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  مقدمه مولف
  

دسترسی به نظر برای بسياری از دانشجویان و مهندسين محيط برنامه اتوکد خسته کنند و کسل کننده می باشد و 
  .باشدمی به بسياری از فرمانهای این برنامه دست نيافتنی 

استفاده این نرم اگر ابتدا هدف از .اما باید این را گفت که هر برنامه برای کاربرد و عملکرد خاصی طراحی شده است
افزار را برای خود تشریح کنيد می توانيد فرمانها و دستورات مرتبط با هدف خود را یافته و به طراحی ایده های خود 

  .بپردازید
این کتاب به طور بنيادی به آموزش اتوکد دو بعدی پرداخته و کاربران و کارآموزان اتوکد با مطالعه این کتاب می توانند 

  2005تا  2008همچنين این کتاب برای ویرایشهای .بر این نرم افزار داشته باشند ای حتی پيشرفتهط کافی و لتس
  .می باشد 2008می باشد و اساس این کتاب ویرایش 

ی و بنيادی در این برنامه ستفاوت اسا 2009با انتشار نسخه نهایی  2009در سال  )(Autodeskاتودسکشرکت 
ا مطالعه این ب.انجام داده است و محيط کاربر پسند را برای این برنامه ایجاد کرده استبت به ویرایشهای قبلی آن سن

زیرا با یاد گيری و چگونگی عملکرد دستورات و فرمانهای .کتاب شما توانایی کار با این ویرایش را نيز خواهيد داشت
  .تاتوکد توانایی کار با هر نسخه ای از این نرم افزار را خواهيد داشبرنامه 

با اميد به این که این مجموعه مورد توجه حضرتعالی قرار گرفته باشدالزم به ذکر می باشد که در صورت هرگونه نظر 
  اقدام فرمایيد )  www.jch.ir( ، پيشنهاد  و انتقاد نسبت به این کتاب می توانيد از طریق وبسایت خانه عمران جوان

  
  جمال چنگيزیبا تشکر 

  مدیر وبسایت خانه عمران جوان
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AutoCAD 

  آشنایی با برنامه اتوکد
  

این نرم افزار از محصوالت شرکت  .رود های مهندسی و صنعتی به کار می افزاری است که برای ترسيم نقشه اتوکد نام نرم
را جایگزینی مناسب برای ميز و وسایل نقشه کشی مهندسان توان اتوکد  به طور کلی می. است )(Autodeskآمریکایی اتودسک

  .دانست
نای نقشه عگرفته شده است که این کلمات داری م Atuomatic Computer Aided Design & prafting اتبرنامه اتوکد از کلم

با استفاده از برنامه اتوکد این امکان برای کاربران برنامه فراهم می گردد که به .کشی و طراحی با استفاده از کامپيوتر می باشد
برنامه اتوکد قادر به ترسيم اشکال . صنعتی و الکترونيکی بپردازند ،انجام اموری همچون ترسيمات در شاخه های مختلف معماری 

  .بعدی و بسياری از کارهای گرافيکی می باشد سه بعدی و دو
  

  آشنایی با محيط برنامه
برنامه برای اجرا و امور مختلف دارای گزینه های مختلف و آسان .آشنا می شوید نگران نباشيد اگر برای اولين بار با برنامه اتوکد 

در درون این .صورت گرفته در برنامه ما را آشنا می کنداولين صفحه که با اجرای برنامه روبرو می شوید ما را با تغييرات  .می باشد
سوالی مربوط به تغييرات صورت گرفته در برنامه نمایش داده می شود که باید به ،پنجره که با شروع برنامه به نمایش در می آید

  در این شکل سه گزینه مشاهده می شود .آن پاسخ داد
  

  
  
 

   .که تغييرات را در برنامه نشان داده و می توان به مطالعه آن پرداخت.را انتخاب کنيم پنجره دیگری به نمایش می آید yesاگر گزینه 
در خواست می کنيم کار نمایش تغييرات را به زمان دیگری واگذار کند ولی با ،در این پنجره  maybe laterباانتخاب گزینه دوم 

  خواهيم که دیگر این پنجره را نمایش ندهد انتخاب آخرین گزینه از برنامه می
   .توصيه می کنيم که با انتخاب گزینه دوم همواره تغييرات برنامه را مشاهده تا دید کلی از تغييرات را داشته باشم :نکته 

  .وارد برنامه اتوکد می شویمokحال با کليک بر روی گزینه 
اما با صرف وقت و آشنایی با منوها وابزار ها کار با .شلوغ و گيج کننده به نظر می رسددر نگاه اول این برنامه ،بعد از ورود به برنامه

  برنامه اتوکد آسان می شود
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اما برای چاپ بهتر تصاویر مجبور هستيم که رنگ  ،رنگ صفحه اصلی ترسيمات در اتوکد به طور پيش فرض سياه می باشد  :نکته
برای تغيير رنگ .شما نيز می توانيد به روشی که گفته می شود رنگ زمينه را تغيير دهيد.صفحه ترسيمات را به سفيد تبدیل کنيم

کليک  colorsمه دک window elements باز می شود و در قسمت displayپبجره  optionsو انتخاب گزینه  toolsاز منوی  زمينه
رنگ زمينه تغيير  Apply & Closتغيير داده و با کليک بر روی دکمه   colorنموده و از داخل پنجره باز شده رنگ مورد نظر را در بخش 

  را برای ذخيره تغييرات فشار می دهيم okدر پایان دکمه .پنجره بسته می شودو  می کند

  
 .اتوکد موجود می باشد آشنا شویمدر این جا با بخش های مختلف در برنامه 

  
  گفته می شودبرنامه  نوار عنوانجام به نمایش در می آید که به آن اننام برنامه و نام پروژه در حال ،در باالی پنجره برنامه

  که هر یک از آنها را .قرار دارد که شامل گزینه های که در شکل زیر مشاهده می کند می باشد نوار منو ها،پایين نوار عنوان

  
  کليک کنيد منوی باز می شود

ویا بالعکس استفاده قرار دارد که از آن برای تغيير و ضعيت برنامه از دو بعدی به سه بعدی  Work spacesنوار ابزار ،زیر نوار منوها
 .مشاهده می شود... و Standardمانند همچنين نوار ابزار های .می شود

شامل مجموعه ای از فرمانهایی است که با سادگی و با یک کليک فعال می شوند و نوار ابزار ها عمدتا برای نوار ابزارها :نکته
  .تسریع در کار طراحی شده اند

که به آن  را نشان می دهدYو  Xنيز در گوشه پایين سمت چپ ناحيه ترسيم قرار دارد که جهت مثبت محور های  نماد مختصات
  گفته می شود)Ucs(سيستم مختصات کاربر

فضای  Modelمی باشد که دکمه  Layoutو دو دکمه  Modelدر قسمت پایين ناحيه ترسيم سه دکمه بزرگ قرار دارد که یک دکمه
تهيه  که داخل آن صفحه بندی مناسب چاپ و ،فضای را در اختيار کاربر قرار می دهد Layoutترسيم را در اختيار ما ميدهد ودکمه 

  جاد می کندپالت ترسيمات را ای
  

  )Command(ناحيه فرمان 
که محل درج فرمان های قرار دارد  )Command( ناحيه ای به نام ناحيه فرمان،در پایين نماد مختصات و دکمه های تبدیل فضا

عمليات متعددی اجرا می شود تا آن فرمان تکميل  هنگامی که یک فرمان شروع می شود.ترسيمی یا کمک ترسيمی می باشد 
الزم است در حين اجرای فرمانها و ناحيه فرمان در هر مرحله از اجرای عمليات اطالعات الزم را به شما اعالم می کند. گردد
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زیرا گاهی برای ادامه اجرای  به این پنجره و عبارت جلوی آن داشته باشيم و مراحل مختلف اجرای فرمان ها را کنترل کنيم ینگاه
  فرمان درج کنيم رسطفرمان الزم است اطالعاتی را در 

  
  

به این دليل اتفاق می افتد که کاربران به ناحيه فرمان  بيشتر خطاها.در هنگام طراحی گاهی هم به ناحيه فرمان نگاه کنيد:نکته
  )به دليل اهميت این ناحيه فصلی را به آن اختصاص دادیم(.توجه نمی کنند

  
صفحه  X،Y،Zگر مختصات برای تعيين مختصات نقاط ننشا. قرار داردنشانگر دستگاه مختصات و نوار وضعيت ، ه فرمانزیر پنجر

 .این مختصات با حرکت مکان نما تغيير کرده و در حالت دو بعدی و سه بعدی را نمایش ميدهد. ترسيم به کار می رود

  
شامل ابزار های کمک ترسيمی می باشد که شامل دکمه های می باشد که در شکل زیر مشاهده  (Task bar)نوار وضعيت

  می شود 
  

  
مرکز تقاطع این صليب در .در محيط برنامه اتوکد به صورت صليبی متقاطع مشاهده می شود) مکان نما(اشاره گر موس:مکان نما

 .یک مربع توخالی کوچک قرار دارد

  
 ).در شکل باال نمایی کلی از محيط برنامه اتوکد را مکشاهده می کنيد (
 



 

www.jch.ir | خانه عمران جوان 
 

 www.jch.ir  –کتاب آموزش جامع اتوکد 

AutoCAD 

و  Toolsوجود دارد که برای نمایش یا عدم نمایش این پالت می توان از منوی  Dashboardدر گوشه سمت راست برنامه پالت 
  .کنيم را انتخاب می Dashboardسپس در منوی باز شده گزینه .را انتخاب می کنيم Palettesگزینه 

  
  برنامه از دو بعدی به سه بعدی  فضاى کارىتغيير 

  
را  Workspacesگزینه  Toolsاز منوی  ،برای تغيير این عملکرد.برنامه اتوکد توانایی ترسيم در دو محيط دو بعدی و سه بعدی را دارد

 3D(یا سه بعدی )2D Drafting Annotation(سپس منوی به نمایش در می آید که می توان محيط دوبعدی.انتخاب می کنيم
Modeling(همچنين با انتخاب گزینه .را انتخاب کنيدAutocad Alassic  برنامه محيطی را از نسخه های قبلی ممتاز با عملکرد خوب

  .در اختيار کاربر قرار می دهد
  

  
  .استفاده نمود Workspacesبرنامه می توان از نوار ابزار  فضاى کارىبرای تغيير :نکته

  
  

  آشنایی با گزینه های موجود نوار منوها
File :صادر ،بازنمودن،ذخيره کردن،مرکز انجام امور مدیریتی در برنامه می باشد و دارای دستورات ایجاد پروژه های جدید،این منو
  .وارد نمودن و دستورات دیگری را دارا می باشد،نمودن

Edit :بریدم و چسپاندن را فراهم ،اتوکد می باشد و امکان انجام اموری مانند کپیمرکز انجام عمليات ویرایشی در برنامه ،این منو
  .می سازد

Veiw:های   مرکز انجام وظيفه کنترل تصویر برنامه می باشد و دارای گزینهzoom  برای انجام عمل بزرگ نمایی و دستورPan  برای
  .نوار ابزار های برنامه مورد استفاده قرار می گيرد اشاره نمود که برای مدیریت Toolbarsانجام عمليلت جابجایی و دستور

Insert:این منو وظيفه وارد نمودن و درج فایل و تصاویر از مکانهای دیگر به محيط برنامه را بر عهده دارد.  
Format :امکان بهينه سازی و تغييرات مهم در پروژه به کاربر می دهد.  

Tools: امکان تغييرات در فایل ها و پروژه و مدیریت برنامه را به کاربر می دهد،این منو با دارا بودن ابزار ها و گزینه های مختلف.  
Draw:برای طراحی یک پروژه آشنایی با تمامی گزینه ها و چگونگی عملکرد آنها .مرکز ترسيم و طراحی در برنامه اتوکد می باشد

  .اجرای دقيق پروژه می شودسبب صرفه جویی در وقت و 
Dimension:این منو با دارا بودن دستورات به اندازه گذاری و مقدار دهی به اندازه ترسيمات می پردازد.  

Modify:پاک کردن و ایجاد چرخش را فراهم می سازد،امکان انجام اموری مانند ویرایش و تغييرات در پروژه مانند کپی  
Window:باز شده مانند بستن و تغيير اندازه و انتخاب پنجره رادر محيط ترسيم فراهم می سازد امکان مدیریت پنجره های  

Help: این منو با داشتن کتبچه راهنما به آشنایی کاربران با امکانات برنامه می پردازد همچنين با فشردن کليدF1  در محيط برنامه
  .باز می شود helpاین بخش فعال و پنجره 

Express : دارای دستوراتی می باشد که کار کرد مناسبی ندارد و شرکت سازنده این نرم افزار نسبت به کارکرد صحيح این منو
در صورتی که این گزینه ها در اجرا توسط کاربران قابليت خود را به نمایش گذاشته و در .این گزینه ها تضمينی را ارائه نمی دهد

  .رد استفاده قرار گيرددر ویرایش های بعدی برنامه مو اجرا موفق باشد
  

  شروع کار با برنامه
با راه اندازی برنامه .برنامه به طور پيش فرض آماده به ترسيم می باشد.با باز شدن برنامه می توان اقدام به ایجاد یک پروژه بنمایم

  .ستفاده نمودپروژه جدیدی به طور یپش فرض در برنامه ایجاد می شود و می توان از آن برای انجام عمليات ترسيم ا
  .را انتخاب می کنيم  Newدستور  Fileاز منوی . اگر بخواهيم پروژه جدیدی دیگری در برنامه ایجاد نمایيم

  .در صفحه کليد پروژه جدیدی ایجاد می شود Enterدر ناحيه فرمان و فشردن کليد  QNewهمچنين با درج عبارت :نکته
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باز می شود که در این پنجره الگوهای وجود دارد که با انتخاب آنها پروژه جدیدی بر  Select templateپنجره ، Newپس از انتخاب 
  .مبنای آنها ایجاد می شود

  
الگوها مشاهده می  Previewبا انتخاب هر یک از الگوها در قسمت .این الگوها بر اساس واحد اندازه گيی متریک و اینچ می باشد

بدون تغييرات پروژه را براساس الگو ایجاد می  Openبه نمایش در می آید که گزینه  سه گزینه ، Openکنار  دکمهبا انتخاب . شود
یک پروژه بدون الگو و بر مبنای سيستم اندازه گيری اینچی را ایجاد می کندو  Open with no Template-Imperialگزینه  .کند 
 .مورد استفاده می باشدون الگو بر مبنای سيستم متریک برای ایجاد یک پروژه بد Open with no Template-Metricگزینه

 
  باز نمودن پروژه های قبلی

را انتخاب می کنيم با انتخاب این گزینه پنجره ای باز می  Openگزینه  Fileبرای باز نمودن پروژه های قبلی می توان از منوی 
در .پروژه مدنظر در برنامه باز می شود Openبا انتخاب محل قرار گيری پروژه و انتخاب آن و کليک بر روی گزینه ،در این پنجره .شود

که شيوهای مختلف رابرای باز نمودن یک  گزینه های به نمایش در می آید،دکمه ای قرار دارد که با انتخاب آن  Openکنار دکمه 
  .پروژه در اختيار کاربر می دهد
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Open:عمل باز کردن پروژه را فراهم می سازد  

Open Read-Only:این گزینه پروژه مدنظر را باز نموده اما امکان تغييرات و ویرایش را به کاربر نمی دهد 
Partial Open:امکان انتخاب الیه های مختلف را در پروژه فراهم می سازد.  

 ،باال می باشد و برای باز نمودن آن مدت زمانی زیادی صرف می شوداستفاده از این گزینه برای پروژه های که دارای حجم :نکته
 . بسيار مفيد می باشد

Partial Open Read-Only: امکان انتخاب الیه مورد نظر در پروزه را به ما می دهد با این تفاوت که امکان ویرایش را به کاربر نمی
  .دهد

 
  باز کردن فقط بخشی از یک ترسيم

در این شرایط می توانيد .گاهی یک فایل ترسيم بسيار بزرگ است و دستکاری و بازکردن آن در محيط اتوکد بسيار زمان گير است
را انتخاب نموده و در   Openگزینه  Fileهمانطور که قبال نيز اشاره شد از منوی .الیه ای خاصی را باز نموده و به ویرایش ان بپردازید

  .را انتخاب می کنيم Partial Openشيوه  Openنار دکمه پنجره باز شده در ک
می توان به انتخاب نمای  View geometry to loadدر قسمت .به نمایش در می آید Partial Openبا انتخاب این شيوه پنجره 

  .ذخيره شده پرداخت
توانيد به انتخاب الیه ای که خواهان باز اسامی الیه موجود در فایل را نشان می دهد و می ، Layer geometry to loadدر قسمت 

کادر و تيک زدن مقابل نام هر یک از الیه ها یک کادر قرار دارد که با کليک بر روی این .شدن و بارگذاری در برنامه هستيد بپردازید
از حالت الیه منتخب را  تمامی Clear Allتمامی الیه ها  را انتخاب می کند و دکمه  Load Allدکمه . این الیه انتخاب می شود،آن

  .انتخاب خارج می کند
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را کليک نموده تا برنامه اقدام به باز نمودن الیه های  Openبعد از انتخاب الیه های مورد نظر برای باز شدن کافی است دکمه 
  .منتخب کند

به  Fileبرای این کار از منوی  .امکان باز کردن بقيه بخش ها را نيز فراهم ساخته  برنامه،پس از باز کردن بخشی از یک ترسيم 
به  Partial Openپنجره دوباره .می پردازیم Partial Loadانتخاب گزینه 

نمایش در یم آید که باید به انتخاب الیه های مورد نظر برای نمایش 
  .پرداخت

  
  ) (Toolbarsآشنایی با نوار ابزار ها

ابزار ها در درون برنامه اتوکد از جمله گزینه های هستند که هر کاربر نوار 
بایستی با آنها و نحوه کار آنها آشنا با شد تا بتواند تا آنها را اجرا نموده و 

  .از مزایا برنامه بهرمند شود
هر نوار ابزار دارای دکمه و گزینه های است که نقش نشانه را برای 

را دارا می باشد و هر کدام نقش دستور دستورات موجود در برنامه 
 .خاصی را در برنامه بر عهده دارد

اشاره گر ماوس بر روی گزینه ها و دکمه ها می توان نام با نگه داشتن 
مربعی کوچک نشان می دهد و می توان با کليک بر روی آن  آنها را در

  .منجر به اجرای دستور مورد نظر شود،

  
منوی به نمایش در می آید که با انتخاب هر یک از گزینه ها نوار ابزار آن گزینه به  ،کی از نوار ابزار هابا انجام کليک راست روی ی

  .همچنين با انتخاب گزینه های که کنار آنها تيک شده اند نوار ابزار آنها از محيط برنامه حذف می شوند.نمایش در می آید 
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  معرفی نوار ابزار ها
  

  .به اختصار به معرفی تعدادی از نوار ابزار های مهم می پردازیم در این جا
3D Navigation:دارای ابزار ها و گزینه های است .این نواز ابزار در ترسيمات سه بعدی موپر می باشد

  .استفاده می شودکه برای تعيين و تنظيم نقاط در محيط سه بعدی 
  

CAD Standards: تفاوت موجود با ترسيمات استاندارد برنامه را این نوار ابزار امکان مقایسه و مشاهده
  .فراهم می نماید

Camera Adjustment: این نوار ابزار با دستوراتی که در خود جا داده است ما را در امر متحرک سازی و
  .تصویر گری از ترسيمات یاری می دهد

Dimension:ای عمليات اندازه گذاری در برنامه است و بسيار پر کاربرد استاین نوار ابزار برای اجر.  
Draw: این نوار ابزار پرکاربردترین و موثرترین ابزار در برنامه اتوکد است که به اجرای دستورات الزم برای

  .ترسيم اجسام و اشکال در محيط دو بعدی می پردازد
Draw Order:ه قرار گيری موضوعات نسبت به هم را در درون این نوار ابزار امکان مدیریت بر روی نحو

  .پنجره برنامه فراهم می نماید
Inquiry:مانند مساحت (وظيفه نمایش دستورات و گزینه های اندازه گيری و گزارش گيری ،این نوار ابزار
  .رابر عهده دارد )و حجم
Insert:سازدامکان درج تصاویر و دیگر فایلها و برنامه را فراهم می ،این منو.  
Layers:این منو امکان تنظيم و مدیریت الیه ها را فراهم می سازد.  

Layers∏: این منو در ویرایش های جدید اتوکد افزوده شده است و از آن می توان برای مدیریت الیه ها
  .استفاده نمود

Layouts:ن ترسيمات این نوار ابزار به ما این امکان را می دهد که فضای کاغذ مصرفی برای قرار گرفت
  .سه بعدی را مدیریت می نمایيد

Lights:این منو به مدیریت و تنظيم نور موجود در صفحه در امر متحرک سازی یاری می کند.  
Mapping:ین نوار ابزار در تعيين نوع نقشه کمک می کندا.  
Modeling:امکان ترسيم اشکال در حالت سه بعدی با مدهای موجود یاری می کند.  

Modify: نوار ابزار با داشتن دستورات مختلف ما را در امر ویرایش موضوعات یاری می کنداین.  
Modify∏: ابزار دستورات ویرایش پيچيده ای را در خود جا داده استاین نوار.  

Multileader:ساخت و ایجاد خطوط هادی یا راهنمایی چندگانه ،این نوار ابزار دستورات الزم برای مدیریت
  .را برعهده دارد
Object Snap: این نوار ابزار امکان استفاده و بهره بردن از قابهای مختصاتی را برای ما فراهم مينماید این

  .قابها روند اجرای عمليات در برنامه را دقيق تر و راحتر می نماید
Properties: با این نوار ابزار امکان تغيير در خواص اشکال ترسيمی در برنامه را فراهم ساخته و مطابق

  .نظر خود در آوریم
Refedit:امکان تنظيم مراجع خارجی که در درون برنامه از آنها استفاده می کنيم را فراهم می کند.  

Refrence:امکان تنظيم و وارد نمودن فایلهای خارجی به محيط برنامه را فراهم می کند.  
Render: این امکان را برای ما فراهم می کند تا به اجرای عملياتRender  در مورد موضوعات سه بعدی
  .بپردازیم

Solid Editing:این نوار ابزار امکان ویرایش موضوعات صلب)solid(  موجود را در ناحيه ترسيمات فراهم
  .می سازد
Standard: این نوار ابزار دارای دستورات مختلفی می باشد و امکان مدیریت و انجام امور مدیریتی در

  .فایل ها را فراهم می سازد... اجرای دستوراتی همچون ذخيره و باز کردن و حوزه فایلها را با 
Style:اندازه گيری و جداول در محيط برنامه بپردازیم،تنظيم سبکهای نوشتاری،ویرایش،این نوار ابزار امکان ساخت.  
Text:این نوار ابزار را باید مرکز مدیریت تایپ در برنامه اتوکد ناميد.  
UCS: دستورات موجود در این ابزار .که با آماده سازی محيط با موضوعات مختلف بپردازیم،ابزار این امکان را فراهم می کنداین نوار

  .در تغييرات دستگاه مختصاتی اعمل نفوذ می نماید
UCS∏:این نوار ابزار با دارا بودن دستورات مختلف بر تنظيمات سيتم مختصات اعمال نفوذ می کند.  
Veiw:های مختلف برنامه را بر عهده داردکنترل نما.  

Viewports:در تنظيمات را بر عهده دارد،نوار ابزار دستورات الزم برای تنظيم دریچه دید این.  
Zoom:امکان بزرگ نمایی یا کوچک نمایی در ترسيمات را فراهم می سازد.  
Web: کنداین نوار ابزار دستورات الزم را برای دسترسی به اینترنت را فراهم می.  

Workspace: برنامه اتوکد مورد استفاده قرار می گيرد کارى فضاى این نوار ابزار دستورات الزم برای تغيير.   
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در   toolbar-برای این کار می توان به درج عبارت.برای دسترسی به نوار ابزار های مختلف می توان از ناحيه فرمان نيز اقدام نمود
به نمایش در می آید که می توان به درج نوار ابزار مورد نظر  Enter toolbar name or [ALL]بسپس عبارت .سطر فرمان اقدام نمود

  .تمامی نوار ابزارها در برنامه به نمایش در می آید ، Allدر همين ناحيه اقدام نمود یا با درج گزینه 
را انتخاب می  zoomبه عنوان مثال نوار ابزار  Enter toolbar name or [ALL]ب عبارت در جوانوار ابزار مورد نظر  نام پس از درج

که می توان به انتخاب را به نمایش در می آورد  Enter an option [Show/Hide/Left/Right/Top/Bottom/Float]برنامه پيغام .کنيم
  .نوار ابزار استفاده نموداین گزینه ها به نمایش یا عدم نمایش و انتخاب محل قرار گيری 

Show:امکان نمایش نوار ابزار را فراهم می سازد.  
Hide:امکان عدم نمایش نوار ابزار را در صورتی که در حالت نمایش باشد را فراهم می سازد.  
Left ، Right ، Top،Bottom  : پایين و باال را  ،راست،را در جهت های چپاین گزینه ها به ترتيب محل قرار گيری نوار ابزارها

  .مدیریت می کند
Float:ا انتخاب این گزینه عبارت ب.امکان شناور سازی نوار ابزار را نسبت به حاشيه پنجره برنامه را به ما می دهدEnter new 

position (screen coordinates) <0،0> سپس برنامه عبارت .به نمایش در می آید که باید نقطه قرار گيری نوار ابزار را وارد نمود
Enter number of rows for toolbar را به نمایش در می آورد که از ما می خواهد که نوار ابزار در چند سطر به نمایش در آید.  

