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تنظیم صفحه و چاپ نقشه در اتوکد
چاپ نقشه در اتو کد توسط فرمان  Plotصورت میگیرد ،امکان چاپ در فضای مودول و فضای کاغذ امکان
پذیر است ،اما برای یک طرح اگر بخواهیم آنرا مطابق استاندارد و نورمهای فنی نقشه چاپ شود حتما باید
نقشه را در فضای کاغد یا  Lay-outتنظیم (چنانچه در فصل گذشته تشریح گردید) و بعداچاپ گردد.
برای چاپ کردن یک نقشه در فضای  Modelاین مشکل وجود دارد که باید مقیاس نوشته های نقشه و خط
اندازه گذاری نیز باید در نظر گرفته شود مثل در مثال زیر اندازه ارتفاع این دیوار خوانا است و اندازه طول
دیوار که در پائین دیواراندازه گذاری شده است خوانا نیست که در هنگام چاپ این طرح نیز اندازه ها اگر در
محیط

 Modelچاپ گردد نیز چنین است .

شکل 7-1
درشکل باال دیده میشود که اگر درفضای کاغذ یا  Layoutاندازه گذاری گردد همان اندازه ارتفاع متن اندازه
ها به مقدار  5.2نیز بصورت خوانا ظاهر میگردد چون اتوکد آنرا در پنچره ای که از فضای کاغذ به مودول
بازمیگردد ،ظاهرمیسازد (اندازه  5222در باالی دیوار) همین اندازه در قسمت پائین دیوار نیز وجود دارد
که غیر قابل خواندن است.

خط حدود چاپ توسط چاپگر

شکل 7-5
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 :Page Setup & Plotتنظیم صفحه و چاپ
قبل از تنظیم چاپگر باید تنظیمات صفحه کاغذ را انجام داد.
پس از تکمیل نقشه باید خطوط و اندازه متن اعداد اندازه گذاری تنظیم گردد.
عناوین نقشه ،نام نقشـه ها مقاطع مورد ضرورت که برای چاپ آماده شده تنظیم گردد.
جداول مربوطه به اضافه لست برآورد که باید درنقشه ها باشد همه انها باید در Layoutقبل از چاپ عیار
گردد تا برای خواننده گان نقشه قابل فهم و مطابق نورم واستاندارد نقشه کشورمربوطه و یا معیارهای پذیرفته
شده بین المللی یا  ISOباشد.
در مورد تنظیم فضای کاعذ در فصل گذشته به تفصیل شرح داده شد و اکنون به تنظیمات چاپگر میپردازیم که
چگونه باید یک نقشه را برای چاپ آماده سازید.
برای ساختن فضای کاغذ یک ) )Layoutطبق دلخواه و یا اندازه معین علوه برروشهای که درفصل گذشته
یاد آوری گردید شما میتوانید با تایپ کردن کلمه  Layoutwizardدر پنجره فرمان و کلیک بر دکمه ()enter
مرحله به مرحله با منو های که در صفحه ظاهر میگردد (مانند شکل ( 3.7

شکل 7.3
در مرحله اول ( )Layoutجدید تانرا ایجاد
نموده و سپس اقدام به چاپ آن نمائید.
چانچه در شکل  7-3دیده میشود مرحله شروع
ساخت صفحه شما درمرحله ) (beginاز شما
نام منظر دید یا  Layoutرا مپرسد ،و در مثال
باال برای این صفحه نام ( )front view
انتخاب شود و بر دکمه ( ) Nextباید کلیک
گردد ،تا شکل  7- 4ظاهر گردد .که مرحله
انتخاب ( )Printerیا ( )Ploterاست.
شکل 7.4
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در صورتی که کامپیوتر با چندین چاپگر وصل باشد ،شما میتوانید چاپ گر مورد نظرتانرا را انتخاب نمائید
چنانچه در مثال باال  HP color lasserjetانتخاب شده است.
یادداشت :اگر بخواهیم که صفحه کاغذ نقشه چاپ نشود ،و نقشه در یکی از قفسه های کمپیوتر بصورت
فورمات( )PDFذخیره شود میتوان با انتخاب ( )Adobe PDFآنرا انتخاب کرد ،در این صورت نقشه با
( )Layoutمورد نظر بصورت یک فایل ( )PDFذخیره میگردد .با کلیک کردن بر دکمه)  (Nextمانند
شکل  4.7مینوی تعیین اندازه کاغذ برای چاپ و یا تعیین اندازه برای چارچوب  JPG ، PDFو  Webویا
 PNGمیباشد .در مینوی  Paper sizeاندازه کاغذ را میتوان بر مبنای اندازه های ملیمتری ،انچ و یا
 Pixcelsانتخاب کرد ،با کلیک بر مثلث سمت راست مقابل  A4شکل  2.7. 5اندازه های مختلف کاغذ باز
میگردد.

شکل 7.5.1
با انتخاب اندازه کاغذ که در این مثال  A 3انتخاب شده است این اندازه کاغذ برای چاپ نقشه تعیین میگردد.

332
.ﺣﻕ ﭼﺎپ ﺑﺭﺍی ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﻩ ﻣﺣﻔﻭﻅ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ

شکل7.5.2
www.shahmama.com

آموزش تنظیم صفحه نقشه در اتوکد

وبا عبورازمرحله فوق منوی  7-6بازمیگردد .که وضعیت قرارگرفتن کاغذ را بصورت استاده (عمودی) و
خوابیده (افقی) باید انتخاب نمود و دوگزینه  portraitیعنی استاده و Landscapeانتخاب کاغذ بصورت افقی
انتخاب میگردد.

شکل7. 6
در مرحله بعدی شما میتوانید جدول نقشه تانرا که بنام  Title Blockنامیده میشود ،تعیین کنید این جدول نمای
نقشه تانرا تعیین میکند.

شکل7.7
در منوی باال دیده میشود که اگر  Noneانتخاب شود در اینصورت نمای دلخواه را خود میتواند تعیین کرد.
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: Architecural Title Block
با انتخاب این گزینه جدول وچوکات نقشه برمبنای ترسیم مهندسی استانداردهای ارشتیکتی ظاهرمیگردد ،و با
انتخاب  Generic 24in* 36inچوکات نقشه براساس اندازه اینچ تعیین وظاهرمیگردد.
در قسمت پایین پنجره یاد شده نوعیت چوکاتها را میتوان تعیین کرد که بصورت  blockویا  Xrefباشد با
انتخاب یکی ازوضعیت های فوق وکلیک بردکمه  Nextمنوی نما یا منظر چاپ کاغذ بازمیگردد.

 Define Viewportساختن منظر یا نما:
در این منو چهارگزینه برای انتخاب موجود است .
 : Noneبا انتخاب این گزینه میتوان یک منظر دلخواه را برای طرح انتخاب نمود .
 : Singleبا انتخاب این حالت فقظ یک منظر برای  Layoutانتخاب شده که در صورت گزینش آن در
سمت راست در قسمت  View port scaleامکان تعیین مقیاس برای منظرها موجود است.

شکل7.8

Std . 3D Engineering view.
انتخاب این گزینه هم میتواند عدد مقیاس برای منظرها انتخاب گردد ودرقسمت پایین دو پنجره روشن میگردد،
که امکان بوجود آوردن و نمایش طرح را در  4پنجره دو افقی و دو عمودی برای نما های مقابل ،باال و نمای
جانبی و یک نمای ایزومتری سه بعدی طرح را ممکن میسازد مانند ،شکل منظر 9.7
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شکل7.9

:Array
در صورت انتخاب این گزینه میتوان به تعداد دلخوا پنجره های عمودی و افقی ساخت که در سمت چپ تعداد
قدم (سطر)  Rowsتعیین گردد و در پنجره  Columnsتعداد ستون های عمودی برای کاغذ تعیین میشود
(شکل  ) 7. 12در سمت راست در دو پنجره میتوان فاصله های بین قدم و ستون ها را نیز مشخص ساخت و
حاصل آنرا میتوان در شکل  7. 11بخوبی مشاهده نمود که دردو سطر و سه ستون نما های مختلف یک طرح
را دید.

شکل7.10
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شکل7.11
چنانچه درتصویر 7 -12دیده میشود تعداد سطرافقی  5ستون ها  3انتخاب شده است درشکل  7- 11که منظر
نما را میسازد ،دو ردیف افقی و سه ستون عمودی نما های مختلف الشکل سه بعدی را میسازد با دوبار کلیک
سریع درهرقسمت ازمربع های منظرمیتوان هم وضعیت دید ویا مقیاس نمایش طرح خود را برحسب
ضرورت تعیین نمائیم.

شکل7.15
به کمک این پنجره میتوان محل قرار دادن منظررا تعیین کردد با مشخص ساختن محل نقشه که با کلیک
کردن بردکمه  Select locationو انتخاب محل نقشه در صفحه جای قرار گرفتن منظر معلوم میگردد.
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: Finish
این مرحله پایان کار برای ساخت  Layoutبرای تنظیم کاغذ است با کلیک کردن بر دکمه  Finishبه
صفحه اصلی برمیگردد تا کارتنظیمات ویرایش صفحه کاغذ را اجرا نمائید.

