملکرد Trim را 

انجام مي دهیم.
Select object to Extend or… 5. براي پایان  یافتن فرمان اینتر مي کنیم.

نكته

كلیه ي گزينه هاي فرمان Extend همانن��د گزينه هاي فرمان Trim عمل مي كنند، به جز گزينه ي 
erase كه مختص فرمان Trim بوده و در فرمان Extend موجود نیست.

نكته

 No Extend به Extend از حالت Edge اگر وضعیت گزينه ي Extend و Trim در هر دو فرمان
تغییر يابد، به عنوان تنظیم جاري براي گزينه ي Edge در فرمان مربوطه محسوب مي شود.
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دستور كار شماره ي 2:
نقش��ه ي زیر را به کمك فرمان ه��اي Trim و Extend در 

کاغذ A4 همراه با کادر و جدول ترسیم کنید.
)زمان: 30 دقیقه(

مراحل اجرا:

1. به کمك فرمان Line نماي جلو را ترسیم کنید.

2. به کمك فرمان Circle ،Line و Trim دوره ي خارجي 
نماي جانبي را ترسیم کنید.

3. به کمك فرمان Exten همانند شکل مقابل اثر اختالف 
سطح هاي نماي روبه رو را به نماي جانبي منتقل کنید.

4. ب��ه کمك فرمان Trim خط��وط اضافي را حذف کنید. 
)انتخاب مي تواند به کمك گزینه ي Fence انجام شود(

5. فایل خود را ذخیره کنید.
6. نتیج��ه ي کار را جه��ت تأیید و ارزش��یابي به هنرآموز 

محترم ارائه دهید.

مرز
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 Break فرمان
ای��ن فرمان به مفهوم شکس��تن و براي حذف قس��متي از 

موضوعات ایجاد شده بدون نیاز به مرز، کاربرد دارد.
به ش��کل مقابل توجه کنید. اگر مقصود این باشد که طبق 
اس��تاندارد نقشه کشي خط تقارن در محدوده ي متن اندازه 

حذف شود، این عمل با فرمان Break امکان پذیر است.
فرم��ان Break براي شکس��تن موضوع در ی��ك نقطه نیز 
کاربرد دارد، به نحوي که با تعیین دو نقطه ي شکس��ت در 

یك مکان این عمل امکان پذیرمي شود.
همان طور که در ش��کل مقابل مالحظه مي کنید، کمان 
شکسته ش��ده در یك نقطه به دو کمان مستقل تبدیل شده 

که یکي از آن ها انتخاب شده است.

Break اجراي فرمان
فرمان Break نیز به چند شیوه وارد مي شود.

شیوه هاي ورود فرمان
   Modify Toolbar

BreakModify Menu

Break/BrCommand

Break مراحل اجراي فرمان

1Command: Break. فرمان Break را وارد مي کنیم

:2Select object. موضوع مورد نظر براي شکستن را انتخاب مي کنیم.

:]3Spesify Second Break point or ]First Point. نقطه ي دوم محل شکستن را وارد مي کنیم

نكته

موضوعاتي كه با فرمان Break قابل شكستن نیستند عبارت اند از:
 )Dimension( 1. كلیه ي اجزاي اندازه گذاري

)Mlines( 2. چند خطي هاي موازي
)Blocks( 3. بلوك ها

)Regions( 4. ناحیه ها
البته اين موضوعات در صورتي كه تجزيه شوند با فرمان Break شكسته مي شوند.
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شیوه هاي ورود فرمان

 Modify Toolbar

MoveModify menu

M يا MoveCommand line

MoveShortcut menu

Move فرمان
ای��ن فرمان براي حرکت دادن یا جابه جایي موضوعات از 
مکان��ي به مکان دیگر کاربرد دارد. به ش��کل مقابل توجه 
کنید. مثلث ترسیم ش��ده در س��مت راس��ت کاغذ )حالت 
الف( به س��مت چپ )حالت ب( منتقل ش��ده اس��ت که 
در این جابه جایي پ��س از انتخاب موضوع نقطه ي 1 مبنا 

)مبدأ( و نقطه ي 2 مقصد محسوب مي شود.

 Move اجراي فرمان
براي اجراي فرمان Move مي توانیم به یکي از ش��یوه هاي 

مقابل عمل کنیم.
البته به خاطر داش��ته باش��یم فرمان Move موقعي در 
منوي میانبر ظاهر مي ش��ود که ابتدا موضوع انتخاب شده 

باشد و سپس کلیك راست کنیم.

نكته

1. طبق پیش فرض محل انتخاب موضوع به عنوان نقطه ي اول شكست محسوب مي شود، اما در 
صورت نیاز مي توان حرف F را براي تعیین نقطه ي اول به صورت دقیق تر وارد كرد.

2. در منحني هاي بس��ته نظی��ر دايره، بیضي ترتیب 
نقاط ابتدا و انتهاي شكس��ت بسیار مهم است، زيرا 
طب��ق پیش فرض جهت شكس��ت برخالف جهت 
عقربه هاي ساعت )ccw( است. براي روشن تر شدن 
موضوع به ش��كل مقابل توجه كنید همان طور كه 
مالحظ��ه مي كنی��د در حالت )الف( س��ه ربع و در 

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

Move الف( اجراي

ب( نتيجه
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]گزينه ي displacement[ با کاربرد این گزینه نقطه ي مبنا 

نس��بت به مبدأ مختصات تعیین مي گردد و نیازي به تعیین 
نقطه ي مبنا نیست.

  <Use first point as displacement پیش فرض>
در پیغ��ام آخر اگر به جاي تعیین نقطه ي مقصد فقط اینتر 
کنیم موضوع به ان��دازه ي فاصله اش تا مبدأ مختصات در 
جهت X و Y جابه جا مي ش��ود. به عبارت دیگر فاصله اش 
تا مبدأ مختصات دو برابر مي ش��ود. مثال اگر مطابق شکل 
دایره اي به مرکز 40 و 50 ترس��یم شده باشد پس از اجراي  
Move و کاربرد این پیش فرض دایره به نقطه ي 80 و 100 

منتقل مي شود.

Move مراحل اجراي فرمان

↵ M يا 1Command: Move. فرمان Move را وارد مي کنیم.

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

:3Select objects. براي اتمام انتخاب اینتر مي کنیم.

]4Specify base point or [displacement. نقطه ي مبنا )مبدأ حرکت( را تعیین مي کنیم. 
<Displacement>

 5Specify second point or <use first as. نقطه ي دوم )مقصد( را تعیین مي کنیم.
displacement>
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دستور كار شماره ي 3:
 ش��کل ارائه شده را ترسیم کرده و سپس به نیمه ي سمت 

راست کادر منتقل کنید.
)زمان: 15 دقیقه(

مراحل اجرا:
1. به کمك فرمان Circle شکل را ترسیم کنید.

2. فرمان Move را وارد کنید. 
 Command: Move↵

3. شکل را انتخاب کنید. 
Select objects:

4. اینتر کنید. 
 Select objects: ↵

5. نقطه مرکز دایره ها را انتخاب کنید.
Specify Base point or [displacement[:

6. موس را به سمت راست ببرید و در نقطه ي 2 کلیك کنید.
Specify second point or <use first point as 
displacement>

7. فایل خود را ذخیره کنید.
. نتیج��ه ي کار را جه��ت تأیید و ارزش��یابي به هنرآموز  8

محترم ارائه دهید
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ارزشیابي پاياني
نظري ◄ 

1. کدام فرمان براي ویرایش نیازي به مرز ندارد.
Edge )د    Break )ج   Extend )ب    Trim )الف 

2. فرمان ............................ وارد کرده ایم که پیغام زیر ظاهر شده است؛

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

Edge )د    Break )ج   Extend )ب   Trim )الف 
3. براي امتداد دادن پاره خط ab در شکل زیر تا راستاي پاره خط cd  کدام گزینه کاربرد دارد.

Fence )د   Project )ج   Crossing )ب    Edge )الف 

4. در فرمان Break جهِتِِ شکسِت منحني هاي بسته نظیر دایره خالف عقربه هاي ساعت است.
 درست    نادرست

5. موضوعاتي که با فرمان Break قابل شکستن نیستند را نام ببرید.
6. به کمك کدام گزینه موضوعات مورد برش به صورت کادر گروهي قابل انتخاب است.

Pick box )د   All )ج    Crossing )ب   Fence )الف 
7. کدام گزینه در فرمان Extend موجود نیست؟

Crossing )د   Fence )ج    Project )ب   Erase )الف 
8. براي اینکه فرمان Trim عملکرد Extend را داشته باشد کلید .... کاربرد دارد.

9. تفاوت فرمان Break و Extend چیست؟
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10. در فرم��ان Trim اگ��ر در مقاب��ل پیغام زیر، اینتر کنیم هم��ه موضوعات فایل جاري به عن��وان مرز انتخاب 
مي شود.

Select objects. or <select all>

 درست    نادرست

11. با فرمان Break نمي توان موضوعات را در یك نقطه شکست.
 درست    نادرست

12. مراحل اجراي فرمان Move را بنویسید.
13. با فرمان cut و paste نیز مي توانیم موضوعات را جابه جا کنیم

 درست    نادرست
14. کدام گزینه براي تعیین مقدار جابه جایي برحسب مختصات موقعیت شکلي نسبت به مبدأ مختصات کاربرد 

دارد.
specify first point as displacement )ب   displacement )الف 

Select object )د   base point )ج 
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عملي )زمان 180 دقیقه( ◄
براي هریك از اشکال زیر مطلوب  است:

الف( نگارش دستور کار
ب( تنظیم فایل A4، نام گذاري و ذخیره سازي آن
ج( ترسیم کادر و جدول طبق اصول نقشه کشي

Extend ،Trim با فرمان هاي مربوط و ویرایش به کمك A4 د( ترس��یم هر یك از شکل هاي ارائه شده در برگ
و...
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واحد كار سوم
اجراي امكانات كمك ترسیمي

شماره ي 
توانایي

عنوان توانایي
زمان

جمععملينظري

41216اجراي تنظیمات ابزار نقشه کشي1
268کنترل تصویر و صفحه ي نمایش2
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 )Drafting settings( توانايي اجراي تنظیمات ابزار نقشه كشي
در پايان آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 

 - ابزار Ortho را فعال و غیرفعال کند.
 - ابزار Ortho را در عملیات ترسیمي و ویرایشي به کار گیرد.

 - ابزار Polar را فعال و غیرفعال کند.
 - ابزار Polar را در عملیات ترسیمي و ویرایشي به کار گیرد.

 - ابزار Osnap را شناسایي کند و کاربرد آن را در نقشه کشي را توضیح دهد.
 - ابزار Osnap را فعال و غیرفعال کند.

 - ابزار Osnap را تنظیم کند.
 - روش هاي به کارگیري ابزار Osnap را بنویسد.

 - ابزار Osnap را در ترسیم و ویرایش نقشه استفاده کند.
 - ابزار Otrack را فعال و غیرفعال کند.

 - ابزار Otrack را در عملیات ترسیمي و ویرایشي به کار گیرد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
41216
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پیش آزمون
1. کاربرد خط کش تي و گونیا در نقشه کشي چیست؟

2. انواع خط کش تي و ویژگي هر یك چیست؟
3. آیا در اتوکد نیز ابزاري معادل خط کش تي و گونیا داریم؟

4. در اتوکد براي کدام یك از موضوعات زیر مرکز )Center( تعریف نشده است؟
 Line)د   Ellipse)ج   Arc )ب    Circle)الف 

5. اصطالح Polar به چه معنایي است و قبل از این در چه موضوعي با آن مواجه بوده اید؟
6. اصطالح Tangent به چه معنایي است و قبل از این در چه موضوعي با آن مواجه بوده اید؟

7. اصطالح Grid به چه معنایي است و قبل از این در چه موضوعي با آن مواجه بوده اید؟
8. در ش��کل زیر اگر قصد داش��ته باش��یم ابتدا دایره و سپس چهارضلعي را ترس��یم کنیم، مختصات گوشه هاي 

چهارضلعي چگونه تعیین مي شوند؟

9. چگونه مي توان مطابق شکل زیر دایره اي در مرکز مستطیل بدون ترسیم خطوط اضافي ترسیم کرد؟
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Ortho ابزار
ای��ن ابزار براي حرکت مکان نما در راس��تاي افقي و قائم 
کاربرد دارد که در عملیات ترس��یمي و ویرایش��ي باعث 
س��هولت در تعیین مختص��ات و باالرفتن س��رعت عمل 

مي گردد.

:Ortho فعال و غیر فعال كردن
F 8 روي صفحه کلید الف( فشردن کلید 

Ortho در نوار وضعیت ب( کلیك روي دکمه ي 

ج( اجراي فرمان Ortho در خط فرمان به شیوه ي زیر:
1. فرمان Ortho را در خط فرمان وارد مي کنیم:  

2. گزین��ه ي ON را براي فعال ک��ردن، یا گزینه ي Off را 
براي غیرفعال کردن تایپ و اینتر مي کنیم:  

Command: Ortho↵

Enter mode [on/off [<off>: on↵

نكته

هنگامي كه Ortho  فعال باش��د براي تعیین مختصات نظیر ترس��یم خط كافي  اس��ت راس��تاي 
حرك��ت را با موس تعیین كنیم و فاصله ي م��ورد نظر را وارد و اينتر كنیم. به عبارت ديگر، با فعال 
بودن Ortho روش تعیین مختصات هم نسبي است و هم زاويه ي آن به كمك موس تعیین مي شود. 

كه البته فقط روي زاويه صفر،90، 180 و 270 درجه قابلیت حركت دارد.
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دستور كار شماره ي 1:
 ش��کل مقابل را به کمك Ortho توس��ط فرمان Line در 

کاغذ A4 با کادر ترسیم کنید:
مدت زمان: )15 دقیقه(

مراحل اجرا:
Ortho .1 را فعال کنید. 

2. فرمان Line را وارد کنید. 

Command: line↵

3. مختصات نقطه ي S را وارد کنید.  

Specify first point: 40,40↵

4. موس را به س��مت راس��ت حرکت دهید و عدد 25 را 
وارد کنید.

Specify next point or [undo[:25 ↵

5. موس را به س��مت باال حرکت دهید و عدد 15 را وارد 
کنید. 

Specify next point or [undo[:15 ↵

6. موس را به س��مت راس��ت حرکت دهید و عدد 30 را 
وارد کنید.  

Specify next point or [close/undo[:30 ↵

7. م��وس را به س��مت پایین حرکت دهی��د و عدد 15 را 
وارد کنید.  

Specify next point or [close/undo[:15 ↵

8. موس را به س��مت راس��ت حرکت دهید و عدد 25 را 
وارد کنید.  

Specify next point or [close/undo[:25 ↵

Ortho:27,8889<0°

Ortho:8.7159<0°

Ortho:5.4085<90°

Ortho:8.3

Ortho:1.538

نكته

در نوار وضعیت فعال بودن  Ortho قابل مالحظه است.
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9. موس را به س��مت باال حرکت دهید و عدد 20 را وارد 
کنید.  

Specify next point or [close/undo[:20↵

10. مختصات نقطه ي A را به صورت دکارتي نس��بي وارد 
کنید.  

Specify next point or [close/undo[:@-10,15

11. موس را به س��مت چپ حرک��ت دهید و عدد 60 را 
وارد کنید.  

Specify next point or [close/undo[:60↵

12. مختصات نقطه ي B را به صورت دکارتي وارد کنید.
  Specify next point or [close/undo[:@-10,-15↵

13. موس را به س��مت پایین حرک��ت داده و عدد 20 را 
وارد کنید.  

Specify next point or [close/undo[:20↵

14. براي پایان فرمان فقط اینتر کنید.  
Specify next point or [close/undo[: ↵

15. فایل خود را ذخیره سازي کنید.
16. نتیجه ي کار را جهت ارزش��یابي ب��ه هنرآموز محترم 

خود نشان دهید.

Ortho:7.8469<180°

Ortho:

نكته

همان طور كه در مراحل 10 و 12 مش��اهده كرديد براي تعیین مختصات تحت زاويه مي توانید 
بدون اينكه Ortho را غیرفعال كنید مختصات نقطه ي موردنظر را به انواع روش هاي تعیین مختصات 

wwاعم از دكارتي نسبي يا قطبي نسبي عمل كنید.
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Polar ابزار
این ابزار براي حرکت مکان نما در راس��تاي زاویه ي تنظیم ش��ده، اعم از افقي، قائم و هر زاویه ي دیگري کاربرد 

دارد. به نحوي که با فعال شدن Polar تمامي زاویه ي مضرب زاویه ي تنظیم شده قابل دستیابي است.
مثال: اگر زاویه Polar بر روي زاویه 45 درجه تنظیم شود، زوایاي صفر، 45، 90، 135، 180، 225، 270 و 315 

را نیز شامل مي شود.  

Polar فعال و غیر فعال كردن
Polar در نوار وضعیت الف( کلیك روي دکمه ي 

F10 روي صفحه کلید ب( فشردن کلید 
ج( از طریق پنجره ي Drafting setting به ترتیب زیر:

1. از منوي tools روي Drafting setting کلیك مي کنیم.
2. در پنجره ي Drafting setting روي سربرگ Polar Tracking کلیك مي کنیم.

3. گزینه ي Polar Tracking را فعال مي کنیم.

Polar off Polar on

Polar:35.0707<5°

نكته

به محض فعال كردن Polar، ابزار Ortho، به صورت خودكار غیرفعال مي شود، چرا؟
زيرا ابزار Polar عملكرد Ortho را نیز انجام مي دهد.
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Polar تنظیم زاويه ي
راستاي ابزار Polar قابل تنظیم بر روي زوایاي دلخواه است که براي تنظیم آن به طریق زیر عمل مي کنیم.

مراحل اجرا:
Polar در نوار وضعیت کلیك راست مي کنیم. 1. روي دکمه ي  

2. از زی��ر مجموعه ي بازش��ده بر روي گزین��ه ي setting  کلیك مي کنیم تا پنج��ره ي Drafting setting ظاهر 
شود.

3. از سر برگ  Polar angle settings، زاویه ي مورد نظر را در قسمت increment angle وارد مي کنیم.
OK کلیك مي کنیم. 4. روي دکمه ي 

نكته

 ب��ه كم��ك گزين��ه ي Additional angles مي ت��وان زاوي��ه ي دومي را نیز نس��بت به زاويه ي 
تنظیم شده ي قبلي اضافه كرد.
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دستور كار شماره ي 2: 
شکل مقابل را به کمك Polar توسط فرمان Line در کاغذ 

A4 همراه با کادر ترسیم کنید.
)زمان: 15 دقیقه(

مراحل اجرا:
Polar .1 را روي زاویه ي 45 درجه تنظیم و فعال کنید.

