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فصل دوم 
قسمت      ششم–

 

 Drawing toolsنوار ابزار ترسیمی ِ

 درین قسمت به شرح موارد زیر میپردازیم

 Cloud خطوط ابری 

 Wipeout 

 Boundary 

 Region 

 List :صورت وضعیت 

 Point-measure  وDivide 

 

Cloud  خطوط ابری 

چک و روان در صفحه رسم خطوط ابری عبارت از خطوطی است که با کمانهای کو Revision cloudیا  

نظر آید رسم میگردد و ه میگردد، این خطوط معموال برای مشخص نمودن شرح نقشه ها که برجسته تر ب

یا  Revisionبعضا آنرا برای نقشه های اصالح شده که آخرین مرحله ورود تغییرات در نقشه که به نام 

شه های که دارای شماره تغییرات قبلی باشد از یاد میگردد، استفاده میکنند وبه این ترتیب نقاصالح شده 

 .و یا تغییر یافته نسبت به نقشه تهیه شده اولی ارائه میگردد شده الحصاعتبار خارج میگردد و بجای آن نقشه ا

 .قابل تنظیم میباشد(  Arc Length)مبنای رسم خطوط ابری بر اساس طول کمان 

 ان دیده میشود کهدرپنجره فرم گرددکلیک  Cloudوقتی بر فرمان 

Command: _revcloud 

Minimum arc length: 15   Maximum arc length: 15   Style: Normal 

Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: 

 .میباشد 51چنانچه در سطر باال دیده میشود طول کمانهای حد اقل و حد اکثر در این حالت 

Arc Length: 

را به میل خود وارد کنیم باید بعد از جاری شدن فرمان با  Cloudصورتی که بخواهیم اندازه کمانهای در 

 .و تایید آن اتوکد مقدار طول کمان را میپرسد Aحرف نمودن تایپ 

Command: _revcloud 

Minimum arc length: 15   Maximum arc length: 15   Style: Normal 

Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: a 

Specify minimum length of arc <15>: 

 

www.shahmama.com .حق چاپ برای نويسنده محفوظ می باشد



اتوکد دو بعدی در اشکالترسیم  زشآمو  

 

 
134 

ید وتائ 03میپرسد با قیمت گذاری مثالً  کمان رابزرگ مقدار طول  enterو تائید آن با دکمه  51با وارد کردن عدد 

 .عدد های داده شده رسم میگرددیاکوچک و بزرگ   هایآن اکنون خطوط ابری با کمان

Specify maximum length of arc <15>: 30 

Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: 

و بعد از کلیک در  گرددموس بر صفحه کلیک  بااگر Enterدکمه برو کلیک  03پس از وارد کردن عدد 

ظاهر میگردد بعد از رسم دیده میشودکه خطوط ابری در صفحه  شود هانقطه دلخوا آنرا بروی صفحه حرکت د

توسط اتوکد بصورت خود کار بسته شده و شکل  گرددنقطه شروع رسم نزدیک  تابهقسمتی از این خطوط اگر

مسیر خطوط ( جلو داری)ما رسم میگردد و در این هنگام در پنجره فرمان اتو کد برای شمامینویسد حرکت 

مرحله برای آن پایان یافته است، اگر بازهم مشخص شده و بالخره خطوط ابری بسته شده است، که این 

باید بر دکمه انتر کلیک نمائید تا  گرددبخواهید دوباره یک شکل جدیدی را با همین مشخصات خط ابری رسم 

 .فرمان آن جاری گردد

Guide crosshairs along cloud path... 

Revision cloud finished. 

 

 
 (1.6.5)شکل 

Object 

راست باشد بصورت مربع مستطیل با خطوط که این توانایی را دارد که اگر شکلی را  Cloudخطوط انحنایی 

شکل مورد نظر خطوط  Objectداشته و بخواهم آنرا به شکل خطوط کمان ابری درآوریم به کمک انتخاب 

 .دادتغییر  میتوانیم از شکل خطوط راست به خطوط ابریخود را 

در صورت  Select objectاست و تایید آن اتوکد میپرسد  Objectب که مخفف انتخا Oبعد از نوشتن حرف 

کلیک بردایره ترسیم شده که محیط آن کمان کامل است و بشکل خط صاف میباشد، بالفاصله تغییر شکل داده 

 و اتوکد میپرسد که ؟

Command: _revcloud 

Minimum arc length: 5   Maximum arc length: 5   Style: Normal 

Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: o 
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Select object: 

Reverse direction [Yes/No] <No>: N 

Revision cloud finished. 

 
 (1.6.1)شکل 

 

Command: _becloud 

Minimum arc length: 5   Maximum arc length: 5   Style: Normal 

Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: o 

Select object: 

Reverse direction [Yes/No] <No>: y 

Revision cloud finished. 

جهت آن تغییر نمیکند و اگر بخواهیم  انتخاب گردد، noایا جهت کمان ها درست است ؟ یا خیر ؟ اگر با کلمه 

 (.object2) و معکوس میگردد مانند هرا انتخاب کنیم خطوط کمانی تغییر جهت داد yesگزینه 

Style:شیوه ترسیم: 

 و تایید آن اتوکد از ما خواهد پرسید که  Sدر صورت انتخاب شیوه ترسیم خطوط ابری با نوشتن حرف 

Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: s 

Select arc style [Normal/Calligraphy] <Normal>:N 

 

Select arc style 

Normal ( 1.6.0)مانند شکل .در حالیکه ما تغییری به آن وارد نکنیم یک خط ابری معمولی رسم میگردد 

Colligraphy:(خوش سیما)خوشنویسی 

اتوکد دوباره مقدار طول کمان و یا موضوع مورد  Calligraphyیا انتخاب  cدر صورت تایپ کردن حرف 

با کلیک بر صفحه خطوط  سپسو سازیم آنرا وارد نموده م تغییرات را وارد نظر را میپرسد اگر خواسته باشی

در صورتیکه بخواهیم خطوط کمانها دارای فرم عریض یا سیمای ضخیم ( 1.6.0)شکل  .ابری رسم میگردد

 .کردانتخاب باید را  Calligraphyباشد 

Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: s 

 

 

www.shahmama.com .حق چاپ برای نويسنده محفوظ می باشد



اتوکد دو بعدی در اشکالترسیم  زشآمو  

 

 
136 

Select arc style [Normal/Calligraphy] <Normal>:N 

Arc style = Normal 

Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: 

Guide crosshairs along cloud path... 

Revision cloud finished. 

 
 (1.6.0)شکل 

Command: 

REVCLOUD 

Minimum arc length: 20   Maximum arc length: 20   Style: Normal 

برای  cعداً با نوشتن حرف بو   Styleبرای تنظیمات  Sلیمتر میباشد با نوشتن حرف یم 13طول اندازه کمانها 

 .کردمیتوان به رسم خود شروع  Calligraphy انتخاب

Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: s 

Select arc style [Normal/Calligraphy] <Normal>:c 

Arc style = Calligraphy 

Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: 

Guide crosshairs along cloud path... 

Revision cloud finished. 

 

 

Wipeout  

میشود که این قسمت را  برای تعیین یک ناحیه بسته بروی یک شکل و یا مجموعه ای از اشکال کار گرفته

 .درشت تر میسازد

 Wipeout  بر اساس یک پولی الین بسته کار میکند با اجزای خطوط راست و مستقیم شکل آنرا شما

 .خود تان میتوانید بسازید و یا از یک پولی الین بسته شده استفاده کنید

  ر هنگام چاپ در صفحه میتوانید غیر فعال سازید برای اینکه د( سرحدات خطوط را)مرزهای آنرا

 .کاغذ چاپ نگردد
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  برای چاپ کردن در محیط کاغذLayout  باید گزینهPlot paper space last غیر فعال گردد. 

در شکل زیر ما یک میز با چند عدد چوکی در اطراف میز را رسم نموده ایم که قسمتی از چوکیها در زیر 

میز را با چوکیها را نسخه  Wipeoutار کرد برای مشخص شدن کDrawing 1میز قرار گرفته است  

، اکنون در لوح ترسیمی بر Drawing 2میکنیم و آنرا در سمت راست میز قبلی قرارمیدهیم (Copy)برداری 

 :کلیک میکنیم  در این حالت در پنجره فرمان میخوانیم که Wipeoutفرمان 

Command: _wipeout Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: 

باشد، با  Polylineرا از ما میپرسد این در حالتی است که انتخاب ما  wipeoutاتوکد اولین نقطه ترسیم 

میز پولیگون با کلیک کردن بر دکمه راست موس رسم میگردد و اکنون های گوشه نقطه چهار برکلیک کردن 

در شکل زیر ،و در   Drawing2د مانند قسمتهای از چوکی که زیر میز قرار گرفته است نامرئی میگرد

 .چاپگر نیز چاپ نمیگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1.6.2)شکل 

Specify next point: 

Specify next point or [Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

 

Boundary حصاربندی 

که حکم یک ناحیه حصار شده را  ساختمیتوان یک پولی الین بسته جدیدی را  Boundaryبه کمک فرمان 

 .میدهد

 نواحی سرحدی یک محیط بسته باهم یک ناحیه بسته را میسازد 

 مرزها و محیط های یک شکل بسته قابل دید باشند 

 در بین یک محیط بسته افتاده در سطح افقی باید در مینویBoundary creations    گزینهisland 

detection فعال گردد. 
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 محیط و سرحدات  باید در فضای سه بعدی در عین سطح قرار گیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1.6.1)شکل 

را در لوح ترسیمی و یا نوار ابزار ترسیمی میتوانید به همین نام بیابید ،ودر غیر   Boundaryفرمان 

مینوی   enterپنجره فرمان آنرا بنویسید و با کلیک بر  دکمه  در  Boundaryاینصورت با نوشتن کلمه 

Boundary creation  را فرا خوانید، در صورت کلیک کردن بر مینویBoundary  در نوار ابزار

 .ترسیمی اتوکد از طریق پنجره فرمان از شما خواهد پرسید که محیط مورد نظر را نشان دهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1.6.6)شکل 

Command: _boundary 

Pick internal point: Selecting everything... 

را با دو دایره متقاطع  R-1اتو کد از شما میخواهد که ناحیه مورد نظر را انتخاب کنید، در شکل زیر مستطیل 

دیده میشود که گردد با موس فقط  قسمت وسط مستطیل کلیک  اگرو در این مرحله  دیده میشود،با این مستطیل 

 .تعیین میگردد بدون اینکه فضائی از دایره ها را در خود جا دهد Boundaryبسته محیط 

Selecting everything visible... 

Analyzing the selected data... 

 

 

Analyzing internal islands... 
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Pick internal point: 

خود آماده تحلیل سرحدات انتخابی  چنانچه دیده میشود امکان نشانه کردن هر محیط بسته میسر است، و اتو کد

نیز میباشد، و محیط های که بصورت جزایر مشترک موجود است فقط برای شناخت آن نیز امکان تجزیه و 

تحلیل موجود است، و اکنون برای ما امکان انتخاب را میدهد که ناحیه مورد نظر باید توسط موس کلیک 

 .شود

Analyzing internal islands... 

Pick internal point: 

Analyzing internal islands... 

Pick internal point: 

Analyzing internal islands... 

Pick internal point: 

کرده و میبینیم که در این انتخاب حصار بندی ما (  انتخاب)سلیکت R-Bاین مرحله برای مستطیل دومی در

را که بین مستطیل و دایره  C-Dنقطه در بین دایره  اول وسط مستطیل را سلیکت میکنیم، دوم: چگونه است 

که خارج مستطیل و داخل دایر فوق  C-Eداری سطح مشترک است سلیکت میکنیم، سوم نقطه ای را از دایره 

قرار داشته باشد با موس انتخاب میکنیم، شما وضعیت انتخاب نواحی را در شکل زیر به خوبی میتوانید 

 .تشخیص دهید

  
 (7.6.2)شکل 

شور کردن آن چنین خواهد هاو حاصل این محیط های بسته و نشانی کردن آن به عبارت دیگر در صورت 

بود که در شکل زیرین بصورت خط کشی نشان داده میشود، که تعیین مرز ها در نقشه ها و محیطهای بسته 

  .برای واضح ساختن حدود مرزها در طرحهای شما چقدر قابل اهیمت است 

 

 

 

 

 

 

شکل  (1.6.2)
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Region:ناحیه 

Region  این نواحی میتواند بخشی  وعبارت است از سطوح بسته ای که بر مبنای فرم بسته شکل یافته باشد

 (احجام سه بعدی در قسمت اشکال حجمی به بحث گرفته میشود)از یک حجم شکل سه بعدی باشد 

ه میشود و فقط در وضعیت دو ساخت AutoCAD LT2009و  AutoCAD 2009اشکال ناحیوی توسط 

 .بعدی قابل ویرایش و تغییرات میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1.6.2)شکل 

Region  یا ناحیه بندی ها برای تهیه سطوح در اتوکد بسیار مناسب است زیرا اینها بخشی از پولی الین

کردن سطحهایی که برای تبدیل ( 1.6.2شکل.)بسته میباشد و تغییرات در سطوح جداگانه قابل شناسایی میباشد

توسط پولی الین ها ساخته شده باشد میتوان این سطوح را تبدیل به یک سطح بسته نماییم، برای اینکار باید در 

سطوح رسم شده را به نواحی تبدیل نموده و  Regionا کلیک کردن بر فرمان ب کرد،قدم نخست آنرا رسم 

لکه یک ناحیه است مانند اشکال سه گانه در شکل درینصورت مشخص میگردد که انها دیگر محیط بسته نه ب

(1.6.53 ) 

Union:پیوستن سطوح 

برای پیوستن دو ناحیه همجوار که یک سطح مشترک داشته باشد تبدیل کردن انها در محاط محیط ٌکل شکل و 

 .دیگر منطقه جزیره وسطی آن از بین رفته، مجموعه یک شکل را بخود میگیرد به اشکال زیر توجه گردد

Subtract:کسر 

درین حالت اگر دو ناحیه مشترک با سطح مشترک وجود دشته باشد توسط این فرمان یکی از سطوح مشترک 

با کسر سطح  یبه اضافه سطح خارجی یکی از سطح ها از مجموعۀ سطح آن کسر شده و یکی از نواح

کمه راست موس را فشار دهیم، در این حالت اگر عنصر اولی را با موس کلیک کنیم و د. مشترک باقی میماند

 .همان قسمت حذف میگردد مانند شکل وسطی ،گرددهر شکلی که در مرحله سوم کلیک 

Command: _subtract Select solids and regions to subtract from.. 

Select objects: 1 found 

Select objects: 

Select solids and regions to subtract.. 

Select objects: 1 found 

Select objects: 
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Intersect:سطح مشترک 

با استفاده ازین فرمان در صورت موجودیت دو شکل یا دو ناحیه که سطح مشترک با هم دارند، میتوانیم فقط 

 .سطح جزیره ای را از مجموعه سطوح جدا سازیم

لیکت میکنیم و بعداً با کلیک هر دو شکل را با موس س Intersectبرای این امر بعد از کلیک کردن بر فرمان 

در صفحه کلید ناحیه مورد نظر ما مشخص میگردد مانند اشکال سومی  enterبر دکمه راست موس یا دکمه 

را با موس کلیک میکنیم و با کلیک بر  Bو بعد مستطیل   Aدر شکل زیر، یا به عبارت دیگر اول مستطیل 

 .به سطح مشترک انتخابی ما مشخص میگردددکمه راست موس  ناحیه وسطی مورد نظر ما به مثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1.6.53)شکل 

 . دادانجام بهتر خواهد بود اگر این س سه تمرین را پشت سر هم 

 ترسیم یک تیر آهن: تمرین اول 

 به پولی الین ( ساده) تبدیل خطوط : تمرین دوم 

  Boundaryتبدیل پولی الین بسته به : تمرین سوم 

 

 .گرددرسم   lineبه کمک خط ( آهن گادر)ن مقطع یک تیر آه

 :تمرین اول 

 ترسیم یک پروفیل آهنی

یکی از روش های کوتاه را در اینجا بکار  ردبرای رسم این تیر آهن روشهای مختلفی را میتوان انتخاب ک -5

 .میگیریم

باز میکنیم و آنرا بنام  Template Acadiso.dwtدرین تمرین یک نقشه جدید را به کمک 

Steelprofiel.dwg نامگذاری میکنیم. 

 .انتخاب میکنیم Formatاندازه گذاری خود را از طریق مینوی  unitواحد  -1

برای تنظیم واحد طول و زاویه، تعداد اعشار را برای اعداد اعشاریه صفر را انتخاب میکنیم تا برای  -0

 .یکنیم تا پنجره بسته شودکلیک م okاندازه گذاری اعداد اعشاری نداشته باشیم و بر دکمه 
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 .تا طول خطوط داخل صفحه رسم گردد ردرا برای تمام صفحه استفاده ک Zoomallبهتر است فرمان  -2

، بهتر گرددرا از قسمت وسط پروفایل به سمت چپ رسم  mm13را گرفته و خطی به طول  lineفرمان  -1

عد از رسم اولین خط موس خود را به سمت فعال باشد تا خطوط مستقیم به آسانی رسم گردد ب orthoاست 

 .گرددوارد کرده و کلیک چپ موس 8mm (+y )حرکت داده و خط لبه پروفیل را به طول  (y+)باال

را رسم نموده و با حرکت موس به سمت  mm2..1موس خود را به سمت چپ صفحه حرکت داده خط  -6

 (2.6.12)شکل  ،مطابقگرددرسم  48mmباال طول نصف جان پروفایل 

             

 

 

 

 

 

 

 (7.6.22)شکل 

 

چنانچه دیده میشود یک چهارم پروفایل رسم شده است حاال باید تقاطع لبه و جان پروفایل به کمک فرمان -.

Fllite  با تایپ کردنr  برای شعاع و کلیک بر هر دو خط  51، با تایپ کردن عدد کردگزینه شعاع را انتخاب

 .انها گرد میگرددقایم و افقی نقاط تقاطع 

را گرفته و پس از کلیک بر  Mirrorگزینه آینه یا  Modify( ویرایشی)از مینوی نوار ابزار کمکی -2

 تا پروفایل کامل رسم گردد،  ختقرینه سا( y+)پروفیل آنرا به سمت باال 

 

 

 

 

 

 (1.6.51)شکل 

 

رسم گردد و  ها پروفیل کامل اندازهضالع آن به کمک خط وترسیم پروفایل میتواند همه ا شیوه دگر: توجه 

 flliteرا به کمک فرمان ( دیواره وسط)و جان تیر آهن ( اضالع افقی)چهارگوشه تقاطع لبه های تیر آهن 

 .ساختگرد 

همین پروفایل را بدون استفاده از فرمان قرینه سازی بصورت یکپارچه  در کنار رسم اولیه رسم :تمرین شما 

 .اجزای آنرا بررسی و مطالعه نمایید listبه کمک وکنید 
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List :صورت وضعیت 

چگونه رسیم گردیده است این پروفیل بعد از رسم پروفایل به دو طریقه فوق بد نیست بدانید که اجزای ترسیمی 

 پیوسته به یکدیگر وصل است یا خیر؟ رسم شدهو آیا خطوط 

درین حالت این امکان نیز بعید نخواهد بود  ده بودشبدون اعشار در نظر گرفته  unitچون واحد انتخابی برای 

ست یکه قدری در شناخت نقاط اشتباهی پیش آید برای رفع این مسئله باید بصورت موقت قبل از فعال ساختن ل

 .خود را به سه و یا چهارعدد، از اعداد اعشاریه تنظیم کنیم  unitمجددا واحد 

 .گردداعشاریه تنظیم  2ده و واحد طول را با عدد فراخوان Formatرا از مینوی  unitفرمان  -5

 .گرددسه خط پایینی پروفایل سلیکت -1

 

 

 (1.6.50)شکل 

 

 
 (1.6.52)شکل 
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 workspace Auto cad clsicرا در  Inquiryنوار ابزار  Toolsاز طریق مینوی -0

در یکی از گوشه های  ,(د دارد این مینو وجو toolsدر صورتی که لوح ترسیمی فعال باشد در )فرا خوانده و 

ست یرا انتخاب میکنیم درین حالت پنجره ل listصفحه این مینو را قرار میدهیم و متعاقبا ازین مینو گزینه 

مشخصات باز میگردد در این  پنجره کلیه مشخصات خطوط ارائه میگردد درین پنجره عالوه بر مختصات 

ست ینوع خط نیز به نمایش گذاشته میشود برای بستن پنجره لرنگ –الیر  نقاط،طول خط موقعیت نقاط و نام

 .از چندین روش میتوان کار گرفت

  بر عالمتx  شوددر گوشه باال سمت راست با موس کلیک . 

 با کلیک بر دکمه F2 و در صورت باز بودن آنرا میبندد.این پنجره باز میگردد. 

  با کلیک همزمان دکمه هایALT+Tab کند و در صورتیکه دکمه پنجره را تبدیل میAlt  را فشار

 . با انگشت دیگرتان فشار دهید پنجره دیگری را تبدیل میکند TABداده نگهدارید بر دکمه 

  البته این وضعیت در ویندوز های مختلف مانندXP  وVista  و یاWidows 7 تفاوت دارد. 

  با موس بر اگردر قسمت پایینی صفحه اتوکدAuto CAD Textwindows پنجره از گرددلیک ک،

فعال میماند، در صورت نیاز بعدی باز هم میتوان آنرا روی صفحه ظاهر شده روی صفحه ناپدید 

 .ختسا

  پنجرهList  با دکمهEsc  خاموش نمیگردد در صورت استفاده از نوارابزار ترسیمی و یا کمکی نیز

  .ه فرمان میباشداین پنجره از صفحه کنار میرود در واقعیت این پنجره بخشی از پنجر

 :تغییر خطوط به یک پولی الین:دوم

پروفایل رسم شده در تمرین قبلی متشکل از چندین قطه خط میباشد در صورتیکه بخواهیم این مجموعه خطوط 

باید آنرا به پولی الین ( که آنرا خط بسته نامیدیم فکر کنید Polylineدر مورد)را به یک قطعه تبدیل کنیم، 

رسم نموده باشیم  Polylineبه عبارت دیگر مانند اینست که ما پروفایل خود را به کمک فرمان تبدیل کنیم یا

و کمانها را بهمدیگر پیوند (lines)در اتوکد این امکان وجود دارد که خطوط .تا یک فرم بسته بخود بگیرد

 Jointبا انتخاب گزینه  Polyline editزنیم و آنرا بصورت یک پولی الین در آوریم این کار به کمک فرمان 

در صورت تبدیل خطوط و کمانها به یک پولی الین شما میتوانید در صورت نیاز .آین کارامکان پذیر میباشد

 .بقیه تغییرات را در پولی الین وارد کنید

 تغییر خط به پولی الین:طرز کار

به مینوی  ودر مینوی نوشتاری گرددیکی از اضالع پروفیل با موس سلیکت در صورتیکه بر -5

Modify   رفته در گزینهobject  بر فرمانPolyline  شودکلیک. 

یکی از خطوط پروفایل رسم شده را مثالً خط پاینی تیرآهن را با موس  -1

 .سلیکت نمایید متوجه باشید که این  حالت سلیکت خط تغییر نکند

 

 

 

 (1.6.51)شکل                                                                                                         
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Command: _pedit 

Object selected is not a polyline 

Do you want to turn it into one? <Y> 

اتو کد نشان میدهد که عضو سلیکت شده یک پولی الین نمیباشد، و در سطر بعدی میپرسد که ایا شما 

 .به معنی انتخاب بلی است  yجز تبدیل کنید  میخواهید همه عناصر را به یک

این خط به پولی الین تبدیل میگردد، و در پنجره فرمان این متن ظاهر  Enterدکمه با کلیک بر  -0

 .میگردد

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: J 

، درصورتیکه در گرددانتخاب  joinباز شده ازینجا گزینه  Polylineeditدرین حالت مینوی سریع  -2

نیز میتوان این  Enterو کلیک بر دکمه  Jنباشد در پنجره فرمان با نوشتن حرف  موجودصفحه این مینو

 .این متن دیده میشودو در همین حالت در پنجره فرمان  ختفرمان را فعال سا

Select objects: 1 found 

اینی تیر آهن فقط یک ضلع آن سکلیکت شده که بخشی از اجزای خطوط ازاد بوده با سلیکت کردن ضلع پ

حله با باز کردن یک پنجره سلیکت توسط موس همه خطوط رپولی الین تبدیل شده است، و در این مه به ک

  enterقطعه خط شناخته شده است با کلیک بر دکمه  13توسط اتو کد نشان داده میشود که  یگردد،سلیکت م

 .ا کلیک راست موس همه انها تبدیل به یک پولی الین یا یک قطعه خط به هم پیوسته تبدیل میگردد ی

Select objects: Specify opposite corner: 20 found (1 duplicate), 20 total 

Select objects: 

19 segments added to Polyline 

شود که چند قطعه خط به خط اولی وصل شده است در پایان بعد از متصل کردن قطعات بهمدیگر دیده می

وصل شده و همه آنها یک پولی الین را ( ضلع پاینی تیر آهن)قطعه جدید به خط اولی 52که در این مثال 

 .دیدآنر میتوان با سلیکت کردن آن ( 1.6.56)ساخته است که در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7.6.26)شکل 
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                                              (           .1.6.5)شکل 

 

به یک مورد نظرخطوط  Enterو با کلیک بر دکمه  گرددتمام خطوط به کمک موس سلیکت اگر  – 1

پولی الین تبدیل گردد با سلیکت کردن اجزای خطوط پولی الین در پنجره فرمان به شما نشان میدهد که 

پولی الین میباشد و درین حالت اگر در مینوی سریعی به دیل شدن است که آماده تب یجمعاً چند قطعه خط

موجود باشد به این معنی است که خطوط ما  openکه در صفحه باز میگرددتوجه شود که اگر کلمه 

 .فرمان ها بسته میشوند Enterبا کلیک کردن بر دکمه .عبارت است از یک پولی الین بسته

ل یک خط به یک پولی الین چه مراحلی را باید طی کند تا مجموعه از درینجا دیده میشود که تبدی: توجه 

 .گرددبه یک پولی الین بسته تبدیل  Polyline editخطوط و کمانها را به کمک فرمان 

 

  Boundaryتبدیل پولی الین بسته به  : سوم

ر باالی همان پولی امکان این نیز وجود دارد که یک پولی الین بسته دیگ Boundaryاکنون به کمک فرمان 

، در اینصورت میتوان انتخاب کردالین قبلی نیز بسازید، برای این کار همان تیر آهن را برای اینکار انتخاب 

 .گردددر لوح ترسیمی کلیک   Boundaryاول بر عالمت 

Command: _boundary 

Pick internal point:  

با کلیک کردن آن محیط تیر  گرددهن با موس کلیک خل تیر آدایک نقطه در اگر Boundaryنتخاب فرمان ابا 

 .اتو کد برای شما میدهددرآهن نیز سلیکت شده و این پیام را 

Pick internal point: Selecting everything... 

Selecting everything visible... 

Analyzing the selected data... 

Analyzing internal islands... 

Pick internal point: 

BOUNDARY created 1 polyline 
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ساخته شده و این ساحه دورهمان پولی الین میباشد، برای  Boundaryو در پایان برای شما اعالم میدارد که 

اینکه به موضوع بیشتر توجه شما را جلب کنم یک مثال را میاورم ،این بدین معنی است که ما دور این تیر 

بخواهیم یکی  Gripگ ملمع کاری کرده باشیم و در این شکل اگر به کمک آهن را با یک الیه رنگ یا ضد زن

از نقاط گوشه تیر آهن را کمی جابجا سازیم دیده میشود که در زیر آن نقطه خطوط پولی الین تیر آهن نیز 

روی هم قرار گرفته است و  Boundaryدیده میشود، در شکل مقابل همه خطوط پولی الین تیر آهن و خطوط 

آنرا کمی برای تفکیک بیشتر  Gripمیباشد که به کمک   Boundaryرخ رنگ بخشی از محیط خط س

 .دیده میشود شده،موضوع جابجا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1.6.52)شکل 

 

Point style تنظیمات نقطه 

The point of exercise 

برای رفع این  آشنا شدید، چون نقطه در داخل یک خط قابل رویت نیست).( کنون شما با فرمان نقطه اتا 

مشکل در  اتوکد نقطه به اشکال و اندازه های گوناگون نیز قابل شناخت میباشد، تا در موقع کار در هنگامی 

که هدف از استقرار نقاط در یک شکل یا خط قرار گرفته باشد، قابل رویت باشد در اتوکد برای تنظیم نقطه به 

 (.1.6.52)شکل  یک کنیدکل  point styleرفته و با موس بر  formatمینوی 

 

                                        

 (1.6.13)شکل                              (     1.6.52)شکل 
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که بنا  ردنوع شکل نشان داده شده را انتخاب ک 13چنانچه دیده میشود میتوان یکی از  point styleدر پنجره 

، رنگ زمینه سفید است با نمودی از اشکال فوق را با موس انتخاب به وضعیت نقشه و طرح خود میتوان یک

کلیک موس دیده میشود که نوع نقطه انتخاب شده برنگ سیاه مشخص میگردد،باید توجه داشته باشیم که برای 

 .هر نقشه فقط یک فرم نقطه قابل تنظیم میباشد

که اندازه استاندارد نقطه  1بجای عدد pointsizeدر صورتیکه بخواهیم اندازه نقاط را تغییر دهیم در قسمت 

میتوان نقاط و اکنون پنجره بسته شده  ردکلیک کokو بر دکمه  نوشترا  51و یا  53در اتوکد است مثالً عدد 

مثالً ترسیم این دو نقطه بر گوشه و خط وسط تیر آهن در شکل مقابل که  ردمورد نظر خود را نیز رسم ک

 .انتخاب شده است xنقطه بصورت یک عالمت ضربدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1.6.15)شکل 

 

Divideتقسیم 

نیاز میافتد که یک قطعه خط، کمان، دایره، چهار ضلعی و یا اشکال دیگر به قطعات چند  بعضاً در هنگام کار 

که به کمک آن میتوان اینکار را انجام  ،موجود است dividگانه تقسیم گردد،برای این منظور در اتوکد فرمان 

 .نیز میتوان یافت 1332را در لوح ترسیمی اتوکد  Divideو فرمان  داد،

  هم چنین این فرمان را از طریق مینوی اتوکد در مینویdraw ،وقتی بر کلمه  نیز میتوان پیدا کرد

point  فرمان  گرددبا موس کلیکDivide وmeasure دراتوکدهای قبل از  ،دیده میشود

AutoCAD 2009 نیز فرمان Divide/measure  را از طریق مینویDraw>Point>Divide 

ترسیم بهتر است بعضی تنظیمات را برای  گردداین فرمان تمرین با قبل ازاینکه .میتوان بکار گرفت

 .ادنقطه نیز انجام د

                          

 

 

 

 

 

 (1.6.11)شکل 
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 ساختعیار (شکل)نقطه خود را باید با یک فرم. 

 نمودان برای هر نقشه یک فرم نقطه را انتخاب تنظیم نقطه را میتو. 

 بهتر است  ردبرای اینکه بعد از تقسیم بندی یک قطعه بتوان خطوط بعدی را درین قسمت ها رسم ک

 .نقطه نیز فعال گرددعالمت  Object snap Nodeدر 

  نقطه در هنگام استفاده از فرمانDivide  تقسیم و یاMeasure مورد ضرورت واقع گردد. 

یک شکل و یا خط را مطابق خواست به قطعات و قسمت های مختلف تقسیم بندی میکند،  Divideرمان ف

اشکال و خطوط را نه تنها قسمت میکند بلکه با مشخص نمودن محل های قسمت بندی آن یک نقطه را قرار 

 :کلیک کنیم اتوکد از ما میپرسد که   Divideمیدهد یعنی وقتی بر کلمه 

Command: _divide 

Select object to divide: 

 :در صورت کلیک و نشانه کردن خط یا اشکال اتوکد باز میپرسد

Enter the number of segments or [Block]: 10 

را داریم این خطوط فرضی میتواند کناره های راه زینه فرضی  C,Dو  A,Bدرشکل زیرین چهار قطعه خط 

هر کدام آن یکی از پله های  گرددقسمت تقسیم  53ر خطوط فوق به ، اگاست( پله)مرتبه  53باشد، که دارای 

قسمت تقسیم  53را میتوان هر یکی از خطوط را  به  A,Bراه زینه را میسازد، برای راحتی کار خطوط 

، اما نمودوصل  Bمیتوان خطوط عمودی را به خط   Ortho، اینکار کافی است زیرا با فعال کردن ردبندی ک

 .تا فرم زینه مدور با هم هماهنگ باشد گرددنیاز است که هر دو خط را به ده قسمت تقسیم  C,Dبرای خطوط 

ما با  نیمرا انتخاب ک Blockیا وچنانچه در باال دیده میشود وقتی اتو کد میپرسد که تعداد قطعات را بنویسیم 

قطعه خط به ده قسمت و کلیک راست موس در صورتی که شکل نقطه را تنظیم کرده باشیم،  53نوشتن عدد 

 (1.6.12)مساوی تقسیم میگردد مانند شکل 

                
 (1.6.12)شکل (                                              1.6.10)شکل 

 

 .در صورت وصل کردن نقاط توسط یک خط به نقطه بعدی این شکل زیرین حاصل میگردد

 به حالت اولی برگردانیم تا نقاط ازرار ظاهر گردد باید نقطه ها در هنگام چاپ بهتبرای اینکه نقشه ها  

 به خانه سفید کامل برگردانیم، تا عالیم   xصفحه حذف گردد، اینکار را باید با تنظیم شکل نقطه از وضعیت  
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).( قطه اینرا نیز باید به خاطر داشته باشید که برای حذف نقطه از صفحه اگر شما تنظیم ن) نقطه از بین برود 

را انتخاب کنید در هنگام چاپ نقشه همان نقاط درامتداد خطی که این نقاط بر آن قرار دارد  کمی تیره تر 

را بخود میگیرد که یک ( 1.6.16)ظاهر میگردد، در صورت برگرداندن نقطه به حالت اولیه طرح ما شکل 

 .بخشی از راه زینه ما رامیسازد

         

 (1.6.16)شکل                                               (       1.6.11)شکل 

است بنویسیم، اتوکد نام بلوک را  Blockرا که مختلف  Bحرف  segmentو هرگاه اگر بجای قطعات یا 

 :بجای نقطه میپرسد

Enter name of the Block to insert 

 .ما با این متن بر میخوریم enterیک بر دکمه با نوشتن نام آن و کل موجود باشددر صورتیکه بلوکی در نقشه 

Aligem block with object?[yes/no]<y>: 

جا بروی خط و در مسیر معیین آن  ،ترسیم و نمگذاری شده باشدبلوک  به نامدرین حالت با تعیین قطعاتی که 

 به جا میشود، و جهت سیر بلوک را نیز اتوکد از شما میپرسد که هم جهت باشد یا خیر؟

دو طرفه ( جاده )برای شرح بهتر این موضوع توجه شما را به این مثال جلب میکنم، در شکل زیر یک سرک 

باشد اگر بخواهیم در قسمت وسط این سرک با عالمت  CDبرای رفت و برگشت آن  ABداریم که مسیر 

 .استفاده میکنیم   Divideگذاری مسیر آنرا مشخص کنیم از فرمان 

 

 

 (.1.6.1)شکل 
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 . ساخته شودبندی را شروع کنیم اول باید دو عدد بلوک که تعیین کننده مسیر باشد  قبل از اینکه کار تقسیم -5

 .  pileمثالً یک بلوک به نام 

آکس )اتوکد میپرسد موضوع را کلیک کنید که در این مثال محور وسط  گرددکلیک   Divideبرفرماناگر -1

 در پنچره فرمان میخوانیم که گرددموس کلیک  بااست اگر این خط   ABیا خط( مسیر

Enter the number of segments or [Block]:b 

 :و اتوکد میپرسد که گردددر مقابل آن گزینه بلوک انتخاب می b نوشتن حرف با -0

Enter name of block to insert:  

یسیم و بر دکمه راست موس کلیک بنوآنرا ساخته ایم وقتی   Pileدر صورت نوشتن نام بلوک که ما بنام  -2

 کردد دیده میشود که

Enter name of block to insert: pile 

Aligem block with object?[yes/no]<y>: 

اتوکد جهت قرار گرفتن بلوک را میپرسد، که مسیر قرارگیری بلوک هم جهت باشد یا خیر اگر در این مرحله  -1

 .را میپرسد Pileاتو کد تعداد تیرها یا کلیک شود،  enterبر دکمه را که فعال است با کلیک کردن  yگزینه 

Enter the number of segments: 10 

  enterو کلیک بر دکمه  53عدد آنرا قرار دهیم با نوشتین عدد  53مثالً اگر بخواهیم در همین فاصله سرک  

 .عدد در وسط سرک رسم میگردد مانند این شکل 53توسط اتوکد همه 

 

 
 (1.6.12)کل ش
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ال اگر بخواهیم مسیر برگشت را عالمت گذاری کنیم، همه مراحل باال را طی میکنیم و بجای بلوک فوق او ح

در جهت مخالف تیر اولی رسم شده است انتخاب میکنیم و هر دو مسیر ما  Pile2بلوک دومی را که بنام 

 .تکمیل میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1.6.12)شکل 
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ل سوم قسمت اول ص ف   
 :تنظیمات مختصات در اتو کد

  Coordinateمختصات یا  - 1.3

 Osnapناطیسی در اتوکد ابزار مغ - 1.3

   Grid مغناطیسیایجاد مختصات مشبک  - 1.1

  Polar Tracking   مغناطیسیایجاد مختصات قطبی   - 1.3

در اتو کد ویا و برای کار یک نقشه چه  یت در نقشه ها اهمیت زیادی داردعتعیین وضعیت و موق ،مختصات

هر چیزی که ترسیم میگردد  موقعیت نسبی آن نسبت به تا دارد،  ضرورت تعیین موقعیت میز نقشه کشی،

 .دیگر و اشکال مشخص گردداشیا 

اگر بخواهیم  .گردد سطح می جابجائی و تغییر موقعیت نقاط و یا خطوط است که عامل ظاهر شدن خط و یا

 .در نظر گرفتباید   x , yرا نسبت به محورهای  ی آنوضعیت نسبـترسیم کنیم،  موقعیترهر خطی را د

 

 

 

به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک تابلوی نقاشی یا ساعت دیواری را بر دیواری نصب کنیم، مهم اینست که  

وری نصب گردد  مناسب تر آنست که آن وسیله مورد ضرورت  طو در کجای دیواروچگونه باید نصب گردد

در موقعیت مناسب دیوار نصب گردد این و  ،از انجا استفاده میکنند برای بیشتر افرادی باشند کهکه قابل دید 

مثال  می توانقرار گرفتن تابلو و ساعت را نسبت به سطح کف اطاق و یا یک گوشه دیوار   یت وضعیتعموق

 .آورد

دهد که در این فصل  اتو کد ابزاری را دراختیار ما قرار می .هر نقشه در اتو کد نیز چنین استبرای ترسیم 

 . به شرح آن خواهیم پرداخت

 

 

 1.3شکل                                                                     

 

 

را به  ها آن شده وجود دارد شما فقط باید بدانید که فعال است یا خیر، وآماده  های از قبل تنظیم در اتو کد

زیرین صفحه اتوکد نوار ین ابزار را درقسمت ا .توان فعال و یاغیرفعال ساخت می 1Fیا دکمه  کمک موس و

 .دید می توان
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                                                                          Cordiant’sیا  مختصات – 1.3