  
  ذخيره کردن ترسيمات 

  
به  Save Drawing Asسپس پنجره .استفاده نمود  Saveو انتخاب گزینه  Fileبرای ذخيره کردن ترسيمات می توانيد از منوی 

  .در زیر پنجره درایو و پوشه مناسب را برای ذخيره شدن ترسيم انتخاب می کنيم Save inنمایش در می آید که در قسمت 
 )فرمت(نوع تایپ و مدل فایل می توان File of typeدلخواه را برای فایل وارد می کنيم و در قسمت  نام   File nameدر قسمت 

  .يره شده را مشخص کنيمذخ
  .فایل ترسيمی در مکان مورد نظر ذخيره می شود Saveبا کليک بر روی دکمه 

  
  .در سطر فرمان می توان عمليات ذخيره شدن را سریعتر اجرا نمود Saveبا درج :نکته
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  جدیدبا نام کردن ترسيم ذخيره 
  

را انتخاب می کنيم یا  Save Asگزینه  Fileبرای ذخيره کردن فایل های ذخيره شده با نام و فرمت جدید تنها کافی است از منوی 
در زیر  Save inدر قسمت  .به نمایش در می آید Save Drawing Asو سپس . در سطر فرمان می پردازیم Saveasبه درج عبارت 

  .پنجره درایو و پوشه مناسب را برای ذخيره شدن ترسيم انتخاب می کنيم
) فرمت(می توان نوع تایپ و مدل فایل File of typeنام  دلخواه را برای فایل وارد می کنيم و در قسمت   File nameدر قسمت 

  .ذخيره شده را مشخص کنيم
  

هنگامی که تغييراتی در یک فایل ایجاد نموده و سعی نمودید فایل را ببندید و از برنامه خارج شوید برنامه پنجره ای را با یک :نکته
  کند  و از شما سوال می کند آیا مایليد تغييرات جدید در فایل ذخيره شود؟ پيام آشکار می

  

  
  

  ذخيره خودکار 
  

برنامه اتوکد امکان ذخيره شدن خودکار ترسيمات را فراهم 
ساخته و می توانيد زمان مشخصی را برای این کار مشخص 

   .کنيد
به  Optionپنجره ، Toolsاز منوی  Optionsبا انتخاب گزینه 
را انتخاب  Open and Saveسپس سربرگ .نمایش در می آید

  .می کنيم
 Automatic Saveگزینه ، File  Safety Precautionsدر قسمت 

 Minutes betweenرا انتخاب می کنيم و یک عدد را در کادر 
saves  این عددد فایل ترسيمی را مقدار دقيقه .وارد می کنيم

  .دقيقه 10مثال هر به عنوان .وارد دخيره می کنيد
  .را کليک کنيد okدر پایان برای ذخيره شدن تغييرات دکمه 

  
ذخيره یک پشتيبان از نسخه قبلی فایل به هنگام  ذخيره 

  تغييرات جدید
  هنگام به فایل قبلی نسخه از پشتيبان یکبرای ذخيره کردن 

 File  Safetyتنها کافی است در قسمت  جدید تغييرات ذخيره
Precautions  از سربرگOpen and Save  در پنجرهOptions 

  .را انتخاب کنيم Creat backup copy with each saveگزینه ،
  
  
  
  
  

  افزودن اطالعات به ترسيم
اگر بتوانيد خصوصياتی را به ترسيم خود اضافه نمایيد آنگاه رد گيری و شناسایی آن ترسيم در آینده ساده تر و سریع تر انجام می 

موضوع ترسيم و کليد وازه ،مولف،این خصوصيات شامل عنوان.استفاده نمایيد Drawing Propertiesمنظور از کادر تبادلی بدین .گيرد
  .هایی برای شناسایی ترسيم یا سایر اطالعات مهم است که سبب تمایز و شناسایی دقيق تر یک ترسيم خواهد شد 

 Drawingسپس پنجره .را انتخاب کنيم Drawing Propertiesگزینه  Fileبرای دسترسی به این کادر کافی است از منوی 
Properties  به نمایش در می آید که با انتخاب سربرگ مناسب خصوصيات مختلفی برای یک فایل ایجاد نمود که به شرح زیر می

  .باشد
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این اطالعات از سيستم اخذ .دازه و سایر اطالعات اساسی ترسيم را نشان می دهدان،مکان،این سربرگ نوع:Generalسربرگ 
  .می توانيد این خصوصيات را تغيير داد Windows explorerخصوصيات این برگه فقط خواندنی هستند و از طریق . می شود
  .باشدعنوان و موضوع ترسيم می ،این سربرگ شامل خصوصياتی همچون نام مولف:Summaryسربرگ 
  .این سربرگ شامل خصوصياتی مانند اندازه فيل و تاریخ ایجاد یا آخرین تغييرات فایل می باشد:Statisticsسربرگ 
  .شامل خصوصيات شفارشی یک فایل ترسيم می باشد:Customسربرگ 
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  و سيستم مختصات کاربر مکان نما 
  

  )Mouse(ماوس
با حرکت .برنامه اتوکد محسوب می شود کامپيوتر و کاربردی ترین وسایل ورودی در ماوس یا موشواره پس از صفحه کليد یکی از 

را روی صفحه نمایش به نقطه مورد نظر برد و با فشار دادن و رها کردن سریع ) مکان نما(دادن ماوس می توان  اشاره گر ماوس 
)click (یا به اجرای فرمان پرداخت کليد های ماوس می توان موضوعی را انتخاب.  

با .در بين این دو دکمه قرار دارد )غلتک( ست و چپ می باشند و همچنين یک چرخاندهدر سمت را)کليک(ماوس دارای دو دکمه 
کليک چپ امکان انتخاب نقاط یا موضوعات را به کاربر می .استفاده از کليک راست می توان به نمایش منوهای ميانبر مبادرت ورزید

و  Ctrlهمچنين با نگه داشتن .پرداخت) Zoom(رگ نمایی ماوس می توان به انجام عمل بزبا استفاده از چرخانده موجود در .دهد

جهات  در ) pan(جابجایی به عمل  با جابجا کردن ماوس می توان و ظاهر شدن عالمت  چرخاننده ماوس فشار دادن
  .ناحيه ترسيم پرداختمختلف 

  
  تغيير شکل اشاره گر طی عمليات اجرای یک فرمان

هر شکل معرف آن چيزی .است طی مراحل مختلف اجرای یک فرمان تغيير شکل دهد داخل اتوکد ممکن) مکان نما(اشاره گر
  .است که در همان مرحله باید انجام دهيد

در این حالت اتوکد منتظر انتخاب یک شييا صدور .هنگامی که فرمانی اجرا نمی شود شکل اشاره گر شبيه یک صليب است.1
  .فرمان توسط کاربر است

را انتخاب نمایيد شکل اشاره گر به یک مربع توخالی تبدیل  موضوع یا اشياین و در زمانی که الزم باشد تا هنگام اجرای یک فرما.2
  .می شود

  .هرگاه شکل اشاره گر به یک صليب بدون مربع تغيير می کند باید یک نقطه مرجع داخل ناحيه ترسيم انتخاب نمایيد.3
ع یا مثلث نارنجی رنگ در موضوعات در آمد نشان دهنده نقاط کليدی ابزار هرگاه مکان نما به صورت اشکال خاص مانند مرب. 4

  می باشد osnapکمک ترسيمی 
هرگاه اشاره گر ماوس را بيرون از ناحيه ترسيم منتقل کنيم شکل آن به یک پيکان شبيه شکل اشاره گرهای عادی تبدیل می .5

 .شود
  

  
  تنظيمات مربوط به مکان نما 

.  ساده ترین و سریع ترین راه برای تعيين یک نقطه آن است که توسط مکان نما داخل ناحيه ترسيم و در نقطه دلخواه کليک کنيد
برای تغيير ابعاد آن می توان .درصد ابعاد صفحه ترسيم است 5داخل ناحيه ترسيم بطور پيش فرض معادل ) صليب(اندازه مکان نما 

می توان  Crosshair sizeرا انتخاب و در قسمت  Displayدر پنجره باز شده سربرگ .را انتخاب نمود Optionsگزینه  Toolsاز منوی 
  .درصد ابعاد را تغيير نمود
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گزینه  Toolsگفته می شود می توان از منوی  Pick boxبرای تغيير اندازه مربع کوچک مکان نما که به آن کادر انتخاب یا :نکته
Options کنيم و سربرگ  را نتخاب میSelection  را انتخاب می کنيم در قسمتsize Pick box در  .می توان اندازه آن را تغيير داد
  .می توان اندازه دستگيره های ویرایشی را تعيين نمود Grip Sizeقسمت 

  
 

را  Draftingسربرگ  و  را انتخاب می کنيم  Optionsفرمان  Toollsبرای تنظيم اندازه نماد کمک ترسيمی می توان از منوی  :نکته
همچنين در  .کمک ترسيمی را تغيير داد ابزارهای می توان اندازه نماد Autosnap Marker Size  انتخاب می کنيم و در قسمت

  می توان اندازه نشانگر در زمان انتخاب نقطه را تنظيم می کنيم Aperture sizeقسمت 

  
 

Dinamic Input  

با کليک راست بر روی این دکمه در نوار وضعيت و انتخاب .این ابزار مربوط به تمظيمات اطالعات درون جعبه کنار مکان نما می باشد
settings  پنجره ای به صورت شکل زیر باز می شود که سربرگDinamic Input انتخاب شده است.  

  .ت را تنظيم نموددر این پنجره می توان چگونگی نمایش یا عدم نمایش اطالعا

می  ، Dimension Inputدر قسمت .می توان به تنظيم چگونگی نمایش اطالعات مکان نما پرداخت، Pointer Inputدر قسمت 
فرمان مانند انتخاب  اعالنبرای تنظيم نمایش  Dynamic promptsتوان به تنظيم نمایش اطالعات مربوط به زاویه پرداخت و قسمت 

  .ه مورد استفاده قرار می گيردموضوع یا اولين نقط

قرار دارد که با کليک بر روی آنها  یا  در هر یک از این قسمت ها دکمه 
  پنجره ای باز می شود که می توان به تنطيمات مربوط به آن قسمت پرداخت
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.در پایان الزم است به شکل زیر نيز توجه کنيد که کادر کنار اشاره گر با ما چگونه سخن می گوید  

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  منوهای ميانبر
هدف اصلی از این منوهای ميانبر آن است که سرعت .یک منو فرعی باز می شود،هر گاه و در هر وضعيتی که کليک راست نمایيد

  .منوهای باز شده در ناحيه ترسيم در شرایط مختلف تفاوتهای دارد.عمليات کاربر افزایش یابد



 

www.jch.ir | خانه عمران جوان 
 

 www.jch.ir  –کتاب آموزش جامع اتوکد 

AutoCAD 

و کليک راست نمایيد یک منوی فرعی باز می  نباشيد و شی نيز داخل ترسيم انتخاب نکرده باشيداگر در حال اجرای فرمان -1
  .و عمليات دیگر را انجام دهيد... و Undoو  Cut ، Copy ، Pasteن می توانيد عمليات آشود که به کمک فرمانهای 

  
ایش در می آید که شامل منوی فرعی به نم،داگر یک شی را داخل ناحيه ترسيم انتخاب نموده و سپس کليک راست نمایي-2

  .می باشد.. فرمانهای مختلف ویرایش و 
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ن فرمان می آیک منو به نمایش در می آید که شامل گزینه های مربوط به ،اگر در حال اجرای یک فرمان کليک راست کنيد-3
  .و انجام عمل کليک راست این منو به نمایش در آمد circleبه عنوان مثال با انتخاب فرمان  .باشد

  

  
فرمان های و   Recent Inputمی توان با استفاده از  گزینه ،حال عدم اجرا و انتخاب موضوعدر هنگام عمل کليک راست در  :نکته

دستورات اجرا شده در برنامه را 
مشاهده کرد و به اجرای مجدد آن 

همچنين با استفاده از .فرمان پرداخت
 ،در باالی این منوی Repeatگزینه 

اجرای مجدد آخرین فرمان اجرا شده در 
این گزینه به .برنامه را فراهم می سازد

همراه اخرین فرمان اجرا شده د برنامه 
  .در می آید به نمایش 

  
   

نماد (سيستم مختصات کاربر
  }Usc{)مختصات

هرگاه یک فایل جدید در اتوکد باز می 
به طور پيش فرض از سيستم .کنيد

استفاده می ) Wcs(مختصات جهانی 
در این سيستم مبدا مختصات در .شود

قرار دارد و  0و  0نقطه با مختصات 
زاویه شرقی معادل صفر درجه 

توانيد یک  در صورت لزوم می.است
سيتم مختصات جدید و سفارشی 

ایجاد .ایجاد نموده و آن را ذخيره نمایيد
سيستم مختصات جدید در ترسيمات 
سه بعدی ضروری است اما 

  .درترسيمات دو بعدی اغلب نيازی با این کار ندارید
یک منوی فرعی با چند گزینه آشکار را انتخاب می کنيمو  new ucsو گزینه  Toolsبرای ایجاد یک سيستم مختصات جدید از منوی 

  .این گزینه ها دارای شيو های مختلف می باشد ).شکل زیر(می شود
  

World: محور ،سيستم مختصات پيش فرض را ایجاد می کند که در آنx افقی و محور y  0عمودی است و مبدا مختصات در نقطه 
  .قرار دارد 0و 
  

Previous: سيتم مختصات را به سيتم قبلی باز می گرداند ،این شيوه.  
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Face: امکان می دهد تا یک ترسيم سيستم مختصات را بر اساس یک وجه از شی سه بعدی توپر بسازید.  
 

Object: این گزینه به شما امکان می دهد تا سيستم مختصات جدید را براساس تراز بندی با یک شی داخل ترسيم ایجاد نمایيد .
را بر اساس تراز بندی شی ایجاد  Yو  Xم از نقطه مرکزی شی به عنوان مبدا مختصات استفاده نموده و محور های این سيست
با  Xنقطه انتهایی نزدیکتر به مکان کليک شده به مبدا مختصات تبدیل شده و محور . مثال اگر از یک خط استفاده نمایيد.می کند

  .زاویه خط تراز می شود
 

View:  محور هایX  وY این گزینه در ترسيمات سه بعدی . را با نمای فعلی تراز می کند
  .استفاده می شود

 
Origin:  به شما امکان می دهد تا مبدا مختصات را به یک نقطه دلخواه داخل ترسيم منتقل
  .کند

 
Z AXIS Vector:  حهت محورz این گزینه در ترسيمات دو بعدی کاربرد .را مشخص می کند

  .ندارد
 

3 Point: اولين نقطه به . به کاربر امکان می دهد تا سه نقطه در ترسيم را مشخص نمایيد
نقطه سوم .است xنقطه دوم نشان دهنده جهت محور .مبدا مختصات تبدیل می شود

  .است Yنشاندهنده جهت محور 
 
X:  مبدا مختصات فعلی را نگهداشته اما محور هایy  وz  را حول محورx مقدار .می چرخاند

  .این گزینه در ترسيمات سه بعدی استفاده می شود.زاویه چرخش را شی تعيين می کنيد
 
Y:  مبدا مختصات فعلی را حفظ نموده اما محورهایx  وy  را حول محورy می چرخاند..  
 
Z:  مبدا مختصات فعلی را حفظ نموده اما محور هایx وy  را حول محورZ شخص می مقدار زاویه چرخش را شما م. می چرخاند

  .کنيد
  
  

 ذخيره و بازیابی سيستم های مختصات سفارشی
شفارشی می توانيد آن  Ucsپس از ایجاد و تنظيم سيستم 

سپس می توانيد به سرعت بين سيستم .را ذخيره نمایيد
Ucs  پيش فرض و سيستمUcs شفارشی منتقل نمایيد.  

بر اساس آنچه گفته شد )Ucs(ابتدا یک سيستم مختصات 
را انتخاب  Named ucsگزینه   Tools سپس از منویبسازیدو 
 Namedبه نمایش در می آید سربرگ  Ucsپنجره .می کنيم

ucs نام سيستم مختصات .را فعال می کنيمUcs  جدید با نام
Unnamed آن را کليک نموده و نام مد .معرفی شده است

  .را فشار می دهيم Okنظر را تایپ می کنيم و در پایان دکمه 
  

اگر می خواهيد سيستم مختصات فعلی را تغيير :نکته
را انتخاب  Tools ، Named Ucsابتدا به ترتيب از منوی ،دهيد

نام سيستم مختصات مورد نظر را در پنجره باز .می کنيم
را کليک نموده و در  Set Currentمی کنيم و  شده کليک 
  .را برا ذخيره کليک کنيد Okپایان دکمه 

  
  

  Ucsکنترل 
حتی اگر .قرار دارد 0و0به طور پيش فرض سمت چپ و پایين ترسيم در نقطه  Ucsآیکن ،که یک فایل جدید باز می کنيدهنگامی 
اگر از . را به طور کامل خاموش نماید Ucsمی توانيد آیکن .در مکان خود باقی می ماند Ucsرا انجام دهيد باز هم آیکن  panعمليات 

  .لزومی ندارد تا آیکن آن آشکار باشد پيش فرض استفاده می کنيد Ucsسيستم 
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به طور معمول فعال است و به  Onگزینه .را کليک می کنيم Ucs iconرا انتخاب و سپس  View ، Displayبرای این کار از منوی
اگر گزینه .یيدرا پنهان نما Ucsمی توانيد این گزینه را انتخاب نموده تا آیکون .را در صفحه مشاهده می کنيم Ucs همين دليل آیکون 

Origin  را فعال کنيد آنگاه آیکنUcs آنگاه آیکن  ،اگر این گزینه را غير فعال کنيد.در مبدا مخصات قرار می گيردUcs  همواره سمت
  .چپ پایين صفحه آشکار می شود

  

  
  .به نمایش در می آید UCS Iconرا انتخاب کنيد پنجره Prepertiesاگر در ین منو باز شده گزینه 

  
  

 Ucsدر قسمت .قرار داد) 3d(یا سه بعدی) 2d(می توان روش نمایش آیکن را مطابق ترسيمات دوبعدی Ucs icon styleدر قسمت 
icon size همچنين در قسمت .می توان اندازه نمایش آیکن را تغيير دادUcs icon color می توان رنگ آیکن را تغيير داد. 

می توان به انتخاب رنگ نماد مختصات به ترتيب   Layout tab icon colorو  Model spacie icon color های با استفاده از کادر گزینه
  .فضای ترسيمی پرداخت و در فضای کاغذ پرداختدر 
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  تنظيمات فایل ترسيم

  انواع واحد های اندازه گيری

واحد اندازه گيری مشخص می کند اشيا .تعيين واحد اندازه گيری است،ایف هنگام ایجاد ترسيمات جدیدیکی از مهمترین وظ
مختصاتی که در محيط اتوکد وارد می کنيد براساس واحد اندازه گيری تعيين شده .شوندترسيمی با چه واحدی اندازه گيری می 

  .محاسبه می شوند

  .قرار  می دهد که به شرح زیر می باشد کاربربرنامه اتوکد پنج واحد اندازه گيری در اختيار 

Architeectural)2' -8/50"می باشدو به صورت کسری این واحد شامل اعداد فوت و اینچ و ارقام دهدهی اعشاری:)معماری 
  .می باشد) "(و عالمت اینچ )  '( عالمت فوت .نمایش داده می شود

  .سانتيمتر می باشد 25.4سانتيمتر و یک اینچ  304.8یک فوت برابر :نکته

Decimal)نمایش داده می شود 32.54این واحد شامل اعداد صحيح و اعشاری می شود و به صورت  :)دهدهی.  

Engineering)معادل واحد این واحد ):مهندسیArchiteectural  شامل فوت و اینچ و اعداد دهدی اعشاری می باشد و به صورت و
  .نمایش داده می شود 2' - 8.50"

Farctional)به نمایش در  ½ 32این واحد شامل اعداد صحيح و اعداد اعشاری به شکل کسری می باشد و به صورت ):کسری
  می آید

Scientific)32این واحد به صورت  .توان آن می باشد+این  واحد شامل عدد پایه ):علمیE+01 نمایش داده می شود.  

و شيوه نمایش اطالعات نشانگر دستگاه مختصات نوع واحد اندازه گيری که انتخاب می کنيد بر شيوه نمایش مختصات در :نکته
  .می باشد Scientificهمانند شکل زیر که واحد اندازه گيری .مربوط به اشيا داخل ناحيه ترسيم تاپيير دارد

  

  

  

  .باشد می زیر شرح به که دهد می  قرار کاربر اختيار زاویه ای را در  گيری اندازه واحد پنج همچنين اتوکد برنامه

Demical Degrees) و شامل اعداد صحيح و  درجه بر روی یک دایره استفاده می کند 360این واحد زاویه ای از :)درجه دهدهی
  .می باشد 33.6اعداد اعشاری به صورت 

Deg/Min/Sec)برنامه .دقيقه و انيه می باشد ،سيستم معمول اندازه گذاری زاویه ای است و به شامل درجه:)انيهث/دقيقه/درجه
  .نمایش داده می شود ˝32d 20́ 0ت این واحد به صور.نمایش می دهد)   ˝( و ثانيه را به صورت )   ( ́و دقيقه را با  dدرجه را با 

Grads)(گراد  400این واحد بر اساس تقسيم دایره به :)گرادیانGrad (گراد است و یک درجه  100درجه معادل  90بنابر این .است
  .برای نمایش گراد استفاده می کندgدرجه است و برنامه از حرف  0.90گراد معادل  1گراد است و  1.11معادل 

Radians)درجه است 57.3یک رادیان معدل .رادیان زاویه ای است که در مرکز دایره توسط شعاع های دایره ایجاد می شود:)رادیان
نشان دهنده رادیان  rبه نمایش در می آید و  0.5672rاین واحد به صورت .رادیان می باشد 2ا رادیان ی 6.28درجه معادل  360و 

  .می باشد

Surveyor) ا تمورد استفاده در نقشه برداری می باشد که زوایا را بر حسب جهت آنها از شمال واحد ،این واحد:)برداریواحد نقشه
  .به نمایش در می آید N 75d30'Eاین واحد همانند .دقيقه و ثانيه اندازه گيری می کند،جنوب و تعيين درجه
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  تنظيم واحد ترسيم

 Drawingسپس پنجره .را انتخاب کنيد Unitsگزینه  Formatبرای تنظيم واحد اندازه گيری در یک فایل ترسيم می توانيد از منوی 
Units  در قسمت  .در می اید و توسط این پنجره می توان واحد های ترسيم را انتخاب نمودبه نمایشLength  می توان به انتخاب

  .نوع واحد اندازه گذاری و ميزان دقت محاسباتی پرداخت

می توان واحد اندازه گذاری را انتخاب  Typeینه زدر فيلد گ
می توان دقت محاسباتی اندازه گيری  Precisionو در فيلد 

  .را مشخص نمود

می توان به انتخاب واحد اندازه گيری  Angleدر قسمت 
می توان  Typeدر فيلد گزینه  .يم پرداختزاویه در یک ترس

 Precisionواحد اندازه گذاری زاویه ای را انتخاب و در فيلد 
را  می توان دقت محاسباتی اندازه گيری زاویه ای

 مشخص نمود

امکان انتخاب واحد مقياس را تنظيم  Insert scaleقسمت 
  .نمود

  تنظيم معيار و جهت اندازه گيری زاویه ای

اتوکد به طور پيش فرض زوایا را در جهت مخالف برنامه 
به این ترتيب .حرکت عقربه های ساعت افزایش می دهد

شروع شده و در جهت ) سرق(زاویه از سمت راست
اما در هر فایل .حرکت به سمت چپ افزایش می یابد

برای .ترسيم می توانيد جهت افزایش زوایا را تغيير داد 
به های ساعت تنها افزایش زوایا در جهت حرکت عقر

 در( Angleموجود در قسمت  Cookwiseکافی است گزینه 
  .را انتخاب و فعال کنيد) Drawing Unitsپنجره 

قرار )شرق(البته زاویه صفر درجه همچنان در سمت راست
برای این کار .می توانيد زاویه صفر درجه را تغيير دهيد.دارد 

 Drawing Units پنجرهپایين موجود در  Directionاز دکمه 
به نمایش در می آید که می توانيد یکی از سمت ها را با زاویه درج شده در  Direction Controlپنجره پس از انتخاب .داستفاده کني

  .به درج زاویه دلخواه به عنوان شروع زاویه صفر درجه پرداخت Angleآن سمت را انتخاب کنيد یا با استفاده از کادر 
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  مقياس ترسيم

اما در برنامه اتوکد منظور .مقياس در نقشه ها نسبت فاصله افقی دو نقطه در نقشه به فاصله همان دو نقطه در روی زمين است
را با واحد های برنامه اتوکد امکان ترسيم . است اتوکد به ترسيمات در برنامه) نقشه(ذ غاز مقياس نسبت اندازه ترسيمات در کا

استفاده می  )Scale(بنابراین یک مقياس .امکان ترسيم موضوعات با این واحدها را ندارد) چاپگر(اما پالت کيلومتر یا مایل را دارد،متر
  .کنيم تا پس از چاپ ترسيم بر روی کاغذ بتوان فهميد که هر واحد در ترسيم معادل چه مقدار است

معموال یک حاشيه در چهار طرف کاغذ برابر .فاده کنندچاپگر ها و پالتر ها نمی توانند از همه ابعاد کاغذ برای چاپ نقشه است:نکته
  .اینچ در نظر می گيرند 0.5

  انتخاب مقياس ترسيم

می توان در شروع کار مقياس ترسيم را مشخص نمود یا آن را به ،پس از تعيين ابعاد مورد نياز برای یک ترسيم و تعيين مقياس
  .هنگام چاپ تنظيم نمود

یا به .امکان انتخاب و یا ایجاد مقياسی جدید را ترسيمات فراهم می کند Formatاز منوی  Scale List برنامه با استفاده از دستور 
را به نمایش در می  Edit Scale Listپس از انتخاب این دستور برنامه پنجره .در سطر فرمان مبادرت ورزیم scalelisteditدرج عبارت 

  . ی را فراهم می سازدآورد که امکان انتخاب و ایجاد یک مقياس ترسيم

  
مقياس های که امکان  Scale Listدر قسمت 

به انتخاب آن استفاده در برنامه قرار دارد و می توان 
در قسمت زیر این ليست .پرداخت را نشان می دهد

عبارتی را مشاهده می کنيد که با توجه به مقياس 
انتخابی دارای مقادیر می باشد که نسبت اندازه 

و نسبت اندازه ترسيمات ) Paper(روی کاغذ
)drawing (را نشان می دهد.  

امکان ایجاد یک مقياس را فراهم می  Addدکمه 
به  Add Scaleبا انتخاب این دکمه پنجره .سازد

  .نمایش در می اید

  

باید یک نامی برای  Nam appearing in scale listدر قسمت 
در قسمت . آید مقياس انتخاب تادر ليست مقياس ها به نمایش در

Scale properties  می توان به انتخاب واحد برای کاغذ و ترسيمات
واحد مقياس کاغذ و در کادر  Paper unitsدر کادر گزینه .پرداخت
  .کليک می کنيم okبر روی دکمه ،برای ذخيره شدن این مقياس.واحد مقياس ترسيمات را وارد می کنيد Drawing unitsگزینه 

 Moveو  Move Upدکمه های .امکان ویرایش مقياس منتخب را فراهم می سازد Edit Scale Listپنجره موجود در  Editدکمه 
Down امکان جابجایی مقياس در ليست به سمت باال و پایين را فراهم می کند.  

و نموده و تنظيمات را به تغييرات صورت گرفته در پنجره را لغ Resetدکمه .به حذف مقياس منتخب مبادرت می کند Deletدکمه 
  .صورت اوليه باز می گرداند
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  .کليک کنيد تا به ناحيه ترسيمات باز گردید Okبا انتخاب مقياس مورد نظر برای ترسيمات بر روی دکمه 

  محدوده ترسيم

نقطه قرار گرفته در گوشه چپ  ،به طور پيش فرض(.ساختهترسيم را فراهم ) Limits(برنامه اتوکد امکان مشخص نمودن محدوده
البته می توانيد بيرون .محدوده ترسيم نوعی حدود و مرز نامرئی اطراف ترسيم شما قرار می دهد) .است 0و  0پایين معرف نقطه 

پرداخت یا به  Drawing Limitsبه انتخاب    Formatبرای تنظيم محدوده ترسيم می توانيد از منوی .از محدوده نيز ترسيم نمایيد
  .در سطر فرمان مبادرت ورزید limitsدرج عبارت 

به نمایش در می آید که در جواب این عبارت باید یک  ، Specify lower left corner or [ON/OFF]با انتخاب این دستور برنامه 
 Specify upper right cornerپس از انتخابگوشه سمت چپ برنامه عبارت .هار گوشه انتخاب کنيدچ پایين گوشه برای سمت چپ

  .را مشخص نمود ی چهار گوشهرا به نمایش در می آورد که باید گوشه سمت راست و باال

قرار  Offو  Onبه نمایش در یم آید دو گزینه  Limitsکه پس از انتخاب دستور  Specify lower left corner or [ON/OFF]درعبارت 
می توان از ترسيم موضوعات در ناحيه بيرون از محدوده ایجاد شده جلوگيری نمود و با انتخاب گزینه  Onدارد که با انتخاب گزینه 

Off برنامه امکان ترسيم موضوعات را به صورت آزاد در نظر می گيرد و محدودیتی در ترسيم ایجاد نمی کند.  