2. فرمان Line را وارد کنید.
Command: Line ↵

3. مختصات نقطه ي S را وارد کنید.
Specify first point: 50,40 ↵

4. موس را به س��مت راس��ت حرکت داده و عدد 15 را 
وارد کنید.

Specify next point or [undo[:15 ↵

5. م��وس را به س��مت راس��ت و پایین حرک��ت دهید تا 
زاویه ي 315 درجه ظاهر ش��ود و ع��دد 15 را وارد کنید.

Specify next point or [close/undo[:15 ↵

6. موس را به سمت راست و باال حرکت دهید، تا زاویه ي 
45 درجه ظاهر شود و عدد 15 را وارد کنید.  

Specify next point or [close/undo[: 15↵

7. موس را به سمت راست حرکت دهید، تا زاویه ي صفر 
درجه ظاهر شود و عدد 15 را وارد کنید.  

Specify next point or [close/undo[:15 ↵

Polar:5.9489<0°

Polar:0.8237<315°

Polar:3.5945<45°

Polar:0.6363<0°

نكته

فعال بودن Polar در نوار وضعیت قابل مالحظه است.
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8. م��وس را به س��مت باال حرکت دهید، ت��ا زاویه ي 90 
درجه ظاهر شود و عدد 15 را وارد کنید.  

Specify next point or [close/undo[:15 ↵

9. موس را به سمت راست و باال حرکت دهید، تا زاویه ي 
45 درجه ظاهر شود و عدد 15 را وارد کنید.  

Specify next point or [close/undo[:15 ↵

10. موس را به سمت چپ و باال حرکت دهید، تا زاویه ي 
135 درجه ظاهر شود و عدد 15 را وارد کنید.  

Specify next point or [close/undo[:15 ↵

11. موس را به س��مت باال حرک��ت دهید، تا زاویه ي 90 
درجه ظاهر شود و عدد 15 وارد کنید.  

Specify next point or [close/undo[:15 ↵

12. مختصات نقطه ي S را وارد کنید. 
Specify next point or [close/undo[:15 ↵

13. براي پایان اجراي فرمان اینتر کنید. 
Specify next point or [close/undo[: 15 ↵

14. فایل خود را ذخیره سازي کنید.
15. نتیجه ي کار را جهت ارزش��یابي ب��ه هنرآموز محترم 

خود نشان دهید.

Polar:5.8259<90°

Polar:15.

Polar:9.1209<135°

Polar:1.4724<90°
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)Object Snap( Osnap ابزار
تا اینجا متوجه ش��دید که براي تعیین مختصات هر نقطه 
در عملیات ترس��یمي و ویرایش��ي روش ه��اي گوناگوني 
وج��ود دارد، حال مي خواهیم بدانیم چگونه مي توان براي 
ترس��یمات جدید از ترس��یمات موجود کم��ك بگیریم؟ 
جواب این س��ؤال در امکاناتي موس��وم به گیره هاي شيء 
)Object Snap( نهفته اس��ت. پس مي توان گفت گیره هاي 

شيء امکاناتي دقیق هستند که به کمك آن ها از مشخصات 
هندسي موضوعات موجود براي ترسیمات جدید استفاده 
مي کنیم. گیره هاي شيء در پاسخ به پیغام هاي درخواست 
مختصات نظی��ر Specify first point در فرمان Line و یا 
Specify center point در فرمان circle کاربردي هستند، 

به نحوي که با فعال کردن آن ها و حرکت مکان نما بر روي 
موضوعات موجود نش��انه هاي مربوط ظاهر ش��ده و قابل 

استفاده مي گردند.
چند نمونه از گیره هاي شيء پرکاربرد در شکل مقابل 
نش��ان داده شده است، که البته تعداد و کارایي آن ها بیشتر 

است که در ادامه به آن مي پردازیم.

Endpoint

Midpoint

Quadrant

Quadrant

Center

Intersection
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معرفي انواع گیره هاي شيء

نمونهمفهوم و کاربردنشانهنام گیره ي شيء

End point...نقطه انتهاي پاره خط، کمان و

Mid point...نقطه وسط پاره خط، کمان و

Center...مرکز دایره، کمان، بیضي و

Nod
گره )نقطه محل ش��روع متن و اندازه گذاري و 
انتخاب نقطه اي که با point ایجاد شده است(

Quadrant....نقطه ربع)4-1( دایره، کمان، بیضي و

Intersection... ،تالقي دو موضوع خطي نظیر پاره خط، کمان

Extensionامتداد موضوعات خطي باز نظیر پاره خط و کمان

Insersion....نقطه درج بلوك، متن و

Perpendicularنقطه عمود بر موضوعات

Tangentمحل مماس بر موضوعات

Nearest
نزدیکترین نقط��ه به موضوع��ات )اطمینان از 

چسبیدن موضوعات به یکدیگر(

Apparent intersection
تالقي ظاهري موضوعات، نظیر دو خط متناظر 

که در یك نما متقاطع به نظر مي رسند.

Parallelتوازي موضوعات

جدول معرفي انواع گيره هاي شيء

Tangent

Perpendicular

Nearest

Intersection

Parallel:1.7806<307˚

Endpoint: 5

Midpoint:

Center:

Nod:6.0583< 240°

Quadrant < 240°

Extention < arc, Ext

Insert < 300°, Insert < 180°

Intersection
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Osnap اجراي فرمان
پس از وارد کردن فرمان Osnap پنجره اي مطابق شکل زیر ظاهر مي شود.

در پنجره ي Drafting Setting گیره هاي ش��يء زیرمجموعه ي س��ربرگ Object Snap است که در آن مي توانیم 
OK تنظیمات را تأیید نموده و از آن پس یا فعال  گیره هاي شيء موردنیاز را انتخاب کرده و توسط دکمه ي 

بودن Osnap آن ها را به کار ببریم.

به كارگیري خودكار1 گیره هاي شيء
در صورتي که گیره هاي شيء موردنیاز در پنجره ي Drafting Setting، انتخاب شده باشند به چند روش مي توان 

به کارگیري خودکار آن ها را فعال و غیرفعال کرد.
)Status bar( در نوار وضعیت Osnap کلیك بر روي دکمة )الف

1 . Automatic

شیوه هاي ورود فرمان
Drafting SettingTools Menu

Right Click on Osnap/settingStatus bar

Os يا OsnapCommand Line

Osnap on

Osnap offww
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F3 بر روي صفحه کلید ب( فشردن کلید 
ج( انتخاب گزینه ي ]Object snap on [F3 در پنجره ي Drafting Setting مطابق شکل زیر

به كارگیري موقت گیره هاي شيء
همان طور که قباًل اشاره شد گیره هاي شيء در پاسخ به پیغام درخواست مختصات کارایي دارد، که دسترسي و 

نكته

در هن��گام كاربرد گیره هاي ش��يء دقت كنید دكمه ي Snap واق��ع در نوار وضعیت در حالت 
فعال نباشد. زيرا در عملكرد گیره هاي شيء اخالل ايجاد مي كند؛ Snap ابزاري متفاوت است كه در 

مباحث بعدي به آن مي پردازيم.

نكته

اگر در هنگام به كارگیري خودكار گیره هاي شيء روي نقشه هاي شلوغ، گیره ي شيء موردنظر 
Tab آن ها را يكي يكي مرور كرده و پس از يافتن  به راحتي در دسترس نباشد مي توانید با كلید 

گیره ي شيء موردنظر روي آن كلیك كنید.
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به کارگیري موقت آن ها به روش هاي مختلف به شرح زیر 
امکان پذیر است.

الف( از طریق نوار ابزار Osnap با انتخاب نشانه ي گیره 
شيء موردنظر.

در  راست  کلیك  و   Shift کلید  فشردن  طریق  از  ب( 
صفحه ي ترسیمي، با انتخاب نام گیره ي شيء موردنظر از 

لیست شناور ظاهر شده مطابق شکل روبه رو.
در  شيء  گیره ي  هر  اصطالح  اول  حرف  سه  تایپ  ج( 

پاسخ به پیغام درخواست مختصات.

چنین  موجود  دایره اي  مرکز  از  خطي  ترسیم  براي  مثال 
عمل مي کنیم.

1. فرمان Line را وارد مي کنیم.

Command: Line↵

را   Cen پیغام درخواست مختصات عبارت  مقابل  2. در 
تایپ مي کنیم.

Specify first point: Cen↵

3. مکان نما را روي دایره مي بریم تا عالمت  در مرکز 
دایره مشخص شود.

دایره  مرکز  در  خط  شروع  نقطه ي  تا  مي کنیم  کلیك   .4
تعیین شود.

Center
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دستور كار شماره ي 3:
ش��کل ارائه ش��ده را به کمك ابزار Osnap توسط فرامین 
Line ،Circle و Arc در برگه ي A4 ترسیم کنید )نیازي به 

ترسیم خطوط تقارن نیست(
)زمان: 10 دقیقه(

مراحل اجرا:
1. گیره هاي ش��يء Center ،Midpoint و Quadrant را 

در پنجره ي Drafting Setting انتخاب کنید.
2. ابزار Osnap را فعال کنید. 

3. فرمان Circle را وارد کنید. 
Command: Circle ↵

4. مختصات مرکز دایره را وارد کنید. )مثال 100 و 150(
Specify Center point ….:100,150 ↵

5. شعاع دایره )60( را وارد کنید. 
Specify radius of circle ….:60 ↵

6. فرمان Line را وارد کنید. 
Command: Line ↵

7. نقطه ي A را به کمك گیره ي شيء Quadrant انتخاب 
کنید. 

Specify first point:Quadrant

نكته

فعال بودن ابزار Osnap در نوار وضعیت قابل مالحظه است.
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. نقطه ي B را به کمك گیره ي شيء Quadrant انتخاب  8
کنید. 

Specify next point or [undo[

9. نقطه ي C را به کمك گیره ي شيء Quadrant انتخاب 
کنید. 

Specify next point….:

 Quadrant را ب��ه کم��ك گیره ي ش��يء D 10. نقط��ه ي
انتخاب کنید. 

Specify next point….:

11. حرف C را وارد کنید. 
Specify next point or [close/undo[:C↵

Quadrant

Quadrant

Quadrant

نكته

 در صورتي كه در مراحل فوق به هر دلیلي از فرمان Line خارج شده باشید عملكرد گزينه ي 
Closeww به نتیجه اي مطابق شكل مرحله ي 11 منجر نمي شود.
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12. فرمان Arc را وارد کنید. 
Command: Arc↵

13. نقطه ي E را به کمك گیره ي شيء Midpoint انتخاب 
کنید. 

Specify star point…:

14. نقط��ه ي F را به کمك گیره ي ش��يء Center انتخاب 
کنید.  

Specify second point…:

15. نقطه ي G را به کمك گیره ي شيء Midpoint انتخاب 
کنید.  

 Specify end point of arc:

    

16. فایل خود را ذخیره کنید.

17. نتیج��ه ي کار را جهت تأیید و ارزش��یابي به هنرآموز 
محترم نشان دهید.

Midpoint

Center

Midpoint
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کارب��رد اصول��ي از ابزار Otrack ع��الوه بر دقت، در 
س��رعت عمل تأثیر زیادي دارد و ما را از ترس��یم خطوط 

کمکي و نظیر آن بي نیاز مي کند.
براي مثال اگر بخواهیم مثلث متساوي الس��اقین مطابق 

شکل ترسیم کنیم طي مراحل زیر عمل مي کنیم.
1. گیره ش��يء Midpoint را در پنجره ي Osnap انتخاب 

مي کنیم.
OTRACK در نوار وضعیت را  OSNAP و  2. دکمه  ه��اي 

در حالت On قرار مي دهیم.

3. فرمان Line را وارد مي کنیم.
.)a 4. در محلي از صفحه ي ترسیمي کلیك مي کنیم )نقطه ي

5. نقطه ي b را وارد مي کنیم تا پاره خط ab ترسیم شود.

6. مکان نما را به محدوده ي وس��ط پاره خط ab مي بریم، تا 
عالمِت نقطه ي وسط )  ( ظاهر شود و در همان حالت 

مکثي کوتاه مي کنیم.

)Object Snap Tracking( OTRACK ابزار
این ابزار براي تعیین نقاطي جدید در راستاي نقاط موضوعات موجود به کمك گیره هاي شيء کاربرد دارد، که 

موسوم به ابزار ردیابي گیره هاي شيء است و داراي دکمه اي در نوار وضعیت است. 

Midpoint
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7. مکان نم��ا را ب��ه س��مت نقطه ي c حرک��ت مي دهیم تا 
( با نقطه چین  ( Midpoint راستاي آن نسبت به عالمت

عمود بر پاره خط ab مشخص شود.

8. عدد 40 را وارد مي کنیم تا پاره خط bc ترسیم گردد. 

9. حرف c را وارد مي کنیم، که حاصل آن تکمیل مثلث و 
خروج از فرمان Line است.

OTRACK روش هاي فعال و غیرفعال كردن ابزار
OTRACK در نوار وضعیت الف( کلیك بر روي دکمه ي 

F11 در صفحه کلید ب( فشردن کلید 
 Object snap Tracking on ج( فعال کردن گزینه ي

Object Snap زبانه Drafting Setting در پنجره ي

Midpoint:29.6156<90˚

نكته

 Otrack فعال نباشد، زيرا در كارايي Ortho دقت كنید ابزار Otrack در هنگام استفاده از ابزار
اخالل ايجاد مي كند.

ابزار Otrack، به كمك گیره هاي ش��يء كارايي الزم را دارد. لذا دقت كنید هنگام به كارگیري 
آن دكمه ي Osnap نیز در حالت فعال باشد.

يادآوري
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دستور كار شماره ي 4: 
شکل ارائه شده را به کمك ابزار Otrack ترسیم کنید.

)نیازي به ترسیم خطوط تقارن نیست(
)زمان: 5 دقیقه(

مراحل اجرا:
1. گیره  هاي شيء Endpoint و Midpoint را در پنجره ي 

Drafting Setting انتخاب کنید.

2. ابزار Osnap و Otrack را فعال کنید.
3. توسط فرمان Line مربع ابعاد 40 را ترسیم کنید.

4. فرمان Circle را وارد کنید.  
Command: Circle ↵

 A 5. براي تعیین مرکز دایره، مکان نما را به حدود نقطه ي
ببرید تا عالمت  ظاهر شود و لحظه اي مکث کنید.

6. مکان نما را به س��مت باال حرکت دهید تا راستاي قائم 
نقطه ي A به صوت نقطه چین مشخص شود.

7. مکان نم��ا را ب��ه حدود نقط��ه ي B ببرید تا عالمت  
ظاهر شود و باز لحظه اي مکث کنید.

Midpoint

Midpoint

Midpoint:13.9898<90˚
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8. مکان نما را به س��مت راس��ت حرک��ت دهید تا ضمن 
مشخص شدن راستاي افقي نقطه ي B به صورت نقطه چین، 

مرکز مربع نیز از تالقي آن ها حاصل شود.

9. کلیك کنید تا مرکز دایره تعیین شود.

10. شعاع دایره  )10( را وارد کنید.  

Specify Radius of Circle…:10 ↵

11. فایل خود را ذخیره کنید.

12. نتیج��ه ي کار را جهت تأیید و ارزش��یابي به هنر آموز 
محترم ارائه کنید.
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ارزشیابي پاياني
نظري ◄ 

1. کاربرد هریك از ابزار زیر را بنویسید.
:Ortho

:Polar

:Osnap

:Otrack

2. کلید .............. براي فعال و غیرفعال کردن Ortho کاربرد دارد.
3. تنظیم زاویه ي Polar در پنجره ي ......................... انجام مي شود.

4. براي مشخص کردن ربع )4-1( دایره ي گیره ي شيء .......................... کاربرد دارد.
5. براي اینکه ابزار Otrack کارایي الزم را داشته باشد تا ابزار .......................... نیز باید فعال باشد.

6. هنگامي که Ortho فعال باشد، براي تعیین مختصات نسبي نیازي به @ نیست.
 درست   نادرست

7. وقتي که Polar فعال مي شود Ortho نیز مي تواند فعال باشد و کارایي خود را دارد.
 درست   نادرست

Osnap .8 همان Snap است.
 درست   نادرست

9. از کدام طریق امکان فعال کردن Ortho وجود ندارد؟
 الف( پنجره ي Drafting Setting   ب( خط فرمان

 ج( صفحه کلید     د( نوار وضعیت
10. از کدام طریق امکان فعال کردن Polar وجود ندارد؟

 لف( خط فرمان      ب( صفحه کلید
Drafting Setting ج( نوار وضعیت     د( پنجره ي 

11. کدام گیره ي شيء براي یافتن تالقي دو موضوع کاربرد دارد؟
Nearest )د   Intersection )ج  Extertion )ب  Insersion )الف 

12. کدام گیره ي شيء براي عمود کردن خطي بر موضوع دیگر کاربرد دارد؟
Node )د  Apparent intersection )ج  Perpendicular )ب  Midpoint )الف ww
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13. گیره ي شيء Parallel براي چه منظوري کاربرد دارد؟
 الف( فقط درج متن و...    ب( امتداد پاره خط و کمان

 ج( تالقي ظاهري    د( توازي موضوعات 
14. کدام کلید از صفحه کلید براي مرور تك تك گیره هاي شيء در حالت خودکار کاربرد دارد؟
Alt )د   Shift )ج   Ctrl )ب   Tab )الف 

15. براي به کارگیري موقت گیره هاي ش��يء از طریق لیس��ت ش��ناور کدام کلید به همراه کلیك راست کاربرد 
دارد؟

Insert )د   Shift )ج   Alt )ب   Ctrl )الف 
16. کدام کلید براي فعال و غیرفعال کردن ابزار Otrack کاربرد دارد؟

F11 F10   د(  F 3   ج(  F 8   ب(   الف( 

تحقیق: ◄ 
در مورد عملکرد و کاربرد گزینه هاي زیر موجود در لیست شناور گیره هاي شيء تحقیق کنید.
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عملي ◄ 
هر یك از ش��کل هاي ارائه ش��ده را به کمك ابزار Otrack ،Osnap ،Pointer Ortho در برگه ي A4 با 

کادر ترسیم کنید. )نیازي به ترسیم خطوط تقارن نیست.( )زمان: 90 دقیقه(
ww
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توانايي كنترل تصوير و صفحه ي نمايش
پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 

 - فرمان هاي کنترل تصویر و صفحه ي نمایش را نام برده و هریك را بنویسد.
 - فرمان Zoom را به شیوه هاي متداول اجرا کند.