     قائم مختصات ساده  1.3.3

که عبارتند از مقیاس  است،ها همیشه نیاز به دو اصل اساسی  شهنقبرای رسم 

های مختلف نقشه، در  یت بخشعنقشه و رعایت مختصات برای تعیین موق

است و برای وارد کردن  3:3سیستم مختصاتی اتو کد نسبت مقیاس اتوکد همیشه 

 .شود همیشه در قسمت مودول یک به یک است اندازه ها و اعدادی که داده می

دانیم که نسبت  برای وارد کردن رقم مختصات ساده برای یک نقطه یا خط می

بعدی قرار داشته باشیم این اگر ما در فضای دو  .به یک مبدا باید حساب گردد

 .را در نظر بگیریم 3،3خواهد بود مثالً نقطه  X ,Yها مقدار

 1.3شکل                                                                                                

در  Xa,Ya) )Faاست به مقدار  قائم در نظر بگیریم دارای مختصات ساده و  0را نسبت به نقطه  Aاگر نقطه 

 .گویند قائم را مختصات ساده  باشد، که این شیوه  اتو کد نیز یکی از شرایط  ترسیم بر همین مبنا می

 

 :مختصات قطبی ..1.3

فاصله و زاویه نشان داده شود، این روش را مختصات قطبی توسط وقعیت یک نقطه نسبت به یک مبدا اگر م

در اتو کد برای تعیین زاویه از  .در نظر گرفته شود Xگویند، که مبدا زاویه همیشه باید نسبت به محور 

 .ویه دلخوا خواهد بوداستفاده میگردد، عددی که پشت سر این عالمت قرار داده شود عبارت از زا >عالمت 

باید چنین  در اینصورت کنیمرسم  34°با زاویه  50mmبطور مثال اگر خواسته باشیم خطی را به طول 

رج شده بیانگر درجه بدون عالمت مثبت و منفی د 34°زاویه  شود چنانچه دیده می@ 40  >34 :نوشت

که مرکزدایره در  استمعنی زاویه منفی  درجه عالمت منفی درج گردد به 34اگرقبل از  .زاویه مثبت میباشد

 .قرار خواهد گرفت ( X,-Y )ناحیه 

              

    1.3شکل                                        1.1شکل                                     1.1.3شکل 

اگر انتخاب زاویه ما در  باشد و تمام زاویه ها در جهت مخالف حرکت عقربه ساعت، زاویه های مثبت می

 .باشد زاویه منفی خواهد بود Xجهت مطابق حرکت عقربه ساعت نسبت به محور

در این هنگام زاویه صفر در جهت شرق قرار  باشد Xمحور این بدان معنی است که وقتی جهت زاویه مطابق 

در جهت شمال محور  00 °و در این صورت زاویه  هیا صفر قرار داد ءرا محور مبدا  xگیرد، و محور  می
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x  را محور که در سیستم مختصات آنY  در جهت جنوب و در سیستم مختصات  370°زاویه  ند،نام

 . دهد نشان می  (Y-)صورت ه را ب جغرافیائی آن

دهای دیگر اندازه گذاری نیز در سیستم قطبی برای های فوق که صحبت شد، روش و مت عالوه بر روش

گیرد، مانند  اندازه زاویه بر مبنای رادیان، و گراد که شما در  ورد استفاده قرار میترسیم و اندازه گذاری م

 .درسهای مثلثات با آن از قبل آشنائی دارید

در  ست که بایداهای اندازه گذاری زاویه معموالً برای تعیین واحدهای اندازه گذاری زاویه ها  این روش

هرسه نوع واحد اندازه گذاری . و بعد شروع به کارگرددد شواز قبل انتخاب   Auto CADسیستم مختصاتی 

 .دید می توان( 1.4) سیستم قطبی را درشکل

 

 
 1.4شکل 

 

  :مختصات حقیقی  - 1.3.1

خط با کمک مختصات حقیقی نسبت یک نقطه یا  مثالً یک در مختصات حقیقی وضعیت و موقعیت یک شئی

 .گردد میتعیین  (یا اشکال، نقطه، خط)اب نشانه ای ثابت برای هر انتخ به یک مبدا یا

یم می توانین صفحه ئدر اتوکد این نقطه ثابت را ما در سمت چپ در قسمت پا 

شما . شود بینید نمایش داده می با عالمتی که شما در مقابل میمعموالً  که .ببینیم

تعیین  UCSکمک فرمان  بهخود  خواستید این وضعیت را بنا به می توان

موقعیت و وضعیت دلخواه و  درد با قرار دادن می توانموقعیت تعیین  این .یدئنما

 .چرخش دلخواه قرار داده شود

                                              

 1.3شکل                                                                                                           

  Relative Coordinate:مختصات نسبی  ..1.3

 . گردد نسبی استفاده می از سیستم مختصاتدر اتوکد،  خطیک شروع نقطه ک نقطه یا یموقعیت تعیین  برای

از همان نقطه باید انجام شود تا درعین  ،یا رسم نمودن یک خط یا مربع در اینصورت برای اندازه گذاری و

که برای یک نقشه در نظر  ذین نقطه و مختصات حقیقی تمام صفحه کاغحال ارتباطی بین مختصات نسبی ا

 .کندشود را اتو کد بر قرار  گرفته می
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 1.7شکل    

برای نمونه . گردد استفاده می@ برای وارد کردن مقدار اندازه با سیستم مختصات نسبی در اتو کد از عالمت 

رسم   xبه موازات محور  (x,y) ,20)30) مختصاتیاز نقطه  mm 40اگر خواسته باشیم یک خط را به طول 

 .با هم استفاده کرد می توانهای مختلف مختصات حقیقی و نسبی  که چگونه از ترکیب می شوددیده  گردد،

                          

 :قائم مختصات حقیقی 

فرمان باید اعداد را به این  در پنجره L نمودن حرفتایپ  با بعد از انتخاب خط از نوار ابزار ترسیمی، و یا 

در جهت   20mmبه اندازه  اءست که نقطه شروع خط از مبدآن معنی ااین به  . 20,20سیم ینوبصورت 

است   50mmچون هدف رسم نمودن خطی به طول  .قرار گرفته است yدر جهت محور  20mmو  xمحور 

در صفحه رسم  50mmخطی به طول تا  کردنتر را کلیک یو دکمه ا 70,0 نوشتدر این مرحله باید چنین 

 . گردد

 :مختصات حقیقی قطبی  >

 . 45>20 نوشتباید چنین را   x<yطور مثال ب

  :قائم مختصات نسبی @ 

@X,Y    20,20@ نوشتباید چنین 

 :مختصات نسبی قطبی @ <

@x<y  45>20باید بنویسیم که@ 

 :  3کار عملی 

 :ز مختصات حقیقیبا استفاده ا mm 40در mm  40 رسم یک مربع

 شرح داده شد که چگونه صفحه را برابر با استاندارد کاغذ انتخاب و باز میکنیم  3.4.3در فصل اول در بخش 

 .دادانجام باید، کارهای زیر را برای رسم این مربع به کمک خط

 line :  فرمان خط  

 خوانیم که  در صفحه فرمان می گردد،کلیک  lineبا موس روی عالمت خط یا اگر

Command: 

Command: _line Specify first point: 

 .پرسد اتوکد از ما محل انتخاب نقطه شروع خط را می
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از   x, y، در تایپ کردن اعداد باید دقت شود که عالمت بین گرددتایپ   50,50در این هنگام اگر عدد 

بروی صفحه ( 1.3کل ش)مطابق شودکلیک   Interوبعد  دکمه  ،نقطه استفاده شود نه عالمت(  ,)ما مت کاعال

از  40و  xمحور در  40گردد، که از مبدا مختصات به اندازه  یا گوشه مربع تعیین می ،محل شروع نقطه

شروع به رسم   xاگر خواسته باشیم که جهت ترسیم مربع موازی با محور قرار گرفته است، حال Yمحور

 .گردد چنین متنی ظاهر می ، در پنجره فرمانگرددنمودن مربع مستطیل 

Command: _line Specify first point: 50,50 

Specify next point or [Undo): 

خط مورد نظر ما  ( 1.3شکل ) فشار دهیمو دکمه  را    90,0برای تعیین نقطه بعدی باید این رقم را بنویسیم،

: پرسد ما می طه بعدی است که ازنقنوشتن ازنقطه شروع خط رسم گردیده واتوکد منتظر  40mmبه طول 

Specify next point or، و برای رسم این ضلع  گرددمربع در امتداد این نقطه رسم  قائم باید ضلع  حال

به  .(1.30شکل ) ردککلیک  Enterو بر دکمه   90,90عبارت خواهد بود از  نمودتایپ که باید عـددی را 

تائید  Enterرا نوشت وبا کلیک روی دکمه  50,90باید اعداد دن ضلع سوم مربع نمو رسمهمین ترتیب برای 

 .چون سه ضلع مربع رسم شده است وتنها نیاز به بستن مربع است ،(1.33شکل ) دکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

1.3شکل                                        1.0شکل   

        

1.30شکل                                  1.33شکل   
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مربع رسم  گرددکلیک  Enterبرکلید  /و نوشته شود( Close مخفف کلمه)  Cدر پنجره فرمان حرف  هرگاه

 .گردد تکمیل می

که   50,50با تایپ کردن اعداد  شوداستفاده ن cر از حرف اگ 

تائید   Enterبوده تایپ گردد و با دکمه  مربعنقطه شروع رسم 

 .گردد نیز مربع کامل میگردد 

روش سریع آخرین عمل برای بستن مربع به طریقه دیگری، 

تا پنجره جدید باز گردد  شودچنین است که بر موس کلیک راست 

. تا مربع تکمیل گردد شودکلیک چپ  Closeلمه ومجدداً بر ک

 (1.33)مانند شکل 

 ه صورت مسلسل، بهبهای انجام داده شده در یک ردیف  فرمان

 .قرار زیر خواهد بود

 1.33شکل                                                                                                       

Command: _line Specify first point: 50,50 

Specify next point or [Undo]: 90,50 

Specify next point or [Undo]: 90,90 

Specify next point or [Close/Undo]: 50,90 

Specify next point or [Close/Undo]: c 

Command: 

 

 :نسبیبا استفاده از مختصات  40در  40رسم یک مربع :  .کار عملی 
قرار زیر عمل باید در کنار مربع رسم شده با استفاده ازمختصات نسبی  جدیدی رسم کردن یک مربع برا

 .گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.31شکل                                                                  
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 line :  فرمان خط  

رسیم ت  40x40قبلی یک مربعمربع مه ادا هم اندازه درهمشکل و یک مربع 10mmبرای اینکه به فاصله 

دانیم که گوشه  از رسم قبلی می .بنویسیم، بعد از انتخاب فرمان خط در اولین مرحله باید اعداد زیر را گردد

باید  می شودی شروع میلیمتر 30و مربع دوم ما به فاصله بوده ( 90,50)پائینی مربع دارای مختصات 

تا نقطه شروع مربع در همان نقطه مورد  را فشار دهیمنتر یدکمه ا و گرددتایپ ( 100,50)مختصات حقیقی 

 .نظر برای رسم مربع ایجاد گردد

 .که باید  به اینصورت درج گردد استوارد کردن مقدار اضالع مربع  باعملیات بعدی فقط 

Command: _line Specify first point: 100,50 

Specify next point or [Undo]: @40.0 

Point or option keyword required. 

Specify next point or [Undo]: @40,0 

Specify next point or [Undo]: @0,40 

Specify next point or [Close/Undo]: @-40,0 

Specify next point or [Close/Undo]: c 

خط مورد نظر ما از به این معنی است که طول  شوداستفاده @ از عالمت و یا اشکال وقتی برای رسم خط 

برابر  xاست، یعنی  40.0@غاز برابر آهمین نقطه باید مد نظر باشد، مثالً اولین رقم طول خط از نقطه 

40mm ومقدارY به عبارت دیگر خط مستقیم به موازات محور .است 0 با آن مساویx   40به طولmm 

 .رسم گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.33شکل        

است که خط عمود است، و در  40mmبرابر  yو در جهت  0درهمان نقطه  xبرای قطعه دوم خط مقدار 

مانند  ،گردد رسم می x–منفی دارد و در جهت  ارزش Xقطعه سوم این موضوع بسیار واضع است که مقدار 

در نتیجه هردو مربع به صورت زیر  گردد، مربع مورد نظر به این ترتیب رسم می که 40,0-@این مقدار 

 .گردد د ظاهر میدر صفحه اتوک
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 : 1کار عملی 

 :نسبی قطبیبا استفاده از مختصات  40در  40رسم یک مربع  

از دومین مربع رسم  10mmرا با مختصات نسبی قطبی به فاصله  40x40یک مربع  مد نظر است تادر اینجا 

 .شده رسم کنیم

 line :  فرمان خط  

بازهم با کمک گیری از مختصات  که شروع کار م کنیم،با استفاده از مختصات نسبی قطبی مربع سوم را رس

 .کنیم گی کار شروع می برای ساد قائم حقیقی 

را با  Xبرای تکمیل رسم خود اندازه طول خط را با مختصات نسبی و تعیین زاویه را نسبت به محور 

 .مختصات قطبی تعیین میکنیم

م کنیم، را رس x 40 30ای قبلی خود مربع ه مرستیک مربع دیگری به ادامه  10mmبرای اینکه به فاصله 

دانیم که گوشه پائینی  از رسم قبلی می .بعد از انتخاب فرمان خط در اولین مرحله باید اعداد زیر را تایپ کنیم

اکنون برای ادامه کار از ترکیب مختصات  .مانند شکل زیر باشد،می  (150,50)مربع ما درای مختصات 

این    0>40@:نوشتباید برای ترسییم اولین ضلع مربع چنین  ذکر شدده چنا نچه نسبی و قطبی استفاده کر

را با محور  °0این خط  زاویه ی  شیبو  40mm (مطلق)باید خطی رسم گردد به طول  بدان معنی است که

X سازد، یا به عبارت دیگر به موازات محور میx  باید قرار گیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 1.34شکل 

Specify next point or [Undo]: @40<0 

Specify next point or [Undo]: @40<90 

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

Specify next point or [Close/Undo]: c 

در این مرحله هر سه  180>40@، 90>40@.به همین ترتیب برای اضالع دیگر مربع باید چنین ادامه داد

 .گردد مربع تکمیل میرسم   Enterو کلیک بر دکمه   cکردن حرف ضلع مربع رسم شده و با تایپ 

اشکال زیر  ،قرار زیر خواهد بود و درصفحهبه های وارد شده در پنجره فرمان برای  رسم یاد شده  فرمان

 .گردد ظاهر می
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 1.33شکل 

UCS :User Coordinate Systems  

نوی در این م. گردد استفاده می می شودتصویری که در زیر دیده  و کدیرای استفاده از سیستم مختصات در ات

 .ها قرار داده شده است مختصاتی از چپ به راست این حالت

3- User coordinate System 
2-  World Coordinate System 

1- previous coordinate System 

3- Face UCS  

4- Object Coordinate System 

3- View Coordinate System 

های  برای تعیین مختصات در محل می توانرا نیز  Zو ,X Yبه همین ترتیب مختصات در جهت های محور 

 .قرار داد ضروری

                                                        3      4       3      1      3        3    

 

 

1.37شکل   
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 فصل سوم قسمت دوم
 Osnapناطیسی در اتوکد ابزار مغ - 2.3

که برای رسم گوشه هائی از یک مثلث، یا رسم یک مماس بر محیط  ددانی های مثلثات و هندسه می از درس

برای ترسیم اشکال صنعتی و ساختمان  .بر یک خط افقی نیاز به دقت دارد یک دایره و یا ترسیم خط عمود

ویا خطی  ،خطوط در الیه های مختلف رسم گردد موازات یادی باید از یک نقطه و بهز های پیچیده که خطوط

در اتوکد  نیز نیاز به ابزاری است  را در امتداد خط قبلی رسم کنیم بدون اینکه با خط قبلی فاصله داشته باشد،

 .مین این مهم کاربُرد داشته باشدأکه برای ت

در عین حال  .شود نامیده می  Osnapهمیشگی دارد و جود دارد و بنام در اتو کد این ابزار وصلی که کاربُرد

شود تا بتوان نقطه شروع وسط، ویا نقاط  ساخته می مختلفقطعات  عات خط، و یا یک دایره خود نیز باقط

                                                .                             و شی امکان پذیر سازد گوشه های دایره، مرکز و مماس دایره را برای وصل خط 

 

 1.2.3شکل 

 شود که در کدام نقاط امکان وصل خطوط در چه نقطه ی از دایره، های باال به خوبی دیده می شکل درمثالً 

اگر خطی را به امتداد ویا عمود بر این اشکال رسم کنیم امکان وصل  .خط و یا مستطیل قرار گرفته است

درغیر اینصورت این کارمشکل  میسراست و Osnapوط جدید دراین نقاط به کمک فعال کردن دقیق خط

 .خواهد بود

دیگر وصل کنیم برای این کار یافتن نقطه وسط اضالع مثلث  مه وسط اضالع مثلث را سریع بهبرای اینکه 

 شودانتخاب  Snap to  midpointقسمت  Osnapنیاز به محاسبات دارد، اما در اتو کد اگر از ابزار کمکی 

 .شود همان نقطه وسط ضلع مثلث بدون محاسبه در اختیار ما گذاشته می

 

 Osnapظاهر ساختن نوار ابزار  2.3.3

 1.2.2مطابق شکل  ،مقرار دهیم و کلیک راست کنی( منوی سریع)س را بر قسمت باالی صفحه اتوکد وااگر م

آن را رفته و  Toolbars رکت داده و روی گزینه،وس را آهسته حاگردد و نوک م پنجره کوچکی باز می

شود که یک پنجره  ه میمالحظکلیک چپ کنیم  AutoCAD گردد بر واژه نوی دیگری که باز میبرم

. کنیم کلیک چپ می قرار داده Object Snapرا حرکت داده تا برروی  ماوسگردد، دوباره  ی بازمیطومار

را بر گوشه این نوار ابزار  ماوس، نوک می گرددصفحه ظاهر  شود که نوار ابزار کاری بروی ده میمشاه

دهیم و  را رها کنیم حرکت می ماوسدکمه  هقرار داده و با فشار روی کلیک چپ آنرا محکم گرفته بدون اینک

 .کنیم را رها می ماوسرا در هر جائی که برای ما مناسب باشد قرار داده  Object Sanapنوار ابزار 
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 1.2.2شکل 

Snap to midpoint     Snap to Center    to tangent                                                

Snap from                Sn. to Apparent intersect       Snap to perpendicular 

 

Temporary track point     Snap to Extension    Snap to Quadrant  

            Snap to Intersection       Snap to Endpoint  

 1.2.1شکل 

   Object Snapنوار ابزار  2.3.3

از خانه ها  هیچ یک Object Snapدر پنجره   Drafting Sittingدر صورتی که در تنظیمات اتوکد پنجره 

ابرزا کمکی نقاط  رانتخاب نگردیده باشد به این معنی است که نوا

مشخص فعال نیست و اگر ما بخواهیم خطی را در امتداد خط 

وجود ندارد و  مغناطیسیآن خط رسم کنیم وضعیت  قبلی و وسط

این  .رای ترسیم دقیق مشکل خواهیم داشتدر این حالت ب

 . در هنگام نقشه کشی الزم است ها وضعیت بعضی وقت

کاری ما اشکال گوناگونی وجود داشته باشد و  حیطهاگر در 

 Objectبخواهیم خط جدیدی را رسم کنیم اگر همه دکمه های 

Snap باشد، یافتن یک نقطه خاص در بین همه نقاط نزدیک  فعال

پس  .سازد بهم را بخواهیم پیدا کنیم کار وصل نمودن رامشکل می

یا روش . استفاده گردد کمکیست که از نوار ابزارا بهترین کاراین

           .                                       کنیم استفاده می گردددیگری را که در زیر اشاره 

 1.2.3شکل                                                       
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 .باز کنید  Open a Drawingیک صفحه جدید را توسط  -3

غیرفعال باشد مانند شکل  (مغناطیسیحالت ) Object Snapاگر دراتوکد -2

1.2.3. 

 .رسم کنید 1.2.3در شکل  ABمانند خط یک خط افقی  -1

نیز رسم کنید که دقیقاً در  CDیک خط عمود در قسمت وسط خط افقی مانند  -3

 .وسط خط افقی قرار داشته باشد

سط خط افقی بسیار غیر فعال باشد یافتن نقطه و Object Snap Sittingاگر 

کنید با این روش اگردر چنین حالتی بخواهید خط عمود را رسم  .مشکل خواهد بود

 .توانید بدون اینکه فرمان خود را قطع کنید به کار خود ادامه دهید می

کنید  راست می ماوسرا درصفحه کلید فشرده نگه داشته کلیک  Shiftدکمه : الف

را انتخاب  midpointباز گردد و از این پنجره ( 1.2.3شکل )تا پنجره جدیدی 

هر  و خط عمود را به کردهده و کلیک را نزدیک وسط خط افقی بر ماوسنموده 

 .                                    کنیداندازه که مد نظر باشد رسم 

 

 3.2.5شکل                                                                                                        

قبل از  .نیز استفاده کرد Object Snapتوان از نوار ابزار  می ،ی رسم نمودن خط عمود بر خط افقیبرا: ب

کلیک  Snap to midpointبرده بر Snapرا بر نوار ابزار ماوساول  اینکه بخواهیم خط عمود را رسم کنیم،

را در وسط خط افقی قرار داده، دراینصورت وسط خط افقی با روشن شدن مربع رنگی  ماوسنموده سپس 

 .خط دلخواه خود را رسم کنیم توانیم فعال شده می

   Object Snap(چسپان) مغناطیسیابزار های  2.3.2

 :Snap from   که نسبت به یکدیگر از فرمان می گردداین فرمان برای ایجاد خطوط و اشکالی استفاده 

شود، اگر خواسته  در این شکل دیده میهمزمان استفاده گردد، مثالً اگر مربع و خط مایلی که  مغناطیسیهای 

یا  قائمباشیم خطی را در امتداد گوشه راست مستطیل طوری رسم کنیم که در عین حال با خط مایل یک زاویه 

را در انتهای خط مایل برای چند ثانیه قرار  ماوسرا بسازد، برای این کار بعد از انتخاب خط اول  09°زاویه 

 .روشن گردد قائمیه داده تا عالمت زرد زنگ زاو

را نگه داشته و به طرف پائین حرکت  را به طرف مستطیل حرکت داده و برای لحظه ی آن ماوسن آبعد از 

 .دهیم تا دو خط نقطه چین در امتداد ضلع شرقی مستطیل وخط مایل ظاهر گردد می

 Command: line Specify first point: from Base point: <Offset>: 5 

Specify next point or [Undo]: 

Specify next point or [Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo] :  
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 3.2.6شکل

را در  خواستیم آن که می می گرددکلیک چپ کنیم نقطه شروع خطی  ماوساگردرتقاطع خطوط نقطه چین با 

ویسیم بدین معنی است که شروع خط ما هرعددی را بن Offsetاگر درپاسخ  اکنون .کنیمامتداد دو شکل رسم 

 .گیردمی به فاصله معینی از این نقطه قرار 

  Endpoint : برای چسپاندن خط جدیدی که باید با هرخط و یا شکل قبلی رسم شده وموجود درصفحه  از

 .می گردداین وسیله چسپنده استفاده 

  : Midpoint دکمه برای چسباندن نقطه شروع خط به محل نقطه وسط خطوط رسم شده قبلی مورد  این

 .گیرد استفاده قرار می

  Intersection ها، و دایره ها  برای نقاط تقاطع خطوط متقاطع، قوس 

  Apparent intersect  

Command: _rectang 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 50,50 

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @50,50 

Specify next point or [Undo]: 50 

:Command: _line Specify first point: _ext of 20 

Specify first point: _ext of 20 

Specify next point or [Undo]: 

Specify next point or [Undo]: 

  Extension مثلث و اشکال دیگر ل مانند مربع، این گزینه برای رسم خط در امتداد یک خط و یا اشکا

از گوشه شمال شرقی   60mmفاصله  را با  ABرا داریم  و میخواهیم که خط   Qمثالً مربع  .کاربرد دارد

 snap toضلع فوقانی این مربع رسم کنیم این کاربه کمک  این مربع به فاصله چند میلیمتردرامتداد

Extension  امکان پذیر است. 

 :برای این کار

را در گوشه  ماوسفشار داده  Extension را روی دکمه ماوسرا انتخاب نموده بعد  اول فرمان خط  -3

 .دهید تا عالمت ضربدر کوچک ظاهر گرددمربع قرار  سمت راست
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در پنجره آبی که  ماوسدهید در صفحه همزمان با حرکت را به طرف راست مربع حرکت  ماوس  -2

دهد، و در پنجره  س مربع نشان میرا از رأ ماوساندازه فاصله حرکت ومقدار ماوسهمجوار نوک 

 می گرددفرمان این متن ظاهر 

Command: _line Specify first point: _ext of  

کلیک   Enterاست این عدد را بنویسید و بر دکمه  60mmرا که در این مثال اکنون فاصله دلخواه  -1

 .می گرددما به همان فاصاله از گوشه مربع مشخص ش  AB کنید نقطه شروع خط

Command: _line Specify first point: _ext of 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.7 شکل

 می  Bبه نقطه  Enterو کلیک روی دکمه  39را به طرف پائین کشانده با تایپ کردن عدد  اوسم -3

 .کنیدختم  Cو در نقطه  دبه راست حرکت دهیآن را و  رسید

 ماوسکنید و کلیک  Extentionباز هم خط را انتخاب نموده روی دکمه   DEبرای رسم نمودن خط -3

را  29در پنجره فرمان عدد  ،که خط منقطع ظاهر گردد یالحظه  تا ،حرکت داده ABرا به موازات 

 .رسم گردد Aباید از نقطه  29به فاصله  DEبه این معنی که  ایید،تایپ نم

را نیز با  Eنقطه  را حرکت دهید میتوانید ماوسو اگر  می گرددرسم  Dنقطه  ماوسبا کلیک چپ  -6

                                                  . رسم گردد DEتا خط  و با طول دلخواه رسم کنید ماوسکلیک 

  Snap to Center :ی ها و بیض خطوط ویا اشکال به مرکـز دایـره، کمان کردن این گزینه برای وصل

 .می گردداستفاده 

  Snap to Quadrant :ها به گوشه های دایره و  خطوط و شکل نمودن این دکمه ابزاری برای وصل

 . می گرددبیـضی استفاده 

  To tangent Snap : ها،  صورت مماس با محیط دایره ها، کمانه ل خطوط واشکال باصاتبرای

 .ها کاربرد دارد یومحیط بیض
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  Snap to perpendicular :به رای ترسیم خطوط عمود بر خطوط و اضالع هندسی در محورعمودب 

 .شود کار گرفته می

Snap to parallel: : این ابزار کمکی برای ترسیم یک خط موازی با خطوط موجود ویا اضالع اشکال

را   ABCو یا مثلث   , A-Bاگر خط مثالً  .می گرددهندسی که دارای اضالع خط مایل یا مستقیم باشد استفاده 

مثلث خط  ACو همچنین به موازات ضلع  را رسم کنیم  EFخط   ABو بخواهیم به موازات خط  باشیمته شدا

کلیک  ماوسبا  Gرا ترسیم کنیم، برای این کار بعد از انتخاب فرمان خط در محل نقطه  GHموازی و مایل 

 .پرسد یم خواند که اتو کد نقطه بعدی خط را از ما مینموده در این هنگام در پنجره فرمان خواه

 Command: _line Specify first point: 

Specify next point or [Undo]:  

شود که درمقابل فرمان باال کلمه  کلیک نموده دیده می  Snap to Parallelبر دکمه  ماوسدر این هنگام با 

parallel to  را به طرف هر خطی  ماوسد که موازی با کدام خط، اگر نوک پرس و اتو کد می می گرددظاهر

به  جدیدکه مورد نظر ما باشد نزدیک کنیم، خط 

در این مثال  .می گرددموازات همان خط رسم 

کنیم  است، نزدیک می ACخط  خط مورد نظرما

را به  ماوستاعالمت موازی ظاهر گردد و نوک 

طرف موازات ضلع یاد شده حرکت داده تا یک 

 ACط نقطه چین طویل به موازات خط خ

رابه موازات همین خط حرکت  ماوسظاهرگردد 

کنیم و یا  داده و در هر نقطه که بخواهیم کلیک می

 Enterاندازه دلخواه را تایپ نموده و بر دکمه 

کنیم خط موازی به ضلع مورد نظر  کلیک می

 .می گرددرسم 

 81.2.شکل                                                       

Command: _line Specify first point: Specify next point or [Undo]: _par to 

Snap to insert:  ها و برای چسپاندن خط و یا اشکال به اشیا، نوشته ها ،و بلوک ابزاراینAttributes 

 .می گردداستفاده 

 : Snap to Node  می گردداین دکمه برای وصل خطوط به یک نقطه استفاده. 

 Snap to nearest:  می این گزینه برای وصل خطوط به نزدیکترین نقطه یک موضوع یا خط استفاده

 .گردد

Snap to None :اهبرای وصل  آزاد و دلخو.    

  Osnap Sittings : برای تنظیم وضعیت فعال سازی  می گرددبا انتخاب این گزینه پنجره دیگری باز

Snap  وObjects Snap گر وجود ی، مانند این تصویر که در قسمت باالی این پنجره دو گزینه دمی گردد

 .  دارد
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 3.2.9شکل 

3. Object Snap On   با اتوکـد خانه های  خانه را کلیک کنیم در هنگام کار اینهرگاهSnap  می فعال

، اگر در صفحه کلید کامپیوتر یکبار می گرددنیز فعال   F3این وضعیت با فشار روی دکمه  .گردد

 Object Snapشود و اگر دوباره کلیک شود  فعال می Object Snapفشار داده شود F3 بر دکمه 

 . می گرددفعالیت باز مانده غیر فعال از 

را خوب به خاطر  و تنظیمات آن است به این بخش توجه گردد تا کاربریاین فرمان کاربُرد زیاد دارد و بهتر 

 .بسپارید

                     Polar Tracking  

      Object Snap Tracking           Grid Display  

 

 

Object Snap         Snap Mode 

        Dynamic UCS   Ortho Mode    

 3.2.10شکل 

و   Select Allهای  دو دکمه دیگر بنام  Object snapنوی در سمت راست  م 1.2.0در شکل  - 2

Clear All فعال ساختن همه خانه های و این دکمه ها برای انتخاب  .شود دیده میSnap اگر  .است 

باید  سر و کار دارد، با خطوط زیادکه در هنگام کار در نقشه ها دهید  را فشار  Select Allدکمه 

 .راحتی انتخاب کرده د نظر را برها فعال گردد تا بتوان نقطه مو تعدادی از آن
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هر گاه بر این دکمه کلیک کنید، شما را به  .شود دیده می Options گزینهنوی باال در سمت چپ م – 1

مانند شکل زیر و در مورد  ،کند هنمائی میااتوکد ر Draftingپنجره تنظیمات عمومی قسمت 

 .چگونگی این تنظیمات قبالً شرح داده شده است

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.33شکل 
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قسمت سوم– فصل سوم  
Grid: 

 ایجاد صفحه مشبک   -3.13.

 مغناطیسیشبکه  3.3.2-

 نظر مورد اشیای و اشکال ترسیم برای بیشتر سهولت ایجاد جهت مشبک مجازی شبکه جادیا امکان اتوکد در

 امکانآن  کردن فعال با شطرنجی شبکهیک  ایجاد و با گردد می یاد  Grid شبکه بنام که دارد وجود طراح

 :است میسر طریقه دو به امر این .می گردد پذیر

 .گردد می فعال  Grid سیستم دهیم فشار F7 کلید بر اگر 1 - 

 نیز Grid سیستم کنیم کلیک ماوس با 3.3.3 شکل با مطابق  Grid Display ایبرشم هک صورتی در 2- 

  .گردد می فعال

Polar Tracking 

Object Snap Tracking           Grid Display 

 

 

Object Snap        Snap Mode 

            Dynamic UCS       Ortho Mode  

( 3.3.3 شکل ) 

 مطابق کد اتو شده باز صفحه نباشد فعال  Grid ی کهصورت در شودباز کد اتو جدید صفحه کی گاه هر

 .گردد ظاهر می 3.3.3 شکل یا تصویر

 
3.3.3 تصویر  
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، شده باز حقیقی یا و مجازی شبکه هیچ بدون و صافکامالً  کد اتو صفحه که شود می دیده 3.3.3 تصویر در

   شبکه شود، کلیک ماوس با دارد قرار اتوکد صفحه پائینی قسمت در که  عالمت بر یا و F7 دکمه بر اگر

  Grid  اتو کد در  ترسیمی اهداف پیشبرد برای شطرنجی شبکه این .گردد می ظاهر کد اتو صفحه روی بر

 .کار برد خاص خود را دارد

  Gridکنند وسیله بسیار کار آمد در محیط اتوکد  تم مشبک کار میسها و طراحانی که با سی برای نقشه کش

 .باشد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بادر صفحه اتو کد یک شبکه نقطه چین منظم ایجاد گردیده که بصورت منظم  شود دیده می 3.3.3در شکل 

آنچه مهم است اینست تا بدانیم که این شبکه ایجاد شده در  ر افق و عمود صفحه قرار گرفته،تقسیمات مساوی د

 اتو کد بر کدام مبنا استوار است؟ 

در صفحه ظاهر ( شبکه مشبک متحد الشکل)فشار دادیم دیده شد که یک شبکه نقطه چین یا  F7وقتی بر دکمه 

برای سهولت ترسیم  Gridد، درایجاد شوبه آن دقت سازد باید  جزئیات شبکه را می که عواملیگردید، 

 .باشد خوبی می وسیله وهای ایزومتری بسیار مهم  مخصوصاً برای ترسیم شکل

 .سازد های ایزومتریک را بسیار ساده می تنظیم شبکه مناسب در صفحه، کار ترسیم شکل

تدا این شبکه غیر فعال بود با در اب .فعال است  GRIDشود که ده میمشاه دکنینگاه  3.3.3اگر به تصویر 

یک  ،فعال است، و در صفحه Gridفعال گردید و در پنجره فرمان نیز نشان داده شد که  F7فشردن دکمه 

 . ظاهر گردیدنقطه چین سیستم مشبک 

 

3.3.3 تصویر  

 
3.3.3شکل  
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برای  مثالً  .داریم نیازآن  ما بهخاصی  که برای هر طرح، های این شبکه است آنچه بسیار  مهم است فاصله

توان  مینقشه ها استفاده کرد و برای ترسیم جزئیات  10mmx10mmتوان از شبکه  نقشه های عمومی می

یک  که با اما برای این کار در یک صفحه بسیار مشکل خواهد بود .استفاده نمود 1mmx1mmاز شبکه 

 Zoomای بزرگنمائی ه توان از فرمان برای این کار نیز می .لی متری کارکردیلی در یک میمشبکه یک 

 .سود برد

Limits یا حد: 

استفاده می گردد و برای   limitترسیم یا صفحه کاغذ نقشه از فرمان حد یا مرزتعیین حدود در اتو کد برای 

گردد که شبکه مشبک بر  استفاده مینیز در صفحه همزمان Giridحدود از ظاهر شدن  اندازهنمودن  تعیین

 .گردد تعیین میLimit به کمک ( ر شدن در کاغذحدود ظاه)روی صفحه اتو کد 

 ،این مرزعالوه بر این امکان .ه مرزی را بزرگترنمایئدحتوان سرحد و حدود سا میlimit توسط فرمان حد یا 

با مقیاس دلخواه پیاده  اینقشه ویا به مقیاس مورد نظر چاپ کنید،  خود راسازد که طرح  شما را قادرمی

 .نمائید

 

Coordinates  سیستم مختصات در جدول مشبک 

 ماوسدادن بسازیم با حرکت  Gridاگر سیستم شبکه نقطه چین را در صفحه به کمک  کشیدر هنگام کارنقشه 

که در کدام  خوانیمتوانیم ببینیم وب میسیستم مختصات حقیقی  را در ماوسدر صفحه نقاط مختصات موقعیت 

 .نقطه مختصاتی قرار دارد

در این  <Dynamic UCS on>گردد  مینیز فعال   سیستم مختصات متحرکد شو کلیک F6بردکمه اگر 

 .بدانیم راهای خطوط و یا اندازه های طول خط  توان موقعیت به خوبی می ماوسحالت با حرکت 

 
3.3.5 تصویر  

 

ایجاد گردیده  0.5mmx0.5mmدراین صفحه مشبک که با اندازه  ماوسشود با حرکت  ده میمشاهچنانچه 

بر  ماوسخانه به سمت راست حرکت کرده و بدون وارد کردن عدد اگر با  31پس از انتخاب نقطه اولی  است

 .گردد رسم می 5mmثابت نیز دارد کلیک شود خطی به طول  مغناطیسیهمین نقطه که حالت 
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Grid   / Snap  

 .است پذیر نامکادو فرمان این در اتو کد با  مغناطیسی قائمشبکه  یکبرای ترسیم 

 Grid   وSnap  گردد و توسط فرمان دومی  توسط فرمان اولی نقطه چین های مشبک درصفحه ظاهرمیکه

 داده می مغناطیسیعبارت دیگربه این نقاط خاصیت کششی به  .دریگمیرا  مغناطیسیهمان نقاط مشبک حالت 

 .شود

با  x,yشود که مختصات  ده میدی Status Barدر صفحه اتو کد در قسمت زیر صفحه اتو کد  ماوسبا حرکت 

فعال گردد این اعداد از حالت  Grid, Snap کنند وقتی سیستم مشبک نشان دادن اعداد مختلف تغییرمی

در پنجره و  01و331 اعداد زیرشکل در چنانچه .نشان میدهداعشاری خارج شده و اعداد ثابت را در صفحه 

نیزاول غیر فعال و بعد فعال گردیده  snap  ال شده و و مجدداً فع  غیر فعال گریده  Gridفرمان یک بار 

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6  تصویر  

بر  هتوان با یکبارفشاردادن فعال و اگر دوبار در صفحه کلید کامپیوتر می F7ازدکمه  Gridبرای فعال نمودن 

کلیک کنیم نیز  بر این عالمت  status barدر  ماوسهمان دکمه فشار دهیم غیر فعال میگردد، و یا با 

این وضعیت  .گردد در صفحه اتو کد فعال و با کلیک مجدد بر همین دکمه غیر فعال می قائمشبکه مشبک 

 ماوسبا کلیک کردن  توان ازعالمت  می F9کند که به جای استفاده از کلید  نیز صدق می  snapبرای

 .استفاده کرد

یا   Gridبرعالمت  ماوسبا کلید سمت راست  هر گاهSnapبرای تنظیم سیستم شبکه مشبک و تنظیمات 

Snap  بر گزینه  3.3.7تصویرکنید مطابق  کلیک راستSetting  کلیک کنید پنجره پشت سر هم دو بار

گردد که  باز می(  3.3.0) جدیدی مطابق شکل

توانید تنظیمات دلخواه خود  شما می آنبه کمک 

به حالت ، را برای فاصله های افقی و عمودی

 .آن تنظیم کنید و یا دایره ایقطبی 

 

                                                             

 3.3.7شکل                                               
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Drafting Setting  نقشه تنظیماتنوی م 

 Polar Traking , Object Snap   ِDenamicتنظیمات   Girid و Snap امکان در این پنجره عالوه بر 

inpot  وQuick properties  در رابطه با شرح تنظیمات  ما فعالً فقط  .وجود دارد نیز Girid وSnap  بحث