شکل7.13
بعد از تکمیل این مرحله برای تنظیم الگوی چاپ میتوان نقشه ها برای عمل چاپ آماده گردیده در صورتی که
الیه های نقشه طابق قلمهای چاپ عیار باشد میتوان فرمان چاپ را اجرا نمود .
اگر چنین نباشد اول قلم چاپ باید تنظیم گردد بعد نقشه را برای چاپ به چاپگر هدایت شود ،برای چگونگی
تنظیم چاپگر و قلم چاپگر توجه تانرا به قسمت دوم همین فصل جلب میکنم.
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چاپ نقشه  Plotیا : Print
قبل ازاینکه به موضوع چاپ نقشه وارد بحث شویم بد نخواهد بود مروری برای تنظیمات صفحه کاغذ یا
 Page setupداشته باشیم ،برای اینکار چندین رویش وجود دارد.
 مثال ً اگر با دکمه راست موس بر یکی از  Layoutها که در قسمت ستون وضعیت قرار دارد کلیک
راست کنیم ِمنوی جدید باز میگردد ،مانند شکل (  )41.7در مورد From New Layout
 Tampleteدر فصل های قبلی شرح داده شد اما در اینجا گزینه Page Setup Maمیپردازیم در
صورت انتخاب ِ Page Setup Managerمنوی تنظیمات صفحه کاغذ نقشه باز میگردد مانند
شیمای شکل 141.7

شکل 41.7

شکل 41.7

 همچنین برای تنظیم صفحه کاغذ خود از ِمنوی نوشتاری فایل و یا از طریق کلیک بر حرف سمبول
 Aاتوکد درقسمت باالی صفحه تا ِمنوی سریع باز گردد و با کلیک برستون  Fileبرمینوی Page
 Setup Managerکلیک گردد ِمنوی ویرایش صفحه باز میگردد1
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شیمای 4-.1
با انتخاب  Newمیتوان یک  Layoutجدیدی ساخت که در این ِمنو نام منظر جدید خواسته میشود با درج نام
جدید در قسمت  Start withچند امکان الگوئی موجود است11
 noneبرای وضعیت تنظیم صفحه بدون در نظرداشت تنظیمات قبلی میباشد1

Layout and Default output device
اگر دراین قسمت گزینه  Default output deviceانتخاب گردد بعد از انتخاب این گزینه و کلیک بر دکمه
ِ OKمنوی صفحه مخصوص تنظیمات باز میگردد1

شکل 41.4
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در ِمنوی زیر تنظیماتی وجود دارد که همه آنها در بخش  Layout wizardمرور شد که چگونه باید تنظیم
گردد لذا بنا بر نیاز کار فضای کاغذ اندازه کاغذ مقیاس نقشه را برای فظای کاغذ میتوان انتخاب کرد 1

شکل ()41.7

Plot Style

تنظیمات چاپ:

آنچه در ت نظیمات چاپ مهم است عبارت اند از نوع خط ،رنگ خطوط که بیانگر اندازه ضخامت خط میباشد،
عناصرمختلف  Layoutها و نوعیت حروف درنمای  Layoutرا میتوان در این قسمت تنظیم نمود1
در اتو کد برای تنظیم چاپگرها ازدو شیوه انتقال اطالعات برای چاپ استفاده میگردد1
 1.بر مبنای شناسائی نوعیت رنگ الیر ها میباشد که زیر نام فایلهای با پسوند .ctbقابل شناسائی و چاپ
است که خطوط و حروف همرنگ داری مشخصات مشابه میباشند1
 12تنظیم چاپگر ها برای کارچوپ نقشه بدون شناسائی رنگها است که این نوع فایلها با پسوند .stb
برای چاپگرها انتقال داده میشود ودراینوع تنظیمات مشخصات دیگری الزم است مانند
خصوصیتهای خطوط و حروف برای چاپ ،موضوع مشترک چاپ را میسازد1
برای انتخاب تنظیمات چاپگر برای یکی از حالتهای یاد شده باال را میتوان به کمک ِمنوی  Optionدر
زبانچه Plot and Publishرفته و در این ِمنوطوریکه به وسیله تیر نشان داده شده است برای تنظیم وضعیت
چاپگرباید بر دکمه  plot style table settingsبا موس کلیک گردد تا ِمنوی مربوطه بازگردد مانند تصویر
شماره 41.7
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شکل ()41.7
اگردراین پنجره بخواهیم که تنظیم رنگها را برای چاپگر خود مشخص کنیم در قسمت باالئی ِمنو خانه
اولی  Use color dependent plot styleباید انتخاب گردد و با موس بر دکمه Add or Edit plot
 Style Tableکلیک گردد تا پنجره فایلهای  AutoCAD CTB Autoو  CAD STBهمراه با فایل اضافه
کردن تنظیم چاپگر  Add-A-Plot Style Table Wizardنیزظاهر گردد1

شکل ()4127
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در صورتکه دوبار بر ِمنوی  Add-A-Plot Style Table Wizardکلیک سریع انجام گیرد ،بال فاصله پنجره
دیگری بنام  Add -Plot Style Tableکه در شیمای زیر دیده میشود باز میگردد دراین پنجره معلومات در
مورد چگونگی انتخاب بعدی برای تنظیم چاپگر را ارائه میدهد ،و با کلیک بر دکمه  Nextپنجره ( )4122
ظاهر میگردد1

شکل ()412.

شکل ( )4122
در شکل  412.که پنجره شروع برای افزودن نمونه تنظیم قلم چاپ است میتوان کار انتخاب قلم چاپ را آغاز
کرد و اگر ازگزینه های بعدی آن استفاده شود دیده میشود کار تنظیم را بر مبنای داده های موجود و یا style
های موجود حتی از اتوکد  AutoCAD R14نیز برای تنظیم قلم رنگ چاپ انتخاب کرد و با کلیک بر دکمه
 Nextپنجره  4127برای انتخاب نوع الگو یا نمونه باز میگردد1
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شکل ( )4127
در پنجره باال ( )4127دیده میشود که دوگزینه برای انتخاب الگوی چاپ موجود است در گزینه اولی امکان
ایجاد لگوها را به تعداد  277نوع نمونه چاپ میسر میسازد1
در گزینه دوم عالوه بر ایجاد یک الگوی چاپ این الگو قابل ویرایش نیز میباشد1
با کلیک بر دکمه  Nextپنجره نامگذاری بازمیگردد ،با نوشتن نام الگوی چاپ و کلیک بر دکمه  nextپایان
کاراین مرحله میرسد و پنجره ایکه اینبار باز میگردد دو امکان دیگر را دراختیار قرار میدهد1

شکل ( )4127
 Plot Style Table Editor - .این دکمه امکان ویرایش را میسرمیسازد و اگر بر این دکمه کلیک شود
پنجره ویرایش الگو باز میگردد1
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شکل ( )4127
و اگر خانه  Use the plot table for new and pre Auto cad 2009انتخاب گردد با این تنظیم انتخاب
شده برای کلیه نقشه ها ی تهیه شده اتو کد  2777و اتودکدهای قبل از 2777قابل استفاده میباشد1
کلیک بر دکمه  Finishاین پنجره مسدود میگردد و یا برعالمت  xکلیک گردد تا پنجره بسته شود1

 Plot Style Table Editorجدول ویرایش تنظیمهای چاپگر:
General:
در جدول ویرایش تنظیمهای چاپگر سه زبانچه دیده میشود که در زبانچه  Generalمعلوما ت عمومی تنظیم
را نشان میدهد از مقایسه دو پنجره زیردیده میشود که در قسمت باالئی این پنجره نام الگوی چاپی انتخاب شده
درهر یکی از این پنجره ها دیده میشود1
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نوع آرایشی تنظیهای چاپگردر شکل  412112برمبنای شناسائی رنگها است که در باالی پنجره نام آن نیزچنین
 My First Plot Style.ctbدرج است وعالمت سمبولیک رنگی نیز نشانه آنست1
دراطالعات عمومی تنظیم  41211.که بر مبنای شناسائی رنگی ساخته نشده است و با پسوند acad.stbساخته
شده نشان داده میشود1
پنجره های باالعالوه براینکه ازطریق کلیک بردکمه  Plot Style Table Editorبازمیگردد هرگاه در پنجره
 Plot Style Managerبرهرکدام از فایهای .stbویا  .ctbبا موس کلیک گرددPlot Style Table Editor
بازمیگردد1

 Editing a plot typeویرایش نوعیت الگوی چاپ :
در صورتیکه تغییرات درتنظیم استاندارد اتوکد ایجاد شود نیازبه تغییر تنظیم رنگهای مورد استفاده برای الیه
ها ویا ضخامتهای رنگها خواهد بود ،واین امربه کمک  Plot Style Table Editorدرزبانچه های دوم
Table View،وزبانچه سوم آن  form viewممکن است ،تغییرات مورد نظررا در این پنجره ها بر مبنای .ctb
و یا  .stbانتخاب میگردد و سپس بر دکمه  saveکلیک شود تاپنجره مسدود گردد1

شکل ()4124

Table View
 قبال نیزیاد آوری شد ،در صورتی که تنظیم و تغییرات درچاپگر بر اساس رنگ قلم برای الیه ها یا
فایل  .ctbمد نظر باشد ،تعداد تغییرات ممکن را تا  277رنگ ومشخصاًت دیگرالیه ها را میتوان
وارد کرد واین تغییرات ازرنگ شماره  .تا  277به اضافه مشخصات دیگر موجود دراین جدول را
از شفافیت رنگ گرفته تا معرفی قلم رنگ ومیزان مصرف رنگ و خصوصیات دیگر خط را در
این پنجره عیار ساخت1
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 در صورتی که  Tabel Typeبراساس گزینه  Named plot style tableانتخاب گردد تغییرات
وضعیت چاپ نه بر اساس الیه ها بلکه بر مبنای فاکتورهای دگرممکن است ،و به همین دلیل است
که دیگردرزبانچه های  Table viewو  form viewتنظیمهای وضعیت را باید اضافه کرد و یا
بر مبنای ویرایش ضخامت یا پهنای خطوط مورد ضرورت تنظیم گردد و این حالت را از مقایسه
اشکال  4124و  4127نیز بخوبی میتوان تشخیص داد1

شکل

شکل ()4127121
()41271.1

Uitput Made Easy
با توجه بر شرح مطالب یاد شده گرچه امروز چاپ نقشه به یک عمل ساده تبدیل گردیده است که در اثرتحول
و ساخت دستگاهای چاپگرمختلف بوجود آمده و یک دوران تحول طوالنی را پیموده است برای همین عمل
ساده چاپ بازهم ضرورت است که به لوح تصویری  Outputنگاهی شود تا برای ظهور یک نقشه امروز
نه تنها به چاپ آن نیاز است بلکه به نشر و ارسال نسخه دجتالی آن نیز ضرورت است که در عمل ظهور
نقشه به این نکات نیز توجه گردد1