 - فرمان Pan را به شیوه هاي متداول اجرا کند.
 - فرمان  Arial view را اجرا کند.

 - فرمان Regen  را اجرا کند.
 - کاربرد فرمان Redraw را شرح دهد.

 - فرمان Redraw را اجرا کند.
 - کاربرد فرمان Clean screen را شرح دهد.

 - فرمان Clean screen را اجرا کند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

268
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پیش آزمون
1. منظور از صفحه ي نمایش در محیط هاي نرم افزاري چیست؟

2. تصویر در وسایل دیجیتالي و نرم افزارهاي رایانه اي چگونه بزرگ یا کوچك مي شود؟
3. مفهوم Zoom در نرم افزارهاي رایانه اي چیست؟

4. بزرگ نمایي و کوچك نمایي به کمك موس چگونه انجام مي شود؟
5. بزرگ نمایي و کوچك نمایي بدون موس چگونه انجام مي شود؟

6. جابه جایي صفحه ي  نمایش در جهات چپ و راست و باال و پایین چگونه انجام مي شود؟
7. جابه جایي صفحه ي نمایش به کمك موس چگونه انجام مي شود؟

. براي باال بردن کیفیت ترسیمات در اتوکد چه  کاري مي توان انجام داد؟ 8
9. وقتي ترسیمات شلوغ و در محدوده اي بزرگ باشد براي کنترل جزئیات چه کاري مي توان انجام داد؟
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فرمان Zoom )اندازه نمايي(
در طراح��ي رایانه اي گاهي اوقات که تصویر یا ترس��یمات 
نس��بت به  صفح��ه ي نمایش کوچك تر )ش��کل ال��ف( و یا 
بزرگ تر )شکل ب( مش��اهده مي شود؛ مواقعي نیز ضرورت 
ایج��اب مي کندکه جزئیات یك نقش��ه ي ش��لوغ را ویرایش 
کنیم. )شکل ج( فرمان Zoom به ما کمك مي کند تا با کنترل 
تصویر نس��بت به صفحه ي نمایش همانند دوربین عکاسي و 

فیلمبرداري، کار را راحت تر انجام دهیم.

 Zoom اجراي فرمان
فرمان Zoom یکي از فرمان هاي بس��یار پرکاربرد است که 
به ش��یوه هاي مختلف مطابق جدول مقاب��ل، قابل وارد کردن 

است.

شیوه هاي ورود فرمان

Standard toolbar

ZoomView menu

ZoomCommand line

ZoomShort cut menu

Zoom مراحل اجراي فرمان

1Command: Zoom. فرمان Zoom را وارد مي کنیم.

2. گوشه ي اول پنجره بزرگ نمایي 
را تعیین مي کنیم یا ضریب مقیاس 
اندازه نمای��ي را وارد مي کنیم و یا 

گزینه هاي دیگر را وارد مي کنیم.

Specify corner of 
window, Enter a 
Scale factor (nx or 
nxy.)

3. بس��ته به هریك از گزینه هاي فوق عمل اندازه نمایي را 
انجام مي دهیم.

)ب(

)ج(

)الف(
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]گزينه ي Window[: این گزینه براي بزرگ نمایي قسمتي 
از موضوعات به کمك پنجره  ي مستطیل شکل با تعیین دو 

گوشه متقابل یکدیگر است.
براي مثال اگر بخواهیم دایره ي کوچك باالي نقشه ي شکل 

ارائه شده را بزرگ نمایي کنیم، مراحل زیر را طي مي کنیم.
1. فرمان Zoom را وارد کنیم. 

 Command: Zoom ↵ يا z ↵

2. نقط��ه  ي P1  را وارد مي کنی��م. 

Specify corner of window, Enter a scale factor (nx 
or nxp), Or [All/ center/ Dynamic/ Extents/Pre-
vious/ scale/ window/ object[<real time>:P1↵

3. نقطه ي P2 را وارد مي کنیم.   

Specify opposite corner: P2 ↵
نتیجه به صورت مقابل خواهد شد.

محدوده ي  کل  نمایش  براي  گزینه  این   :]All ]گزينه ي 
ترسیمي)Limits( مطابق شکل )الف( و یا اگر ترسیمات 

خارج از Limits باشد مطابق شکل )ب( کاربرد دارد.

)الف(

)ب(

Zoom Window

نكته

وقتي فرمان Zoom را وارد مي كنیم به صورت پیش فرض گزينه ي Window جاري است.

نكته

 )limits( به خاطر داريم كه محدوده ي ترسیمي
توسط شبكه بندي Grid مشخص  مي شود.
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Zoom All

براي مثال وقتي  محدوده ي ترسیمي تعیین شده باشد.
براي انطباق محدوده ي ترس��یمي در صفحه ي نمایش 

از گزینه ي All به طریقه ي زیر استفاده مي کنیم.
1. فرمان Zoom را وارد مي کنیم. 

 Command: Zoom ↵ يا Z ↵

 2. حرف A را وارد مي کنیم. 

  

Specify corner of window 
enter a scale factor(nx or nxp)
or [All/ center/ Extents/ Previous/ scale/
 window/ object[
<Real time>: A ↵

 Zoom All  عملکرد این گزینه همانند :]Extents گزينه ي[
است با این تفاوت که اندازه نمایي بر مبناي تصویر بزرگ ترین 

ترسیم صورت مي گیرد. )شکل روبه رو(
 )Limits( چه ترس��یمات داخل محدوده ي ترس��یمي
باش��د چه خارج آن، اندازه ي آن را آن قدر تغییر مي دهد تا 

لبه ي صفحه ي نمایش منطبق شود.
براي اجراي گزینه ي Extents کافي ا ست پس از وارد 

کردن فرمان Zoom حرف E را وارد کنیم.
]گزينه ي Dynamic[: عملکرد این گزینه همانند

 Zoom window اس��ت ب��ا این تفاوت ک��ه پس از تعیین 
گوش��ه هاي کادر موقعی��ت کادر قاب��ل جابه جایي بر روي 
موضوعات است و پس از تثبیت آن با اینتر کردن اندازه نمایي 

انجام مي شود.
]گزينه ي Previous[: این گزینه اندازه نمایي را یك مرحله 
 Zoom به عقب بر مي گرداند یعني آخرین عملکرد فرمان
را خنث��ي مي کند و قابل تکرار نیز هس��ت که در صورت 
تک��رار از آخرین عملکرد فرمان Zoom به س��مت اولین 

عملکرد آن شروع به خنثي سازي مي کند.
]گزين��ه ي Real time[: ب��ا انتخاب این گزین��ه از فرمان 

Zoom All قبل از

Zoom All بعد از

new view view box
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Zoom اش��اره گر موس به ش��کل نشانه ي   تبدیل مي ش��ود که با درگ کردن موس به سمت عالمت مثبت 

تصویر بزرگ تر و درگ کردن موس به سمت عالمت منفي تصویر کوچك تر نمایش داده مي شود.

Zoom در فرمان Real time مراحل اجراي گزینه ي

1. فرمان Zoom را وارد مي کنیم.
 Command: Zoom ↵ يا z ↵
Specify corner of window, enter a scale factor (nx or nxp)
or [All/ center/ Dynamic/ Extents/ Previous/ scale/ window/
object[<real time>:↵ 

2. اینتر مي کنیم.

3. با ظاهر ش��دن نش��انه ي    با درگ به س��مت عالمت مثبت بزگ نمایي و یا درگ به س��مت عالمت منفي 
کوچك نمایي را انجام مي دهیم.

4. براي خروج اینتر یا کنسل مي کنیم.

  ]گزينه ي Scale[: با کاربرد این گزینه اندازه  ي تصویر با ضریب 
مقیاس تعیین مي شود. براي مثال با وارد کردن عدد 10 تصویر 
ده برابر بزرگ تر نظیر شکل )الف( و با وارد کردن عدد 0/5 تصویر 

به اندازه ي نصف مطابق شکل )ب( به نمایش در مي آید.

Zoom scale مراحل اجراي

1. فرمان Zoom را 
  ↵z يا ↵Command: Zoomوارد مي کنیم

2. عدد ضریب 
مقیاس را وارد 

مي کنیم.

Specify corner of window, 
enter a scale factor or (nx or 
nxp) or [All/ center/Dynam-
ic/Extents Previous/ scale/ 
window/ object[<real time>:

الف( ضريب مقياس 10 

ب( ضريب مقياس 0/5 

Zoom scale: 2.5

Zoom scale: 10

نكته

در موس هايي كه داراي غلتك هس��تند، چرخش غلتك عملك��رد  Zoom Real time را انجام 
مي دهد و در اين حالت ديگر نیازي به وارد كردن فرمان Zoom  نیست.

در هنگام اجراي فرمان Zoom از طريق خط فرمان به دلیل اينكه گزينه ي  Scale جزء روش هاي 
جاري فرمان Zoom است نیازي به انتخاب آن نیست.
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]گزينه ي Object[: با انتخاب این گزینه از فرمان Zoom مي توان با انتخاب موضوعات ترسیمي اندازه نمایي را 
انجام داد؛ به نحوي که فقط موضوعات انتخاب شده مشاهده مي شود.

]گزينه ي Center[: این گزینه امکان تعیین نقطه اي از تصویر را به عنوان مرکز صفحه ي نمایش میسر کرده و در 
حقیقت تصویر را فقط در جهت طولي و عرضي)x و y( جابه جا مي کند.

]گزينه ي  Original[: با کاربرد این گزینه کلیه ي  عملیات اندازه نمایي انجام شده خنثي شده و تصویر به اندازه ي 
اولیه )قبل عملیات Zoom( به نمایش درمي آید.

Pan فرمان
 ای��ن فرمان براي جابه جایي تصاویر در راس��تاي طولي و 

عرضي )x وy( کاربرد دارد.
در جابه جایي تصویر، در اندازه یا موقعیت موضوعات 
نس��بت به محدوده ي ترس��یمي هیچ گونه تغییري صورت 
نمي گیرد، بلکه صفحه ي ترسیمي شامل همه ي موضوعات 

جابه جا مي شود.

شیوه هاي ورود فرمان

Standard toolbar

PanView menu

PanCommand line

PanShortcut menu

  Zoom object مراحل اجراي

↵ z يا ↵ Command: Zoom 1. فرمان Zoom  را وارد مي کنیم. 
Specify corner of window,
Enter scale factor (nx or nxp) 
Or [All/ center/ Dynamic/ Extents/ 
Previous/ scale/ window/ object[

↵ real time> : O>2. حرف O را وارد مي کنیم.

:3Select objects. موضوعات مورد نظر را انتخاب مي کنیم.

:4Select objects. اینتر مي کنیم.

نكته

نكته: گزينه ي  Zoom in   بزرگ نمايي با مقیاس 2 )دوبرابر( و گزينه ي Zoom out كوچك نمايي 
با مقیاس 0/5 )نصف( را انجام مي دهند، اين دو گزينه در منوي view زيرمجموعه ي Zoom هستند.

نكته

به ياد داش��ته باش��ید، گزينه ي Original  در هنگام اجراي فرمان Zoom يا Pan  به منوي 
میانبر اضافه مي شود.
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Pan قبل از اجرايPan بعد از اجراي

فرمان Arial View )ديد هوايي(
گاهي اوقات در ترسیم یا ویرایش نقشه هاي شلوغ نظیر شکل زیر مي خواهیم موقعیت قسمتي که بزرگ نمایي شده 
را نسبت به کل نقشه کنترل  کنیم. در این گونه مواقع توسط پنجره ي Arial View این مسئله امکان پذیر مي شود.

Pan مراحل اجراي

↵P يا ↵1Command: Pan . فرمان Pan را وارد مي کنیم. 

2. با ظاهر ش��دن نشانه ي     درگ کرده و 
تصویر را جابه جا مي کنیم.

Press Esc or Enter to Exit,

.3Or right click to display short cut menu. براي پایان یافتن فرمان اینتر یا کنسل مي کنیم. 

Pan

نكته

گزينه ه��اي فرمان Pan در من��وي View جابه جايي تصوي��ر را در جهات مختلف به صورت 
مستقل را امكان پذير مي كند.
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فرمان Arial View، یك نماي کلي از تصویر موجود در صفحه ي نمایش را در پنجره ي دید هوایي ظاهر مي کند 
که این پنجره نیز برخي از ابزار اندازه نمایي را دارد و در داخل آن قسمتي که در پنجره  ي اصلي بزرگ نمایي شده 

توسط کادري با خط پهن مشخص مي شود.
Arial View اجراي فرمان

به محض وارد کردن فرمان Arial View پنجره ي دید هوایي مطابق شکل زیر ظاهر مي شود.

همان طور که در شکل مشاهده مي کنید پنجره ي Arial View داراي نوار منو براي تنظیمات و نوار ابزار براي 
کنترل تصویر به شرح زیر است.

نشانه ي  براي بزرگ نمایي تصویر داخل کادر کاربرد دارد.
نشانه ي  براي کوچك نمایي تصویر داخل کادر کاربرد دارد.

نشانه ي   براي نمایش کل موضوعات موجود در صفحه ي نمایش پنجره ي اصلي اتوکد مطابق شکل باال 
کاربرد دارد.

شیوه هاي ورود فرمان
Arial ViewView menu

dsviewerCommand line
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Regen تصوير قبل از اجراي

 Regen تصوير بعد از اجراي

شیوه هاي ورود فرمان
RegenView menu

Regen  يا  ReCommand line

فرمان Regen ) بازسازي تصوير(
تا به اینجا شاید با این مسئله برخورد کرده باشید که با 
انحنا  داراي  برخي موضوعات  بزرگ نمایي تصویر ظاهر 
این  درمي آید،  چندضلعي  به صورت  کمان  و  دایره  نظیر 
تشکیل دهنده ي  پیکسل هاي  شدن  بزرگ  به خاطر  پدیده 
صفحه ي نمایش در اثر عملیات Zoom است. براي منظم 
کردن تصویر و دقیق شدن ظاهر دوایر و کمان ها، فرمان 

Regen کاربرد دارد.

 Regen اجراي فرمان
به محض ورود این فرمان، کلیه ي ترس��یمات فایل جاري 
بدون صادرش��دن هیچ پیغامي بازسازي مي شود و دوایر و 

کمان ها منظم و دقیق مي شوند.

فرمان Redraw )ترسیم مجدد(
ای��ن فرمان موضوعات ترسیم ش��ده را به صورت س��ریع 
بازس��ازي کرده و بلیپ ها )Blips( را از صفحه ي نمایش 

حذف مي کند.
بلیپ ها عالئم به عالوه شکلي )+( هستند که در صورت 
فعال بودن، با هر بار کلیك کردن و یا تعیین مختصات در 

صفحه ي ترسیمي ظاهر مي شود.
نمایش بلیپ ها با فرمان  Blip mode به ش��یوه ي زیر 

فعال )on( مي شود. 

Command: Blip mode ↵
Enter mode [on/ off [ <off>: on ↵

براي غیر فعال کردن نمایش خودکار بلیپ ها گزینه ي 
offww کاربرد دارد.
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Redraw اجراي فرمان
 به محض ورود این فرمان بدون هیچ پیغامي عمل

 Redraw انجام مي شود.
فرمان Clean Screen )پاك سازي صفحه ي نمايش(

این فرم��ان براي مخفي کردن موقتي نوار ه��اي ابزار و پنجره ها و 
همچنین ظاهر کردن آن ها کاربرد دارد.

Clean Screen offClean Screen on

شیوه هاي ورود فرمان
RedrawView menu

Redraw يا RCommand line

Redraw قبل از اجرايRedraw بعد از اجراي
نكته

برخي فرمان ها نظیر Regen ،Pan ،Zoom و Save نیز بلیپ ها را حذف مي كند.
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 Clean Screen اجراي فرمان
به محض ورود فرمان Clean Screen on کلیه ي نوارهاي ابزار و پنجره ها مخفي مي ش��وند. براي ظاهر ش��دن نوار 
 Clean Screen off اجرا گردد، و یا در خط فرمان بایستي Clean Screen ابزار و پنجره ها کافي ا ست مجدداً فرمان

وارد شود.

شیوه هاي ورود فرمان
clean screenView menu

clean screen onCommand line

  ctrl+ 0Short key

نكته

Ctrl اس��تفاده  به ياد داش��ته باش��یم در كاربرد كلید هاي س��ريع عدد صفر به همراه كلید 
مي شود.
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دستور كار شماره ي 1: 
کاربرد فرمان هاي کنترل  تصویر و صفحه ي نمایش

)زمان: 15 دقیقه(
مراحل اجرا:

1. یك نقشه ي ذخیره شده را باز کنید و آن را در حالت Zoom All تنظیم کنید.

2. فرمان Arial view را اجرا کنید تا پنجره ي دید هوایي مطابق شکل ظاهر شود.

نكته

توجه  داشته باشید، براي كاربرد صحیح تر Zoom All حتمًا محدوده ترسیمي Limits را متناسب 
با كادر و نقشه تنظیم كرده باشید.
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3. به کمك Zoom Window قسمتي از نقشه را مطابق شکل بزرگ نمایي کرده و بر روي آن کار کنید.

4. توسط فرمان Pan تصویر را جابه جا کنید و به کمك پنجره ي دید هوایي )Arial view( جابه جایي در نقشه  را 
کنترل کنید و در محل دیگري کار مورد نظرتان را انجام دهید.

5. پنجره ي دید هوایي )Arial View( را به کمك    ببندید.
6. با اجراي فرمان Zoom Extents لبه هاي کادر نقشه را با صفحه ي نمایش منطبق کنید.

7. توسط فرمان Clean Screen صفحه ي نمایش را پاك سازي کنید.
8. فرمان Regen را براي بازسازي تصویر اجرا کنید.

9. فایل خود را ذخیره کنید.
10. نتیجه ي کار را جهت تأیید و ارزشیابي به هنرآموز محترم ارائه دهید.
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ارزشیابي پاياني
نظري  ◄ 

1. در مورد عملکرد فرمان Zoom توضیح دهید.
2. کاربرد فرمان  Pan  چیست؟

3. پنجره ي دید هوایي چگونه ظاهر مي شود؟
4. براي باز سازي تصویر و منظم کردن دوایر و کمان ها فرمان . . . . . . . کاربرد دارد.

5. براي پاك سازي و خلوت کردن صفحه ي نمایش فرمان . . . . . . . . کاربرد دارد.
6. در موس هاي جدید غلتك عملکرد  Zoom Real time را انجام مي دهد.