  در جواب عبارت  Limitsپس از انتخاب دستور  .همچنن می توانيد محدو ده ترسيم را با وارد کردن مختصات عددی مشخص کنيد

Specify lower left corner or [ON/OFF] ، کليدEnter سپس عبارت .را فشرده تا حالت پيش فرض برنامه فعال شودSpecify 
lower left corner or [ON/OFF]  این گوشه باید به انتخاب سمت چپ پایين چهار گوشه با وارد کردن به نمایش در یم آید که

  .به نمایش در می اورد که باید گوشه سمت راست باالی چهار گوشه را مشخص کنيم Specify upper right cornerبرنامه عبارت 
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  )Coordinate(مختصات 
  

   .می باشد Z،Y،Xدر نرم افزار اتوکد مختصات همانند دروس ریاضی و هندسی دارای سه محور 
 مختصات یک نقطه در محيط اتوکد روشهای گوناگونی وجود دارند که رایج ترین و مهمبرای تعيين 
به کمک .تایپ مختصات نقطه در سطر فرمان یا داخل کادر همراه اشاره گر موس است،ترین آنها

  .صفحه کليد می توانيد انواع مختصات را وارد کنيد
  
  
  
  

کليه روشها مختصاتی اشاره شده در این فصل هم به صورت مطلق 
و هم نسبی می باشد و در فضای دو بعدی به آن اشاره می 

روشهای هستند ،) Absolute Coordinates( لقروشهای مط.شود
که مبدا مختصات نام  ،که تمامی نقاط ورودی انها نسبت به یک نقطه

  .دارد سنجيده می شود
بر خالف روش مطلق که  )Relative Coordinates(روشهای نسبی

نقاط ورودی  ،تمامی نقاط نسبت به مبدا مختصات سنجيده می شد
برای استفاده از روش .نسبت به نقطه قبلی سنجيده می شود

استفاده می @ از کاراکتر  ،نسبی در تمامی سيستم مختصات 
  . کنيم

  
  )Cartesian(مختصات کارتزین 

سيستم   0،0،0این مختصات نسبت به نقاط.مشخص می کند X،Y،Zیک نقطه را با استفاده از مختصات ،این سيستم مختصات
   .مختصات جاری سنجيده می شود
را وارد می کنيد به صورت  yو سپس  xدر این روش ابتدا مختصات نقطه 

x،y   
  

  .یک نمونه از مختصات کارتزین دوبعدی می باشد مقابلشکل 
Command: line 

 
From point: -2،1 

 
To point: 3،4 

  
 
  
  
  
  

را در نوار وضعيت غير  DYNدکمه ،با استفاده از مختصات مطلق ترسيم کنيد اگر نتوانستيد شی و موضوعاتی را در برنامه:نکته
  .فعال کنيد

  
با دانستن مقدار فواصل نقاط نسبت به هم و .هنگام ترسيم دانستن مکان دقيق نقاط داخل ترسيم کاری بس دشوار است 

استفاده می @ مختصات نسبی از کاراکتر وارد کردن برای .استفاده از روشهای نسبی می توان امر ترسيم را تسریع نمود
 .همانند شکل مقابل.کنيم

Command: line  
 

From point: -2،1 
 

To point: @5،0 
 

To point: @0،3 
 

To point: @-5،-3 
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  )polar(مختصات قطبی 
 .مشخص می گردد  XYدر صفحه  Xدر این روش نقاط با استفاده از فاصله نسبت به مبدا مختصات و زاویه نسبت محور 

Command: line 

From point: 0،0 

To point: 4<120 

To point: 5<30 

 
  
  
  
  

در سيتم مختصات قطبی 
فاصله و زاویه وارده ،نسبی

نسبت به نقطه قبلی 
همانند .محاسبه می شود

  .شکل زیر
  

Command: line 
 

From point: @3<45 
 

To point: @5<285 
 
  
  
  
 
 
  

  )Cylindrical(استوانه ای 
در  xزاویه نسبت به محور ،مختصاتدر این روش فاصله نسبت به مبدا .شکل دیگری از روش قطبی می باشد،روش استوانه ای

  .وارد می شود dist<angle،zاین روش به صورت .گردد جهت تعيين یک نقطه سه بعدی وارد می zو مقدار  xyصفحه 

  
  

  )Spherical(کره ای 

در  xدر این روش فاصله نسبت به مبدا مختصات و زاویه اول نسبت به محور .این روش شکل دیگری از روش قطبی می باشد
  .مشخص می گردد xyو زاویه دوم نسبت به صفحه  xyصفحه 
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  )World Coordinates(مختصات جهانی 

ـمامی نقاط مختصات با توجه به سيستم مختصات ،از طرف کاربر ایجاد می گردد) UCS(در مواقعی که سيستم مختصات محلی 
داشته باشيد  WCSنقاط نسبت به سيستم مختصات جهانی در این مواقع چنانچه نياز به وارد نمودن .کاربر در نظر گرفته می شود

  .سبی نمودن@ توجه داشته باشيد که مختصات جهانی را نيز می توان با استفاده از .استفاده کنيد* می توانيد از کاراکتر 
  

  .با آشنا شدن با روشهای مختلف مختصاتی نگاهی کلی بر این روش ها داریم
  

 مثال شکل مختصاتی روش مختصاتی 

Polar [dist<angle] 38<29  

Cylindrical [dist<angle،z] 4<95،8 

Spherical [dist<angle1<angle2] 6<23<6 

Relative )نسبی(  Uses the @ prefix [@x،y،z] @5،5،7 

WCS (instead of UCS) Uses the * prefix [*x،y،z] *7،5،9 
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  )Command(ناحيه فرمان 
در سطر فرمان برنامه انعکاس پيدا می کند و می ...)چه از طریق نوار ابرزار ها و منوها و (هر فرمانی که در محيط اتوکد اجرا نمایيد

به کاربر نشان می دهد چگونگی اجرای یک دستور و طی کردن مراحل آن را توان با استفاده از عبارت یا پيغتم گزارشی که 
  .گوشزرد می کند

  
  

به این دليل اتفاق می افتد که کاربران به ناحيه فرمان  بيشتر خطاها.در هنگام طراحی گاهی هم به ناحيه فرمان نگاه کنيد:نکته
  توجه نمی کنند

  وارد نمودن یک فرمان در ناحيه فرمان
برخی از .را فشار داده Enterتایپ نموده وسپس کليد  Commandرا در سطر فرمان مقابل عبارت )دستور(کافی است نام فرمان 

را تایپ  cبرای شروع فرمان ایجاد دایره کافی است حرف Circleبه عنوان مثال به جای تایپ فرمان .فرمانها دارای اختصارات هستند
  هيم و به ترسيم دایره بپردازیمرا فشار د Enterنموده و کليد 

  .مشاهده می کنيد )alias(مستعار یا نام جانشين در زیر فرمان های مهم با نام :نکته
(command) نام مستعار فرمانها در ناحيه فرمان   
 نام مستعار فرمان نام مستعار فرمان
ADCENTER dc LINE l 
ARC a MOVE m 
BLOCK b MTEXT t 
CIRCLE c OFFSET o 
COPY co OPTIONS op 
DIMSTYLE d PAN p 

DIST di PLINE pl 
DETTINGS ds PROPERTIES pr 
ERASE e ROTATE ro 
EXPLODE x TABLE tb 
EXTEND ex TOOLPALETTES tp 
FILLET f TRIM tr 
HATCH h UNDO u 
INSERT i XREF xr 
LAYER la ZOOM z 

 

از کابر خواسته می شود که فرمان یا دستوری را در ناحيه یا سطر فرمان وارد یا  ،یک دستوردر طول کتاب همراه برای اجرای :نکته
را  Enterتایپ نموده وسپس کليد  Commandرا در سطر فرمان مقابل عبارت )دستور(نام فرمان کاربر باید همانند باال .درج کند

  .فشار دهد

  
  

می توان به ليست دستوراتی که اخيرا مورد استفاده  Recent Commandsنه با راست کليک در ناحيه فرمان و انتخاب گزی:نکته
  .نموده ایم را به نمایش در می آورد

  
در صفحه کليد فشار  مثال هر گاه کليد .ویژگی های دیگری در سطر فرمان وجود دارد که سرعت کار ها را افزایش می دهند

  .می توانيد آن را فرمان را دوباره اجرا نمایيد Enterدهيد فرمان قبلی در سطر فرمان آشکار شده و با فشار کليد 
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در این پنجره نام و مراحل همه فرمان های در نشست جاری را .آشکار می شود Autosad Text Windowپنجره  F2با فشردن کليد 
  .می توانيد به درج فرمان برای  اجرای فرمان در این پنجره اقدام کنيد.مشاهده می کنيد

  

  واکنش به سطر فرمان 

را  Circleمثال هنگامی که فرمان .ندبيشتر فرمان های که در محيط اتوکد اجرا می کنيد نيازمند انتخاب گزینه ها توسط کاربر هست
  .داخل سطر فرمان پيام زیر آشکار می شود.اجرا می کنيد

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]   

که با انتخاب هر یک از گزینه های .روشهای گوناگون اجرای آن فرمان را نشان می دهد،قرار دارند  [ ]گزینه های موجود در براکت 
  .باید نقطه برای ترسيم دایره مشخص نمود 2Pبه عنوان مثال با انتخاب .می توان بر اساس آن گزینه به اجرای ترسيم پرداخت 

  .در بعضی از فرمانها عبارت به نمایش در آمده به صورت زیر می باشد

Specify first extension line origin or <select object>   

  .برای اندازه گذاری مورد استفاده قرار می گيرد به نمایش در آمده استکه  Linearبارت که با انتخاب دستور عاین 

 Enterوجود دارد شيوه و گزینه ای پيش فرض در این دستور از طرف برنامه می باشد که با فشردن کليد  < >عبارتی که در درون 
  .این گزینه فعال می شود



 

www.jch.ir | خانه عمران جوان 
 

 www.jch.ir  –کتاب آموزش جامع اتوکد 

AutoCAD

برای انتخاب یکی از روشهای موجود در یک دستور می توان به انجام عمل راست کليک و سپس به انتخاب روش مورد نظر 
   .پرداخت

افزاری موجود می باشد که توسط دستورات امروزه کمتر نرم :نکته
تایپی اجرا شود اما اتوکد در این ميان یک استثنا می باشد و دليل آن 

   ماهيت ریاضی و دقت باالی این نرم افزار می باشد
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  ترسيمات در برنامه اتوکد

کاربران برنامه را در امر اجرای آن برنامه یاری می ،که این ابزار ها و امکانات. هر برنامه دارای امکانات و ابزار های بسياری است 
دستورات بسياری می باشد که این ابزارها در خدمت جریان ترسيمات در برنامه اتوکد می برنامه اتوکد نيز دارای گزینه و .کند
  .باشد

توان از آن ها  که می. قرار گرفته است Drawدر درون منوی به عنوان ،ی که برنامه قادر به ترسيم آن ميباشدیها دستوراشکال و 
گزینه .که می توان از آن برای ترسيمات استفاده نمود آشنا می شویم یهای فرمانحال با .برای ترسيم در برنامه استفاده نمود

  .های معرفی شده بر اساس سهولت در یادگيری مورد بحث قرار می گيرید

مشاهده شکل مقابل مانند فرمانتعداد زیادی  ،در نوار ابزار Drawحال با کليک بر روی منوی 
  .می کنيم

.موجود می باشد Drawدر نوار ابزار  Drawر منوی کليه دستورات و فرمانهای موجود د:نکته

  

 ترسيم نقطه

گاهی الزم است یک نقطه در ترسيم را .از نقاط اغلب به منظور ارجاع استفاده می شود
یا بتوانيد یک شی .ن نقطه ترسيم نمایيدآعالمت گذاری نموده یا بعدها بتوانيد یک شی را در 

این نوع نقاط را .نقاط را باید بعد از انجام کار حذف نمایيداین نوع .را به آن نقطه منقل نمایيد
  .اشيا نقطه ای می ناميم

را انتخاب می کنيم و در منوی باز شده گزینه  Pointفرمان  Drawبرای ترسيم نقطه از منوی 
Single Point با انتخاب این گزینه در ناحيه فرمان عبارت .را انتخاب می کنيمSpecify a point 

  .کردبرای قرار گيری نقطه مشخص  را  به نمایش در می آید که باید یک مکان

را فراهم می  دامکان ترسيم نقاط متعد Multiple Pointگزینه 
به  Specify a pointبرنامه عبارت ،با انتخاب این گزینه .سازد

د که باید به معرفی نقاط مختلف برای قرار گيری ینمایش در می آ
رای پایان دادن به عمل ترسيم نقطه در این گزینه ب.نقطه پرداخت

 .را در صفحه کليد فشار دهيد Escکافی است تنها یک بار کليد 

Divid:شکند بلکه  یک شی را به قطعات مساوی تقسيم می کند اما شی مورد نظر را نمی
پس از انتخاب این دستور برنامه در .فقط نقاطی را در فواصل یکسان بر روی شی قرار می دهد

را به نمایش در می آورد که باید به انتخاب   Select object to divideناحيه فرمان عبارت 
به در سطر فرمان   Enter the number of segments or [Block]سپس عبارت .موضوع پرداخت

گزینه  با وارد کردن .وارد نمودنمایش در می آید که باید تعداد قطعات مورد نظر برای موضوع را 
Block   برنامه عبارتEnter name of block to insert د که باید به انتخاب یبه نمایش در می آ

به نمایش در می  Align block with object? [Yes/No]سپس عبارت .بلوک مورد نظر پرداخت
با مشخص کردن هم .آید که از ما می پرسد آیا بلوک با موضوع هم راستا شود یا خير

به نمایش در می آید که باید فاصله  Enter the number of segmentsعبارت ،راستایی
  .تقسيمات را وارد کنيم

  .می باشد 32767تا  2تعداد قطعات تقسيم مجاز برای موضوعات بين :نکته
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Merasure: عملکردی شبيه فرمانDivid این فرمان کار .دارد با این تفاوت که می توانيد فاصله بين دو نقطه را به دلخواه تنظيم کنيد
قطعات ایجاد شده را از شی  Divideاین فرمان نيز مانند فرمان .خود را از نقطه انتهایی نزدیک به نقطه کليک شده شروع می کند

  .جدا نمی کند

سپس عبارت .به نمایش در می آید که باید به انتخاب شی مورد نظر پرداخت Select object to measureبا انتخاب این فرمان 
Specify length of segment or [Block] نقاط الزم .را وارد می کنيم )بخش(به نمایش در می آید که طول مورد نظر برای قطعه

  .توسط برنامه به طور خودکار بر روی شی  ایجاد شده و قرار می گيرد

  

نمایش نقطه می باشد که  سبکاگر مشاهده کردید نقطه ای بر روی اشکال انتخابی در هر دو فرمان مشاهده نشد بدليل :نکته
  .این نقاط آشکار می شوند، Point Styleبا تغيير آن و انتخاب اشکال مختلف در دستور 

  نقطه نمایش سبک

و  Formatبرای تنظيم سبک و شيوه نمایش نقطه می توان از منوی 
 Point Styleبا انتخاب این گزینه پنجره .پرداخت Point Styleگزینه انتخاب 

به نمایش در می اید که می توان با انتخاب هر یک از اشکال موجود در 
برنامه اتوکد بيست نوع سبک نقطه ای .این پنجره شکل نقطه را تغيير داد
  .را در اختيار کاربران قرار داده است

  .باید مقدار اندازه نقطه را مشخص نمود Point Sizeر گزینه در کادر کنا

با انتخاب یکی از دو گزینه انتهایی این پنجره سایز بر اساس صفحه تصویر 
  .یا واحد مطلق در نظر گرفته می شود

Set Size Relative to Screen: اندازه نقطه وابسته به صفحه تصویر می
  .باشد
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Set Size in Absolute Units:ندازه نقطه بر اساس واحد مطلق در نظر گرفته می شودا.  

   

 ترسم پاره خط 

می با استفاده از يعمده خطوط ترس.در هنگام ترسيم در اتوکد بيش از هر چيز شما از خطوط ساده یا پاره خط استفاده می کنيد
  .ترسيم ميشوند Lineدستور 

پس از .در سطر فرمان مبادرت می ورزیم Lمی کينم یا به درج عبارت را انتخاب  Line فرمان Drawبرای ترسيم پاره خط از منوی 
  .را به نمایش در می آورد که باید نقطه شروع پاره خط را مشخص کنيم Specify first point انتخاب فرمان برنامه عبارت 

برای مشخص کردن .مشخص می کنيمسپس نقطه شروع پاره خط را مشخص نموده و در مرحله بعد نقطه پایانی پاره خط را 
قرار گيری ابتدا یا انتهای پاره  لنقطه اول می توان از روشهای مختصاتی نيز استفاده نمود یا با استفاده از مکان نما به انتخاب مح

نمایش در می به  Specify next point or [Undo]دیگری را به عنوان  عبارتبرنامه ،بعد از وارد کردن نقطه ابتدایی.خط پرداخت
با .برای لغو ترسيم پاره خط اقدام نمود Uیا حرف  Undo کلمهبرای رسم پاره خط را وارد نمود یا از ،که باید محل نقطه بعدی.آورد

را به نمایش در می آورد که می توان پاره خط دیگری را رسم  Specify next point or [Undo] عبارتوارد کردن نقطه بعدی برنامه 
یا با انجام راست کليک منوی به نمایش در .استفاده نمودبر روی صفحه کليد Escای خروج از حالت ترسيم می توان از کليدبر. نمود

  .را انتخاب نمود Cancel کلمهمی آید که می توان 

که ،استفاده نمود F8 درجه می توان از کليد ميانبر  90درجه یا خط عمودی با زاویه  0برای رسم خط به صورت افقی با زاویه  :نکته
برای فعال کردن .بر مبنای این ویژگی خطوط به صورت افقی یا عمودی رسم می شود.می شود  Orthoسبب فعال شدن ویژگی 

  استفاده نمود ،قرار دارد می توان از نوار وضعيت که در قسمت پایين برنامه Orthoگزینه 

  .آشنا می شویم وضعيتمی دیگر در نوار و ابزار های کمک ترسي Orthoدر فصل بعد با ویژگی های 

  .با وارد کردن مختصات زیر مستطيلی به صورت شکل زیر به نمایش در می آید Lineپس از انتخاب یا درج دستور :مثال

Command: line 

LINE Specify first point: 10،10 

Specify next point or [Undo]: @50،0 

Specify next point or [Undo]: @0،25 

Specify next point or [Close/Undo]: @-50،0 

Specify next point or [Close/Undo]: 10،10  

 .به ترسيم شکل مقابل بپردازید lineبا استفاده از دستور .1-تمرین

  

Command: line 

LINE Specify first point: 5،5 

Specify next point or [Undo]: @28<45 

Specify next point or [Undo]: @20<90 

Specify next point or [Close/Undo]: @35<0 

Specify next point or [Close/Undo]: @25<90 
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xt point or [Clo
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Close چند خطی

ار رایج در اتوکد
و پيچها استفاده

و برای نشان د د

وه بر درج عبارت
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تلف را در خود ج
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  .کنيم
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تفاوتی با شيوه
  .یره می باشد
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ر دایره در نظر گر
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Tan،Tan،Radius: با شعاع مشخص را به ما ...) مانند پاره خط و(نمودن دایره بر دو موضوع  امکان ترسيم دایره با مماس شيوهاین
  .می دهد

 شيوه را انتخاب نموده و circle فرمان Draw و سپس از از منوی تدا دو پاره خط مانند شکل مقابل رسم می کنيماب :مثال
Tan،Tan،Radius انتخاب دو پاره خط عبارت پس از.می کنيمدو پاره خط را انتخاب  سپس.را انتخاب می کنيمSpecify radius of 

circle ایجاد می شود 5زیر با شعاع وارده دایره مانند شکل  . برای دایره را وارد کنيم شعاع مورد نظربه نمایش در می آید که باید.

  

  

Tan،Tan،Tan : تا برنامه فاصله ،انتخاب نمایيم کنيمم يرستمماس بر روی آنها ایره دکه می خواهيم  از ما سه موضوع را شيوهاین
  .بين موضوعات را به عنوان ناحيه ترسيمی دایره در نظر بگيرد

را Tan،Tan،Tan شيوهو circle  فرمان Drawاز منوی  .کنيدرسم ت 10همانند شکل زیر با طول سه پاره خط در جهات مختلف : مثال
می .انتخاب می کنيم  را)پاره خط های رسم شده (سپس سه موضوع .انتخاب می کنيم 

  .بينيم که دایره ای بين این موضوعات رسم شده است

  

  

  

  .بپردازیدزیر  دوایربه ترسيم   Circleبا استفاده از دستور .-تمرین

 



 

 

Command: 

 نقاط دوم و 

ه نقطه مورد 

اگر از منوی .
د اطالعات و 

 : _arc

  ی شود

تخاب و به ترتيب

باید سه شيوه 
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Specify second point of arc or [Center/End]: e  

Specify end point of arc: 6،10 

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: a 

Specify included angle: 270  

  

  

  

Star،End، Direction:  موجود در دستور های  شيوهیکی از شيوهای متفاوت در ترسيم کمان نسبت به سایر این شيوهArc  می
  و پایانی به جهت کمان نيز بستگی داردعالوه بر نقاط اوليه . باشد

جا همچنين جهت را می توان با  .بعد جهت را مشخص می کنيم در این شيوه ابتدا نقاط ابتدایی و انتهایی را مشخص می کنيم و
  .مشخص کرد مکان نماکردن  بجا

  .جهت در این شيوه مقدار زاویه است که خط مماس در نقطه اوليه کمان با محور افق دارد :نکته

  .به ترسيم کمان شکل زیر با اطالعات داده شده اقدام کنيد Star،End، Angle شيوهبا استفاده از - تمرین

Command: arc 

Specify start point of arc or [Center]: 11،5 

Specify second point of arc or [Center/End]: E 

Specify end point of arc: 10 

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: D 

Specify tangent direction for the start point of arc: 270  

  

  

  

Star،End، Radius : بعد از انتخاب نقاط اوليه و پایانی بایدشعاع کمان را نيز وارد کنيم شيوهدر این  

تا کمان ایجاد  ،مقدار فاصله محل تقاطع خطوطی است که می توان از دو نقطه ترسيم نمود،شعاع در این شيوه ترسيمی:نکته
  .شود

  .به ترسيم کمان شکل زیر با اطالعات داده شده اقدام کنيد Star،End، Radiusبا استفاده از شيوه - تمرین

Command: ARC  

Specify start point of arc or [Center]: 11،5 

Specify second point of arc or [Center/End]: E 

Specify end point of arc: 6،10 
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Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: R 

Specify radius of arc: -15  

Center،Start،End : امکان ترسيم کمان بر مبنای نقاط مرکزی و اوليه و پایانی را برای ما فراهم می سازد شيوهاین.  

  .به ترسيم کمان شکل زیر با اطالعات داده شده اقدام کنيد Center،Start،End با استفاده از شيوه - تمرین

  

Command: ARC  

Specify start point of arc or [Center]: C 

Specify center point of arc: 7،6 

Specify start point of arc: 3،2 

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 4،7  

Center،Start، Angle: قبلی ندارد با این تفاوت که به جای وارد نمودن زاویه باید اندازه زاویه کمان را وارد  شيوهوتی با اتف شيوهاین
  .نمایيم

  .به ترسيم کمان شکل زیر با اطالعات داده شده اقدام کنيد Center،Start، Angle  با استفاده از شيوه- تمرین

Command: ARC  

Specify start point of arc or [Center]: C 

Specify center point of arc: 4،2 

Specify start point of arc: 9،2 

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A 

Specify included angle: 95  

Center،Start، Length : امکان ترسيم کمان بر اساس نقطه مرکزی و اوليه و طول وتر را به ما می دهد شيوهاین.  

  .به ترسيم کمان شکل زیر با اطالعات داده شده اقدام کنيد Center،Start، Length با استفاده از شيوه  - تمرین

 

Command: ARC 

Specify start point of arc or [Center]: C 

Specify center point of arc: 4،7 

Specify start point of arc: 2،3 

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L 

Specify length of chord: 8  

Continue:و با کمانی را مماس بر آخرین پاره خط یا کمان ترسيم شده  شيوهاین .ها دارد شيوهتفاوت بسياری با سایر  شيوه این
   اقدام به رسم کمان می کند)نقطه پایانی (وارد نمودن یک نقطه دیگر



 

 

خرین نقطه آ

 Specifyرت 
بعد از . نمود

ش در می آید 
طه دیگر این 

Specify 
2 

Specify oth

شخص می 
 A یا عبارت 

 کنيم

  

آده از مکان نما 

ناحيه فرمان عبار
واردرا نقطه اول 

 Speciمایشبه ن
نقط مکان نماردن 

first 
[Chamfer/Ele،2

her corner poi

وان نقطه اوليه مش
سپس حرف،آید

 وارد می

ی توان با استفا

 این دستور در نا
که باید ن،آید  می

fy other corne
 توان با جابجا کر

corner 
evation/Fillet/Th

nt or [Area/Di

يط برنامه به عنو
 نمایش در می آ

 زیر

و می.م می شود

با انتخاب.نمودب
f به نمایش در م

r point or [Are
و همچنين می

point 
hickness/Width

mensions/Rota
13  

  . می شویم

  می شود

حيه ای را در محي
Specify otheبه

شکلانند

ن پاره خط ترسيم

 

انتخابDraw  وی
first corner poi
a/Dimensions/
ضلعی به کار برد

or 
h]: @2

ation]: 
@19،3

  

  

  

 در می آید آشنا

ت وارده ترسيم م

نيم و سپس ناح
er corner point 

ماه ،بارت

در انتهای آخرین
  .رداخت

Rectang را از منو
int or [Chamfe

[Rotation عبارت
ی ترسيم چهار ض

  

 پيغام به نمایش

 با مقدار مساحت

را انتخاب می کن
or [Area/Dime

عب این

www.jch

  www.jch 

ن شيوه کمانی د
 درج قطر کمان پر

 

 gleفرمانی باید 
r/Elevation/Fille

عاحيه فرمان نر 
ی مختلفی برای
.ص و ترسيم نمود

 

که در این سيمی

ر ضلعیاچه يوه

ر Rectangleرمان
ensions/Rotatio

ر جواب

.ir | مران جوان

h.ir–ع اتوکد 

س از انتخاب این
ا وارد نمود یا به

 ضلعیم چهار 

چهار ضلعیرسم
et/Thickness/W
ودن نقطه اول د

ی توان شيوه های
عی را مشخصلض

  

Command: _re

شيوه های ترس

شير اساس این 

فرDraw ز منوی 
[onسپس عبارت 

را در

 خانه عم

موزش جامع

Auto

پس:مثال
کمان را

ترسيم

رتبرای 
Width] 
وارد نمو

که می،
چهار ض

  :مثال

ectang

حال با 

Area:بر

از:مثال
س .کنيم
Area

کتاب آم

oCAD 



 

www.jch.ir | خانه عمران جوان 
 

 www.jch.ir  –کتاب آموزش جامع اتوکد 

AutoCAD 

که از ما مقدار مساحت چهار ضلعی را می  ،به نمایش در می آید Enter area of rectangle in current units عبارت سپس 
 Calculate rectangle dimensions based on [Length/Width]و با وارد کردن مقدار عددی مساحت در ناحيه فرمان پيغام  خواهد

را وارد مقدار طول یا عرض  باید )Width(یا عرض)  Length(با انتخاب طول.به نمایش در می اورد مبنی بر انتخاب طول یا عرض

   .نمود

که باید مقدار طول چهارضلعی را وارد  ،که نشان دهنده طول چهار ضلعی می باشد Lدر این شکل بعد از وارد کردن حرف :نکته
  .کنيم

  نقطعه اوليه چهار ضلعی را مشخص می کنيم و در جواب سوال  ، Drawاز منوی  Rectangleفرمانانتخاب  با:مثال

 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]   عبارتa یاArea  را به عنوان مساحت  50در ج می کنيم و مقدار
که در شکل   Calculate rectangle dimensions based on [Length/Width] عبارت سپس در جواب ،چهار ضلعی وارد می کنيم 

 10و طول  50حت ار ضلعی با مساچه .کنيم وارد می چهارضلعی را برای 10 را وارد و سپس طولL با ال مشاهده می کنيد حرف 
  ترسيم می شود

Dimensions: مکان نماهمچنين می توان با ،امکان ترسيم چهار ضلعی را بر اساس طول و عرض وارده ترسيم می کند شيوهاین 
  جهت چهار ضلعی را نيز مشخص نمود