 .  رد دیگر در فصل مربوطه خواهیم پرداختامو بهو د نموخواهیم 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3.0تصویر 

شود که در سمت چپ این پنجره همه  کنید دیده می نگاهSnap and Grid  زبانچهدر ) 3.3.0(اگر درشکل 

  Gridمطابق با تنظیمات Snapوقتی تنظیمات  .شده استتعبیه  Snapتنظیمات برای آرایش نمودن وضعیت 

                                                                          .تنظیم گردیده است  Gridبرابر با شبکه  مغناطیسیباشد، این مزیت را دارد که وضعیت 

Snap X spacing  در جهت محور را این خانه برای تعیین فاصله پریدن نقطه انتخابی در صفحه اتوکدX 

یا  3مثالً  هکند با وارد کردن عدد دلخوا ین میمعرا  ماوسنقاط حرکت  فتند که حالت قرار گیرگرد میسرمی

 .کند را به همان حد  تعیین  می ماوساندازه ای خواهد بود که پرش  311

به همان اندازه ای خواهد بود  ماوسرا به هر سمتی که باید حرکت دهیم نقطه بعدی قرار گرفتن  ماوسوقتی  

 .است که در این خانه درج گردیده

امکان انتخاب دیگری وجود دارد به  X.Yشود که بعد از تعیین اندازه های  دیده می 3.3.0در همین تصویر 

از یک نقطه به نقطه دیگر به  ماوسکه اگر خواسته باشیم پرش معنی این به  .Equal X and Y spacing نام

انتخاب شده است باید این گزینه فعال گردد، و در صورتی که این   Gridصورت متواتر بر نقاطی باشد که در

 .اوی قرار نخواهد گرفتدر حالت متعادل و مس Gridو  ماوسانتخاب را نداشته باشیم امکان جابجائی 

نباید دگانه باشد این گزینه را چنهرگاه شما بخواهید که برای یک طرح خاص که دارای اهداف مختلف و 

را با سیستم مشبک مختلط خود برای رسم دو و یا چند مرحله  ماوستا بتوان آزادی عمل حرکت  کردانتخاب 

 .توان کار را با آن داریدتو کد است که شما تا چه حد ب با ائی خواما شرط اولیه آن آشنا. تر کردای ساده 

 .داده است  Grid snapبرای ما دو امکان انتخاب را برای  Snap Typeدر قسمت 
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3 – Rectangular Snap  مربع مستطیل که در قسمت باالی صفحه رسم شده است در  3.3.3در شکل

 .ترسیم گردیده است  Rectangular Snapوضعیت فعال بودن

3- Isometric Snap   :وضعیت تنظیماتبرای  هرگاه Grid و Snap  متری باشد نقشه ای ایزو ترسیمهدف ما

ر قسمت شود که مربع مستطیل ترسیم شده د دیده می 3.3.3چنانچه در تصویر  .باید از این حالت استفاده کنیم

ه نقطه چین ما به صورت ا شبکدر این حالت نه تنه. متری رسم شده استپائین صفحه در وضعیت ایزو

 .گیرد نیز در حالت ایزومتری قرار می ماوسعالمت ضربدر  رد بلکهیگ متری قرار میایزو

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3.3تصویر 

 

 Gridرا برای   Isometricوقتی ما گزینه  .با انتخاب این گزینه رسم اشیا و اشکال ایزومتری ساده میگردد

Snap چنانچه در پنجره تنظیمات  انتخاب کنیمSnap and Grid  وضعیتSnap کند و دیگر اندازه  تغییر می

 Yها در نظر بگیریم، و امکان اندازه گذازی را فقط برای مقدار  تـوانیم برای هردوی آن را نمی x,yهای 

 .کند نیز صدق می Gridداریم، این موضوع برای انتخاب 

 Polar Trackingجره تنظیمات روی زبانچه نتوان در همان پ متری میبرای تعیین مقدار زاویه شبکه ایزو 

وارد کنیم و یا با فشار دادن روی  Isometric Angleکلیک کنیم و مقدار زاویه مورد نظر خود را در خانه 

 (   3.3.33مانند شکل )کنیم  زاویه های استاندارد موجود انتخاب می از" فلش"
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 مغناطیسیایجاد مختصات قطبی   - 4.3

Polar Tracking :یا خزش قطبی 

که در قسمت باال برای تنظیمات  همان طوری

Snap and Grid   که این تنظیمات در گفته شد

امکان پذیر است،  Drafting Settingپنجره ای 

برای حالت  ماوستنظیمات پرش نقطه نشانه گیری 

این تنظیمات در همین پنجره  .یسر استقطبی نیز م

تواند فعال و یا  می  Polar Trackingدر قسمت

استفاده از دکمه های  تدر صور .یر فعال گرددغ

سریع صفحه کلید کامپیوتر با کلیک روی دکمه 

F10  این فرمان فعال میگردد و اگر دوباره بر

 .گردد کلیک کنیم غیر فعال می F10دکمه 

 

 3.3.31شکل                                                           

برای فعال کردن و یا خاموش کردن  نیز عالمت  یا تیر وضعیت Status bar  در پائین صفحه اتو کد 

و با فعال،  ماوسوجود دارد که با کلیک کردن ( یابی قطبیرد) Polar Trackingوضعیت خزش قطبی یا 

 .گردد دد بر این دکمه غیر فعال میکلیک مج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3.33شکل 
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را دارد  Polar Trackingنو عالوه براینکه امکان فعال ساختن شود این م دیده می 3.3.33چنانچه در شکل 

درجه از  5و  31، 35، 31،35،31،33.5یک تعداد زاویه های ثابت مانند ، برای تنظیم زاویه های ایزومتری

توان یکی از این زاویه ها را انتخاب  می ماوسین پنجره وجود دارد که در صورت نیاز با حرکت قبل در ا

 .کرد

بر دکمه  ماوسبا   Addional angleباید در قسمت ، در صورتیکه هدف ما کار با مقدار زاویه دیگری باشد

New  خانه  صورت در آنکلیک کنیمAddional angle د و در پنجره وش صورت اتوماتیک فعال میه ب

با نوشتن زاویه جدید در این محل امکان استفاده برای  .گردد پائینی محلی برای وارد کردن زاویه جدید باز می

 .دگرد تنظیمات جدید با زاویه های دلخوا میسر می

یه کلیک نکنیم زاو OKتا بر دکمه   خانهدر این مورد نظر باید دقت نمود که بعد از انتخاب و درج زاویه  

کلیک  okگردد که بر دکمه  زمانی زاویه وارده در این پنجره درج می، وارده در سیستم به وجود نخواهد آمد

شکل .) شود (3.3.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3.33شکل 

 ماوسرا انتخاب کنیم در صفحه اتو کد حرکت  5 °ایزومتری ما زاویه  رسم یکاگر برای مثالً برای نمونه 

زاویه  یرفقط به اندازه تغی ساخته شده بر محور قطبی  ماوسکت دهیم خیزش رحنیکی را برای یک رسم تک

را حرکت دهیم پرش چرخشی  ماوسشود وقتی  دیده می 3.3.33چنانچه در شکل  .خواهد بود5 °وارده یا 

را به سمت خالف جهت عقربه ساعت حرکت دهیم نقطه  ماوساگر در این حالت  .است 5 °با  ماوسحرکت 

 .باشد 5ویا زاویه ای خواهد بود که قابل تقسیم بر عدد  35°، 31°آن  بعدی

به حالت مختصات  قائمهای  ست که مشبکا جود دارد اینوو قطبی  قائمهای  تفاوتی که بین ایجاد مشبک

 آن تفاوت دیگر .گردد های قطبی در حالت مختصات نسبی ایجاد می در حالیکه مشبک ،دشو حقیقی ایجاد می

در ، همیشه بر نقاط تقاطع شبکه قرار میگیرد، قائمهای  در مشبک ماوسکه قرار گیری ست ا در اینها 

 می ماوسحالیکه در سیستم قطبی چون جهت یابی حرکت بر مبنای زاویه است قرار گرفتن عالمت  ضربدر 

 .تواند خارج نقاط تقاطع شبکه قرار گیرد
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 3.3.33شکل 

Ortho Mode  قائمیا وضعیت : 

و امکان ترسیم خطوط مستقیم را به  ،گردد در اتوکد فعال می Orthoمه کلیک کنیم وضعیت کهرگاه براین د

توانیم خطوط  ما تنها میآن  به عبارت دیگر در صورت فعال گردیدن .سازد میسر می قائمصورت افقی و یا 

شد امکان رسم کردن یک خط به فعال با Ortho وقتی  .رسیم کنیمت 371°و  301°، 31°، 1°خود را با زاویه 

 .داشته باشد میسر نیست قائمبرای خطی که درجه غیر  ماوسکمک  

و با  ،بر این دکمه فعال ماوسدر قسمت پائین صفحه اتو کد قرار دارد که با کلیک کردن   ORTHOدکمه 

که ، است  F8در صفحه کلید کامپیوتر کلیدبرای این فرمان دکمه سریع  .شود میکلیک مجدد غیر فعال 

 .گردد غیر فعال میF6  فشار دوباره بر کلید با  وتوسط این کلید نیز فعال   Orthoوضعیت 

، باید رسم کنیمبه غیر از حالت افقی و عمودی در خطوط مایل نیز   Orthoبرای اینکه بتوانیم به کمک فرمان

مقدارزاویه  Enterفشاردادن دکمه با نوشتن این کلمه در ستون فرمان و  .استفاده کرد Snapangاز فرمان 

 را بدهیم چرخش آن به همین اندازه صورت می 35°مثالً اگر در پاسخ زاویه  ،پرسد را می Orthoچرخش 

 .گیرد

Command: snapang 

Enter new value for SNAPANG <0>: 45 

                              

 

                           

Ortho Mode  

 3.3.33شکل                                                      

www.shahmama.com .حق چاپ برای نويسنده محفوظ می باشد



اتوکد عملی آموزش  

 

 
180 

 :مثال عملی 

 15mmو خط افقی متصل به خط عمود  25mmه خط عمود د کدو خط عمود بر همدیگر طوری رسم کنی 

که بدون استفاده از وارد کردن مختصات ، گردد میپذیر امکان رسم سریع فعال شود،  orthoفرمان اگر  .باشد

 .درسم خودرا تکمیل کنی دتوانیمی  با وارد کردن مقدار طول خط  ی و یا قطبی فقط نسب

خط مثالً  .باشد از خطوط می یهای فرضی یک سرا را بر نقطه مورد نظر خود که یکی از ماوس -3

15mm  25ویاmm  و کلیک کردن بر دکمه  35با نوشتن عدد د، کنی قرا داده کیلیک میEnter  خط در جهت

چون در این مثال هدف رسم دو خط در ناحیه . گردد کند رسم می می تعیینکه جهت خط را  ماوس حرکت

مت باال یا سخود را کمی بر  ماوسشمال شرقی وضعیت جغرافیائی بوده لذا باید بعد از ترسیم خط اولی باید 

 .دوما رسم می ششخط  ماوسو کلیک راست  35شمال جغرافیائی حرکت داده و با نوشتن عدد 

Command: _line Specify first point:  <Ortho off> <Ortho on> 

Specify next point or [Undo]: 15 

Specify next point or [Undo]: 25 

Specify next point or [Close/Undo]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3.35شکل 

ثال ابتدا فرمان خط انتخاب شده ماین شود برای رسم نمودن  های اجرا شده دیده می طوریکه در رسم و فرمان

 وقتی بدانیم که فرمان .می کنیمعال است بر این دکمه کلیک ففعال یا غیر  Orthoبعد برای اینکه بدانیم ، است

 .تا فعال گردد کنیم میدکمه کلیک آن  بر مجدداً  ساخته ایم،فعال بوده و با این کلیک غیر فعال 

ه در کدر جهت ترسیم خط  ماوسرسم شده وبا حرکت دادن  15mmو کلیک راست خط  35با تایپ عدد  بعد

رسم ما با سه   Enterیا دکمه  ماوسو کلیک بر دکمه راست  25با تایپ مقدار  باشد میاین حالت جهت شمال 

   .رددمی گتکمیل  ماوسکلیک 
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 3.3.36شکل 

خود  ماوسگر بعد از انتخاب نقطه دوم دیده میشود که مسیر انتخاب ما به سمت باال بوده و ا 3.3.36در شکل 

 .نصورت خط دومی ما به سمت پائین ترسیم میگردیدآرا به سمت پائین یا جنوب حرکت میدادیم در 

 :1تمرین 

 باشد این مستطیل را در دو حالت رسم کنید 35در  31آن  مستطیلی رسم کنید که اضالع

 ،غیر فعال باشدOrthoدر حالتی که  -3

 ،فعال باشد  Ortho در حالتی که -3

  .هر دو حالت را با هم مقایسه کنید سپس

 :Polar Trackingشبکه قطبی : تمرین دوم

ه که در آن قرار دارید ب را از یک نقطه ایدر این تمرین باید یک شبکه قطبی نسبی را تنظیم کنید، که رسم 

 .شدگردد قرار داشته با ئی که ترسیم مییهر ش (یزاویه ا)صورت نسبت قطبی 

 :العمل تمرین دستور

ترسیم شده باشد و ما  Polar Trackingکه با جهت مشخصی در وضعیت  ABاگر خطی داشته باشیم به نام 

های جدید خود را ترسیم کنیم این امر در این حالت  بخواهیم که بر مبنای همان خط یا اشکال ترسیم شده، شکل

 .میسر است

رسم کنیم اما به فاصله معین باید نقطه شروع خط را Abموازات همین خط که مثلثی را به  مثالً اگر بخواهیم 

صورت یک ه را در حدود امکان به موازات خط حرکت داده تا خط امتدادی نقطه چین ب ماوسانتخاب کنیم و 

 .خط ممتد ظاهر گردد

 Enterردن بر دکمه ن وقت اندازه دلخواه یا طول ضلع مثلث را با کمک صفحه کلید تایپ نموده و با کلیک کآ

را حرکت داده تا قاعده مثلث را به اندازه  ماوسسپس  .گردد رسم میشود که خط مورد نظر  ه میمالحظ

را به  ماوس سپس. کنیم را رسم می آن Enterمورد نظر با وارد کردن مقدار قاعده مثلث و فشار بر دکمه 

در   ABبه موازات خط  یکنیم مثلث یطرف نقطه اولی حرکت داده و در نقطه شروع خط اولی کلیک م

 .می گرددترسیم  polar Trackingوضعیت 

Command: _line Specify first point: 

Specify next point or [Undo]: 30 

Specify next point or [Undo]: 30 

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

 می، موجود ABخط  Gridو  Polar Trackingشود به کمک فعال شدن  دیده می 3.3.37 چنانجه در شکل

( ضلع اولی و دومی)قطبی فقط با وارد کردن طول ضلع مثلث  حرکترا به کمک فرمان خط و توان مثلتی 

جهت ، متدمکه با ایجاد شدن خطوط شود  دیده می ماوسهنگام حرکت  در .توانیم مثلث را رسم کنیم می

 . گیرد قرار می  ABبه موازات خط  و هاسب را برای ما با زاویه دلخوامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3.37شکل 

 

Polar Tracking on:  

کلیک کنید  Polar Trackingغیر فعال باشد، برای فعال ساختن آن بر دکمه   polar trackig در صورتی که

 .م ترسیم خطوط نقطه چین ظاهر گرددتا بتوانید در هنگا

در اینصورت خطوط ، را انتخاب کنید 31°گر زاویه ا

بیابید عبارت  توانید برای رسم کمکی را که شما می

، 1°در امتداد زاویه های که  خواهند بود از خطوطی

با اضافه  31°و هم چنین دورانی از  °31، °61، °31

این امر شما را کمک  .و مازاد بر آن خواهد بود °31

های قطبی و اشکال دورانی خواهد کرد تا برای محور

مانند شکل   ،بتوانید مقاصد ترسیمی خود را تکمیل کنید

3.3.30 

 

 

 3.3.30شکل                                                          
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نرم در  که ساخته شده است 3113های ترسیمی در اتو کد  نمادی که تا اکنون به شرح آن پرداختیم یها عالمت

اگر  هم 3113اتو کد در اما  .حروفی آن گنجانیده شده بودصورت شرح ه ای قبلی همه این عالیم به افزار

 . وجود دارداین امکان خواسته باشیم این عالیم را به صورت کالسیک آن در آوریم، 

 کلیک کنیم تا غیر فعال گردد،  Use Iconsراست کلیک کنیم و بر کلمه  ماوسبر یکی از عالیم با  ههرگا

از حالت   Status barنوی کاری اتو کد یا ل آن از بین برود، در این حالت میعنی عالمت صحیح مقاب

تغییر شکل . گردد مانند اشکالی که در زیر نمایش داده شده است گرافیکی به وضعیت نوشتاری تبدیل می

 3.3.31به شکل  3.3.33

 

   

 

 3..3.3شکل 

 

 

 3..3.3شکل 

                 

         سه بعدیحالت در  مختصاتوضعیت  -3.2

 

 

 
 3.3.33شکل 
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بخش چهارم    -فصل سوم  
Filter Cordinate 

برای ترسیم یک شکل چگونه وارد اتوکد میگردد  zو  x ،yل مختصات توضیح داده شد که قیمت های صدر ف

را معادل آن  قداراگر چیزی ننویسیم اتوکد م yو  xبعدی بعد از وارد کردن قیمت های  3و در نقشه های 

 .صفر قبول میکند

Filter استفاده میگردد که مقداری از قیمت  هنگامی در اتوکدx و نقطه ، را برای نقطه دیگری در نظر بگیریم

با مبنای  xمحوردر جهت  xدیگر در اینجا منظور از این است که بخواهیم شروع نقطه را برای مقدار قیمت 

 .یمبنویسآنرا  شروع خط خود قرار دهیم بدون اینکه فاصلهسومی اساس برای نقطه کمکی  کی

توجه  نشان میدهد آنرا  دید روبروی  و ،از دو طرف باالرا  شیئی نمای یک  دو که  3.4.3شکل  در مثلا  

یا ارتفاع شکل فوق را برای دید جانبی به  zدر اینجا هدف ما ترسیم نمای جانبی است که بتوانیم مقدار گردد، 

 .استفاده کنیم  filterکمک 

  

3.4.3شکل   

کار عملی   Otrack 

فعال باشد، در ستون کاری یا  Endpointعلمت نقطه آخر یا  Osnapدر  رد تاقبل از شروع رسم باید دقت ک

werkbalk  بر دکمهOtrack و بخواهیم  داریم افرض کنیم این شکل ر، کلیک کنیم تا این وضعیت فعال گردد

به فاصله آن  قاعده و باالئیه اضلع ک گردطوری رسم  هاه به موازات خطوط مایل منشورـقنـ زکه یک ذو

 .قرار داشته باشد 2و3معینی از نقاط 
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3.4.2شکل   

Line یا خط خود را انتخاب میکنیم درین حالت در پنجره فرمان خواهیم خواند که: 

Command: _line Specify first point: 

د موس را در حدود و بع میدهیمقرار داده و موس را کمی به طرف راست حرکت  3موس خود را بر نقطه 

 تقاطع این دو  نقطه به طرف نقطه دومی برده پس از مکث کوتاه به طرف پایین حرکت داده تا 2موازات نقطه 

و با موس خود بر این نقطه   علمت ضربدر ظاهر گرددیک به موازات افق  نقطه  xی در محور ضنقطه فر

مانند  رسم کنیم  را ABخط ت قاعده منشور فوق میگردد که به موازا ABاین نقطه شروع خط ، کلیک میکنیم

  3.4.3شکل

 

3.4.3شکل   

و دو انجام  3و چهار همان عملی که در نقاط  3و دوباره موس را بطرف منشور دومی برده در تقاطع نقاط 

 3.4.4مانند شکل  .نقاط تقاطع آنها در ابتدا و قاعده کلیک میکنیمیافتن امتداد داده با 
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3.4.4شکل   

 .دیده میشودمانند این شکل که در اینجاه  ردتکرار ک 4رای ترسیم نقطه سوم باید این عمل را در جوار نقطه ب

 

3.4.3شکل   

 تامانند عملیقرار گیرد و  2موس را به سمت چپ حرکت داده تا نزدیک نقطه پس از کلیک بر نقطه سوم 

به  3.4.3 کرارمیکنیم این عمل را شما در شکل تهم  بازهارمی چقبلی برای ترسیم نقطه  انجام شده سه نقطه

 .خوبی مشاهده میکنید
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3.4.3شکل  

و یک  به ساده گی توانستیم استفاده کنیم Cordinate Fillterعمل ود که چگونه خطی را با استفاده ازدیده میش

 .  نقه را در داخل دو خط مایل موجود رسم نمائیمزذو

Command: _line Specify first point: 

Specify next point or [Undo]: 

Specify next point or [Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: c 

 

  

 شکل 3.4.3

 

مثلث  أسبخواهیم قاعده مثلثی را رسم کنیم که ر 9،8و  3،3، حاال اگر بخواهیم مثلثی را در محل تقاطع نقاط

 .باشد 8و3نقطه وسط نقاط 
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3.4.9شکل   

 

3.4.8شکل   

 .رسم خط برای قاعده مثلث را رسم میکنیم و 9 ، 3ز انتخاب نقاط در امتداد نقطه در نتیجه بعد ا

 .قرار گیرد  8و3بین نقاط  خود را به طرف باال حرکت میدهیم تا  موس

باال نشان داده  ی که درشکل وس به طرف باال مانندم وکشاندنحرکت داده  موس به نقطه وسط قاعده مثلث 

 .میگرددس مثلث رسم أشده اگر با موس کلیک کنیم ر

در پنجره فرمان  وم میگرددیبا شرایط فوق ترسورد نظر ممثلث  Enterو فشردن دکمه   Cبا تایپ حرف  

 .نین خواهیم داشتچ
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Command: _line Specify first point: 

Specify next point or [Undo]: 

Specify next point or [Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: c 

 

Cordinate Fillter 

دراین صورت نه تنها وضعیت مشخصات در ، فعال گردد Polarmodeو همچنان  Otrackهر گاه در اتوکد 

ت ،این سقابل عبورا Polarمیتواند عبور کند بلکه جهت زاویوی توسط وضعیت  yو  xامتداد محور های 

 .به صورت فرمانهای آزاد استفاده میگردد Otackعمل توسط تنظیم 

مانند این شکل که نسبت به نقاط مبدا در تقاطع  y.و یا  x.درین حالت شروع نقاط به اینصورت خواهد بود  

ر همین منشور سمت چپ در شرایط مشابه قایم نسبت به خط فرضی راست میخواهیم شروع خطی را د

 .شرایط رسم کنیم

    

 

3.4.33شکل   
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 3.4.33شکل 

 .ثابت است  xمقدار .                                         ثابت است  yو  xمقدار 

 .ثابت است  yمقدار .                                         ثابت است  zو xمقدار 

 .ثابت است  zمقدار                        .                  ثابت است  yو  zمقدار 

 

 

.نمای شیماتیک تنظیم وضعیتها دراتو کد  

3.4.32شکل   

 

 

.نمای نوشتاری تنظیم وضعیتها دراتو کد  

3.4.33شکل   
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 دکمه های کمکی صفحه کلید در اتوکد

 

F1: برای باز کردن صفحات کمکی و راهنمایی(Help )اتوکد 

F2: برای نشان دادن لستlist در یک پنجره جداگانه با کلیه آنرا  کارهای انجام شده درصورت سلیک شدن

 .مشخصات عناصر نشان داده میشود

F3: برای فعال ساختن تنظیمات انجام شدهObject snap آن  و یا با کلیک مجدد غیر فعال ساختن 

F4:آن  برای فعال کردن فرمان جدول و یا غیر فعال ساختن. 

F5:در صورت کلیک مجدد،در آن  دن صفحه ترسیم به صورت ایزومتری و یا غیر فعال نمودنبرای فعال کر

 (Left,Top,Right)نآصورت فعال ساختن 

F6: برای فعال کردن و تنظیم مختصات متحرکDynamic UCS  2338فقط برایAuto cad  و برای

Autocad LT کاربرد ندارد. 

F7: برای فعال کردنGrip  نآو یا خاموش کردن. 

F8: برای فعال یا غیر فعال نمودنOrtho. 

F9: برای فعال کردنsnap  نآو یا غیرفعال کردن. 

F10: برای فعال کردن و یا غیر فعال کردنPolartraking. 

F11: برای فعال و خاموش نمودنObject traking. 

F12:برای فعال کردن یا خاموش کردنDynamic input . 
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فصل    چهارم قسمت اول
 

 Menu barsنوهای نوشتاری یم

 Editing objectویرایش عناصر 

 Using object groupsعناصر استفاده جمعی از

 

 Menu barsمینوهای نوشتاری 

مینوی نوشتاری اتوکد ها با شماره های قبل ازاتوکد شد که ی چنانچه درفصل اول یاد آور 9002دراتوکد 

 سازیمتظیمهای خود راعیارAuto CAD classicگردد که ما درفضای کاری ظاهرمی یدرصورت 9002

مانند )اتوکد کالسیک عیارنگردیده باشد  یاهبرنامه اتوکد باز باشد وتنظیمهای اتوکد براساس تنظیمکه درحالی 

 .را درصفحه خود فرابخوانیم( Menu bar classic)نیزمیتوان مینوی نوشتاری( 1.4.4شکل 

 

 1.4.4شکل 

راست نموده تامینوی شکل کلیک   Quick Access toolbarبرای اینکارمیتوان برمینوی سریع اتوکد 

 .ظاهرگردد که دراین مینومیتوان با سه امکان دگراتوکد آشنا گردید 1.4.9

I. Customize Quick Access Toolbar 

II. Show Menu Bar 

III. Toolbars 

 

 

 

 

 

 

 1.4.9شکل 
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I. Customize Quick Access Toolbarدسترسی سریع به نوارابزارها 

 Customize Quickباکلیک بر ودبرای احضارنوارابزارهای گوناگون اتوکد میتوان ازاین گزینه استفاده نم

Access Toolbar  مینوی دیگری بازمیگردد به نامCustomize Use interface   که تمامی نوارابزاهای

گرفته وبرای مقاصد کاربری خاص نیزمیوان ازهمین مینونوارابزارهای مورد کاری اتوکد درآن قرار

 .ردضرورت  را احظارک

 

 

3 

4                                  

   

                                     

  

 

1 

     9 

  

 

 1.4.3شکل 

تی را با نوار ابزارها میتوان تمام تنظیمهای مورد ضرورت مدیری 4این مینو از قسمت پنجره  در .4

و هم چنین  در اینجا یافتلوحهای ترسیمی و مینو های نوشتاری به شمول نام مینو و لوایح اتو کد را 

 .کردبرای ساخت مینو های اضافی استفاده 

مورد ویا مینوهای  ردو یا نامگذاری ک ساخترا  Short cutدر این پنجره میتوان مینوی سریع  .9

 .ضرورت را ایجاد کرد

کلیه فرمانهای موجود دراتو کد موجود است که آنرا میتوان به قسمت باال یا پنجره  9در پنجره شماره  .3

یاد میگردد برای ساخت لوح ترسیمی و مینوها برده شود و  All Customize Fileکه بنام  4شماره

از ثبت  پس  ردک Saveپس از ساخت یک لوح ترسیمی و یا مینوی نوشتاری با فرمانهای الزمه را 

 .و حفظ آن شما مینوی ساخته شده جدید را در صفحه اتو کد خود میتوانید مالحظه کنید

که در پنجره شماره یک سلیکت گردیده باشد (  Icon)در پنجره شماره سه شما تمامی نماد های  .1

میبینید، اگر یک مینوی اصلی سلیکت شده باشد اطالعات مینو را بصورت مختصر شرح میدهد و 

 .ند را سلیکت کنید نمادهای آن فرمان را بزرگتر به نمایش میگذاردامجموعه یک فرمان یا کماگر 

شده باشد سلیکت  9اطالعات مربوط به فرمانهای که در پنچره شماره  1در قمت پنجره شماره  .5

 .داده میشود نمایش
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II. Show menu Bar  نمایش مینوی نوشتاری 

درقسمت باالی صفحه اتوکد عالوه برکلمات مینوی لوح  1.4.9درصورت کلیک نمودن براین قسمت ازشکل 

نیز ظاهرمیگردد  9002موجود بود دراتوکد  9002تصویری مینوی نوشتاری اتوکد که دراتوکد های قبل از 

 .مثالً دراین تصویر شما آنرا میـبـیـنیـد

 

 1.4.3شکل 

دومی مینوی نوشتاری اتوکد نیز ظاهر  لکبه خوبی دیده میشود که درش1 .4 .3و 1..4 .4ازمقایسه شکلهای  

چند نمونه آنرا مانند مینوی . گرفتگردیده است وبرای کاربرد بعضی ازفرمانهای الزمه میتوان ازآن کار

File – Edit – View  & Insert   دیدرا درشکلهای زیرمیتوان. 

 .در این مینو ها دو نوع فرمان قابل اجرا وجود دارد 

 .ر لست با کلیک مستقیم میتوان انرا اجرا کردفرمانهای مستقیم که د -4

فرمانهای که بصورت زیرمجموعه یک فرمان قرار دارد و آنرا باید از مسیر هر دو فرمان انتخاب کرد  -9

 .بر مثلث کوچک که در مقابل فرمان اصلی قراردارد به فرمانهای بعدی میتوان دست یافتموس با فشار 

    

     1.4.4شکل                       1.4.4شکل                      1.4.5شکل                       1.4.1شکل 

 شکلهای از فرمانهای زیر مجموعه مینو نوشتاری
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اگربه شیماهای اشکال باال نگاه کنید بعضی ازفرمانهای درج شده درهرطوماریک فرمان است و درمقابل 

را نشان میدهد هرگاه باموس براین نوع فرمانها کلیک کنید بعضی ازاین فرمانها عالمت مثلث بطرف راست 

زیرمجموعه فرمانها یا فرمانهای فرعی آن کماند نیزظاهرمیگردد ودردسترس تان قرارمیگیرد ودراینجا توجه 

 .جلب میکنم  Editشمارا به چند نمونه ازامکانات کمکی اتوکد درمینوی 

خطوط و نقشه است که  -د کارهای ویرایشی و آرایشی اشکالدر کارهای طراحی و نقشه کشی با اتوک اً اکثر

ا انتقال بخشی از یبزرگ و یا کوچک گردد و  ،جابجا -گردد،قرینه سازی شود Copyباید نسخه برداری یا 

 .شکال از یک نقشه به نقشه دیگر ضرورت باشدا

در کدام موارد ازچه راهی  نچه مهم است نحوه کار و انتخاب عناصر است که چگونه وبرای چنین ویرایشی آ

عملیات موجود است که چگونه این  زیرا دراتوکدروشهای گوناگونی برای این ،ردبهترمیتوان استفاده ک

 . به کدام روش استفاده شودآن  تنظیمات صورت گیرد و در چه موقع از

 .Edit 

 Copy  نسخه برداری  :Ctrl +c  

Klipboard: صفحه حافظه 

 Cut  بریدن :Ctrl + x 

 Copy with base point  نقطه مبناکمک نسخه برداری بهCtrl + Shift+c :  

 Pasteas Block   نصب نسخه مانند یک بلوک:ctrl+Shift+v  

Klipboard :صفحه حافظه 

ت کامپیوتری، بعضاًعملیات اجرایی همزمان امکان پذیر است،در اتوکد نیز بعضی از عملیات در ادر عملی

است این عمل بیشتر از اینکه کار  Klipboardحافظه اجرایی جاه  گیرد یکی از آنها حین اجرا میتواند در 

است که در هماهنگی با اتوکد نیز کار میکند وبا یکی از عملهای  Windowsخود اتوکد باشد،متاثر از عمل 

Office  نیز هم سنگ میباشد در مینویStandard ه و یا عملیات ساده عمومی در صورت کلیک بر دکم

( نصب کردن) Pastو ( نسخه برداری) Copy، (بریدن) cutراست موس نیز این فرمانها فعال میگردد،مانند 

نیز میتوان  Homeاین امکانها را از مینوی سریع با بازشدن وضعیت طوماری در قسمت  9002و در اتوکد 

 .فرا خواند مانند این شکل Editاستفاده کرد، این فرمانها را میتوان از مینوی  

             

 (1.4.2)شکل                                              (            1.4.4)شکل  

www.shahmama.com .حق چاپ برای نويسنده محفوظ می باشد



اتوکد عملی آموزش  

 

 
198 

Cut: 

 حافظهبا بریدن یک شکل یا نقشه نه تنها ازصفحه محومیگردد بلکه ضمن بریدن آن اتوکد آنرا در 

Klipboard نصب کردن آن در جای دیگرنیزمیتوان به کمک  خود حفظ میکند ودرصورت ضرورت برای

 .نمودآنرا نصب   Pasteفرمان

 

 (1.4.40) شکل 

 50ببریم وبه فاصله   cutاگربخواهیم مربع وسطی را به کمک فرمان ، باالرا داریم  نمونه اشکالمثالًسه 

سریع یاازمینوی  ازمینوی  cutبعدازانتخاب فرمان. مربع اولی قراردهیم Dمیلیمتر آنراباالترازنقطه 

Edit>cut  دراین حالت مربع  گرددکلیک اگروموس راست  گرددرا انتخاب نموده مربع وسطی را سلیکت

 .ازصفحه محو میگردد درپنجره فرمان چنین خواهیم داشت

Command: _cutclip 

Select objects: Specify opposite corner: 5 found 

 !نصب کنیم باید A.B.C.Dملیمترباالترازمربع  50ه فاصله حاال اگربخواهیم مربع بریده شده را ب

 .گرددقرارداده کلیک  Pasteواینجا موس برگردد موس راست کلیک  -4

دراین حالت اگرموس را برگوشه چپ . مربع بریده شده دوباره بصورت شناوردرصفحه ظاهرمیگردد -9

 Enterوکلیک بردکمه  50یم با تایپ عدد مربع قراردهیم وآهسته به طرف باالحرکت ده Dباالئی آن نقطه 

 .مربع قطع شده به شکل زیر نصب میگردد

باحرکت آن اتوکد چپ ترین . چنانچه دیده میشود چون حروف ومربع همه باهم ترکیب یک شکل کامل را دارد

 . ADنه به موازات خط . قرارمیدهد  DCط خبه موازات  نقطه شکل را

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1.4.44) شکل 
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 pasteبه سمت باال حرکت داده و  Dباید آنراازانتها الیه حرف  دبه موازات هم قرارگیر  اگربخواهیم مربع  -3

                                           Command: _pasteclip Specify insertion point: 50 مثالً در این شکل. کنیم

 
 (1.4.49)شکل 

 

Copy :Ctrl + c 

برای استفاده دربخش های دیگر شود وبا این فرمان ازآن نسخه برداری  گرددقسمتی ازنقشه سلیکت وقتی 

باید به خاطرداشت که این فرمان دراتوکد همیشه مناسب نیست وبهتر است برای  ،میتوان ازآن استفاده کرد

 .خود اتوکد درنوار ابزار کمکی استفاده کرد Copyنسخه برداری ازفرمان 

 

           

 ( 1.4.43)شکل 

 

 ( 1.4.41)شکل                                     

 

 

Copy with base point:  

نقطه مشخص شده صورت  یک نسخه برداری توسط کاپی کردن بااین شیوه : نسخه برداری با نقطه مبدأ 

را با نوشتن اعداد  باید نقطه قابل نصبگردد،  نصب ممیگرد که شکل انتخاب شده رادرهرجائیکه بخواهی

نصب مورد نظرشکل  نمائیم( نصب کردن)pastوقتی آنراتوسط فرمان گردد،معرفی ) (x,yمختصات 

 . میگردد
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 (1.4.45شکل)

Copy link: 

بسته  OLEصورت میگیرد که محتوای حفظ شده درآن مانند  Klembordدر Viewنسخه برداری ازیک  

به )طرح اتوکد آن بازگردد  Documentسط آن میتواند ازیک گرفته میشود وتو Documentشده ازاسناد و

 (.نیزمراجعه شود Past specialبخش 

 

Paste نصب: 

آنرامیتوان  (Past)به وسیله این عمل از عملیات قبلی موجود باشدچیزی کامپیوتردرصورتیکه درحافظه 

 .کرددرمحل ویا جایگاه صفحه دیگراتوکد ویا محل دیگرازهمان صفحه نصب 

 

Paste as Block: 

به نقشه منتقل  klipboardتوسط این فرمان اشکال واشیای طرح شده را دریک بلوک داخلی اتوکد به وسیله  

میکند وعنصرجابجاه شده بصورت کامل یک واحد پیوسته میباشد واین برنامه به آن واحد یگانه نام مخصوص 

 (.درمورد بلوک درفصل بلوک بحث خواهد شد.)میدهد

 

Pastas Hyperlink: 

 .را بصورت یک هیپرلینک واردمیکند Klipboardتوسط این گزینه محتوای 

 

 

 

 

Paste to orginal Cordinate: 
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نقشه های نسخه برداری شده را به همان وضعیت مختصاتی  ،این فرمانها بسیار اهمیت دارد زیرا برای نصب

تکمیل مراحل وفازهای بعدی طراحی  درکارهای عملی برای گرددآن در یک صفحه جدید اتوکد نصب می

 .کاربرد زیاد دارد

 

Pastespecial:نصب اختصاصی 

موجود است آنرا  Klipboardاین امکان رابوجود میاورد که آنچه درحافظه 

یک موضوع )میتواند نصب گردد  OLEبه یک نقشه منتقل کند که بصورت 

تی یک شکلی بسیاراتفاق میافتد که یک وق. ساخته شد( شکل را لینکیا 

برای وارد کردن تغییرات باید برنامه  گرددرادریک پروگرام کاپی ونصب 

به اتوکد  Excelاین موضوع درانتقال داده ها مثالً از. اصلی نیزبازگردد

ووقتی را بازکنیم،  Excelاگرانتقال یابد ممکن میسازد بدون اینکه برنامه

درقسمت نوارکاری  دگردنصب وارد  شیوۀتعدادی ازداده ها راتوسط این 

 . اتوکد عکس یک بالون ظاهرمیگردد

هرگاه بخواهیم شکلی رادراتوکد ازمحلی به جای دیگرنسخه برداری کنیم عالوه براستفاده ازمینوی نوشتاری   

Edit  درصورت کلیک راست موس بیشترکاربردهای ویرایشی نسخه برداری ونصب اشکال را برای کاربرد

 یارشماقرارمیدهدسریع این عملیات دراخت

    (1.9.44شکل)                                                                                                

نمایش داده میشود وتفاوت آنرا  Copyقبل ازنسخه برداری ودیگری بعد ازنسخه برداری یا  هاکه یکی ازآن

یبینید که دریک شکل فعال است ودردیگری غیرفعال ، این تفاوت م  Pasteنصب اشکال یا نشما درفعال شد

 .نیزدرنمایش مینوهای اتوکد موثراست Klimboardبخوبی نشان میدهد که تاثیرحافظه 

 

        

(1.9.44شکل(                           )1.9.44شکل)  
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فصل    چهارم قسمت   دوم
 

 Setting selection object سلیکت عناصر نحوه تنظیم 

 Selecting Object انتخاب اشیا  

 Window Selection :انتخابی  پنجره 

 Crossing Selection : روش انتخاب متقاطع 

 Setting selection optionsنحوه تنظیم انتخاب عناصر 

انتخاب جمعی وسه روش  نوعفرمانها بپردازیم قابل یادآوری است که دو قبل ازاینکه به طرزالعمل کاری این

 .انتخاب را دراتوکد باید خوب به خاطر بسپاریم

  روش سلکت کردنSelectmethod  

  روش انتخاب عنصر درداخل یک پنجرهwindowsmethod  

 روش انتخاب یک بیک. 