 درست    نادرست
7. پس از وارد کردن فرمان   Zoom، اگر اینتر کنیم گزینه ي All فعال مي شود.

 درست    نادرست
8. کدام گزینه از فرمان  Zoom بزرگ ترین شکل ترسیمي را با لبه هاي صفحه ي نمایش منطبق مي کند؟

Scale )د   Extents )ج   Dynamic )ب  Window  الف( 
9. در صورتي که ترس��یمات داخل محدوده ي ترس��یمي Limits باشد، کدام گزینه براي منطبق کردن محدوده ي 

ترسیمي با صفحه ي نمایش مناسب تر است؟
 Previous )د   Center )ج   All )ب  Original )الف 

10. توسط کدام گزینه ي فرمان  Zoom مي توان با انتخاب موضوع اندازه نمایي انجام داد؟
Scale )د  Dynamic Window  ج(    الف( Object   ب(  

11. با وارد کردن فرمان Zoom، کدام گزینه ها جاري اند؟
 All و Real time )ب   Scale و Window )الف 
Scale و Dynamic )د     All و Window )ج 

12. در هنگام اجراي فرمان Zoom کدام گزینه نمایش تصویر را  یکباره به مرحله ي اصلي بر مي گرداند؟
 Extents )د   All )ج   Original )ب  Previous )الف 

تحقیق: ◄ 
1. رابط��ه ي بی��ن  Resolution )وضوح تصوی��ر( در تنظیمات Desktop ویندوز با فرم��ان Regen در اتوکد را 

تحقیق کنید.
2ww. چگونه مي توان عملکرد کلید ها و غلتك موس را به عملیات کنترل تصویر نظیر Zoom و Pan اختصاص داد؟

w.
ira

na
rz

e.
ir



148

عملي ◄ 
شکل هاي ارائه شده را در کاغذ A4 ترسیم و ذخیره سازي کنید.

)زمان: 60 دقیقه(
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واحد كار چهارم
كاربرد خواص و ويژگي هاي موضوعات در ترسیم و ويرايش نقشه

شماره ي 
توانایي

عنوان توانایي
زمان

جمععملينظري

41216مدیریت و کنترل الیه ها1
268کنترل خواص موضوعات2
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توانايي مديريت و كنترل اليه ها
پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 

 - مفهوم و کاربرد الیه را بیان کند.
 - ویژگي هاي الیه ها را شرح دهد.

 - فرمان Layer را اجرا کند و جزئیات پنجره ي آن را شرح دهد.
 - الیه هاي جدید متناسب با نقشه هاي صنعتي را ایجاد کند.

 - ویژگي هاي الیه ها را متناسب با خواص موضوعات نقشه تنظیم کند.
 - هر یك از الیه ها را جاري و در آن ها نقشه ترسیم کند.

 - الیه هاي اضافي را حذف کند.
 - در الیه هاي کاربردي نقشه هاي صنعتي را ترسیم و ذخیره سازي کند.

 - مقیاس انواع خطوط غیرممتد )خط محور و خط ندید( را متناسب با نقشه تنظیم کند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

41216

ww
w.

ira
na

rz
e.

ir



پیش آزمون
1. مهم ترین مشخصه ي نقشه هاي صنعتي است.

 الف( خط   ب( رنگ    ج( انداره
2. نام و کاربرد هر یك از خطوط زیر را در نقشه کشي صنعتي بنویسید.

الف(
ب(
ج(

3. پهنا )ضخامت( خطوط نقشه کشي در استاندارد ISO به چند گروه تقسیم مي شود، آن ها را بنویسید.
4. درش��تي )بزرگي و کوچکي( اجزاء خطوط غیرممتد نظیر خط ندید و خط محور چگونه و بر چه اس��اس در 

نقشه تنظیم مي شود؟
5. اگر خطوط رابط و کمکي در نقش��ه اي نظیر مجهول یابي و برخوردها اس��تفاده کردیم و خواس��تیم به صورت 

موقت آن ها را مخفي کنیم چه راه حلي پیشنهاد مي کنید؟
6. چگونه مي توان از نقشه  ي یك قطعه چندین نوع نقشه ي کاربردي استخراج کرد؟
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Layer اليه
الیه همانند طلق ش��فافي اس��ت که با قرار دادن آن روي 
موضوعات ترس��یمي، موضوعات از زیر آن به راحتي قابل 
مشاهده است و عالوه بر آن مي توان روي الیه موضوعاتي 

نیز ترسیم کرد.
در نقشه کشي به کمك رایانه مي توان از الیه ها به منظور 
تفکیك انواع نقش��ه ها از یك موض��وع واحد و همچنین 
اِعمال ویژگي هاي انواع خطوط کاربردي نظیر خط ندید، 

خط محور و پهناي خطوط استفاده کرد.
براي روش��ن تر ش��دن موضوع به ش��کل مقابل توجه 
کنی��د؛ در حال��ت )الف( الیه ي خط��وط ممتد، خط ندید 
و خ��ط محور جداگانه و در حال��ت )ب( با منطبق کردن 
الیه ها روي هم نقشه کامل شده است؛ البته الیه ها مفاهیم 
مجازي ان��د که دیدن یا ندی��دن آن ها مصداق جدا کردن یا 

منطبق کردن طلق شفاف را دارد.

)الف(

)ب(

اليه ي خطوط نديد

اليه ي خطوط محور

اليه ي خطوط ممتد
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مديريت وضعيت اليه ها 
Layer State Manager 

نوار ابزار اليه ها

Name  نام اليه
Color  رنگ اليه
Lock  قفل اليه
Freeze انجماد اليه
خاموش و روشن 
on/off  كردن اليه

نمايش اليه هاي قبلي  
Layer Previous

مديريت
 خواص اليه 

Layer 
 Properties 

Manager

اليه كردن اليه به كمك 
 Make objects  موضوعاتش
Layer current

در اتوکد الیه ها داراي نوار ابزار مخصوص به شکل زیر است که به صورت پیش فرض در باالي صفحه ي ترسیمي 
است.

نوار ليست اليه ها

هر فایل ترسیمي به صورت پیش فرض الیه اي با نام صفر دارد که تا کنون موضوعات را در آن ترسیم کرده ایم. 
اما مي توانیم الیه هاي جدیدي نیز ایجاد کنیم و متناسب با نقشه نام و ویژگي هاي آن را تنظیم کنیم و در ترسیم 

نقشه، آن ها را به کار ببندیم.
وضعیت الیه ها از طریق نوار ابزار الیه ها قابل کنترل است، اما براي ایجاد و تنظیم خواص الیه ها با اجراي 

فرمان Layer به یکي از شیوه هاي زیر مي توان عمل کرد.

شیوه هاي ورود فرمان

Layer toolbar

LayerFormat menu

LayerCommand:

ww
w.

ira
na

rz
e.

ir



156

وقتي فرمان Layer را وارد کنیم، پنجره ي Layer Properties Manager مطابق ش��کل زیر ظاهر مي ش��ود که 
قسمت هاي مهم آن را معرفي کرده ایم.

جاري نمودن اليه  
Current Layer

حذف اليه  
Delete

ايجاد اليه ي جديد  
New Layer

اليه ي جاري   
 Current Layer:

0
تنظيمات 
تخصصي 

اليه ها

توضيحات  
Description

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

توجه داشته باشید، در این پنجره به صورت پیش فرض فقط یك الیه با نام صفر و ویژگي هاي پیش فرض وجود 
دارد. 

مراحل ايجاد يك اليه ي جديد
1. فرمان Layer را وارد مي کنیم.

2. در پنجره ي Layer Properties Manager روي نش��انه ي  کلیك مي کنیم، که نتیجه ي آن اضافه شدن یك 
الیه ي جدید با نام  Layer 1 در لیست الیه هاست.

3. نام موردنظر براي الیه ي جدید را تایپ مي کنیم تا جایگزین نام Layer 1 شود.
  white 4. خواص مربوط به خطوط را در قسمت هاي مربوط تغییر مي دهیم. براي مثال جهت تغییر رنگ روي

در ستون Color کلیك مي کنیم و رنگ موردنظر را از جعبه ي رنگ ها انتخاب مي کنیم.
OK کلیك مي کنیم. 5. روي دکمه ي 

نكته

اگر ايجاد اليه با موفقیت انجام ش��ده باش��د نام اليه هاي جديد، بايد در فهرس��ت نوار اليه ها 
wwموجود باشد.

w.
ira

na
rz

e.
ir



157

ايجاد و تنظیم اليه هاي كاربردي در نقشه كشي
همان طور که در ابتداي این توانایي ذکر شد مي توان انواع خطوط کاربردي در نقشه کشي را در الیه ها تنظیم کرد 
و با اختصاص ویژگي هاي استاندارد نظیر پهناي خطوط آن ها را به کار بست. براي این منظور، جدول پیشنهادي 

ارائه مي شود که مي تواند الگویي براي ایجاد و کاربرد الیه ها باشد.

)Application( کاربرد
پهناي خط 

)Line weight(
نوع خط 

)Linetype(
)Name( نام الیه

0.50Continuous0کادر و جدول مشخصات

0.50ContinuousMaineخطوط اصلي نماهاي نقشه

0.35HiddenlineHidخطوط ندید )خط چین( نقشه

0.25CenterlineCenخطوط محور )تقارن( نقشه

خطوط رابط و کمکي نظیر مجهول یابي، 
برخوردها و گسترش ها

0.18ContinuousAid

0.25ContinuousDimاندازه گذاري، کیفیت سطح و تولرانس گذاري

0.25ContinuousHatchهاشور برش، هاشور آج و...

0.50ContinuousIsoتصویر مجسم ایزومتریك

0.50ContinuousDevگسترش احجام توخالي

نكته

1. جدول پیشنهادي باال متناسب با قواعد و اصول نقشه كشي صنعتي است.
2. اختصاص رنگ س��لیقه اي است چون در چاپ نقش��ه اصواًل خطوط مشكي  هستند، اما اگر 

انتخاب قلم در پالت برحسب رنگ باشد مي توان به هر اليه رنگ جداگانه اي اختصاص داد.
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دستوركار شماره ي 1:
با توجه به جدول پیش��نهادي کارب��رد الیه ها، الیه هاي Hid ،Maine و cen را ایج��اد و خطوط مربوطه توأم با 

ویژگي هاي آن ها را تنظیم کنید. براي الیه ي صفر )0( نیز خواص مندرج در جدول را اختصاص دهید.
)زمان: 15 دقیقه(

مراحل اجرا:
1. یك فایل ترسیمي به ابعاد A4 ایجاد و آن را توأم با ذخیره سازي نام گذاري کنید.

2. فرمان Layer را وارد کنید تا پنجره ي زیر ظاهر شود.

3. در پنجره ي Layer properties manager روي نش��انه ي  )New layer( کلیك کنید تا الیه ي جدید ایجاد 
شود. بالفاصله نام آن را به maine تغییر دهید.

4. عملیات مرحله ي 3 را دو بار دیگر تکرار کنید و نام الیه هاي جدید را به Cen و Hid تغییر دهید.
5. در سطر هر الیه در ستون Color بر روي نشانه رنگ کلیك کنید و رنگ مورد نظر را از جعبه رنگ ظاهرشده 

مطابق شکل را انتخاب کنید.
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6. به منظ��ور تنظی��م وزن )ضخامت یا پهنا( خط در س��طر الیه ي صفر )0( و س��تون Lineweight روي عبارت 
Default  کلیك کنید تا پنجره ي Line weight مطابق شکل زیر ظاهر شود.

7. در پنجره ي Line weight ضخامت خط 0/50  را بیابید و روي آن کلیك کنید تا عدد mm 0/50  در مقابل 
OK کلیك کنید. عبارت: New درج شود و سپس روي دکمه ي 

 Select Linetype کلیك کنید تا پنجره ي Continuous روي عبارت Linetype و در ستون Cen 8.  در سطر الیه
مطابق شکل زیر ظاهر شود.

9. در پنجره ي Select linetype روي دکمه ي Load کلیك کنید تا پنجره ي مخزن بارگذاري خطوط مطابق شکل 
زیر ظاهر شود.

نكته

1. وزن )ضخامت( پیش فرض )default( كلیه خطوط احضار شده به اليه ها mm 0/25 است.
2. در هنگام ترسیم در اليه ها به كمك دكمه ي LWT مي توان نمايش ظاهري ضخامت خطوط 

را فعال و غیرفعال كرد.
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10. در پنج��ره ي Load or reload linetype )مخ��زن خطوط(، نوع خط Center را بیابید و روي آن کلیك کنید 
OK کلیك کنید. تا هاي الیت شود و سپس روي دکمه ي 

11. در پنجره ي Select linetype روي نوع خط Center کلیك کنید تا هاي الیت ش��ود و س��پس روي دکمه ي  
OK کلیك کنید، نتیجه ي آن باید تغییر نوع خط الیه Cen از Continuous   به Center باشد.

12. پهناي خط الیه ي Cen را طبق تغییر پهناي خط الیه ي صفر )0( به پهناي 0.25 تغییر دهید.
13. براي الیه ي Hid نیز مطابق مراحل فوق نوع خط Hidden و پهناي 0.35 را تنظیم کنید.

OK کلیك کنید. 14. در پنجره ي Layer Properties Manager روي دکمه ي 
15. فایل خود را ذخیره کنید.

16. نتیجه ي کار را جهت تأیید و ارزشیابي به هنرآموز محترم ارائه دهید.
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)Set Current Layer( جاري كردن اليه
الیه ي جاري الیه اي اس��ت که نام و ویژگي هاي آن در نوار ابزار الیه ها قابل مش��اهده است و موضوعاتي را که 

ترسیم مي کنیم در آن ایجاد مي شود. براي جاري کردن مراحل زیر را طي مي کنیم.
1. در نوار ابزار الیه ها، روي کشو بازشونده ي فهرست الیه ها کلیك مي کنیم.

2. مکان نما را روي س��طر الیه ي موردنظر مي بریم تا هاي الیت ش��ود و سپس کلیك مي کنیم. با پدیدار شدن 
الیه ي مزبور در کادر اصلي از ابزار الیه ها آن الیه جاري محسوب مي شود.

Line Type Scale مقیاس نوع خط
 )Center Line( منظور از مقیاس نوع خط، کوچکي یا بزرگي تکه هاي تشکیل دهنده ي خطوط غیرممتد نظیر خط محور
و خط ندید )Hidden Line( اس��ت. براي روشن ش��دن موضوع به شکل زیر توجه کنید. مقیاس نوع خط را به کمك 

LTS مي توان تنظیم کرد.

جاري كردن اليه به كمك موضوعاتش 
Make object’s Layer current

)cen( اليه ي جاري شده )ب(

اليه ي جاري  )cen( در حين جاري كردن اليه )الف(

Lts = 0.50Lts=1

نكته

1. از طريق پنجره ي Layer properties manager با كلیك روي اليه ي موردنظر و سپس كلیك 
روي نشانه ي )set current( نیز مي توان يك اليه را جاري كرد.

2. اگر در اليه ي موردنظر براي جاري ش��دن، موضوعي ترسیم شده باشد با انتخاب آن موضوع و سپس 
كلیك روي نشانه ي  )make object’s layer current( نیز مي توان يك اليه را جاري كرد.

 Bylayer 3. يكي ديگر از نشانه هاي جاري شدن يك اليه مطابقت رنگ و نوع خط همراه با اصطالح
در نوار خواص موضوعات )properties( در كنار نوار اليه هاست.
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مراحل تنظیم مقیاس نوع خط
1. فرمان LineType Scale( LTS( را وارد مي کنیم 

2. ضریب جدید مقیاس خطوط را وارد مي کنیم.

روش ديگر بارگذاري و تنظیم مقیاس انواع خطوط
بارگذاري )Load( و تنظیم مقیاس خطوط )Ltscale( از منوي Format به طریق زیر نیز امکان پذیر است.
1. در منوي Format بر روي …Line type کلیك مي کنیم تا پنجره ي Line type Manager ظاهر گردد.

2. توسط دکمه ي Load بارگذاري خطوط مورد نیاز را انجام مي دهیم.

3. در قسمت Global scale factor ضریب مقیاس کلیه ي خطوط )خطوط موجود و خطوطي که ترسیم خواهند شد( و یا 
در قسمت Current object scale فقط ضریب مقیاس خطوط جدید را تنظیم مي کنیم.

Command : LTS ↵
Enternew Linetype scale factor <1.0000>:

2

3

نكته

در صورتي كه قسمت Global scale factor در پنجره ي Line type Manager موجود نباشد با 
Show details ظاهر مي شود. wwكلیك بر روي دكمه ي 
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دستور كار شماره ي 2:
نقشه ي مقابل را روي کاغذ A4 در الیه هاي ایجاد شده در تمرین قبل، ترسیم کنید.

)زمان: 35 دقیقه(

مراحل اجرا:
1. فایل ترسیمي A4 را ایجاد و ضمن ذخیره سازي آن را نام گذاري کنید.

2. الیه هاي موردنیاز نقشه )Cen ،Maine و Hid( را ایجاد و خواص آن ها را طبق استانداردهاي نقشه کشي تنظیم 
کنید و عملیات انجام شده را ذخیره کنید.

3. کادر و جدول مشخصات را در الیه ي صفر)0( ترسیم کنید.
4. الیه ي Maine را جاري و خطوط اصلي نقشه را در آن ترسیم کنید.

5. الیه ي Cen را جاري و خطوط محور را در آن ترسیم کنید.
6. الیه ي Hid را جاري و خطوط ندید را در آن ترسیم کنید.

7. فایل خود را مجدداً ذخیره کنید.
. نتیجه ي کار را جهت تأیید و ارزشیابي به هنرآموز محترم ارائه دهید. 8

نكته

wwاز اين پس ترسیم كلیه ي خطوط محور و تقارن طبق اصول نقشه كشي الزامي است. 
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حذف اليه  )Layer Delete( در اتوكد 2008
الف( حذف الیه ي خالي )الیه اي که در آن موضوعي وجود نداشته باشد(:

1. فرمان Layer را وارد مي کنیم تا پنجره ي Layer properties manager ظاهر شود.
2. در پنجره ي Layer properties manager روي الیه ي خالي موردنظر کلیك کنید تا هاي الیت شود.