  عبارتدر جواب ،و انتخاب نقطه اوليه، Rectangle شيوهبعد از انتخاب :مثال

 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation] ، حرفD عبارتسپس .را وارد می کنيمSpecify length for 
rectangles  وارد می کنيم و در مرحله  40 "مقدار طول را فر ضا.به نمایش در می آید که باید مقدار طول چهارضلعی را وارد کنيم
را به عنوان  20عدد  می خواهد و چهارضلعی راکه از ما عرض .به نمایش در می آید Specify width for rectanglesبعد پيغام 

را جابجا می کنيم و  مکان نمابرای کامل شدن ترسيم ،رسم می گردد  40و طول  20عرض وارد می کنيم و چهار ضلعی با عرض 
  چهار ضلعی با جهت مشخص رسم می شود

Rotation : چرخش این امکان را برای کاربر فراهم می کند که مقدار زاویه ، شيوهاین
  کنيمچند ضلعی را وارد 

 Specifyعبارت در جواب ،و انتخاب نقطه اوليه، Rectangle شيوهبعد از انتخاب  :مثال
other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]  ، حرفR سپس .را وارد می کنيم

به نمایش در می آید که باید مقدار   Specify rotation angle or [Pick points]عبارت 
سپس با  .را به عنوان زاویه چهار ضلعی وارد می کنيم 45و  وارد کنيمزاویه مورد نظر را 

دادن جهت با  .آن داد ه می توان شکل دلخواه و جهت مناسبی ب مکان نماچرخاندن 
  می بينيم مقابلچهار ضلعی همانند شکل ، مناسب به چهار ضلعی

  پرتوترسيم 

از یک نقطه شروع شده و در یک جهت تا نامتناهی امتداد  آنها با این تفاوت که همه شبيه خطهای ساخت هستند) Rays(پرتوها
  می توان استفاده نمودDrawمنوی  درRay فرماناز  پرتورای ترسيم ب.می یابند

 در ناحيه فرمان عبارت فرماناین  بعد از انتخاب ray Specify start point  همانند شکل زیر به نمایش در می آید که باید نقطه
که باید ،به نمایش در می آیدSpecify through point عبارتبرنامه ،ییپس از مشخص کردن نقطه ابتدا.نمود ی را مشخصیابتدا

نقطه می گذرد  ری را مشخص نمود تا برنامه دو نقطه معرقی شده را به هم متصل نموده و نيم خطی را مابين این دوگنقطه دی
  ترسيم کند
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به نمایش در می آورد  در سطر فرمان Specify through pointخط مورد نظر را رسم نمود پيغام بعد از این که برنامه نيم :نکته
  .مبنی بر این که می توانيد نقاط دیگری را معرفی کنيد تا به مرکزیت نقطه اول نيم خط های دیگری رسم شود

  .می باشد Raysشکل زیر  نمونه ای ایجاد شده پرتوها با استفاده از دستور 

  

  ترسيم خطوط دوسر نا محدود

برنامه اتوکد امکان ترسيم خطوط دو سر نامحدود را فراهم ساخته و می توان مبادرت به ترسيم چنين خطوطی در صورت لزوم 
پيغامی تحت عنوان .را انتخاب کنيم  Construction Line فرمان Drawباید از منوی  دو سر نامحدود برای ترسيم خطوط.پرداخت

xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset] که باید نقاطی را در ناحيه ،)همانند شکل زیر(به نمایش در می آید
که در ناحيه فرمان به  ،های مربوط در این دستور شيوهترسيم مشخص کنيم تا خطوط دو سر نا محدودی رسم شود یا اینکه از 

نمایش در می آید 
برای ترسيم 

  استفاده کنيم

  
  در رسم خطوط دوسر نا محدود مختلف شيوه هایآشنایی با 

Hor: خطی افقی دو سر نا محدود را در نقطه که ما انتخاب می که امکان ترسيم ،در این پيغام می باشد  شيوهاولين  شيوهاین
  فراهم می کند،کنيم 

 ConstructionفرمانDrawابتدا از منوی (در جواب عبارت که در شکل باال مشاهده می کنيد، Hیا حرف شيوهبا درج این  :مثال
Lineمی توان یک نقطه را برای رسم این خط مشخص  مکان نمافعال می شود و با جا به جا کردن  شيوهاین )  را انتخاب می کنيم
  نمود 

Ver: امکان ترسيم یک خط عمودی دوسر نا محدود را در یک نقطه انتخابی به ما می دهد شيوهاین  

 Ang : رسم می کند،خطی دو سر نا محدود با زاویه مشخص در نقطه انتخابی کاربر ، شيوهاین  

بعد از وارد ،کنيم  وارد می عبارترا در جواب aرا انتخاب می کنيم و سپس حرف Construction LineفرمانDrawابتدا از منوی  :مثال
به نمایش در می آید که باید مقدار درجه این خط دوسر نا محدود را Enter angle of xline (0) or [Reference [عبارت،کردن 

  مشخص کنيممکان نما وارد می کنيم و در پایان باید محل قرار گيری خط را با 68ما در اینجا عدد  ،مشخص کنيم 

   

Bisect : می شود جهت ترسيم نيمساز دو سر نامحدود برای یک زاویه استفاده شيوهاین.  

  بپردازیم در این شيوه باید حداقل دو ناحيه ترسيمی داشته باشيم تا بتوانيم به ترسيم نيمساز برای این خطوط:نکته
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و از منوی ) برا ترسيم خط استفاده کنيدlineطبق آموزشهای قبلی از دستور (ابتدا دو ضلع یک مربع را رسم می کنيم  :مثال
DrawفرمانConstruction Line حرفرا انتخاب می کنيم وb  را در جواب عبارتی که در ناحيه فرمان به نمایش در آمد وارد می
  )این عبارت در شکل باال به نمایش در آمده است(کنيم

س را معرفی أاز ما می خواهد یکی از نقاط پایانی یا ربه نمایش در می آید که  Specify angle vertex pointسپس عبارت 
را نشان می دهد که باید نقطعه دوم را مشخص کنيم Specify angle start point عبارت ،مشخص کردن نقطه اول از بعد.نمود
به نمایش در می آید که از ما می خواهد به انتخاب نقطه  Specify angle end pointعبارت  ،پس از مشخص کردن نقطه دوم،

  کار ترسيم را به پایان برسانيمEsc دیگری بپردازیم یا با فشردن کليد 

Offset: فراهم می کند ،با توجه به خط یا پاره خط ترسيمیامکان ترسيم خط دو سر نا محدود را  شيوهاین  

و در  می پردازیم Drawاز  منوی Construction Line فرمان ابتدا خطی را به عنوان مرجع رسم می کنيم و به فعال کردن  :مثال
درج می Specify offset distance or [Through]مشاهده می کنيد عبارت ،را درج می کنيم  O جواب عبارت مشاهده شده حرف

سپس ،را به عنوان فاصله وارد می کنيم  20که عدد،محدود با خط مرجع را می خواهدط دوسر نا از ما مقدار فاصله خ شود که
  .به نمایش در می آید که از ما می خواهد خط مرجع را انتخاب کنيمSelect a line objectعبارت 

در می آید استفاده به نمایش Select a line object  که هنگام نمایش عبارتبرای انتخاب خط می توان از مربع همانند شکل  
  جهت ترسيم خط دو سر نامحدود را نسبت به خط مرجع مشخص نمود مکان نما می توان با ،بعد از انتخاب خط .نمود

 ترسيم خط با پهنای تعيين شده 

  .  استفاده نمودTraceبرای ترسيم خطوط ضخيم می توان از دستور 

با وارد نمودن .به نمایش در می آید که باید مقدار پهنا را وارد نمود Specify trace widthدر ناحيه فرمان عبارت  Traceبا درج عبارت 
پس از مشخص کردن نقطه ،به نمایش در می آید که باید نقطعه اوليه را مشخص کنيم  Specify start pointمقدار پهنا عبارت 

در صورت لزوم می توان نقاط دیگری را .ا مشخص کنيمبه نمایش در می آید که باید نقطه بعدی رSpecify next pointعبارت ،يهاول
  .برای ترسيم مشخص کنيم

مقدار ،به نمایش در می آید که باید مقدار پهنا را وارد نمود Specify trace widthعبارت  ،در ناحيه فرمان Traceبا درج عبارت  :مثال
  .را ترسيم می شود 15 با پهنایخط  ،را وارد می کنيم و با انتخاب نقاط اوليه و پایانی دلخواه 15

  .و با وارد کردن مختصات زیر اقدام به ترسيم شکل زیر کنيد Traceبا استفاده از دستور  .3- تمرین

Command: trace 

Specify trace width <0.0500>: 2 

Specify start point: 2،2 

Specify next point: 5،6 

Specify next point: 11،6  

  ترسيم چند ضلعی 

برای ترسيم چند ضلعی از منوی .است برنامه اتوکد امکان ترسيم چند ضلعی های بسته با اضالع منظم را فراهم ساخته
Drawفرمان polygon  عبارت.را انتخاب می کنيم polygon Enter number of sides که از ما  می آید در ناحيه فرمان به نمایش در

  .می خواهد تعداد اضالع چند ضلعی را برای ترسيم وارد کنيم

  باشد 1024تا  3عددی که می توان برای درج چند ضلعی انتخاب نمود باید بين :نکته

باید مقدار اضالع   polygon Enter number of sidesرا انتخاب می کنيم و در جواب عبارت  polygon فرمانDrawاز منوی  :مثال
 Specify center of polygon orسپس عبارت ،را به عنوان تعداد اضالع چند ضلعی وارد می کنيم 8مقدار .چند ضلعی را وارد نمود

[Edge]  را به عنوان مرکز چند ضلعی   4،7 مختصات . به نمایش در می آید که باید نقطه ای را به عنوان مرکز دایره مشخص کنيم
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به  Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle]پيغام  ،بعد از مشخص کردن مرکز دایره .کنيم وارد می
  نمایش در می آید که باید یکی از دو روش

Inscribed in circle وCircumscribed about circle     را مشخص کنيم  

 Inscribed in circle ، ترسيم می کند را دایره فرضیچند ضلعی محاط بر روی.  

 ،Circumscribed about circle کندمحيط دایره را ترسيم می پيرامون و دور چند ضلعی منتظم.  

  

به نمایش  Specify radius of circleعبارت  انتخاب می کنيم و سپس  Iبا حرف  رااول  شيوهکه  ، شيوهبا انتخاب یکی از این دو 
در پایان هشت ضلعی .شعاع وارد می کنيم را به عنوان 40و عدد شعاع دایره فرضی را از ما می پرسد ،ماکه این پيغ،در می آید 

  )زیرهمانند شکل (ترسيم می شود 40با شعاع  منتظم

  

  

  

  .اقدام به ترسيم شکل زیر با مختصات زیر نمایيد polygonبا استفاده از دستور .4- تمرین
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Command: polygon  

Command: Enter number of sides <4>: 6 

Specify center of polygon or [Edge]: 7،6 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: c 

Specify radius of circle: 10 

 

  ترسيم چند خطی

برای ترسيم چندخطی .که با یگدیگر ترکيب می شوند مجموعه ای از چند پاره خط یا کمان می باشد،چندخطی در برنامه اتوکد 
 بعد از انتخاب این دستور عبارت.در سطر فرمان اقدام نمود pline یا به درج انتخاب نمودDrawرا از منوی  Polyline فرمانمی توان 

Specify start point دیگری با  عبارتسپس ،را باید مشخص کنيم شروع چند خطی  مبنی بر این که نقطه ،به نمایش در می آید
د که از ما می خواهد نقطه دیگری را به یبه نمایش در می آ  Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]عنوان

  برای ترسيم استفاده کنيم عبارتبرنامه معرفی کنيم یا از شيوه های موجود در این 

 روشهای مختلف،وجود دارد    Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]ی که در عبارت یها شيوه
  .و چگونگی کارکرد آنها می پردازیم ها شيوهدر اینجا به شرح .ترسيم چند خطی را به کاربر می دهد 

Arc: مختلف برای ترسيم می باشد این شيوه دارای روشهای. دهد امکان ترسيم کمان را در چند خطی به کاربر می، شيوهاین  

  کنيم با پيغام واردرا  aیا حرف  Arcکلمه ،  Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] اگر در جواب عبارت

]Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width[ شيوه  ،اگزینه ههر یک از این . رو برو می شویم
  .برای ما فراهم می سازدرا  ترسيم های مختلف

Angle : امکان ترسيم کمان در چند خطی را بر مبنای زاویه مرکزی کمان به ما می دهد شيوهاین  

وارد می  Specify start pointدر جواب عبارت را  2،2 انتخاب نموده وسپس نقطه اوليهDrawرا از منوی  Polylineدستور  :مثال
حرف  ،در جواب عبارت.به نمایش در می آید  Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]سپس عبارت  .کنيم

a را وارد می کنيم  

دوباره حرف ،به نمایش در می آید که  ]Angle/Center/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width[عبارت  مجدد
a را که مشخصهAngle عبارتسپس در جواب ،است را وارد می کنيم Specify included angle  وارد می 65مقدار زاویه کمان را

باید نقطه  به نمایش در می آید  که Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]بعد از وارد کردن مقدار زاویه کمان عبارت.کنيم 
به ترسيم کمان بر مبنای  مرکز یا شعاع کمان اقدام کنيم   Radiusو   Centerوارد نمود یا با استفاده از گزینه های انتهای کمان را 

همچنين می توان نقاط .کمانی همانند شکل زیر ترسيم می شود،ان نقطه انتهایی کمانوبه عن 3،5-@وارد نمودن مقدار با .
   .وارد نموددیگری را برای رسم کمان 

 Center: امکان ترسيم کمان را بر مبنای نقطه مرکزی به ما می دهد شيوهاین  

Direction : امکان ترسيم کمان بر مبنای جهت معرفی شده از طرف کاربر را  شيوهاین
  فراهم می سازد

 Specifyدر جواب عبارت  2،2 نقطه اوليه. Drawرا از منوی  Polyline فرمانبا انتخاب  :مثال
start point عبارت .وارد می کنيمSpecify next point 

or[Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]  حرف  .می آید در به نمایش a به عنوان را
  .موارد می کني Arcاختصار کلمه 

به نمایش در می [Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width] عبارت،  aحرفبعد از وارد کردن 
  .در جه را وارد می کنيم 45در اینجا ما زاویه ، نمودوارد  برای کمان مقدار زاویه مورد نظر را باید آید که در جواب آن



 

www.jch.ir | خانه عمران جوان 
 

 www.jch.ir  –کتاب آموزش جامع اتوکد 

AutoCAD 

  

به نمایش در می آید که باید نقطه پایانی را نيز وارد  Specify endpoint of the arcعبارت ،با وارد نمودن مقدار زاویه مربوطه
می توان به وارد نمودن نقاط دیگر برای ترسيم .سکمانی همانند زیر ترسم می شود .را وارد می کنيم  7،3@نقطه پایانی .کنيم

  .به امر ترسيم پایان داد Enterکمان پرداخت یا با فشردن کليد 

 

Halfwidth : کمان بر اساس معرفی پهنای نقاط ابتدایی و انتهایی را به ما می دهد امکان ترسيم  شيوهاین.  

سپس .را وارد می کنيمaعبارت زیر به نمایش و حرف ،و وارد نمودن نقطه اوليهDraw را از منوی  Polyline با انتخاب دستور :مثال
به نمایش در ]Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Widthعبارت 

 می کنيم را وارد Halfwidth  را که مشخصه Hکه ما حرف  ،شيوه های ترسيم را انتخاب کنيممی آید که از ما می خواهد یگی از 
که از ما می خواهد مقدار پهنای نقطه اوليه را وارد کنيم و ما  ،آید به نمایش در می Specify starting half-widthعبارت سپس .

به نمایش در  مبنی بر وارد کردن مقدار پهنای نقطه پایانی Specify ending half-widthعبارت سپس ،را وارد می کنيم 20مقدار 
ترسيم می  30و پایانی  20کمانی با پهنای اوليه  ، و با انتخاب نقطه پایانی کمان.را وارد می کنيم 30و ما مقدار () می آید 

متفاوت است شاید شکل دیگری ترسيم چون نقاط اوليه و پایانی کاربران ()ترسيم می شود مقابلکمانی همانند شکل (شود
  .)گردد

Line : يوه های اصلیشهای ترسيم کمان را فراهم می سازد و به  شيوهامکان خارج شدن از  ،شيوهاین Polyline باز می گردد  

Radius : ترسيم کمان چند ضلعی را بر اساس شعاع کمان فراهم می سازد،شيوهاین  

سپس در جواب عبارت ،می کنيم واردچند خطی را  3،3 انتخاب می کنيم و نقطه اوليه Drawرا از منوی  Polyline فرمان: مثال
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] ،  حرفa  که معرف شيوهArc سپس .می کنيموارد می باشد را

مبنی بر انتخاب شيوه های ترسيم کمان در  ]Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width[عبارت 
مقدار  :Specify radius of arcانتخاب می کنيم و در جواب عبارت Rرا با حرف  Radiusکه ما شيوه ،چند خطی را از ما می خواهد
 Specify شعاع پيغام  وارد نمودن با،ه عنوان شعاع کمان وارد می کنيم را ب 15که ما مقدار  ،شعاع کمان را وارد می کنيم

endpoint of arc or [Angle] به نمایش در می آید  

  

  .ترسيم را پایان نمود Enterرا وارد می کنيم و با فشردنکليد   4،5@نقطه.نمودکه باید نقطه پایانی را انتخاب 
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Second pt : بعدی در نظر و با وارد نمودن نقاط نقطه اول برای ترسيم کمان ،آخرین نقطه معرفی شده را به عنوان  شيوهاین
  مبادرت به ترسيم کمان می کند) دوم و پایانی(بعدی 

Undo : آخرین ترسيم انجام شده را در شيوهای موجود لغو می کند،امکان انجام ترسيم نداردولی با انتخاب آن شيوهاین  

Width : ا برای دو سر کمان از کاربر می خواهدمقدار و فاصله را برای اختصاص دادن پهن،در مرحله اجرا  شيوهاین  

چهار ،بر ميگردیم  Polylineاصلی  شيوه هایدوباه به .آشنا شدید Polyline فرمان از   Arcهای موجود در دستور  شيوهحال با *
  شویم در اینجا با این شيوه های موجود در ترسيم آشنا می.مشاهده می شود  Width  و  Halfwidth  ،Length  ،Undo،  شيوه

Halfwidth :دو مقدار پهنا را از ما در خواست می کند تا کمانی بر مبنای آن رسم شود،این شيوه برای ترسيم چند خطی  

  .هميشه دو برابر مقدار وارد شده مورد استفاده قرار می گيرد،در این شيوه :نکته

به  3،2وارد نمودن و با  .به نمایش در می آید Specify start pointعبارت .انتخاب می کنيم Drawرا از منوی  Polyline دستور :مثال
نمایش در می آید که باید شيوه   ]Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width عبارت ،نقطه اولعنوان 

Halfwidth  شيوه  بعد از انتخاب،را انتخاب کنيمHalfwidth ،  عبارتSpecify starting half-width  به نمایش در می آید که باید
 Specify endingعبارت  سپس.را به عنوان پهنای نقطه اوليه وارد می کنيم   2مقدار پهنای نقطه اوليه را وارد کنيم که ما مقدار 

width را به  0.5ر مقدا.می باشد را وارد کنيم  نای نقطه پایانی را که مد نظر مابه نمایش در می آید که از ما می خواهد مقدار په
  .عنوان پهنای نقطه پایانی وارد می کنيم

 

را به عنوان  7،9@نقطه .که باید نقطه پایانی را مشخص نمود Specify next pointعبارت ،پایانیپهنای نقطه  با وارد نمودن مقدار 
  .به ترسيم پایان می دهيمسپس .نقطه پایانی وارد می کنيم

  

Length: امکان ترسيم چند خطی را در امتداد آخرین پاره خط رسم شده به کاربر می دهد شيوهاین  

مشخص می کنيم  Specify start pointدر جواب عبارت انتخاب می کنيم و نقطه اوليه را  Drawرا از منوی  Polyline دستور :مثال
 و در جواب عبارت

] Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width  حرف Lسپس عبارت ،ممی کنيوارد  راSpecify length of line  به
 با وارد نمودن مقدار.را وارد می کنيم 15نمایش در می آید که از ما مقدار طول چند خطی را می خواهد و در این مثال ما مقدار 

 .همچنين می توان اقدام به ترسيم دیگر طوط نيز پرداخت.ترسيم می گرددوارده خطی در با طول  ،طول چندخطی
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Undo : مانند دستورات  شيوهاینUndoدر تمامی برنامه اقدام به لغو آخرین ترسيم انجام گرفته در برنامه را فراهم می سازد  

Width: می خواهد و پاره خطی بر مبنای ابتدا مقدار پهنا برای نقطه اوليه و سپس برای نقطه پایانی را از ما ،این شيوه ترسيمی
  این دو پهنا ترسيم می کند

 ترسيم حلقه

برای ترسيم این شی باید قطر دایره .یک شی چند خطی است که در ظاهر مانند دوایر هم مرکز است) Donut(حلقه یا دونات
  .ایجاد نشانه استفاده می شود از این دستور اغلب در ترسيمات الکتریکی و برای.درونی و قطر دایره بيرونی را مشخص نمایيد

  .در سطر فرمان مبادرت ورزید donutیا با درج عبارت ،انتخاب نمود Donut فرمانو Drawرا می توان از منوی  فرماناین 

این شيوه ترسيمی بر مبنای مقدار قطر دایره داخلی و خارجی و انتخاب مرکز دایره می باشد و حلقه ای توپر با مقادیر وارده 
  .می کند  ترسيم

به نمایش در می آید که از کاربر مقدار قطر دایره  Specify inside diameter of donutدر ناحيه فرمان عبارت ،با انتخاب این دستور
به نمایش در  Specify outside diameter of donutپيغام ،به عنوان قطر دایره داخلی  10با وارد نمودن مقدار ،داخلی را می خواهد

  .می آید

  

عبارت  سپس،را به عنوان قطر دایره خارجی وارد کنيم 5که باید مقدار 
Specify center of donut or <exit>  مبنی بر مشخص نمودن نقطه

با مشخص نمودن نقطه  ، به نمایش در می آید،مرکزی حلقه توسط کاربر 
مانند شکل (ی مشخصابا پهن ای حلقه، حلقه توسط مکان نما مرکزی
همچنين می توان با استفاده از مکان نما به ایجاد رسم می شود)مقابل

و فعال  Enterبا فشردن کليد .حلقه های متعدد با قطرهای وارده پرداخت 
  را لغو نمود حلقه ترسيم اجرای دستور می توان exit شدن گزینه  

  

  

 .ایجاد می شودیک دایره توپر ،معادل صفر باشد) inside(اگر شعاع دایره درونی:نکته

  .ترسيم کنيد donutحلقه های زیر را با استفاده از دستور .- ینتمر

Command: donut 

Specify inside diameter of donut: 12 

Specify outside diameter of donut 20 

Specify center of donut or <exit>: 6،5 
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  :<enter Specify center of donut or <exitپایان دادن به ترسيم حلقه با فشردن کليد

 ---------------------------------------------------------------------------------  

  

Command: donut 

Specify inside diameter of donut <0.0000>: 0 

Specify outside diameter of donut <0.5000>: 2  

Specify center of donut or <exit>: 2،3 

Specify center of donut or <exit>: 4،8 

Specify center of donut or <exit>: 7،3  

  .را مشاهده می کنيد Donutدر شکل زیر نمونهای از اشکال ترسيم شده با استفاده از فرمان 

  

با .ترسيم خواهد شددر غير این صورت توخالی ،توپر ترسيم می شود Donut ،باشد) on(ت فعال در وضعي Fillاگر دستور :نکته
  .به نمایش در می آید Enter mode [ON/OFF]عبارت ،در سطر فرمان  Fillاجرای دستور 

ه صورت تو خالی اجسام توپر را ب Offگزینه .توپر به نمایش در می آید Donutاجسام ترسيم شده با دستور  Onبا انتخاب گزینه 
بر روی تمامی  Fillرا در سطر فرمان اجرا کنيد تا آخرین وضعيت  Regenدستور ،پس از انتخاب هر یک از گزینه ها.نشان می دهد

  .اثر گذارد  Donutاشکال ترسمی 

  

  ترسيم بيضی

بيضی همانند دایره از یک نقطه .برنامه اتوکد امکان ترسيم انواع بيضی ها و یا کمانهای بيضی شکل را فراهم ساخته است
مرکزی دارد و تفاوت بيضی با دایره در این است که بيضی یک شعاع بزرگتر در جهت محور اصلی و یک شعاع کوچکتر در جهت 

رسم  یبرا.می توان به ترسيم بيضی با روشهای مختلف پرداخت  Drawاز منوی  Ellipse فرمانبا استفاده از . محور فرعی دارد
انتخاب نمود یا در ناحيه  Ellipse مانرفهای موجود در منوی باز شده در  شيوهبيضی باید یکی از 

  را تایپ کرد  )Ellipse(فرمانفرمان این 



 

www.jch.ir | خانه عمران جوان 
 

 www.jch.ir  –کتاب آموزش جامع اتوکد 

AutoCAD 

ها آشنا می شویم  شيوهابتدا این دستور را در ناحيه فرمان درج می کنيم و با هریک از این ،ها  شيوهبرای آشنای بيشتر با این  
  شيوه مرود نظر را انتخاب کنيد،پس از آشنایی می توانيد از منوی باز شوی که در شکل مالحضه می کنيد ،

که می توان ،به نمایش در می آید Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]در ناحيه فرمان عبارت  Ellipseبا درج عبارت 
      ،ها را انتخاب نمود یا با مشخص نمودن نقطه مرکزی در محيط برنامه و سپس مشخص نمودن نقطه دیگر بيضی شيوهیکی از 

ن نما مکاکه باید جهت چرخش بيضی را توسط .به نمایش در می آید Specify distance to other axis or [Rotationپيغام 
  مشخص نمود

  .و وارد نمودن مختصات نقاط زیر اقدام به ترسيم کمان زیر کنيد  Ellipseبا استفاده از دستور  - تمرین

Command: ellipse 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 2،5  

Specify other endpoint of axis: 10،5 

Specify distance to other axis or [Rotation]: 6،7  

  

  .حال با شيوه های مختلف ترسيم بيضی آشنا می شویم

  Arcشيوه 

 Specify axisعبارت ،را انتخاب کنيم  Arcشيوه ، Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]اگر در جواب عبارت  
endpoint of elliptical arc or [Center] نقطه پایانی یکی از  مشاهده می کنيد به نمایش در می آید که باید زیر نيز که در شکل

 .قطر بيضی را مشخص کنيم 

 

پيغام  ، این نقطه بعد از مشخص
Specify other endpoint of axis  به

که باید نقطه  ،آید نمایش در می
وارد کنيم  بيضیدیگری را برای قطر 

این نقطه و مشخص  با وارد نمودن،
 عبارت  ،شدن یک قطر بيضی 

Specify distance to other axis or 
[Rotation]  به نمایش در می آورد که

باید نقطه دیگری را برای نيم قطر در 
بعد از مشخص ،مشخص کنيم یبيض

 Specify startعبارت  ،کردن این نقطه
angle or [Parameter]  به نمایش در

می خواهد که برای که از ما  ،می آید
ترسيم کمان از بيضی اقدام به معرفی 

تا برنامه آن را به مرکز بيضی وصل کند و برش ) استفاده کنيم 60می توان از مقدار زاویه ای مانند (  نقطه اوليه به برنامه کنيم 
را مبنی بر وارد نمودن زاویه دیگر کمان از ما   Specify end angle برنامه پيغام دیگری ،يهبعد از معرفی زاویه اول،بيضی را انجام دهد

                                        برنامه اقدام به ترسيم کمان از بيضی می کند،با وارد نمودن زاویه مورد نظر  ،می خواهد
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  تمرین