شکل ()4127
جهت چاپ نقشه از منظرها یا  Lay-outsباید به شکل زیرعمل کرد1
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 برای چاپ نقشه به لوح  Outputرفته باالی دکمه  Plotکلیک شود تا نقشه چاپ گردد1
 در ِمنو نوشتاری و یا ِمنوی سریع اتوکد به قسمت  Fileرفته بر دکمه  Plotکلیک شود1
 با کلیک همزمان بر دکمه های  Ctrl + Pنیز ِمنوی چاپ ظاهر میگردد1
 در ِمنوی سریع برعالمت چاپگر کلیک شود1
 بر منظر های موجد کلیک راست موس نموده و بر گزینه  Plotکلیک گردد1
با طریقه های باالبر پنجره  Layoutنقشه آماده چاپ میگردد که در اولین مرحله  Plot Styleبرای منظر نقشه
میتوان وارد شد1
 Name 1.که درمقابل نام آن در این نمونه تنظیمات قبلی صفحه را که تنظیم گردیده بود ،طرحی را که در
این نمونه نقشه یی بنام  Bamian University Drw.102است ودرصورت نبود آن ازطریق دکمه
Addمیتوان نقشه مورد نظر خود را که چاپ گردد ایجاد و یا اظافه کرد1
Printer - 2درصورتیکه تنظیماتی ازچاپ قبلی نیزبرای چاپ این مرحله الزم باشد ازگزینه Previous
نیز میتوان استفاده کرد1

شکل 4177
 - 7در پنجره  Printer /Plotterمیتوان چاپگرمورد نظر را انتخاب نمود اگردریک موسسه ،اداره و یا
شرکت بزرگ که سیستم کامپیوترهای آن به چنیدین چاپگروصل است کارمیکنید دراین مرحله باید
دقت کنید که چاپگرصحیح ومناسب کارتانرا انتخاب نمائبد1
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Paper Size area - 7
ناحیه انتخاب اندازه ورق کاغذ نقشه نیزمهم است که مطابق به اندازه نقشه تان کاغذ و فورمات مناسب
آنرا ازاین ناحیه باید انتخاب کنید1
 : Number of Copies - 7با وارد کردن هرعدد به تعداد همان عدد ازهرنقشه چاپ میگردد1
 :Plot Area - 1دراین ساحه میتوان تعین کرد که کدام قسمت نقشه چاپ گردد مانند1
 : Display اگر این گزینه با کلیک کردن بر تیر پنجره برای چاپ انتخاب گردد ،آن ناحیه نقشه که
در صفحه نمایش قابل دید است چاپ میگردد1
 : View هنگامیکه نقشه ها چاپ گردد این طرح در  Named viewحفظ شده و در چاپ تان ظاهر
میگردد1
 :Windows برای تعین حدود نقشه برای چاپ به کمک پنجره ای چهار گوشی که به کمک موس
در  Layoutویا  Modelتعین میگردد 1
 :Extents تمامی حدود یک نقشه که در صفحه ظاهر است حساب نموده و چاپ میگردد ،این گزینه
برای ادامه کارچاپ برای نقشه های بعدی نیز کارب ُرد دارد1
 : Plot Offset Area - 4مقدار فاصله از کناره های ناحیه چاپ برای محورهای Xو Yویا با کلیک
کردن برگزینه  Centerبرا ی تعین موقعیت موضوع چاپ دروسط ساحه چاپ میباشد1

شکل 417.
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 : Plot Scale - 7تعین مقیاس برای چاپ نقشه از این ناحیه صورت میگیرد اگر دکمه Fit to Paper
را انتخاب گرددد نقشه در تمام ورق کاغذی که انتخاب شده چاپ میگردد1
در صورت که  fit to paperرا انتخاب نشود میتوان مقیاس چاپ را خود برای چاپ انتخاب کرد1
 :Preview - 7برای نمایش دادن وضعیت انتخاب چاپ است که در صفحه دیگر موضوع چاپ را
نمایش میدهد ،باتوافق برای این نمایش میتوان با کلیک راست موس و کلیک بر  Exitاز پنجره
نمایش بر ِمنوی چاپ اولی برگردید1
 - .7اگر با تنظیم اجرا شده موافق باشید میتوانید بر دکمه  OKکلیک کنید تا نقشه مرد نظر چاپ گردد1

ساختن فایل  PDFاز فایل DWG
تهیه فایلهای  PDFاز نقشه های ِ DWGهم از مودل و یا  Layoutامکان پذیراست تهیه پی دی اف دارای
مزایای زیادی است که براحتی کسانی که دارای برنامه اتوکد نباشد نیزمیتوانند نقشه های پی دی اف را باز
کنند و یا براحتی آنرا چاپ کنند1
ساختن فایل پی دی اف  Plot Modelازمحل انتخاب چاپگر بجای چاپگرباید  DWG to PDF fileانتخاب
گردد و بقیه قسمتهای آنها مانند پروسه معمولی چاپ انتخاب میگردد1
اگر در قسمت  what to plotهر وضعیتی که تنظیم شده باشد مانند مرحله چاپ باید اجرا گردد1

شکل 4172
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با کلیک کردن بر دکمه  okنقشه بصورت یک فایل  PDFتهیه میشود و بهتر است در یک قفسه حفظ گردد
و یا در صورت نیاز برای کسانی که مسئول اجرای پروژه باشند ،یا فقط برای دیدن و ابراز نظر ارسال گردد
بدون اینکه نرم افزار اتو کد را داشته باشند قابل دسترسی میگردد1

فایلهای  DWXیا Design Web format
فایلهای دی وی اکس عبارت از تبدیل یک فایل  DWG.به فایل وب فورمات میباشد که انترنت اکسپروریر
قابلیت باز کردن آنرا بیابد ،وقتی یک نقشه در فازاول به اتمام میرسد ،درصورتی که سفارش دهنده طرح
برای دیدن آن بتواند درجریان کارطراحی آنرا بتواند ببیند ،دیدن این فورمات برای همه قابل دسترسی میباشد1

شکل 4177
مثالً در شکل  4177پس ازتکمیل یکی از نقشه ها آنرا به فورمات فایل  DWFتبدیل شده ،برای اینکار از
طریق  Fileگزینه  Plotانتخاب میگردد1
در این ِمنو (شکل  )4177درخانه محل انتخاب  plotterرفته در قسمت  DWF6ePlot.pc3رفته وانتخاب
میشود1
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شکل 4177
بعداز کلیک کردن بر دکمه  okدر ِمنوی چاپگر اتو کد شروع به ساختن فایل میکند ،این پروسه چند ثانیه
طول میکشد که بعد از تکمیل ساخت آنرا باید در یکی از قفسه های کامپیوتر ذخیره نمود) Save as ( 1

شکل 4177

باز کردن فایل DWF
بعد از ساختن فایل  DWFو نگهداری آن در یک قفسه ،به قفسه ذخیره شده فایل رفته بر فایل مربوطه که
مطابق شکل زیر است با موس کلیک و سپس کلیک راست شود 1

شکل 4171
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با فشردن دکمه راست موس بر فایل  DWFX.موس خود را حرکت داده تا برقسمت  Open withرسیده
کلیک چپ موس نموده موس را به سمت راست حرکت داده برکلمه  Internet Explorerکلیک شود تا فایل
به فورمات  DWFتبدیل گردد1

شکل 4174
در این مرحله فایل ساخته شده ،و توسط  Internet Explorerبازمیگردد و دیده میشود که فایل اتوکد با
انترنیت اکسپلوریرقابل دیدن است که مجریان و کسانی که برنامه اتوکد را نداشته باشند نیز آنرا میتوانند
ببینند ،و یا به این طریق شما نیز میتوانید نقشه های تانرا در وب سایت ها بگذارید تا قابل استفاده کاربران
سایت تان نیز باشد1

شکل 4177

Internet Explorer
هنگامیکه فایل توسط انترنت اکسپلورر باز شد ،میتوان آنچه امکانات برای یک صفحه انترنیتی است برای
یک نقشه میتوان سود برد مانند چاپ کردن ،کوچک و یا بزرگ کردن صفحه ،برای اینکار با فشردن دکمه
 Ctrlو دکمه عالمت  +نقشه شما در صفحه بزرگ یا با فشردن  Ctrlو عالمت منفی نقشه تان کوچک تر
نمایش داده میشود 1مانند شکل 14177
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شکل 4177

خانه پری جدولهای گوشه نقشه ها در Layout:
قبل از فرستادن نقشه ها باید دقت گردد که جدول مشخصات نقشه ها کامال صحیح خانه پری گردد و بعداً نقشه
فرستاده شود چگونگی تکمیل این جدول چنین است1
 هرگاه از الگوهای موجوده اتوکد یا Templatesاستفاده شود در قسمت پائین صفحه چنین جدولی
دیده میشود1

شکل 4177
 با دوبارکلیک کردن سریع برجدول باال که بعضی قسمت های آن از قبل نوشته شده و بعضی
قسمتهای آن خالی است توسط این ِمنو خانه پری میگردد1
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شکل 417.
 عالمتهای ضربدر که درمقابل هرموضوع نوشته شده است را پاک نموده بجای ان متن الزمه را
بنویسید ،و بعد با موس برمتن بعدی کلیک کنید تا کامالً تکمیل گردد1

شکل 4172
 پس ازتکمیل جدول بردکمه okکلیک گردد ،وبه اینصورت جدول کامالً خانه پری شده و نقشه شما
آماده فرستادن میباشد1
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: DWG Files & E-mail
فرستادن فایلهای اتوکد:
برای فرستادن فایلهای اتوکد با فورمات  DWGیا  DXFبسیار ساده است که فقط با  7بارکلیک کردن فایل
شما فرستاده میشود1
برای فرستادن فایل به ِمنوی  Fileرفته برکلمه  Sendکلیک نموده واز انجا  Send emailبرای فرستادن
فایل انتخاب میگردد1

شکل 4177

Send file

با کلیک بر  Send Emailدیده میشود که  Office Outlookباز شده و طرح شما نیز با همان فورمات تهیه
شده  DWGبصورت خود کار ضمیمه گردیده است ،شما فقط باید ادرس ایمایل مقصد را با توضیح و یا نامه
مانند ایمایلهای مورد نیاز بنویسید و بر دکمه  Sendکلیک کنید تا نقشه تان فرتاده شود1

شکل 417.
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2.5D
برای ترسیم یک شی درحالت سه بعدی باید قدری به  2.5Dیا حالت خطی سه بعدی مکث کنیم تا به تنظیمات
اشکال درحالت حجمی سه بعدی برسیم ،برای ترسیم یک طرح چند موضوعه در ابتدا بهتر است مودل 2.5D
به کمک سه قطعه خط  Poly lineرسم گرددد تا بتوان آنرا به یک شکل تبدیل کرد و در این پروسه تفاوتهای
اشکال دو بعدی و یک حجم کتلوی به خوبی در ترسیمات اشکال واضح میگردد.