خوب خواهد بود که درمورد انواع   ی بسازیمقبل ازاینکه موضوع انتخاب قطعه ویا قطعات یک نقشه راعمل

روش انتخاب کمی بدانیم زیرا درکارهای عملی سه بُعدی بسیارکاربرد خواهد داشت که درکدام موقعیت کاری 

اما  .بود انتخاب وکلیک باموس بودکردن  (انتخاب)آنچه تاکنون صحبت ازسلیکت ردازچه روشی استفاده ک

نیازبروشهای دیگری ازانتخاب وسلیکت میباشد که درموردش بحث  شودوقتی دریک مجموعه ازطرح کار

 .خواهیم کرد

در اتوکد یکی از روش های انتخاب 

که اهمیت است اشکال یا عناصر ترسیمی 

 Selectionدارد روش انتخابی یا

method  است که چه چیزهای را از یک

نقشه و یا از مجموعِه از اشکال  قسمت

آن نیز  چگونه باید برگزید و برای

تنظیماتی الزم است که ابزار انتخابی خود 

را قبل از بکار گیری آن باید تنظیمات 

مورد نظر خود را در پنجره تنظیمات 

مربوطه باید گزینه مناسب را انتخاب 

دراین پنجره شش نوع امکان  که. نمود

تنظیم درروش سلیکت کردن موجود است 

 .به شرح آن میپردازیم در اینجا

 (4-2-1شکل )
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Noun/Verb  

selection : 

 بعداً گردد و(انتخاب)این امکان را مهیا میسازد که درقدم اول باید یک عنصرسلیکت  این گزینه

 .فعال گرددآن  (ویرایش)تغییرات الزم 

Use shift to add/selection: 

  که دکمه ورتیصآنرا پاک میکند درمیکند یا( سلیکت)وارد مرحله انتخاب  رایک عنصرShift 

 .انتخاب گرددآن عضوحال فشار داده شده نگهداشته شود ودر

Press and drag: 

  بخواهیم یک پنجره نشانه گیری آن  نگه داشتندرحالت فشار دراین حالت بافشاردادن موس

(selection windows)  ویاcrossing این روش ممکن است قدری برای انگشتان  را عملی کنیم

دراین وضعیت ابتدا یکی  قبالً اجرا نشده باشد Zoom allفرمان اگر مخصوصاً  .شکل باشدم

ضلعی باید بعداً درپنجره نقطه دیگری ازفضای چهارگردد وازگوشه های ناحیه مورد نظرانتخاب 

 .انتخاب گردد

Implied windows: 

  یا دراین گزینه امکان بازکردن پنجره برای سلیکت وcrossing دردرصورتیکه نقاط  موجود است 

برنامه نتواند عنصری را بیابد  آنرا قراردهیم درحالیکه اشکال باشدنزدیک عناصر ویک شکل 

 .دورت اتوماتیک به جستجوی ناحیه میپردازبص

Object grouping: 

 باشد یا به عبارت ( یک گروپ از)که مربوط به یک مجموعۀ  انتخاب میکندهمه عناصری را

برای معلومات بیشتر )مجموعه انتخاب میگردد آن همه عناصرورت سلیکت یک عنصرصدیگردر

 (مراجعه شودObject group به 

Associative hatch : 

 شورهمراه با هانتخاب کردن آشورها درداخل یک محیط بسته محیط ومرزهای در صورت ا

 .نیز انتخاب میگرددشورها

 :Visual effect settingsدکمه 

 قسمت در( 4-2-1)شکل درSelection preview دکمه گر براVisual effect setting  موس با

توسط  شئی مورد نظرتنظیمات انتخاب سلیکت  که میتوان میگرددآن باز کلیک کنیم پنجره تنظیمات

 .گرددعیار  قسمتاین 

 مثالً کنید تعیین  انتخاب شده را در روی صفحهچپ شما میتوانید عکس العمل عنصر پنجره سمتدر 

 (Dash Line)با یک خط منقطع مانند  

 (Thicken)با یک خط  ضخیم ممتد مانند  

 .انتخاب همین نمونه است( 4-2-2)شکل ( Both) خط ضخیم ممتد یا هردوخط منقطع و
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The visual effects of selection preview take the mystery out of which objects you are 

about to select 

 
 (4-2-2شکل )

ه های انتخابی عناصر را در میتوان تنظیمات ناحی Area Selection Effectه یا سمت راست این پنجردر

 Indicateصورت فعال ساختن درنمود، فضای انتخابی تنظیم   Select Windowsویا  Crossingوضعیت

Selection Area ردمیتوان رنگهای نواحی انتخابی خود را به صورت رنگی انتخاب ک. 

 Crossing Selectionو  Windows selection colorبرای  ی عناصرخود رانوع رنگهای پنجره انتخاب

color انتخاب شده است نیزبرنگ آبی وسبز 4.2.4و  4.2.4ویاشکلهای ( 4.2.2)باال میتوان مانند شکلنیز

 .و یارنگهای که براحتی درهنگام کارازهمدیگر قابل تفکیک باشند انتخاب کرد نمودانتخاب 

Selection area opacity: 

و  فضای انتخابی است که میزان روشنیتنظیم رنگ برای پنجره دراین قسمت باحرکت دادن دکمه عیار 

را بیش ازحد انتخاب گردد دید که تیرگی رنگ برای پنجره درصورتی. میکندآن تعیین  تیرگی رنگ را برای

مانند شکل . میسازدبه مشکل مواجه انتخاب شده پشت سرپنجره مورد نظر خطوطتشخیص اشکال وبرای 

 . واضح نیست ومربعات پشت سرآن نیزروشن نیست  4.2.4که نسبت به شکل  4.2.4

                        

Selection area opacity at 30            at 90 Selection area opacity 

    03 اندازهتنظیم رنگ پنجره به  میزان                       43 اندازهمیزان تنظیم رنگ پنجره به            

 (4-2-4شکل )                                                         (4-2-4شکل )
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 (4-2-4شکل )

 

 Advance Option: 

 Advancedبا موس کلیک کنیم پنجره دیگری بنام Advanced Optionبردکمه ( 4-2-2) شکلاگردر

Preview Option که درصورت سلیکت  رددراین پنجره میتوان تعیین ک. بازمیگردد (4-2-4شکل )ند مان

کردن عناصرعکس العملی ازخود نشان ندهند تنظیم استاندارد اتوکد براین مبنا بنا یافته خطوط والیرهای که 

 Tablesو  Xrefsدراین جدول . درصورت سلیکت کردن نشان داده نمیشود( Locked Layer)قفل است

 .لها نیزبعضاً نمیشود انتخاب گرددجدو

 

 

 

 

 

 

 (4-2-6شکل )

                       

Selecting Object  موضوعانتخاب 

 .ودبرای ویرایش یک نقشه ویا شکل باید به دونکته توجه نم

 ؟ردویرایش ک توانچند قطعه خط از یک شکل یا چند عضو یک عنصر را می

 د؟اعمل ویرایش را انجام د شودچگونه می

 .؟گردد( Select)موضوع مورد ویرایش انتخاب ابتدا این بدان معنی است که ایا 
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 گیرددرمرحله اول وقتی انتخاب یک شی انجام .این امکان نیزوجود دارد که ازمینوی دیگری هم استفاده گردد

 .انتخاب و سلیکت گرددویا اشکال پراکنده باید  گرددویا جمعی ازاشکال ویرایش 

 .خاب اولین موضوع درپنجره فرمان بازپرسیده میشوددرصورت انت

Command: Specify opposite corner: 

 Selectگفته میشود ودرهنگام کاربرای انتخاب یا  Pick Boxبه آن که مربع کوچک درتقاطع خطوط متقاطع 

ین پنجره تا پنجره انتخابی درصفحه ظاهرگردد وبا بازشدن ا. کردن تارهای متقاطع ازصفحه محومیگردد

 .وتارهای موئی ظاهرنمیگردند Picboxوکشیدن آن به طرف دیگر تاایجاد یک مربع ورها کردن موس هم 

 

Window Selection :انتخابی  پنجره 

هرگاه . است Window selectionدراتوکد دونوع پنجره انتخابی موجود است که یکی از آنها پنجره انتخابی 

نجره های را به طرف پایین راست حرکت دهیم ویا اگرازسمت چپ پایین باموس ازجهت باال چپ بخواهیم پ

اپنجره )که ما آنر Selectionبه این نوع  گرددبه طرف راست باال یعنی ازناحیه سوم به ناحیه اول پنجره باز

گردیده دراین نوع سلیکت اجزاء قابل انتخاب است که کامالً درپنجره واقع . اطالق میگردد (انتخابی نامیده ایم

یاانتخاب نمیگردد وبرای تشخیص  Selectباشد خطوط واشکالی که کامالً درداخل این پنجره قرارنداشته باشد 

 .انتخاب کرد ناحیه این پنجره هابهترآن میتوان رنگ جداگانه ای برای 

                                     

 وضعیت پس ازانتخاب( 4-2-8شکل )                         وضعیت انتخاب   ( 4-2-7شکل )    

     

Crossing Selection : روش انتخاب متقاطع 

نامیده میشود وآنرامیتوان با کلمه انتخاب متقاطع  Crossing Selectionرا که بنام  انتخابیاین نوع ناحیه 

دربخشی ازاین پنجره نامید این روش عبارت ازشیوه انتخابی ایست که با بازکردن پنجره هرعضوی ازاشکال 

 .قرارمیگیرد Selectقرار گیرد ویا توسط این پنجره در تماس قرارگیرد جزوه انتخاب یا 

بعبارت دیگراگرخطی که بیشترین قسمت آن خارج ازناحیه قرارداشته باشد وفقط به اندازه یک میلیمترآن 

 .یدتوان ددرین فضا قرار گیرد آن خط انتخاب میگردد که نمونه آنرا درشکل زیرمی
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 پنجره انتخاب                                سلیکت خطوط                 

 4.2.0شکل 

 

انواع طرزانتخاب شرح انتخاب را دراتوکد بصورت مختصرمرورکرده باشیم درینجا به طرزبرای اینکه 

 .اشاره میگردد

Window: 

این . مت چپ به راست است که در آن قرار داده میشودازس(پنجره ای)درین وضعیت ایجاد فضای چهارضلعی  

ساخته میشود ( چپ پایین به راست باال یا چپ باال به راست پایین)پنجره دراثر حرکت موس ازچپ به راست

مراجعه شود برای بازکردن یک پنجره انتخابی (به شکل)ورنگ استاندارد آن دراتوکد رنگ آبی میباشد

windows. 

 

Crossing:تقاطع 

درصورتیکه هدف ایجاد محیط انتخابی باشد که همه عناصری که باآن تماس میگیرد انتخاب شود همین روش 

کارمیکند ودراتوکد رنگ (پنجره)است که با حرکت از راست به چپ با بازکردن یک ناحیه چهار ضلعی 

رنگ آنرا برای درصورتیکه خواسته باشیم . استاندارد این فضا معموالً برنگ سبزانتخاب گردیده است

برنگ دلخواه خود انتخاب آنرا  Visual Effect Settingsتنظیمات خود تغییر دهم میتوانیم ازطریق مینوی 

 .کنیم

 

WPolygon  

Selection windows polygon:روش انتخاب چند ضلعی 

رمان درین روش به کمک ایجاد یک چند ضلعی برای انتخاب عناصرکارگرفته میشود مثالً برای اجرای ف

درپنجره فرمان برای  WPاین فرمان رابا نوشتن حرف . کاربرد داردنیزپاک کردن و یا اعمال ویرایشی دیگر

 .دیده شود( 1شکل .)شودمیتعیین ناحیه انتخابی ازاشکال توسط یک پولی الین بسته کارگرفته 

Grip –  

 هر قطعه خط سه قسمت یک خط دیده میشود که درهرخط سه مربع آبی رنگ دردرصورت کلیک کردن بر

 .های مختلف داردربرده کاگویند ک   GRIPوآخرخط به این نقاط ظاهر شده وسط ، ه شروعطظاهر میگردد نق
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Selection Line    نشانه کردن یک خط: 

 را نیز با سلیکت کردن میتوان با کلیک کردن برخطوط فوق bو   aاطالعات مربوط به یک خط را درخطوط 

. خطوط را دیدید که با انتخاب خط نیزبرای ظاهرشدن مشخصات خط معلوم گردید gripبدست آورد و

هرگاه نقاطی که انتخاب میگردد مشخصات همان خط رانشان میدهد که شما دردوشکل  دبصورت استناندار

که مشترک بین دوخط است دراین حالت اطالعات  4اگرشما برنقطه  1.4مثالً درشکل  ،باالآنرا تمرین نمودید

 .ردوخط را نشان میدهده

  DE select 

برای خارج شدن ازاین حالت . وقتی یک خط با کلیک کردن موس برآن خط نشانه گیری ویا سلیکت میگردد

ه به حالت حاطالق میگردد وصف  de selectکه به این عمل ه شود،دافشارد  Escفقط کافیست که یکباردکمه

 .اولیه برمیگردد

 :تمرین 

 تعیین کنید ؟ 1.1را درنقشه   aخطوزاویه  طول  Gripبه کمک 

قرارداده  4دارد وموس را برنقطه Grip 3 دیده میشود که نقشه  را با دکمه چپ موس کلیک کنید aخط 

 (مانند شکل زیر. )رکندیتارنگ آن به حالت سبزتغی

 

 4.2.10شکل 

 

Grips 

 :  aمقدار طول خط 

ملیمتروزاویه آن با افق  444.4744طول خط   Grip 3وس برنقطه درترسیم باال دیده میشود که با قراردادن م

 .چون خط بصورت دستی وحدسی ترسیم شده دارای قیمت ثابت نیست. درجه است 24

 را تعیین کنید ؟  bطول خط-

 

b 

a 
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 (مانند شکل زیر. )را نشان دهید bقرارداده تا طول خط  4برای اینکار نیزباید نوک موس را برنقطه 

    

 

   Line b 

 

  Grip 5 

 

 

 

 

 

 4.2.11شکل 

 

 .را در شکل باال نشان دهید 4اطالعات نقطه 

 .را بدست آورید 4بتوانید اطالعات نقطه دهید تا قرار 4موس رابرنفطه 

 

 

 

 

 

  

4.2.12شکل   
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Erase  (e of Alt + m; e) 

Copy (c of Alt + m; y) 

Mirror (mi of Alt + m; i)   قرینه سازی 

Offset (o of Alt + m; s) شبیه سازی خطوط واشکال بافاصله  

 معین 

Move (m of Alt + m; v) جابجائی یاانتقال دادن    

Array (ar of Alt + m; a) مشابه سازی متکثر یاچندین

 گانه 

Rotate (ro of Alt + m; r) چرخش یا دوردادن    

Scale (sc of Alt + m; l)    تغییر مقیاس 

Stretch (stretch of Alt + m; h) (  مثب ومنفی) کشیدن   

Trim (tr of Alt + m; t) کوتاه کردن 

Extend (ex of Alt + m; d) تطویل یا امتداد دادن    

Break at point  (br of Alt + m; k) بریدن در نقطه    

Break  (br of Alt + m; k) بریدن    

.را بریکی ازشیما های نوار ابزارقراردهیم نام فرمان نیزظاهرمیگردد ماوس  هر گاه نوک  

سومفصل    چهارم قسمت    
 

 

 

        (پاک پنسل) فرمان پاک کردن                  

    

 نسخه بر داری یا نقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                       

 

 

www.shahmama.com .حق چاپ برای نويسنده محفوظ می باشد



 اتوکد  عملی موزشآ

 

  
211 

Chamfer (cha of Alt + m; c) گوشه بر    

Fillet (f of Alt  + m; f) گرد کردن گوشه 

Explode (explode of Alt + m; x)  پاشیدن_ منفجر ساختن  

Join (j of Alt + m; j) اتصال یا جوش دادن 

 

 

 

 

 

 

درظهرصفحه اتوکد طراحی گردیده  ینوارابزارترسیمی کمکی بشکل لوح ویرایش 9002دراتوکد های بعد از

 .زیرنمایش داده میشود صورتاست که به 

 

 

 لوح های نوار ابزارهای ویرایشی

درلوح  9002تفاوتی که این نوارابزارهای ویرایشی نسبت به نوارابزارهای کالسیک دراتوکد های بعداز

افق درپیش رو بودن وعقب بردن است  حایشی اضافه شده است فرمان موقعیتی خطوط واشیا درسطویر

اضافه  .الیرهاست وابزارهای ویرایشی پولی الین به 

  

Erase   پاک کردن: 

به دوطریقه  دید شودچه درصفحه اتوکد وآن ، خطوط اندازهها متن ،خطوط ،توسط این فرمان میتوان اشکال

 .میگرددپاک ازصفحه اتوکد 

 متعاقب آن بردکمه  گرددخطوط یاشکل مورد نظرسلیکت شودکلیک ماوس هرگاه براین فرمان باenter 

 .رسم ازصفحه پاک میگردد شودکلیک 

نیز   eraseازحاالت آنرا درمورد فرمان یدربخش قبلی درمورد سلیکت کردن نیزصحبت کردیم ویک

تنظیم حالت تکرار انتخاب در یک پاک کردن را نشان میدهد   رایکه نحوه تنظیمات اتوکد ب ،دراینجامیاوریم

 . عمل وتنظیم دیگرشکل پاک نمیگردد وباعین شکل پاک میگردد

 

www.shahmama.com .حق چاپ برای نويسنده محفوظ می باشد



اتوکد شیوه های انتخاب اشکال و اشیا در موزشآ   

 

 
212 

درحالت  شودکلیک   deletکه خطوط تان نشانی شده باشد وبردکمه  گردد کلیکهرگاه برخط وشکلی مثآل

 . تنظیم اتومات کارخانه اتوکد خطوط واشکال پاک میگردد

گردد این شکلها از صفحه خط یا شکل انتخاب بعد و شودکلیک   Eraseبرفرمان ماوس رحالت دوم اگربااماد

 .پاک نمیگردد نیز فشار داده شود باز هم اشکال  deletاگردکمه  پاک نمیگردد و حتی

 

  PICKFIRST   : 

 ی کهو درحالتمیگردد،  برای عمل پاک کردن فعال Deletباشد دکمه  0 در حالتهرگاه تغیرات سیستم اتوکد 

. خط پاک میگردد   deletباشد با سلیکت بودن خط وفشاردادن دکمه 1معادلمتغییرت سیستم یوضع

 .پاک میگردد  deletخط ویاشکل رسم شده درصفحه با دکمه  باشد 0برابر  سیستمدرصورتیکه متغیر 

 .ردرد که دراینجا میتوان مرور کچگونگی کابردهای دیگری نیزوجود دا  eraseعالوه برآن دراجرای فرمان

Command: _erase 

Expects a point or  

Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/

Multiple/P 

revious/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object 

 

 شکلهای زیر را رسم کنید 

 

 1.3.1شکل 
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 1.3.3شکل 

 

Move   ئی جابجا 

 .ختبا اجرای این فرمان میتوان اشکال واشیای رسم شده را طبق قواعد معینی جابجا سا

بیضی دوبیضوی باید به  1تقسیم گردیده است درقسمت اول از (I ,II) مثالً درمستطیل زیرکه به دوقسمت

 .قسمت دو منتقل گردد

 

1.3.1شکل   

 

Command: 

Command: _move            

 .   گرددفرمان جابجائی پرسیده میشود که موضوع مورد نظرسلیکت بعد ازانتخاب 

Select objects: Specify opposite corner: 2 found          

 Select objects: Specify opposite corner: 2 found, 4 total 

عنصرسلیکت شده  1 ه درباال دیده میشودچچنان گرددرا باحروف انها انتخاب نموده وسلیکت  Cو  Bبیضوی های 

 .است 

 

 

Select objects: 
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Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Specify second point or  

<use first point as displacement>: 

همان نقطه مبنا میگردد  شودبرهرنقطه ایکه کلیک ماوس  بعد ازانتخاب موضوع نقطه مبدأ انتقال را میپرسد با

د به مثابه نقطه ااساس وبعد ازآن نقطه دوم را میپرسد در راینجا میتوان برنقطه گوشه چپ کلیک کودر

 .ازمستطیل یک به مستطیل دوم انتقال میکند B Cصورت کلیک برتقاطع خط وسط بیضوی های 

 

1.3.4شکل   

Copy  نسخه برداری: 

 8ت راست وچپ محور فوق به فاصله درشکل زیریک مستطیل است بایک محوربرای اینکه دوخط دیگردرسم

به این صورت پس ازسلیکت خط محورشما نقطه  ردازفرمان کپی استفاده ک ملیمترازمحورفوق رسم گردد میتوان

 .مبنا را تعین میکند

Command: _copy 

Select objects: 1 found 

Select objects: 

Current settings:  Copy mode = Multiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.4شکل 
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Specify base point or [Displacement/mOde] 

<Displacement>: Specify second point  

or <use first point as displacement>:  <Ortho on> 

Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: 8 

Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: 8 

Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: *Cance 

  

                            1.3.4شکل                       

برای کاپی کردن یا نسخه برداری خط محوری به دوطرف بعداز تعین نقطه مبنا درصورت فعال بودن 

Ortho  یا کلیک بردکمه ماوس  وکلیک راست 8را بسمت چپ حرکت داده وبا نوشتن عدد ماوسenter  خط

 .سمت چپ نیزرسم میگردد

به سمت کمی  راماوس  برای نسخه برداری خط محوربسمت راست نیازدوباره به فرمان جدید نیست فقط

 وکلیک بردکمه راست 8مانند مثال باال با تایپ کردن عدد . معین گردد کردنراست حرکت داده تا جهت کپی 

 .خط محوربه سمت راست نیزکاپی میگرددماوس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.8شکل                                                                       

 

برای دقت عمل نقطه مبنارا انتهای  گردد،بهمین ترتیب عمل باید برای نسخه برداری دایره درشکل فوق نیز

فاصله دوخط محوری  خط سمت چپ وتعین نقطه دوم را انتهای خط سمت راست را نشانه گیری کنید دایره با

 .کاپی میگردد
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 Rotate    چرخش   

مانند اشکال زیرین که . اشکال نسبت به یک نقطه ومبنای معین کارگرفته میشود دورانازاین فرمان برای 

 .حرکت دورانی نموده استنود درجه C2 نسبت به نقطه مرکزدایره  C1دایره 

                 

1.3.2.9شکل                                             1.3.2.1شکل    

 

Command: _rotate انتخاب فرمان                                                                                                 

Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0 

Select objects: 1 found انتخاب شئی                                                   

Select objects: 

Specify base point:                                                 انتخاب نقطه مبنا 

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <270>: 90 انتخاب زاویه چرخش                 

 

Stretch    کشش: 

عملکرد آن مانند فرمانهای قبلی است که باید بعد . کردن اشکال استه این فرمان برای کشش وتطویل دادن ویا کوتا

 .بزگترویاکوچکترساخته شودشکل اندازه ،ازانتخاب نقطه مبنا انتخاب ونسبت به آن نقطه 

 تغییر دهیم ملیمتر 100 آنرا به  طول اندازهکه بخواهیم ملیمتراست اگر  80برابر BDطول خط  1.3.4درشکل 

 .گرفتازاین فرمان باید کمک زده شود دست  بدون اینکه بقیه قسمتها

                   
1.3.11شکل                 1.3.10شکل   
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1.3.19شکل   

 

 . دادکه ازکدام طرف شکل را کشش  توجه کرداندازه باید دادن برای تغییر

Command: _stretch 

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon... 

Select objects: Specify opposite corner: 9 found 

Select objects: 

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: 

Specify second point or <use first point as displacement>:  <Ortho on> 20 

قسمت پائین آن یک طول شکل افزایش داده شود در ازطرف پائین شکل برای کشش در نظر باشد که اگر

فعال  Orthoکه  کرده ودرصورتماوس  بعد ازسلیکت نمودن کلیک چپ( 1.3.10شکل ) گرددپنجره باز

شکل س ماو وکلیک بردکمه راست 90باشد میتوان آنراکمی به طرف پائین حرکت داده با تایپ کردن عدد 

 .تعیرشکل میکند 1.3.19قبلی به صورت شکل 

 

Scale    مقیاس 

ویاکوچک کردن خطوط واشکال استفاده میگردد هرگاه بعدازانتخاب فرمان  ساختنازاین فرمان برای بزرگ 

عدد بزرگترازیک داده شود بهمان اندازه نسبت به شکل اولی بزرگترمیگردد مثالً درشکل  شکل هر نمودن وسلیک

شکل اولی  برابر  0.4شکل سمت راست نسبت به شکل وسطی دوبرابرشده وشکل سمت چپ باعدد  زیر،

 .به عبارت دگر اندازه نصف شکل اولی بخود گرفته است شده استکوچکتر
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 شکل 

1.3.13 

    

    Offset  شبیه سازی 

شکل ویاخط را مشابه وموازی هم با فاصله معین  این فرمان بسیارشبیه کپی برداری است بایک تفاوت که 

 .رسم میکندبزرگترویاکوچکترازنمونه اصلی آن 

سازی میکنیم که ازتانژانت های باالوپائین  شبیهرا طوری  Arc – 1کمان  Offsetبرای   1.3.11درشکل 

 . رندذبگ C1 , C2دایره های 

  برفرمان Offset  گرددکلیک. 

 تایپ شود 8د دع. 

 برکمانArc – 1   شودکلیک. 

  شودرابطرف باالی کمان حرکت داده وکلیک ماوس. 

 نوشتن 8منتهی بعد ازعدد  گردد،برای خط پائین نیزچنین عمل 

در  1.3.14شکل  مانند حاصل کار دادهرا بطرف پائین حرکت ماوس 

 .صفحه ظاهر میگردد

 

 

 1.3.11شکل                                                                                                  
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Trim     کوتا کردن 

     

بااین فرمان میتوان قسمتهای اصلی خطوط کمکی که برای ترسیم یک شکل   

 1.3.14نیازباشد ودیگرضرورتی برای آن نباشد بکارمیرود مثالًدر شکل 

 C2و  C1دایره های تکه قبال رسم شده آنرا تا حد تانژان   L-1 , L-2کمانهای

  Trim است قسمتهای خارج آن باید حذف گردد وبرای اینکارازفرمان ضرورت

 .کارگرفت باید

  فرمانtrim دشو انتخاب  . 

 سلیکت گردددایره ها تا  شودکلیک ماوس  بردایره ها با. 

  کنیدکلیک ماوس  راستبر دکمه درروی صفحه. 

 1.3.14شکل  .               گرددچپ کلیک س ماو برهرسه کمان هم سمت چپ وراست دایره با 

 .گیردبتا خطوط اضافی پاک گردد وشکل حالت رسم مقابل رابخود 

 .گرددحذف    TRIMقسمت داخلی نیم دایره دایره ها راشما خود به کمک فرمان 

 

 

 

 1.3.14شکل                                                                                                        

 

MIRROR  قرینه سازی: 

قرینه سازی دراتوکد کاربرد وسیع دارد وسرعت کاررابرای تکمیل اشکال هندسی 

   x-xنسبت به محور    C1 C2باید شکل   1.3.14 شکلبسیارساده میسازد در

 .استفاده گردد   Mirrorقرینه سازی شود باید ازفرمان

Command: _mirror 

Select objects: Specify opposite corner: 6 found: 

Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line: 

Erase source objects? [Yes/No] <N>: 

  گردد سلیکتاشکال  مورد نظر اآئینه بعد ازانتخاب فرمان. 

 4  حاالباید محورقرینه انتخب شود. گردیده( سلیکت)مورد انتخاب شده. 

    1.3.14  شکل                                                                                                              

  پشت سرهم انتخاب گردد  انتهای خطدرانتخاب محورنقط ً شروع ونقطه دومی 
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  اخرین مرحله اتوکد میپرسد که شکل اصلی ازصفحه بعد ازقرینه سازی پاک گردد یانه ، دراین

راانتخاب کنید شکل اصلی پاک  Yesرابرگزینید شکل اصلی پاک نمیگردد واگر Nمرحله اگر

 .میگردد

        

 1.3.18.9شکل                                          1.3.18.1شکل   

   Extend  امتداد 

این فرمان برای امتداد دادن خط تا مرزیا حدود خط دوم کاربرد دارد حد مرزی طول امتداد با خط دیگری 

 .معین میگردد

 (1.3.12شکل .)مثال ساده آنرا شما در این نمونه مشاهد میکنید 

      

1.3.90شکل                1.3.12شکل     

استفاده گردد چنانچه فرمان  Extendمان فرتداد داده شود باید ازام LBخط  تا را LAدرشکل باال اگرخط  

 .کلیک کنید تا مرزامتداد تعین گردد LBبرخط ماوس انتخاب شد ابتدابا

Command: _extend 

Current settings: Projection=UCS, Edge=None 

Select boundary edges ... 

Select objects or <select all>: 1 found 

Select objects: 
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خارج ازخطوط موجود کلیک کنید تاحالت تعین حدود راازحافظه ماوس  بعدازتعین حدودامتداد بردکمه راست

شکل )مانند . د تا خط مورد نظرامتداد یابدگردکلیک  LAبرخط ماوس برگرداند به حافظه تطویل ، اکنون با

1.3.90.) 

Select object to extend or shift-select to trim or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo:] 

Select object to extend or shift-select to trim or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo] 

باشد بعدازمشخص شدن مرزهرچند باری که  در صفحه موجود  LAاگرخطوط زیادی مانند خط: توجه

 .متداد میابدد خطها تا حد تعین شده اگردبرخطوط قابل تمدید کلیک 

وکلیک برخط   Extend، درآنصورت باانتخاب مستقیم فرمان (1.3.91)هرگاه شکلی داشته باشیم مانند شکل 

 .خطوط امتداد نمی یابد

ماوس  کلیک راست  Extendدراینصورت بعدازانتخاب فرمان 

و سپس بر خطی که باید امداد  کلیک کنید  Enterنموده ویابردکمه

 .یابد کلیک گردد

 

 

 1.3.91شکل                                                                              

Command: _extend 

Current settings: Projection=UCS, Edge=None 

Select boundary edges ... 

Select objects or <select all>: 

 

Select object to extend or shift-select to trim or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: e 

این  enterیالبه است رابرای امتداد خطوط برگزیدیم با فشاردادن بردکمه  Edgeکه مخفف   eانتخاب حرف

 .پیام ظاهرمیگردد

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

 ؟ سوال میگردد که امتداد یابد یا نه

 برهرگوشه خط کلیک کنیم آن خط تا مرزماوس حاالاگربا

 قسمت آن امتداد 4مانند شکل مقابل که . خط مقابل امتداد میابد

باکلیک برگوشهای باقیمانده همه گوشه ها . یافته است

 .بهمدیگروصل میگردد 

 1.3.99شکل                                                                                        
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Fence  حصار  

ترسیم چندین خط وجود داشته باشد وشمانخواهید همه آنها امتدادیابد وبعضی یک درصورتیکه در

 .ازآنها امتداد نیابد ازاین فرمان استفاده میشود

 برای امتداد خطوط از راست به چپ اول ، دوم وچهارم

 .وردهیمراامتداد دهیم بایدحصارراازخطوط یاد شده عب

 

 1.3.93شکل                                                                                     

آماده حصارکشی ونشانه ماوس برای حصار fوانتخاب  enterوکلیک بردکمه  extendبعد ازانتخاب فرمان 

متعاقبا بعد ازعبورازخط چنانچه تانرا برون ، درکنار خط اول کلیک نموده وماوس  .کردن هرخط میگردد

 میبینید طوریکه یکی ازخطوط شامل حصارنگردد،  1.3.93درشکل 

Command: _extend 

Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend 

Select boundary edges ... 

Select objects or <select all>: 

Select object to extend or shift-select to trim or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: f 

Specify first fence point: 

Specify next fence point or [Undo:] 

Specify next fence point or [Undo:] 

Specify next fence point or [Undo:] 

Specify next fence point or [Undo:] 

Specify next fence point or [Undo:] 

Select object to extend or shift-select to trim or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo:] 

Select object to extend or shift-select to trim or 

 .دوبارشکل قبلی به این صورت تبیدیل میگرددماوس  بعد ازکشیدن فینس وکلیک بردکمه راست

 
 1.3.94شکل 
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Crossing  

برای  گرددانتخاب   Crossingدرصورتیکه گزینهماوس وکلیک راست بر Extendبعد ازانتخاب فرمان 

، خط افقی پائینی میتوان از این فرمان استفاده نمود، تا مرز(1.3.94)شکل تطویل ساختن انتهای خطوط 

خطوطی را که به خط پائینی  1.3.94راست شمامیتوانید درشکل ماوس وکیک بر cدرصورت تایپ حرف 

 .این خطوط را کلیک کنید تا وصل گرددوصل نگردیده 

   Command: _extend 

Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend 

Select boundary edges ... 

Select objects or <select all>: 

Select object to extend or shift-select to trim or 

Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: c 

Specify first corner: 

Specify first corner: 

Specify first corner: 

Specify first corner: 

Specify first corner: 

                  

 

 

 

 

 

 

 1.3.94شکل 

Array 

نسخه کابرد دارد، همچنان از این فرمان برای این فرمان برای نسخه برداری مشابه چندین گانه قایم وموازی 

 .کابرد داردوبه همین دلیل به دونوع نیز استفاده کرد  وریک مرکزبرداری قطبی بد

1- Rectangular Array 

9- Polar Array 

برای ترسیم شکل زیرکه طرزترسیم بیشترقسمتهای این شکل قبال با فرمانهای ترسیمی واستفاده ازنوار 

سریع ترسیم گردد دراین شکل بصورت   Arrayابزارهای ویراشی آن شرح داده شد آنچه باید توسط فرمان

درقسمت وسط شکل نشان داده شده است ودایره های   R=10م است که باایدایره های موازی ومتناسب ق

 .نشان داده شده وبدورمرکزدایره درامتداد یک دایره تقسیم بندی گردیده است 4.4کوچکترکه با شعاع 
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1.3.94شکل   

 کلیک میکنید تا   Array دیده میشود که یک دایره است برفرمان 1.3.98در شکل 

   

   1.3.98شکل                                                                                           

 Rectangularباید گزینه   Arrayچون دایره های مورد درخواست بصورت قایم وموازی است پس درپنجره

 .خه برداری شودانتخاب گردد که به این شیوه باید نس 

ازصفحه ناپدید میگردد تا وقتی   Arrayکلیک کرده دیده میشود که مینوی  Select objectبردکمهماوس  با

تان کلیک کنید تا مینوی ماوس  ویابردکمه راست  enterکه شما دایره مورد نظرتانرا انتخاب کنید وبردکمه

array بازگردد. 

 Rows  ردیف است 3خه برداری است که دراینجا تعداد ردیفهای مورد نیازبرای نس. 

 Columns   ستون است  9تعداد ستون ویا قدم است که دراین مثال. 

 Row offset  ( فاصله بین دوردیف)دراین خانه فاصله های بین ردیف های دایره ها راتعین میکند

 .نوشته شده است 14که باید باعدد نوشته شود چنانچه دراین مثال عدد 

 Column Offset   40فاصله بین دوستون که چقدرازهمدیگرفاصله داشته باشند که دراینجابرابر 

 .است

درصورتکه مقدارفاصله . در کنارخانه های فاصله ستون وقدم سه عدد دکمه دیگرنیزوجود دارد: توجه 

نظر  مداگر. نمودانتخاب فاصله را ها میتوان دکمه  اینبا  گرددها را ازخود رسم و یا شکلها انتخاب 

 .گرددبردکمه بزرگترکلیک  ردرایکباره انتخاب ک x,yفاصله های  باشد که
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1.3.92شکل    

 

Polar Array 

انتخاب   polar arrayبرای نسخه برداری قطبی پس ازانتخاب فرمان پنجره زیربازمیگردد که باید وضعیت

 .گردد

 1.3.30شکل  

از ان دایره کوچک باید دور دایره عدد  4ه باید به تعداد مثالً یکی ازدایره ها توسط دایره بزرگترمحیط شده ک

R=60 پس ازانتخاب فرمان . دورمرکزدایره رسم گردد یاArray  باید اولین گزینه Polar Array  انتخاب

 .گردد باانتخاب این گزینه دیده میشود که بجای شکل مستطیلی سیستم دایره وی بازمیگردد

  دکمه ابتداCenter point  دگردمرکزدایره کلیک  اب شود و سپس برانتخ. 

  بردکمهSelect object   شودکلیک کرده ودایره مورد نظرراانتخاب. 

  تعداد دایره هارا برای items  Total number of  گرددعدد انتخاب  4به تعداد. 

  درجه میگردد که باید درمحل زاویه بین اشکال 910عدد برا بر  4درجه و  40زاویه بین هرعدد 

 .انتخاب گردد
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1.3.31شکل    

  باکلیک بردکمهOK  همه دایره ها بشکل زیررسم وتکمیل میگردد. 