OK کلیك مي کنیم. 3. روي نشانه ي  )Delete Layer( و سپس روي دکمه ي 
ب( حذف الیه ي داراي محتوي )الیه اي که در آن موضوع وجود دارد(:

1. از منوي Format گزینه ي Layer tools و سپس زیرگزینه ي Layer Delete را انتخاب مي کنیم.
2. در پاسخ به پیغام ]Select object on layer to delete or ]Name موضوعي از الیه ي موردنظر را بر مي گزینیم 

و یا به کمك گزینه ي Name نام آن الیه را انتخاب مي کنیم.
3. در پاسخ به پیغام ]Select object on layer to delete or ]Name/undo اینتر مي کنیم.

4. در پاسخ به پیغام <Do you wish to continue? ]yes/no[<No حرف y را وارد مي کنیم.

كنترل وضعیت اليه ها
اگر به نوار ابزار الیه ها توجه کنید؛ به جز نام و رنگ الیه، عالئم دیگري مطابق شکل زیر موجود است، که به 

کمك آن ها مي توانیم وضعیت الیه ها را کنترل کنیم

 - محتواي یك الیه ي روشن )on( مشاهده مي شود و قابل بازسازي مجدد )Regent( و چاپ نیز است.
 - محتواي یك الیه خاموش )off( مشاهده نمي شود در نتیجه قابل بازسازي مجدد و چاپ نیز نیست.

مديريت 
خواص اليه ها

Lock/UnLockThaw/FreezOn/Off  On/Off: )خاموش و روشن کردن الیه(

نكته

1. حذف اليه جاري )Current(، امكان پذير نیست مگر اينكه از حالت جاري خارج شود.
2. حذف اليه ي صفر)0( و اليه ي Defpoints )مربوط به اندازه گذاري( به هیچ وجه امكان پذير نیست.

نكته

 اليه ي خاموش )off( را مي توان جاري )Current(  كرد و حتي در آن موضوعاتي ايجاد نمود، 
wwاما طبعًا موضوعات قابل مشاهده نیستند.
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مراحل خاموش و روشن كردن اليه
1. در نوار ابزار الیه ها روي نشانه ي  کلیك مي کنیم تا لیست الیه ها باز شود.

2. مکان نما را روي الیه ي مورد نظر برده و بر روي نشانه ي   کلیك مي کنیم، بدیهي است در صورتي که الیه 
روشن باشد خاموش مي شود و به همین ترتیب عکس این موضوع نیز انجام مي شود.

 Lock/ unlock )قفل و باز كرن اليه(

محتواي یك الیه ي قفل )Lock( مشاهده مي شود، اما قابل ویرایش نیست البته در الیه ي قفل مي توان موضوعاتي 
ایجاد کرد.

محت��واي ی��ك الیه ي باز )unlock( عالوه بر اینکه قابل مش��اهده اس��ت، همه ي قابلیت هاي ترس��یمي و 
ویرایشي را دارد.

مراحل قفل كردن و باز كردن اليه:
1. در نوار ابزار الیه ها به روي نشانه ي  کلیك مي کنیم تا لیست الیه ها باز شود.

2. مکان نما را روي الیه ي مورد نظر برده و بر روي نشانه ي  کلیك مي کنیم.
بدیهي  است در صورتي که الیه باز باشد قفل مي شود و برعکس آن اگر قفل بوده باز مي گردد.

 Freeze / Thaw منجمد و گرم كردن اليه

 Freeze اس��ت و در صورتي که Thaw گ��رم بودن( یك الیه  و ی��ك الیه در حالت عادي( Thaw نش��انه ي
ww)منجمد( ش��ود نش��انه ي آن به تغییر مي یابد و موضوعات محتواي الیه ي مزبور مخفي مي ش��ود، و همه ي 
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عملیات ترسیمي و ویرایشي در آن غیر ممکن مي شود.
الیه ي جاري را نمي توان Freeze کرد. پس متقاباًل یك الیه ي Freeze شده را نمي توان جاري کرد.

مراحل Freeze )منجمد( كردن يك اليه
1. در نوار ابزار الیه ها روي نشانه ي کلیك مي کنیم تا فهرست الیه ها باز شود.

2. مکان نما را روي الیه ي مورد نظر مي بریم و روي نشانه ي  کلیك مي کنیم تا به شکل  در آید.

نكته

نش��انه ي   در نوار ابزار اليه ها مربوط به Viewports )درگاه هاي ديد( اس��ت كه در مبحث 
پیشرفته به آن مي پردازيم.

نكته

در من��وي Format از طريق گزينه ه��اي Layer و Later tools نیز مي توانیم وضعیت اليه ها را 
كنترل كنیم.

نكته

به ياد داشته باشیم اليه هاي خاموش و قفل جاري مي شوند اما اليه ي منجمد جاري نمي شود.
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ارزشیابي پاياني
نظري ◄ 

1. مفهوم و کاربرد الیه ها را شرح دهید.
2. مراحل ایجاد یك الیه ي جدید و تنظیم خواص آن را بنویسید.

3. مراحل تنظیم مقیاس نوع خط را بنویسید.
4. در پنجره ي مدیریت الیه ها ستون ......... براي تنظیم نوع خط کاربرد دارد.

5. براي بارگذاري )احضار( خطوط در پنجره ي Select Line type بر روي دکمه ي................ کلیك مي کنیم.
6. مقدار پیش فرض پهنا )ضخامت( خطوط در اتوکد mm 0/25 است.

 درست   نادرست 
7. حذف الیه ي جاري امکان پذیر نیست.
 درست   نادرست

8. وارد کردن فرمان الیه از کدام روش امکان پذیر نیست؟
Format الف( نوار ابزار الیه ها   ب( منوي 

 ج( نوار وضعیت   د( خط فرمان
9. نمایش ظاهري پهناي خطوط توسط کدام گزینه از نوار وضعیت صورت مي گیرد؟

Model)د   Ducs)ج   Dyn )ب   LWT )الف 
10. در کدام وضعیت محتواي الیه قابل ویرایش نیست؟

 Current )د    Thaw )ج   Lock )ب    On )الف 
11. در کدام وضعیت امکان جاري کردن الیه نیست؟

Unlock )د   Freeze )ج   Lock )ب   Off )الف 
12. حذف کدام الیه امکان پذیر است؟

 الف( جاري   ب( صفر)0(   ج( Defpoint   د( خالي
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عملي )زمان: 180 دقیقه( ◄
 براي هریك از نقشه هاي ارائه شده مطلوب  است:

1. نگارش مراحل انجام کار.
2. تنظیم فایل ترسیمي متناسب با ابعاد نقشه، نام گذاري و ذخیره سازي فایل.

3. ایجاد و تنظیم خواص الیه هاي الزم مطابق استاندارد.
4. ترسیم کادر و جدول در الیه ي صفر)0( طبق اصول نقشه کشي.

5. ترسیم نماي نقشه در الیه هاي مربوطه طبق استانداردهاي نقشه کشي.
6. حذف الیه هاي اضافي.

7. ذخیره سازي فایل.
8. ارائه  ي نتیجه ي کار به هنرآموز محترم جهت تأیید و ارزشیابي.
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توانايي كنترل خواص موضوعات
پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 

 - مفهوم خواص موضوعات را بیان کند.
 - خواص موضوعات موجود در یك نقشه را شناسایي کند.

 - فرمان Properties را اجرا کرده و جزئیات پنجره ي آن را شرح دهد.
 - خواص موضوعات را کنترل و در صورت نیاز تغییر دهد.

 - خواص موضوعات را با یکدیگر تطبیق دهد.

 - خواص قابل تطبیق موضوعات را تنظیم کند.
 - تنظیم خواص موضوعات را در ترسیم نقشه هاي صنعتي به کار گیرد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

268
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پیش آزمون
1. چگونه مي توان رنگ موضوعات را در اتوکد تغییر داد؟

2. نوع خط موضوعات نظیر خط محور و خط  ندید چگونه احضار مي شود؟
3. مقیاس خطوط ندید و محور چگونه تنظیم مي شود؟

4. اگر بر روي یك موضوع دبل کلیك کنیم چه پیش مي آید؟
5. چگونه مي توانیم ویژگي هاي خطوط شکل )الف( با شکل )ب( را با هم تطبیق دهیم؟

)ب()الف(
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)Object Properties( خواص موضوعات
همان طور که در مباحث قبلي آموختید، ویژگي هاي موضوعات ترسیمي نظیر رنگ، نوع خطوط، وزن )ضخامت( 
خطوط در الیه ها قابل مدیریت است؛ عالوه بر این نوار ابزاري موسوم به Properties مطابق شکل زیر در کنار 
ن��وار ابزار الیه ها وجود دارد که از طریق آن مي توانیم برخ��ي خصوصیات جاري موضوعات را تنظیم و کنترل 

کرده و تغییر دهیم.

نوار ابزار خواص موضوعات 
Properties

Line weight control
كنترل وزن )ضخامت( خط

Line type control
 كنترل نوع خط

Color control
كنترل رنگ

نکته ي قابل توجه این اس��ت که اصطالح By Layer در قس��مت هاي مختلف این نوار ابزار به مفهوم تطبیق این 
خواص با تنظیمات الیه ي جاري است و رنگ، نوع خط و ضخامت خط جاري از الیه ي جاري تبعیت مي کند. 
به همین دلیل توصیه مي ش��ود با مدیریت تخصصي الیه ها از تغییر این خواص در نوار ابزار Properties پرهیز 

کنید.

خ��واص موضوعات از طری��ق اجراي فرمان Properties نیز قابل کنترل و تنظیم اس��ت که عالوه بر خواص 
مرتب��ط ب��ا الیه ها، خواص دیگ��ري از موضوعات را مي توانیم کنت��رل و تنظیم کنیم، در ادام��ه با اجراي فرمان 

Properties به شرح عملکرد آن مي پردازیم.

نكته

اصط��الح By color در انتهاي نوار ابزار Properties كه به صورت عادي غیر فعال اس��ت 
براي كاربرد رنگ در چاپ نقشه توسط پالتر است.
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Properties اجراي فرمان
 براي اجراي فرمان Properties عالوه بر شیوه هاي معمول 

به دو روش دیگر نیز مي توان عمل کرد.
1. انتخاب موضوع یا موضوعات مورد نظر و کلیك راست 
در صفحه ي ترس��یمي و س��پس کلیك ب��ر روي گزینه ي 

.Properties

2. دبل کلیك بر روي موضوع مورد نظر.

ب��ا وارد ک��ردن فرم��ان Properties از طریق هریك از 
شیوه هاي گفته شده پنجره اي مطابق شکل روبه رو ظاهر 

مي شود که به شرح جزئیات آن مي پردازیم.
نام موض��وع انتخاب��ي در کادر ب��االي پنجره درج 
مي گ��ردد و در صورت انتخ��اب چند موضوع، مجموع 
آن ها با اصطالح All مش��خص مي شود که با باز کردن 
لیست آن ها توسط نشانه ي  مي توانیم موضوع مورد 
نظ��ر را از بی��ن آن ها انتخاب کرده و خ��واص آن ها را 

کنترل کنیم.
وقتي نش��انه ي  ظاهر باشد امکان اضافه کردن 
چن��د موضوع اس��ت و در صورتي که با کلیك کردن بر 
روي آن به نش��انه ي     تغییر ش��کل پیدا کند فقط 

امکان انتخاب یك موضوع میسر است.

شیوه هاي ورود فرمان

Standard Toolbar

PropertiesModify menu

Properties يا 
pr  يا ch

Command line

نكته

با دبل كلیك بر روي برخي موضوعات نظیر هاشور، امكانات ويرايشي مخصوص همان موضوع 
ظاهر مي ش��ود. در اين صورت ب��راي اجراي فرمان Properties ب��ر روي اين موضوعات بايد از 

شیوه هاي ديگر عمل كنیم.

موضوع انتخابي
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دکمه ي  براي انتخاب موضوعات از طریق پیغام Select Objects کاربرد دارد.
دکمه ي  براي انتخاب سریع موضوعات به کمك خواص مشترکشان کاربرد دارد.

در قسمت General، کنترل و تنظیم خواص عمومي موضوعات نظیر رنگ، الیه، نوع خط، مقیاس نوع خط، 
پهناي خط امکان پذیر است.

در قسمت 3D Visualization  خواص موضوعات سه بعدي قابل کنترل و تنظیم است.
در قسمت Geometry خواص هندسي نظیر مختصات و اندازه ي مؤلفه هاي موضوعات انتخابي قابل کنترل 
و تنظیم اس��ت، براي مثال اگر موضوع انتخابي یك دایره باش��د، مختصات مرکز، شعاع، قطر، محیط و مساحت 

آن ظاهر مي شود که مي توانیم آن ها را تغییر دهیم:
- پ��س از کنت��رل و تنظیم خواص موضوعات به کمك نش��انه ي × مي توانیم پنجره را ببندیم و براي خروج 

موضوعات از حالت انتخاب ESC کاربرد دارد.

نكته

تغییر نحوه ي انتخاب از  به  در پنجره ي Properties بر روي روش انتخاب تكي در 
 Shift كلیه ي عملیات ويرايش��ي اثر مي گذارد به نحوي كه براي انتخاب چند موضوع بايد كلید 

را پايین نگه داريم.

به خاطر داش��ته باشید؛ هر يك از خواص رنگ )Color(، نوع خط )Line type( ضخامت خط 
)Line weight( به صورت مس��تقل فرمان محسوب مي شود كه از طريق خط فرمان قابل اجراست، 
اما به دلیل تنظیم اصولي آن ها از طريق مديريت اليه ها و كنترل خواص موضوعات از اجراي مستقل 

آن ها صرف نظر مي كنیم.

يادآوري
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دستور كار شماره ي 1:
یك دایره با موقعیت و شعاع دلخواه مطابق شکل روبه رو 

ترسیم کنید و بر روي آن عملیات ذیل را انجام دهید.
)زمان: 5 دقیقه(

مراحل اجرا:
1. ب��ر روي دایره دبل کلیك کنید و یا به ش��یوه هاي دیگر 

فرمان Properties را بر  روي آن اجرا کنید.
2. در پنج��ره ي Properties در قس��مت General رنگ 

دایره را به رنگ سبز تغییر دهید.
3. در قسمت Geometry در کادر Diameter عدد 40 را 

وارد کنید.
4. خط��وط مح��ور را انتخاب کنید و مقی��اس آن ها را در 

قسمت Line type scale به عدد 0.5 تغییر دهید.
5. فایل خود را ذخیره کنید.

6. نتیج��ه ي کار را جه��ت تأیید و ارزش��یابي به هنرآموز 
محترم ارائه دهید.
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)Match Properties( تطبیق خواص موضوعات
فرض کنید مي خواهیم دایره ي موجود در ش��کل )ب( را مطابق ش��کل )الف( در آوریم به نحوي که همزمان ضخامت خط 
آن نیز تنظیم ش��ود. به این عمل تطبیق خواص موضوعات گفته مي ش��ود و در آن ش��کل )الف( مرجع و شکل )ب( مقصد 

محسوب مي شود.

Match properties اجراي فرمان
این فرمان به شیوه هاي متعدد قابل ورود است که در جدول مشاهده مي کنید.

)ب()الف(

شیوه هاي ورود فرمان

Standard Toolbar

Match PropertiesModify menu

Match Properties
painter يا ma يا  

Command line

]گزين��ه ي Setting[: ب��ه کمك این گزینه مي توانیم خواص قابل تطبیق موضوعات را تنظیم کنیم. که در ادامه به 
آن مي پردازیم. 

Match Properties مراحل اجراي فرمان

:1Select Source Object. موضوع مرجع را انتخاب مي کنیم.

:]2Select destination object(s) or [Settings. موضوع یا موضوعات مقصد را انتخاب مي کنیم.

:]3Select destination object(s) or [Settings. براي پایان فرمان و اعمال موضوعات اینتر مي کنیم.
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تنظیم خواص قابل تطبیق موضوعات
اگر در مرحله ي س��وم اجراي فرمان Match Properties ح��رف S را وارد کنیم پنجره ي  Property Settings مطابق 

شکل زیر ظاهر مي شود که به کمك آن مي توان خواص مورد نظر را تنظیم کرد.

 Special Properties خواص پایه شامل همان خواص عمومي و در قسمت Basic Properties در این پنجره در قسمت
خواص ویژه شامل مباحث تخصصي نظیر هاشور، متن و اندازه گذاري قابل تنظیم است.

نكته

در پنجره ي فوق، گزينه ي plot styles  كه غیر فعال اس��ت براي تنظیم رنگ در س��بك براي 
چاپ نقشه كاربرد دارد كه در مباحث آينده به آن مي پردازيم.
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ارزشیابي پاياني

نظري )زمان: 20 دقیقه( ◄
1. مفهوم و کاربرد هریك از اصطالحات زیر را بنویسید؛

:Color

:Line type

:Line weight

:Line type scale

2. مفهوم و کاربرد فرمان Match Properties را بنویسید.
3. گزین��ه ي ............... موجود در نوار خواص موضوعات به مفهوم تطبیق خواص جاري موضوعات با خواص 

تنظیم شده ي الیه هاست.
4. فرمان .............. براي کنترل و تنظیم خواص موضوعات کاربرد دارد.

5. اصط��الح By color در انته��اي نوار ابزار Properties که به صورت عادي غیر فعال اس��ت براي کنترل رنگ  
موضوعات در هنگام چاپ نقشه کاربرد دارد.

 درست    نادرست  
6. دبل کلیك بر روي برخي موضوعات، نظیر هاشور امکانات ویرایشِي آن ها ظاهر مي شود.

 درست   نادرست
7. تغیی��ر نحوه ي انتخاب از  ب��ه  در پنجره ي Properties تأثیري بر روش ه��اي انتخاب در عملیات 

ویرایشي ندارد.
 درست   نادرست

8. گزینه ي Setting در پیغام هاي فرمان Match Properties براي تنظیم خواص قابل تطبیق موضوعات کاربرد 
دارد.