کار عملی :
Scratch mitric – New
اگربر ِمنوی ستاندارد روی صفحه  Newکلیک گردد
صفحه جدید اتوکد بر اساس واحد متر یک ملیمتری تعیین
میگردد (اگردرانتخاب واحد یا نوع واحد اندازه گیری شک
وجودداشته باشد) میتوان آنرا از طریق ِمنوی Format
فرا خواند ،در ِمنوی یاد شده برروی کلمه  unitsکلیک
شود تا شکل ( )1.8ظاهرگردد دراین تصویردرقسمت
 Insertion Scaleرفته و واحد اندازه گیری اگر به ملیمتر
نباشد آنرا به  mmتبدیل کرد.
شکل 1.8
قبل ازاینکه بخواهیم رسم خود را آغازکنیم الزم است بعضی از تنظیمات را برای نقشه عیارکنیم.
برای این کار در پنجره فرمان کلمه  Fillرا نوشته و دکمه  Enterرا بایدفشار داد.

شکل 1.8
Command : Fill
Enter mode [On/Off] <on> :
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دراین حالت  modeرا غیر فعال میسازیم برای اینکار  Offرا نوشته و کلیک راست میکنیم .حاال وضعیت
 Snapو  Gridرا باید فعال ساخته تا بروی صفحه نقاط  Gridظاهر گردد بصورت عموم درین حالت فاصله
های شبکه نقطه چین ما به اندازه  10 mmمیباشد.
حاال به ِمنوی  Formatرفته  Thichnissرا فعال میسازیم ،در اینجا شما واحد ارتفاعی (ارتفاع شکل) را در
محیط  2.5Dانتخاب میکنید ،هر عددی که انتخاب گردد ارتفاع شکلی است که در حالت  2.5Dترسیم میگردد
مثالً اگرعدد  57را بنویسیم و دکمه  Enterرا فشاردهیم ،برای انتخاب رنگ الیه ،رنگ شماره  1را انتخاب
میکنیم تا رنگ الیر ما از وضعیت سیاه به رنگ شماره  1تغییر یابد.
Command: fill
Enter mode [ON/OFF] <ON>: of
Command: '_thickness
Enter new value for THICKNESS <0.0000>: 75

شکل 1.3
اکنون با کلیک بر فرمان  Plineپولی الین رسم خود را در محیط مختصات ساده رسم میکنیم .بعد از انتخاب
 Poly lineاتوکد نقطه شروع کاررا میپرسید با تایپ نمودن اعداد  383.883وکلیک بردکمه  Enterمحل
شروع خط مشخص میگردد.
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w
Specify starting width <0.0>: 20
Specify ending width <20.0>:
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 310,60
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

برای تعیین عرض خط حرف  Wرا مینویسیم و بردکمه  Enterکلیک میکنیم ،اندازه عرض  Plineرابه
اندازه  20mmانتخاب نموده ،با تایپ اعداد  383.13و دوبار کلیک بر دکمه  Enterاولین خط ما رسم
میگرد.
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شکل1.8
برای ترسیم قطعه دوم  Thicknesرا انتخاب میکنیم ،عدد  83را برای ضخامت این قطعه به اندازه 20mm
را مینویسیم.
 Plineبا انتخاب پولی الین چنانچه میدانیم که مقدار xبرای خط اولی  333بوده است برای ترسیم قطعه دومی
درکنار قطعه اولی اکنون باید  333,813را وارد کنیم و بردکمه  Enterکلیک میکنیم ،برای تعیین عرض باید
حرف  wانتخاب گردد تا مقدار عرض پولی الین نیز تعیین گردد ،برای اینکارعدد  883را برای شروع
عرض خط و مقدار  13را برای قسمت اخری قطعه دوم انتخاب گردد ،حاال برای قسمت آخر خط مختصات
 +160,160را انتخاب و سپس بر دکمه راست موس کلیک شود.

شکل 1.8
حاال برفرمان خط  Plineکلیک گردد برای تعیین نقطه شروع مختصات 813,893انتخاب شود و برای تعیین
عرض خط عدد  83را انتخاب و با دکمه  Enterتائید گردد.
 Arcاز این نقطه پولی الین تانرا با انتخاب حرف  Aبه عنوان اختصار Arcیا کمان قرار زیر مینویسیم.
 : Angelدرین قسمت با تایپ  Anزاویه کمان انتخاب میگردد و با وارد کردن  813ºمیتوان کمان نیم دایره
را انتخاب نمود و برای تعیین نقطه پایان کمان مختصات  813,833باکلیک دوباره بردکمه  Enterفرمان
اجرائی پولی الین تمام میشود و درصفحه اتوکد شکل زیررا میتوان مشاهده کرد.

360
.ﺣﻕ ﭼﺎپ ﺑﺭﺍی ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﻩ ﻣﺣﻔﻭﻅ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ

www.shahmama.com

آموزش چاپ نقشه در اتوکد

شکل 1.7
با مشاهده شکل فوق دیده میشود که شما یک شئی حجمی را رسم نموده اید ،درین صفحه ازباال به آن نگاه
میکنید ،به عبارتی دید فوقانی صفحه ویا شکل رسم شده میباشد.
 Gridو  Snapرا حاال غیر فعال بسازیم.

:3Dorbit
برای اینکه زاویه دید خود را تغییر بدهیم تا بتوانیم همه قسمت های شکل رسم شده خود را نگاه کنیم بر دکمه
 3Dorbitکلیک میکنیم ،دراین حالت با ظاهر شدن یک دایره بزرگ در صفحه شما میتوانید با کلیک موس
بر صفحه و فشار دادن بر دکمه چپ موس و حرکت آن در جهت های مختلف حرکت دهیم زاویه دید را تغییر
میدهد و شی ترسیم شده را از نقطه دید های مختلف میتوانید ببینید.

شکل 1.1
شکل باال یک رسم دو بعدی نه بلکه شکلی است که دارای بعد سوم نیز میباشد.
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2D Wireframe
نمایش اشکالی که داری بعد سوم باشد ،درهنگام ترسیم زمانی قابل
رویت است که شئی را اززاویه دید معینی نگاه کنیم .اگر با ابزار 3D
 orbitو یا  View Cubeبه شکل  1.1با یک زاویه گوشه ای نگاه
شود بعد سوم شئی ظاهرمیگردد.
در این حالت درست است که شکل ترسیم شده را درسه بعد میبینید اما
اگر دقت گردد خطوطی است که درسه بعد وجود دارد اما به دلیل خالی
بودن درون آن نه یک شکل حجیم بلکه آنرا در اتو کد 2D
 Wireframeمینامند مانند شکل(.)1.5

شکل 1.5
3D Wireframe
نشان دادن شکل ترسیم شده درحالت نمایش خطوط سه بعدی یا به اصطالح دری نمایش شئی که تاروپودش
پیدا باشد ،نمایش این حالت توسط فرمان  visual styles managerبوجود میاید این فرمان درلوح ترسیمی
 3Dموجود است یا آنرا ازطریق ِمنوی  View > visual styles> visual styles managerفرا میخوانیم.
در این حالت شئی سه بعدی طوری نمایش داده میشود که خطوط نامرعی ندارد.

شکل 5.9
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D3 Hidden
این نمایش تنها خطوط مرعی خارجی شئی معلوم میگردد ،و خطوط پشت سر دید شئی درپشت سر سطوح دید
نمایان نیست.

شکل 5.88

Realistic
نمایش حالت سه بعدی که شکل واقعی یک شئی سه بعدی را نشان میدهد.

شکل 5.88

Conseptual
وضعیتی از حالت سه بعدی را نشان میدهد که خطوط متقاطع
سطوح آن بصورت برجسته همرا ه شکل سه بعدی نشان داده
میشود.

شکل 5.83
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مدل سازی و اشکال سه بُعدی :
 فضای سه بُعدی 3D Modeling
 لوح های ترسیمی سه بُعدی (نوار ابزار ) 3D
 دور نمائی یا Perspective
 مختصات سه بُعدی

فضای سه بُعدی 3D Modeling
گرچه درفصلهای گذشته برای وارد شدن به فضای سه بُعدی بحث شد ،که چگونه در اتو کد برای ایجاد محیط
سه بُعدی باید تنظیمات را به محیط سه ب ُعدی قرار دهیم ،چندین امکانی به چند طریقه ممکن است وساده ترین
آن از طریق  Workspace Switchingاست که قرار شکل زیر وارد محیط سه بُعدی میتوان شد.