 

1.3.33شکل   

     

Join                پیوند رزدن: 

یابعبارت دیگرآنهاراجوش داد وبه یک قطعه خط تبدیل . توسط این فرمان میتوان خطوط جداازهم راپیوند زد

 .ازدو قطعه ساخته شده است Bازیک قطعه وخط   A کرد مانند این نمونه که خط

 1.3.34آن خطوط تبدیل به یک قطعه میگردند مانند شکل   Bبااستفاده ازاین فرمان وکلیک برهردوقطعه خط 

 
1.3.31شکل   

 

1.3.34شکل   
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چهارمقسمت   فصل    چهارم  
 :بزرگ و کوچک نمائ صفحه اوتوکد

جزئیات نقشه تان بزرگ نقشه و، برای دید بهتردرهنگام کاربااتوکد بسیاراتفاق میافتتد که شما صفحه را

 .کوچک نمائیدویا

امکانات   enterهفشردن دکماست و  zoomپنجره فرمان که مخفف فرمان در zبا تایپ کردن برای این کار

 .گوناگون بزرگ وکوچک نمائی صفحه رابرای شما میسرمی سازد

Command: z  

ZOOM 

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

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: a 

  را شما میتوانیدآن  مائی صفحه وجود دارد کهکوچک نبزارمخصوص بزرگ واتوکد نوارابرای این منظوردر

   .مجموعه نوار ابزارها فرابخوانیداز

1 Window کردن یک پنجره حدود بزرگ نمائی را مشخص می سازد با باز. 

  2 Realtime  بزرگ نمائی واقعی صفحه را تعین می کند.  

  3 Dynamic ه دلخواحه ویا شکل مورد نظررا به اندازبزرگ نمائی متحرک صف 

 .یا کوچک مکنددرجهت معین بزرگ و                                  

  4 Scale  صفحه را به مقیاس معین تعین مکند. 

  5 Centre             نقطه انتخابی درصفحه را بزرگ می سازد وآنرا درقسمت 

 .میدهدوسط صفحه قرار                                   

  6 Object  صفحه را واضع می سازدشی ویا شکل معین در.  

  7 In  می سازدصفحه را بزرگتر. 

  8 Previous  برگشت به وضعیت بزرگ ویا کوچک نمائی قبلی. 

  9 Out  می سازد صفحه را کوچکتر. 

10 All  می سازد زرگ نمائی را برای تمام طرح میسروضعیت ب 

 (.ی اشکال را در صفحه ظاهر می سازدتمام)                                  

11. Extents 

 

 4.4.1شکل 
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.میگردد سیلکت است صفحه اتوکدط یا طرح شما که درااین دکمه تمامی نقدرصورت کلیک بر   Select All   

    

 

 

 

 

 

 

4.4.4شکل   

Zoom – Window;  (Alt + v; z; w)  

Zoom – Realtime; (Alt + v; z; r)   

 Zoom – Dynamic; (Alt + v; z; d)   

 Zoom – Scale; (Alt + v; z; s)   

Zoom – Center; (Alt + v; z; c) 

Zoom – Object; (Alt + v; z; o)   

Zoom – in; (Alt + v; z; i)   

Zoom – previous; (Alt + v; z; p)   

Zoom – out; (Alt + v; z; o)   

Zoom – object;  (Alt + v; z)   

Zoom – extents; (Alt + v; e)   
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 بخش اول   فصل پنجم 

 :دراین فصل مواردی که به شرح آن خواهیم پرداخت عبارتند از

  شرح 

 ها هالی         layers 

 با ضخامت نوک قلم هارتباط رنگ الی  

  تعریف رنگها در اتوکد 

 هانتقال الینوع خط، ضخامت خط  وا  

رنقشه مورد نیازاست بحث صی که دهای خاه چگونگی ترسیم کامل یک شی توسط الی درباره درین فصل

 .میگردد

چگونه ساخته  یک نقشه کاربرد داردبرای ترسیم خطوط مختلفی که دره که یک الی ه میشوداوالًشرح داد 

بعد رخواهیم پرداخت ویک نقشه به نقشه دیگها ازه تقال الیان، در نقشه الیه هاهم چنین چگونگی کارمیشود و

 (Hatch)یا   arceringعمودی افقی و ،هاشوری مایلخط که ازاشیأ  برشمقطع یا برای مشخص نمودن یک

  .است به بحث خواهیم پرداخت

 :layersالیه ها یا  

الیه های آنرادررا که دارای خصوصیات مشترک باشد  یخطامکانی را دراتوکد بوجود میاورد که هره الی

 صفحه افقیزکل الیه ها درین ورقه های شفاف یک مجموعه ی اروی هم گذاشتن اوبا خاصی رسم میکند

آن  نمای باال بهوقتی از. خواهد دادح برای سطوح سه بعدی قرارسه سطوعمودی برای سطوح دوبعدی ودر

بنام ه ی ترسیم محورهای یک نقشه یک الیبرامثالً اگرما  ه میشودمجموعه الیه ها بروی هم دید شودنگاه 

centerline چوکات نقشه یا ری دریک الیه رسم میگردد واگرن معنی است که این خطوط محوبدی بسازیم

یک صفحه شفاف این خطوط دریک الیه جداگانه در گرددرا با خط دیگری رسم  کادرنقشه

اعم ازخطوط محوری همه خطوط الیه های پایینی  شودنگاه آن  بهدیگرقرارخواهدگرفت وقتی ازدید باال

 .یکجا دیده میشودهم را با وباالیی وسطیبا سطوح  شده وچارچوب چوکات کاغذ ترسیم

استفاده کرد آن بتوان ازساخته میشود تادرهنگام کار الیه ها اوالً  اتوکدمعموالً قبل ازشروع کاربااتوکد در

ستفاده میکنند که برای یکباراین الیه های خاص خود اه معموالً ازالی شرکت های طراحی و مهندسی ، ادارات

شروع کار ی الگوها ذخیره میکنند تا قبل ازویا دایرکتور templateسه بنام خاصی در قفهارا ازقبل ساخته و

وازآن بعنوان شابلون نقشه های خود درفورماتهای د نانتقال میدهخود AutoCadبه صفحه آنرابرای طراحی 

سه به فعالً خواهیم پرداخت اماآن بیشتر به چگونگی کاربردآینده دراستاندارد مختلف کاغذ استفاده میکنند و

 .میپردازیمه موضوع اساسی درساخت یک الی
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 1.6.6شکل                                                  

                                                   

  (         الیر نام) یه ال                الیه  رنگ     الیه  نوع خط یا   الیه  ضخامت    الیه  تنظیم چاپگربرای   

 (5-1-1)شکل

New Layer      New Layer .VP frozen in all viewports 

                                     

   Set current       Delete Layer     (قسمت باالئی()5-1-3) شکل                ( 5-1-2) شکل       

 مورد ضرورته ساختن الی-1

 هنوعیت و خصوصیت الی، رنگ-2

 .نقشهدر الیه ها کابرد -3

الیه  برای ساختن 2002دیده میشود این لوحه دراتوکد  (5-1-1)شکل چنانچه در: هساختن الی -1

 ای پنجره، شودکلیک سریع موس دوباربا layer properties اگرباالی قسمت. استفاده میشودها

صوصیات دلخواه میتوان به کمک همین پنجره با خی مورد نظرخود را الیه ها بازمیگردد که

 Correntسمت چپ پنجرهدر گردیدباز layer propertiesوقتی پنجره  (5-1-2) شکل ، ساخت

layer 0  عالمتبردیده میشود اگر  0ت راست الیرجدول سمودرnew layer  پنجرهکلیک کنیم در 

اسم  1layerهقسمت الیمثالًاگردر .ددایجاد میگر  layer 1به نامه سمت راست امکان ساخت اولین الی

 . میگرددیاده بهمان نام بنویسیم این الی  Construction lineراماه جدید الی

 . دیده میشود :on,Freeze,Lock,Coسمت راست کلمات قسمت باالی پنجرهدر -2

Color :قسمت اگردرColor  پنجره  گرددبا موس کلیکSelect Color از رامیتوان رنگ الیربازمیگردد و

به کمک همین پنجره انتخاب میگردد اگرباموس بر ه رنگ الی( (5-1-4)شکل )مطابق  ردانتخاب ک این قسمت

  .میگیردرا همان رنگ ه یاد شده الی گرددهررنگی کلیک 
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(5-1-4) شکل   

 

یده ارنجی الی رنگ طوسی دن، زرد، رنگ سرخعدد مربع رنگی که از2درپنجره رنگها درقسمت پایین

و 1مثالًرنگ سرخ شماره  هعدد یا شماره رنگ نامگذاری گردیدمیشود وهررنگ ازسمت راست به چپ با

درجدول باالئی دیده میشود که . را نشان میدهد 2و 8وبالخره  7رنگ سفید به شماره و 2اره رنگ زرد به شم

یب رنگهای مختلف درترک. تنظیم گردیده استAcad Color Index(ACI)  برمبنای مشخصه ترکیب رنگ

 .چوکات های فوق یک خط روشن دیده میشود که مربع های باالی وپاینی را ازهمدیگرجدامیسازد

درستونها وتفاوت  2با تفاوت عدد است که رنگهای با اعداد مثبت  ،باالئی خط روشنقسمت تمام رنگهای  

به  10زسمت چپ از پائین به باال ازمثالًبرای اولین ردیف ا. درردیف های افقی ازهمدیگرقراردارند 10عدد 

اعداد  (طاق)درقسمت پایین آن نیزباتغییررنگ مفردی. تغییررنگ میدهد 240به  10ودرردیف افقی از 18

که تا پائین ترین آن  13به  11است که ازعدد  2میزان تغییر. رنگ بصورت فرد تغییررنگ رابه خود میگیرد

 . یرسد این دوران یک دوران کامل را دربرمیگیردم 241به  11میرسد ودرسطح افق از12بعدد 

مثالً  .بنا یافته است ءمبنای ترکیب رنگهای مبنانیزبر (5.1.14)درجدول ترکیب رنگها مجموعه طیف و

بنای و دیده میشود،Index color:2 رح وضعیت رنگی یا اگرموس بررنگ سفید قرارگرفته باشد درش

را  Constraction lineیا برای رنگ زرد و است ,Red,Green,Blue ,255255,255ترکیبی این رنگ 

 okبردکمه و گرددکلیک رنگ آبی  رسممثالً اگربرای  .میباشد Red-Green-Blue   255,255,5ترکیب با

 .میگرددا رنگ آبی ترسیم ببروی صفحه اتوکد این خط  شودکلیک 

کلیک مورد نظر خود رامستقیما با نیزمیتوانیم رنگ  True Colorصفحه درصورت انتخاب مستقیم رنگ از

 . انتخاب کنیمی خود آنراالیه ها آن برای طیف رنگهایردن برهرقسمتی ازک
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 (5-1-5) شکل (                                                    5-1-6) شکل 

آنرا  Luminanceتوسط حرکت دادن دکمه  گتاریکی رنخودرا براساس روشنی وه میتوان الی دراینصورت

ائین به حرکت دادن تنظیم میزان از پدیده میشود که با( 5-1-6) و( 5-1-5) مثالً ازمقایسه شکلهای نمودتنظیم 

رنگ صورت گرفته تغییربی برای رنگهای سرخ وسبزوآ 150.150.150ه ب 0.0.0.از گباالروشنی رن

 .است

دراتوکد این  گرددده استفا (کتالوگهای رنگ)ازرنگهای ترکیبی کتابهای رنگ هرگاه

اتوکد کتابهای استاندارد رنگهارا  گرددکلیک  Color booksاگربرزبانچه .امرنیزمیسراست

میگذارد که باکلیک برتیراین قسمت میتوان کتالک مورد نظر را ورق زده وترکیب رنگ مورد کاربردراختیار

 .نمودنیازخودرا انتخاب 

  

 (5-1-7) شکل                                                (5-1-8) شکل 

ترکیب تلف رنگ باکتاب رنگ شماره های مخدیده میشود که از( 5-1-8) و( 5-1-7)ازمقایسه شکلهای 

 .مختلف استفاده گردیده است
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 :با ضخامت نوک قلمالیه  ارتباط رنگ

گهای اساسی اتوکد تاهنوردررابطه باضخامت نوک قلم بکارگرفته میشود که براساس رن هارنگ درالیر

میتوانیم درجدول ارتباطی رنگها باضخامت نوک قلم رنگ متوجه این ارتباط شویم که این ارتباط چگونه 

به  2000ارتباط ازوضعیت تعریف رنگ برای اتوکد . درترسیم صفحه وهنگام چاپ نقشه باید تعریف گردد

ارتباط رنگ وضخامت خط نیزبرقرار همان صورت وضع شده آن، تااکنون برای اتوکد های بعدی نیزاین 

مانده است وبرهمین مبنا قراربین شرکتهای مختلف طراحی برای شناخت درست ازنقشه ها وضخامت خطوط 

این موضوع  درکشورهای پیشرفته برای تعریف رنگ خطوط وضخامت مربوطه حتی . برقرارگردیده است

د دارد که موسسات طراحی موظف به استانداردهای مشخص نیزبرای تعیین رنگ وضحامت خطوط وجو

درمورد تنظیم وضعیت تعریف ضخامت قلم رنگ . )رعایت آن ویا رعایت حدود معینی ازآن نیزمیباشند

 (.وچاپگردرفصل چاپ نقشه بحث بیشتردرزمینه خواهیم کرد

 ها قشهدرنمایش رنگهای اساسی هفت گانه اتوکد دیده میشود که ضخامت نوک قلم دراتوکد برای چاپ کردن ن

رنگها  بینواین موضوع ارتباط ناگسستنی  ه استقابلیت خوب استفاده رابرای کاربران آن دادبوسیله رنگها

 .دارد  Color Indexوتعیین ضخامت خط ازطریق رنگهای اساسی یا 

وضخامت نوک قلم چاپگرها ازاندازه میلیمتر ( هالی)بسیاری ازاستـفاده کنندگان برای تعیین ضخامت خط 

 . ساس واحدبین المللی استفاده میکنندبرا

الزم است که ضخامت قلم را نیزبرآن اساس همسنگ  ،دگردبراساس رنگ تعریف ضخامت خطوط هنگامیکه 

 .البته این موضوع ارتباط با تنظیمات چاپگرنیزدارد که کدام رنگ باچه ضخامتی باید چاپ گردد. گردد

 :تعریف رنگها در اتوکد

شماره 

 رنگ

 ضخامت قلم چاپ مونه رنگن نام رنگ

 0.18 ....... سرخ 1

 0.25 ...... زرد 2

 0.35 ....... سبز 3

ابی کم رنگ ) فیروزه ای  4

) 

....... 0.5 

 0.7 ....... (آبی تیره ) ال جوردی  5

 1.0 ....... (بادمجانی) بنفش  6

 0.12 ...... سفید 7

 8-255    - - -
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 : ستقیمم مستقیم وت غیراتعین مشخص

By Layer :جهتمشخصات خطوط توسط اتوکد برای تغییره دراین وضعیت کلیه مشخصات یک الی 

 .داده شودمراحل بعدی انتقال صورت ضرورت انتقال مشخصات به تغییرات گرفته شود ودر

 By Block:  :دربلوکها وخطوط اندازه گذاری بصورت ثابت ومشخص آن ه دراین وضعیت مشخصات الی

برای بلوک باتعیین رنگهای مختلف میتواند مشخص گردد . درنقشه ها قابل تطبیق میباشدکه . یشودگرفته م

  .بدون اینکه بلوک جداگانه ای تهیه گردد

 

 

 

 

 

 

 

 (5-1-2) شکل 

 .میتوان انتخاب نمودمختلف  شکلهایبه راوخطوط جدید  اشکالتعین رنگ برای 

 هفت رنگ انتخاب میگردد، موجود است  2002وکد ا انتخاب رنگ ازلوح ترسیمی که درصفحه ات

وبرای رنگهای  شود،میشود انتخاب است  شدهنام وهم بصورت نماد رنگی آن مشخص  ا قیداساسی ب

که با کلیک بر آن پنجره انتخاب رنگها در  وجود دارد other بنام دیگرنیزگزینه جداگانه درآخرستون

 .اختیار کابر قرار میگیرد

 ازگزینهد اردرمینوی استاندProperties   نیزمیتوان با انتخاب قسمتColor Control  رنگ

 .درراانتخاب ک

 درمینوی تحریریFormat  باکلیک کردن برکلمهColor    نوی باظاهرشدن مSelect color  میتوان

 .کردازرنگهای اساسی ورنگهای ترکیبی برای طرح استفاده  رنگ الزمه را

      

 .را درآنها انتخاب و یا ویرایش کرده ای که میتوان رنگ الینوهم   (5-1-10) شکل 
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Line type انوع خط: 

پنجره ه دیگری برای انتخاب نوعیت خط یاسمت راست مربع آبی کلیک کنیم پنجر Line typeقسمت اگردر

Select Line type  یده چنانچه درشکل فوق د. اینجا انتخاب کنیمط خود را ازباید نوع خبازمیگردد که ما

ستون نام این پنجره درزیر داخلمیشود که در

Line type  کلمهContinuous زیرستون و

Appearance ای خط یا نمایش شکل وشیم

 ستون شرحبصورت گرافیک دیده میشود وزیر

یعنی   Solid lineکلمه( Description) آن 

خط پر یابسته نشان داده شده است اگرمااکنون 

 okدکمه رت کنیم وبخطی را که سلیکهر

همان نوع خط کلیک کنیم این پنجره بسته شده و

                      .خواهد شد Continuousما 

                  

 (5-1-11) شکل 

                                                                               (5-1-10)شکل مانند استفاده کردنیزمیتوان برای انتخاب نوع خط   Genralدرقسمت  propertiesمینوی از

 :توضیح

پنجره موجود نباشد آنرا به کمک  5.1.11خطی که در پنجره شکل  Line typeبرای انتخاب نوع خط یا 

Select line type  روی دکمهLoad  دراین پنجره که  از گرددبتا پنجره دیگری بروی صفحه  نمودهکلیک

 (5-1-12) شکل  .خط را میتوان انتخاب نمودیاد میگردد  Load or Reload line typesبنام 

نگ سرخ مطابق شرح باال انتخاب رالین با Center بنامیااکسهای خط را برای رسم خطوط محوریمثالً اگر

 . کلیک کنیم Loadروی دکمه ( 5-1-11)شکل )درپنجره Line typeبرای کرده و

را باموس  ACAD ISO 4W100ی ترسیم خط محوری گردیده براظاهر (5-1-12)ازپنجره که درشکل

این  گردد،تایید  OKدکمه  با فشردنو کردهکلیک 

 line قفسه کتابخانه اتوکد واردخط محوری از

type Select میگردد . 

 ACAD ISO 04W100 موس خطبااگراکنون 

 ودهیکت نمسل گردیده بود آنراکه انتخاب  را

 دهیمفشار okروی دکمه و (5-1-2)مطابق شکل

  Centerlineبنامجدیدی ه دیده میشود که یک الی

ه درجدول الی ACAD ISO 4Wبارنگ سرخ و

سیم میتوان ازآن برای ترحاال استتولیدگردیده 

 خودطرحهای خطوط محوری درنقشه ها و

  .رداستفاده ک

 (5-1-12) شکل                                                       
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ط که انواع خطوبرای   Otherنیزمیتوان نوع خطوط راازقسمت  Layer propertriseنویبرای اینکارازم  

 خطوط برنامه اتوکد درجستجوی خطوطیLoad) )برگزینیم درهنگام بارگذاری نباشددرپنجره خطوط موجود

 نیزبرمبنای Autocad LTیاین وضعیت برای اتوکدها.کد پشتیبانی میگردداتو   Supprtتوسط قفسهاست که 

ویابرای  Acad.linنچی بنام یبرای اندازه های او Acadltiso.linیا و  Acadiso.lineنام   اندازه ملیمترزیر

 .پشتیبانی میگردد  Acadlt.linتی  لاتوکد آ

 

 

 

 

 

 

 

 (5-1-13) شکل 

Line Weight : 

خط برای تعیین ضخامت اگر.برای ماامکان تعیین ضخامت خط رامشخص میسازد درین قسمت اتوکد

Construction Line قسمت قبالًساخته بودیم دررنگ آبی که درجدول الیربline weight  همین خط کلیک

است ازین قفسه ما ه معلوم شدی خطوط ظاهرشیماطوریکه از (5-1-14)بازمیگردد line weightکنیم پنجره 

 نقشه کشی انتخاب کنیم میتوانیم ضخامت خط دلخواه خود را برای ترسیم نقشه خود مطابق استانداردهای 

 mm2.11 ضخامتشروع ودرین پنجره خطوط تا mm0.0ضخامت وبعداز Defaultاولین ردیف خط در

   .داردوجود

 

 

 

 

 

 

                      

 (5-1-14) شکل 
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دیده  گردد کلیک  okدکمه وبر شودباموس انتخاب  mm0.35خط مثالً اگربرای ترسیم خطوط اصلی نقشه اگر

 mm0.35ضخامت با Continueنوع بارنگ آبی و Constructionخط ی الیه ها درپنجره میشود که

 .میگرددظاهر

کلیک نموده تاپنجره انتخاب  line weightقسمت بازدر اکنون برای تعیین ضخامت خط محوری خود

ما اگر. استفاده میگردد 0.13mmالی  0.0mmضخامت معموالًبرای خطوط محوراز. ضخامت خط بازگردد

0.13mm  روی دکمه را کلیک کنیم وباکلیکok  آکسهای ضخامت خط محوریا نمائیمتایید آنراaxises  نقشه

درین قسمت اتوکد دارای سه ظاهرمیگردد واکنون ( 5-1-15شکل)مطابق ه درجدول الی. تعیین میگرددنیز

نقشه کشی دررنگ و نوع خط، مبنای ضخامتتشخیص درطرحها برسه نام مختلف که برای با گرددمه الی

 .ساده میسازدکار نقشه کشی را یجتالی د

 0الیه  -1

  Center line  محوری یاخط الیر -2

 .ردشروع ککارخود را الیه ها با این یشودکه م Constructionالیه  -3

 

 

 

 

 (5-1-15) شکل 

، د استفادهنوع خط مور ،ه، رنگ الینامعالوه بره دیده میشود مشخصات یک الی( 5-1-15) چنانچه درشکل

حه نمایش مونیتور صفضعیت نمایش خط درو، وضعیت چاپ نقشه یا چاپگر، حالت خط درضخامت خط

 .استآن نیزدرنظر امثالو

On : 

) چنانچه درردیف جدول شکل این الیه ها دارای امکانات زیادی است،اخته میشود سه وقتی یک الی

کلمه دیده میشود درقسمت زیر  On,Freezenت مانندکلماه دیده میشود بعد ازانتخاب نام برای الی (15-1-5

On میشودبارنگ زردرنگ دیده ( گروپ چراغ)تصویریک المپ. 

 ه موجود استحاالرای ترسیم نقشه سه الی Constructionو center,0ی الیه ها ساخت الیه های فوق بنامبا

را که برای   Center lineهکه الی مبخواهیاگربعدازتکمیل رسم  رسم کنیمطرح خود را میتوان ه آنالیهرباکه 

قشه اپ نتیاج نداریم ونمی خواهیم درچاحرسم خطوط محوری آنرا ساختیم و پس از تکمیل نقشه دیگر 

 .یک دکمه میتوان از صفحه محو کردظاهرگردد همه این خطوط را به کمک 

دراین . ش حذف میگرددازصفحه نمایه خارج شده والی Onحالت فعال از هالییک کلیک روی دکمه  چراغ با

درهنگام طرح دربسیاری موارد کاربرد الیه ها ازامکان صفحه نمایش دیده میشودی دیگردرالیه ها حالت فقط

مخصوصاً درهنگامی که تجمع خطوط دریک نقطه زیاد باشد ومااین را درساخت بلوکها وقطعات  داردزیاد

 .    خواهیم کرداستفاده های زیاد هخورد صنایع ازالی
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 (5-1-16)شکل 

 layerپنچره برای اینکاربه سازیم ظاهر را دوبارهمخفی ی الیه ها که بخواهیمرگاه تکمیل طرح هبعد از

properties اولیه زرد تابرنگ  نمودهکلیک ( 5-1-16)هاییکه رنگ تیره دارد شکل  عالمت چراغرفته وبر

 .گرددمیها دوباره برصفحه مونیتورظاهر ه الیگردد و به اینصورت اد زآهای مخفی شده راه برگردد والی

Freeze 

رنگ با نیزموجوداست این عمل که بادکمه زرد ه کردن یاانجماد الیfreezeان کام Layer Propertiesدر 

الیه  درصورت فریزکردن میسازدمیسر الیه ها مکان فریزکردن را برایفتاب نشان داده میشود اآعالمت 

 .زحافظه صفحه نیرپاک میگردداز صفحه ناپدید گردیده ارسم ما

 

 

 

 

 

 الیه های ساخته شده( 5-1-17)شکل 

  

 Command Windows:تنظیمات از طریق پنجره فرمانتغییر 

 .میگرددامکانات زیردرصفحه ظاهرتائید گردد،  Enterدکمه با تایپ و Layer–کلمه  پنجره فرماندرهرگاه 

Command: -layer 

Current layer:  "Construction line" 

Enter an option  

[?/Make/Set/New/Rename/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/

LOck/Unlock/stAte/Description/rEconcile]: 

ه ایش الیرآامکانات موجود برای مجموعه ای ازردیف دوم است در  Center lineهالیرفعال درسیستم الی

  .دراختیارما گذاشته میشود

آن درروی صفحه ویاصفحه  تمام جزئیاتفعال راباه مشخصات الی گرددمین پنجره تایپ هاگرعالمت ؟ در

  .رامشخص میسازدضخامت خط ، فعال بودن وغیرفعال بودن نوع وناممثالً . گانه ارائه میگرددجدا
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غیره و Newبرای Nو  Makeبرای  Mند تایپ کردن حرف اول کلمات مانوبهمین ترتیب با(5-1-18)شکل

، فعال نامتغییرامکانات برای 

رنگ، تغییر، هفعال کردن الیوغیر

استفاده خط برای  ضخامت خطنوع و

طرح وضعیت خط مصالح مورد نظر

، قفل کردن وخارج کردن رگبا چاپ

ن ازطریق میتواازوضعیت قفل را

بدون اینکه  ردپنحره فرمان اجراک

تصویری  پنجره هاینوها وازم  

 . رداستفاده ک

 

 

 

 

 (5-1-18)شکل 

راست گوشه پائین دیده میشود اگربابازشدن  سمتیک مثلث کوچک در شودنگاه  (5.1.12) چنانچه درشکل

ه میدهد کرا دردسترس ماقرارالیه ها نیزازطریق این مینوبرای تنضیماتشد مکاناتی که درباالذکرمخفی انوار

نو  رانیزتوسطالیه ها تمامی دراین شکل به خوبی دیده میشود که نو  ویابه کمک گرددمیتوان قفل الیه هام  که م 

  . درقسمت پائین این شکل قرارگرفته آنرا ازوضعیت قفل آن بازنمائیم

 

 

 

(5-6-61)شکل   

 انتخاب میگردد Reload Line typeرا که ازپنجره یباید دقت شود که خطوط الیه ها درهنگام ساختن

دراین زمان  قشه اگربخواهیم دوباره آنرابسازیم،مکن است درصورت موجودیت خط درنم (5-1-12) شکلاز

دیده  (5.1.20) شیمای راچنانچه درشکلالیه ها رابسازید ویاهمهه پرسیده میشود که بازهم میخواهیدآن الی

 .موجوداسته میشود که این الی

 وگاهیه نامهای نزدیک به هم است که ازنوعیت خطوط ب اندهاموجود است عبارت ه الیدرتفاوت دیگری که 

  .دیدمیتوان به خوبی تفاوتهای گوناگونی آنرا
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 (5-1-20)شکل 

دراینجا میتوان چند نمون ۀ ازخطوطی منقطع که 

نگاه کرد دراتوکد ساخته شده است را  ISOبراساس 

که چندی نوع خطوط منقطع بانامهای که متناسب با 

ه است وشما مشخصه خط باشد گذاشته شد

 وانتخاب نام مناسب، الیه ها نیزدرصورت ساختن

انتخاب کنید که درهنگام کاربساده گی  نامهای را

 .ازآن بتوانید استفاده کنید

ی کارمیکنید بدانید که ه اهاچنانچه قبالً تذکررفت باید دقت شود وقتی باالیه درهنگام استفاده ازالی: توجه

زیرادرصورت استفاده ازخطوط انچی بجای ! دد یاخطوط میلیمتریازانواع خطوط انچی استفاده میگر

ودرصورت عکس آن خیلی کوچکترقابل روئیت (بار25)میلیمتری آنهاچند برابربزرگتردرصفحه دیده میشود

وجود دارد به کمک آن میتوان  Current object scaleالبته دراتوکد امکان اصالح آن به کمک . میگردد

 .نیرمیتوان آنراتغییرداد Line type Scaleکاراضافی رامیسازد ویاازطریق  آنرااصالح کرد که یک

است که  Measurementامابهترین کاربرای رفع مشکل درچنین مواردی استفاده ازتنظیم سیستم توسط 

میتوان کلیه خطوط را براساس ( یک) 1وباکلیک بردکمه انتروتایپ کردن عدد  گردددرپنجره فرمان تایپ 

 .نمودرانواع خطوط وآشورهاتنظیم میلیمترد

Global scale factor عامل کلی مقیاس 

است وضرورتی برای آن نیز دیده نمیشود  continuousتنهاخطی که بامقیاس خط دراتوکد کارنمیکند خط 

ولی سایرخطوط چنین نیست همه خطوط دیگربامقیاس خط میتوانند کارکنند که توسط تنظمیم نوک قلم چاپگربا 

 .کارکند که به همین مناسبت ضخامت نمادی عرض خطوط برای چاپ آن نیزنمایش داده میشود مقیاس

است که وضعیت خطوط را دررابطه با طرح وچاپ  Global scale factorعامل اساسی مقیاس کلی یا 

این .نقشه هابصورت موثرعمل میکند وتوسط همین عامل به نوع خط دررابطه بامقیاس خط کلیت میبخشد

 .دیده میشود راحتییرات را درحالتهای خطوطی که درصفحه قبل نشان داده شده است به تغی

د دراین پنجره با رنیزمیتوانآنراتعیین ک Line type managerبرای نشان دادن مقیاس عمومی خط ازطریق 

 .ندمیتوان آنرا فراخوا  Enterدرستون فرمان وکلیک کردن بردکمه   Linetype managerتایپ کردن
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 line type manager(5-1-21)شکل 

 برایو.کنون استفاده میگردداتا 2000وجود داردکه ازاتوکد یک حالت خاصی  Acad_ISOدرانواع خطوط 

ضخامت مقدار  current object sacleبایدازطریق  linetype managerآن در ضخامتتعیین 

توانیم می  Iso pen widthت که ازطریق خانهتغییردهیم این امکان دراین پنجره ممکن اسبخواهیم آنرااگر

 .سازیمزرگتریاکوچکتربضخامت خط را ب

 ) Paperspace)کاربرد نوع خط برای فضای کاغد یا

 در نظر داشتبا ختعیارسا( چاپ)یامنظرهای آنرابامقیاسهای مختلف   Viewportsمیشوددرفضای کاغذ 

نیزاین کارممکن است  Annotation scaleیق همچنین ازطر تعین میگردد،فضای کاغذ  برایمقیاسی که 

 Linetypeدرصورتیکه بخواهیم نمایش خطوط بعدازچاپ عین وضعیت راداشته باشد این کارتوسط پنچره 

manager  دراین پنجره گزینه  هرگاهنیزمیسر استUse paper space for scaling  یا به  گرددراانتخاب

باید برعدد یک    Global scale factorکنیم دراینصورت باید عبارت دیگرمربع مقابل این گزینه راکلیک

برمبنای عدد انتخاب شده محاسبه نموده وبه همان تناسب  باشد درصورت انتخاب عدد دیگری اتوکد آنرا( 1)

 .تغییرمقیاس میدهد

 :یک نقشه به طرح جدیدانتقال الیراز

را برای  هاه برای کارهای طراحی خودالی شرکتهااً ست اکثراطرح وقت گیر هربرای الیه ها چون ساخت

طراحان قشه کشها وهمه ن ،راحی کاربرد خاص خود را دارندطبرای هرنوع کار الیه ها یک بارمیسازند این

جهت سهولت کار برای  چه الیری استفاده کننده برای ترسیم انواع مختلف طرح ازموسسه میدانند ک یک

الیه  همه ی به ساخت الیردیده نمیشود وباچند کلیک ساده میتوانقشه جدید هیچ نیازشروع به طراحی یک ن

آن  که فرمان ذیرنمودهامکان پ Design centerطریق اتوکد این امکان رااز. ادتقال دانبه نقشه جدیدراها

نو  به میتوان روی این دکمه دن کلیک کرویاازمینواستاندارد با adcenter_تایپ درپنجره فرمان با م 

  .دست رسی پیدا کرد رن سنتیدیزا

 

 (5-1-22)شکل 
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Design center 

نو  کمه فوق پنجرهددرصورت کلیک بر  .میگرددباز (5-1-23)مطابق شکل دیزاین سنترم 

 

 (5-1-23)شکل 

د دایرکتوری مور  Folders listو Foldersه چزبانآن درزیر پنجره سمت چپبه کمک دیزاین سنتردر

شود،  همان نقشه کلیک براستفاده کرده ایم پیدا نموده  آن قبالً  یالیه ها از نقشه اینظرکه نقشه مبنا ویاهر

که  Bamiyan_Uni_F22.dwgاین مرحله دیده میشود بعد ازانتخاب نقشه در (5.1.24)طوریکه درشکل

ته ساخه قشه جدیدی که ما دوالیآنرا برای نی الیه ها انتخاب کرده ایم تادانشگاه بامیان است نقشه کلی ماستر

 .به آن عالوه کنیم ی دانشگا را نیزالیه ها بودیم تمامی

نو  موس را باالیبرای این کار قرارداده ودر حالت ( سومین تصویرازچپ براست درشکل باال) الیه م 

آنرارهامیکنم دراین کد رسید ه وقتی نوک موس ما بروی صفحه اتوطرف صفحه اتوکد کشیدفشرده آنراب

به نقشه جدید نیزانتقال میابد الیه ها همه زاری شده باشددیزان سنترقبالً بارگدراگر ی این نقشهالیه ها صورت

ید برروی نقشه درپنجره سمت چپ بر با قال دهیدتنتوانستید انشماآنرا ردید باشدگگزاری نقبالً بارها واگرالیر

   .شودنشان داده ق شکل زیرمطایآن  مجوعهتااجزای زیرموس کلیک نمائید با)+( عالمت مثب 

الیه  تمام شوددوبارکلیک  Layerدراین حالت اگردرپنجره سمت چپ با موس برکلمه ( 5-1-23) شکل    

  .به دیزاین سنتربارگزاری میگردد یابعبارت دیگرمنتقل میگردد (نقشه موجود)های نقشه ماستر پالن 

د اگرهدف ما را به وضوح ببینیه هاالی انتقال میابد وشمامیتوانید نام دیزاینازمرکزالیه ها دراین حالت همه

ه صفحه اتوکد حرکت دادن بی باشد میتوانیم همان الیررا بافشرده نگهداشتن نوک موس وخاصانتقال الیر

را  الیه ها صورت اول همهآنبه نقشه جدید باشد درالیه ها هانتقال همهمان الیرراانتقال دهیم اگرهدف ما

ازالیرها قرارداده وآنرا به صفحه اتوکد کشیده موس رارها سلیکت نموده موس را بااحتیاط روی یکی 

 . منتقل میگرددجدیدبه طرح  الیه ها هاین صورت هممیسازیم در
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 (5-1-24)شکل 

ی الیه ها رسی کنیم خواهیم دید که همهرا بوالیرها شودمراجعه جدید اگربه نقشه بعد از انجام کارهای یاد شده 

 .به خوبی دیده میشوددرتصویرزیرکه . استدرنقشه جدید موجودطرح ماستر پالن ما

میکند زرا بالیست الیر گرددمانند که درسمت چپ پنجره الیرقراردارد باموس کلیک > عالمت اشاره اگربر

 .وجود داردده هاالیرال دیده میشود که احو داشتیمسه الیر این نقشه خود فقطقبالً ما درچنانچه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5-1-25)شکل 

 :ها دراینست کهه دوخصوصیت بسیاربارزالی الیه ها عالوه برمزایای کارکردن با

د که دارای عین رنگ، نوع خط، ضخامت و وضعیت رمیتوان تمامی عناصراشکال رابایک الیررسم ک -1

قرارداشته باشد دراین حالت  Bylayerبشرطیکه این وضعیت به کمک حالت  گردیده باشد،چاپ درآن تنظیم 

 .دکرراوارده تغییرات بقیه مشخصات الی نیتوام

 شده باشد freezeی بیشتری ها الیه viewportsکه دریک  ساختنقشه برای یک انواع تنظیمات چاپ را  -2

 .تادرعین حال همه عناصرنتوانند درفضای کاغذ ظاهرگردد
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 :الیه ها کاربا

 هبارت ازالیدردسترس میباشد که عه همیشه یک الیه درهنگام کارکردن باالیCurrent  میباشد که

 .ی دیگرانتقال دادالیه ها ن امکان وجود دارد که آنرابهشود ایکارمیه درهنگام کارهمیشه باهمین الی

 از  را به هیچ صورت نمیتوانه صفروجود دارد که این الی 0الیه  همیشه یکالیه ها درمجموعه

ها استفاده میگردد واین ه ای ساخت سایرالیی مبنابرالیه ها جزویه د این الیکرپاک الیه ها مجموعه

اتوکد دربعضی موارد . بلوکها برای نقاط نصب بلوکها استفاده میگردد blockالیردرهنگام ساخت 

میپردازد مانند نقاط نصب خطوط اندازه گذاری درهنگام اندازه ه خود بصورت مستقل به ایجاد الی

 .گذاری

 فرق نمیکند باحروف خرد یابزرگ باشد عدد باشد یا فاصله  کاراکترباشد 255میتواند تاالیه ها نام

space  ویاعالیم سمبولی باشد درنامگذاری الیرمیتوان آنهارابکاربگیریم_ یاخط پائین  –خط وسط. 

 استفاده نشده باشددر صفحه  الیه ها درصورتیکه ازآن نمودی راپاک الیه ها میتوان. 

 غیرفعال/را فعالالیه ها(on/off )ویاهویدا گردد / ازصفحه تان ناپدیدالیه ها ه اینک ساخت

 .اماباوجودغیرفعال نمودن آنها درحافظه صفحه میماند

 ی را درحالت یخبندانه ااگرالی /ّ(Freeze/Thaw  ) قراردهید که عناصرترسیمی باآنها رسم شده

ه ااین الیباشد دراینصورت این عناصرازصفحه ناپدید میگردد ازحافظه صفحه نیزپاک میگردد اگرب

 .نقطه ورود یک بلوک باشد تمام بلوک ازصفحه ناپدید میگردد

 باز /را درحالت قفلالیه ها میتوان(Lock/Unlock  )الیه  د که درصورت قفل بودناقرارد

 . عناطرترسیم شده آن دیده میشود اما تغییرات درآن میسرنیست

  میتوان به کمک(Do not plot )د مانندالیرهای خطوط کمکی ردازچاپ کردن یک الیرجلوگیری ک

 .که درصفحه معلوم باشد اما درکاغذ چاپ نگردد viewportsیاالیرهای 

 

 (5-1-26)شکل 
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Layer Settings تنظیمات الیر: 

نو  دراتوکد انجام میشود برای اینکاردرگوشه باالی راست الیه ها اینکه چگونه تنظیمات  یا  الیه ها مدیریتم 

Layer properties manager  یک دکمه ای که عالمت انبورمانند است بنامSettings  موجود است شکل

(26-1-5 ) 

 

 (5-1-26)شکل 

نو  گرددهرگاه باموس براین دکمه کلیک  دراین مینوموارد (5-1-27)شکل . باز میگردد  Layer Settingsم 

 .زیربرای یک الیردیده میشود

                     
 (5-1-28)شکل                                     (5-1-27)شکل 
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New layer notification : 

ویاالیرهای جدید را به   Xrefمیدهد والیرهایی جدید را الیه ها دراین قسمت اخطاریه ویاآگاهی درمورد

 .بحث خواهد شد Xrefارزیابی میگیرد که درمورد آن درفصل فایهای 

 ( .5-1-28)مانند شکل . ای مربوطه آن خاموش میگردده یه گزینهدرصورتیکه این قسمت فعال نباشد کل

Isolate Layer Settings: 

تنظیمات جداسازی صورت ( Layer Isolate)الیه ها دراینجابرای کارکردالیرها درصورت مجزاسازی 

 برای روشن شدن مسئله بهتراست آنرادرحاالت خاموش نگهدارید اینکارراازطریق لوح ترسیمی. میگیرد

 .ل توجه شودانیزمیتوان انجام داد به این شک

      

 (5-1-22)شکل                                               (5-1-30)شکل 

قرار  (5-1-28)شکل درحالت تنظیم مطابق اگرLayer Settings با شرحی که درباال رفت درصورت تنظیم 

 .ددیکال میتوان را دراین اشالیه ها داشته باشد وضعیت مجزاسازی

 

 

 (5-1-31)شکل
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Isolate: 

که دیوارهای این طرح بااین الیرترسیم  0.18هومتعاقباً برالی شودباموس کلیک  Isolateاگربرعالمت  

این الیه ازسایرالیه . آنراتائید مینمایم Enterباکلیک راست موس برکلمه ه وبعدازکلیک الی شود،گردیده کلیک 

 . ناپدید گردیده وازصفحه محومیگردد الیه ها سایروش بودن الیه ها مجزا میگردد وبا خام

 مانتخاب شده را درصفحه خواهیه جه این عمل فقط الییها مجزاساخته ایم ودرنته خود راازسایرالیه ما الی

که  (5-1-32)که نمونه آنرا درشکل . داشت این کاربرای اینکه اشکال رابهترمشخص سازد صورت میگیرد

نتیجه حاصل  گردیده تاحدودی مفکوره استفاده ازآنرا نشان داده با مقایسه هردوشکل بخوبی مشخص

 وانیم که خدرصورت استفاده ازاین فرمان درپنجره فرمان می(5-1-31)شکل  . آنراخواهید داشت

Command: _layiso 

Current setting: Hide layers, Viewports=Off 

Select objects on the layer(s) to be isolated or [Settings]: 1 found 

Select objects on the layer(s) to be isolated or [Settings]: 

Layer 018 has been isolated. 