Command: ELLIPSE 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a  

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 2،5 

Specify other endpoint of axis: @10،5 

Specify distance to other axis or [Rotation]: @6،7 

Specify start angle or [Parameter]: 25 

Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 270  

  

  .آشنا می شویم شيوهمی باشد حال با این  Centerوه  شيوه دیگر  برای ترسيم بيضی شي

Center: اقدام به ترسيم بيضی کند،این امکان را به ما می دهد که با انتخاب نقطه مرکزی،شيوهاین  

با انتخاب این .را انتخاب می کنيم  Center شيوهمنوی باز می شود و در این منو Ellipse، دستور و با انتخاب Drawاگر از منوی 
نمایش در می آید که باید نقطه مرکزی بيضی را مشخص کنيم سپس به Specify center of ellipseعبارت  فرمان در سطر شيوه

قطر های بيضی را  نقطه انتهای باید که به نمایش در می آید  Specify endpoint of axisعبارت ،نمودن نقطه مرکزی صبا مشخ
به  Specify distance to other axis or [Rotation [ای بيضی پيغام هطه پایانی یکی از شعاع قبا مشخص نمودن ن،مشخص نمود

کار ترسيم به پایان و بيضی ، نقطه قطر دیگروارد نمودن  زبيضی را مشخص کنيم پس ا قطر دیگر  نقطهنمایش در می آید که باید 
  ترسيم می گردد

  

  .و وارد نمودن مختصات نقاط زیر اقدام به ترسيم کمان بر اساس مرکز و قطر کنيد  Ellipseبا استفاده از دستور   .تمرین

Command: ELLIPSE  

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: c 

Specify center of ellipse: 6،5 

Specify endpoint of axis: 2،5 

Specify distance to other axis or [Rotation]: 6،7  

را برای ترسيم بيضی وارد  شعاعمقدار ،مد نظر قرار می گيرد )شعاع (به دليل این که در ترسيم بيضی مقدار نيم قطر  :نکته
  نمودیم

به نمایش در می آید که مقدار  Enter new value for PELLIPSEعبارت ،را درج کنيم pellipseاگر در ناحيه فرمان عبارت : نکته 
  تعریف شده استبرنامه ،برای 0پيش فرض 
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 ellipseضی یکنواختی در ترسيم يرا وارد کنيم ب 0اگر مقدار 
 16بيضی با ،را وارد کنيم  1ترسيم می شود ولی اگر مقدار 

کمان متصل شده ترسيم می کند که امکان تجزیه بيضی بر 
  اساس هر یک از کمان ها وجود دارد 

  

  ترسيم خطوط چند گانه

طی روال ساخت این نوع شی می .خطوط ترسيمی مجموعه ای از خطوط موازی است که فقط با یک فرمان ایجاد می کنيد
از این نوع شی .از خطها یک رنگ و نوع خط جداگانه نسبت دهيدتوانيد فاصله خطها نسبت به یکدیگر را تعيين نموده و به هر یک 

  .ا درون و بيرون دیوارها را نشان دهيمبيشتر در ترسيمات معماری استفاده می کنيم ت

می توان  Drawاز منوی  Multiline فرمانبا انتخاب .می توان به ترسيم خطوط چندگانه پرداخت Multilineبا استفاده از دستور 
فرمان دو عبارت به صورت شکل زیر  سطردر mlineیا درج کلمه  فرمانبا انتخاب این ،مبادرت به ترسيم خطوط چند گانه پرداخت

  گزارشی از تنظيمات برنامه برای این دستور،ظاهر می شود که پيغام اولی

  

پيغامی می باشد که باید یکی از شيوه های ترسيمی را انتخاب یا نقطه ،می باشد و جنبی اطالع رسانی را دارد و پيغام دومی 
  امه اقدام به ترسيم خطوط چندگانه کند اوليه را مشخص وسپس نقاط بعدی را مشخص تا برن

Justification : شيوهاگر از شيوه های ترسيمی موجود Justification حرف   با(کنيم را انتخابj  را انتخاب  شيوهنيز می توان این
موجود در عبارت را که باید یکی از شيوه ) Enter justification type [Top/Zero/Bottom](پيغامی به نمایش در می آید ) نمود

  انتخاب کنيم

Top: خط فوقانی را در بر گرفته و به ترسيم مبادرت می نماید،در موقع ترسيم خطوط مکان نما ، شيوهبا انتخاب این  

Zero: خطوط چند گانه را بر اساس نقطه مبنای صفر ترسم می کند،مکان نما شيوهدر این  

Bottom:  در نظر می گيردمکان نما خط پایانی را ،شيوهدر این  

 Bottom شيوهال با انتخاب ثبه عنوان م.اطالعات موجود در پيغام گزارشی تغيير می کند،معرفی شده شيوهبا انتخاب هر یک از 
در شکل زیر بخش تيره شده نسبت به شکل قبلی تغيير (پيغامی در ناحيه فرمان به همراه پيغام گزارشی به نمایش در می آید 

  )کرده

  

Scale: یکی از شيوه های موجود در دستور  شيوهاینmlineامکان تنظيم مقياس را بين خطوط را به کاربر ، شيوهاین .می باشد
  .می دهد

  

پيغامی مبنی بر وارد  ،را انتخاب کنيم  Scale شيوه ، Specify start point or [Justification/Scale/Style [اگر در جواب عبارت
پيغام گزارشی مجدد به نمایش ،وارد نمودن مقدار مد نظر  با).Enter mline scale(خطوط را از ما می خواهد نمودن مقادر فاصله 
  آن تغيير کرده است scaleدر می آید که مقدار 

Style : امکان استفاده از سبک های ترسيمی را به ما می دهد،شيوهاین  
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 Specify next pointما مشخص ودر جواب ن توسط مکان،باید نقطه ای را به عنوان نقطه اوليه  شيوهبا تنظيمات انجام شده در این 
 .با مشخص کردن نقطه دوم می تئان به کار ترسيم پایان یا نقاط دیگری را ترسيم نمود.نقطه بعدی را مشخص می کنيم 

  سبکهای خطوط چند گانه

سپس از این سبک ها برای ترسيم .ایجاد نموده و آن را ذخيره نمایيد Multilineابتدا باید یک سبک  Multilineبرای ایجاد یک شی 
  .استفاده می کنيد) Multiline(خطوط چندگانه 

در سطر فرمان  mlstyleیا به درج .را انتخاب می کنيم Multiline Styleگزینه   Formatبرا ایجاد سبکهای خطوط چندگانه از منوی 
به نمایش در می آید که از آن می توان برای ویرایش و ایجاد سبکهای خطوط  Multiline Styleسپس پنجره .اقدام می کنيم

  .چندگانه استفاده نمود

سبکهای موجود در برنامه را نشان  Styleدر قسمت 
توضيحات مربوط به  ، Descriptionقسمت .می دهد

  .سبک ایجاد شده را نشان می دهد

پيش نمایشی از  سبک منتخب را  Previewقسمت 
  .نمایش می دهد

در سمت راست این پنجره دکمه های وجود دارد که با 
  .آنها نيز آشنا می شویم

Set Current: امکان جاری سازی سبک منتخب را در
  .برنامه فراهم می سازد

New:امکان ایجاد سبک جدید را فراهم می سازد. 

Modify:ه کارب  می امکان ویرایش سبک منتخب را ب
 .دهد

Rename: امکان تغيير نام سبک منتخب را فراهم می
 .سازد

Delete:مبادرت به حذف سبک منتخب می کند. 

Load: با استفاده از این دکمه می توان به بار گذاری
 .سبکهای از قبل ذخيره شده را فراهم می سازد

Save: رایانه فراهم می سازدامکان ذخيره سازی سبک منتخب را در یکی از درایوهای.  

  

به نمایش در می Create New Multiline Styleسپس پنجره .را کليک کنيد Newبرای ایجاد یک سبک جدید تنها الزم است دکمه 
  .با استفاده از این پنجره می توان به ایجاد شيوه ها استفاده نمود.آید
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 Startهمچنين می توان با استفاده از گزینه .می توان یک نام برای سبک جدید ایجاد نمود New Style Nameبا استفاده از گزینه 
With الگویی برای سبک جدید انتخاب نمود.  

  سپس پنجره به نام .را کليک نمود Continueپس از تنظيم و انتخاب گزینه ها برای ادامه ایجاد سبک جدید باید دکمه 

New Multiline Style  در می آید و در کنار آن نام سبک جدید قرار دارد به نمایش.  

 

  .با استفاده از این پنجره می توان به تنظيم ویژگی های سبک ایجاد شده پرداخت

و با استفاده از گزینه های  Capدر قسمت .می توانيد توضيحات الزم در باره سبک جدید را وارد کنيد Descriptionدر قسمت 
با انتخاب هر یک از .پرداخت Multilineموجود در این قسمت می توانيدبه مدیریت ابتدا و انتهایی خطوط مورد استفاده در دستور 

بتدا و می توان تغييرات الزم را در ا ،ابتدا و انتهای خطو چندگانه است که به ترتيب مربوط به Endو  startگزینه ها در دو ستون 
  .انتهایی خطوط چندگانه اعمال نمود

Line:ابتدا و انتهای خطوط چندگانه توسط خط متصل می گردد. 

  

Outer arc:انتهای بيرونی خطوط چندگانه را توسط کمان به هم متصل می کند. 
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Inner arcs:انتهی داخلی خطوط چندگانه را توسط کمان با هم متصا می کند. 

Angle: در شکل زیر .این گزینه می توان ابتدا و انتهای خطوط چندگانه را با توجه به مقدار زاویه درج شده ترسيم نمودبا استفاده از
 .درجه به خود گرفته است 45ابتدا و انتهای خطوط چندگانه خطی با زاویه 

  

  .ابتدا و انتهای باز ترسيم می کندبرنامه خطوط چنندگانه را با ،هيچ یک از گزینه های باال را انتخاب نکنيددر صورتی :نکته

  .امکان تنظيم رنگ پس زمينه را فراهم می سازد Fiil colorو با استفاده از گزینه  Fillدر قسمت 

  .سهای موجود در خطوط چندگانه را به نمایش می گذاردأبرنامه ر Display jointsبا انتخاب گزینه 

با استفاده از گزینها و دکمه های موجود در این قسمت امکان تنظيم و یرایش خصوصيات خطوط شرگت کننده  Elementsقسمت 
  .در ترسيم خطوط چندگانه را فراهم می می سازد

می باشد که با استفاده از گزینه ها و دکمه های زیر  Linetypeو Offset  ،  Colorگزینه در درون ليست موجود در این ناحيه سه 
به ترتيب می توان به افزودن و یا حذف خطوط شرگت کننده در  Deleteو  Addهمچنين با استفاده از دکمه .ابل تغيير می باشدق

  .ترسيم خطوط چندگانه نمود

را در این  Okبرای استفاده از این سبک در ترسيم چندخطی تنها کافی است تا دکمه  ،پس از انتخاب و تنظيم ویژگی سبک جدید
  .ليد نموده تا تغييرات الزم در برنامه ذخيره شودپنجره ک

   

  ترسيم خطوط با دست آزاد

این خطوط در ترسيمات معماری و .خطوطی هستند که با استفاده از حرکت مکان نما ترسيم می شوند،خطوط با دست آزاد
با .را در ناحيه فرمان درج کرد Sketchبرای ترسيم این خطوط بایدکلمه .بخصوص در ترسيمات مهندسی شهری کاربرد بسيار دارد

طول پاره خط های پی در پی که از ما می خواهد .در ناحيه فرمان به نمایش در می آید Record increment درج این کلمه عبارت
  که برای ترسيم خطوط آزاد به کار می رود را وارد کنيم 

  هر چه مقدار این طول کمتر باشد خطوط به صورت آزادانه تر ترسيم می شود  :نکته

به نمایش در می آید که باید با  Sketch.  Pen eXit Quit Record Erase Connectبعد از وارد کردن مقدار طول خطوط عبارت  
ر عبارت قبلی ظاهر شده که قابليت در کنا >Pen down<کليک کرده و عبارت  ،استفاده از کليک چپ موس در ناحيه ترسيم

برای ترسيم کافی است مکان نما را در ناحيه ترسيم حرکت دهيم و برنامه به .ترسيم خطوط آزاد را باطول وارده به کاربر می دهد
در کنار  >Pen up<ن به حالت ترسيم کافی است تا دوباره کليک چپ کنيم و عبارت برای پایان داد.ترسيم خطوط می پردازد
  اگر بخواهيم دوباره به ترسيم ادامه دهيم دوباره توسط موس کليک چپ می کنيم.عبارات قبلی ظاهر شود

به لغو ترسيم خطوط با دست آزاد را به کاربر  >Pen up<اجازه ترسيم خطوط با دست آزاد و عبارت   >Pen down<عبارت  :نکته
  می دهد



 

www.jch.ir | خانه عمران جوان 
 

 www.jch.ir  –کتاب آموزش جامع اتوکد 

AutoCAD 

  

  

  

  Sketchآشنایی با شيوه ها و گزینه های مربوط به فرمان 

به نمایش در می آید که هر یک از آنها شيوه  Pen eXit Quit Record Erase Connectدر ناحيه فرمان عبارت  Sketchبا درج کلمه 
  های ترسيمی در ترسيم خطوط با دست آزاد می باشد

Pen:رای ترسيم ندارد و برنامه خود عبارت دیگر نياز به کليک موس ب،این شيوه ترسيمی>Pen down<  را قرار می دهد و برای
  خروج از ترسيم باید در ناحيه ترسيم کليک کنيم

eXit : امکان خروج از فرمانSketch و ذخيره ترسيمات را به کاربر می دهد  

Quit: امکان خروج از فرمانSketch سازد و از بين بردن ترسيمات صورت گرفته را فراهم می  

Record:امکان ذخيره شدن ترسيمات را در برنامه ميدهد  

Erase :به حذف خطوط ترسيم شده در برنامه می پردازد  

Connect :امکان اتصال خطوط ترسيم شده با خطوط دست آزاد را فراهم می سازد  

را در ناحيه فرمان درج ) می باشد عمدتا حرف اول (برای انتخاب هر یک از شيوه های ترسيمی می توان حرف اختصاری آن: نکته
  کرد

  

 

 اجسام توپر و جامد

و  Modeling گزینه Drawاز منوی تور باید سبرای فعال سازی این د.استفاده نمود Solid برای ترسيم اشکال توپر می توان از فرمان
و در جواب . واردنمودSolid در ناحيه فرمان دستور   را انتخاب نمود یا 2D Solidو سپس دستور Meshes در منوی باز شده گزینه

و )Specify second point(سپس به ترتيب برای عبارات ظاهر شده نقطه دوم .نقطه اوليه را وارد نمود Specify first pointعبارت 
توان به معرفی نقاط دیگر همچنين می .را مشخص نمود) Specify fourth point(و نقطه چهارم) Specify third point(نقطه سوم 
  .نيز پرداخت

این دستور به طور کامل موضوعات را توپر نمی کند اما با معرفی نقاط .نقاط معرفی شده باید به صورت ضربدری باشد:نکته
  .می توان به توپر سازی آن پرداخت ،مختلف در یک موضوع بسته

  .ترسيم کنيد Solidاجسام توپر و صلب زیر را با استفاده از دستور .- تمرین

 

Command:solid  

Command: Specify first point: 2،2 
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Specify second point: 7،2 

Specify third point: 2،6 

Specify fourth point or <exit>: 7،6 

Specify third point  فشردن کليد Enter : برای پایان دادن به امر ترسيم

 

 

Command: solid  

Specify first point: 2،2 

Specify second point: 7،2 

Specify third point: 7،6 

Specify fourth point or <exit>: 2،6 

Specify third point: point : Enter فشردن کليد 

  

  

  ابر بازبينی

که یک شکل شبيه   در این شرایط مرسوم است.گاهی یک ترسيم دارید که فقط قسمتی از آن را تغيير داده یا احتياج به تغيير دارد
  .ابر اطراف ناحيه تجدید نظر شده در ترسيم  ایجاد می کنند تا بررسی کننده ترسيم بداند که کدام قسمت تجدید نظر شده اند

در ناحيه فرمان پيغام گزارشی از تنظيمات بر نامه به نمایش در می آید و به  ، Drawاز منوی  revision cloudبا انتخاب فرمان 
در سطر فرمان عبارت دیگری به نمایش در می آید که می توان به انتخاب نقطه اول یا استفاده از گزینه ها برای تنظيم همراه آن 

  .دستور پرداخت

   

  .مکان نما به ترسيم ابر بازبينی پرداختبا انتخاب نقطه اول می توان با کمک 

  .حال با گزینهای موجود در این فرمان آشنا می شویم

Arc length:با انتخاب این گزینه عبارت .امکان تنظيم مقدار طول وتر کمان ابر بازبينی را فراهم می سازدSpecify minimum length 
of arc سپس عبارت .به نمایش در می آید که باید مقدار حداقل طول کمان را وارد کنيمSpecify maximum length of arc  به

پس از وارد نمودن حداقل و حداکپر طول می توان با انتخاب نقطه .ر طول کمان را وارد کنيمنمایش در می آید که باید مقدار حداکث
  .اول و با کمک مکان نما به ترسيم ابر باز بينی پرداخت

Object:امکان انتخاب موضوعات و تبدیل آن به ابر بازبينی را فراهم می سازد.  

و در جواب عبارت ظاهر ، Drawاز منوی  revision cloudبا انتخاب فرمان  .کنيممی خواهيم دایره ای را به اب بازبينی تبدیل :مثال
مشاهده .به نمایش در می آید که باید دایره را انتخاب نمود  Select objectسپس عبارت .را انتخاب می کنيم Objectشده گزینه 

  .را فشرده Enterيم کليد برای پایان دادن به عمل ترس.می کنيد دکه دایره به ابر باز بينی تبدیل شد
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Style:با انتخاب این شيوه عبارت.امکان تعيين سبک برای ابر بازبينی فراهم می سازد] Select arc style [Normal/Calligraphy  به
خطوط ابر بازبينی را با خطوط عادی ترسيم می کند و  Normalگزینه .نمایش در می آید که باید یکی از دو شيوه را انتخاب نمود

  .ابر باز بينی را بر اساس خطوط خشنویسی ترسيم می کند Calligraphyگزینه 

  .خرین تغييرات ترسيم می شودآابر بازبينی بر اساس ،با انتخاب و تنظيمات مربوط به هر شيوه  :نکته

  

  ماسک ویرایشی

روی اشيا موجود در ترسيم را پوشش داده تا فضای کافی و مناسب برای یادداشت ها ایجاد گاهی در هنگام ترسيم الزم است 
  .نموده یا به بيننده نشان دهيد که اشيا زیر آن باید تغيير نمایند

با انتخاب این .می توان روی اشيا یا موضوعات ترسيمی به صورت ماسک پوشش داد Drawاز منوی  wipeoutبه کمک فرمان 
به نمایش در می آید که می توان با انتخاب  wipeout Specify first point or [Frames/Polyline [در ناحيه فرمان عبارت ،فرمان 

با انتخاب گزینه های موجود در فرمان می توان به تنظيم آن .نقطه اول و با کمک مکان نما به ترسيم یک ماسک ویرایشی پرداخت
  .پرداخت
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Frames:عبارتبا انتخاب این گزینه .امکان مرئی یا نامرئی کردن قاب دور ماسک را فراهم می سازد] Enter mode [ON/OFF  به
  .به نامرئی سازی آن می پردازد offقاب دور ماسک مرئی و  onنمایش در می آید که با انتخاب 

Polyline: را فراهم می سازدامکان ایجاد ماسک منطبق بر چند ضلعی موجود در ناحيه ترسيم. 

 

 

   Regionایجاد اشيا 

ظاهر آنها شبيه چند خطی بسته است اما نسبت به اشيا چند خطی این اشيا . در واقع سطوح دو بعدی هستند Regionاشيا 

 Regionمی توانيد شکلهای بسيار پيچيده را از طریق ترکيب ، تفریق یا تقاطع اشيا . دارای اطالعات و خصوصيات بيشتری هستند

  . اگر چه این عمليات بيشتر در ترسيمات سه بعدی استفاده می شوند اما در ترسيمات دو بعدی نيز کاربرد دارند. ایجاد نمایيد

از چند خطی های بسته ، باریکه های بسته ، دایره ها و بيضی ها و ترکيبات خطها ، . را از سایر اشيا می سازیم Regionاشيا 

  .این اشيا امکان تقاطع درونی ندارند. می توان استفاده نمود Regionی شکل برای ساخت اشيا کمانها و کمانهای بيض

در سطر فرمان مبادرت  regionرا انتخاب نموده یا به درج عبارت  Regionدستور  Drawمی توان از منوی Regionبرای ایجاد اشيا 

اگر اشيایی . را فشار دهيد  Enterسپس کليد . نظر را انتخاب نمایيد آشکار می شود و باید اشيا مورد Select objectsپيام  .ورزید

  که انتخاب نموده اید تشکيل یک شکل بسته و غير متقاطع را بدهند ، پيام 

1 loop extracted 
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1 region created 

ید تشکيل یک اگر اشيایی که انتخاب نموده ا. ساخته می شود Regionاشيا اصلی حذف می شوند و شی . آشکار می شود

  بسته و غير متقاطع را نداده باشند ، پيام 

0 loop extracted 

0 region created 

  .آشکار می شود

استفاده  Drawدر منوی  Boundaryاگر اشيایی که می خواهيد انتخاب کنيد به درستی کنار یکدیگر قرار نمی گيرند باید از فرمان 

 .نمایيد

  

   Boundaryایجاد اشيا 

این فرمان می تواند ناحيه . تبدیل نمایيد Regionبه کمک این ابزار می توانيد یک ناحيه بسته را به یک چند خطی یا یک شی 

منتخب را تجزیه و تحليل نموده و خطهای متقاطع موجود در 

وجود  Regionتوانایی که در فرمان . ناحيه را نادیده بگيرد

را کليک  boundaryدستور Draw از منوی  به ترتيب. ندارد

  .آشکار شود Boundary creationنموده تا پنجره 

کليک نموده و نوع شی ء که باید  Object type کادر در 

  .ساخته شود را انتخاب کنيد

. گزینه مناسب را انتخاب کنيد  Boundary set کادردر 

این گزینه در واقع محدوده ناحيه ای که باید تجزیه و 

 .تحليل شود را مشخص می سازد

سپس یک نقطه . را کليک کنيد Pik pointsسپس دکمه 

سپس باید . قرار گرفته داخل ناحيه بسته را انتخاب کنيد

سرانجام  .یک نقطه دیگر درون ناحيه بسته را کليک کنيد

 .را فشار دهيد Enterکليد 

 

  ترسيم جدول

برنامه اتوکد امکان ترسيم جداول مختتلف را فراهم ساخته و همچنين امکان وارد .ترسيمات استفاده می شوداز جدول در اکثر 
  .نمودن جداول را از فایلهای برنامه های مختلف نيز فراهم ساخته است

  می توان مبادرت به ترسيم جدول نمود،در ناحيه فرمان  Tableیا درج کلمه   Drawاز منوی Tableبا استفاده از فرمان
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  )کنيد می مشاهده را Table فرمان انتخاب از پس،شده باز پنجره شکل(

به نمایش در می آید که با استفاده از این پنجره می توان به انتخاب جدول و ترسيم آن  insert tableبا انتخاب این فرمان پنجره 
کادر باز  با استفاد از. می توان به انتخاب شيوه ای که جدول از آن تبعيت می کند استفاده نمود table styleدر قسمت .پرداخت

 Lanchه های ترسيم جدول پرداخت و با استفاده از دکمه می توان به انتخاب یکی از شيو،شو ای که در این قسمت وجود دارد
the Table Style dialog می توان به ایجاد شيوه های ترسيم جدول پرداخت.  

  

از این ناحيه برای تعيين محل و شيوه قرار گيری اطالعات .می باشد  Insert optionsقسمت ، insert tableقسمت دیگر در پنجره 
  روددرون جدول به کار می 

  این گزینه برای قرار گيری و درج اطالعات درون جدول به کار می رود: گزینه 
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  که به این جدول پيوند داده شده است به کار می رود،برای قرار گيری اطالعات از یک جدول:گزینه 

این گزینه برای قرار گيری اطالعاتی که در ناحيه ترسيم  برای : گزینه
  ترسيم جدول 

  گزینه های وجود دارد که توسط آنها می توان نوع الحاق اطالعات را به درون جدول تنظيم نمود، Insert behaviorدر قسمت

  می توان یک نقطه را به عنوان باالو سمت چپ جدول استفاده نمود،توسط این گزینه:گزینه

  امکان باز نمودن یک پنجره برای درج به وجود آورد،این گزینه: گزینه

  از پنجره باز شده می توان مشخصات مربوط به سطر و ستون را تنطيم نمود، Column & row setting در قسمت

  در این قسمت همان طور در شکل زیر مشاهده می کنيد می توان تعداد ستون و مقدار پهنای آن را مشخص نمود

  

  مورد استفاده قرار می گيرد ،اردقرار د )شکل زیر(در قسمت دیگر می توان تعداد سطر و طول سطر را وارد نمود

  

می باشد که امکان تعيين مشخصات و شيوه های که در سطر و ستون مورد   Set cell stylesبخش،آخرین قسمت در این پنجره
  استفاده قرار می گيرد را تعيين می کند

  

  خانه سطر را فراهم می سازدامکان انتخاب شيوه برای اولين ) Frist row cell style(اولين گزینه در این بخش 

  ) All other row cell styles(امکان تعيين شيوه برای خانه سطر دوم به ما ميدهد و گزینه آخر) Second row cell style(گزینه دوم

 برای آشنایی بيشتر با چگونگی ترسيم جدول مثالی را ذکر می.می باشد که امکان تعيين شيوه برای دیگر خانه ها می پردازد
  کنيم

   ترسيم جدولسبک های 

برای دسترسی به سبکه .و شخصی سازی این سبک ها را فراهم می کند ترسيم جدول برنامه اتوکد امکان ایجاد سبک های 
  .در سطر فرمان مبادرت ورزیم tablestyle عبارت پرداخت یا به درج Table Styl  به انتخاب گزینه  Formatمی توان از منوی 

باز می شود که با استفاده از گزینه های موجود در این پنجره می توان شيوه اندازه  Table Styleبا انتخاب این دستور پنجره 
  .گذاری را انتخاب و ویرایش نمود
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  .که برنامه اکنون از آن استفاده می کند را به نمایش در می آورد شده نام سبک انتخاب Current tablestyleگزینه 

  .ليستی از سبکها و شيوه های مختلف که در برنامه وجود دارد و می توان از آنها استفاده نمود قرار دارد Stylesقسمت 

  .مشخص نمود Stylesمی توان چگونگی نمایش سبکها را در قسمت  Listقسمت 

  .پيش نمایشی از سبک انتخابی را نشان می دهد Previewناحيه 

جدید را  سبک کیامکان ایجاد  Newهمچنين دکمه .تصاص شيوه انتخابی به برنامه را فراهم می کندامکان اخ Set Currentدکمه 
  .فراهم می کند

  .امکان ویرایش سبکهای موجود را به کاربر می دهد Modifyدکمه 

  .امکان حذف سبک انتخاب شده را فراهم می سازد Delete دکمه 

  ایجاد یک سبک اندازه گذاری جدید

به نمایش در می Create New Table Styleسپس پنجره .را کليک کنيد Newبرای ایجاد یک سبک جدید تنها الزم است دکمه 
  .با استفاده از این پنجره می توان به ایجاد شيوه ها استفاده نمود.آید
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 Startهمچنين می توان با استفاده از گزینه .نمود ایجادمی توان یک نام برای سبک جدید  New Style Nameگزینه با استفاده از 
With الگویی برای سبک جدید انتخاب نمود.  