شکل 1.2.8
در صورتیکه مطابق تصویرباال عالمت انتخاب در مقابل  3D Modelingنباشد با کلیک موس بر آن قسمت
مانند شکل  1.2.8وارد وضعیت سه بُعدی یا  3D Modelingمیگردیم.
برای بازکردن یک صفحه جدید از روشهای مختلفی که قبالً تذکر داده شد میتوان یک صفحه جدید در فضای
سه بُعدی باز کرد و یکی از روشها اینست که با فشردن همزمان دکمه های  Crtl+Nاست تا پنجره ِ برای
انتخاب قفسه  Templateباز گردد و سپس انتخاب یک الگوی سه بُعدی  Acad 3d.dwtانتخاب شود با
کلیک بر دکمه  okصفحه جدید مطابق شکل  1.2.2باز میگردد.
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جهت نما ی سه ب ُعدی

مبدا مختصات سه بُعدی

نشانه گیر موس

شکل 1.2.2
Topatletes

شکل 1.2.8

جهت نمای سه بُعدی : View Cube
بعد ازاتو کد  2002فرمان جهت نما در اتو کد مروج شده که بنام  View Cubeمسمی است ،این فرمان در
اتوکد  AutoCAD LT 2009وجود ندارد ،از مکعب جهت نما میتوان برای نمایش جهت های صفحه در
حال کار استفاده کر د که تقریبا تمامی جهت های نمایش را میتوان به کمک آن دید عالوه بر نماهای باال،
پائین ،پیشرو ،عقب،جانبی راست و چپ ،چهاردید گوشه ها از شمال شرقی تا جنوب شرقی باال و پائین،
چهار دید وسط بین باال و جانبین و همچنین چهار دید پائین و جانبین را و دو دید گوشه ای بین دید پیشرو و
جانبین و دو دید گوشه ای بین دید پشت سر و جانبین را به کمک آن نگاه کرد.
این ابزار برای دیدن سریع جهت های مختلف یک مودل در حالتهای ایزومتریک و سطوح مدل کاربرد دارد.
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در مکعب جهت نما چرخش سه گونه دید مطرح است.
 دید های صفحات مانند نمای باال ،روبرو و جانبی
مانندشکل مقابل( شکل) 1.2.8
شکل 1.2.8
 دید های لبه ای (نبشی )که معموال بین دو لبه از دوسطح دیده
میشود چه دو سطح عمودی باشد ،یا دوسطح عمودی و افقی
مانند شکل 1.2.8
شکل 1.2.8
 دید گوشه ای که شامل نقطه ای از دیدی ایست که هر سه سطح صفحات دید را در برمیگیرد مانند
(شکل )1.2.8

شکل 1.2.8

 Prespictiveدورنمایی
در عمل معموال ً درکارهای تخنیکی کار بر صفحه های نمای دید از باال و روبرو بیشتر کارمیشود اما گاهی
این امر برای کار بر اجزا و اشکال سه بُعدی مشکالت ایجاد میکنید و بهمین دلیل است که یک ترسیم
دورنمایی از یک وضعیت سه بُعدی منظر را به بیننده میدهد و کار برای ساخت ابزار تخنیکی را ساده تر
میسازد.
در اتوکد نیز تنظیماتی برای دید نما و دورنمایی طرح موجود است که این تنظیمات در اتوکد توسط فرمان
 Dviewممکن میگردد و توسط این فرمان شما میتوانید زاویه دید ،فاصله دید و نقطه معراق دید را تعیین
کنید ،توجه باید داشته باشید که دراین قسمت شما نمیتوانید بر پروژه تان کار کنید.
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Viewports in 3D
منظرها را در وضعیت سه بُعدی نیز میتوان با نوشتن  vportsفرا خواند مانند این مثال :
Command:
-VPORTS
Enter an option [Save/Restore/Delete/Join/SIngle/?/2/3/4] <3>: R
در اینجا تعدادمنظر دید را میپرسد و ما  8منظر نمایش را در دید راست انتخاب میکنیم.
[?]Enter name of viewport configuration to restore or:
Command:
-VPORTS
Enter an option [Save/Restore/Delete/Join/SIngle/?/2/3/4] <3>: 3
] Enter a configuration option [Horizontal/Vertical/Above/Below/Left/Right
<Right>: R

شکل 1.2.8
Regenerating model.

 Visual Aideابزار دید:
هرگاه وضعیت ترسیم در حالت دید ایزو متریک قرار داشته باشد ،اگر با موس کلیک راست کنیم ،و موس
خود را بر کلمه  Visual Aideقرار دهیم و کلیک گردد ،سه امکان دیگر برای نمایش در صفحه را برای ما
ممکن میسازد،

شکل 1.2.1
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 : UCS Icon -8در صورت فعال بودن این قسمت عالمت مختصات سه بُعدی در صفحه نشان داده میشود.
 : Grid -2با فعال شدن  Gridدر سطح صفحه یک شبکه جال مانند بصورت خود کار نشان داده میشود.
 : Compass -8با انتخاب این قسمت حدود قرار گرفتن شئی در جهت های مختصاتی سه بُعدی  X,Yو Z
را در اطراف شئی نشان میدهد.

شکل 1.2.2

سیستم مختصات سه بُعدی
سیستم مختصات سه بعدی در حالت ترسمی سه بُعدی
 Coordinatesystemوضعیت مختصات در وضعیت
سه بُعدی به چهار صورت ذیل میتواند نشان داده شود.
 -8مختصات های قائم یا Rectangle Coordinate
 -2مختصات قطبی (در یک سطح) Polar coordinate
 -8مختصات استوانوی Cylinder Coordinate
 -8مختصات کروی Bol coordinate

مختصات قائم Rectangle Coordinate :
مختصات قائم در فضای سه بُعدی توسط سه محورمختصات  y-as ،x-asکه محور y,xبصورت قائم بر
یکدیگر قرار دارد ،نقطه تقاطع هر دو محورفوق بنام نقطه مبدا مسمی است و محور  zیا  z-asنیزعمود بر
سطحی است که در فضای  x,yقرار دارد.
برای توضیح بهتر میتوان به حرکت یک برمه ساده دستی که از یک دسته چوبی و آهن برمه ساخته شده باشد
اشاره نمود وقتی دسته چوبی را بچرخانیم جهت حرکت دسته در سطح محور  x,yخواهد بود و حرکت نوک
برمه در جهت  zفرض میشودو انرا بنام  Absolute coordinatesنیز مینامند.
مثال اگر مقدارعددی برای محورها سه گانه داده شود قرار زیر خواهیم نوشت .
 x=2,5 y=3,45 Z=5یا)  (2.5 , 3.45, 5ودراتوکد  2.5, 3.45,5و درصورت کسری 5/2 , 345/100,5
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مختصات قطبی Polcordinate
در سیستم مختصات قطبی ،مبدا سیستم مختصات با دادن یک شعاع ) (Rو یک زاویه ) (Phiاز مبدا محور ±x
نسبت به محور x-asمحاسبه میگردد ،اولین قی متی که داده میشود بصورت قطبی درنظر گرفته میشود به
اینصورت مقدار )(z-coordinat=o
 R=4,5 Phi=+30grدر اتوکد آنرا 4,5<30

مختصات استوانوی Cylindrical Coördinates
در صورت قیمت دادن در جهت محور  xکه بیانگر ارتفاع برای
شئی است و درحالت سه بُعدی قرار میگیرد قیمت دادن برای
مختصات قطبی ،این حالت را مختصات استوانوی گویند و وارد
کردن قیمت برای مختصات قطبی .
دراین مثال قیمت های زیر را برای  L=8و  Phi =+45و
 R=6اگر بخواهیم بنوسیسیم آنرا در اتوکد چنین باید نوشت
6<45,8

مختصات کروی Bol coordinates
برای مختصات کروی در حالت سه بُعدی مشخصه نقطه توسط دو زاویه یک شعاع تعیین میگردد ،که تعیین
شعاع  Rنسبت به مبدا مختصات آغاز شده و زاویه اولی ) (Phiزاویه یی
درسطح  x,yدربین وضعیت شعاع سطح  x,yو قیمت  +محور  xمیباشد،
و زاویه دومی یا ) (Alphaزاویه یی ایست بین شعاع در سطح  x,yو
شعاع قطبی که در سطح کروی قرار میگیرد بطور مثال:
Phi=+45 Alpha=+30

 R=3در اتوکد 3<45<30

مختصات نسبی Relative Coordinate
مختصات نسبی به وضعیتی گویند که انتخاب نه بر مبنای محور مختصات بلکه نسبت به فاصله و یا زاویه
خاصی از محل دیگری در نظر گرفته شود.
وقتی نقطۀ را بخواهیم در نظر گرفته شود ،نقطه وسط را نسبت به وضعیت بعدی نقطه قبل در نظر گرفته
میشود.
در صورت قائم @1,-1,2 :
در حالت قطبی @1<-1,5 :

dz=2

dy= -1

dx = 1

R = 1 Phi = -1,5

در وضعیت استوانوی R = 3 Phi = 30 z=5 @3<30,5:
در حالت کروی R = 8 Phi = +15 x = 30 @8<15<30 :
با وارد کردن قیمت های فوق مشخصات نسبی کار میکند و موقعیت نقاط را تعیین میکند ،وقتی عالمت @
گذاشته شود مثال @0,0,0
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کار با موس در محیط سه بعدی
وقتی موس را در صفحه ای که در حالت سه ب ُعدی قرار داشته باشد استفاده گردد ،به کمک موس میتوان
سطوحی را رسم کرد در ابتدا موس را در محیط صفحه  x,yحرکت داده و یک سطح را بوجود میاورد و با
کلیک چپ موس نقاط در سطح مشخص میگردد.

مشخصات ثابت و متغییر
مشخصات ثابت در اتوکد ) (world cordinate systemنامیده میشود و مشخصات متغییر و قابل تنظیم در
اتوکد عبارت است از ) ucs(use cordinate systemدرین جا چند نمونه از مشخصات قابل تنظیم را بطور
نمونه یادآوری میکنیم.
 .برای تعیین مبدا مشخصات جدید سطح  x,yجدید و یا تعیین محور  zجدید.
 .برای تعیین نمودن یک شی به عنوان مبدا و یا ادامه ترسیم از آن شئی به بعد.
 .توسط هم جهت ساختن طرف دید(جهت دید همانند).
 .توسط گرداندن دور یک محور چرخشی یا در نظر داشتن وضعیت قبلی .
برای تعیین و مشخص نمودن عالمت مختصات  wcsو  ucsعالمت های خاصی به صورت سمبولیک وجود
دارد که در گوشه صفحه ظاهر میشود .و در جهت محور های  x,yو یا  1,2تعیین میگردد.

کار عملی :
یک صفحه جدید باز گردد و واحد های اندازه خود را به ملیمتر یا  scratch milimeterرا درهنگام باز
نمودن صفحه نو انتخاب شود .شکل( .)1.2.80
 : Vpointجهت دید فعال گردد و اعداد  -1,6,2را نوشته بر دکمه  zoomکلیک نموده  8را باید نوشت،
چون تا حاال چیزی ترسیم نگردیده حدود مرز را نشان داد .شکل ( )1.2.88
 Viewرا برای تعیین فاصله دید فعال میسازیم.
 Newبرای تعیین هرحالت دید میتوان یک نام انتخاب کرد ،با باز شدن پنجره نام برای جهت دید( مثال
 ) Camra_lرا برای این وضعیت میتوان نامگذاری کرد و همچنین درپنجره فوق در محل  ucsوضعیت
مشخصات  worldرا کلیک میکنیم و بر دکمه  okبا موس کلیک نموده تا پنجره بسته شود.