 (5-1-32)شکل  

الیه  الیرشمامیتوانید بخشهای مختلف طرح تانرا به خوبی مالحظه کنید که درکدام قسمتها Isolateدرصورت 

مثالً دراین شکل میزاطالعات بسته نشده . الیرویا اشکال اشتباه صورت گرفته است ویا خطوط درکاربرد ها

رسم نشده ه ترسیم میگردیده بااین الی 018است این بدان معنی است که همان قسمت رسم شده که باید با الیر

ااصالً دیگری رسم شده ویه باالیدیده میشود قسمت ورودی ساختمان نیز (5-1-31)است درحالیکه درشکل 

 .هشدرسیم ن

    Unisolate: 

باموس کلیک  Unisolateاگربرعالمت  توضیح داده شد، (5-1-32)که درشکل  Isolateبعدازکاربردفرمان  

های مجزاشده درطرح ه برمیگردد والی (5-1-31)ی مجزاشده دوباره به حالت اولیه شکل الیه ها همهگردد

 .صفحه برمیگرددبه  مجدداً 
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Dialog Settings  : 

 .نموداین موضوعات را میتوان تنظیم   Layer Settingبخش در

 الیه ها درلوح ترسیمی وستون الیه ها نویرا درم  الیه ها کارفلترکردن. 

 درحال استفاده است ودرکامپیوترهای باسرعت پائین نشان ه که کدام الی ه دیده میشوددرستون الی

 .خواهد داد که حرکت آن کم است

 برای منظره هاالیه  که کدامیده میشوددر این پنجره د (Viewports )استفاده است که  درحال

 .را نشان میدهد( Viewport override background color) درپنجره ه مشخصات آن الی

Layer properties Manager: 

نو  درصورت بازبودن  Layerم 

Properties Manager  عالوه

د نوی فوق قرارداربرامکاناتی که درم  

 درصورت کلیک راست موس درداخل

نو  نو  هاه فوق بریکی ازالیم  سریع م 

را  الیه ها مربوط به مدیریت

نو  که شما ازاین. دراختیارشماقرارمیدهد م 

سریع برای تنظیمات اضافی نیز میتوانید 

 .استفاده نمائید

  

 (5-1-33)شکل                                             

Anchor :نگر یا ل 

 گرددهرگاه کلیک   Layer Properties Managerدرصورت کلیک راست موس بریکی ازستونهای کناری

نو   Layer Properties دیگری بازمیگردد دراین پنجره موضوع جالبی که کاربرد آن هنگام کارمتواتربام 

Manager  بدرد میخورد عبارت است ازامکانAnchor  هرگاه باموس استAnchor> نو  ب گرددانتخا م 

درصورت . بصورت عمودی درسمت راست صفحه به صورت عمودی شناورقرارمیگیردالیه ها مدیریت

نومسدود میگردد درصورت انتخاب نوبازمیگردد که باحرکت دادن موس به بیرون ازآن این م  تماس موس م  

Anchor<   نویمLayer properties manager  صورت انتخاب در. درسمت چپ صفحه شما لنگرمیاندازد

 .  دروسط صفحه به صورت شناورقرارمیگیرد  Layer propertie managerنویم   Auto-hideگزینه 

 

 

 

 

 

 (5-1-34)شکل 
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Status Colum : ستونStatus 

نو  اگرموس راست راکلیک کنیم الیه ها درقسمت نام ستونهای ها چون وقت میگیرد بنآه کارکردن باالی جدید م 

 ,Status ,Descriptionمثالًستون. دررا ازصفحه حذف ک مک آن میتوان بعضی ازستونهابازمیگردد که به ک

dh  ما  (5-1-35)ویاستونهای دیگررا اگرغیرفعال سازیم این ستونها دیده نمیشود وپس ازانجام اینکار شکل

ورت هاضرالیه  را بخود میگیرد اینکاربرای اینست که ستونهاییکه برای ساخت (5-1-36)وضعیت شکل 

 . میتوان آنرا ازدید خود نیزبرداریم نباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5-1-35)شکل 

  Descriptionو  Status,Lock,New VP Freezeنوستونها دیده میشود که دراین م   (5-1-36)درشکل 

 . حذف گردیده است که کار را ساده ترمیسازد

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5-1-36)شکل 
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 فصل   پنجم       بخش دوم
Dimensioning  : اندازه گذاری 

 شرح درمورد خط اندازه گذاری 

 انواع خطوط اندازه گذاری 

 ویرایش اندازه گذاری 

 ساخت انواع خطوط اندازه گذاری 

 اضافه کردن خط اندازه گذاری 

  رهنمائی باLeaders 

 :گذاریاندازه 

واندازه گذاری نقشه یکی  ندازه گذاری آن میرسدهنگامیکه کارترسیم نقشه تکمیل گردید ضرورت ا

اتوکد بشمار میرود، اندازه گذاری نقشه ها معموالً باید یکسان، و کار نقشه کشیازمهمترین وضروری ترین 

خوانا و قابل دید باشد دراکثرکشورهای پیشرفته برای خطوط اندازه گذاری طرحهای مهندسی خود نورم 

  .مختلف استفاده میکنند یدارند ویا ازنورمهای بین المللی برای نقشه های خود را هاواستاندارد کشور

هنگام درسهای رسم تخنیکی دردانشکده پولی تخنیک استاد حسن یارازدیپارتمنت 3131بیادمیاورم که درسال

وقلمهای رپید وگراف برای ترسیم متن ( مداد)رسم تخنیکی برای ترسیم رسم دستی خطوط به کمک پنسل 

شه وخطوط اندازه گذاری درهمان زمان ازاندازه های منظم ومرتب وموجودیت استانداردهای معیین شرح نق

 هماهنگی  شرح میداد وآرزوی استاندارد شدن( نپ یااستاندارد شوروی ، دین المانی واستاندارد بین المللی)

ن دوره اشاره میکرد اما با تهیه نقشه هارا درکشورمینمود وچه با اشتیاق تحقق این مهم را به دانشجویان آ

گذشت مدت زیادی ازآن روزگارمتاسفانه درکشورما این امرتا هنوزنیزتحقق نیافته است با وجودیکه سازمان 

 .خورشیدی بنیانگذاری گردیده است   35اداره نورم واستاندارد ازدهه 

 :مورد خط اندازه گذاری درشرح 

ارطول، زاویه، شعاع، مقدومتنی است که خود بیانگرسیمی داده های ترط اندازه گذاری یک مجموعه ای ازخ

 .قطرویامختصات شکلی رابنمایش میگذارد

خط اندازه گذاری ساخته شده ازنقطه، خط، کمان ومتن مربوطه وبلوک یا به عبارت دیگرخط اندازه گذاری 

گذاری است که به یک  دراتوکد یکی ازپیچیده ترین ساختار فرمانهای اتوکد را میسازد زیرا درخطوط اندازه

 .اشکال دراتوکد رامیدهدی دحدوفرمان دستورشناخت 

بسیارمهم است تاشما بدانید که چگونه خطوط اندازه گذاری کار میکند  AutoCAD , Auto CAD LT دراتوکد

 .وچگونه مجوعه وقسمتهای مختلف اعضای یک خط اندازه گذاری شکل میگیرد
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، تا  داشته باشیمباساختار واجزای مختلفه آن ی ه گذاری گردیم بهتراست مروراصل مبحث اندازد که وارینقبل ازا

که درشکل  خط اندازه گذاریدرهنگام کار وویرایش برای کاربرساده ترباشد وبرای اینکارنخست به شرح اجزای 

 .نشان داده شده است توجه تآنرا جلب میکنم 3.2.3

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3شکل   

نیزهست که آنرا درشکل  یباال قسمتهای دیگر شکل اندازه گذاریدران داده شده عالو بردانستن قسمتهای نش

 .بهتر دیده میشودزیر

 

 

 

 

3.2.2شکل   

 

 5.2.3 شکل

ازمقایسه سه شکل باالدیده میشود که خط اندازه گذاری تنها یک خط برای نشان دادن واحد فاصله نیست بلکه 

آنچه در رابطه با فاصله یا فواصل است قدرت نمایشش را داشته خود یک سیستم مغلق وپیچیده ایست تا بتواند 

 .فاکتورهای مختلفه عمل میکند زیراسیستم خط اندازه گذاری بعنوان یک بلوک باباشد 
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 Origin point    نقطه مبنا: 

خط ویا  یک نقاط شروع ویاختم یک خط برای اندازه گذاری است، این نقطه بدون نمایش نقطه چسپیده به

نام   Baseline spacingوضوع اندازه گذاری متصل میگردد وخطوط جانبی خط اندازه با فاصله کمی کهم

 .میگیردقرار دارد 

 

  Extension line حدود خط اندازه گذاری 

اامتداد بعد تاین قسمت مجموعه خطی است که ازموضوع اندازه گذاری تا خود خط اندازه گذاری ادامه یافته و

 .این خط واصل خط اندازه گذاری را بنام طول تاج نام گذاری نموده ایمقاطع تازنقطه 

که چقدرازموضوع اندازه  ردمیتوان طول ونوع خط آنرا نیزطوری تنظیم ک Dimension Editخط را در  

 .شته باشدگذاری فاصله دا

 

Arrowhead  ها یا فلش  تیرک 

مختلف وجود دارد که آنرا  هایدازه گذاری به شکلعالمتهای دو طرف خط اندازه را گوید که درسیستم خط ان

 .میتوان فراخواند Propertiesویا ازطریق  Dimension Editازطریق 

 

Dimension line   خط اندازه گذاری: 

خط اندازه گذاری معادل اندازه تمام موضوع اندازه گذاریست که بین دوخط حدود اندازه گذاری قرارمیگیرد 

وگاهی باانتخاب تنظیم خاصی ( درتنظیم استاندارد)گذاری را درقسمت وسط نشان میدهد ومعموال مقداراندازه

به اندازه کمی   Extension lineدرجه انتخاب گردد خط اندازه گذاری از 53برای فلشهااگرخطوط مایل 

 .عبور میکند واشکال بال مانندی را به دوطرف خط اندازه گذاری میسازد

 

Text   متن: 

ازه بیانگرمقدار واحد اندازه یاشئی مورد نظراست که توسط نوع خط اندازه گذاری ساخته میشود متن خط اند

 (انجنیریک)مهندسی این متن میتواند بنابه ضرورت کاری عددهای ثابت، اعشاری، سمبولیک، واعدادعلمی و

 .نیز باشد

د مانند سیستم متریک ملیمتریا میتواند مختلف باش  Unitsمتن خطوط اندازه دراتوکد برمبنای انتخاب واحد

 .سیستم انچی برای انچ ، وشکل متن نیزمیتواند بافونتهای مختلف وحالت استقرارمختلف ظاهرگردد

 

 :اندازه گذاری  خطوطانواع    

که خطوط اندازه گذاری یک مجموعه ای ازخطوط است که بصورت یک بلوک دراتوکد  شدیادآوری قبال 

تم خط اندازه گذاری میتواند تغییرداده شود وهمه خطوط اندازه گذاری طراحی شده وکارمیکند، سیس

واین ( انفجارداد)به اجزای مختلفه ریزکرد  Explodeرابصورت اتومات یکباره تغییر داد ویاآنرا با فرمان 
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مائیم یاتنها متن را وارد ن_ متن واندازه  –امکان نیزدرآن وجود دارد که طبق دلخواه بجای متن اصلی اندازه 

 . نمودسریع دکمه موس راست تعداد اعشارآنرا تنظیم ِمنوی   ازطریقو یا 

 

 با کمی تغییر 2552و 2552نوارابزارسیستم کالسیک دراتوکد های بعد 

 

 

 3.2.5شکل 

  
3.2.3شکل   

وبعد 2552لوح کمکی اندازه گذاری دراتوکد   

 

 

 5.2.6شکل 

 

انهای اندازه گذاری برای استفاده سریع دراختیارکاربرها که تعدادی ازفرم  homeلوح ترسیمی درپنجره 

 .گذاشت است
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 9002معرفی فرمانهای ابزاری اندازه گیری در اتوکد  

 

ِمنوی   در نام فرمان وظیفه یا کارکرد

 متنی

 درنوار ابزار

 لوح ترسیمی

 عالمت

برای اندازه گیری فاصله دو 

 نقطه  افقی و عمودی 

DIMLINEAR 

( DLI ) 

Linear Linear 

 شناور
 

برای اندازه گیری فاصله دو 

مایل  به صورت نقطه که

 اندازه گیری شود

DIMALIGEND 

DAL 

Aligned شناور 

Aligned 

 

برای اندازه گیری کما نها و 

 قوسها

DIMARC 

DAR 

Arc Length طول کمان 

Arc length 
 

برای مشخس کردن مختصات 

X,Y  نقاط بصورت نسبی 

DIMORDINATE 

DOR 

Ordinate Ordinate 

 مختصات
 

برای اندازه گیری مرکز تا 

 محیط دایره

DIMRADIUS 

DRA 

Radius Radius 

 شعاع
 

 DIMDIAMETER برای تعیین اندازه قطر دایره

DDI 

Diameter Diameter 

 قطر
 

برای اندازه گذاری شعاع 

کمان ومنحنی ها بدون نقطه 

 (خارج از مرکز)دایره مرکز

DIMJOGGED 

DJG 

Jogged Jogged 
 

برای اندازه گذاری زاویه های 

 مختلف و خطوط زاویه دار

DIMANGULAR 

DAN 

ANGULAR ANGULAR 

 زاویه
 

اندازه گذاری سریع اشکال 

مختلف جیومتریکی در 

 صورت انتخاب ترسیم ها

QDIM Quick Dim. 

 

Quick Dimen. 

 اندازه گذاری سریع
 

برای اندازه گذاری نقاط و یا 

ط نسبت به یک نقطه خطو

 مبنا

DIMBASELINE 

DBA 

Baseline Baseline 

 نقطه یا خط مبنا
 

برای اندازه گذاری اندازه های 

 بصورت پشت سر هم که

 .دنباله دارباشد

DIMCONTINU 

DCO 

Continue Continue 

دنباله دار  –متداوم   
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ِمنوی   در نام فرمان وظیفه یا کارکرد

 متنی

 درنوار ابزار

رسیمیلوح ت  

 عالمت

خطوط اندازه گذاری را نسبت به 

 خط اندازه مبنا متعادل میگرداند
DIMSPECE Dimension 

Space 

Adjust Space 

 
 

 برای بریدن خط اندازه گذاری

دوطرف حدودو خط   

DIMBREAK Dimension 

Break 

Break 
 

برای تعین تلرانس یا حدود 

 مجاز تغیرات در یک نقشه

Tolerance 

Qleader 

Tolerance Tolerance 
 

برای مشخص نمودن مرکز 

 دایره

DIMCENTER 

DCE 

Center 

Mark 

Center Mark 
 

Inspection   برای افزودن و

یا حذف اطالعات در متن 

 خطوط اندازه گذاری

DIMEDIT Oblique 

Align Tex. 

Inspection 
 

برای افزودن انحنای بریده گی 

 در خط اندازه مستقیم و مایل

DIMJOGLINE 

DJL 

Jogged 

Lineer 

Jog line 
 

برای ویرایش متن خطوط 

 اندازه گذاری میباشد

DIMTEDIT Dim.text 

Edit 

 
 

 

 هاانی ازمیباشد که به کمک هریک 2552جدول باال شرح مختصرعالمتهای اندازه گذاری مختلف دراتوکد 

.دوه ها را اندازه گذاری نمشمیتوان نق  

اری وتنظیم خطوط اندازه گذاری برای سرعت کار ودقت درچاپ نقشه مهم است انتخاب نکاتی که دراندازه گذ

درنقشه های ساختمانی . گرفتدرنظرباید است که برای خطوط اندازه گذاری الیه های اندازه گذاری  مناسب

م نقشه اندازه برای خطوط ومتون اندازه گذاری کارگرفته میشود ودرسیستخط ومتن وسیول معموالًازسه نوع 

برای اندازه گذاری درنظرگرفته شود تا درموقع الزم بتوان آنراخاموش الیه  کشی نیزبهتراست همان سه

 .یاغیر فعال نمود ویابرعکس درزمان لزوم دوباره آنرا فراخواند

 

   Linear 

 :روش وجود دارد  برای اندازه گذاری خطی دو

بعدازانتخاب عالمت اندازه گذاری  گرددذاری اندازه گنشان داده شده  3.2.2که در شکل ل یمستط -3

Linear  این متن دیده دیده میشوددر پنجره فرمان. 

Command: _dimlinear 

Specify first extension line origin or <select object>: 
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بریکی وفعال باشد  Object snapدرصورتیکه . دراین مرحله اولین نقطه خط مورد اندازه گیری رامیپرسد

  مانند این شکل  گرددازگوشه های مستطیل کلیک 

 

 3.2.2شکل 

 .ه دوم مورد نظررامیپرسد کهطبعدازکلیک نقطه اول اتوکد نق

Specify second extension line origin: 

د دیده میشود که خط اندازه گذاری ساخته شده واتوکد محل گرداگربرگوشه سمت راست مستطیل کلیک 

شود باحرکت دادن موس به طرف باال  قرار دادهیپرسد که این خط درکجا باید خط را ماین قراردادن 

 3.2.5مانند شکل . درهمان نقطه رسم میگردد اندازه گذارید خط شوچپ درهرنقطه دلخواه اگر کلیک 

Specify dimension line location or 

 

3.2.5شکل   

ا کلیک نکنید پیام زیرنیزدرپنجره فرمان ری، درصورتیکه شمذاقبل ازتعیین محل استقرارخط اندازه گ

ضمن  گرددظاهرمیگردد که به شرح آن درسطرهای بعدی میپردازم واگربعدازتعیین محل باموس کلیک 

 .داریم که ترسیم خط اندازه گذاری مقدارطول اندازه خط هم بروی نقشه ظاهرمیگردد وهم درپنجره فرمان

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: 

Dimension text = 245.19 

یکباربردکمه راست موس ویا   روش دوم اندازه گذاری خطی اینست که بعد ازانتخاب عالمت   -2

د تا عالمت مربع موس درصفحه برای سلیکت کردن خط ظاهرگردد گردکلیک  Enter بردکمه

حرکت موس د طول خط انتخاب شده ظاهرمیگردد با گردسلیکت  در این حالت وهرخطی که

 .سم میگرددرخط اندازه گذاری  شودهرجاکه با دکمه چپ موس کلیک 

Command: _dimlinear 

Specify first extension line origin or <select object>: 

که بصورت مستقیم باسلیکت خط اندازه  شدهانتخاب :<select object> دیگردراین مرحله گزینه تعبیریا به 

 .یک خط گوشه های یک شکل یا ازه گذاری ازطریق انتخاب نقاطگذاری گردد نه اند
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اندازه  همیشه خط اندازه گذاری افقی ویا گردداستفاده   Linearبرای اندازه گذاری خطوط مایل اگرازابزار

 .دیده میشودنشان داده میشود که نمونه ان درشیمای زیرشکل عمود ی طول 

 

3.2.2شکل   

 Jog line: 

رهنگام اندازه گذاری گاهی ضرورت میافتد که برای اندازه گذاری دوقسمت یک شئی که باید دیتایل ویا د

جزئیات یک موضوع برای توضیح رسم گردد واندازه گذاری خطی نیزنیازبه بریده گی داشته باشد 

   ی خطی میتواناستفاده گردد، بعدازاجرای فرمان اندازه گذار  jog lineدراینصورت بهتراست که ازفرمان

 

3.2.35شکل   

جهت نمایش صحیح ترسیم با درنظرداشت تناسب ومقیاس موضوع وخط اندازه گذاری چنانچه درشکل 

 .دراین عمل را اجراک  Jog Lineنشان داده شده با فرمان  3.2.35

 

 Baseline & continued line    اندازه گذاری مبنائی و متداوم: 

 

3.2.35شکل   
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اگربادقت دیده شود تمام اندازه های افقی وعمودی موضوع اندازه برداری مشخص شده است  3.2.35درشکل 

 .نکته مهمی که درنحوه اندازه گذاری باید انتخاب گردد اینست که باید نقطه مبنا مورد توجه قرارگیرد

کت مهم ونقطه شروع حر ءشروی ومخصوصاً مبنایدرکلیه محاسبات وفلسفه متحرک اهمیت موقعیت، جهت پ

راه وروش وانالیزآن ربطه مستقیم با موارد فوق وانتخاب گرداننده برنامه دارد که ازکجا وچگونه  ،است

ین موقعیت مشخص کنیم باید به این شکل برسی مبنائی را یمیکند ودراین مثال اگرآنرابا تع تعیینانتخابش را 

 .به برسی بگیریم

 

3.2.33شکل   

دیده میشود که عالوه برنکات اشاره شده دراندازه گذاری دونکته میتواند  3.2.33و 3.2.35ازمقایسه شکلهای 

است که  3.2.33و 3.2.35مهم باشد وآن انتخاب نقطه مبنا برای اندازه گذاری عمودی وافقی شکل مشترک 

 Aتنها میتواند نقطه  3.2.33باشد ودرشکل   Dو  Aدرهردو شکل برای انتخاب اندازه های افقی میتواند نقاط 

 .انتخاب گردیده است( مبنا)باشد که تمامی اندازه گذاری ها براساس نقطه 

 

 Continue  

 

Command: 

Command: _dimcontinue 

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 

Dimension text = 30 

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 

Dimension text = 30 

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 

Dimension text = 90 

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 

Select continued dimension: *Cancel* 

Command: Specify opposite corner: *Cancel* 

www.shahmama.com .حق چاپ برای نويسنده محفوظ می باشد



 آموزش اندازه گذاری در اتوکد

 

 
260 

 
3.2.32شکل   

 3.2.33درسیستم متداوم اندازه گذاری نقطه پایان خط اولی نقطه مبنای خط بعدی رامیسازد ازمقایسه شکل 

 .میتوان به خوبی تفاوتهای این دونوع اندازه گذاری رامقایسه کرد 3.2.32و

 

  Arc length : 

_Are length dimensionان یااندزه گذاری کمانی برای قوسها، کمانها، منحنی هابسیار دادن طول کم نشان

مشابه به اندازه گذاری غیرعمودی میباشد وبرای اندازه گذاری طول یک  کمان ازین فرمان استفاده میگردد 

 :بااجرای این  فرمان درپنجره فرمان دیده میشود که

Command: _dimarc 

Select arc or polyline arc segment: 

 :دیده میشود که Enterصورت کلیک به یک قوس ویاکمان وفشردن دکمه در

Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]: 

Dimension text = 48.4183 

 
3.2.31شکل   

طول کمان  هددراندازه گذاری کمانها درکنارعدد طول کمان یک عالمت کمان نیزظاهرمیگردد که نشان دهن

 .میبا شد

 .کمان سمت چپ دیده میشود که اندازه متن کمان بصورت افقی قراردارد 3.2.31درشکل 
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قبل   ACاجرای فرمان وکلیک برکمانازبه موازات وامتداد خط اندازه قرارگیرد بعداندازه متن  بخواهیماگر

 .گردداب وتائید رابرای اجرای زاویه متن انتخ Aحرف ازتعیین محل استقرارخط اندازه 

دیده  Enterدرجه وکلیک بردکمه 55اتوکه میالن زاویه رامیپرسد درصورت وارد کردن مقدار زاویه مثال 

 . میشود که میالن متن اندازه کمان بهمان زاویه داده شده متمایل میگردد

Select arc or polyline arc segment: 

Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]: a 

Specify angle of dimension text: 40 

 

 

3.2.31.3شکل   

Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader:] 

Dimension text = 43.59 

 

Radius , Diameter , Center Point 

 شعاع، قطرو تعین مرکز دایره

 .همچنان قطر وعالمت گذاری مرکزدایره. ن برای تعیین اندازه شعاع دایره ویاکمان بکارمیروداین فرما

 

 
 3.2.35شکل                                                           13.2.35.شکل     
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 Ordinate  مختصات: 

مشخص   yوx خطوط نسبت به محوررابرای نقاط، گوشه ای  yو xبه کمک  این فرمان میتوان مختصا ت 

باید  xمیسراست وبرای نشان دادن مقدار  xدرصورت حرکت موس درجهت محور yد وتعین مولفه یامقداررک

 . نمودحرکت داد تا بتوان قیمت آنرااندازه گیری  yموس را درجهت 

 

3.2.35مختصات نقاط  شکل    

 

Angular Dimensions   

بین یک کمان  یه بین دوخط که نقطه مشترکی داشته باشد، یاوخص نمودن زااندازه گذاری زاویوی برای مش

 .وشعاع دایره واندازه بین دوشعاع یک دایره را نیزاندازه گذاری میکند( مرکزدایره)خط ویایک نقطه

 

 3.2.33شکل 

 اهد بعدازانتخاب عالمت اندازه گذاری زاویه درپنجره فرمان میبینیم که فرمان جاری میگردد و میخو

Command: _dimangular 

Select arc, circle, line, or <specify vertex>: 

راس زاویه تآنرا  specify vertexموضوع اندازه گیری زاویه را که کمان، دایره ویا خط باشد انتخاب کنید ویا 

 .مشخص کنید پس دیده میشود که دراتوکد تعین زاویه بردومبنا صورت میگیرد
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 بریکی ازخط های مربع زیرکلیک کنید این پیام ظاهرمیگردد اگربا موس تان. 

Select second line: 

ازشما ضلع دومی را میخواهد که معلوم کنید درصورت کلیک برخط دومی ضمن اینکه زاویه معلم شده واتوکد 

حه اندازه محل قرارگرفتن آنرا ازشما میپرسد که با کلیک برهرنقطه اندازه گذاری تان تکمیل میگردد ودرصف

 .زاویه یا متن اندازه نیزنوشته میشود

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]: 

Dimension text = 90 

 به صورت شرح باال اندازه گذاری گردیده است  Aزاویه   B,C-D-درمربع

وبعد   A-B با موس اول برخط هیعنی بعدازانتخاب عالمت اندازه گذاری زاوی

وموس خود را به طرف خارج مربع حرکت دادیم  هکلیک نمود A-Dبرخط 

 .وکلیک نمودیم تامحل اندازه زاویه فوق دربیرون گذاشته شود

  روش دوم تعین زاویه باانتخاب راس زاویه است دراین روش بعد

ازانتخاب عالمت زاویه پیام زیردرپنجره فرمان جاری شد 

.Command: _dimangular 

Select arc, circle, line, or <specify vertex>: 

 .انتخاب شده استروش انتخاب راس زاویه  گرددکلیک   Enterاگربردکمه

  .دیده میشودواین پیام را  هب شدانتخااین نقطه به مثابه راس زاویه  Cدرصورت کلیک کردن برنقطه 

Specify angle vertex: 

 د شوکلیک  Bو Dن راس متصل میگردد مشخص گردد اگرباموس برنقاط واکنون باید دونقطه زاویه که با ای

Specify first angle endpoint: 

Specify second angle endpoint: 

به  Aامانند زاویه رد اگربازهم موس گردزاویه معلوم گردیده است وحاال باید محل قرارگرفتن زاویه تعیین 

درجه را نشان میدهد نه  225زاویه  CD , CBوخطوط  Cنقطه  شود که زاویه حوله دابیرون مربع انتقال د

 .درجه مانند مرحله اول 25

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]: 

Dimension text = 270 

Dimension edit  تغیرات درشکل ومتن خط  امکان پذیر است،ویرایش خط اندازه گذاری با این دکمه

با کلیک براین دکمه شیمای زیردرصفحه ظاهر میگردد وهمچنین همین فرمانهای  ،دمیگرداندازه گذاری ایجاد 

 .فرعی درپنجره فرمان ظاهرمیگردد

 

EDITING THE DIMENSION TEXT: ویرایش متن خط اندازه. 

دکمه    کلیک بر وبا یسیمبنوراddeeditدرپنجره فرمان  بایدبرای اینکار.درمتن خط اندازه را میتوان ویرایش ک

enter   گرددتائید. 

دراین ویرایش میتوانید برای متن خط اندازه پیشوند اصل متن ویا پسوند متن را درصورت ضرورت انتخاب 

اندازهای شکل نشان داده شده است درصورتیکه بخواهیم  3.2.35درشکل. کنید سمبولی را بیافزانید ویاکم کنید

 

3.2.33.3شکل   
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تغییر   Dim_handel=Lیشوند متنطول دسته براکت را با پ

دهیم بااجرای عمل ذکرشده وتائید میبینید که قسمت متن فوق 

تغییررنگ داده وآماده تغییر است درصورت اضافه کردن متن 

 .قبل وبعداز متن اندازه وتائید آن متن مورد نظرتغییرمیکند

 

 

 3.2.35شکل                                                                                       

                                                                         

Command: ddedit 

Select an annotation object or [Undo]: 

Select an annotation object or [Undo]: 

Select an annotation object or [Undo]: 

Select an annotation object or [Undo]: 

Select an annotation object or [Undo]: 

 5.2.16.1شکل                                     

 
 5.2.17شکل 

 

Dimension Edit    ویرایش خط اندازه گذاری: 

لی را بافشردن چپ بروی متن کلیک کنید وعدد آنراتغییردهید ودرقدم اول باید متن قب 55عدد برای تغییرمتن 

وکلیک راست موس متن تغییرمیکند وباکلیک به متن   L=95عدد قبلی را پاک نموده وبا تایپ deleteدکمه 

بازمیگردد  muttilinetextدراینصورت پنجره .سمت راست رنگ متن بعدی نیزتغییرمیکند وآماده تغییراست

د ویا سمبولهای مختلف را ازقسمت گردیرات وویرایش بیشتری برای متن اجرا یکه به کمک آن میتوان تغ

 .برای استفاده فراخواند@

Command: _dimedit     

د درشکل رتائید ک enterرا درپنجره فرمان تایپ نمود وبادکمه  rبرای تغییرزاویه چرخش میشود حرف    

وارد  آورده وبا دکمه راست موس آنراتائید درصورت rotateبه کلمه  homeعالمت چرخش را از 3.2.35
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 º 313درجه به زاویه  º 25درجه وکلیک به متن خط اندازه گذاری همان خط به جای زاویه 313کردن زاویه 

 .تغییرمیکنددرجه 

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: R 

Specify angle for dimension text: 135       

           

Select objects: 1 found 

Select objects: 

 

 

 3.2.35شکل 

 
 3.2.32شکل 

 Home:  75درصورتیکه متنmm  بازاویه  3.2.32درشکلº313  درجه قرارگرفته است بازبردکمه 

Dimedit د وحالت گردکلیکhome  د متن تغییریافته مجددا به حالت اولی برمیگرددشوتائید. 

 

 Dimension text edit 

میتوان  وضعیت استقرارمتن خط اندازه گذاری را میسراستبا استفاده از این فرمان  ویرایش موقعیت متن

 Lآنرا با انتخاب حرف  ،درقسمت وسط خط اندازه گذاری قراردارد موقعیت متن خط را که معموالً  ،داتغییرد

گذاری ویامتن خط اندازه  خترا به سمت راست خط اندازه گذاری جابجا سا R به سمت چپ وباانتخاب حرف

 .را خارج حدود خط قرارداد

Command: _dimtedit 

Select dimension: 

Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: a 

Specify angle for dimension text: 60 
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 3.2.25شکل 

 .لخواه تغییرجهت دادمیتوان متن را بازاویه د Angleدرهمین فرمان توسط انتخاب زاویه 

سریع بازمیگردد وباکلیک بر ِمنوی   برای تغییرموقعیت متن اندازه ها درصورت کلیک راست موس: توجه

Dim text position مینوی فرعی بازمیگردد که امکان تغییرات موقعیتی متن وخطوط اندازه گذاری را

 .دراختیارکاربرمیگذارد

 
 5.2.21شکل 

که .تغییرمشخصات اشکال وخط اندازه گذاری بازمیگرددِمنوی   اندازه گذاری درصورت کلیک سریع برخط

نونیزمیتوان ویرایش متن خط اندازه گذاری وقسمت های دیگر خطوط اندازه گذاری را ویرایش توسط این مِ 

 .نمود

Properties: 

کلیک کردن به عالمت  متحرک را معموال درهنگام نیازمیتوان فراخواند وبعد ازاستفاده درصورتِمنوی   این

که شکل سمت راست آن 3.2.22ان را میتوان کوچک ویا بزرگ ساخت مانند شکل(< >)های تیرمانند

نوعالوه برتغییرمتن خط اندازه گذاری درحالت جمع وشکل سمت چپ حالت باز را نشان میدهد دراین مِ 

خصات خطوط را تغییر داد مقیاس ودیگرمش یمیتوان الیه های رنگ اندازه و پهنای خطوط و واحدها

 .ودرعمل کاربرد وسیع دارد
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  proretiesباز ِمنوی          مینوی جمع شده  

 

 3.2.22شکل  

  DIMSPACE  

دیده شود 3.2.21به کمک این فرمان میتوان خطوط اندازه گذاری را هم سطح ویامتعادل نمود مثال اگربه شکل 

درسمت راست شکل درصورتیکه خواسته باشیم کلیه .10.27ندازه همه اندازه ها باهم همسطح است به جز ا

ونشان دادن خط اندازه اولی  dim spaceقراردهیم پس ازکلیک بردکمه 10.27 خطوط اندازه را نیزهم سطح متن 

 .سطح میسازدهم ه انهارا به عنوان خط مبنا وکلیک کردن به دیگر خطوط اندازه هم 10.27یا 

 

 3.2.21شکل  

Command: _DIMSPACE 

Select base dimension: 

یاکیلک راست موس  enterعدد است درخاتمه باکیلک بردکمه  5باکلیک کردن برهرخط اندازه که به تعداد

را نیزبه عنوان گزینه ( خودکار)ویاحالت خودکارواتوماتیک select dimensions to spaceاتوکد میپرسد 

 تمامی اندازه هاهم سطح میگردد کلیک گردد enterبازهم به دکمه میگذارد دراین مرحله اگر کاربردراختیار

Select dimensions to space:1 found 

Select dimensions to space:1 found, 2 total 

Select dimensions to space:1 found, 3 total 

Select dimensions to space:1 found, 4 total 

Select dimensions to space:1 found, 5 total 

Select dimensions to space:1 found, 6 total 
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Select dimensions to space: 

Enter value or [Auto] <Auto>: 

 

2.5....1شکل   

          

 Spacingوضعیت بعد از اجرای                    spacingقبل از  گذاریحالت خط اندازه 

3.2.23شکل                                                3.2.25شکل   

 Dimension Breaking   

این فرمان برای بریدن قسمت اندازه گذاری بکارمیرود که درتقاطع باشئی دیگر ویا خط اندازه گذاری قرارگرفته 

 :درمثال زیر( کوردینات)باشد مثال برای بریدن قسمتی ازخط اندازه گذاری یک اندازه مختصاتی 

           

 3.2.25شکل 

 .ویا برای واضح ساختن وزیبا ساختن شکل درامتداد خط اندازه گذاری
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 3.2.22شکل 

 

 3.2.25شکل 

طوریکه درشکل باالدیده میشود هرگاه درمحل خطوط خط اندازه گذاری شکل دیگری قرارداشته باشد برای 

نکند دراین قسمت خطوط اندازه گذاری را اینکه خطوط اندازه گذاری هم واضح باشد وهم شکل را قطع 

 .  آنرا بُرید Dimension Breaking میتوان به کمک فرمان
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 : Text styleدر متن و متن خطوط اندازه گذاری  نگارشسبک  

قراردارد که به کمک این نوارابزارمیتوان سبک نگارش   textپنجره annotateدرلوح ترسیمی درزبانچه 

ازین پنجره نیزمیتوان برای متن نوشتاری وعددی خطوط اندازه ومتن مورد ضرورت نقشه هاراتعین کرد 

 گذاری کارگرفت

 
 02.2.5 شکل

Text Style   (:متن ) سبک نگارش 

 2د پنجره تنظیمات متن بازمیگرددگردکیلک  text styleبه دکمه  02.2.5هرگاه درشکل 

 

02.2.5شکل   

یک پنجره کوچک  newباکیلک به دکمه  انتخاب کردنومیتوان سبک وتنظیم متن دلخواه را م  به کمک این 

نام  okوبا تائید دکمه  نوشتمحل نام این رامیتوان در نوام نوع متن بازمیگردد ن new text styleدیگربنام 

درپنجره اصلی درکنارتنظیم های اصلی  انتخاب شده(smal text)نام شده شما که درین مورد  انتخاب

 2نام جدید اضافه میگردد  standard text Styleموجوده

..02.2شکل   
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Font ازپنجره font name  درصورت کیلک به گوشه پنجره  ،میگردداب انتخنظرنوع خط موردfont 

نسبت به فونت قبلی نوع خط انتخاب شده ازاین پنجره را درپنجره سمت چپ پائین همزمان با  fontوتغییر

 2یددانتخاب خود میتوان 

 

..02.2شکل   

 نیز boldویا  regulerد که یا اتغییرد میشود fontstyleبعدازانتخاب نوع خط چگونگی پهنای خط راازپنجره 

 2ختعیارسا

Size :که بصورت پیش  55/5برای اندازه متن خط اندازه گذاری بهتراست این اندازه همان  -:اندازه متن

 Dimensionویا propertiesارتفاع ازمینوی  فرض اتوکد قبول گردیده بماند درخصوص تغییراندازه متن تا

editor  2دومیتوان انتخاب نم 

Effects :2مت گزینه دیگربرای متن نویسی وجود دارددراین قس 

د نوشته مورد نظر بصورت معکوس نوشته میشود طوریکه محور گردفعال  upside downاگرمربع مقابل 

میباشد برای نوشته های افقی وبرای متن های که بصورت  xانعکاس آن درحالت عادی به موازات محور

  2میباشد yعمودی باشد محورانعکاس محور 

 

 

 

 

 

02.2.5شکل                   

ومتن مورد نظر را  تنظیمات بسته میشودپنجره  set currentو  Applyتعیین تنظیمات باکلیک بردکمه  بعداز

 شدهساخته  smal textدراینصورت است که تنظیمات مثالً  میتوان نوشت single line textازطریق دکمه 

برای تنظیم جدید شما متن شما بصورت   Multiline textدکمه ودرصورت استفاده از را میشود استفاده کرد

 2قبال نیزداده شده است Mtextکه شرح آن بنام 2 عادی نوشته میشود
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02.2.0شکل   

Dimension Style Manager 

 :اندازه گذاری خطوطمدیریت انواع ساخت و

 یاد Dimension style managerپنجرۀ بازمیگردد که بنام  Dimension styleدرصورت کلیک به دکمه 

دیده میشود که 02.2.5میگردد این مینوی برای ساخت انواع خطوط اندازه گذاری کاربرد دارد درشکل 

سه سبک  دو ویا الگوی مبنا برای طرح خطوط اندازه گذاری جدیدازقبل وجود دارد وگاهی styleدرخانه 

 2وجود استدر این پنجره م Standardو  Annotative-iso-25الگومانند 

  

.02.2.52شکل                                                     02.2.525شکل       

پنجره دیگری بازمیگردد بنام پنجره  شودکلیک  newبرای ایجاد وساخت یک خط اندازه جدید وقتی بردکمه 

  New Style Nameه خان نام جدید باید ،Great New Dimension Styleاندازه گذاری سبک نو2اختس

 2باید انتخاب کرد Stat withشود اساس وبنای آنرا ازپنجره نوشته 

 

 02.2.5شکل
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را  iso-25گذاشته ایم وبرای الگوی مبنای دراینجا  Dim-2.5دراین مثال نام نوع اندازه گذاری جدید خود را 

میگردد طوریکه دیده میشود این باز( 02.2.5)شکل پنجره  Continueانتخاب میکنیم با کلیک نمودن بردکمه 

واحد اندازه گذاری  -تیرهای اندازه مقیاس متن وخطوط  ،پنجره برای شما امکانات انتخاب انواع خطوط

 2میپردازیممهمترین قسمتهای آن وغیره رامیدهد که به شرح 

 

 02.2.5شکل 

د برای میشودست درین قسمت اlinesباال دیده میشود اولین زبانچه این مینوچنانچه درتصویر 02.2.5شکل 

 .درانتخاب ک Dimension lineنوع خط وضخامت خط را درقسمت  - رنگ ،خط اندازه گذاری

1.8..2.5 

هرگاه هریکی ازمربعات فوق رافعال  Dim2و  Dimlمربع وجود دارد بنامهای دو suppressدرقسمت 

 2دید میگرددسازید تیرهای اندازه اولی ویا دومی درخط اندازه گذاری تان ناپ

نیزمانند خط اندازه گذاری همان عملیات را برای دوخط حدود دوطرف خط  Extension lineدرقسمت 

 2اندازه گذاری صدق میکند

Extend beyond dim line 2فاصله تاج خطوط حدود را تاخط اندازه گذاری نشان میدهد 
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1.8..2.8 

Offset from origin 2دازه گذاری نشان میدهدفاصله موضوع را تا حدود خط ان 

با انتخاب این گزینه فاصله  2Fixed length extension linesگزینه دیگری که درین صفحه وجود دارد

خطوط کناری خط اندازه به اندازه معیین وثابت رسم میگردد وطول آنرا شما خود میتوانید درمقابل آن 

 2بنویسید

1.8..2.. 