  سپس پنجره به نام .را کليک نمود Continueپس از تنظيم و انتخاب گزینه ها برای ادامه ایجاد سبک جدید باید دکمه 

New Table Style ر دارد به نمایش در می آید و در کنار آن نام سبک جدید قرا.  

 

  .با استفاده از این پنجره و گزینه ها موجود در آن به تنظيم ویژگی های سبک ایجاد شده پرداخت

با استفاده از دکمه های موجود در این قسمت می توان به انتخاب جدولی برای اعمال سبک مورد  Starting table،در قسمت  
  .نظر پرداخت

 Downو پایين  Upمی توان به انتخاب جهت ترسيم جدول در جهت باال  Table directionو با استفاده از گزینه  Generalدر قسمت 
  .پرداخت

  .در قسمت زیرین این گزینه پيش نمایش از سبک ایجاد شده و تغييرات وارده توسط گزینهای مختلف این پنجره را نشان می دهد

  .مکان انتخاب نوع سبک و شيوه مورد استفاده برای خانه های جدول را فراهم می سازدا،موجود در این پنجره Cell styleقسمت 

با استفاده از گزینه های موجود در این سربرگها می توان به .سه سربرگ را مشاهده می کنيد  Cell styleدر قسمت زیرین گزینه 
  .تنظيم ویژگی های مورد استفاده در سبک ایجاد شده جداول پرداخت

این سربرگ امکان تنظيم ویژگی های عمومی جدول را فراهم .می باشد Generalسربرگ ،ن سربرگ موجود در این قسمتاولي
  .می سازد
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  .حال با گزینه های موجود در این سربرگ آشنا می شویم

Fiil color: با استفاده از این گزینه می توان به انتخاب رنگ پس
 .زمينه جدول پرداخت

Alignment: تراز بندی داده ها ورودی به جداولی که با این امکان
 .سبک ایجاد می شود را فراهم می کند

Format: امکان تنظيم شيوه مورد استفاده برای نمایش داده های
 .موجود در خانه های جدول را تنظيم می کند

Type:امکان انتخاب نوع خانه سلولی جدول را فراهم می کند.  

امکان تنظيم  ،اده از گزینهای موجودو با استف  Marginsدر قسمت 
فاصله متون درون جدول با خطوط موجود در جدول را فراهم می 

  .سازد

می توان به ترتتيب فاصله افقی و عمودی متون موجود در جدول را با خطوط جدول  Verticalو  Horizontalبا استفاده از گزینه 
  .تنظيم یا وارد نمود

برنامه به ادغام خطوط افقی و عمودی جدا ساز خانه های جدول می  Merge cells on row/column creationبا انتخاب گزینه 
  .همانند شکل زیر.پردازد

  

با استفاده از گزینه های موجود در آن می توان به تنظيم چگونگی .می باشد Textسربرگ ،دومين سربرگ موجود در این پنجره
  .نمایش متون در خانه های جدول پرداخت

آمکان انتخاب سبک مورد استفاده برای متون ، Text styleگزینه 
  .جدول را فراهم می سازد

Text height:امکان انتخاب و درج مقدار ارتفاع متون 

Text color: امکان انتخاب رنگ مورد نظر برای متون موجود در
 .جدول را فراهم می سازد

Text angle: برای نمایش امکان تنظيم مقداز زاویه مورد نظر را
  .متون موجود در جدول را فراهم می سازد

این سربرگ با استفاده از گزینه ها امکان تنظيم خطوط حاشيه و .می باشد Bordersسربرگ ،آخرین سربرگ موجود در این پنجره 
  .شویم حال با گزینه ها و امکانات موجود در این سربرگ آشنا می.مرز مورد استفاده در جدول ها را فراهم می کند
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Lineweight: امکان تنظيم ضخامت خطوط مورد استفاده در جدول
 .را فراهم می سازد

Linetype:  امکان انتخاب نوع خطوط مورد استفاده در جدول را
 .فراهم می سازد

Color: با استفاده از این گزینه می توان به تعيين نوع خط مورد
  استفاده در جداول پرداخت

حاشيه جدول به صورت دو خطی در  ، Double lineبا انتخاب گزینه 
فعال می  Spacingگزینه  Double line،با انتخاب گزینه .می آید

شود و می توان فاصله بين دو خطی ها را تنظيم نمود و در این 
  .کادر وارد نمود

در قسمت زیرین این سربرگ مرزهای که می توان از آن برای 
  .رت تصویری مشاهده می کنيدترسيم جدول استفاده نمود به صو

پس از اینکه تنظيمات مورد نظر خود را در رابطه با سبک جدید انجام دادید و برای پایان دادن به این عمل تنها کافی است بر روی 
  .کليک نموده تا برنامه تنظيمات انجام گرفته را در مورد سبک جدید اعمال کند okدکمه 

در پنجره ای که پس از انتخاب دستور (را انتخاب نمود Modifyتنها کافی است دکمه  جدولترسيم برای ویرایش سبک های :نکته
Table Style سپس مراحلی را که برای ایجاد سبک جدید طی نموده ایم را دوباره برای ویرایش انجام می ) به نمایش در می آید

  . ددهي
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  ابزار های کمک ترسيمی

این ابزار همچنين که .برنامه اتوکد از یک سری ابزار های کمک ترسيمی برای اجرای بهتر و آسانتر امر ترسيم استفاده می کند
  .گزینه های موجود در نوار وضعيت توسط کليد های ميانبر نيز فعال می شود . قبال گفته شد در نوار وضعيت برنامه قرار دارد

در .با هر بار کليک روی این ابزار ها فعال یا غير فعال می شوند.نيز قابل اجرا می باشد ميانبراین ابزار ها توسط کليد های :نکته
 .اینجا به عملکرد دیگر کليدها ميانبر نيز اشاره شده است

  ميانبر و عملکرد آنکليدهای 

  کليد ميانبر  عملکرد  دستور یا فرمان
Help بازکردن پنجره راهنمایی اتوکد  F1 

Textscr،Graphscr  نمایش صفحه متنی در اتوکد  F2 
Osnap    فعال یا غير فعال کردنOsnap   F3 (Ctrl+F)  
Tablet   فعال کردن دستگاه دیجيتایرز  F4 (Ctrl+T) 

Isoplane   در ایزومتریکتعویض صفحات  F5 (Ctrl+E) 
Dynamic UCS  فعال یا غير فعال کردن سيستم مختصات  F6 (Ctrl+D) 

Grid  فعال یا غير فعال کردن نمایش نقاط مجازی  F7 (Ctrl+G) 
Ortho   فعال سازی یا غير فعال سازیOrtho  F8 (Ctrl+L) 
Snap  فعال یا عدم فعال سازی پرش مکان نما  F9 

Status Bar  یا غير فعال کردن نوار وضعيتفعال  F10  
Undo   اجرای فرمانUndo Ctrl+Z 
Redo   اجرای فرمانRedo Ctrl+Y  

Commandline/hide  جهت نمایش یا عدم نمایش ناحيه فرمان  Ctrl+9  
 

پيکان موجود در تنها کافی است بر روی ) Status Bar(برای نمایش یا عدم هر یک از ابزار های کمک ترسيمی در نوار وضعيت:نکته
سمت راست این نوار وضعيت کليک چپ نموده و هر یک از ابزار ها را از حالت 

  .انتخاب خارج کنيد

  

  ORTHOابزار  

این امکان را فراهم می ،این ابزار که در ترسيم پاره خط با آن آشنا شدیم
مکان نما به حالت کامال افقی یا عمودی ،سازد که در هنگام ترسيم و ویرایش

برای فعال  .حرکت کند و از اجرای ترسيم غير از این حاالت جلوگيری می کند
فعال می شود و همچنين می توان با درج عبارت F8کردن این ابزار از کليد 

Ortho  در ناحيه فرمان و فشردن کليدEnter  و در جواب عبارتEnter mode 
[ON/OFF]  کلمهonرا وارد می کنيم  

نامه نيز می توان به انتخاب و فعال سازی یا غير فعال از نوار وضعيت بر:نکته
فعال و انتخاب شده و  Orthoدر شکل زیر ابزار .سازی این ابزار های پرداخت

  دیگر ابزار های غير فعال می باشد

  

  

می نماید به به صورت افقی یا عمودی برنامه اقدام به ترسيم خطوط و موضوعات Shift در هنگام ترسيم با نگه داشتن کليد :نکته
به منظور نادیده گرفتن Shift در صورت فعال بودن فشردن کليد .غير فعال باشد Orthoشرط اینکه در موقع استفاده وضعيت  

  می باشد Orthoوضعيت 

  GRIDابزار 
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برای فعال کردن این ابزار می توان از نوار وضعيت یا .این ابزار امکان تنظيم و رویت نقاط شبکه بندیی در برنامه را به ما می دهد
  استفاده نمودF7کليد 

  از نوار وضعيت نقاط شبکه بندی مانند شکل زیر به نمایش در می آید Gridبا انخاب ابزار 

  

را  Allو شيوه  Zoomفرمان  Viewکه بندی در ناحيه کوچکی از ميحط ترسيم از منوی در صورت مشاده شدن نقاط شب: نکته
  انتخاب و نقاط شبکه بندی در تمام محيط ترسيم مشاهده می شود

را انتخاب   Drafting settingگزینه  Toolsبرای تنظيم نقاط شبکه بندی مانند مقدار فواصل نقاط در افق و عمود می توان از منوی 
  باز می شود Drafting settingپس از انتخاب پنجره ای با عنوان .مکنيم 

ابزاری که فعال می باشد کليک راست کرده و گزینه بر روی  وضعيت در نوار Drafting settingبرای باز شدن پنجره  :نکته
settings… را انتخاب می کنيم    

  که نشان دهنده این است که از این پنجره برای تنظيم ابزار های ،می باشددارای چهار سربرگ  Drafting settingپنجره 

Snap and Grid، Polar Tracking(polar)، Object snap(OTrack) ، Dynamic input (Dyn) نام ابزار .(مورد استفاده قرار می گيرد
  )در نوار وضعيت

قرار در باال   Grid onو   Snap onدر این پنجره دو گزینه . پرداخت  Gridمی توان به تنظيم ابزار  Snap and Gridبا انتخاب سربرگ 
  دارد که با انتخاب آنها می توان به فعال کردن و غير فعال کردن این دو ابزار پرداخت
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     گزینه با استفاده از . می توان به مقدار فواصل افقی و عمودی را در نقاط شبکه بندی تنظيم نمود  ، Snap spacingدر قسمت 
 Snap X spacing مقدار فواصل افقی بين نقاط شبکه بندی و با استفادهSnap Y spacing مقدار فواصل عمودی را در شبکه بندی

  نقاط عمودی و افقی یکسان می باشد گزینه  با انتخاب تنظيم نمود و همچنين

  فاصله قطبی را ب می توان انتخاب نمود Polar spacingدر قسمت 

  را فراهم می سازد Gridو  Snapامکان انتخاب همسویی  Grid snapگزینه ، Polar typeدر قسمت 

  نقاط پرش مکان نما را بر اساس نقط شبکه بندی قرار می دهد Rectangular snapگزینه 

  وضعيت ترسيمی ایزو متریک را سبب می شود ، Isomeyric snapگزینه 

  استفاده می کند Polarاز ابزار های  Polarsnapگزینه 

  .از این پنجره می توان به تنظيم فواصل مورد استفاده در دو امتداد افقی و عمودی پرداخت Grid spacingدر قسمت 

بعد .به ترتيب می توان به تنظيم فواصل  نقاط افق و عمودی پرداخت Grid Y spacingو گزینه  Grid X spacingبا استفاده از گزینه 
  ر ا فشرده تا تنظيمات ذخيره شود okه از تنظيم دکم

  Snapابزار 

 .می شود ،مکان نما داخل ناحيه ترسيم محدود به فواصل تعيين شده که در بخش قبلی با آن آشنا شدید،با فعال کردن این ابزار

  



 

www.jch.ir | خانه عمران جوان 
 

 www.jch.ir  –کتاب آموزش جامع اتوکد 

AutoCAD

ان نما کبرای جابجایی م snapچون شبکه بندی نقاط در ابزار  هستندکامال متفاوت  gridو  snapنقاط شبکه بندی در دو ابزر  :نکته
در برنامه بطور .مرئی در پس زمينه ناحيه ترسيم ظاهر می شود gridمی باشد و نامرئی است ولی شبکه بندی نقاط در ابزار 

 .پيش فرض فواصل نقاط شبکه بندی در این دو ابزار یکسان بوده که می توان تغيير داد

  چگونگی تنظيم فواصل آشنا شدید  Gridدر بخش ابزار . فعال نومئF9انتخاب کليداین ابزار را می توان در نوار وضعيت یا با 

 Polar trackingابزار 

کمک موثری را ارائه می .. جابجایی و،کمان ودایره و همچنين عمليات ویرایشی مانند کپی،این ابزار می تواند در ترسيم پاره خط

در نوار وضعيت می توان به فعال سازی یا غير فعال این ابزار فعال شده همچنين با انتخاب  F10با انتخاب کليد .دهد
با فعال نمودن .این ابزار این امکان را فراهم می سازد که مکان نما در زوایا و جهت های مورد نظرمان جابجا شود. کردن آن پرداخت

یک فيد عددی و یک خط برداری همراه مکان  ،نمودن اولين نقطه مشخصپس از ،این ابزار هر گاه بخواهيم خطی را ترسيم نمایيم
 .نما آشکار می شود که به ترسيم خطوط با زوایای غير ارتوگرافی ترسيم کنيم

  

 Polarرا انتخاب مکنيم و در پنجره انتخاب شده سربرگ   Drafting settingگزینه  Toolsبرای تنظيم این ابزار می توان از منوی 
traking  را انتخاب می کنيم در پایين این سربرگ گزینهPolar Tacking on در .به فعال سازی یا غير فعال سازی این ابزار می پردازد

   .شکل زیر این ابزار فعال می باشد

وجود دارد به انتخاب زوایایی که  Increment angleدر ليست باز شوی که زیر عبارت می توان  ، Polar Angle Settingsدرقسمت 
و دکمه  Additional anglesهمچنين با انتخاب گزینه .پرداخت،به صورت پيش فرض برای استفاده در این ابزار مشخص نموده است

New  به ایجاد و معرفی زاویه مورد
   .نظرمان اقدام نمود

این ابزار امکان ترسيم در  :نکته
هد دیگر زاویه هارا به کاربر می د

اما با مشخص کردن امتداد خط به 
صورت نقطه چين در زاویه 
مشخص به کاربر در امر ترسيم 

به عنوان مثال با .کمک می کند 
درجه برای این  30انتخاب زاویه 

 30امتداد خط در زاویه های ،ابزار 
به صورت نقطه چين ... و90، 60 ،

در می آید و در زوایه هی مانند 
قطه چين خط به صورت ن 45یا  35

 در نمی آید

 

  Object snapابزار 

این ابزار سبب می شود که مکان 
نما نقاط کليدی مانند نقاط مرکزی 

را در نظر گرفته و امر ... وپایانی و
ترسيم برای اجسام پيچيده آسان 
شود مثال الزم است یک خط جدید 
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  .را از نقطه انتهایی یا نقطه ميانی یک خط موجود ترسيم کنيد

  فعال نمود F3در نوار وضعيت فعال یا با استفاده از کليد Osnapاین ابزار را توسط دکمه 

سپس عمل راست کليک در ناحيه ترسيم می توان یکی از شيو های موجود در این ابزار را انتخاب  Ctrlیا  Shiftبا استفاده از کليد 
  نمود

انتخاب شده  Object snapرا به نمایش در می آورد و سربرگ   Drafting settingsبرنامه پنجره ،در ناحيه فرمان Osnapکلمه  با درج
  .است

 offو  onمنوی به نمایش در می آید که با انتخاب گزینه های ،با انجام کليک راست بر روی دکمه های موجود در نوار وضعيت:نکته
پنجره  ، Settingsبا انتخاب .می توان به فعال کردن یا غير فعال کردن این ابزارها پرداخت

  .مربوط با آن ابزار به نمایش در می آید

  .امکان فعال سازی این ابزار را فراهم می سازد  Object Snap onدر درون این پنجره گزینه 

ابزار کمک ترسيمی را  مختلف اینمی توان شيوه های ، Object Snap modesدر قسمت 
  .انتخاب نمود

End Point:در صورت فعال بودن این گزینه به .امکان تعيين نقطه انتهایی هر پاره خط را در هنگام انجام فرمان فراهم می سازد
  .محض نزدیک شدن به انتهای پاره خط مربعی رنگی ظاهر می شود

Mid Point: را فراهم می سازدامکان تعيين نقطه وسط هر پاره خط.  
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Center:بدون استفاده از این ابزار انتخاب مرکز دایره و کمان مشکل و با دقت .امکان تعيين مرکز دایره وکمان را به کاربر می دهد
  .کم می باشد

Node: ترسيم شده توسط فرمان (برای تعيين محل درج نقطهpoint (یک از  و با نزدیک شدن به هر.از این گزینه استفاده می شود
  .نقاط عالمت آن اهر می شود

Quadrant: که نقاط انتهایی قطر های  0،90،180،270،360امکان تعيين نقاط اصلی روی کمان و دایره  یه به عبارتی محل زوایای
  .دایره هستند را فراهم می سازد

Intersetction:استفاده از این ابزار انتخاب نقطه تقاطع  بدون.امکان تعيين نقاط اصلی تقاطع بين د و امتداد را فراهم می سازد
  .بسيار مشکل خواهد بود

Perpendicular:با این ابزار می توان خط .برای پيدا کردن نقطه عمود بر روی یک امتداد استفاده می شود
  . دایره وخط ها را مشاهده نمود،عمود بر کمان 

Tangent: دایره از این گزینه استفاده می شودبرای تعيين نقطه مماس هر امتداد وارد بر کمان یا.  

Nearst: به نمایش در می آورداین ابزار نزدیک ترین نقطه بر وری شی را.  

Apparent: رای یافتن محل تقاطع دو امتداد که در صفحه نسبت به هم زاویه داشته باشند استفاده می
  .شود

Extension: از این ابزار استفاده می شودبرای تعيين نقطه واقع بر پاره خط یا کمان و دایره.  

Parallel:این ابزار برای ترسيم خطوط موازی هر امتداد استفاده می شود.  

به عنوان مثال با انتخاب .مکان نما را وادار به پرش به نقاط کليدی می کنيم،با انتخاب هر یک از ویژگی های معرفی شده :نکته
هر ویژگی در .یک نماد نارنجی رنگ نشان می دهدو سایر اشيا را با یک صورت مکان نما نقاط انتهایی خط ها ، Endpointگزینه 
در شکل  .در کنار گزینه ها موجود می باشد  Drafting settingsدارای یک نماد مشخص می باشد که در پنجره  Object snapابزار 

 مقابل نمونه ای از این شکل های مربوط به گزینه ها را مشاهده می کنيد

ه از کادر کنار هر یک از این شيوObject snap  ی انتخاب شيوه های موجود در ابزارراب:نکته
به ترتب برای انتخاب همه  Clear All و Select Allی ااز دکمه ه.استفاده نمود می توان ها

 okبعد از تنظيم این ابزار با انتخاب .شيوه ها و عدم انتخاب همه شيوها استفاده می شود
 .تنظيمات را ذخيره می کنيم

منوی به نمایش در می آید  کنيد و کليک راست  Shiftاگر در ناحيه ترسمی با نگه داشتن 
دیگری  و حالتهای Object snapابزار  که از آن می توان برای انتخاب حالت کمک ترسيمی

  .استفاده نمود ،موجود نمی باشد  Drafting settingsکه در پنجره 

Temporary track point: به ،این گزینه به تنهایی عملی را صورت نمی دهد و برای اجرا
این گزینه پرش مکان نما را . نياز دارد  Drafting settingsانتخاب یک یا چند گزینه در پنجره 

به سوی یک نقطه کليدی موجود در روی یک موضوع در دوحالت افقی یا عمودی مبادرت 
  می کند

ابتدا با استفاده از فرمان .می خواهيم دو دایره در امتداد عمودی هم ترسيم کنيم:مثال
Circle  دایره اول را ترسيم و برای ترسيم دایره دوم که در امتداد عمودی دایره اول باشد، 
راست کليک می کنيم و در   Shift ،را مجدد انتخاب می کنيم و با نگه داشتن Circleفرمان 

با حرکت دادن مکان نما به .را انتخاب می کنيم Temporary track pointمنوی باز شده 
به کمک (مکان نما به صورت نارنجی رنگ در می آید و با انتخاب مرکز دایره،مرکز دایره اول

خط نقطه چينی ایجاد می شود و با انتخاب نقطه مورد نظر به ترسيم دایره ،)کليک چپ
  می پردازیمدیگری در راستای عمودی دایره اولی 
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From: به کمک این ِویژگی می توان یک شی جدید را بر اساس
  له و جهت مشخص از یک شی موجود ترسيم کردصفا

 اگر بخواهيم دایره ای یا پاره خطی به فاصله مشخص از:مثال
ترسيم شده را ترسيم کنيم می توان از یک موضوع  نقطهانتهایی

ابتدا یک پاره خط را ترسيم سپس فرمان .این ویژگی استفاده نمود
Circle و با با نگه داشتن را انتخاب می کنيم، Shift   راست کليک

را انتخاب می کنيم و سپس  Fromمی کنيم و در منوی باز شده 
له مورد نظر را با انتهای پاره خط را انتخاب می کنيم ودر ادامه فاص

  استفاده از مکان نما مشخص و بعد به ترسيم دایره می پردازیم 

Mid Between 2 points:  این گزینه مختصات ميانی دو نقطه را که معرفی می شود را پيدا می کندو این ابزار دو نقطه ای که
  را مشخص می کند بين آنهابه برنامه معرفی می شود را وصل می کند و مختصات دقيق 

دایره ای مابين این دو  اگر بخواهيم .دو دایره در امتدادعمود ترسيم شد )Temporary track point مربوط به(در مثال قبلی:مثال
 Midراست کليک می کنيم و در منوی باز شده   Shift ،را انتخاب می کنيم و با با نگه داشتن Circleفرمان ،دایره ترسيم کنيم 
Between 2 points مر کز  ،را انتخاب می کنيم و سپس مرکز دو دایره را انتخاب می کنيم و برنامه به طور خودکار بعد از انتخاب

  .دایره سوم را مشخص می کند و می توان مقدار شعاع دایره را مشخص نمود

  مرکز دایره ترسيم شده ما بين مرکز دایره اولی و دومی می باشد :نکته 

 .کنيدنمونه ای از خط نقطه چين برای کمک به امر ترسيم مشاهده می  باال در این شکل

  .استفاده نمود Object Snapمی توان از نوار ابزار  Object snapبرای دسترسی به ویژگی های ابزار ابزار :نکته

  

را  Draftingسربرگ  و  را انتخاب می کنيم  Optionsفرمان  Toollsبرای تنظيم اندازه نماد کمک ترسيمی می توان از منوی  :نکته
همچنين در قسمت  .می توان اندازه نماد کمک ترسيمی را تغيير داد Autosnap Marker Size  انتخاب می کنيم و در قسمت

Aperture size می توان اندازه نشانگر در زمان انتخاب نقطه را تنظيم می کنيم  

  

   Object Snap Trackingابزار 

استفاده می کند و آنها را در راستای افقی و عمودی ردیابی می  Osnapاین ابزار برای کار از ابزار ها و گزینه های موجود در 

  .آن را فعال می کنيم F11را انتخاب می کنيم یا با استفاده از کليد  ،برای دسترسی به این ابزار از نوار وضعيت.کند

  .را فعال کنيد Otrackرا فعال کنيد و سپس  Object snapحداقل یکی از انواع برای استفاده از این ابزار باید 
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  انتخاب کردن اشيا

را در سطر فرمان  select objectدر برنامه اتوکد پس از انتخاب بعضی از فرمان ها مانند فرمان های ویرایش و تغيير دهنده عبارت 
گزینه فرعی می باشد که آنها را در سطر  16این عبارت دارای .به نمایش در می آورد که باید به انتخاب موضوعات و اشيا پرداخت

و عملکرد ها  این گزینه ها.کافی است حرف اول گزینه را تایپ کنيد،فرمان مشاهده نمی کنيد برای فعال نمودن هر یک از گزینه ها
  :زیر می باشد به شرح

Window:مخالف از یک چهار ضلعی فراهم می سازد تا همه اشيایی که  )گوشه( امکان انتخاب موضوع را با انتخاب دو نقطه
 .را در سطر فرمان وارد کنيم Wبرای انتخاب این روش کافی است حرف .داخل چهارضلعی قرار می گيرد همزمان انتخاب شوند

را به نمایش در می آورد که باید به انتخاب  Specify first cornerبرنامه ، select objectپس ا انتخاب این روش در جواب عبارت 
به  Specify opposite cornerسپس عبارت .نقطه اول یا گوشه اول پرداخت

اشيا .نمایش در می آید که باید گوشه مخالف چهار ضلهی را انتخاب کنيم
  .شکل خط چين در می آیند منتخب به

پس از عمل انتخاب موضوعات با هر یک از روش ها برای پایان دادن به :نکته
  .را در صفحه کليد فشار دهيم یا کليک راست کنيد Enterعمل انتخاب باید کليد 

Last:برای استفاده از این روش باید گزینه .این گزینه آخرین شی ایجاد شده و آشکار در ترسيم جاری را انتخاب می کندL  را وارد
  .کنيم

Crossing:همه .این گزینه به شما امکان می دهد تا دو نقطه مخالف یک چهار ضلعی فرضی را داخل ترسيم مشخص نمایيد
برای .همزمان انتخاب می شوند،قرار گيرند یا با خط های آن تقاطع داشته باشند اشيایی که داخل این چهارضلعی فرضی

  .را وارد کنيد Cاستفاده از این روش باید حرف 

BOX: این گزینه ترکيبی از دو گزینهWindow  وCrossing هر گاه این گزینه را فعال کنيد و چهار ضلعی فرضی را از چپ به .است
فعال  Crossingوضعيت گزینه ،فعال می شود و اگر چهار ضلعی را از راست به چپ بکشيد Windowوضعيت گزینه ،راست بکشيد

  .را در سطر فرمان وارد کنيم Bبرای انتخاب این روش کافی است حرف  .می شود

All: استفاده از این برای  .همزمان و یکجا انتخاب شوند،این گزینه سبب می شود تا همه اشيا قرار گرفته در الیه های قفل نشده
  .را وارد کنيد Aروش باید حرف

Fence:انتخاب ،با انتخاب این گزینه می توانيد خط های فرضی داخل ترسيم بکشيد تا شی که با آن خطها تقاطع داشته باشد
ر سطر فرمان به د Specify first fence pointبا انتخاب این روش عبارت .را وارد کنيد Fبرای استفاده از این روش باید حرف  .شود

 Specify next fenceپس ار انتخاب نقطه اول برنامه عبارت .نمایش در می آید که باید به انتخاب نقطه اول خط فرضی پرداخت
point or [Undo] به نمایش در می آیدکه باید نقطه دوم و نقاط بعدی برای ترسيم خط فرضی مشخص کنيم.  