برای ادامه کار میشود دو مستطیل را طوری رسم کرد که مربع مستطیل اولی را بدون دادن قیمت برای z
رسم نمود ،یا به عبارت دیگر در مستطیل اولی اندازه را برای  zرسم میکنیم یا به عبارت دیگر در مستطیل
اولی مقدار  z=0است و اگر در هنگام رسم نمودن مقدار  x,yرا بنویسیم ومقدار  zرا ننویسیم اتوکد بصورت
اتوماتیک انرا صفرمیشناسد .
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شکل 1.2.88

شکل 1.2.80

 Lineبا موس بر دکمه خط کلیک میکنیم واکنون اندازه های موقعیت نقاط را برای ترسیم مستطیل خود با
استفاده از مشخصات حقیقی بصورت زیر وارد میکنیم .
100,50
200,50
200,150
100,150
Close
حاصل این ترسیم چنین شکلی با زاویه دید انتخاب شده بنظر میرسد.

شکل 1.2.82
مجدداً خط را انتخاب میکنیم و در این نوبت برای ترسیم مستطیل دومی مقدارهای  zرا نیز وارد میکنیم.
100,50,100
200,50,100
200,150,100
100,150,100
Close

شکل 1.2.88
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توجه :در عمل میتوان برای ترسیم مستطیل خود بدون وارد کردن مقدار  800برای  zنیز این مربع را رسم
کنیم مشروط بر اینکه وضعیت  ucsخود رابه مقدار  z=100جا به جا سازیم .اگر این جابجایی مبدا مختصات
را انجام دادیم نباید فراموش کنیم که بعد از ختم کار خود انرا بحالش رها کنیم و به وضعیت اولی بر نگردانیم
زیرا این عمل وضعیت ترسیمی برای مراحل بعدی را مشکل میسازد  .اگر تجربه کاری کمتری با اتوکد
داشته باشید بهتر است در مراحل اول از جابجایی  ucsجلوگیری کنید تا در ابتئا کاربه مشکل بر نخورید.
با تغیر زاویه دید اشکال فوق به صورت زیر دیده میشود.

شکل 1.2.88
خطوط سه بُعدی وصل نشده

خوط رسم شده با وصل چها گوشه مربع ها

 3D Mondelingمدل های سه بُعدی نوار ابزارهای سه بعدی:
در فضای سه بُعدی اتوکد نوار ابزارهای مختلفی طراحی شده ازجمله درزبانچه  Homeلوح ابزارهای مهمی
مانند  3d Modeling ,Draw , Solid editing ,Modify , View and Layers and ex.میباشد.
نوار ابزار  3D Modelingبرای تبدیل کردن وضعیت ترسیمی اشکال دو بُعدی به سه بُعدی را ممکن
میسازد که به کمک آنها تنها در ساخت اشکال سه ب ُعدی میتوان استفاده کرد.

شکل 1.2.88
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Solid Editing
نوارابزار ویرایشی سه بُعدی برای ویرایش و تغیرات در اشکال سه ب ُعدی کار برد دارد.

شکل 1.2.88

مدلهای سه بُعدی :
مدلهای سه بُعدی در اتوکد شامل سه شکل فضائی میباشد.
 تهیه اشکال حجمی.
 ترسیم سطوح ،جالها و صفحات نازک.
 عناصر دوبعدی که بوسیه  Thicknessبه آنها ضخامت یا ارتفاع داده میشود.

کارهای مقدماتی برای ترسیم یک شکل سه بُعدی :
 3D Modelingترسیم اشیای سه بُعدی :
در اولین قدم باید صفحه اتو کد را مطابق شکل زیر به محیط  3D Modelingبرگردانیم.

شکل 1.288
 قبل از شروع بکار برای راحتی کار طرح بهتر است  ،حدود معیین ساحه را برای نقشه خود حد و
مرز ساحه طراحی را با استفاده ازفرمان  Limitsمشخص سازیم.
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Command: LIMITS
Reset Model space limits:
>Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000:
Specify upper right corner <5000.0000,300.0000>: 5000,3500
برای ترسیم راحت تر ،بهتر است که شبکه مشبک  Gridو  Snapرا فعال سازیم و اندازه های آنها
را برابر  800در  800عیار گردد.



شکل 1.2.81


 : Folow Dynamic UCSبرای استفاده همزمان از شبکه مشبک و  snapاین قسمت فعال باشد.

 در ستون وضعیت نیز مطابق شکل زیر دکمه های مورد ضرورت فعال گردد.

 با انجام کارهای فوق در صفحه اتوکد برای اتوکد  2002صفحه اینطور ظاهر میگردد.

شکل 1.2.82
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ترسیم یک اطاق سه بُعدی به کمک Polysolid :

این فرمان در مینوی  Homeدر لوح  3D modelingموجود است ،با کلیک کردن بر این فرمان در پنجره
فرمان چنین پیامی ظاهر میگردد.
Command: _Polysolid Height = 200.0000, Width = 10.0000, Justification = Center
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>:
انچه در ترسیم یک دیوار مهم است ارتفاع دیوار ،ضخامت دیوار ،و وضعیت اسقرار دیوار نسبت به محور قرار
گیری ان است که در پنجره فرمان نیز پرسش برای تنظیم آن مطرح گردیده است.
با نوشتن حرف  Hکه در مرحله قبلی برابر  200بوده است اکنون مقدار  8000را برای ارتفاع اطاق در نظر
میگیریم.
برای تعین موقیت برای رسم دیوار میتوان  Justifyرا با تایپ کردن حرف  Jانتخاب گردد که بعد ازانتخاب پیام
زیر در صفحه ظاهر میگردد.
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: j
Enter justification [Left/Center/Right] <Center>:

مطابق شکل باال هر چهار دیواره خانه را طوری رسم کنید که دیوار ها ساحه 8000*8000را در بر گیرد.

توسط مکعب جهت دهنده برای عملیات نمای دید جنوب غربی انتخاب گردد که شکل رسم شده با
موقعیت زیر مطابق گردد ،البته اگر نخواهیم که از مکعب جهت یاب استفاده کنیم ،میتوان از دکمه SHIFT+
 MUISو دکمه راست موس نیز برای گرداندن رسم و صفحه استفاده شود.
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شکل 1.2.20

باز کردن محل در و پنجره :
برای باز کردن محل در و پنجره در سیستم سه بُعدی باید زمینه شناخت این محلها را با جابجائی سیستم
مختصات آماده ساخت.
 UCS را به کمک  8pointسه نقطه بر دیواره مطابق شکل زیرباید قرار داد.

شکل 1.2.20
 از مبدا مختصات یک مربع به اندازه ( )2000،8000برای اندازه درب دخولی برسطح دیوار رسم
کنید.
 بعد از رسم مستطیل محل در همزمان دکمه های  Ctrl+Altرا فشار داده و با دکمه وسط موس
انرا بطرف داخل فشار میدهید تا محل درب باز گردد ،البته این کار را به کمک دکمه Press/Pull
نیز میتوانید انجام دهید.
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شکل 1.2.28
 بعد از باز نمودن دروازه محل پنجره (کلکین) را نیز رسم نموده آنرا با فرمان  Press/pullخالی
کنید.
 برای پنجره سمت غربی نیز مانند پنجره قبلی طوری رسم کنید که محور مختصات را نیز بر همان
سطح قرار داده و سپس انرا ترسیم و از سطح دیوار کم کنید.

شکل 1.2.22
 بروی دیوار جنوبی به کمک فرمان کمان یک خط منحنی مطابق شکل  1.2.28از نقطۀ تقاطع سقف
بطرف پائین رسم گردد.
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شکل 1.2.28

ساختن سطح های مورد نیاز :
در کنار کارهای حجمی میتوانید سطحهای مورد ضرورت را مانند سقف دیوار های جانبی نیز به کمک
خطوط ترسیم شده بسازید.
Extrude
با موس بر خط منحنی رسم شده کلیک کرده تا خط منحنی سلیکت گردد ،متعاقبا بر فرمان  Extrudeکلیک
کنید و به اندازه  8800ملی انرا طویل سازید ( عدد  8800را نوشته کلیک کنید).
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بر منحنی رسم شده کلیک کنید تا نقاط  Gripسطح فعال گردد بر نقطه آخری ان با موس کلیک نموده و آنرا
از هر طرف به اندازه  800ملیمتر طوالنی تر بسازید.

شکل 1.2.28

:SLICE
با موس براین فرمان کلیک گردد ،بعد از کلیک بر دیواره خانه برسطح مایل نیزکلیک شود.
Command: _slice
Select objects to slice: 1 found
Select objects to slice: 1 found, 2 total
Select objects to slice:
در این مرحله دیده میشود که دو عنصر سلیکت شده است ،و توسط اتوکد سوال میشود که سطح تفکیکی برش
را معلوم کنید ،در صورتی که حرف  Sبرای  Surfaceانتخاب گردد،
Specify start point of slicing plane or [planar
Object/Surface/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: s
Select a surface:
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شکل 1.2.28
اتوکد پیام میدهد که
>:Select solid to keep or [keep Both sides] <Both
در این مرحله شما باید قسمت پائین خانه را برای ماندن انتخاب کنید تا
قسمت باالی سطح قوس کامالً پاک گردد و در نتیجه شکل باقیمانده آن
مطابق شکل  1.2.28قس مت باقیمانده ان با سقف کمانی میماند که باید
به سقف ان کمی ارتفاع داده شود برای اینکار از فرمان THICKEN
میتوان استفاده کرد.

شکل 1.2.28
THICKEN
با فعال نمودن این فرمان میتوانید سطحها را ضخامت یا ارتفاع
بدهید یا به عبارت دیگر سطح به حجم تبدیل میگردد.
Command: _Thicken
Select surfaces to thicken: 1 found
:Select surfaces to thicken
Specify thickness <0.0000>: 300
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با وارد کردن عدد  800سطح سقف ضخامت  80سانتیمتررا بخود میگیرد به صورت شکل زیر ظاهر
میگردد.