Symbols arrows ع عالمت های اندازه گذاری را برای هردو ویا یکطرف خط اندازه دراین زبانچه انوا

 2درمیتوان انتخاب ک گذاری را با اندازه این عالمت ها

 

 02.2.5شکل
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انواع عالمتهای خط اندازه گذاری درشروع وانتهای خط اندازه گذاری تعیین Arrowheads درپنجره 

 2درمتناسب با نقشه را انتخاب کعالمت مربوطه  شودمیگردد بافشاردادن برهرپنجره می

 

 2کرد تعیینمیتوان را باسایز واندازه آن ( عالمتهای نشانه گیر)عالمت مرکز  center marksدرقسمت

شما میتوانید چگونگی عالمت اندازه گذاری قوسها وکمانها رابگذارید ویا  Arc Length Symbolدرپنجره 

 2آنرا حذف کنید  Noneدرصورت انتخاب 

 

 2خانه آخری نمایش زاویه تیرنشانه گیرواندازه ارتفاع عالمت اندازه گیری رامیتوانید تعیین کنیددردو

Textمتن: 

انتخاب نوع الیه  textباکلیک کردن برزبانچه 

فاکتور مقیاس متن ویا  ،ارتفاع متن styleو 

داشته  چوکات قرار اینکه متن درداخل کادر یا

درقسمت  میتواناین شرایط را باشد یا نه، 

Text appearance 2درانتخاب ک 

 

 

 

 02.255شکل               
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د که متن باالی رنسبت به خط اندازه گذاری تعیین ک میتوان وضعیت متن را Text placementدرقسمت 

راست  ،حدود چپ بیرون خطقسمت  – سمت راست -وسط خط یا وسط خط ویا پائین خط قرارگیرد و ،خط

نوازاین  ، همه شرایط کر شده راچپ قرار داشته باشدویا  2درمیتوان انتخاب ک م 

 

Text aligment: 2میکند ودارای سه حالت میباشد تعیینوضعیت استقرارمتن نسبت به خط اندازه گذاری را  

Horizental شود با انتخاب این گزینه همه متون اندازه های خط اندازه گذاری بصورت افقی نشان داده می

ولی اعداد اندازه گذاری آن  ،حتی اندازه های جهت عمودی طول خط اندازه گذاری بصورت قایم قرارمیگیرد

 2بصورت افقی قرارمیگیرد

 

 

Aligned with dimline :02.255گزینه قسمت اعداد اندازه گذاری چنانچه درشکل  درصورت انتخاب این 

 2ت خط اندازه گذاری قرارمیگیرددیده میشود همه اعداد اندازه گذاری به موازا

Iso standard: ی است خطوط اندازه ئروش استاندارد بین المللی پذیرفته شده بیشترکشورهای اروپا این

دراین روش اعداد بصورت موازی با خطوط اندازه  ،گذاری مطابق این استاندارد مشخص وترسیم میگردد

یکطرف آن آزاد باشد اعداد آن نیز بصورت افقی  گذاری قرارمیگیرد اماخطوط اندازه گذاری مایل که

 2قرارمیگیرد
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Fit (:متناسب اندازه)تناسب-  

دوطرف خط ( فلش)هرگاه جاه کمی برای نوشتن اعداد اندازه وتیره های fit optionدراین پنجره درقسمت 

 2میگردد گانه که دراین قسمت قرارگرفته تنظیم 0اندازه باشد دراینصورت با تنظیم یکی ازموارد 

 

 02.255شکل 

سطراول برای حالتی کاربرد دارد که فضای مناسب برای تیرهاومتن اندازه گذاری وجود نداشته باشد واعداد 

هرگاه Either text or arrows(bist fit)درحالت 2 اندازه را به خارج خطوط اندازه گذاری منتقل میسازد

درصورت ممکن درداخل ودرغیرآنصورت به خارج حدود  جاه برای تیرهای کناری ومتن اعداد اندازه باشد

 2خط اندازه منتقل میگردد

Both text darrows: 2دراینصورت هر دوممکن را با هم برسی نموده ودرخط اندازه گذاری جا میدهد 

Always keep the text gitwen ext.line : دراینصورت هرحالت اعداد را بین خطوط حدود جا میدهد

 22داشته باشد( کوچکتر)فاصله کمتر حتی اگرقدری
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Arrows 

Alway text  anuall ext. line 

 

دراینصورت قرارگرفتن متن خط اندازه گذاری بین دوسرخط اندازه گذاری حتی اگراندازه خط اندازه گذاری 

 2کوچک هم باشد رسم میگردد

 

 Over Dimension line with leaders (Jog) باالی خط اندازه گذاری با تیرعالمت یا  

 

Over Dimension line without leaders 

 

 مانند شکل مقابل2ین گردیده استیدراین وضعیت متن خط اندازه گذاری درجهت باالی خط اندازه تع
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Scale for dimension feature : بااین گزینه میتوان مقیاس نوشته وتیرهای خطوط اندازه را طبق نیاز

یک بزرگتر وبا درج اعداد کمترازیک کوچکتر  بیشترازاعداد  رگترویاکوچکتربسازیدوضرورت نقشه بز

 2میگردد

 

Fine tuning :ل ساختن اولیادوگزینه دارد که درصورت فع این قسمت( (place text anually جابجایی

 Draw line betweenدرصورت انتخاب گزینه دوم2 دررا بصورت دستی انتخاب ک خط اندازه ومتن اعداد

ext line 2همیشه یک یک بین دوخط حدود رسم میگردد 

 

  Primary units واحد های اساسی: 

برای تعین واحدهای سیستم های مختلف واحد اندازه گیری وانداره گذاری میباشد ومهمترین   unitsزبانچه

که درشکل  میباشد که دراولین پنجره طوماری آن Linaar dimقسمت این بخش قسمت واحدهای خطی یا 

 سیستم اتدازه گذاری واحد های مختلفانواع د گردکلیک بر آن اگر ه میشود،یدد  Decimalمقابل کلمه 

ضرورت میتوان واحد اندازه گذاری را برای اندازه  حسبدرصورت انتخاب هریکی ازآن بر میگرددمشاهده 

 2درگذاری انتخاب ک

 

 .02.25شکل 
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جا درج گردد عدد اندازه گذاری درخط اندازه گذاری میگردد واین عدد باهرعددی که برای واحد مقیاس دراین

 2برای چاپ ظاهرمیگردد Layoutبافعال کردن مربع آنرا فقط درمنظرهای ترسیمی یا 

 

Zero suppression  2دراینجا دوحالت ممکن است انتخاب گردد 

 Leading   2 0.میشود  52.0 بجای( ممیز)برای حذف کردن صفرهای سمت چپ عالمت اعشاریه 

  گزینهTraling  2 برای حذف کردن صفرها بعدازعالمت اعداد حذف میگردند 

 

Alternate Units ( :دگر)های جگزین  واحد 

نو  این نو  است، تفاوتی را که این(  Primary units)  نوی واحد های اساسیبسیار شبیه م  م  بوجود میاورد در م 

 2ار اندازه در داخل یک کادر ظاهر میگردد، و یک خانه اضافه دارد اندازه گذاری توسط این واحد مقد

 باید برنشان دادن واحد های جاگزین یا خانه   مربع  ماین شیوه واحد اندازه گذاری را فعال سازی مهرگاه بخواهی

Display alternate unite   با این انتخاب واحد های جاگزین بجای واحد های اساسی  خترا فعال سا

 2رصفحه ظاهرمیگرددد

 

.02.25شکل   
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 2شرح هردوقسمت باال دربخش واحد های اندازه گذاری اساسی داده شد 

باید بعدازواحد اندازه گذاری بیاید ویا ] [د اینست که خانهونکته ایکه باید یاداوری ش Placementدرباره 

 2درم کوضعیت را میتوان دراین مینوتنظیاین زیرآن استقرار پیداکند که 

 

Tolerances: حد 

و یا ساخت یک پرزه را که از روی نقشه باید برای یک رسم را شما میتوان حد خطای مجازنوتوسط این م  

دارد زیرا درساخت اشیا از روی  اهمیتبسیار DXFد کاربرد این بخش برای فایلهای ارا نشان دساحته شود 

 2یین گرددنقشه باید حدود خطای مجازتعین گردد تادقت اجرامع

 

  .02.25شکل 
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برای تعین مقدارمجازخطا روشهای خاص محاسباتی ومیتودیک شناخته شده تاحدودی معلوم است ودراتوکد 

 :که عبارتند از 2 میگذاردکاربرامکان انتخاب را دراختیار 0نیزبرای اینکارتا حاال 

None – Symmetrical – Deviation – Limits - Basic 

 

– Symmetrical 2حالتی که خطای مثبت ومنفی همسنگ یاهم اندزه باشد 

Deviation  -   حالتی که خطای مثبت ومنفی همسنگ یاهم اندزه نباشد که باید مقدارمثبت ومنفی بهتراست

 2تعیین گردد

– Limits  2حد یا حدود مثبت ومنفی نشان داده میشود وباید نوشه شود 

- Basic  2دریک کادرمستطیلی قرار میدهد دراین حالت اندازه های مجاز را 
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 فصل پنجم قسمت سوم
 بلوکها یا ترسیم اشکال مشابه

 :Block  Block & insert Createبلوک فراخواندنساختن و 

اشکال ، مانند خط عناصر و اشکال زیادی ضرورت است که باید ترسیم گردد،نقشه و طرح  برای تهیه یک

ی مشابه باز هم ضرورت در نقشه هاچند ضلعی ها و چه بسا که این اشکال و مشخصه ها ، قوسوی، دایر

 ، ها درقسمت ساختمانی دروازهاندازه های معین باشد مثال  اشکالی که دارای استاندارد و ا  ، مخصوصبافتد

نل ها، اتصاالت ، (نت و بولتها)پیچ و مهره ها ، در رشته میخانکی، حمام ، لوازم آشپزخانه، مبلمان، هاپنجره 

لید و ساکت برق گرفته و تا جعبه تقسیم ها و میترها وغیره که همه از ک، نل های اب و فاضالب در رشته برق

در اتو کد ، رسم نکندآنرا  آنها در بیشتر نقشه ها ضروری است وبرای اینکه هرباریک نقشه کش و طراح

فقط با یک کلیک میتوان درنقطه ویا جای آنرا که بعد ازیکبارساختن  امکان ساختمان یکنوع مهرموجود است

 .اطالق میگردد Blocksبنام ه اصالح مهرزد وبه این مهرویا نشانه در اصالح اتوکد مناسب ب

 .در اتو کد میتوان ازدو نوع بلوک نام برد 

Static Blocks          بلوک های ثابت. 

 Dynamic Blocks     متغییر بلوک های  

 

 :بلوک های ثابت

در آن  مقیاس و چرخش، برای نصب دو قیمتآن  وانیفراخوکاربرد  ،به بلوک های گفته میشود که درساختن 

  Make Blocksابزارترسیمی فرمانی وجود دارد بنام رآن در نوا نظرگرفته میشود و برای ساختن

درلوحه بلوک باید کلیک   Greatبر دکمه  Insertدر زبانچه ، برای ساختن یک بلوک  Create Blocksویا

 .کنید

 

Great Block   ساختن بلوک: 

1.3.5شکل    
برای ترسیم سریع یک طرح بسیار ضرورت میافتد که از بلوک های استانداردموجود در اتوکد استفاده گردد 

بصورت یک مهر در نقشه موجود و یا نقشه های دیگر استفاده آن  و یا برای یکبار یک بلوک را بسازیم و از

 .نمائیم
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 :      Blocks ن یک بلوکساخت

 ( .مبل یا وچ مانند این ک  ) ، نمودوک اول باید شکل مورد نظر را در اتو کد ترسیم برای ساختن یک بل: 5

 .  Sofa  20gدر این مثال مثال   نام بلوک انتخاب شود : 2

گرفته کار  هابعدی بلوکنصب  محلاساس برای گردد که همین نقطه تعیین  اننقطه مناسب برای نقطه مب: 3

 .مینامند   Pick Point و آنرا بنام  میشود

   Select object. عناصر شکل بلوک باید سلیک شود که بلوک شامل کدام عناصر میباشد: 4

 

1.3.2شکل  -ترسیم بلوک مورد نظر  

Pick point    نقطه مبنا 

پنجره بسته میشود ، دگردبا موس کلیک   Pick pointاگر بردکمه Block Definitionدر قسمت پنجره 

چنانچه در ، دوا مانند این شکل کلیک نمر نقطه وسط کمانمثال  یک نقطه را در شکل  میتواناکنون با موس و

 . در مینوی ظاهر میگردد مورد نظر این شکل دیده میشود مختصات نقطه انتخاب شده برای بلوک 

محل نوشتن نام بلوک          انتخاب نقطه مبنا                                         

 

1.3.3شکل   
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 .نقطه در مینو ظاهر میگرددآن   x,yمختصات    pick point مبناپس از انتخاب نقطه 

 

1.3.4شکل   

 .شده استنقطه وسط قوس را به عنوان نقطه مبنا انتخاب 

 

Select Object:   انتخاب موضوع: 

صورت زیر پنجره بسته شده و باید شکل مورد نظررا ب  Select objectک نمودن بر دکمهیدر صورت کل

 د در این مرحله شکل انتخاب شده در مینوی گردبر دکمه راست موس کلیک سپس و  شودسلیکت یا انتخاب 

Block Definition  درپائین ، درکنارنام بلوک نیز ظاهرمیگردد Select object  سه گزینه موجود است. 

 

1.3.1شکل  
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1.3.5شکل  

Delete  :به نام اگراین قسمت انتخاب شود بلوکsofa_2000  و رسم بعد از ساختن بلوک و ، ساخته میشود

دیده نمیشود اما این بلوک در حافظه صفحه اتوکد  ردیگر داز صفحه محومیگردد و اولیهیا شکل ساخته شده 

  .برای استفاده بعدی قابل دسترس میباشدحفظ میگردد وکامپیوتر

 

Open in block edition 

با  بلوک را یشودفعال نباشد م این قسمتاگرموجود است،  ( 1.3.5شکل ) پائین مینو درسمت چپاین گزینه   

فرا خواند ودرصورتیکه این قسمت فعال باشد بلوک آنرا  insert blocks توسط و ختسا  Okتائید دکمه 

 .بصورت شکل زیر ظاهر گردد  Block Editorدرقسمت پنجره ویرایش بلوک یابعد ازساخت ساخته شده 

 

 

1.3.5شکل  
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بلوک میباشد تا بتوان تغییرات الزمه دیگری را یک برای ویرایش اضافی   Block Editorباز شدن بلوک در 

 .ضرورت وارد نمود درصورت

 برای خارج شدن از صفحه ویرایش بلوک باید بر دکمه   میشودینده شرح داده آدر مورد ویرایش بلوک ها در 

Close Block Editor  یک پیغام برای  ، ودرکلیک کsave   بلوک آن  با تائید در صفحه ظاهر میگرددکردن

 .نمودو استفاده فرا خواند    insert block به کمک هامیتوان در نقشه آنرا  میشود، و از اکنونساخته 

 

برای این کار ، درک  saveکردن بلوک در یک پوشه مخصوص ظفحد نام بلوک را برای شوددر این مرحله می

 .باز گردد  save block asد تا پنجره رکلیک ک  Save Block asبردکمهباید 

     

1.3.5شکل                                            1.3.5شکل    

این بلوک را میتوان در یک جای  sofa_2000ساخته شده باشد با انتخاب بلوک  بلوک های دیگری اگر قبال  

 Save Blockکه خانهامکان دارد اینکاربشرطی ، گردده های دیگراستفاده استفاده بعدی ونقش مناسب برای

Definition to drawing file,    این بدان معنی است که و ،فعال باشدblock   بصورت یک فایل ساخته شده

 DWG   حفظ میگردد. 

 

1.3.55شکل  
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  .شودد تا پنجره بسته گردکلیک     Close Block Editorبر دکمه آن  بعد از

 

Insert Block   فراخواندن بلوک: 

بعد ازساختن بلوک برای فراخواندن واستفاده ازبلوک درمحل مناسب ومورد ضرورت به کمک فرمان 

Insert block  استفاده میگردد،  مثال  اگر بخواهیم بلوکSofa 2000   را دراطاقی که رسم شده است نصب

 . مینوی زیر باز گردد   Insert Blockنمائیم پس از کلیک کردن بر دکمه 

 

1.3.55شکل  

Name  : 

در قسمت نام اگر شما بلوک های زیادی داشته باشید باید نام بلوک مورد نظر خود تانرا به کمک عالمت تیری 

 .انتخاب کنید      My blockاز پوشه  Browseکه در کنار پنجره نام قرار دارد و یا به کمک دکمه  

Intersection Point  : هرگاه این خانه فعا ل نباشد چون مقدارz y x   برابر صفر است در صورت کلیک بر

خانه و اگر( میتوانید این کاررا امتحان کنید ) ظاهرمیگردد  0,0در مختصات  ساخته شدهبلوک   OKدکمه 

نیست ی برای نصب بلوک مشخص ئنو جافعال باشد بدین معنی است که در این م   Specify on Screen مربع

. 

 

 5.3.12شکل
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 با تایپ کردن مختصات  را د ویا اینکار ررا در محل دلخواه نصب کساخته شده با موس میتوان بلوک  حاال

yو x   آنرا محل نصب مختصات  معلوم باشد در اینصورتدر پنجره فرمان در صورتی که محل نصب بلوک

بلوک مورد نظر درآن محل نصب راست موس  ویا فشاردادن بر دکمه Enter و با کلیک بر دکمه باید نوشت

 .با موس نصب میکنیم ( 5)اما در این مثال بلوک ساخته شده را در نقطه  میشود،

 

1.3.53شکل .شکل نصب بلوک به حالت ساده  

چنانچه در شکل باال دیده میشود بلوک ما بهمان شکلی که رسم شده بود در اطاق مورد نظر نصب شده است، 

دیگر درکنارکوچ نصب شده قراردهیم بازهم میتوان ازهمین بلوک به  (مبل)حاال اگر بخواهیم دوعدد کوچ

 .نده ونصب نمائیم درجه  چرخا 55بلوک را به جهت عقربه ساعت به اندازه   Rotation کمک امکان 

 

  

               1.3.54شکل
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1.3.51شکل               

Rotation  :  نصب و چرخاندن بلوک در قسمتRotation   اگر . دو نوع امکان چرخاندن بلوک موجوداست

فعال باشد در اینصورت امکان و چرخاندن بلوک در صفحه  اتوکد با چرخاندن   Specify on screenخانه 

 .و میتوان زاویه دلخوا را در پنجره فرمان نوشت و کلیک کرد مانند شکل زیر ، میگردد میسروس م

با وارد کردن زاویه    Angleغیر فعال باشد در قسمت    Rotation specify on screenهرگاه خانه 

 . .درجه در صفحه ظاهر وبرای نصب اماده میگردد 55بلوک ما با چرخش  º 55مثال   دلخواه 

Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]:  <Ortho off>> 

Specify rotation angle <0>: 45 

 

 

 

 

 

              1.3.55شکل

بلوک )مبل سوم  – º 55برای ترسیم کوچ سوم در جهت مقابل کوچ دوم میتوان با وارد کردن مقدار زاویه  

درجه مثبت یا زاویه  º 255 این کوچ نسبت به رسم اصلی یا بلوک اولیه زوایه د زیراورا  نیز نصب نم( سوم 

º55 - را میسازد. 

 

 

 

 

 

 1.3.55شکل
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WBlocks   

در نقشه و طرح  مدر اینست که از یک بلوک به هر اندازۀ که خواسته باشی   wblockتفاوت یک بلوک و 

 نموددرهمه طرحها استفاده ( بلوک)مورد نیازرا د، برای اینکه هرشکل وعالمت رموجود میتوان استفاده ک

  .دردر حافظه اصلی کامپیوترحفظ ک  wblockباید آنرا از طریق 

برای استفاده  مهمه نقشه ها و یا هرجائی که بخواهی آنرا در نبعد از حفظ کردن درحافظه کامپیوتر میتوا

  .قرارمیگیرد مادردسترس 

 .ظاهر میگردد اتوکده فرمان مینوی زیر در صفحه در پنجر  wblockدر صورت نوشتن کلمه 

  

 

 1.3.55شکل 

 

 .این گزینه برای نشانی کردن موضوع یا شکل مورد نظر است    

 .در صورت فعال ساختن این قسمت بلوک بعد از ساختن از صفحه پاک میگردد 

 .محل یافتن دایرکتوری که بلوکها در آن ذخیره شده است   

 .استفاده کنید همیشهشما میتوانید آنرا  W Blockبا ساختن یک 

تنها میتوان محل استقرار بلوک را تعیین   lnsert bloekکمک به فراخوانی یک بلوک  فرماندر  :توجه

 .در صفحه ظاهر گردد زاویه ایکه در کدام محل قرار گیرد و با چه رد،ک

باید بلوک متحرک برای اینکاربیاوریم  دیگری را در یک بلوک بوجودتغییرات  برای اینکه بتوان امکان

 .بسازیم Dynamic Blockیا
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 Dynamic Blocks متحرکبلوکهای : 

 .رسم میکنیم 2555*555را به اندازه ای  مستطیلیک برای ساخت یک نمونه بلوک متغییر

رسم  پس ازرسم مستطیل که نمونه ای از یک پنجره میباشد و هدف ما برای ترسیم بلوک متحرک با یکبار

به اصطالح فنی )ز میشود یا بطرف چپ اکردن آن میخواهیم نشان دهیم که پنجره در ساختمان بطرف راست ب

 (.؟است یا چپگ رد ردراستگ  آن 

 

 1.3.55شکل 

  .میسازیمWindows 900بنام یک بلوکی     makeblockبه کمک فرمان مستطیلاز این 

 

 1.3.25شکل 

یه خطوط پنجره و نشانه کردن نقطه چپ زیرین آن بنام نقطه مبنا مانند بعد از انتخاب و سلیکت کردن کل

 .ساخت بلوکهای قبلی در اینجا باید دو کار دیگر نیز انجام شود

          شودعالمت رفرنس بلوک فعال. 

     انتخلب گرددعالمت باز شدن بلوک در پنجره ویرایش بلوک را نیز. 

ود و پنجره ساختن بلوک از صفحه محو و پنجره دیگری بنام ویرایش بلوک ساخته میش  OKبا فشردن دکمه 

و عالوه بر  باز گردیدهرنگ دگری با که پنجره دیده میشود باز میگردد در این شیما  Block Editorبلوک یا 

 .لوحهای ترسیمی در این صفحه یک لوح پارامتریک اشکال نیز بازمیگردد

 1.3.25مانند شکل 
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 1.3.25شکل 

 

کارمیکرد، در   gripر بپردازیم چون برعکس فن قبلی اتو کد که با ییل از اینکه به ادامه ساخت بلوک متغقب

فعال گردد در اثر  Actieشیوه جدید متغییرها با سیستم پارامتریک عمل میکند، وقتی یک پارامتروارد گردد و

 .را نیز میسر میسازد ت مانند تطویل دادن شکل، چرخاندن، جابجائی و تغییر مقیاس آناتغیر

 برای تعیین و جابجائی نقطه        

 برای  متغییر های طولی و عرضی                                                                                           

 برای تغییرات خطوط مایل   

  x , Yبرای  متغییرهای                                                                                      

 برا  متغییرهای زاویوی    

 برای ردیف بندی                                                                              

          برای خط متقارن                                                               

 برای پامترهای بشکل یک لیست 

 ساختن سیستم پارامتری

 با اندازه های  متغییر                                                                        نقطه مبنائی 

 .گردداز صفحه پارامتری این لوح میتوان عمل مورد ضرورت برای  متغییرهای بلوک متغییر انتخاب 
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     Visibility 

د، در این هنگام شوو بر نقطه گوشه چپ مستطیل کلیک  گرددظاهر نمائی دید در زبانچه پارامتری فعال اگر 

 .و یک عالمت ندایه نیز همزمان رسم میگردد  ظاهر میگرددVisibilityشکل یک مثلث و یک متنی بنام 

 1.3.22مطابق شکل پنجرۀ  ،دشورفته کلیک که درگوشه چوکات پنچره قرارگVisibilityبا موس برکلمه

Proprieties   بازمیگردد که دراین پنجره نامvisibility را بهRotation  تغییردهید. 

تغییرنام درپنجره مشخصات دررسم ما نیزنام قبلی به نام جدید تغییرمیکند، اکنون نیزدوباره با  همزمان با

 باز میگردد  ) New Visibility State)کلیک برنام جدید پنجره دومی

 

 1.3.22شکل 

 OKتغییرنام داده بردکمه Links & Rigthبنام  را  Rotationنام NewVisibility Statesدر پنجره 

 .گرددکلیک 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.23شکل 

 

 نامیده ایم فعال است و از همین جا میشود   Rightدر پنجره باال دیده میشود که آنچه را که ما

هر نمائی هرآنچه را که با گردش راست چوکات پنجره رسم شده ما ارتباط ندارد مخفی به کمک پنجره ظا

 .گرددنمائیم تا همین پنجره راست گرد ظاهر 
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تا ناپدید  میگردد انتخابواین دوخط که برنگ سرخ رسم گردیده  گردداین عالمت کلیک  برای اینکار بر

 .یگرددچارچوب پنجره وخط آبی ظاهر م Rightگردد ودرحالت 

                                          

 1.3.21شکل                                                                             

 ، بلوک ساخته شده بهگرددبازکه بصورت بلوک متغییرساخته ایم را  Rightپنجره  بخواهیم کهاگر الاح  

 .ظاهرمیگرددزیر شکل 

 

 

 1.3.25ل شک

 

 .زیر نمایش داده میشود صورترافعال سازیم شکل بلوک به  Leftو اگربخواهیم که پنجره 
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فصل پنجم قسمت چهارم 
 

 Hatch & Gradientهاشور 

ورسمها نشان داده میشود، اما درعمل کاربُرد بیشترازنشان ل ی نشان دادن مقاطع اشکااهاشورها معموالًبر

دادن مقاطع دارد، مثالًبرای نشان دادن کف پوشها، کارهای چوبی، کاشی کاری وغیره که یک نمونه آنرا 

را شما دراین شکل میتوانید ببینید که ازانواع  تمان رابا مرزوحدود مربوطۀ آنبرای تفکیک محوطۀ یک ساخ

 .هاشورها استفاده شده است

 

(1.4.5شکل)نشان دادن یک سایت پالن عموی   

 

(1.4.5شکل )نشان دادن بخشی ازسایت پالن   

داده میشود وعمومیت  ئول تخنیک یا مهندسی مکانیکی نشانیمقاطع که معموالًبرای کارهای سهاشورها برای 

  .دارد به چند نمونه آن دراینجا نشان داده میشود

 

 

1.4.5شکل   
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گردیده است چند  عالمتهای هاشوردرقراردادهای که تبدیل به استاندارد برای کارهای ساختمانی ومعماری

 .میشودنمونه آن دراینجا نشان داده شده 

 

 1.4.5شکل 

که دراین شکل نشان  دیدمیتوان  Hatchزیرنام   Drawوار ابزارن  homeفرمان هاشوررا ازقسمت     

 .داده شده است

باز میگردد که  Hatch and Gradientدر صورت کلیک براین دکمه پنجره 

از این پنجره میتوان هاشورهای دلخواه و مورد ضرورت نقشه را مطابق با 

 دگردخاب و اجرا د انتررا تهیه کها استاندارهای نقشه و کشوری که باید نقشه 

اجرای  ای هاشور مهم است طرز نصب و چگونگیانچه در ترسیم عالمته

مهمترین چیزیکه در نشان دادن هاشور ها اهمیت دارد اندازه مقیاس ، آنست

 .آنست

 1.4.4شکل                                                                                        

 

 1.4.1شکل 
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 :مینوی هاشور شامل چندین قسمت میباشد مانند

1. Type and Parton  : 

د که هاشور کراین قسمت معلوم است ازاین قسمت میتوان نوع هاشور را انتخاب تصویرهمانطوریکه از 

 .وبه سه گروه دسته بندی گریده است ،ها متعلق به کدام گروه میباشد

 Predefined ازپیش تعریف شده 

 User defined تعریف شده بوسیله کار بر 

 Custom   مرسوم یا رسم شده توسط 

 

 1.4.1شکل                                                                  

o Parton  :قرارداده میشود که در  دراینجا نام انواع هاشورهای پیش ساخته شده دراختیارکاربر

 .ومارنام هاشورهای ساخته شده را نشان میدهدصورت کلیک برعالمت تیر کناری این پنجره، ط

o Swatch  : در اینجاه نوع هاشوریکه قبالً استفاده شده باشد و یا به عبارتی هاشور آماده بکار همرا

د پنجره گردبا شکل آن هاشورنشان داده میشود ودرصورتی که با موس براین قسمت کلیک 

را  Customو ANSI ,ISO, OTHERی تصویری هاشور ها و نمایش عالمتهای استاندارد ها

 .دومیتوان ازاین قسمت انتخاب نم

 
 1.4.5شکل 

 

2-Angle & scale  

قسمت دگر پنجره هاشور را میسازد که در این قسمت بعد از 

انتخاب نوع هاشورمیتوان زاویه قرار گرفتن و میزان مقیاس 

اززاویه  برای انتخاب زاویه بعضی ،هاشورانتخاب گردد

ل درجدول آن وجود دارد درصورت انتخاب زاویه های معمو

 .بنویسیمدلخواه میتوان زاویه مورنظررا 
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در عمل بسیار اتفاق میافتد که شما با وجود انتخاب هاشورو کلیک برناحیۀ که باید خط کشی گردد کلیک 

ت باتغییر میکنید اما هاشورشما برای اینکه به مقیاس کوچک انتخاب گردیده ظاهر نمیگردد، در این حال

 .مقیاس آن میتوانید هاشور انتخاب شده را مشاهد کنید

3 – Hatch origin  : 

این قسمت برای انتخاب نقطه شروع هاشورکاربرد دارد که 

و   Use current originشامل دو قسمت میباشد 

Speceified origin   مورد اول برای آنچه در شکل زیر

سمت چپ این  .یگردددیده میشود رسم م مینو

با چندیدن شکل هاشورهای  Specified originدر قسمت 

مخصوص که از اشکال دارای طول و عرض است و یا حتی 

 .درگوشه های خطوط را نیز میتوان خود تنظیم و یا انتخاب ک

     

Click to set new origin :دراینصورت شما میتوانید محل نقطه شروع هاشورتانرا خود تعیین کنید. 

Default to Boundary Extent   در صورت انتخاب این قسمت

شروع محل هاشور را به یکی از گوشه های مربع مستطیل ربط داده و 

انتخاب آن در  تصویرهمان قسمت به عنوان  نقطه آغاز انتخاب میگردد، 

 .، کاربرد آن دراشکال زیربوضوح دیده میشودددیده میشوشکل مقابل 

 

 

1.4.5شکل   

 

 :ردن تغیرات در هاشورها بوجود آو

با توجه به شرح باال تغییرات حسابی نیز در هاشورها نمای مختلفی را نشان میدهد، که چند وضعیت آنرا 

 .میتوانید در شکل زیر ببینید
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1.4.5شکل   

4- Boundaries : 

 .توسط این قسمت حدود ساحه خط کشی یا هاشور تعیین و مشخص میگردد

 .ردو سه حالت را دربرمیگی

 Add Pick points  

  bHatch)  .)توسط نشان دادن یک نقطه در وسط حدود تعیین شده

 Add Select objects 

  bHatch)  . )توسط نشان دادن محیط ساحه مورد نظر

  در انتخاب ناحیه که توسط پولی الین حد اقل ازدو طرف محیط

اینصورت نشانه گرفتن یک نقطه در محیط و در گردیده باشد در

صورتی که ازخط آزاد استفاده شده باشد برخطوط محیط باید کلیک 

 .   شود

              1.4.55شکل                                                                                            

 

1.4.55شکل   

 نتخاباجرابرای یاد شده باال  گزینهضربدر با ید با موس کلیک شود، تا یکی از سه  در اشکال باال برعالمت

 .گردد
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5- Options    : 

در انتخاب این گزینه یک اصل به مثابه انتخاب اصلی مطرح 

 .میگرد که به مثابه الگو مطرح است

Annotative  : برای مساعد ساختن فضای یک متن در

 .هاشور کاربُرد دارد

Associative  : این ُگـزینه برای ایجاد یک ساحه هاشور با

تعیین کردن حدود مرزی آن محدود و قید میگردد نه فاکتور 

 .های دگر

Create separate hatches   :این انتخاب برای حالتی است که هاشورها را ازهم جدا سازیم. 

Draw order   : این انتخاب میتواند وضعییت موقعیتی هاشور ها و

عیت کلی آنرا مشخص ُکند که چگونه باید تعیین وضعت گردد وض

مثالً حالت های مختلفه آنرا دراین تنظیمات میتوانید بیاید که کدام 

  .حالت باید استقراریابد

 

 

این گزینه امکان انتقال وضعیت و خصوصیت یک هاشوررا برای انتخاب هاشور دگر 

 . ممکن میسازد

 

 

1.4.55شکل   
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Islands   :ایر جز*: 

حد وحدود حتی ، ای مشخص میگردد، چه جزیره وجزایره توسط این قسمت تعین حدودهاشوردر سیستم جزیر

های فنی وتخنیکی نیزحد وحدود طبقات ترسیمی خود را مشخص میسازد ونمودار تصویری  درهاشورکشیدن

 .آن درهاشورهای اتوکد چنین است

 

 

Normal  :گرددمیزی یک درمیان هاشوربا انتخاب این گزینه هر حدود مر. 

Outer  :قابل شناسائی استها دراین حالت یک محدوده برای هاشور. 

Ignore  :عبورکند ود بیرونی طوری قابل شناسائی است که ازمحدوده های بعدیدمرزوح. 

 

 

Boundary 

تا  ساختمشخص به کمک این فرمان یک پولی الین بسته را در یک ناحیه با مرز و حدود معین سر حدی 

 .برای یک فایل قابل شناخت باشد

 دنکه حدود سر حد این محیط بسته با هم ناحیه را دور بز. 
 1))"  نشین  ای جزیره ازان جزیره برون آی،"*

وزاول خواندن آن نزده سال نداشتم و شنیده بودم واز ر 55که در ایام جوانی ام که بیش از میاندازد، این مبحث در اتو کد همیشه ذهنم را مشغول شعری 

ذاشته بود شعرمتاثر گردیده بودم، حتی در زمان برُخرد با این مبحث فنی نمیتوانستم مفهوم جزیره نشینی و بیان قدرت بازتابی آنرا که در من اثر گ

می از نقوش مرا سراغ مفاهیم فراموش کنم و به همین دلیل اشنائی با این فصل و موضوع جزایردر اتوکد نیز گره میانداخت و حتی در هنگام هر ترسی

 .وامید وارم که اصلیت فلسفی آن از ذهن سراینده اش با اصل اصالت نظرش بدور نرفته باشد، این فصل را همیشه بخاطر سپرده ام  میبرد،این سروده 

 (5):این مقدمه را بخاطری نوشتم که شاعر دیگری از وطنم چند دهه بعد دست نیایش گشود تا بگوید که

 ای خدای من  آه،"

 نگذار کاین پیمبر خاموش 

 در پیش چشم خلق 

 "بر مرگ کوله بار بزرگش وضو کند

 استاد واصف باختری (5)

 شکرهللا شیون (5)
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 سر حد بندی باید بروی صفحه قابل دیده باشد. 

  بعدی نیز قرار داشته باشد 5حدود مرزها باید در فضای. 