 درست    نادرست
9. کدام یك از اصطالحات زیر براي اجراي فرمان کنترل خواص موضوعات به خط فرمان کاربردي نیست؟

cp)د   ch)ج    pr)ب     Properties)الف 
10. در کدام قسمت از پنجره ي Properties مختصات و مؤلفه هاي هندسي موضوعات کنترل و تنظیم مي شود؟

 3D Visualization)ب     General)الف 
  Coordinate)د   Geometry )ج ww
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11.کدام نشانه در پنجره ي Properties براي انتخاب سریع برحسب ویژگي هاي مشترك کاربرد دارد؟
 الف(    ب(    ج(     د( 

12. کدام موضوع در تنظیم خواص قابل تطبیق جزء خواص عمومي است؟
 الف(  الیه   ب( متن   ج( اندازه گذاري  د( هاشور

تحقیق كنید: ◄ 
نشانه هاي  و  در حاشیه ي پنجره ي Properties چه کاربردي دارند؟

عملي: )زمان 120 دقیقه( ◄
 Properties 1. ی��ك پاره خ��ط به کمك موس با طول و موقعیت دلخواه ترس��یم کرده و س��پس از طریق فرمان

پاره خط را به صورت افقي و طول آن را به اندازه  ي 100 تنظیم کنید.
2. یك دایره با موقعیت و شعاع دلخواه ترسیم کنید و سپس از طریق فرمان Properties مرکز آن را با مختصات 

100 و 100 و قطر 67/5 تنظیم کنید.
3. یك بیضي با موقعیت و اندازه ي دلخواه ترسیم کرده و سپس از طریق پنجره ي Properties خواص عمومي و 

هندسي آن را بررسي کنید و تفاوت هاي خواص آن با خواص دایره را به هنرآموز محترم خود گزارش کنید.
4. براي هریك از شکل هاي زیر مطلوب است:

الف( تنظیم فایل ترسیمي A4 و نام گذاري و ذخیره سازي فایل مزبور.
ب( ایجاد و تنظیم الیه هاي الزم طبق استاندارد هاي نقشه کشي.

ج( ترسیم نقشه در الیه هاي مربوطه.
د( تنظیم خواص موضوعات نقشه.

نكته

ضمن رعايت ضخام��ت خطوط از طريق مديريت اليه ها مقیاس خطوط )Lts( نیز بايد مطابق 
wwبا نقشه ي كتاب باشد.
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واحد كار پنجم
ترسیم و ويرايش موضوعات يك پارچه

شماره ي 
عنوان توانایيتوانایي

زمان

جمععملينظري

ترسیم موضوعات یکپارچه به کمك    1
Rectangle و Polygon ,Pline

268

2
توانایي اجراي فرامین

Rectangle ،Chamfer ،Fillet
268
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توانايي ترسیم موضوعات يك پارچه به كمك Pline و 
.Rectangle و Polygon

در پايان آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
 - مفهوم یك پارچه بودن موضوعات را توضیح دهد و مثال بزند.

 - فرمان Pline را اجرا و به کمك آن موضوعات یك پارچه ترسیم کند.
 - گزینه هاي فرمان Pline را شناسایي کند و در ترسیمات به کار ببرد.

 - فرمان Polygon را اجرا و به کمك آن چند ضلعي ترسیم کند.
 - انواع روش هاي ترس��یم چند ضلعي منتظم در فرمان Polygon را شناس��ایي و کاربردهاي هر روش را با مثال 

عملي تشریح کند.
 - فرمان Rectangle را اجرا و به کمك آن مستطیل ترسیم کند.

 - گزینه هاي فرمان Rectangle را شناسایي کند و در تمرینات عملي به کار ببرد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

268
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پیش آزمون
1. اگر شکل زیر را با فرمان هاي Line و Arc ترسیم کرده باشیم، از چند قسمت تشکیل شده است؟

2. چگونه مي توانیم شکل باال را به صورت یك پارچه ترسیم کنیم که یك موضوع محسوب شود؟
3. چند ضلعي منتظم را تعریف کنید و مثال بزنید.

4. در نقشه کشي چند ضلعي هاي منتظم به چند روش ترسیم مي شود.
5. منظور از دایره ي محیطي و دایره ي محاطي در چند ضلعي هاي منتظم چیست. با شکل مثال بزنید.

sw .6 و e را در یك شش ضلعي منتظم نشان دهید و رابطه ي ریاضي آن ها را بنویسید.
7. در.............. طول ضلع با شعاع برابر است.

8. مرکز چند ضلعي هاي منتظم چگونه به دست مي آید؟ با شکل مثال بزنید.
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موضوعات يك پارچه
Polyline یك موضوع خطي یك پارچه اس��ت که از پاره خط، کمان یا ترکیب هر دو ش��کل تش��کیل ش��ده که 

به صورت متوالي به هم متصل است؛ براي روشن شدن موضوع به شکل هاي )الف( و )ب( توجه کنید.
ش��کل )الف( با فرمان Polyline ایجاد ش��ده که یك 
موضوع محس��وب ش��ده و پس از کلی��ك روي پاره خط 

افقي، همه ي موضوع انتخا ب  مي شود.
ش��کل )ب( با فرمان ه��اي Line و Arc ایجاد ش��ده 
که چهار موضوع محس��وب مي ش��ود و با کلیك روي هر 

قسمت، فقط همان قسمت انتخاب مي شود.
چه تفاوت دیگري بین دو شکل )الف( و )ب( مالحظه 

مي شود؟   

از دیگ��ر ویژگي هاي موضوعات Polyline این  اس��ت که 
مي تواند با خط عریض ایجاد شوند.

عرض پايان 
End Width

عرض شروع
Start Width 

نكت��ه: موضوعات غی��ر يك پارچه را نیز مي توان ويرايش و يك پارچه كرد، كه در مباحث آينده 
به آن مي پردازيم.

)الف(

)ب(

Pline موضوع يك پارچه ي ايجاد شده با
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 Pline اجراي فرمان
فرایند اجراي فرمانPline  در حالت جاري شبیه به اجراي 
فرمان Line اس��ت. اما با انتخاب گزینه ي A مي توانیم در 

ادامه ي پاره خط ها کمان نیز ترسیم کنیم.

مثال:
1. فرمان Pline را وارد مي کنیم.

Command: Pline ↵

2. نقطه ي شروع را تعیین مي کنیم. 
Specify Start point:

3. نقطه ي بعدي را تعیین مي کنیم. 

Specify next point,
or [Arc/Half width / length / undo / width[ @ 
0 , -20 ↵

شیوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

PolylineDraw menu

Pline يا PL ↵  Command line

Pline مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: pL. فرمان Pline  را وارد مي کنیم. 

 :2Specify start point. نقطه ي شروع را وارد مي کنیم. 

/3Specify next point or [Arc/Hallf Width. نقطه ي پایان پاره خط را وارد مي کنیم.
Length/undo/Width[:

/4Specify next point or [Arc/Hallf Width. حرف A را براي ترسیم کمان وارد مي کنیم.
Length/undo/Width[: A ↵

5Specify endpoint of arc or. نقطه ي پایان کمان را وارد مي کنیم.
[Angle/ Center/ close/ Direct on/ Halfwidth/ 
Line/ Radius/ second pt/ undo/ width[: 

6. براي پایان دادن به اجراي فرمان اینتر مي کنیم.
Specify endpoint of arc or
[Angle/ Center/ close/ Direct on/ Halfwidth/ 
Line/ Radius/ second pt/ undo/ width[:
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4. حرف A را وارد مي کنیم. 

Specify next point
or Arc/ close /Half width / length / undo / 
width: A ↵

5. نقطه ي پایان کمان را تعیین مي کنیم. 

Specify end point of arc,
Or [Angle / Center / close / Direction / Half 
width / line / Radius / Second pt / Undo / 
Width[: @ 20,0 ↵

6. گزینه ي  CL را براي بس��تن ش��کل و پایان دادن به کار 
وارد مي کنیم.

Specify end point of arc,
Or [Angle / Center / close / Direction / Half 
width / line / Radius / Second pt/ Undo / 
Width[:CL ↵ 
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]گزينه ي Close    [: کاربرد این گزینه باعث بسته شدن شکل و پایان اجراي فرمان مي شود.

]گزينه ي Width[: این گزینه براي تعیین پهنا براي پاره خط ها و کمان هاي در حال ترسیم کاربرد دارد.

]گزينه ي Half Width[: عملکرد این گزینه همانند گزینه ي Width است با این تفاوت که در تنظیم پهناي آن 
نصف پهنا تعیین مي شود. 

]گزين��ه ي Length[: با به کار بردن این گزینه پاره خطي با طول عددي معین در امتداد آخرین پاره خط، ترس��یم 
مي شود، یعني نیازي به وارد کردن نقطه ي انتهاي پاره خط نیست.

اگر آخرین قسمت ترسیم شده کمان باشد به کمك گزینه ي Length پاره خطي مماس بر کمان ترسیم مي شود.

]گزينه ي Undo[: کاربرد این گزینه همانند فرمان Line باعث لغو )حذف( آخرین نقطه ي وارد شده مي گردد.

نكته

براي كاربرد گزينه ي Close از بین زيرمجموعه هاي گزينه ي Arc بايد CL را وارد كرد.
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دستور كار شماره ي 1: 
شکل روبه رو  را توسط فرمان Pline به صورت یك پارچه 

در کاغذ A4 ترسیم کنید.

مراحل اجرا:
1. فایل ترس��یمي را روي اندازه ي A4 تنظیم کرده و آن را 

نامگذاري و ذخیره کنید.
2. از طریق فرمان Pline کادر نقشه را ترسیم کنید.

3. مجدداً فرمان Pline را وارد کنید.
 Command: Pline ↵

4. مختصات نقطه ي A را به عنوان نقطه شروع وارد کنید. 
Specify Start Point: 40,50 ↵

5. مختصات نقطه ي B را وارد کنید.

Specify next Point or [Arc/ Half Width/ 
length/ undo/ Width[ @25< 0

6. حرف A را براي ترسیم کمان وارد کنید.
Specify next Point or [Arc/ Half Width/ 
length/ undo/ Width[:A ↵

7. مختصات نقطه ي C را وارد کنید.
Specify end point of arc or
[Angle/ CEnter/ Close/Direction/ Half 
Width/ line/ Radius/ Second Pt/ undo/ 
Width[: @10,10 ↵

8. حرف L را براي ترسیم پاره خط در ادامه وارد کنید.

Specify end point of arc or
[Angle/ CEnter/ Close/Direction/ Half Width/ 
Line/ Radius/ Second Pt/ undo/ Width[: L ↵

9. مختصات نقطه ي D را وارد کنید.
[Angle/ CEnter/ Close/Direction/ Holf Width/ 
line/ Radius/ Second Pt/ undo/ Width[: 30<90ww
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10. حرف A را براي ترسیم کمان وارد کنید.
Specify next Point or [Arc/ Half Width/ 
length/ undo/ Width[: A ↵

 ORTHO F8 یا دکمه ي  11. ابزار Ortho را به کمك کلید 
در نوار وضعیت فعال کنید.

12. موس را به س��مت چپ حرک��ت دهید و عدد 15 را 
وارد کنید.

Specify end Point of arc or [Angle/ CEnter/ 
Close/Direction/ Half Width/ Line/ Radius/ 
Second Pt/ undo/ Width[: 15 ↵

13. موس را به س��مت چپ حرک��ت دهید و عدد 15 را 
وارد کنید.

Specify end Point of arc or [Angle/ CEnter/ 
Close/Direction/ Half Width/ line/ Radius/ 
Second Pt/ undo/ Width[: 15 ↵

14. موس را به س��مت چپ حرک��ت دهید و عدد 15 را 
وارد کنید.

Specify end Point of arc or [Angle/ CEnter/ 
Close/Direction/ Half Width/ line/ Radius/ 
Second Pt/ undo/ Width[: 15 ↵

15. حرف L را براي ترسیم پاره خط در ادامه وارد کنید.

Specify end Point of arc or [Angle/ CEnter/ 
Close/Direction/ Half Width/ line/ Radius/ 
Second Pt/ undo/ Width[: L ↵

Ortho: 11.1690<180˚

Ortho: 13.7656<180˚

Ortho: 10.8318<180˚

Ortho: 7.1439<180˚

Ortho: 17.4623<270˚

نكته

فعال كردن Ortho را بدون خروج از فرمان Pline انجام دهید.
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نكته

در صورتي كه مراحل فوق الذكر را پشت 
س��رهم اجرا كرده باش��ید و در هنگام اجرا از 
فرم��ان Pline خارج نش��ده باش��ید با يك بار 
كلی��ك كردن بر روي ش��كل، بايس��تي مطابق 

شكل روبه رو حاصل كار شما باشد.

16. مختصات نقطه ي H را وارد کنید.

Specify next Point or [Arc/ Close/ Half 
Width/ length/ undo/ Width[ @ 30<270 ↵

17. حرف A را براي ترسیم کمان وارد کنید.
Specify next Point or [Arc/ close/  Half Width/ 
length/ undo/ Width[: A ↵

18.مختصات نقطه ي A را وارد کنید.

Specify end Point of arc or [Angle/ CEnter/ 
Close/Direction/ Half Width/ line/ Radius/ 
Second Pt/ undo/ Width[: @ 10, -10 ↵

19. براي پایان فرمان اینتر را وارد کنید.

Specify end Point of arc or [Angle/ CEnter/ 
Close/Direction/ Half Width/ line/ Radius/ 
Second Pt/ undo/ Width[:

20. فایل خود را ذخیره کنید.
21. نتیج��ه ي کار را جهت تأیید و ارزش��یابي به هنر آموز 

محترم ارائه دهید. 

Ortho: 14.0968<270˚
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نكته

چندضلعي منتظمي كه با فرمان Polygon ترس��یم مي ش��ود يك موضوع يك پارچه است، يعني 
اضالع از هم مستقل نیستند و همانند چند خطي يك پارچه ) Polyline( است.

 Inscribed الف( محاطيCircumscribed ب( محيطي

)ب( چندضلعي از جنس Polygon)لف( چندضلعي از جنس خط

Polygon فرمان
فرم��ان Polygon براي ترس��یم چندضلعي منتظم با تعداد 
اضالع 3 ت��ا 1024 کاربرد دارد. همان طور که مي دانیم در 
چندضلع��ي منتظم طول اضالع ب��ا یکدیگر و زوایاي بین 

اضالع نیز با هم مساوي است.
در اتوک��د چندضلعي منتظم به دو روش قابل ترس��یم 

است.
1. ترس��یم چندضلع��ي به روش دای��ره ي کمکي که خود 
داراي دو حالت است؛ در این روش با تعیین شعاع دایره ي 

کمکي چندضلعي ترسیم مي شود.
2. روش لب��ه )Edge(؛ در این روش با تعیین نقاط ابتدا و 

انتهاي یکي از اضالع چندضلعي ترسیم مي شود.
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Polygon اجراي فرمان
اگر فرمان Polygon را به یکي از شیوه هاي رو به رو وارد کنیم.

ابتدا تعداد اضالع، و س��پس روش ترسیم چندضلعي قابل 
انتخاب است.

شیوه هاي ورود فرمان

Draw Toolbar

PolygonDraw Menu

Polygon يا PolCommand line

)Center( مراحل ترسیم پنج ضلعي منتظم محاطي به روش مرکز

↵ 1Command: Polygon. فرمان Polygon را وارد مي کنیم.

2. ع��دد 5 را به عنوان تعداد ضلع وارد 
مي کنیم.

Enter number of sides <4>: 5 ↵

3. مرکز پنج ضلع��ي را وارد مي کنیم. 
مثال:

Specify center of Polygon or [Edge[: 
100,100↵

4. ح��رف I را به منظور تعیین حالت 
محاطي وارد مي کنیم.

Enter an option [Inscribed in circle/ 
circumscribed about circle <I>: ↵

5. شعاع دایره کمکي را تعیین مي کنیم. 
مثال:

Specify radius of circle 30 ↵

)Edge( مراحل ترسیم شش ضلعي منتظم به روش لبه

↵ 1Command: Polygon. فرمان Polygon را وارد مي کنیم.

2. ع��دد 6 را به عن��وان تعداد اضالع وارد 
مي کنیم.

Enter number of sides <5> 6 ↵

3. ح��رف E را به منظ��ور انتخاب روش 
Edge وارد مي کنیم.

Specify center of polygon or 
[Edge[: E ↵

4. نقط��ه ي اول ضل��ع را تعیی��ن مي کنیم. 
مثال:

Specify first end point of edge: 
70,50 ↵

 :5Specify second point of edge. نقطه ي دوم ضلع را تعیین مي کنیم.
@20,0 ↵

نتیجه:

نتیجه:

نكته

مراحل ترس��یم چند ضلعي منتظم محیطي نیز همانند چند ضلعي محاطي است با اين تفاوت كه 
در مرحله ي 4 حرف C به منظور حالت محیطي وارد مي شود.
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دستور كار شماره ي 2: 
 Polygon و Line ،Circle شکل ارائه شده را توسط فرمان  هاي

در کاغذ A4 کادردار و در الیه هاي مربوطه ترسیم کنید.
)زمان: 10 دقیقه(

مراحل اجرا:
اندازه برگه ي A4، الیه هاي الزم و کادر و جدول را   .1

تنظیم و یا از فایل هاي قبلي استفاده کنید.

2. دایره قطر 40 را توسط فرمان Circle ترسیم کنید.
3. خطوط تقارن دایره را توس��ط فرم��ان Line در الیه ي 

مربوطه با نوع خط Center Line ترسیم کنید.
4. فرمان Polygon را وارد کنید.

  Command: Polygone ↵
5. عدد 6 را وارد کنید.

Enter number of sides <4>:6 ↵

6. مرکز دایره را به عنوان مرکز شش ضلعي معرفي کنید.
  Specify center of polygon or [Edge[:

7. حرف C را به منظور حالت محیطي وارد کنید.

Enter on option [Inscribed in circle/circum 
scribed about circle: <I>: C ↵

8. عدد 20 را وارد کنید.   

Specify radius of circle: 20 ↵

9. فایل خود را ذخیره کنید.
10. نتیج��ه ي کار را جهت تأیید و ارزش��یابي به هنر آموز 

محترم ارائه دهید.

 استاندارد هاي نقشه كشي رعايت شود.
يادآوري
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ارزشیابي پاياني
نظري ◄ 

1. منظور از موضوعات چند خطي یك پارچه چیست؟ با شکل توضیح دهید.
2. مراحل ترسیم پنج ضلعي منتظم محاط در دایره توسط فرمان Polygon را بنویسید.

3. در فرمان .................. هم مي توانیم پاره خط و کمان را در دنباله ي هم به صورت یك پارچه ترسیم کنیم.
4. در فرمان Polygon حداقل .......... ضلع و حداکثر .......... ضلع مي توانیم تعیین کنیم.