شکل 1.2.22
PRESSPUL
با فعال ساختن این فرمان و کلیک برسطح پیشروی کمانی سقف بطرف درب ورودی اگرکلیک شود و موس
را کمی بطرف جلو حرکت داده شود ،خانه سفید برای نوشتن اندازه کشش آماده میگردد با نوشتن عدد  800و
کیک کردن بر دکمه  enterسقف نیز به اندازه  800میلیمتر طویل تر میگردد و اندازه هر دو طرف سقف
نسبت به دیوارها مساوی و متناسب میگردد ،شرح این فرمان برای این بود که چون خط کمان در هنگام رسم
همسطح دیوار ترسیم گردیده بود و طول آن در طرف دیگر  800ملی بیشتر بطرف خارج دیوار ادامه داده
شده بود طرف ورودی را نیز توسط این کمان طویل تر ساختیم.

شکل 1.2.80
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شکل 1.2.88
با توجه به مودل باالوضرورت نصب و عملیات تکمیلی ضروری شما میتوانیید کارهای دیگری نیز در
فضای مودل سه بُعدی بر ساختمان تان انجام دهید مانند این شکل.

شکل 1.2.82
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ترسیم اشکال مدل سه بُعدی سیئویل:
 رسم تقاطع منهولها به کمک فرمان Shell
 این مدل در وضعیت سه بُعدی رسم گردد ابعاد منهول  80*800*800است .

در مدل سازی بسیاری اوقات الزم میافتد که اول یک مدل حجمی رسم گردد و بعد آنرا به اشکال ورقی مبدل
ساخت و این کاربه کمک فرمان  Shellتکمیل میگردد.
 .8یکمربع  800*800میلیمتر در نقطه  0،0رسم کنید.
 .2مربع رسم شده را به اندازه  80ملیمتر بوسیله ابزار  Extrudeارتفاع دهید.

 .8شکل زیر با اندازهای داده شده رسم گردد.

 .8هردو رسم دایره و بیضوی به کمک  880 Extrudeمیلیمتر ارتفاع داده شود.
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 .8استوانه دایره یی را به کمک ابزار 3D Moveدر جهت محود  Yو استوانه بیضوی را در جهت
محور  xبه اندازه  20 ºبچرخانید.

اکنون باید استوانه دوم چرخانده شود ،اینکار نیز به کمک  3D Moveصورت میگیرد.

 .8برای چرخش اشیای سه ب ُعدی ابتدا برمحورکمانی که برای دوران اشیا دراختیار قرارداده میشود باید
با موس کلیک گردد و بعد زاویه  20درجه برای دوران نوشته و با فشاردادن دکمه  enterتائید
شود.
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 .8مراکز استوانه ها با کشیدن دو خط کمکی وصل گردد تا برای مشخص شدن دقیق مرکز طولی آنها
معلوم گردد و توسط این نقاط دو مستطیل بصورت قایم بهم وصل شود.
به کمک موس یکی از استوانه ها را گرفته و آنرا در وسط خط کمکی استوانه دگر قرار داده شود.

 .1ساختن دیواره یا خالی کردن مکعب حجمی :
از مکعب حجمی باید قسمت وسطی ان طوری برداشته شود که ضخامت دیواره آن برابر 8میلیمتر باشد.
برای اینکار از فرمان  Shellاستفاده میگردد.
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1

[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>:
Resuming SOLIDEDIT command.
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Enter a body editing option
[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>:
Select a 3D solid:
Remove faces or [Undo/Add/ALL]:
در اینجا از شما خواسته میشود که صفحه مکعب برداشته شود ؟
برای م حو صفحات مکعب باید با موس برهر دو صفحه مکعب کلیک شود ،و یا اگر نخواهیم هر دو صفحه محو
گردد میتوان یک صفحه و قسمت وسط مکعب را خالی نمود.
Resuming SOLIDEDIT command.
Remove faces or [Undo/Add/ALL]: 1 face found, 1 removed.
Remove faces or [Undo/Add/ALL]:
Enter the shell offset distance: 3
 .2قبل از انتقال استوانه ها باید هر دو استوانه به کمک ابزار  Unionیکپارچه گردد و بعد از یکپارچه
شدن وسط انها باید خالی گردد.

برای خالی نمودن استوانه ها باید مانند خالی کردن مکعب عمل گردد ،و باید دقت گردد که در موقع اجرای
فرمان  shellباید هردو طرف استوانه ها کلیک شود و در آخر ضخامت الزمه  2.8میلیمتر نیز نوشته شود و
بعد با موس راست کلیک شود.
 .80شبکه مختصات  UCSرا مطابق شکل زیر بر دیواره مکعب قرار داده ،در قسمت وسط سطح آن
یک خط افقی درامتداد محور  xرسم گردد و از نقطه وسط ان خطی به اندازه  88ملیمتر در جهت
محور zرسم شود.
به کمک فرمان  Moveاستوانه ها را کلیک نموده از نقطه وسط ان گرفته طوری آنرا انتقال داد که بر نقطه
انتهای خط  88ملیمتری رسم شده مطابقت نموده نصب شود.
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 .88با وجودیکه داخل استوانه ها قبال خالی گردیده بود ،اما در شکل باال دیده مشود که پس از نصب محل
بر ُخرد استوانه ها با دیواره مکعب دوباره همان قسمت پر شده است ،و بازاین قسمت ها باید خالی
گردد.
برای خالی کردن وسط استوانه ها درعدد استوانه به اندازه قطرداخلی انها وطول استوانه ساخته شود
و استوانه ها را داخل هر یکی قرار داده به کمک فرمان  subtractداخل استوانه ها خالی شود .

 .82برای اطمینان ازاینکه آیا داخل استوانه ها کامال ً خالی گردیده است یا خیرباید به کمک Orbit
مکعب را درجهت استوانه ها چرخانده مانند شکل زیرکه مطمئین گردید که مجرای استوانه ها کامال ً
خالی شده است.
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 .88توسط فرمان  Unionهمه اجزای سه بُعدی خود را یکپارچه ساخته تا تبدیل به یک جسم حجیم واحد
گردد.
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فص هشت ب
ل م خش سوم

 1.3.8اشکال دورانی در محیط سه بعدی
 1.3.8اشکال مارپیچ یا فنری در فضای سه بُعدی ()HELIX
 1.3.3اشکال و پولی الین سه بُعدی 3D polyline

اشکال دورانی در محیط سه بعدی
Revolve of rev of Alt + d; i; r
اتوکد را در حالت  3D Modelباز نموده درنمای باالئی ( )TOPرسم زیر تکمیل گردد.

شکل 1.3.8

: Center line
یک الیه بنام خط محور یا  Center lineنیزرسم نموده انرا به فاصله
 05ملیمتر در سمت راست شکل رسم شده این محور رسم شود.
مانند شکل مقابل( شکل )1.3.8

شکل 1.3.8
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Region
شکل ترسیم شده را به کمک فرمان  regionیکپارچه نموده ،بوسیله مکعب جهت نما شکل را به موقعیت
جنوب غربی قرار میدهیم ( SW ) .مانند شکل زیر

شکل 1.3.3

Revolve of rev
با موس برفرمان  revolveکلیک نموده یا درپنجره فرمان حروف  revرا نوشته بردکمه  enterکلیک گردد.
Command: _revolve
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects to revolve: 1 found
Select objects to revolve:
بعد از کلیک کردن براین فرمان اتو کد ابتدا میپرسد که موضوع را نشان دهید ،با سلیکت نمودن شکل ترسیم
شده ،شکل آماده شده و اکنون باید محور چرخش شئی را نشان داده شود.
<Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z] <Object
نشان دادن محور چرخش اگر  objectرا انتخاب کنید باید حرف  Oرا نوشته وتائید کنید ،و در صورت انتخاب
آکس یا محور باید بر دو نقطه از خط با موس کلیک گردد.
Specify axis endpoint
بعد ازانتخاب محور باید مقدار زاویه چرخش تعیین گردد که زاویه  365درجه بصورت پیش فرض وجود دارد در
صورت تائید این زاویه با کلیک بر دکمه راست موس شکل رسم شده دور محور Cساخته میشود.
Specify angle of revolution or [STart angle] <360>:
اگر نخواهیم شئی بطور کامل دور محور  cدور بزند میتوان زاویه دلخواه چرخش را وارد کنیم و بعد دکمه
 Enterرا فشار دهیم.
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شکل 1.3.8
 Revolveبا زاویه 365 º

شکل 1.3.0
 Revolveبا زاویه 880º

3D View
در لوح ترسیمی وضعیت مودول سه ب ُعدی این مینوی نمایش موجود است

شکل 1.3.6
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موضوع ترسیم شده سه بُعدی درحالت نمایشی  Shadedقرار
دارد اگر آنرا به حالت  Conceptualتغییردهیم شکل به
اینصورت نمایش داده میشود.

شکل 1.3.8

Filet
اشکال سه بُعدی نیزمانند ترسیمهای دو بُعدی توسط فرمان  Filetلبه های آنرا میتوان ِگرد کرد.
 فرمان  filetانتخاب گردد.
 برلبه شکل  1.3.8با موس کلیک شود.
 اندازه شعاع برابر  85ملی انتخاب شود.
 بر دکمه  Enterدو بار کلیک گردد.
 فرمان  filetرا برای لبه دگر تکرارگردد.
 اندازه انرا  88.0ملیمتر انتخاب میکنیم و دو
باربر دکمه  enterکلیک گردد.

شکل 1.3.1
Chamfer
این فرمان نیز مانند فرمان قبلی برای پخ کردن لبهای ترسیمهای دو بُعدی وهمچنین سه بُعدی کار گرفته
میشود .
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شکل مقابل را با یک پولی الین به پهنای 8میلیمتررسم کنید و برای
این رسم دوالیه بسازید برنگ ابی وسرخ که خط با رنگ سرخ با
ضخامت  5باشد .
با اجرای فرمان  Revolveشکل ترسیم شده زیر کامل میگردد.
شکل 1.3.85

با کلیک برفرمان  Orbitدورشکل یک دایره با چهارعدد
دایره های کوچک ظاهرمیگردد که در صورت قرار دادن
موس با حرکت دادن ان میتوان شئی را به هرسیستمی که
بخواهیم بچرخانیم و جهت های مختلف موضوع ترسیم شده
را میتوان دید.
شکل 3.1.88
تمرین :
با کمک گرفتن ازشکل سه بُعدی باال شکل زیر (سرپوش دیگ ) را شما تکمیل کنید.