  

Wpolygon: این گزینه عملکردی شبيه گزینهWindow  دارد با این تفاوت که به جای چهارضلعی می توانيد یک چند ضلعی فرضی
برای استفاده از این گزینه باید .یکجا و همزمان انتخاب شوند>بکشيد تا همه اشيایی که داخل این چند ضلعی قرار می گيرد

  .را وارد کنيد WPعبارت 

Cpolygon:زینه شبيه گزینه عملکرد این گCrossing  است با این تفاوت که به جای چهارضلعی فرضی می توانيد یک چند ضلعی
همزمان و یکجا انتخاب می ،همه اشيایی که درون این چند ضلعی قرار گرفته یا با آن تقاطع داشته باشند.فرضی بکشيدضلعی 
 .شوند
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Group: عبارت ،با انتخاب این گزینه .اشيا را انتخاب کنيدبا انتخاب این گزینه می توانيد یک گروه یا نامEnter group name  به
  .نمایش در می آید که باید به وارد نمودن گروه مورد نظر اقدام کنيد

Remove:با انتخاب این گزینه عبارت .امکان خارج نمودن اشيا را از حالت انتخاب فراهم می سازدRemove objects  به نمایش در
 Enterموضوعات برای خارج نمودن از حالت انتخاب بپردازیم و پس از انتخاب برای پایان دادن به آن کليد می آید که باید به انتخاب 

  .را می فشاریم

  

Add:در این  با انتخاب این گزینه می توانيد مجموعه ای از اشيایی که قبال انتخاب نموده اید را حفظ نموده و اشيا جدید را
  .مجموعه قرار دهيد

Multiple:اشيایی که انتخاب می کنيد به شکل خط چين آشکار نمی شود و بنابر این شناسایی ،هر گاه این گزینه را فعال کنيد
  .بصری اشيا منتخب امکان پذیر نخواهد بود

Previous:دوباره انتخاب می شوند،با انتخاب این گزینه همه اشيایی که برای فرمان قبلی انتخاب نموده اید.  

Undo:همه اشيایی که در مرحله قبل انتخاب نموده اید را از وضعيت انتخاب خارج می کند.  

Auto: عمليات انتخاب اشيا را با روشBox برای استفاده از این شيوه باید حروف.ترکيب می شود AUرا وارد کنيد.  

Single: عمليات انتخاب بطور خود کار پایان می یابد و نيازی نيست تا ،تنها می توانيد یک شی را انتخاب نموده و پس از انتخاب
  . را فشار داده یا کليک راست کنيد Enterکليد 

Class:اگر چنين اشيایی .به کمک این گزینه می توانيد اشيایی که در سایر برنامه ها ایجاد شده اند را داخل ترسيم انتخاب نمایيد
برای .آنها وجود داشته باشد می توانيد آن اشيا را با استفاده از این گزینه انتخاب نمایيد Xmlداخل ترسيم داشته باشيد و فایل 

  .را وارد کنيد Clید حروف استفاده از این گزینه با
 

  انتخاب اشيا قبل از فعال نمودن فرمان
. اگر بخواهيد شی یا اشيا مورد نظر را قبل از فعال نمودن یک فرمان ، انتخاب نمایيد ، تعداد گزینه های کمتری در اختيار دارید 

گانه را  16ر بخواهيد یکی از گزینه های یکی از دالیل این محدودیت ها آن است که سطر فرمان آماده پذیرش فرمان است و اگ
البته می توانيد یک شی را انتخاب نموده و از . فعال کنيد ، امکان دارد حرف وارد شده یا یکی از فرمانهای اتوکد اشتباه گرفته شود

  .انتخاب اشيا است Selectوظيفه فرمان . استفاده نمایيد Selectیا از فرمان  Implied windowingویژگی 
  

  سفارشی نمودن فرآیند انتخاب اشيا
  .می توانيد فرآیند عمليات انتخاب اشيا در محيط اتوکد را به دلخواه تغيير دهيد

  .را فعال کنيد Selectionسپس برگه . کنيد انتخابرا  optionsگزینه  Toolsاز منوی  به ترتيب 
  .چند گزینه مشاهده می کنيد Selection modesقسمت  در
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هرگاه . یک فرمان است Verbمعرف یک شی و  Nounدر محيط اتوکد . بطور پيش فرض فعال است  Noun/verb selectionگزینه 

این گزینه فعال باشد می توانيد ابتدا شی را انتخاب نموده و سپس فرمان مورد نظر را فعال کنيد یا ابتدا فرمان مورد نظر را فعال 
اما این گزینه یک . این گزینه انعطاف پذیری بيشتری را در اختيار کاربر قرار می دهد . کنيدنموده و سپس شی مورد نظر را انتخاب 

  .مشکل دارد و آن زمانی است که برخی از فرمانها به شما اجازه نمی دهند تا ابتدا شی مورد نظرتان را فعال کنيد
برنامه های تحت ویندوز هرگاه یک شی را انتخاب می در . بطور پيش فرض غير فعال است Use shift to add to selectionگزینه 

در غير اینصورت اگر شی دوم را کليک . را نگهدارید Shiftکنيد اگر بخواهيد شی دوم را به مجموعه منتخب اضافه نمایيد باید کليد 
وده و بدون نگهداشتن کليد اما در محيط اتوکد می توانيد شی اول را انتخاب نم. شی اول از وضعيت انتخاب خارج می شود . کنيد
Shift اشيا بعدی را نيز انتخاب نمایيد.  

در محيط اتوکد برای انتخاب چند شی می توانيد یک چهار ضلعی . نيز بطور پيش فرض غير فعال است Press and dragگزینه 
شه اول کليک نموده و دکمه ماوس را اما اگر این گزینه را فعال کنيد برای ترسيم چهار ضلعی باید در گو. فرضی اطراف آنها بکشيد

  .نگهداشته و بطرف مخالف کشيده و سپس کليک نموده و دکمه ماوس را رها کنيد
مواجه  Select objectsبه همين دليل اگر طی اجرای یک فرمان با پيام . بطور پيش فرض فعال است Implied windowingگزینه 

اتوکد فرض می کند که می خواهيد یک چهار ضلعی فرضی کشيده تا اشيا داخل شوید و یک نقطه خالی را کليک کنيد ، برنامه 
  .آن را انتخاب کنيد

هر گروه شامل مجموعه ای از اشيا است و هر گروه باید یک نام داشته . بطور پيش فرض فعال است Object Groupingگزینه 
اشيا داخل یک گروه را انتخاب کنيد ، بطور خودکار همه اشيا  هر گاه این گزینه فعال باشد و طی اجرای یک فرمان ، یکی از. باشد 

  . آن گروه یکجا انتخاب خواهند شد
اگر این گزینه را فعال کنيد ، آنگاه هر وقت هاشور داخل یک شی را . بطور پيش فرض غير فعال است Associative hatchگزینه 

  .خاب خواهند شدانتخاب کنيد ، بطور خودکار خطهای پيرامونی آن شی نيز انت
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Quick selsct 

این دتور را از .امکان انتخاب ساده تر و سریع تر موضوعات را فراهم می سازد،همانگونه که از نام آن پيداست Quick selsctویژگی 
  .می توان انتخاب نمود Quick selsctدکمه ،و یا با انجام کليک راست در ناحيه ترسيم یا باالی پالت خصوصيات Toolsمنوی 

  .در ناحيه فرمان می توان استفاده نمود Qselectاین فرمان نيز همانند دستور های قبلی با درج عبارت :نکته

انتخاب شده     Entire dtawingطور پيش فرض گزینه Apply toدر فيلد .به نمایش در می آید Quick selsctپنجره  ،بعد از انتخاب
سمت راست این فيلد را  Select objectاما می توانيد دکمه .به همين دليل تنظيمات این پنجره بر کل ترسيم اجرا می شود. است

کليک نموده و داخل ترسيم یک یا چند شی را انتخاب کنيد تا 
 Select objectدکمه . فقط بر آنها اجرا شود Quick selsectعمليات 

ده ویک قسمت از ترسيم را انتخاب می کنيم و سپس را کليک نمو
عبارت  Apply toآنگاه در فيلد .را فشار می دهيم Enterکليد 

Current selection را مشاهده می کنيد.  

انتخاب  Multipleبه طور پيش فرض عبارت  Object typeدر فيلد 
شده است و به همين دليل هر نوع شی موجود در قسمت مورد 

اما می توانيد در این فيلد کليک نموده و نوع .ب می شودنظر انتخا
به این ترتيب فقط اشيایی .را انتخاب کنيد...) خط و دایره و(موضوعات

در این .که از آن نوع باشند در قسمت مورد نظر انتخاب می شوند
  .فيلد فقط نام یک شی را می توان انتخاب نمود

صيت را انتخاب کنيد و می توانيد نام یک خصو Propertiesدر قسمت 
مثال خصوصيات .از آن به عنوان فيلتر انتخاب اشيا استفاده نمایيد

color  را انتخاب می کنيد تا بتوانيد فيلتر انتخاب برای همه اشيایی
  .که یک رنگ خاص دارند ایجاد نمایيد

فرض کنيد می .نوع عملگر را انتخاب می کنيد Operator در فيلد
رنگ آنها با مشکی برابر باشد را انتخاب  خواهيد همه اشيای که

را انتخاب نموده و در  colorنام خصوصيت  Propertiesدر فيلد .کنيد
اکنون فرض کنيد .را انتخاب می کنيد=  Equalsعملگر Opratorفيلد

می خواهيد همه اشيایی که رنگ آنها مشکی نباشد را انتخاب 
  .را انتخاب می کنيد Notequalعملگر  Operatorاین بار در فيلد .کنيد

مثال اگر .مقدار خصوصيت را انتخاب می کنيد Valueدر فيلد 
مقداری که در فيلد .رنگ معيار را انتخاب کنيد Valueباید در فيلد ،را برای فيلتر گذاری انتخاب اشيا برگزیده اید colorخصوصيت 

Value انتخاب یا وارد می کنيد بستگی به نوع خصوصيت انتخاب شده متفاوت است.  

همه اشيایی که داخل ترسيم با معيار های  Include in new selection setگزینه .دو گزینه وجود دارد How a applyدر قسمت 
همه اشيایی  Exclude from new selection setگزینه .فيلتر گذاری مطابقت داشته باشند را در یک مجموعه منتخب قرار می دهد

  .که داخل ترسيم با معيار های فيلتر گذاری مطابقت داشته باشند را بيرون از مجموعه منتخب قرار می دهد

سبب می شود تا اشيایی که با این روش انتخاب می کنيد به مجموعه منتخب فعلی  Append to current selsection setگزینه 
  .را کليک می کنيد okسرانجام دکمه .اضافه شوند)در صورت آنکه چنين مجموعه ای وجود داشته باشد(

 

Filter 

سيار پيچيده برای انتخاب اشيا آن است که می توانيد فيلتر های ب Quick selectنسبت به ویژگی  Filterمزیت استفاده از دستور 
  .دلخواه داخل یک ترسيم ایجاد نموده و حتی این فيلتر ها را ذخيره نموده و در آینده دوباره استفاده نمایيد
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 ، Select oblectمی توانيد یک فرمان دیگر را فعال نموده و پس از آشکار شدن پيام .را در سطر فرمان وارد کنيد Filterابتدا دستور 
استفاده  Select filterاز قسمت .آشکار می شود Object selection filtersسپس پنجره ای با عنوان .را وارد کنيد filterر دستو

  .که شامل موارد زیر می باشد.در این قسمت انواع فيلتر های ممکن فهرست شده اند.نموده و نوع فيلتر را انتخاب کنيد

  .می باشد And ، Or ، Notعملگرهای منطقی مانند .4انواع نقاط حساس اشيا . 3انواع خصوصيات اشيا .2انواع اشيا .1

آن فيلتر به مجموعه فيلتر های مورد نظر شما .را کليک کنيد Add to listپس از انتخاب نوع و مشخصاتفيلتر کافی است دکمه 
  .اضافه شده و نام آن فيلتر باالی پنجره فهرست ثبت می شود

نام یک فيلتر را انتخاب کنيد و آن فيلتر به مقدار  Select filterاگر در قسمت .باید یک مقدار مشخص نمایيد برای برخی از فيلتر ها
  .فعال می شود و بر روی آن کليک نموده و مقدار مورد نظر برای آن فيلتر را انتخاب کنيد Selectدکمه .نياز داشته باشد

قابل استفاده  ZوYوXاین قسمت های . در این شرایط.دارد  ZوYوXگاهی یک نوع فيلتر انتخاب می کنيد که نياز به مقادیر :نکته
  .می شوند

  

  .می توان قسمتهای مختلف یک فيلتر را تغيير داد Edit itemدر سمت راست این پنجره سه دکمه وجود دارد که به وسيله دکمه 

به حذف همه اجزای فعلی فيلتر می  Clear Listدکمه .تهای مختلف یک فيلتر را فراهم می سازدامکان حذف قسم Deletدکمه 
  .پردازد

می توان نام جدید برای فيلتر انتخاب و ذخيره  Save Asدر قسمت .می توان نام فيلتر مورد نظر را انتخاب نمود Currentدر قسمت 
  .ه ليست فيلتر های جاری را حذف نمودمی توان کلي Delet Current Filter Listدکمه .نمود

 .را کليک نموده Applyدر پایان برای ذخيره تغييرات دکمه 

  گروهها

 را مجموعه آن است الزم گاه هر تا دهيد قرار گروه یک در را شده انتخاب اشيا از مجموعه یک توانيد می ویژگی این کمک به
 هر). بندی گروه(  دهيد می قرار گروه یک داخل را اشيا از ای مجموعه آنکه از پس. کنيد انتخاب را گروه فقط کنيد، انتخاب دوباره
  .شوند می انتخاب خودکار بطور گروه اشيا همه ، کنيد انتخاب را گروه آن اشيا از یکی گاه
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  :اتوکد در گروهها تغيير و ایجاد

 عنوان با ای پنجره ، در سطر فرمان Groupدرج فرمان  از پس. کنيم می استفاده Group فرمان از گروه یک تغيير یا ایجاد برای
Object grouping شود می آشکار.  

  

  .کرد وارد توان می خالی فاصله بدون کاراکتر 31 حداکثر. کنيد تایپ جدید گروه برای مناسب نام یک Group name قسمت در

  .کرد وارد توان می گروه توصيف عنوان به را کاراکتر 248 حداکثر Description قسمت در

 انتخاب را گيرند قرار گروه این داخل باید که اشيایی سپس. شود می آشکار Select objects پيام. کنيد کليک را New دکمه سپس
  .کنيد کليک را OK دکمهو  دهيد فشار را Enter کليد سرانجام و نمایيد

  .دارد قرار گروه چند در همزمان توان می را شی یک : نکته

  گروهها دستکاری و تغيير

 ضمن در. دهيد قرار گرو دهها در را شی یک همزمان توانيد می. نمایيد تعریف و ایجاد ترسيم یک در گروه دهها همزمان توانيد می
  .نمایيد ایجاد گروهها از یک هر مشخصات در را دلخواه تغييرات باش الزم که زمان هر توانيد می

. کنيد کليک را نظر مورد گروه نام پنجره این باالی قسمت در. شود باز Object grouping پنجره تا نمایيد اجرا را Group فرمان ابتدا
  :است زیر شرح به ها دکمه این عملکرد. شوند می فعال Change group قسمت زیر گرفته قرار کليدهای همه درنگ بی
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  .امکان یاد آوری نام گروه را فراهم می سازد Find Nameدکمه 

برنامه موضوعات موجود در آن گروه را با انتخاب این دکمه .امکان نمایش موضوعات گروه منتخب را فراهم می کند Highlightدکمه 
از گروههای دیگر ساخته  Copyنام گروههای که با استفاده از دستور  include Unnamedگزینه .روشن تر به نمایش در می آورد
  .کنار نام آن به نمایش در می آورددر * شده اند را بایک عالمت ستاره 

 می سپس. شود می آشکار Remove objects پيام. امکان خارج نمودن موضوعات را از گروه فراهم می سازدRemove دکمه
  .شوند خارج گروه از اشيا آن تا دهيد فشار را Enter کليد و نموده انتخاب را گروه شی چند یا یک توانيد

 یا یک توانيد می سپس. شود می آشکار Select objects پيام. .موضوعات را به گروه فراهم می سازدامکان افزودن   Add دکمه
   .شوند اضافه فعلی گروه به اشيا آن تا دهيد فشار را Enter کليد و نموده انتخاب را شی چند

  .دهيد تغيير را فعلی گروه نام توانيد می  Rename دکمهاز  

 که شی هر. شود می باز Order group پنجره.  تنظيم ترتيب قرار گيری موضوعات را فراهم می سازدامکان   Re-order دکمه
 به را 9 تا 0 ترتيب از اشيا این دهيد قرار گروه یک داخل را شی ده اگر مثال.  دارد مکانی ترکيب یک گيرد می قرار گروه یک داخل
 خصوص به است مهم ترتيب این گاهی اما باشد نداشته اهميتی گروه یک در اشيا ترتيب است ممکن. دهند می اختصاص خود
 در اشيا گيری قرار ترتيب توانيد می دکمه این کمک به. دهيد قرار ای دسته های پردازش مورد را گروه این داخل اشيا بخواهيد اگر
 به گروه در شی اولی یعنی. سازد می معکوس را فعلی گروه در اشيا ترتيب Reverse order دکمه.  دهيد تغيير را فعلی گروه
  .شود می تبدیل گروه در شی آخرین
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 ترتيب رهماش. کنيد کليک را Next دکمه پنجره این در. شود می باز کوچک ای پنجره. کنيد کليک را High light دکمه توانيد می
   .شود می مشخص متمایز شکل به ترسيم داخل نيز شی خود اینکه ضمن شود می آشکار :object  قسمت در شی

   .فراهم می سازد را گروه کننده توصيف متن امکان تغيير دادن Description دکمه

  .ندارند بندی گروه دیگر اما مانده باقی گروه آن داخل اشيا اما کند می نابود کامل بطور شده ایجاد گروه ،  Explode دکمه

 Select able ستون زیر و گروه هر نام مقابل. کنيد می مشاهده را گروهها نام Object grouping پنجره باالی ، Select able دکمه
 کنيد، کليک را گروه آن از شی یک گاه هر ، باشيد داشته Select able ویژگی گروه یک اگر. کنيد می مشاهده را No یا Yes عبارت
 غير یا فعال گروهها از یک هر برای را ویژگی این توانيد می Select able دکمه توسط. شوند می انتخاب گروه آن به مربوط اشيا کل
  .نمایيد فعال
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  رنگ و خط

هر شی داخل ترسيم یک الیه دارد و خصوصيات آن شی مانند رنگ و نوع و ضخامت خط بر اساس همين خصوصيات از الیه 
چنيين می توانيد هم.اشيا را تغيير دهيد با این حال می توانيد هریک از خصوصيات سه گانه برای هر یک از.مربوطه گرفته می شود

به این ترتيب هر شی جدید که ایجاد می .نوع خط جاری و ضخامت خط جاری را به دلخواه تغيير دهيد،سه خصوصيت رنگ جاری
  .نمایيد این خصوصيات را پذیرفته و از خصوصيات پيش فرض الیه پيروی نمی کند

  رنگ

برای این کار .ی یا موضوعات با رنگ متفاوت با دیگر ترسيمات یا الیه جاری داشته باشيدشاید در هنگام ترسيم نياز به ترسيم ش
سپس .را انتخاب کنيد Colorدستور  Formatبرای دسترسی به این دستور از منوی .استفاده کنيد Color می توانيد از دستور 

با .به نمایش در می آید  Select Colorپنجره 
استفاده از این پنجره و سربرگه و گزینه های 
موجود در آن می توان به انتخاب رنگ مورد نظر 

  .برای ترسيمات پرداخت

 index Colorسربرگ ،اولين سربرگ این پنجره
با استفاده از مدلهای مختلف موجود .می باشد

در این سربرگ می توان به انتخاب رنگ مورد 
برای این کار از مکان نما استفاده .رداختنظر پ
با جابجا کردن مکان نما و مشاهده .کنيد

  .مدلهای مختلف مدل مورد نظر را انتخاب کنيد

همچنين می توانيد از شماره رنگ برای انتخاب 
برای این کار .رنگ مورد نظر استفاده کنيد
موجود در  Colorشماره رنگ را در کادر گزینه 

  .استفاده کنيد پایين این سربرگ

دو دکمه ،در قسمت ميانی این سربرگ
ByLayer  وByBlock   قرار دارد.  

رنگ مورد استفاده در الیه را به  ByLayer دکمه
عنوان رنگ پيش فرض در ترسيمات به کار می 

  .برد

موضوعات را تحت رنگ سفيد  ByBlockدکمه 
به  Blockترسيم می کند تا در موقع اجرای دستور 

  .رنگ انتخاب شده تغيير رنگ دهد

داشته باشيد که اگر رنگ صفحه  دبه یا:نکته
استفاده ترسيم شما سياه باشد رنگ ترسيمی با 

سفيد و اگر رنگ صفحه  ByBlockاز دکمه 
اه يترسيمی شما سفيد با شد رنگ ترسيمی س

  .می باشد

سربرگ  Select Colorدومين سربرگ در پنجره 
True Color در این سربرگ می توان بر .می باشد

به رنگ مورد نظر  RGBو  HSLاساس استاندارد 
با استفاده از مکان نما در درون کادر .پرداخت

با .رنگهای برنامه رنگ مورد نظر را انتخاب کنيد
  و Saturationو  Hueاستفاده از گزینه های 

Luminace  می توان به انتخاب رنگ مورد نظر
  .پرداخت
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می توان استاندار  انتخاب   Color modelستفاده از گزینه با ا
محتویات این ، RGBبا انتخاب استاندارد . رنگ را تغيير داده

( رنگهای قرمزسربرگ تغيير کرده و امکان انتخاب را براساس 
Red  ( و سبز)Green ( و آبی)Blue (را فراهم می سازد.  

استفاده در هر گزینه را در این استاندارد می توان رنگ مورد 
درج نمود یا از نوار ابزار لغزنده هر گزینه برای انتخاب رنگ 

  .استفاده نمود

  

 Color Booksآخرین سربرگ موجود در این پنجره سربرگ 
  .می باشد

این سربرگ امکان انتخاب رنگ مورد استفاده را از کتابخانه 
  .رنگ موجود در برنامه را فراهم می سازد

مدل رنگ مورد نظر را  Color Bookاستفاده از گزینه ابتدا با 
به  ،انتخاب کرده و سپس با استفاده از نمودار لغزنده موجود

  .انتخاب رنگ مورد نظر می پردازیم

  

پس از انتخاب رنگ دلخواه برای اختصاص به برنامه و 
  .استفاده نمود Okاستفاده از آن می توان از دکمه 

  

  نوع خط

موضوعات در برنامه اتوکد ممکن است در هنگام ترسيم 
به خطوطی همانند غير ممتد یا نقطه ای نياز داشته 

برای این کار تنها الزم الگوی خطوط ترسيمی را .باشد
تغيير داده و مد نظر خود کنيد و سپس اقدام به ترسيم 

  .موضوعات بر اساس آن خط کنيد

 گزینه   Formatبرای دسترسی به الگوهای خط از منوی 
Linetype را انتخاب می کنيم یا به درج عبارتlinetype  در

پس از انتخاب دستور پنجره .سطر فرمان اقدام می کنيم
Linetype Manager  به نمایش در می آید که با استفاده

از گزینه ها  و دکمه های موجود در آن می توان به انتخاب 
  .و ویرایش درباره آنها اعمال نمودالگو خط 
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با کليک بر .می توان اقدام به انتخاب الگوهای مورد نظر بر اساس گزینه های موجود در این کادر نمود Linetype filtersدر قسمت 
  .به شرح زیر می باشدروی این کادر سه گزینه به نمایش در می آید که 

  

Show all linetype:امکان نمایش تمامی الگوهای خط را فراهم می سازد.  

Show all used linetype: فقط الگوهای خطی که مورد استفاده قرار گرفته
 .اند را به نمایش درمی آورد

Show all Xref dependent linetype:امکان نمایش الگوهای از خطوط که مربوط به مراجع خارجی هستند به نمایش در می آورد.  

  .فيلتر صورت گرفته بر روی الگوها به صورت بر عکس در می آید  ، Invert filterبا انتخاب گزینه 

  .چهار دکمه وجود دارد که با آنها آشنا می شویم Linetype filters  در قسمت روبروی 

Load:با انتخاب این دکمه پنجره  .امکان انجام عمليات بار گذاری الگوهای خط موجود در برنامه را فراهم می سازدLoad or 
Reload Linetype در درون این پنجره می توان به انتخاب الگوی مورد نظر برای خطوط اقدام نمود.به نمایش در می آید.  
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پنجره   برنامه در به ليست الگوهای بار گذاری شدهمنتخب گو لرا کليک نموده یا ا okدکمه ،انتخاب الگوی مورد نظرپس از 
Linetype Managerافزوده شود.  

Delete: حذف الگو منخب را فراهم می سازدامکان.  

Current: الگوی منتخب را در جریان کار برنامه قرار می دهد و ترسيمات بعدی مورد استفاده در برنامه بر اساس این الگو ترسيم
 . می شود

Show details: جزیيات بيشتری از الگوی منتخب را در دسترس کاربر قرار می دهد.  

  .وجود دارد که نام الگو خط جاری را در برنامه به نمایش در می آورد Current Linetypeای با عنوان  در قسمت ميانی پنجره گزینه
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در .نام الگو بارگذاری شده در برنامه را نمایش می دهد Linetypeدر قسمت زیرین این عبارت ستونهای موجود دارد که در ستون 
  .توضيحاتی در مورد الگو را نشان می دهد Descriptionشکل ظاهری الگو  و در ستون  Appearanceستون 

  .را کليک نموده تا ان الگو به عنوان الگوی جاری در برنامه اتوکد قرار بگيرد Okپس از انتخاب الگو خطی تنها کافی است دکمه 

همانند شکل زیر که .می شوداین الگو در تمام ترسيمات حتی اندازه گذاری نيز اعمال ،پس از انتخاب الگو خطی مورد نظر:نکته
  .اندازه گذاری و ترسيمات مختلف توسط الگوهای خطی ترسيم شد

  

  ضخامت خط

این دستور برای ترسيم خطوط با پهنا مختلف مورد استفاده . استفاده نمودLine Weight برای تغيير ضخامت خط می توان از دستور
برای .ایی مانند دیوارها ضخيم تر از سایر اجزا آن ترسيم می شودبه عنوان مثال در پالن ساختمانی قسمته.قرار می گيرد

سپس .را نتخاب نمود ،را انتخاب می کنيم ویا در نوار وضعيت Line Weightابزار  Formatدسترسی به این دستور از منوی 
  .به نمایش در می آید Line Weightپنچره 

  

از  Display Lineweightانتخاب گزینه  با .نوع واحد ترسيمی ميليمتر و یا اینچ را انتخاب می کنيم Units for Listingدر قسمت 
  .برنامه می خواهيم که پهنا مشخص شده را در ترسيمات به نمایش در آورد

  .می توان اندازه پيش فرض موجود در الیه های مختلف را مدیریت نمود Defaultبا استفاده از کادر گزینه 

نوار کشویی وجود دارد که با حرکت آن مقياس ضخامت خط را تنظيم می کنيم و در پایان  Adjust display lineweightقسمت  در
  .انتخاب کنيم،می توان خطوط را بر مبنای مقياس خط انتخاب شده Lineweightsدر قسمت 

  در صورت فعال بودن خطوط را ضخيم نشان می دهد و برای چاپ خطوط ضخيم حتما این ابزار را فعال کنيد دستوراین :نکته
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  تغيير خصوصيات اشکال ترسيم شده

  .می توان خصوصيات اشکال ترسيم شده را تغير داد Properties ده از نوار ابزار ااستف با

  

  )به صورت شکل زیر.(تا دستگيره های موجود در شی به نمایش در آیدبرای این کار ابتدا روی شی مورد نظر  کليک نموده 

  

  .به انتخاب رنگ و نوع و ضخامت خط می پردازیم Propertiesسپس با استفاده از  نوار ابزار 

پس از تغيی

  

تغييرات در شی تا . می کنيمدر ناحيه ترسيمات  دوبار کليک چپ،پس از تغيير خصوصيات شی منتخب همانند رنگ و نوع خط 
  .منتخب اعمال شود
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  دستورات ویرایشی

برنامه اتوکد را بی شک می توان یکی از قدرتمندترین برنامه ها در امر ترسيم ناميد چرا که این برنامه عالوه بر امکان ترسيم 
در این فصل با .امکان ویرایش و تغيير موضوعات را به آسانی فراهم نموده است ،اشکال متعدد در حالت سه بعدی و دو بعدی 

  .دستورات ویرایشی که در برنامه می توان از وجود آنها در برنامه استفاده نمود آشنا می شویم

منوی باز  Modifyبا انتخاب منوی .به انتخاب دستور مربوطه پرداخت Modifyبرای دسترسی به این دستورات می توان از منوی 
همچنين با درج دستور مربوطه در ناحيه فرمان می توان دستور را فعال .می شود که دارای دستورات متعدد ویرایشی می باشد

  .کرد

دستورات ویرایشی در بيشتر موارد برای موضوعات ترسيم شده مورد استفاده قرار :نکته
 Selectر دستورات ویرایشی برنامه در ناحيه فرمان عبارت ثمی گيرد زیرا با انتخاب اک

objects را به نمایش در می آورد که باید شی یا موضوعاتی را انتخاب نمود.  