5. براي اجراي فرمان Pline، اصطالح Polyline را نیز به صورت کامل مي توانیم در خط فرمان وارد کنیم.
 درست   نادرست

6. آیا چند ضلعي منتظمي که با فرمان Polygon ترسیم مي شود خود یك موضوع یك پارچه است؟
 بلي   خیر

7. کدام گزینه مربوط به گزینه هاي فرمان Pline نیست؟
Width )د   Length )ج  Inscribed )ب   ARC )الف 

8. کدام گزینه در فرمان Polygon معرف حالت محیطي چند ضلعي منتظم است؟
 الف( Inscribed  ب( Edge   ج( Circumscribed  د( هیچ کدام

9. در کدام روش ترسیم Polygon، طول ضلع درخواست مي شود.
Pline )د  Circumscribed )ج  Inscribed )ب   Edge )الف 

10. در کدام گزینه فرمان Pline، طول عددي پاره خط تعیین مي شود؟
Length )د   ARC )ج  Half width )ب   Width )الف 
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عملي ◄ 
هریك از ش��کل هاي ارائه ش��ده را در کاغذ A4 توأم با کادر و جدول و در الیه هاي مربوط توس��ط فرمان هاي 

مشخص شده ترسیم کنید.
)زمان: 120 دقیقه(
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Rectangle و Chamfer ،Fillet توانايي اجراي فرامین
پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 

 - فرمان Fillet را اجرا کند.
 - براي گرد کردن گوشه ها در نقشه، از فرمان Fillet استفاده کند.

 - فرمان Chamfer را اجرا کند.
  - با اجراي فرمان Chamfer گوشه هاي نقشه را پخ بزند.

  - فرمان Rectangle را اجرا کند.
 - به کمك فرمان Rectangle انواع مستطیل ها را ترسیم کند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

268
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پیش آزمون
1. گوشه هاي یك شکل هندسي نظیر شکل مقابل را چگونه مي توان گرد کرد؟

2. آیا تا کنون در نقشه کشي با اصطالح Fillet روبه رو شده اید، در کجا و با چه مفهومي؟
3. گوشه هاي یك شکل هندسي را چگونه مي توان پخ زد؟

4. چگونه مي توانیم در اتوکد یك مستطیل یك پارچه ترسیم کنیم؟
5. اصطالح Rectangle به چه معنا و مفهومي است؟

6. چگونه مي توانیم یك مستطیل با گوشه هاي گرد شده نظیر شکل زیر اما یك پارچه ترسیم کنیم؟
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Fillet فرمان
این فرمان براي گرد کردن گوشه هاي داخلي و خارجي موضوعات با شعاع معین کاربرد دارد. 

فرمان  Fillet یکي از فرمان  ویرایشي است که با اجراي آن بر روي موضوعات گوشه هاي ترسیمات، با 
یك کمان مماس بر موضوعات نظیر شکل زیر گرد مي شود.

به ش��کل زیر توجه کنید، همان طور که مش��اهده مي کنید  فرمان Fillet براي ترس��یم نیم دایره نیز کاربرد 
دارد!

همچنین با تنظیم شعاع برابر صفر)0( در فرمان Fillet مي توانیم گوشه هاي ناقص و یا گرد شده را نیز کامل 
کنیم.

شکل زیر دو حالت از این عمل را نشان مي دهد.

  Fillet الف( قبل از اجراي(

  Fillet الف( قبل از اجراي(

  Fillet ب( بعد از اجراي(

  Fillet ب( بعد از اجراي(

نكته

البته به خاطر داشته باشید كه شعاع در اين حالت كمتر از نصف  فاصله ي دو پاره خط نمي تواند 
باشد.

یا
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شیوه هاي ورود فرمان

Modify Toolbar

FilletModify Menu

FilletCommand line

Fillet اجراي فرمان
با وارد کردن فرمان Fillet، ابتدا تنظیمات جاري و س��پس 

پیغام هاي دیگر به شرح زیر صادر مي شود.

Trim الف( حالت(No Trim حالت )ب(

Fillet مراحل اجراي فرمان

1. فرمان Fillet را وارد مي کنیم.
در تنظیمات جاري حالت Trim فعال اس��ت و شعاع 

صفر )0( است.

Command: Fillet ↵
Current Settings: Mode= Trim , Radius= 0

2. اولین موضوع را انتخاب مي کنیم.
یا یکي دیگر از گزینه ها را انتخاب مي کنیم.

Select first object
or [undo/ poly line/ Radius/Trim/multiple[:

3. موضوع دوم را انتخاب مي کنیم.
Shift را  یا براي کامل کردن گوش��ه ناقص کلید 

فشرده و موضوع دوم را انتخاب مي کنیم.

Select second object
or shift- select to apply corner

  ]گزينه ي Radius[: این گزینه براي تنظیم شعاع کاربرد دارد.
]گزينه ي Undo[: براي لغو آخرین مرحله از عملکرد Fillet  کاربرد دارد.

 Fillet براي گرد کردن چندین گوش��ه حتي با ش��عاع هاي مختلف در یك بار اجراي فرمان :]Multiple گزينه ي[
کاربرد دارد.

]گزينه ي Trim[: براي تعیین وضعیت قسمت هاي اضافي کاربرد دارد که با وارد کردن آن دو حالت Trim و 
No Trim مطابق شکل قابل تنظیم است.
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به نمونه هاي دیگري از وضعیت گزینه ي Trim توجه کنید.

Fillet الف( قبل از اجراي(

Fillet الف( قبل از اجراي

Fillet ب( بعد از اجراي(

Fillet ب( بعد از اجراي

وقتي حالت No Trim تنظيم شده است.

وقتي حالت Trim فعال است

 ، Polylineای��ن گزینه براي گرد کردن همزمان گوش��ه هاي موضوعات یك پارچ��ه نظیر :]Polyline گزين��ه ي[
polygon و غیره مطابق شکل کاربرد دارد.

Fillet ب( بعد از اجراي )الف( قبل از اجراي(
Fillet

Fillet در فرمان Poly line كاربرد گزينه ي ww
w.
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دستور كار شماره ي 1:
گوشه هاي شکل ارائه ش��ده را به کمك فرمان Fillet گرد 

کنید.
)زمان: 10 دقیقه( 

مراحل اجرا:
1. توسط فرمان Line مثلث اولیه را ترسیم کنید.

2. فرمان Fillet را وارد کنید.  
Command: Fillet يا F ↵ 

3. حرف R را وارد کنید.

Select First object or [undo/poly line/ Radius/  
Trim/ Multiple[:R ↵

4. عدد 5 را وارد کنید.
    Specify Fillet Radius :<5 :< پيش فرض ↵ 

5. حرف M را به منظور انتخاب گزینه ي Multiple وارد 
کنید.

Select object or [undo/poly line/Radius/Trim/ 
Multiple[: M ↵

Fillets = R5
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6. پاره خط مثلث را انتخاب کنید.  
Select  first object or…:

7. پاره خط باالي مثلث را انتخاب کنید.  
Select second object or…:

8. براي دو گوشه ي دیگر هم همانند مرحله ي 5 و6 عمل 
کنید تا حاصل آن مطابق شکل رو به رو گردد. 

9. نتیجه ي کار را ذخیره کرده و جهت تأیید و ارزش��یابي 
به هنر آموز محترم ارائه دهید.

نتيجه ي مرحله ي 6
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Chamfer فرمان
فرمان  Chamfer یکي از فرمان هاي ویرایشي است که براي 
پخ زدن گوشه هاي داخلي و خارجي موضوعات کاربرد دارد.

پخ اصطالحاً خطي مورب است که بین دو موضوع خطي 
نظیر Poly line ،Line و نظیر آن ها اتصال برقرار مي کند.

توسط فرمان Chamfer به دو روش مي توانیم گوشه ها 
را پخ بزنیم که عبارت اند از:

)الف( قبل از 
Chamfer اجراي

)ب( بعد از 
Chamfer اجراي

 Angle الف( روش(
)زاويه(

 Distance ب( روش(
)فاصله(

Chamfer اجراي فرمان
فرمان Chamfer به ش��یوه هاي من��درج در جدول مقابل 

قابل وارد کردن است.

شیوه هاي ورود فرمان

Modify Toolbar

ChamferModify Menu

Chamfer  يا ChaCommand line

Chamfer مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: Chamfer. فرمان Chamfer  را وارد مي کنیم

در تنظیمات جاري حالت Trim فعال و روش جاري است که 
مقدار فاصله ي اول صفر و مقدار فاصله ي دوم نیز صفر است.

Trim mode current chamfer
 Dist 1=0 Dist 2= 0

2. ضلع اول را انتخاب مي کنیم.
یا یکي از گزینه هاي دیگر را انتخاب مي کنیم.

Select first line
Or[undo/ poly line/ distance/ Angle/ Trim/ 
Method multiple[

3. خط)ضلع( دوم را انتخاب مي کنیم.  
Shift را فشرده  یا براي کامل کردن گوشه هاي ناقص کلید 

و موضوع دوم را انتخاب مي کنیم.

Select second line 
Or Shift - Select to apply corner
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]گزينه ي Distance[: براي تنظیم فواصل لبه هاي پخ در روش Distance کاربرد دارد.
]گزينه ي Angle[: براي تنظیم مقادیر پخ در روش Angle کاربرد دارد.

]گزينه ي Method[: براي تعیین روش جاري پخ زدن در هنگام وارد کردن فرمان Chamfer کاربرد دارد.
]گزينه ي Undo[: براي لغو آخرین مرحله ي عملکرد فرمان Chamfer کاربرد دارد.

  Chamfer براي پخ زدن چندین گوشه، حتي با اندازه هاي مختلف در یك بار اجراي فرمان :]Multiple گزينه ي[
کاربرد دارد.

 ،T براي تعیین وضعیت قس��مت هاي اضافي کارب��رد دارد، به نحوي که با وارد  کردن حرف :]Trim گزين��ه ي[
وضعیت آن ها به  دو حالتTrim  و No Trim مطابق شکل قابل تنظیم است.

]گزين��ه ي Poly line[، ای��ن گزینه براي پخ زدن همزمان گوش��ه هاي یك موضوع چند خط��ي یك پارچه نظیر 
Polygon ،Polyline  و غیره کاربرد دارد.

Trim حالتNo Trim حالت 

Chamfer الف( قبل از اجراي(Chamfer بعد از اجراي )ب(

نكته

 Angle و Distance اندازه ي پ��خ در هريك از روش هاي Chamfer در صورتي ك��ه در فرمان
صف��ر وارد ش��ود، به كمك آن مي توانیم لبه ه��اي ناقص را تكمیل كنیم. اين عمل با فش��ردن كلید 

Shiftww هنگام انتخاب ضلع دوم نیز امكان پذير است.
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دستور كار شماره ي 2:
گوش��ه هاي شکل ارائه شده را به کمك فرمان Chamfer پخ 

بزنید.
)زمان 10 دقیقه(

مراحل اجرا:
1. توسط فرمان Pline  ش��کل مقابل را به صورت یك پارچه 

ترسیم کنید.

2. فرمان Chamfer را وارد کنید.  
Command: Chamfer ↵

3. حرف D را وارد کنید.

Select first line or[ undo/ Poly line/ Distance/ 
Angle/ Trim/method/ multiple: D↵

4. عدد 5 را وارد کنید.  
Specify first chamfer distance<0.0000>5↵

5 . اینتر کنید.  
Specify second chamfer distance<5.0000>:↵

6. حرف P را براي اجراي گزینه ي Poly line انتخاب کنید.  
Select first line or [undo/ poly line/ distance…[

7. شکل یك پارچه موجود را انتخاب کنید.
8. فایل خود را ذخیره کنید.

9. نتیجه ي کار را جهت تأیید و ارزش��یابي به هنرآموز محترم 
ارائه دهید.

نكته

ب��راي اينكه عملك��رد فرم��ان Chamfer را يا 
گزين��ه ي Polyline  مي خواهی��م انج��ام دهیم. در 
ترس��یم ش��كل اولیه توس��ط فرمان Pline حتمًا از 

گزينه ي Close استفاده كنید.
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Rectangle فرمان
این فرمان براي ترسیم مستطیل به کار مي رود. مستطیلي که 
با فرمان Rectangle ایجاد مي شود یك موضوع یك پارچه 
محسوب مي شود و با تعیین دو گوشه مقابل به هم ترسیم 

مي شود.
فرمان Rectangle یك فرمان ترسیمي است، اما داراي 
گزینه هایي است که مي توانیم مستطیل هایي با ویژگي هاي 

ویرایشي نیز ایجاد کنیم.
  Rectangle نمونه هایي از مس��تطیل هایي که ب��ا فرمان

ترسیم شده اند را در روبه رو مشاهده مي کنید.

Rectangle اجراي فرمان
این فرمان به شیوه هاي روبه رو وارد مي شود.

Other corner
گوشه ي ديگر

First corner
گوشه ي اول

شیوه هاي ورود فرمان

Draw toolbar

RectangleDraw menu

Rectangle يا Rectang يا RecCommand line:

Rectangle مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: Rec. فرمان Rectangle  را وارد مي کنیم

2. گوشه ي اول مستطیل را تعیین مي کنیم 
یا گزینه هاي دیگر را انتخاب مي کنیم.

Specify first corner point,
or [chamfer / Elevation / fillet / 
thickness / width[:

3. گوشه ي دیگر مستطیل را تعیین مي کنیم 
یا گزینه هاي دیگر را انتخاب مي کنیم.

Specify other corner point, 
or [Area/ Dimensions[ww
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]گزينه ي Chamfer[: این گزینه براي ترس��یم مس��تطیل 

پخ دار مطابق شکل کاربرد دارد.

]گزينه ي Fillet[: براي ترس��یم مستطیل با گوشه هاي گرد 

کاربرد دارد.

]گزينه ي Width[: امکان ترس��یم مستطیل با خط پهن را 

فراهم مي سازد.

]گزينه ي Dimension[: این گزینه براي ترسیم مستطیل با 

تعیین ابعاد طول و عرض آن کاربرد دارد.

]گزينه ي Area[: براي ترس��یم مستطیل با تعیین مساحت 

آن کاربرد دارد.

]گزينه ي Rotation[: براي ترس��یم مستطیل مورب نظیر 

شکل کاربرد دارد.

Chamfer

Fillet

Width

Rotation angle
زاويه ي چرخش

نكته

گزينه هاي Elevation و Thickness مربوط به ديد سه بعدي است.
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دستور كار شماره ي 3:
 Rectangle مستطیلي مطابق شکل ارائه شده توسط فرمان 

را ترسیم کنید.
)زمان : 5 دقیقه(

مراحل  اجرا:
1. فرمان Rectangle را وارد کنید.  

Command: Rectangle↵

2. حرف F را به منظور تعیین شعاع Fillet وارد کنید.  

Specify first corner point or [chamfer/ Eleva-
tion/ Fillet/…[: F↵

3. عدد 10 )شعاع فیلتر( را وارد کنید.  
Specify fillet kadius forrectangle <0.0000>:10↵

4. حرف W را به منظور تعیین پهناي خط مس��تطیل وارد 
کنید.

Specify first corner point or [chamfer/ Eleva-
tion/ Fillet/ Thickness/ Width[: W↵

5. عدد 5 )پهناي خط( را وارد کنید.  
Specify line width for rectangle: 5↵

6. گوشه ي اول مستطیل را تعیین کنید.  
Specify first Corner point or …:100,50↵ مثال

7. گوشه ي دیگر مستطیل را تعیین کنید.  
Specify other corner point or …:@ 60,40 ↵

8. شکل حاصل را ذخیره کنید.

9. نتیج��ه ي کار را جه��ت تأیید و ارزش��یابي به هنرآموز 
wwمحترم ارائه دهید.
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ارزشیابي پاياني
نظري ◄ 

1. مراحل اجراي فرمان Fillet را بنویسید.
2. مراحل اجراي فرمان Chamfer به روش Distance را بنویسید.

3. مراحل ایجاد مستطیل به کمك فرمان Rectangle را بنویسید.

4. توسط فرمان .... مي توانیم شکل )الف( را به شکل )ب( تبدیل کنیم.

     

5. در فرمان Chamfer گزینه ي ...... براي تنظیم روش جاري کاربرد دارد.
6. براي ترسیم مستطیل مطابق شکل مقابل گزینه ي............. کاربرد دارد.

7. در تنظیمات شعاع فرمان Fillet شعاع اول و شعاع دوم خواسته مي شود.
 درست   نادرست

8. به کمك فرمان هاي Fillet و Chamfer مي توان گوشه هاي ناقص را نیز کامل کرد.
 درست   نادرست

9. مستطیلي که با فرمان Rectangle ترسیم مي شود یك موضوع یك پارچه است.
 درست   نادرست

)ب()الف(
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10. کدام گزینه در فرمان Fillet امکان گرد کردن گوشه ها را با شعاع هاي متفاوت بدون خارج شدن از فرمان را 
امکان پذیر مي کند؟

 الف( Multiple   ب( Trim   ج(Polyline   د( همه موارد 
11. ایجاد پخ بر روي شکل مقابل با کدام گزینه از فرمان Chamfer مناسب تر است؟

   Method )ب   Distance )الف 
 ج( Angle    د( هیچ کدام

12. کدام گزینه در فرمان Rectangle امکان ترسیم مستطیل یا تعیین مساحت آن را فراهم مي سازد.
Area )د    Width)ج   Rotation )ب    Dimension)الف 

تحقیق: ◄ 
در مورد عملکرد و کاربرد ]Pick points[ در گزینه ي Rotation از فرمان مستطیل تحقیق کنید.

عملي: ◄ 
)زمان: 180 دقیقه(

1. براي هر یك از شکل هاي ارائه شده، مطلوب  است:
الف( تعیین و تنظیم فایل ترسیمي A4 توأم با کادر و جدول و الیه هاي الزم و نام گذاري فایل.

ب( ترسیم نقشه ي مطابق با تصاویر موجود و کاربرد فرمان هاي ترسیمي و ویرایشي مربوط.
ج( ذخیره سازي فایل هاي مربوط.

د( ارائه ي هر نقشه به هنرآموز محترم خود.
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واحد كار ششم
كاربرد Snap و Grid در نقشه كشي و ترسیم تصوير مجسم ايزومتريك

شماره ي 
عنوان توانایيتوانایي

زمان

جمععملينظري

1

ترسیم تصاویر برحسب واحد به 
کمك ابزار Snap و Grid و ترسیم 

تصویر مجسم ایزومتریك.
268
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توانايي ترسیم تصاوير برحسب واحد به كمك ابزار 
Snap و Grid و ترسیم تصوير مجسم- ايزومتريك

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
 - ابزار Grid و Snap را در ترسیم نقشه به کار گیرد.
 - حالت Isometric را در تنظیمات Snap فعال کند.