شکل1.3.88

 Grip 3Dدر اشکال سه بُعدی نیز میتوان برای تغییر اندازه ها استفاده گردد مثلا اگر بر شکل
 1.3.8در صفحه اتو کد با موس کلیک کنید  Gripها فعال میگردد و اگر بر یکی از انها کلیک
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کنیم و انرا کمی بکشیم اندازه شئی رسم شده نیز تغییر میکند مانند این اشکال که در اینجا دیده
میشود.

بوش اصلی

بوش با  Gripکشیده شده

بوش بزرگ شده

تمرین :
در شکل  1.3.83پلن یک ساختمان است مطابق این پلن به کمک  Polysolidو  Press/Pullترسیم سه
بُعدی انرا بسازید که نمونه آنرا در شکل  1.3.88میبینید.

شکل 1.3.83
این نمونه را طوری بسازید که ارتفاع ازکف تا زیر سقف برابر  3.6متر باشد و کرسی ان  65سانتیمتر باشد.
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تمرین دوم :
از مودل سه بُعدی رسم شده یک منظر دید بسازید با در نظر گرفتن مقیاس و جدول گوشه فضای کاغذ را نیز
بنوسید ،نمونه منظرها در دید فوقانی،پیشرو و جانبی باشد و یک نما از مودول سه بُعدی ایزومتریک نیز
نشان داده شود مانند این شکل.

شکل 1.3.88.8

اشکال مارپیچ یا فنری در فضای سه بُعدی ()HELIX
این فرمان در لوح ترسیمی  Homeدر پنجره  3D modelingو پنجره  Drawموجود است که برای ترسیم
فنرهای دو وسه بُعدی استفاده میگردد ،وآنرا ازهردو ِمنو میتوان استفاده کرد در صورت کلیک بر این فرمان
در پنجره فرمان میخوانیم که.
Command: _Helix
Number of turns = 3.00 Twist=CCW
بعد از انتخاب فرمان اولین کاری که نیاز است معلوم نمودن مرکز دایره فنر است که باید شعاع دایره فنر معلوم
گردد،باکلیک موس برصفحه مرکز وشعاع دایره اگر 05میلیمتر انتخاب شود ،دایره اولی رسم و شعاع دومی را
نیز باید مشخص گردد.
Specify center point of base:
Specify base radius or [Diameter] <1.00>: 50
اگر شعاع دومی را نیز  05ملی انتخاب کنیم و بر دکمه  Enterکلیک گردد.

395
.ﺣﻕ ﭼﺎپ ﺑﺭﺍی ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﻩ ﻣﺣﻔﻭﻅ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ

www.shahmama.com

آموزش مودل سازی سه بُعدی دراتوکد
Specify top radius or [Diameter] <50.00>: 50
اتوکد ارتفاع ،نقطه شروع و انتهای محور فنر ،تعداد حلقه ها و جهت گردش فنر را میپرسد.
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <1.00>: 300
اتوکد ارتفاع فرضی فنر را بصورت خودکار عدد  8میشناسد ودر اختیار کابر میگذارد ،اگر در این نمونه
ارتفاع را برابر  355بنویسیم فنر رسم شده چنین رسم میگردد.

دید از باال 1.3.86

دید ایزومتری شکل 1.3.86

فنر سمت چپ تعداد حلقه  85عدد طول هردو فنر برابر 355
میباشد ،قطر فنر سمت راست  05و قطر فنر سمت چپ 85
میباشد عامل تغییر فاکتورهای باال در دو فنر رسم شده بخوبی
دیده میشود.

شکل 1.3.88
این اشکال ترسیم خطی و شکل مارپیچی فنرهاست برای ترسیم حجمی و یا سه بُعدی یک فنر از فرمان
 Sweepمیتو ان کمک گرفت و برای اینکار باید محور مختصات را بر مقطع و یا یکی از نقاط شروع و یا
انتهای فنر بصورت عمود قرار داد.

UCS :
 سیستم مختصات باید بصورت عمود بر قسمت شروع
فنر قرار داده شود این کار از طریق مینوی View
امکان پذیر است و یا در پنجره فرمان با نوشتن UCS
و تائید آن میتوان محور مختصات را مانند شکل مقابل
عمود بر سطح فنر قرار داد.
 در شروع این نقطه یک دایره با شعاع  0ملیمتر رسم
گردد.
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Sweep
این فرمان را از نوارابزار  3D modelingانتخاب نموده اول باید دایره رسم شده را انتخاب (سلیکت ) نمائید
و بعد مسیر حرکت آنرا در طول فنر رسم شده ،یا خود فنر را .
نحوه ترسیم دایره در شکل  1.3.81نشان داده شده.

شکل 1.3.85

شکل 1.3.88

شکل 1.3.81

شکل  1.3.88نشان دهنده فنررسم شده با شعاع  0میلیمتر میباشد در تنظیم نمایشی 3D wireframe
شکل  1.3.85نمایش همان شکل ترسیم شده در تنظیم سه بُعدی  Conceptualمیباشد.
فنرهای که دارای قطر مساوی در طول ارتفاع باشد را میتوان بنام فنر های استوانوی نیز نامید ،زیرا فنر
های که در یک سطح قرار دارد بنام فنر های افقی یا مارپیچی معروف است و هم چنین در کارهای صنعتی و
ماشین سازی فنرهای با اشکال مخروطی و مخروطی معکوس نیز کابرد دارد و در تولیدات صنعتی عمل
انواع مختلف آن دیده میشود ،و بعضا ا دیده میشود که فنر ها با مقاطع متفاوت نیز تولید میگردد.

فنر های حلقوی یا مارپیچ :
قبلا شرح داده شد که در هنگام ترسیم فنر باید دو مرتبه شعاع (شعاع شروع و شعاع ختم فنر)داده شود اگر
هر دوبار شعاعها مساوی باشد شکل استوانوی و اگر شعاعها ان مساوی نباشد غیراستوانوی میباشد.
فنرهای حلقوی یا مارپیچ فنرهای است که دارای شعاع اول و دوم غیرمساوی و ارتفاع همسان است ،بدین
معنی که ارتفاع آن برابر  5است.

رسم فنر حلقوی ( ِگرد) :
 برفرمان  Helixکلیک کلیک گردد.
 بر صفحه اتو کد با موس کلیک شود.
( میتوانید نقطه معیینی را بنویسید)
 شعاع اولی دایره را  80ملی انتخاب میکنیم.
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و برای تائید بر دکمه  Enterکلیک گردد.

 قطر دایره باالئی را  885انتخاب میکنیم.
 ارتفاع فنر را باید وارد کرد ؟
 برای فنر مارپیچ افقی ارتفاع آن برابر 5ست که باید
نوشته شود.

شکل 1.3.88
 بدنه یا جان فنر را  6*3با مقطع مستطیل رسم نموده و مانند مرحله قبلی فنر را میتوان رسم نمود.
تنظیم سه بُعدی Conceptual

شکل 1.3.88

شکل 1.3.83

حالت مخروطی فنر ها :
در این شیوه ترسیم فنرمهمترین عنصرمورد بحث تفاوت قطردایره درموجودیت اختلف ارتفاع است که
عامل مخروطی شکل فنر را باعث میگردد.
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مرکز فنر را انتخاب ،شعاع قاعده آنرا برابر 855و شعاع باالئی را  85ملیمتر تعداد حلقه انرا معادل  85و
ارتفاع انرا  H=150 mmانتخاب وبا کلیک کردن بر دکمه  Enterفنر مخروطی چنین شکلی را بخود
میگیرد.

شکل 1.3.80

: Sweep
این فرمان نه تنها با فنر کار میکند بلکه با اشکال مختلف و فرمهای مختلف نیز میتواند کار کند و کاربرد
خیلی مفیدی دارد مخصوصا ا برای ترسیم چوکاتهای فلزی و پروفیلهای آهنی .

شکل1.3.86
شکل باال را با طول  885ملیمتر برای هر یکی از انها رسم نموده سیستم مختصات  UCSرا بر آنها به
کمک سه نقطه قرار داده و برای شکل اولی دایرۀ را با شعاع  0ملیمتر و برای شکل چند ضلعی دایره ای را با
شعاع  1ملیمتر رسم گردد.
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شکل 1.3.88
برای تنظیم دید 2D Wireframe

شکل 1.3.81
در وضعیت ّدید Conceptual
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سالهای زیاد از فراغتم از پولیتخیک کابل گذشته بود که در سال
 8558خورشیدی این فرصت برایم میسر شد تا بعد از مهاجرت
طوالنی ناخواسته به وطن عزیزم برگردم .خواستم تا باشد با اساتید
دوره دانشجوئیم دیداری تازه کنم ،با درد و دریغ که تعدادی از
اساتیدم یا رخت از جهان بسته بودند یا بار سفر ،جمعی از اساتیدم
یا تیرباران شده ویا به کلروان زنده زنده به گورشده گان پیوسته
بودند ،یا هم با راکتهای بی هدف و صیقل شده جاودانه گشتند و
اگر اساتیدی ازین دو بل زنده ماندند دیار هجرت ناخواسته را
برگزیدند.
ولی یکی ازآن جمع گرامی استاد محترمم پروفیسور دوکتور
رضاخان را دیدم که عمرش مستدام باد .خوشبختانه گرامی استادم
بشاش و سرحال بود و همدیگر را در آغوش فشردیم و از هزاران
هزار ناگفته های جوربیسامان زمانه گفتیم و حسرت نیافتن کیمیا
گرخوشبختی دیارمانرا خوردیم !
درصحبتهای زیادی که با اساتید و دانشجویان دانشگاه پولیتخنیک
کابل و دانشگاه بامیان داشتم تلش میگردید تا راه بلندبردن کیفیت
تدریس جستجوگردد .لذا بنا به خواهش اساتید و دانشجویان عزیز
ضرورت تهیه یک کتاب در باره پروگرام مهندسی و دیزاین اتوکد
پیشنهاد گردید.
اینک این کتاب با اندک تأخیر از البلی مشغله زیاد روزگار به
عزیزان تقدیم است که یقینا ا از تأخیرآن معذورم دارند.
مهندس د.ا.شیرزاد
دریچه تماس :

ing.shirzad@gmail.com
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