 لی نیز بصورت پولی الین جداگانه ناحیه در صورت ناحیه های جزیره ای حدود مرزهای جزیره داخ

  .باید غیر فعال گردد Island detectionبندی گردیده باشد این عمل به کمک 

 

Gradient   : 

درمینوی   Gradientبرزبانچۀ هرگاهد، میگرداجرا   Drawقسمت  Homeانتخاب این گزینه از مینوی 

Hatch and Grandient  طوط ازرنگ برای هاشورکردن استفاده میگردد و کلیک شود، دراین مینوبجای خ

رنگ وجهت تابش  عناصری که همراه با رنگ بازی میکند یک رنگ است یا ترکیبی ازدورنگ، تابش نوربر

 .از ترکیب تک رنگی استفاده شده است  1.4.55رنگ میباشد شکل 

 

 

1.4.55شکل   

 

Tow color : 

، درکنار پنجره دوم دکمه استفاده از رنگهای مختلفی که رنگ استفاده میگردد در این مبحث ازترکیب دو

 .موجود است میتوان برای رنگهای مختلف از آن استفاده بُرد
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1.4.54شکل   

 

Orientation  : 

نور و یا رنگ را در وسط شکل قرار میدهد و باتغییر زاویه جهت تابش  centeredدر این گزینه با انتخاب 

 .دنوروترکیب رنگ را عوض میکن

 

 استفاده از هاشور نمودن برای تفکیک اراضی

 

1.4.51شکل   
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 .است شدهصنعتی که در استوانه زیر نشان داده  اشکالنمونه ای از هاشور زدن برای مقاطع در 

 

 

1.4.55شکل   

 

 نمونه ای از ترکیب هاشور ورنگ 

 

1.4.55شکل   
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 فصل ششم قسمت اول
  : Layoutكاغذ فضاي

ین محيط باید انتقال داده شود تاطرح براي به ا modelمحيط مرحله ویرایش نقشه از آخرین محيطي است كه

نيزمينامند براي ورود به محيط   paper spaceاین صفحات را بنام ماده گرددقياس موردنظرآدرمچاپ نقشه 

  .شدن واردازچند طریق ميتوا (layout)یاكاغذ 

 toolbar : layout  

 menu insert : layout  

 command entry : layout  

 

- :حالت اول 

  Enterبافشردن دکمه وتائيدستون فرمان در  layoutبا نوشتن کلمه  layoutوتنظيم یک براي بازكردن

 :از اندميسازدعبارت را که درپنجره فرمان براي ماميسر محيط این اضافی امكانات

Command: layout                                                                                                                                                     

Enter layout option [Copy/Delete/New/Template/Rename/SAveas/Set/?] <Set>: 

 فرمان جاري عبارت است از توجه به امكانات باالبا

 Enter /new /layout /name < layout >: 

فضاي كاغذ   enterكه باید درستون فرمان تایپ گردد بافشردن دكمه layout نمودن نام درصورت وارد 

ن نام ساخته ميشود ومجددآ درستون به همامورد نظر  layoutتایپ گردد .S fa.geoمنظرمثالً اگرمورد نظر

ميتوان نام جدید  با نام دگری ساخته شودجدید  layoutكه در نظر باشداگر ميپرسد؟ را layout 2 امنفرمان 

 .ختساآنرا enterوبافشردن دکمه  ردکتایپ را

 .دمجددآ به فرمان اصلي برميگرداده شود دفشار  enterودكمه گرددتيكه نام دیگري وارد ندرصور

 Enter /layout /option (copy/delete/new /template/ rename /save as /set?)<Set >:  

قسمت ، انتخاب یک منظرازجدید  layoutیاوساختن منظر /پاك كردن /دراین مرحله عمليات مانند كپي كردن

 .ميگردد نيز ميتوان سود بردیاد   templateساخته شده دراتوکد كه بنام پيش

کرد (Save) تغييرنام داد وحفظ  محل مناسبباید الگوی خودرا بنام دیگری در Templatesبااستفاده از

 (1)تصویر.  حفظ نگردد  templateدرهنگام حفظ کردن باید دقت گردد که درخانه ذخيره 

تایپ كردن حرف باآن ممکن ميگردد،  وتائيد Nدرصورت انتخاب حرف ها  layoutانتخاب نام جدید براي 

کد باید درهنگام نصب برنامه اتو. ميگرددميسرفرمان در پنجره امکانات ایجاد شده عمليات زیر مجموعه اول 

الگوی موجود در  ازانواع مختلف جدولهای بتوان تا گرددخاب نتا  Template کاملکه نصب  نمودتوجه 

 .گردداستفاده  اتوکد
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(1.1.1)تصویر  

نصب   SAدرصورت تایپ. ميسازد آماده امكان كاپي کردن را گردد،فرمان تایپ ستون در  Cاگرحرفمثال 

صفحه وتائيد مجدد انتخاب ما   Deleteصورت انتخاب کلمهوذخيره نمودن زیرنام جدید ثبت ميگردد ودر

 .کاغذ ساخته شده کامال پاک ميگردد

  -:حالت دوم 

که کاررابرای ساختن فضای  قبل وجود داردساخته شده از  layoutهميشه model دراتوكد دركنارصفحه

 ( 1.1.6)تصویر  .ده ساخته استربسيارساد برای کارب  کاغ  

 

(1.1.6)  تصویر  
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ميگيریم كه درمحيط منظرنقشه قرارشود، وكليك  گيردقرار  layout (2)ویاlayout (1) موس بااليباهرگاه 

تصویر مانند وجود داشه باشد فاقـد مقياس است هم  یی نقشۀاگردرین هنگام ي وجود ندارد یازه ونقشه هيچ اند

 . ت باید كارهاي زیراجراگردددراین حال (1.1.6)

بازگردد، باحرکت موس برروی layout شناوربا توانائيهای تغيردرِمنو راست نموده تااول باالي موس كليك 

درا وازاینجا نقشه خو ردانتخاب وکليک ک ن مشخصات الزم درفضاي كاغذ رايتعيي نوميتوان برااین مِ 

نقشه های که قبال  دراین جاه آرایش گردیده بود باویرایش  وهمچنين ميتوان برای درفضای کاغذ آرایـش نمود

 .حالت اول داشتيم مانندامكاناتی را كه در جدید آراسته نمائيم

Rename /Delete, new Layout, Move of Copy, from temple, Select All layouts, 

Activate previous layout, page setup Manager…, Plot…., Import layout as sheet.., Hide 

layout and model tab 

همچنين  دارد و، کاربه این روش هم سرعت بيشتراستشناورنيرميسرِمنو مجموعه امكانات باال ازظریق 

. گرفته شودتا ازامکاناتی که دردسترس قرارميگيرد کار شده براحتی قابل خواندن استفرمانهای باز

دوباره به حالت اولی   Escapeتفاده کنيم بافشاردادن روی دکمهازامکانات ذکرشده اس نخواهيمدرصورتيکه 

 .برميگردیم

 را Layout کنيم به طریقه زیرميتواننرا اگراستفاده  چوکات بازشده درقسمت وسط تصویرشماره دو 

را   Deleteتا فعال گردد ودکمه نمودهباموس روی یکی ازاضالع مستطيل کليک رد، ازروی صفحه پاک ک

 .ازصفحه محوميگردد (دریچه دید)د فشارداده مستطيل درصفحه کلي

تصویرشماره دو برعالوه چوکات داخلی دیده ميشود که یک چوکات دیگرنيزوجود دارد   Layoutدرصفحه  

که باخط منقطع درصفحه ظاهرگردیده است این چوکات حذف نميگردد زیرا کادرفوق فضای واقعی ناحيه 

آنچه را که ما بخواهيم . اشد، که چارچوب اصلی ترسيمی نقشه را ميسازدظاهرساختن نقشه درفضای کاغذ ميب

 .ازنقشه خود درکاغذ چاپ کنيم باید درداخل همين چوکات گنجانيده شود

 : مشخصات جدولنصب 

، مقياس نقشه که كنترول كننده نقشه، طراح، نام طرح، نصب جدول مشخصات عمومي نقشه مانند طرح

گوشه پائين سمت راست نقشه باید گنجانيده شود این جدول دراتوكد بنام ت كه دردرهرطرح مهمترین چيزي اس

attribute   1.1.6)یاد ميشود شكل (  

Attribute of the one company (6.1.3)                        

 

1.1.6شکل   
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 : الف

د كه باید وصي دارندارد براي خود جدول مخص، موسسه ویا اداره اي كه باطراحي نقشه سروكارهرشركت

شه پاین گوآن موسسه رفته وپس ازانتخاب جدول در به فایل جدول مشخصات مخصوصtemplate طریق از

توجه نيز A0 ویا A4,A3,A2,A1این حالت باید به اندازه كاغذ مورد نظرسمت راست نصب گردد كه در

 . گردداندازه دقت الزم  انتخابودر شود،

 : ب

راه ساده ساخت جدول مشخصات اینکار گرددمخصوص خوداتوكد استفاده Templateدرنظرباشد که ازاگر

 .ميتوان فراخواندزیر هنرا به طریقآاست و 

 select template from fileبنام که جدیدي بازميگردد مينوي ،شودكليك Templateگزینه باالياگر

 (1.1.6تصویر)

 

(1.1.6)تصویر   

كه نقشه با كدام نورم باید تهيه ، رد درنظرگرفته شدهاتوجه به ستاندبانظررا موردlayout ازجدول فوق ميتوان 

باانتخاب iso  مریكا ویا استندرد بين الملليپروژوی آستم يلماني ویاسآ dinیا acd مثالً  .ميگرددانتخاب  ،شود

اب شده که کاغذ انتخ گرددخوب توجه  باید متغييراست A0الي A4اندازه كاغذ نقشه كه ازاستندرد مورد نظرو

 دارد یا خير؟ دراندازه انتخاب شده گنجایش طرح را نقشهانتخاب شده برای مقياس درنظرداشت  با

 . اهميت داردچگونه باشد افقي باشد یاعمودي نيزكاغذ استقرار وضعيتویا اینکه  

  insertبنام ميگردددرصفحه اتوکد بازدیگري ه پنجر OPENدادن روي دكمه ، بافشارانتخاب درستاز بعد

layout  (1.1.6تصویر )باكليك كردن روي یكي از layout(1)وlayout(2)  ساخته فضای کاغذ جدید

 .ميشود
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(1.1.6)تصویر   

منظر جدیدی ساخت ميتوان نيز دنباش شتهاري مخصوص خود را داذنامگقبالً ساخته شده وهای که  layout از

وجدول  طراحی شده باشدقبال که layout اگر ،ودجدید ساخته ميش layout منظریا OKروي دكمهبافشاردادن 

 برای ساخت منظرجدید انتخاب گردد layout بهترآنست كه همان نيز درج شده باشد،شه مشخصات عمومي نق

آن  ركنديتغي، مقياس ویاموضوع نقشه اگرفقط نام نقشهو نباشدمشخصات جدول خانه پری  مجددضرورت  تا

مورد استفاده نكته قابل ذكردر باید انجام داد، وادامه كارهای ضروري دگررا نموده قسمت را خانه پري

نقشه هاي  (dwg)ویا هاي ذخيره شده اتوكدنقشه template (dwt) از اینست كه ميتوان templateازپنجره 

دایتي ستم هيدراتوكد س. ردنشان داده ميشود استفاده ك  dxfتبادلوي كه باهای همچنان نقشه و dwgتهيه شده 

 (1)عدد روي  cadرپذیري يستم تغييدرصورتيكه س ابليت نصب بصورت استندرد را داردفایل ها داراي ق

 شدهه ها وارد فضای کاغذ جدید دادآن همه قيمت  ونصب templateگذاشته شود باانتخاب موضوع ازپنجره 

 .نصب ميگرددDWG كاردرنقشه  بصورت خود  layoutدرو

ات حاضروموجود محيط كاغذ قبلي را تمامي اطالعساخته ميشود، وغذ براي نقشه یك محيط كابعبارت دیگر

به  همان شكلها كه درمحيط قبلي موجود بوده ب view portsوتمامي نقشه ها . ميگرددجدید وارد   layoutدر

فحه ویرایش گردد ویا ازصها مجدداً View ports قل ميگردد وبراي ویرایش جدید بایدتنفضای کاغذ جدید م

 .گرددپاك  View ports جدید

 

 :يادداشت

نصب كنيم این امكان template را بصورت نمونه روزمره خود در  layoutهرگاه ضرورت باشد كه یك

براي  layout نصب یكاما اگرمنظور گردد،نصب  template ينويمدر DWGنفشه كه هر وجود دارد

گردد ویا  تكرار دیگري نيز ۀاشد كه درنقشي ویامشخصات خاص نقشه باستفاده ازجدول مشخصات عموم

نوي مِ كردن  saveازاین كارنيزامكان پذیراست بهتراست قبل layout ري دیگرنصب شود درباجدولهاي ضرو

 template فرمان طرح باpurge  هاي اضافي ویااحتماآل ه ازوجود الی Dimو block  گرددها پاكسازي. 
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 Delete: 

وجود دارد باحركت  deleteنمایشي نيزفرمان ها درطومار Layout سمتدرصورت كليك راست برموس درق

 اخطاریه  نه ظاهرميگردد این گزیدو با layout وفشاردادن امكان حذف delete باالي كلمه موس

AutoCAD خيرد یاحذف گردنان خاطرميپرسد که مطمئن باشيم تاهدف اصلی برای اطم ! 

حذف گردد روي دكمه   Lay-outنخواهيمصورتيكه پاك ودر محيط كاغذ انتخاب شدهOK دكمه  دنبافشر

CANCEL فشاردادهlay-out  گرددحذف نمي. 

 

 Move of Copy: 

 يروكاپي كردنيميپرسد كه براي تغو( 6تصویر)نوي به همان نام درصفحه ظاهرميگردده مِ باانتخاب این گزین

layout که درقسمت روشن صفحه نامهاي گرددمشخص  مورد نظرlayout  نشانه وبا هارا به نمایش ميگذارد

صورت كليك صفحه خانه خالي وجود دارد كه در ودرقسمت پائين راست گرددكليك دلخواه   layoutنمودن

ضافه جدید باهمان نام به ا layout یك  گردد،كليك  okبردكمه اگر ميسرميشود وحاالل منظرآن امكان نق كردن

 (1.1.1)تصویر شماره  .گردد  renameبوجود ميآید كه مجدداً باید( 6) عالمت

    

(1.1.1)تصویر   

 

 Select all layouts  

فعال ميگردد ، رنگ روشن بخود گرفته وكاغذ ساخته شدههای درصورت كليك روي این گزینه تمامي محيط 

 .ميباشد ودراینصورت زمينه چاپ همه صفحات بوجود ميآیدها  layoutكه بمعني فعال شدن 

Activate previous Layout  

  .قبلي ميبرد layout ایدرمحيط كاغذ کاربر را فرمان برعكس فرمان قبلي  انتخاب این

Active model tab: 

ازاین فرمان وقتي مفيد است كه طرح استفاده ، اتوكد ميبردmodel این فرمان مارا به محيط كاري درحالت 

زدكمه هاي جهت دارصفحه که درقسمت پائين چپ تا مجبورنشویم ا داي زیادي باشه layoutدراتوكد داراي

 .شترميسازديبر دارد استفاده نمایم استفاده ازفرمان ذکرشده سرعت كارراقرا        مانند باعالمت تير
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Page setup manager 

كه محيط كاغذ  دیده ميشود( ..1.1)مثالًدرتصویر ميگردداین گزینه پنجره به همين نام بازدرصورت انتخاب 

Bamiyan .University .satellite map داردقرار. 

  

(..1.1)تصویر      

 یامثال درقسمت اندازه چاپ  مشخصات صفحه موجود راميتوان دید  selected page setup detailsدرپنجره

Plot size :594.00 * 841.00mm(landscape) رانشان ميدهد حاال اگردرقسمتpage setup   ازجمع

اسم Fac.of.geo.s يولوژی راکه بنام دانشکده علوم ج  Layuotراین طرح بخواهيمصفحات ساخته شده د

دادن روي به تعقيب آن پنجره را بافشاركليك كنيم و  set currentگذاری شده است انتخاب كنيم وروي دكمه

 ( 1.1.6) تصویر . تصویري زیرراخـواهيم داشت ..1.1ببندیم بجاي تصویر Closeدكمه 

   

 (1.1.6)تصویر   

كه دراین نمونه قراردارد درمحيط كاغذ كوچكتره بجاي یك كاغذ مناسب مقياس نقشه معني است كن بدین ای

 . است   296.97mm*209.97اندازه چاپ بجاي ابعاد كه قبال ذكرشد كوچكتراست واندازه جدید
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ظاهرميگردد   new page setupكليك كنيم پنجرهnew روي كلمه  page setup manager ينويماگردر

  Drink water setupتایپ نمودن نام جدید مثالميپرسد باازما واکنون نام صفحه جدید را درستون باالئي 

هرميگردد كه دراین ظا B.U.satelit map  page setupدیده ميشود که پنجره گرددكليك  okروي دكمه اگر

 .ميشودبه تفصيل شرح داده  (هفتم)مورد درفصل

 ونقشۀ موجودكليك شود وازمجموعه فایلها   importروي دكمهpage setup manage ره پنجدرصورتيكه در

 .را وارد ساحه كاري خود ميسازیمنقشه  درآنصورت این گرددانتخاب  Bamiyan university Druمثالً 

 

Plot…..  

نقشه  ،با تعين مشخصات چاپ ميشود، پنجره وضعيت یا رهنمای چاپگرظاهردرصورت انتخاب این فرمان

انتخاب درصورت تعين مشخصات چاپ ازهمين قسمت ميتوان اندازه واقعی كاغذ را نيز. اپ ميگرددآماده چ

شه بصورت درقسمت چاپ نقانتخاب کاغذ برای چاپ وتنظيم نقشه وچاپگر رایش وضعيت چاپآدرمورد  ودنم

 .ميشودمفصل شرح داده 

هاي متعددي   layoutضعيت قرارگرفتن محيط ودرقسمت پائين صفحه  شودنگاه  ..1.1اگردرتصویرشماره

فرمان بينيم این موضوع را خوب به خاطربسپارید تا در ميرا نيزModel  دیده ميشودوعالوه بر ان فضای

 .این فرمان شرح داده شودکاربردبعدی چگونگی 

 

 Hide layout and model tab 

ومحيط هاي نام گذاري   modelایش محيطآن تمام وضعيت نمانتخاب این گزینه درصورت كليك نمودن روی 

درقسمت ستون زیرین كه . ادانجام د شت به حالت اولی باید کارهای زیررابرای برگ. شده ناپدید ميگردد

 (1.1.6تصویري ) .ندميتواند ما را کمک ک ظاهر ميگردد layout و model دوعدد سمبول 

   

 جدول گوشه نقشه برای شرح مشخصات نقشه و طراح
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(1.1.6)صویر ت  

 

1.1.16تصویر  

تمام نامهای که درليست پائين صفحه  layoutفضای دیگردر گرددكليك maximize view port دكمه اگربر

به فضای  Model فضایشده ازها که بيانگرنقشه های ظاهر  layoutليست نامهایو  modelقرارداشت مانند

 .خود ظاهرميگرددباكادر  layoutدر شكل نقشه موجود ازصفحه محوشده وفقط شدهکاغذ ساخته 

باشد   layoutویامحيط كاغذ که سمبولmodel موس را باالي قسمت باید  وضعيت اوليبراي برگشت به  

مجدداً بحالت اولي  تارا فشارداده  display layout and model tabsكه  باالطرف قرارداده باكمي حركت ب

لف که ازیک مودل ميتوان برای منظرهای مختلف نقشه وضعيت منظرهای مخت (1.1.16تصویر.)برگردد

 ( 1.1.11شکل )  .را در فضای کاغذ طراحی گرددومشخصات کلی نقشه ها 

 

 .را دارد که کاررا برای تهيه نقشه های تشریحی بسيارساده ساخته است  Layoutاتوکد توانائی ساختن دها
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دومفصل ششم قسمت   
 View portsهاي نمايش  يا ديد منظر

هدف دیدن همزمان یک طرح از نماهای جداگانه اگردر یک صفحه چند زاویه دید  ازطرح یک دیدن براي 

یا منظرهاي نمایشي  ميتوانزیربه سه طریقه  راممکن است واینکار View portsاین کارازطریق باشد 

view pots رابسازید. 

Toolbar; layout                                                      1- توسط ابزارهای منظر 

         Menu: view > viewports named viewportsنوی اتوکد م  طریق از 2-

                         Command entry: view portsدرستون فرمان با نوشتن آن  -3

 

 Commandرمان  ف پنجرهساختن منظر ازطريق 

نوع منظرها دهيم پنجره نمایش براي توليد رافشار enter بنوسيم ودكمهرا vports کلمه اگردرستون فرمان  

نوميتوان منطر های نمایش را انتخاب کرد، همچنان برای هر منظر نمایش نام که به کمک این م   ميگرددظاهر

 (1.2.6تصویر) .برگزیدجدید 

 

 

1.2.6تصویر   
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 :اتوكد نویم  از  

ميگردد همين پنجره باز گرددانتخاب   Named View portو View portsرفته وگزینه View به منوي  

 . دیده ميشود  named view ports و new view ports درقسمت باال دو زبانچه بنام هاي 

اي مختلفي امكان انتخاب ساختن منظره دیده شود،  new viewportsقسمت زبانچه سمت چپ یادراگر :الف

....   tow horizontalیا  single ،tow vertical یا  Active model configuration :وجود دارد مانند

دكمه سمت دهي صفحه كليد  نشان ميدهد كه باكليك كردن روي هریكي ویاحرکت باالوپائين با ره راوغي

ست پنجره فوق نيزنحوه قسمت را مورد نظررا انتخاب كرد كه همزمان درصفحه نمایشمنظرميتوان كامپيوتر

 .دیده ميشودنمایش منظرها 

هدف انتخاب صورتيكه مثالًدر ،استآریش صفحه موجودری برای ـتـامکانات بيشدرقسمت پائين این پنجره 

توسط گزینه درسمت چپ امكان ایجاد فاصله  هرسه منظرکنارهم ظاهرميگردد کهمنظرباشد  3شترازيبمنظر

spacing  جود داردو منطر هابين. 

  spacing : 

ها ویا با درج عدد ميتوان آنرا ایجاد فاصله بين دو منظرميباشد است درصورت كليك نمودن روي تيربرای 

  .ویاچند منظراست 3ر فاصله بين دراین قسمت بيانگعدد وارده كرد ( انتخاب)خانه پري 

 

Setup:  

  . ددرگبعدي انتخاب ميتوان محيط دوبعدی یا سه دراین پنچره  

 

 : change view to   

 .را انتخاب كرد v ویا current ،oleiيتوان یكي ازسه انتخاب دراین جام

 

  :visual style  

حالت ميتوان انتخاب نمود درصورت كليك روي دكمه چندین را دراین گزینه 

ok درمحيط همان منظره انتخاب شده راmodal ایجاد ميكند بصورت خودكار

 باشيم درستون فرمان ميخوانيم كه  layoutذ یاواگردرمحيط كاغ

Specify first corner of <fit>: 

ـم ياست انتخاب کنـحال اجرا وحاضرکه فرمان درfit> >اگرماهمان

منظرهای ما بصورت خودكاردرصفحه اتوکد دهيم رافشار  enterمهدكو

 پنجرهقسمت انجام ميپذیرد که درتوسط اتوكد وقتی این کار. ساخته ميشود

درین  باشد  tree leftانتخاب  standard viewportsوضعيت منوی 

سمت راست مساوي بخش آن در 2را به سه قسمت كه صورت صفحه كاغذ 

 ( 1.2.2)شكل  .وردبوجودميآرا ودرسمت چپ كامال یک منظر ونصف صفحه را ميسازد یا دوخانه مساوی 

 

www.shahmama.com .حق چاپ برای نويسنده محفوظ می باشد



 اتوکد  عملی موزشآ

 

  
319 

 

(1.2.2) تصویر  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Viewports: 
 به كارستم مختصات را يميتوان وضعيت مختلف سهریك ازنقشه ها دیدجهت وت يبراي سهولت درتعين موقع

اگرمنظورما تهيه  مثال ،به همان نمای دید نگاه شودنقشه یك شي درنمایش براي نمایش هریك ازجهت  ،ببریم

هاي دید یک طرح را که بيننده باشد دراین منظرها تمامي جهت  multile view ports های مختلفدید 

یا . ساختميتوان نيزستم مودول يرسدآنرا نمای جانبيدید ازباالویا (مقابل)دید پيشرو، مقابل ميبيند مانند دید

 (66)تصویر  . ظاهر ساختصورت ایزومتري یكي ازدیدهارا ب

 

 طرح درفضای مودل( 1.2.3) تصویر
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وقتي  این تغيرات را ن تنظيم کرداميتو  ucs vpهرمنظره را توسط ucsعي يستم مختصات طبيتنظيم س

 باشد( 6)برابر TILEMODE system variable يستم تغيرات یااریم  كه سذبه نمایش بگ ميتوانيم

ایزومتري و نمای دید مقابل ، اشتن دید باالي نقشهذتصویرزیراگریك منظره سه خانه اي براي نمایش گمثالً در

درقسمت فرمان وکليک   Vportsبانوشتن گرددجهت دلخوا بخواهيم بصورت خودكارترسيم  یا( بعديسه )

 THREE RIGHT ظاهرميگردد درصورت انتخاب  VEW PORTSپنجره نمایشي Enterدکمه بر

 .انجام دهيم(1.2.3)رایش مطابق شكل آو

 

 
(1.2.6)تصویر   

 

جهت دید جانب دیگر  VIEWاشكال زیرراپس ازترسيم دریك  LAYOUTوهم در MODELهم درقسمت  

 وهمچنان براي ترسيم اشكال( 1.2.6)و( 1.2.3)شكل رسم شده بصورت خودكارظاهرميگردد نقشه هاي 

بخوبي قابل رویت است فقط ( 1.2.6)نقشه هاي كه در بصورت حجمی نمایان استرناحيه سه بعدي د

 مقياستا کوشش گردد ها  VIEW PORTدر نماهریا مقياس نمایش   ZOOMدرصفحه نمایش ميزان زوم 

ت بصورت مساوي انتخاب گردد درآن صورت وضعيتمامي ناحيه ها ZOOMاگر ،باشدمتفاوت ن انها

ی است وقتقابل ذكر. دردكه باید درهنگام ترسيم ونمایش دقت گراشكال به موازات همدیگرقرارميگيرند استقرا

ظاهرميگردد   view portپنجرهدرآنچه  گرددتایپ  Command قسمت فرماندر VPORTSفرمان که

  .استندرد اتوكد استبه نمایش گذاشته ميشود   layoutصفحات مودول ویا در
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Viewports spacing 

 قسمت درنظر را ازهم جدا ميكند ومميسازد كه چوكات هاي   layoutفاصله بين پنجره هاي منظره هارا در 

setup   2براي تنظيم ميحط دوبعديD  3وسه بعديD ميگردد وقتي یك  یفعال عمل منظردر ،ميباشد

VIEWPORTS ه دریك قسمتاین امكان نيزوجود دارد ك گرددمحيط كاري مودول به چند قسمت تقسيم در 

بزرگ نمائي چند برابرمثالً  یك بخش كوچك نقشه را باآن  ي دیگريودرقسمت ها گيردآن تمامي نقشه قرار

 .كه تمامي طرح بازار بند امير را نشان ميدهد( 6.3.5)دید درتقسيم بندي زیرميتوان این وضعيت را بهتر

 

(بند اميربازار طرح )  

   

 شيرزاد.ا.طرح د   (..1.2)تصویر         بازار بند امير

 

 طرح ساختمان ریاست صحت عامه باميان دردید منظرهای اتوکد دید چپ

Left  

 (1.2.1)تصویر
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    Right استرهمان طرح دید 

 (1.2.6)تصویر

دید فوقانییا طرح باال     Above  

 (1.2.6)تصویر 

طرح بازار در دید پائين   Below 

 (1.2.6)تصویر

باميان دردشت عيسی خان( مارکيت)ساحه تجاری  برای ۀاییک طرح نمون  

     

Three Horizontal              ( 1.2.66)تصویر های             Three vertical 
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به یك منظره خانه هاي كوچك را 2RIGHT و2LEFTطرح هاي فوق بجاي در بخواهيمدرصورتيكه 

 .کردظره را به یك منظره تبدیل من 3استفاده نموده وهرJOIN ردهيم ازفرمان يتغيگتربزر

 Select DOMINANT VIEWPORTS : 

CURRENT: PRESS ENTER OF SELECT TO VIEW PORT: SELECT VIEWPORT TO 

JOIN: SELECT A VIEWPORT 

 THREE RIGHTمنظربعدازاجراي عمليات فوق بالفاصله سه منظره تبدیل به یك منظره شده درصورتيكه 

 .استممکن این کارنيز ردتبدیل ک  VIRTICALبه دوميتوان  دباش

 

 : tools viewportيا  ازنوارابزارمنظرها ترسيم 

بازميگردد كه  ۀفشاردهيم پنجرراست را یك بارماوس  چوكات اتوكدهرگاه درقسمت خالي سمت راست یا

ه هاي كاري را بكه امكانات ظاهرسازي نوارابزار نوار دیگري ظاهرميگرددACAD كلمه آن  درسطراول

 (1.2.66)تصویر .اردایش ميگذنم

كه سمت چپ تصویر  viewportsابزارببریم وكليك كنيم نوار viewports كمهدباالي خود را ماوس  كهيوقت

چپ ماوس  آن وفشردن بردکمه درقسمت باالئيماوس  دادنظاهرميگردد باقرار دیده ميشود (1.2.62)شماره

   (1.2.62)تصویر .اریمذدرجاي مناسب ميگ آنرا

 دراین شماره ازچپ به راست   

single view port,disply viewports dialogComvert object,to viewport 

,polygonal,viewport  Clipexisting viewport 

 v بسمت پائين یا را بروي تيركماوس  وجود دارد وسمت راست دریچه قراردارد كه اگر بصورت اشكال

مينوي  گردديك هرگاه بروي اولين دكمه ازسمت چپ كل قياس بازميگرددمی م پنجره نسبت هادهياست قرار

 .شرح داده شد( 1.2.6)و(1.2.2)شماره آن درباالآمده است تصویر ميگردد كه شرحدیالوگ منظرها باز

Single viewport  

یك  بصورتكه  viewportترسيمي بردومين دكمه سمت چپ نوارابزارماوس  درصورت فشردن كليد چپ

 مربع كامل رسم شده را دارد درصفحه فرمان ميخوانيم كه

 Command: _-vports 

Specify corner of viewport or  

 [ON/OFF/Fit/Shade plot/Lock/Object/Polygonal/Restore / Layers/2/3/4] <Fit>: *Cancel 
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  (1.2.66)تصویر                            (1.2.62)تصویر
 گرددشده است استفاده  شنهاديپازامكانات ایجاد شده كه درصفحه فرمان بخواهيم اگر  view portقبل ازترسيم

ف كوچك نوشته شده است بدین معني است كه گ شروع شد ه ومتباقي حروف باحركه با یك حرف بزر یماتكل

 دكمه راستبر یاو دهيمشارفرا  enter دكمه و سيمینوب ميتوان بانوشتن همان حرف اول چه بزرگ یاكوچك

ف بزرگ دوحر براي استفاده ازفرمانهاي كه با ميشویم ان فرمانمحيط هم استفاده واردگردد،  كليكماوس 

 كه شرح امكانات فوق را کليک نمائيمرا  enterميباشد باید هرحرف را نوشته ودكمه  layerو onمانند 

  .بعد توضيح خواهم داد درصفحه  

وبعداً به شرح فرمان هاي یادشده  اشاره ميشودها چند نمونه ازترسيم منظرخست به نین مرحله اما درا

 ميپردازیم 

بارنگ تيره سپس شود وساخته   viewportرابنام  layoutباید  viewportقبل ازساختن یك منظره ازنقشه یا

يره این است كه درصفحه انتخاب رنگهاي ت گردد، دليلتزیين  (blue) یا آبي تيره cyanرنگ فيروزه ای مثالً 

  .ظاهرگردد کامالً هاي سفيد وهم درصفحه هاي رنگي 

رسم   layerفعال باشد تاچوكات ترسيم شده به همانباید ساخته شده  (layer)هالی view potrدرهنگام ترسيم 

ازچاپ باید ازروي صفحه محوگردد تاچوكات هاي منظرها  قبلاینکه نقشه تکميل ميگردد  پس از. گردد

  .نگرددظاهر صفحهرد

نقشه كشها ، انجينران، مهندسينکه درفضاي كاغذي بهمين روش است viewport روش سریع براي ساختن 

 . دنشترازهمين وسيله استفاده ميكنياتوكد كارميكنند بهميشه با سيکهوهرك

 

 (1.2.63)تصویر
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 :شيوه كار

آورده   layoutحركت داده وبرصفحه راخودماوس  viewport  singleعالمت بااليازانتخاب وكليك پس 

 .خود را انتخاب كنيمودرقسمت فرمان ازما پرسيده ميشود كه گوشه منظر

Command: _-vports 

Specify corner of viewport or  

 ON/OFF/Fit/Shade plot/Lock/Object/Polygonal/Restore / Layers/2/3/4] <Fit>: *Cancel* 

را وضعيت زیر  ه بودردیدگمشاهده قبالً نيز هیا فضای مودول صادرکنيم چنانچهمين فرمان را درناحيه اگـر

 . خواهم داشت

Command: _-vports 

Enter an option [Save/Restore/Delete/Join/SIngle/?/2/3/4] <3>: _si 

 دادنوباحركت ميشود ساخته Viewport))مربع مادن بروي صفحه گوشه اول مستطيل یامجرد كليك كرب 

پرسيده وهمزمان درستون فرمان  ودساحه ظاهرسازی را درمنظرباید انتخاب نموانتخاب گوشه بعدي اوس م

   .ها ساخته ميشودارچوب چهارضلعي باكليك مجدد منظرميشود كه چه

Specify opposite corner: Regenerating model 

ن ردکكه قصد ظاهری ازنقشه راسمتقآن  باید توجه داشته باشيم كه اندازهکادرمنظرها درهنگام ساختن  

از به فضاي كاغذي ميباشد نزدیك ومتناسب باشد بعد   modelازمحيط  داریم وهدف ما ظاهرساختن طرحآنرا

  .گرددت امكان دارد كه درصفحه ظاهرسه حالكات منظررسم چهارچو
 .دراین چوكات نباشد  modelنقشه ترسيم شده درفضايكامال صاف باشد كه هيچ نشاني از داخل چهارضلعي: الف

 

 (1.2.66)تصویر

A-1 :ل چهارضلعي منظرها ازقسمت هاي ازنقشه فضايدرداخ model  (1.2.66)تصویر .گرددظاهر 

  .هيچ نشاني ازنقشه درآن وجود ندارد كارهاي زیر راباید انجام دهيممنظربراي وضعيت یك 
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ليك چپ ميكنيم كه دراین باركوپشت سرهم دو( 6منظر شماره )چوكاترادرقسمت وسط ماوس   .6

 لحظه چوكات منظریك بصورت ضخيم ترظاهرشده واین چوكات فعال گردیده است 

نقشه  كللو ویاعقب بچرخانيم قسمتهاي ازبطرف جرا( دكمه دوراني موس)اگردكمه وسطي موس .2

 .مانند ظاهرشدن طرح درمنظرشماره دودرفضاي مودول ظاهرميگردد ( های ترسيم شده نقشه)

 را بروي صفحه ترسيمي مودول اي است كه این پنجره امكان دید ماپنجره ها ت ساده ترمنظریا بعبار

را با این پنجره باز شده  modelوضعيت قرارگرفتن صفحه ماوس  بازميگردد وباچرخاندن دكمه دوراني

  .زدرا ميسرميسا وامكان كار برده به ميحط مودول د  به معني دیگرما را ازفضاي كاغذي تثبيت ميكن

2A-: 

ر نقدنقشه آنرا آخود برمنطقه ونقطه دلخواه ماوس  ريدادن قسمت وسط نشانه گيكه نقشه ظاهرشد باقراروقت 

درتصویرشماره ( 3)مثالً چوكات شمارهباشد  دراین پنجره قابل رویتبزرگ ميكنيم که نقشه مورد نظر

(1.2.6. ) 

2-B :يشتري بازميگردد كه امكانات بكنيم منوي شناوركليك ماوس  راست اگرداخل چوكات فعال شده بردكمه

توسط این فرمان ميتوان  ،شتردارديبمان كاربرددراین ز zoomو panهاي ذارد امافرمانميگبركار دراختياررا 

 ما در داخل منظر استفاده گرددzoom وpan نقشه خود كارگرفت وقتي ازفرمان  براي تنظيم وجابجائي

را كليك ماوس  م مجددآ دكمه راستیخارج شوفضا  م ازاینيواگربخواه میقرارگرفته ا  modelدرمحيط 

مقياس نقشه ( 66تصویر()6قسمت )يمداده وكليك چپ رافشارميدهقرار  exitركلمهرا بماوس  ميكنيم

سان است هرگاه آبسيارساده و  viewportين مقياس نقشه در يتع براي  scale in viewports درمنظرها

فعال ميگردد وچوكات برنگ تيره    viewportآن  گرددسرهم وسریع كليك  بارپشتهرمنظر دوبر

 .ترظاهرميگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1.2.6تصویر)

 . دردگميين يتع طریقه زیرن مقياس نقشه به سه يتعي

 ماوس  دراین هنگام اگر( 1.2.62تصویر )دارد ين مقياس قراريجدول تع viewportنوارابزار راستسمت در
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بزرگ وكوچك نمائي  ،شودوكليك  گيردوهرمقياسي كه درنظرباشد قرار 6:666ویا  6:66 مثالً را برمقياس 

 viewل باشد عدد مقياس نقشه درنوارابزارنقشه ها فعانمایان ميگردد وتازمانيكه منظر  viewportنقشه در

port  نشان داده ميشود وهنگاميكه ازمحيط این viewport  قياس نيزاعداد مقياسي درجدول مخارج شویم 

 . رميكند وبه نسبت مقياس قبلي یا وضعيت اولی برميگردديتغي

رادرپنجره نقشه ها رد وجود دا 6:666تا 6:66عالوه براعداد مقياس كه بصورت درستون اندازه مقياس ها 

 .اردذبه نمایش ميگمنظر

معموالً  كه 666:6الي  2:6  یا 6/    8=   0.  1وجود دارد مانندنيز( به مقياس انچی)مقياس بزرگنمائي  ميزان 

س متریك سيستم مقياس انچی نيز سيستم مقيااین ستون عالوه بربراي ترسيم جزئيات نقشه كارگرفته ميشود در

ستم يوبهمين شكل مقياس هاي سنشان داده شده است   ¾ =   0.  1درپنجره مقياسها قراردارد كه باعالمت هاي

 .ميتوان استفاده کردبرای نقشه های مکانيکی   viewportانگليسي درمتون مقياس نوارابزار

تمام  فضاي  این مورد انتخاب گرددوجود دارد اگر   scale to fitمقياس كامل بابرای نمایش کامل نقشه  – 6 

( 2)شماره شکل نقشه نه آن درميگردد كه نموظاهردرمنظر space  modelصفحه ترسيم شده در

  .دیده ميشود( 1.2.61)شماره تصویر

 ویا 6:266ویا  .6:2، .6:6مثالً درستون مقياس ها وجود نداشته باشد هرگاه مقياس مورد نظر -2

نمایشي نقشه فعال باشد درقسمت ستون فرمان بانوشتن یامنظر  viewportنصورت اگرآدر، نبزرگترازآ

 .مدسترسي پيدا ميكنيبه امكانات زیر  enterاست وكليك كردن به دكمه zoomكه مخفف  zحرف 

Command: z 

ZOOM 

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

مقياس  امثالً ظاهرساختن نقشه ترسيم شده ب با کدام مقياس نقشه ظاهرگردد؟كه ميپرسد دراین مرحله  اتوكد

مقياس مورد ون اکناست و scaleرانوشت كه بيانگري  sفرمان حرف  درصفحهباشد باید  6:266مثالً اگر

درصفحه فرمان جمله  enterوفشاردادن روي دكمه  sبانوشتن حرف  بنویسيم،با عدد  باید نظررا

 .ظاهرميگرددزیر

Enter. a. scale .factor (nx or 

nxp)   قيمت هايnx قيمت  دميتوان

رابخود  2xویا 5xمثالً عددي حقيقي 

بگيرد بدین معني است كه طرح 

ه ساخته فضاي كاغذي ومنظري كدر

 3قي خود ایم نسبت به وضعيت حقي

ميشود  برابر بزرگترنمایش داده

ومعموال برا ي بزرگنمائي استفاده 

 .ميگردد

 

 

      (1.2.61تصویر)                                             
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 .دونمونه ازمنظرهای ساخته شده را با جدولهای نقشه دراینجا ميتوانيد ببينيد

 

 1.2.66شکل 

 layout ساده برای اشکال ساده   

 

1.2.66شکل   

 یک منظر برای نقشه های مهندسی و سویل
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