 - به کمك Isometric تصویر مجسم ایزومتریك ترسیم کند.
 - در حالت ایزومتریك به کمك فرمان Ellipse دایره ایزومتریك ترسیم کند.
 - حالت محورهاي ایزومتریك را در نماهاي سه گانه ایزومتریك تغییر دهد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

268
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پیش آزمون
1. کاربرد کاغذ شطرنجي در نقشه کشي چیست؟

2. چگونه در اتوکد برگه )محدوده ي Limits( شبکه بندي مي شود؟
Snap .3 در اصطالح به چه مفهومي است؟

4. کاربرد ابزار Snap چیست؟
5. دکمه هاي Grid و Snap در کدام نوار پنجره ي اتوکد قرار دارند؟

6. چگونه در اتوکد مي توانیم موضوعاتي دقیق بدون وارد کردن عدد مختصات ترسیم کنیم؟
7. در اتوکد چگونه مي توانیم تصویر مجسم ایزومتریك ترسیم کنیم؟

8. دایره ي ایزومتریك با چه فرماني قابل ترسیم است؟
9. تصاویر مجسم دیگر نظیر دیمتریك، کاوالیر و کابینت چگونه در اتوکد ترسیم مي شوند؟

10. آیا تصویر مجسم در اتوکد همان مدل سه بعدي است؟
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Snap و Grid ابزار
 Grid قب��اًل با کاغذ ش��طرنجي و کاربرد آن در نقشه کش��ي آش��نا ش��ده اید و در نرم افزار اتوکد نیز قب��اًل  گفتیم
محدوده ي ترسیمي )Limits( را شبکه بندي مي نماید. در این قسمت قصد داریم با تنظیم فاصله ي نقاط شبکه به 
کمك ابزار Snap مانند کاغذ ش��طرنجي براي ترس��یمات دقیق استفاده کنیم. Snap ابزاري است که با فعال بودن 
آن مکان نما در نقاط معیني از صفحه ي ترس��یمي جذب مي ش��ود و حرکت مکان نما توسط موس از نقطه اي به 

نقطه ي دیگر به صورت پرشي انجام مي شود و براي تعیین مختصات بدون وارد کردن عدد کاربرد دارد.
مثال: مستطیل مقابل را به کمك ابزار Snap در برگه ي A4 ترسیم مي کنیم.

F9 را فشار مي دهیم. Snap در نوار وضعیت کلیك کرده و یا کلید  1. روي دکمه ي 

2. فرمان Line را وارد کرده و مکان نما را به محلي دلخواه برده و کلیك مي کنیم.

3. مکان نما را به سمت راست یا چپ حرکت داده تا 5 پرش انجام دهد و کلیك مي کنیم.

4. مکان نما را به سمت باال یا پایین حرکت داده تا 4 پرش انجام دهد و کلیك مي کنیم.

5. به همین ترتیب دو ضلع باقیمانده ي مستطیل را ترسیم کرده و از فرمان Line خارج مي شویم.
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Grid و Snap تنظیم كردن ابزار
مقصود از تنظیم این ابزار تعیین فاصله ي نقاط ش��بکه بندي Grid و پرش مکان نما در Snap اس��ت که براي این 

منظور طي مراحل زیر عمل مي کنیم.
Grid در نوار وضعیت کلیك راست مي کنیم و یا از منوي tools روي  Snap یا  1. بر روي دکمه ي 

Drafting Setting کلیك مي کنیم تا پنجره ي زیر ظاهر شود.

2. در سربرگ Snap and Grid و قسمت Snap تنظیمات فواصل را به شرح زیر انجام مي دهیم.
. ◄ Snap X Spacing فاصله ي افقي پرش مکان نما در کادر

. ◄ Snap Y Spacing فاصله ي قائم )عمودي( پرش مکان نما را در کادر
 با فعال کردن گزینه ي  Equal X and Y Spacing مقدار فاصله ي X و Y برابر مي شود.

3. در سربرگ Snap and Grid و در قسمت Grid تنظیمات فواصل را به شرح زیر انجام مي دهیم.
. ◄ Grid X Spacing فاصله ي افقي بین نقاط شبکه بندي محدوده ي ترسیمي در کادر

. ◄ Grid X Spacing فاصله ي قائم )عمودي( بین نقاط شبکه بندي محدوده ي ترسیمي در کادر
OK کلیك مي کنیم. 4. بر روي دکمه ي 

نكته

فع��ال كردن گزين��ه ي  Equal X and Y Spacing  در قس��مت Snap بر روي فواصل نقاط 
Gridww نیز تأثیرگذار است.
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دستور كار شماره ي 1:
 شکل ارائه شده را توسط فرمان Line و به کمك Grid و 

Snap ترسیم کنید.

)زمان: 10 دقیقه(
مراحل اجرا:

Snap کلیك راست  Grid یا  1. بر روي دکمه هاي 
کنید.

2. بر روي گزینه ي Setting از منوي باز شده کلیك کنید.
 Grid and Snap و سربرگ Draftting setting 3. در پنجره ي

فواصل نقاط شبکه بندي Grid را روي عدد 10 تنظیم کنید.
4. در پنجره ي مذک��ور فواصل نقاط Snap را نیز بر روي 

عدد 10 تنظیم کنید.
OK کلیك کنید. 5. بر روي دکمه ي 

Snap را در وضعیت فعال  Grid و  6. دکمه ه��اي 
قرار دهید.

7. فرمان Line را وارد کنید.

8. مکان نما را به س��مت راست حرکت دهید، تا دو پرش 
انجام شود و کلیك کنید.

9. مکان نما را به س��مت پایین حرک��ت دهید تا دو پرش 
انجام دهد، سپس کلیك کنید.

10. مکان نما را به س��مت راست حرکت دهید تا دو پرش 
انجام دهد، سپس کلیك کنید.
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11. مکان نما را به س��مت باال حرک��ت دهید تا دو پرش 
انجام دهد، سپس کلیك کنید.

12. س��ایر خطوط را نیز همانند مراحل قبل ترسیم کنید تا 
نتیجه، مطابق شکل مقابل حاصل شود.

13. ترسیم خود را ذخیره کنید.
14. نتیجه ي کار را ذخیره کرده و جهت ارزشیابي به هنرآموز 

محترم خود نشان دهید.
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ترسیم تصوير مجسم ايزومتريك
ترسیم تصویر مجسم ایزومتریك در محیط دو بعدي اتوکد نیازمند تنظیم ابزار خاص است که به آن مي پردازیم.

فعال كردن محورهاي ايزومتريك 
 Draftting setting بر روي Tools در نوار وضعیت کلیك راست کرده و یا از منوي Snap 1. بر روي دکمه ي 

کلیك مي کنیم.
2. در سربرگ Snap and Grid در قسمت Snap type دکمه ي Isometric Snap را فعال مي کنیم.

OK کلیك مي کنیم. 3. بر روي دکمه ي 

نكته

F 5 و يا كلیدهاي 1. به كمك كلید
محوره��اي  حال��ت  مي ت��وان   Ctrl  + E

 Left و Right ،Top ايزومتري��ك را بین نماه��اي
تعويض كرد.

2. وقتي ابزار Isometric Snap فعال باش��د ابزار 
Ortho تابع محورهاي ايزومتريك مي شود.
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دستور كار شماره ي 2: 
 Isometric مکعب مس��تطیل شکل ارائه ش��ده را به کمك

Snap توسط فرمان Line ترسیم کنید.

مراحل اجرا:
 Draftting پنج��ره ي  در  را   Isometric Snap اب��زار   .1
Setting فع��ال کنید و همچنین اب��زار Ortho را نیز فعال 

کنید.
2. فرمان Line را وارد کنید.  

Command: Line↵

3. مختصات نقطه ي S را وارد کنید.  
Specify First point: 100,50 ↵ مثال

4. مکان نما را به س��مت راست حرکت داده و عدد 30 را 
وارد کنید.  

Specify next point or [undo[: 30 ↵

5. مکان نم��ا را به س��مت باال حرک��ت داده و عدد 15 را 
وارد کنید.  

Specify next point or [undo[: 15 ↵

6. مکان نما را به س��مت چپ حرک��ت داده و عدد 30 را 
وارد کنید.  

Specify next point or [close/undo[: 30 ↵

7. مکان نما را به س��مت پایی��ن حرکت داده و عدد 15 را 
وارد کنید.  

Specify next point or [close/undo[: 15 ↵

Ctrl  را فش��ار دهید تا   + E F 5 یا کلیدهاي  8. کلید 
وضعیت محورها از حالت Right به Left تبدیل شود.

Ortho

Ortho

Ortho

Ortho: 9.8531

Ortho: 7.1375

Ortho: 24.7779 <ww
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9. مکان نما را به س��مت چپ حرکت داده و عدد 20 را وارد 
کنید.  

Specify next point or [close/undo[: 20 ↵

10. مکان نما را به س��مت باال حرکت داده و عدد 15 را وارد 
کنید.  

Specify next point or [close/undo[: 15 ↵

11. مکان نما را به س��مت راست حرکت داده عدد 20 را وارد 
کنید.  

Specify next point or [close/undo[: 20 ↵

نتیجه تا اين مرحله:
Ctrl را فشار دهید تا   + E F 5  یا کلیدهاي   12. کلید 

محورها به وضعیت Top تبدیل شود.  
13. مکان نما را به س��مت راس��ت حرکت داده و عدد 30 را 

وارد کنید.  
Specify next point or [close/undo[: 30 ↵

14. مکان نما را به سمت چپ حرکت داده و عدد 20 را وارد 
کنید.  

Specify next point or [close/undo[: 20 ↵

15. مکان نما را به سمت چپ حرکت داده و عدد 30 را وارد 
کنید.  

Specify next point or [close/undo[: 30 ↵

16. کلید اینتر را براي پایان دادن به فرمان فشار دهید.
Specify next point or [close/undo[:  ↵

17. فایل خود را ذخیره کنید.
18. نتیجه ي کار را ذخیره کرده و جهت تأیید و ارزش��یابي به 

هنرآموز محترم ارائه دهید.

Ortho: 5.4266 <

Ortho: 16.5572 <

Ortho: 5.9644

Ortho:

Ortho

Ortho: 1.50

Ortho: 14.9547 < 210
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نكته

براي تطبیق داي��ره ي ايزومتريك بر نماي 
موردنظر از تصوير مجس��م پس از وارد كردن 
F 5  يا  مرك��ز نیز مي توان به كم��ك كلیدهاي 
Ctrl وضعی��ت محوره��ا را تغیی��ر   + E

داد.

)Iso circle( ترسیم دايره ي ايزومتريك
مي دانیم که دایره ي ایزومتریك خاص تصویر مجس��م ایزومتریك اس��ت و با توجه به کاربرد زیاد آن در اتوکد، 

ابزار خاصي براي آن اختصاص داده شده که براي استفاده از آن، به ترتیب زیر عمل مي کنیم.

)iso circle( مراحل ترسیم دایره ي ایزومتریك

1. ابزار Isometric Snap را فعال مي کنیم.

↵ 2Command: Ellipse. فرمان Ellipse را وارد مي کنیم.

3. حرف I را وارد مي کنیم )به منظور انتخاب 
دایره ي ایزومتریك(

Specify Axis End point of ellipse or [Arc/center/Iso 
circle[: I  ↵

ایزومتری��ك را تعیی��ن  4. مرک��ز دای��ره ي 
مثال ↵ Specify center point of Iso circle: 50,50مي کنیم.

مثال ↵ 5Specify Radius of Iso circle: 30. شعاع دایره ي ایزومتریك را وارد مي کنیم.
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دستور كار شماره ي 3: 
تصویر مجس��م مقابل را در یك فایل ترس��یمي A4 ترسیم 

کنید.
)زمان: 25 دقیقه(

مراحل اجرا:
1. فایل ترسیمي A4 توأم با کادر و جدول و الیه هاي الزم 

را تنظیم کنید.
2. محورهاي ایزومتریك را فعال کنید.

3. توس��ط فرمان Line و به کمك اب��زار Ortho، خطوط 
مکعب را در حالت ایزومتریك ترسیم کنید.

4. فرمان  Ellipse را وارد کنید. 
 Command : Ellipse ↵

5. ح��رف I را به منظور انتخ��اب گزینه ي Iso circle وارد 
کنید.  

Specify Axis End point or [Arc / center / Iso 
circle[: I ↵

6. مرکز دایره ي ایزومتریك نماي روبه رو را تعیین کنید.  
Specify center point of Iso circle:
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7. عدد 30 را به عنوان شعاع دایره وارد کنید:  
Specify Radius of Iso circle:

 F 5 8. وضعیت محورهاي ایزومتریك را به کمك دکمه ي  
Ctrl مطابق نماي جانبي تنظیم کنید.  +  E یا 

9. دای��ره ي ایزومتریك قطر 40 واق��ع در نماي جانبي را 
همانند مراحل 6 و 7 ترسیم کنید.

10. دای��ره ي ایزومتری��ك قطر 50 واقع در نماي س��ر را 
همانند مراحل قبل ترسیم کنید.

11. ترسیم خود را ذخیره کنید.
12. نتیج��ه ي  کار را جهت تأیید و ارزش��یابي به هنرآموز 

محترم خود نشان دهید.
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ارزشیابي پاياني:

نظري ◄
1. مراحل تنظیم فاصله ي نقاط شبکه بندي )Grid( را بنویسید.

2. مراحل تنظیم محورهاي ایزومتریك را بنویسید.
3. وقتي ابزار ......... فعال باشد، مکان نما در نقاط معیني از صفحه ي ترسیمي جذب مي شود.

4. کلید ......... و یا کلید هاي ترکیبي ......... براي تعویض حالت محورهاي ایزومتریك کاربرد دارد.
5. ترسیم دایره ي ایزومتریك از طریق فرمان ........ و گزینه ي ......... امکان پذیر است.

Snap .6 همان Osnap است.
 درست            نادرست

7. آیا تنظیمات Snap و Grid از طریق خط فرمان نیز امکان پذیر است؟
8. وقتي ابزار Isometric Snap فعال باشد ابزار Ortho تابع محورهاي ایزومتریك مي شود.

 درست           نادرست
9. کدام کلید تابع براي فعال و غیرفعال کردن ابزار Snap کاربرد دارد؟

 F12 F 7   د(  F 9   ج(  F 3   ب(    الف( 
10. در پنجره ي Drafting Setting فعال بودن کدام گزینه فاصله ي نقاط Snap و Grid را برابر مي کند؟

Major Line every )ب   Equal X and Y Spacing )الف 
Adaptive grid )د    Polar Spacing )ج 

11. کدام گزینه جزو حالت هاي سه گانه ي محورهاي ایزومتریك نیست؟

 الف(    ب(  ج(   د( 

12. با فعال کردن کدام گزینه پرش مکان نما )Snap( فقط تابع راستاي Polar مي شود.
Grid Snap )ب    Polar Snap )الف 

Polar Spacing )د    Adaptive Grid )ج 

تحقیق:  ◄ 
تصاویر مجس��م دیگر نظیر دیمتریك، کاوالیر، کابینت و غیره را در اتوکد چگونه و با کمك چه ابزاري مي توان 

wwترسیم کرد؟
w.
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عملي )زمان: 180 ◄ دقیقه(
1. براي هر یك از تصاویر شکل هاي زیر مطلوب است:

الف( ترسیم نماي سوم هر یك از دو نماي موجود در صفحه ي کتاب به صورت دست آزاد.
ب( تنظیم فایل ترسیمي A4 توأم با کادر و جدول و الیه هاي الزم و نام گذاري فایل مذبور.

ج( تنظیم و فعال کردن ابزار Snap و Grid و ترسیم نقشه ي سه نما توسط فرمان Line در فایل مربوط.
د( ذخیره سازي هر نقشه به صورت جداگانه و ارائه به هنرآموز محترم خود جهت ارزشیابي.
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2. براي هر یك از شکل هاي زیر مطلوب است:
الف( تنظیم فایل ترسیمي A4 توأم با کادر و جدول نام گذاري.

ب( فعال کردن محورهاي ایزومتریك.
ج( ترسیم هر یك از تصاویر مجسم در یك فایل جداگانه.

د( ذخیره سازي و ارائه ي نتیجه به هنرآموز محترم خود جهت ارزشیابي.
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N=8 N=8
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پیوست
راهنماي نصب

مرحله ي 2مرحله ي 1

مرحله ي 3

مرحله ي 6مرحله ي 5

مرحله ي 4
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مرحله ي 8مرحله ي 7

مرحله ي 9

مرحله ي 12مرحله ي 11

مرحله ي 10
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مفاهیم پايه

1. کلیك :)Click( یك بار فشردن دکمه ي سمت چپ موس.
2. دبل کلیك :)Duble Click( دوبار متوالي و سریع فشردن دکمه ي سمت چپ موس.

3. کلیك راست :)Right Click( فشردن دکمه ي سمت راست موس.
4. درگ )Drag(: فشردن دکمه ي سمت چپ روي عنصري و حرکت آن به نحوي که دکمه ي موس را همچنان 

فشرده نگه داشته اید.
5. دروپ :)Drop( رها کردن دکمه ي موس پس از درگ

6.مکان نما :)Carsor( نشانگر موس که در فضاي ترسیمي اتوکد به شکل  و سایر جاها به شکل  است. 
7. فرمان )Command(: ابزاري که کاربر به اتوکد وارد کرده و به کمك آن ها با اتوکد ارتباط برقرار  مي کند.

8. گزینه )Option( راه یا روشي که عالوه بر راه و روش جاري اجراي یك فرمان قابل انتخاب است و در داخل 
     ] [ در متن پیام قرار مي گیرد.

9. پیش فرض )Defult(: مقدار یا روش��ي که نرم افزار انتخاب کرده و فقط منتظر تأیید کاربر اس��ت و در داخل 
عالمت < > قرار گرفته و با اینتر تأیید مي شود.

10. تنظیم جاري )Current Setting(: تنظیماتي که در متغیرهاي فرامین آماده شده و به محض ورود هر فرمان 
گزارش مي شود.

 Esc انص��راف از ادامه ي اجراي ی��ك فرمان پس از ورود فرمان ک��ه به کمك کلید :)Cancel( 11. صرف نظ��ر
صفحه کلید و یا از طریق انتخاب اصطالح Cancel در منوي زمینه انجام مي شود.

12. لغو )Undo(: برگشت آخرین عمل انجام شده پس از اجراي فرمان.
13. اینتر )Enter(: واردکردن فرمان ها یا گزینه ها از طریق فش��ردن کلید Enter یا Spacebar و یا انتخاب گزینه 

.Enter

14. منوي زمینه )Shortcut Menu(: منویي که در اثر کلیك راس��ت کردن در صفحه ي ترس��یمي اتوکد یا زمینه 
هر پنجرة دیگري ظاهر مي شود.
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