  

Erase)پاک کردن( 

در ناحيه  Eدستور به پاک کردن موضوعات ترسيم شده می پردازد با درج حرف این 
بعد از انتخاب .می توان آن را فعال نمود Modifyفرمان یا با انتخاب این دستور در منوی 

موضوع یا اشيایی را که  به نمایش در می آید که باید Select objectsاین دستور عبارت 
تا  را فشار می دهيم  Enterو سپس کليد. کنيم می خواهيم پاک شوند را انتخاب

  .موضوعات انتخابی از ترسيم حذف شوند

Oops  

پاک شده باشد به ... و Xplodeیا  Eraseتوسط دستور این دستور آخرین موضوعی که 
را در ناحيه oopsی دسترسی به این دستور باید عبارت ابر.محيط ترسيم برمی گرداند

  .فرمان درج کرد

تمام مراحل اجرا شده قبل را برمی  undoاین است که فرمان  undoبا  oopsفرق :نکته
  .آخرین موضوع را برمی گرداندoops گرداند ولی 

Move  

فراهم می جابجایی موضوعات ترسيم شده از نقطه ای به نقطه دیگر  امکاناین دستور 
در ناحيه فرمان به فعال  moveیا با درج  Modifyبا انتخاب این دستور در منوی .سازد

موضوع یا موضوعات  Select objectsپس از انتخاب در جواب عبارت .سازی آن می پردازیم
  را فشار داده و در جواب عبارت  Enterس کليد مختلف را انتخاب سپ

 ]  Specify base point or [Displacement نقطه مبنای را برای جابجایی انتخاب می
به نمایش در می آید که از ما می خواهد  Specify second pointسپس عبارت .کنيم

  .نقطه دوم جابجایی را مشخص کنيم

سپس یک نقطه دیگر را داخل ترسيم مشخص .ابتدا یک نقطه در ترسيم را به عنوان نقطه پایه تعيين می کند ، Base pointروش 
  .وارد می کنيد@ نموده یا فاصله جابجایی را به روش نسبی 

مختصات جابجای بر اساس محل استقرار فعلی شی در نظر گرفته .بر اساس مختصات جابجای می باشد  Displacementروش 
  .ود و باید مختصات جدید را وارد نمودمی ش

 .وریدآدر  Bرا به شکل  Aشکل  Moveبا استفاده از دستور .تمرین
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Command: Move 

Select objects: انتخاب دایره 

Select objects : Enter فشردن کليد   

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: مبنا انتخاب مرکز دایره به عنوان نقطه  

Specify second point or <use first point as displacement>: @-19،10 

Copy 

همچنين می . داخل ترسيم قرار داد یدر مکان دلخواه و به کمک این دستور می توان یک کپی از شی مورد نظر را ایجاد نمود
استفاده از  ای رب.توان اشيا یا موضوعات مختلف را از نقشه ها دیگر یا ذخيره شده به پروژه ترسيمی توسط این دستور انتقال داد

این انتخاب  با.در سطر فرمان اقدام نمود copyیا به درج عبارت  را انتخاب نمود Copyگزینه  Modifyکپی می توان از منوی دستور 
را  Enterبا انتخاب موضوعات کليد .موضوعات مورد نظر را انتخاب کنيم  به نمایش در می آید که باید Select objects دستور عبارت

 Specify base point orبا پایان دادن به عمل انتخاب برنامه عبارت  .فشرده تا به عمل انتخاب موضوعات پایان دهيم
[Displacement/mOde] <Displacement>  را به نمایش در می آورد که می توان به وارد نمودن نقطه مبنا برای عمل کپی

  .پرداخت یا از شيوه های موجود در این عبارت استفاده نمود

سپس باید فاصله و جهت جابجایی را .ابتدا یک نقطه را به عنوان نقطه مبنا جابجایی مشخص می کنيم base point در روش
می توانيد مختصات فاصله و زاویه را وارد نموده یا یک نقطه در ترسيم را انتخاب نمایيد تا اتوکد بطور خودکار فاصله و .يدمشخص کن

  .سپس یک کپی از شی منتخب ایجاد شده و در مکان جدید قرار می گيرد.جهت جابجایی را محاسبه نمایيد

چون جابجایی بطور خودکار بر .ختصات قطبی جابجایی را وارد کنيدجابجایی یا مY و  Xبا ید مختصات  Displacementدر روش 
  .استفاده نمایيد @لزومی ندارد تا از کاراکتر  ،اساس موقعيت فعلی شی منتخب انجام می گيرد

با انتخاب این گزینه .فراهم می سازد) Multiple(و متعد)  Single(امکان کپی کردن موضوعات را به صورت انفرادی mOdeشيوه 
با .به نمایش در می آید که باید یکی از روشهای کپی را انتخاب نمود Enter a copy mode option [Single/Multiple]عبارت 

  . انتخاب هر یک از روشها می توان به کپی کردن موضوعات پرداخت

  .در آورید Bرا به شکل  Aشکل  Copyبا استفاده از دستور - تمرین
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می توانيد براحتی مرکز دایره و پاره ،در این ابزار Center و   Midpointو انتخاب  گزینه های  Osnapبا فعال کردن ابزار :راهنمایی
  .خط را به دست آورید

Command: copy 

Select objects:  دایرهانتخاب  

Select objects : Enter کليدپایان دادن به انتخاب موضوعات با فشردن    

Current settings:  Copy mode = Multiple 

Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:   دایره به عنوان نقطه مبنا انتخاب مرکز

 Specify second point or <use first point as displacement>: @19،0 

Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: @0،-9 

Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: @19،-9 

Mirror 

از این فرمان در طراحی مکانيکی و کاراکترهای شبه انسانی می توانيد یک نيمه را .برای ترسيم قرینه هر موضوع استفاده ميشود
برای ساخت .آیينه ای نمایيدتا نيمه دیگر کامال متقارن با نيمه اصلی ایجاد شود Mirrorطراحی نموده سپس آن را به کمک فرمان 

یا می .فعال می کنيم Modifyرا از منوی  Mirrorقرینه یک شی می توانيد ابتدا موضوع مورد نظر را انتخاب نموده وسپس دستور 
  یيدرا انتخاب و سپس شی مورد نظر را انتخاب نما Mirrorتوانيد ابتدا دستور 

را  Enterاشيا یا موضوع مورد نظر را انتخاب می کنيم وسپس کليد  Select objectsفعال نمودن این دستور در جواب عبارت پس از 
مشخص را یک خط تقارن  به نمایش در می اید که باید نقطه اول  Specify first point of mirror lineعبارت  فشار می دهيم و 

است که شی منتخب حول آن کپی و متقارن می شود و طول آن هيچ اهميتی ندارد و فقط نقطه  این خط یک خط فرضی.کنيم
 ، با انتخاب نقطه اول.این خط را می توان در زاویه های مختلف با کمک مکا نما ترسيم کرد.شروع و جهت آن تعيين کننده است

پس از تعيين . ه باید نقطه دوم خط متقارن را مشخص نمودبه نمایش در می آید ک Specify second point of mirror line عبارت
  .در سطر فرمان و همراه مکان نما به نمایش در می آیدErase source objects? [Yes/No]  خط متقارن پيام 

انتخاب شده که سبب می شود شی اصلی حفظ  Nاین پيام اعالم می کند که آیا شی اصلی خذف شود؟بطور پيش فرض پاسخ 
  .را برای پایان عمليات قرینه سازی فشار می دهيم Enterشود و کليد 

   

  .بپردازید. را مشاهده می کنيد Mirrorدر شکل زیر نمونه های از انجام دستور

  

  

  .در آورید Bرا به شکل  Aشکل  Mirrorبا استفاده از دستور  -تمرین
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Command: MIRROR 

Select objects: انتخاب موضوعات توسط پنجره انتخاب   

Select objects: Enter پایان دادن به انتخاب موضوعات با فشردن کليد   

Specify first point of mirror line: AB نقطه ميانی پاره خط  انتخاب      

Specify second point of mirror line: CD انتخاب نقطه ميانی پاره خط       

Erase source objects? [Yes/No] <N>: Enter  فشردن کليد  

Array  

این .در سطر و ستون یا دورانی حول یک نقطه را فراهم می نماید،این دستور امکان کپی منظم از موضوعات به صورت ماتریسی
با اجرای این دستور برنامه .اشيا یکسان را به سرعت ایجاد نمایيد دستور بسيار مفيد است و توسط ان می توانيد تعداد زیادی از

در .به نمایش در می آورد که با استفاده از آن می توان به تنظيم گزینه ها و امکانات دستور پرداخت Arrayپنجره را به عنوان 
سطری و (امکان کپی سازی به صورت چهار ضلعیRectangular Array گزینه.قسمت باالی پنجره دو گزینه موجود می باشد

امکان کپی سازی به صورت دورانی حول یک نقطه را می دهد و گزینه که می  Polar Arrayگزینه .را به کاربر می دهد) ستونی 
 .ر می کندتوان از آن برای انجام عمل انتخاب موضوعات برای کپی استفاده نمود با انتخاب گزینه ها محتویات درون پنجره تغيي
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در قسمت  می توان با استفاده از گزینه .را انتخاب کنيم پنجره های به صورت شکل زیر در می آیدRectangular Array اگر گزینه 
امکان تنظيم مقدار سطر ها را فراهم می کند و  Rowsگزینه . های آن به تنظيم سطر ها و ستون ها و زاویه موضوعات پرداخت

 .ان تنظيم مقدار ستون را فراهم می کندامک Columnsگزینه 

امکان تنظيم فاصله ستون را فراهم  offset Columnsامکان تنظيم فاصله سطر ها را فراهم می کند و گزینه offset  Rowsگزینه
 .می کند

های کنار گزینه و  با  برای تنظيم فواصل مورد نظر برای ستون و سطر عالوه بر درج در گزینه ها می توان با استفاده از دکمه:نکته
به انتخاب و درج مقدار  Pick Both Offsetsعالوه بر آن با استفاده از گزینه،استفاده از مکان نما به انتخاب هر دو گزینه پرداخت

 .فاصله توسط مکان نما پرداخت

  

این گزینه عالوه بر درج مقدار می برای تنظيم مقدار .می دهدنجام کپی موضوعات را تحت زاویه مشخص ا   Angle of arrayگزینه
  .توان با استفاده از دکمه کناری این گزینه نيز به انتخاب زاویه مورد نظر پرداخت

تعداد موضوعات و گزینه های انتخاب شده را به نمایش در می آورد و همچنين تغييراتی که در گزینه  Objects selectedدر قسمت 
می توان پيش نمایش  Previewدکمه  cancelو  okدر زیر این قسمت عالوه بر دکمه .وردها صورت می گيرد به نمایش در می آ

را  Modifyرا فشار داده در غير این صورت دکمه  Acceptاگر پيش نمایش مطابق خواسته ما باشد دکمه .دستور را مشاهده نمود
  برای ویرایش مجدد این دستور فشار می دهيم
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  به صورت زیر می باشد Arrayرا انتخاب کنيم محتویات درون پنجره  Polar Arrayحال اگر گزینه 

  

وجود دارد که با استفاده از این دو گزینه می توان به درج مختصات مورد نظر برای انجام  Center Pointدر درون پنجره  دو گزینه 
که در کنار این گزینه قرار دارد می توان به مشخص نمودن نقطه  pick center pointدستور پرداخت همچنين با استفاده از دکمه 

  پرداخت

که گزینه های موجود در این قسمت امکان تنظيم و مشخص نمودن روش انجام کپی موضوعات  Method and valuesدر قسمت 
مجموع تعداد  Total number of itmsمی توان روش های مختلف را انتخاب نمود که گزینه  Methodرا فراهم می کند در قسمت 

امکان تنظيم زاویه چيدمان موضوعات حول نقطه منتخب برای  Angle to fillگزینه .ستونهای مورد نياز از موضوعات را وارد کنيم 
  امکان تنظيم زاویه مابين موضوعات کپی شده به کار می رود  Angle between itemsانجام کپی را به عهده دارد و گزینه 

که انتخاب این گزینه باعث می شود که موضوعات در حين انجام عمل کپی چرخش داشته  Rotate items as copiedگزینه 
 .باشدبا غير فعال نمودن این گزینه موضوعات تنها در راستای خود خواهد بود

تنظيمات مربوط به نقطه مبنا برای  ، Moreهمچنين دکمه 
ا جا داده انجام عمل چرخش موضوع در حين عمل کپی ر

در این قسمت می توان از حالت پيش فرضی که برنامه .است
  .استفاده نمود Set to object defaultبا انتخاب گزینه .به وسيله آن به تنظيم نقاط چرخشی برای موضوعات مختلف می پردازد

همچنين برای انتخاب نقطه دیگر به عنوان نقطه مبنا برای  
 Set to object نهانجام عمل چرخش کافی است گزی

default را از حالت انتخاب خارج نمود و سپس به انتخاب نقطه
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 .جدید برای انجام عمل چرخش با استفاده از گزینه های موجود در قسمت  بپردازیم

  .را مشاهده می کنيد Arrayدر زیر نمونه های از کاربرد دستور 

  

 

  .در آورید را به صورت زیر Aشکل   Rectangular Array و شيوه  Array با استفاده از دستور -تمرین

 

  .برای ترسيم شکل باال می توانيد از سطر فرمان به صورت شکل زیر اقدام کنيد:راه حل اول 

Command: -Array 

Select objects: A  انتخاب شکل  

Select objects: Enter فشردن کليد    

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: Rectangular 

Enter the number of rows (---) <1>: 2 

Enter the number of columns (|||) <1> 8 

Enter the distance between rows or specify unit cell (---): 5 

Specify the distance between columns (|||): 4 
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  پنجره، در سطر فرمان  Arrayیا درج عبارت   Arrayو انتخاب گزینه  Modifyهمچنين می توانيد از می توانيد از منوی :مه حل دورا
Array با استفاده از دکمه .به نمایش در می آید که تنظيمات را به صورت شکل زیر وارد کنيد تا به شکل باال دسترسی پيدا کنيم

Select Object  به انتخاب شکلA بپردازید.  

  

  .به اجرای دستور بپردازید Okمی توانيد با کليک بر روی دکمه ) Preview(و مشاهده پيش نمایش Aپس از انتخاب شکل 

 35به طور مپال با وارد کردن زاویه .مقدار زاویه کپی موضوعات را وارد نمود  Angle of arrayبا وارد کردن مقدار زاویه در گزینه  :نکته
  .طبق دستورات قبلی به صورت زیر در می آید Aدرجه برای شکل 

  

 .در آورید را به صورت زیر Aشکل   Rectangular Array و شيوه  Arrayبا استفاده از دستور  -تمرین
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Command: -array 

Select objects: B انتخاب دایره    

Select objects : Enter فشردن کليد    

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: Polar 

Specify center point of array or [Base]: A    مرکز دایره  

Enter the number of items in the array: 8(تعداد اجزای کپی) 

Specify the angle to fill (+=ccw، -=cw) <360>:زاویه دوران 

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>:چرخش موضوعات 

  .به نمایش در می آید که به شرح زیر اطالعات را وارد کنيد Arrayپنجره  Modifyاز منوی  Arrayبا انتخاب دستور .راه حل دوم 
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به انتخاب مرکز  Pick Center Pointهمچنين با استفاده از دکمه . بپردازید Bبه انتخاب شکل  Select Objectبا استفاده از دکمه 
  .بپردازید  Aدایره 

Offset 

انتخاب  Modifyاین دستور را می توان از منوی .این دستور امکان کپی موازی موضوعات با فاصله مشخص را فراهم می سازد
  در سطر فرمان.بعد از انتخاب دستور برنامه یک سری گزارش از تنضيمات برنامه را در ناحيه فرمان به نمایش در می آورد.نمود

  

بر اساس این پيغام می توان یک فاصله را برای .به نمایش در می آید Specify offset distance or [Through/Erase/Layer [عبارت
مقداری را به عنوان ،در صورتی که در جواب عبارت.عرفی نمود یا از شيوه های مختلف این دستور استفاده نمودتکرار موضوعات م

را به نمایش در می آورد که باید  Select object to offset or [Exit/Undo [برنامه عبارت،فاصله برای تکرار موضوعات وارد کنيم
 عبارت،پس از انتخاب موضوع.دموضوع مورد نظر را برای تکرار انتخاب نمو

] Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo  به نمایش در می آورد که باید سمت و جهت تکرار را با استفاده از
  .مکان نما مشخص نمود

  .ترسيم نمود  ،با استفاده از مکان نما می توان کپی موضوع را در داخل یا خارج از موضوع:نکته

به جای وارد نمودن مقدار می توان یکی از شيوه ها  Specify offset distance or [Through/Erase/Layer [اگر در جواب پيغام 
  ترسيمی را انتخاب نمود

Through: این گزینه این امکان را فراهم می سازد که به تعداد دفعات زیاد برای موضوعات مختلف کليک نموده و هر بار با معرفی
  .دستو آن را کپی نماید این
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درج شده Specify offset distance or [Through/Erase/Layer]را انتخاب می کنيم و در جواب عبارت  offsetبا انتخاب دستور :مثال
 Specify [سپس موضوع مورد نظر را انتخاب می کنيم و در جواب عبارت.را وارد می کنيم Throughرا که اختصار شيوه  tحرف 

through point or [Exit/Multiple/Undo  بر مبنای مکان انتخابی و بر اساس  موضوعمی توان با کليک در مکان مشخص به تکرار
 .فاصله مورد نظر مبادرت ورزید

Erase: این شيوه که در دستورoffset اگر با انتخاب دستور .غير فعال است به حذف موضوع اصلی پس از عمل کپی می پردازد
offset ر جواب عبارت درج شده حرف و دe  را که اختصار شيوهErase عبارت ،پس از وارد نمودن.را وارد می کنيم  

]  Erase source object after offsetting? [Yes/No  به نمایش در می آید که از کاربر می خواهد آیا پس از عمل کپی شی اصلی
  حذف شود؟بله یا خير

همواره در دفعات بعدی شی اصلی پس از عمل کپی حذف می شود مگر آنکه ،پس از انتخاب این شيوه و فعال سازی آن  :نکته
  .آن را غير فعال کند

Layer:الیه ها می پردازد قو انطبا اامکان تغيير در الیه ه.  

 OFFSETGAPTYPEکه عبارت .در پنجره فرمان به نمایش در می آورد  offset انتخاب دستور در گزارش تنظيماتی که پس از:نکته
برای تنظيم این دستور در ناحيه فرمان عبارت .امکان تنظيم دستور برای ترسيم گوشه ها را در چند خطی ها مدیریت می کند

OFFSETGAPTYPE الزم به ذکر می باشد که دستور (را درج می کنيمoffset سپس عبارت  ).ال باسدو دیگر دستورات غير فع
Enter new value for OFFSETGAPTYPE  با انتخاب هر یک از این اعداد .را وارد نمود 2یا 1و0به نمایش در می آید که باید مقدار
  .شيوه ترسيم درگوشه ها تغيير می کند

  .در کپی تيز می شود offsetگوشه ها چند خطی در فرمان :0

  .ترسيم می شودگوشه ها در کپی نرم و با کمان :1

  .گوشه ها در کپی به صورت پخ در خواهد آمد:2

را انتخاب کنيم و در  offsetگزینه  ، Modifyاگر از منوی :نکته
مقدار مشخصی را در ناحيه فرمان وارد کنيم و سپس شی مورد 

به نمایش در می آید که هر باید سمت و  Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo [نظر را انتخاب کنيم عبارت
  .اما می توان از شيوه های موجود در این عبارت استفاده نمود.جهت تکرار را با استفاده از مکان نما مشخص نمود

Exit:این گزینه امکان خروج از این دستور را فراهم می سازد.  

Multiple:جام کليک فراهم می سازداین شيوه امکان عمل کپی را به صورت مکرر و فقط با ان.  

Undo: امکان لغو آخرین عمل در دستور کپی)offset (را فراهم می سازد. 

  .برای کپی خط و کمان را مشاهده می کنيد offsetدرشکل زیر یک نمونه انجام شده از فرمان *
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یک کپی از شی مورد  Mirrorعمل کپی اشيا را انجام مدهند با این تفاوت که فرمان  Offsetو Array و Mirrorفرمان های :نکته
چند کپی از شی اصلی  Arrayفرمان ). یعنی نسبت به شی اصلی آینه ای می کند(نظر را ایجاد می کندو آن را متقارن می سازد

یک یا چند کپی از شی اصلی را  Ofssetرمان ف. ایجاد نموده و در یک الگوی چهار ضلعی یا دایره ای می سازماندهی می کند
  .ایجاد نموده و به موازات شی اصلی سازماندهی می کند

 .در آورید Bرا به دایره  Aدایره  Offsetبا استفاده از دستور  .تمرین

  

Command: OFFSET 

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <2.5>:2.5 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: A  انتخاب دایره  

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:سمت تکرار موضوع انتخابی به سمت داخل دایره 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Enter فشردن کليد   

  .در آورید Bرا به دایره  Aدایره  Offsetبا استفاده از دستور  .تمرین

 

Command: OFFSET 

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: Through 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: انتخاب موضوع 

Specify through point or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:  A نقطه   

Stretch 

برای فعال سازی این دستور از .موضوعات را در محيط برنامه فراهم می سازد و جابجایی امتداد و فشرده سازی این دستور امکان
به نمایش در می آید که باید با  Select objectsعبارت ،پس از انتخاب دستور.را انتخاب می کنيم Stretchدستور  Modifyمنوی 

 Specify base pointسپس عبارت .آن را داریم انتخاب کنيم کشيدناستفاده از مکان نما موضوعاتی را که قصد فشرده سازی یا 
or [Displacement] پس از مشخص .به نمایش در می آید که بر اساس آن باید نقطه مبنا برای اجرای دستور را مشخص کنيم

به نمایش در می آید که باید نقطه دوم برای جابجایی را انتخاب  Specify second pointقطه مبنا یا مقدار جابجایی عبارت کردن ن
را تنظيم  شی دوران یا فشرده نمود و به عالوه می توان جهت زاویه و در پایان می توان با کمک مکان نما موضوع را امتداد .نمود
  .نمود
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و   Window از شيوه  اشيا یا موضوعات در این دستور بایدبرای انتخاب :نکته
Crossing در غير این صورت این دستور همانند .استفاده نمودMove  عمل می

  )همانند شکل( .کند

  

  

  

  .تغيير دهيد Stretchرا با استفاده از دستور  5*10شکل اوليه مستطيل به طول و عرض .تمرین 

  

Command: stretch 

Select objects: Window  و Crossing  انتخاب موضوعات توسط شيوه 

Select objects : Enter    فشردن کليد  

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: A انتخاب نقطه    

Specify second point or <use first point as displacement>: @6<0 

درجه تغيير می دادید مستطيل دوارنی به خود در دستور  45به زاویه دیگری مانند  0را از اگر مقدار زاویه مختصاتی وارده :نکته
Stretch می دید.  

  

Rotate 

در ناحيه فرمان همراه با پيغام ، Modifyبا انتخاب این دستور از منوی.امکان ایجاد چرخش حول یک نقطه را فراهم می سازد
  .که باید موضوع مورد نظر را انتخاب کنيم.به نمایش در می آید  Select objectsعبارت ،از تنظيمات برنامهگزارشی 
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با وارد .به نمایش در می آید که باید نقطه مبنا برای چرخش موضوع را وارد کنيم Specify base pointپس از انتخاب موضوع عبارت 
به نمایش در می آید که می توان زاویه چرخش را معرفی  Specify rotation angle or [Copy/Reference [کرد نقطه مبنا عبارت

 .نمود

  .تغيير دهيد ROTATEرا با استفاده از دستور  5*10شکل اوليه مستطيل به طول و عرض .تمرین

  

Command: ROTATE 

Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0Select objects: انتخاب مستطيل 

Select objects: Enter فشردن کليد   

Specify base point :  به عنوان نقطه مبنا A   انتخاب نقطه  

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>:  66 )مقدار زاویه دوران(  

Lengthen 

این دستور همچنين .و کمانها و اشيای باز را فراهم می سازداین دستور امکان افزایش یا کاهش طول موضوعاتی همچون خطها 
  .می تواند زاویه داخلی یک کمان را افزایش یا کاهش دهد

در سطر  Lengthenرا انتخاب نمود یا به درج عبارت  Lengthenدستور  Modifyبرای دسترسی به این دستور می توان از منوی 
  .فرمان اقدام نمود

به نمایش در می آید که  Select an object or [DElta/Percent/Total/Dynamic ]در ناحيه فرمان عبارت ،پس از انتخاب این دستور 
  .با استفاده از شيوه های موجود به انتخاب موضوع پرداخت

 Lengthenشيوه های موجود در دستور 

Delta:عبارت ،با انتخاب این شيوه .طول یا زاویه را فراهم می سازد ،امکان افزایش یا کاهش] Enter delta length or [Angle  به
را در جواب عبارت قبلی وارد کنيم و سپس مقدار تغيير  lengthاگر .نمایش در می آید که می توان به تغيير طول یا زاویه پرداخت

و در پایان .را انتخاب کنيم می توان به تغيير زاویه پرداخت Angleاگر  .ندطول شی باز مورد نظر تغيير می ک،طول را مشخص کنيم 
  .شی مورد نظر را انتخاب می کنيم

  .استفاده می کنيم)10-مانند (برا افزایش طول یا زاویه از مقدار عددی مثبت استفاده و برای کاهش از مقدار عددی منفی:نکته

Percent:برای استفاده از این شيوه با فعال .طول بر مبنای در صد وارد شده می پردازد این شيوه مبادرت به افزایش یا کاهش
را انتخاب  Percentشيوه  Select an object or [DElta/Percent/Total/Dynamic ]در جواب عبارت ، Lengthenنمودن دستور 

به نمایش در می آید که باید مقدار درصد را وارد کنيم و سپس به انتخاب موضوع  Enter percentage lengthسپس عبارت .نموده
  .برای اجرای این شيوه پرداخت

  .باشد 100و برای کاهش کوچکتر از  100برای افزایش طول باید عددی بزرگتر از :نکته
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Total: بعد از فعال سازی (ین شيوه را انتخاب کنيماگر ا.از کاربر می خواهد،این شيوه مقدار مطلق را برای افزایش یا کاهش طول
  .باید مقدار مطلق طول را وارد نموده و سپس اقدام به انتخاب موضوع برای اجرای این شيوه پرداخت) Lengthenدستور 

اب شده شاید در ابتدا به دنظر آید که این دستور تنها برای افزایش است اما اگر مقدار طول وارده نبت به طول موضوع انتخ:نکته
  .کم باشد این شيوه اقدام به کاهش طول می پردازد

به جا  Specify total length or [Angle [اگر در جواب عبارت.این شيوه نيز می توان مقدار زاویه موضوعات باز را تغيير دهد:نکته
به نمایش در می آید که از ما می خواهد مقدار مطلق زاویه را  Specify total angleعبارت .را وارد کنيم  aحرف  ،وارد کردن مقدار

 .وارد کنيم

Dynamic:پس از فعال سازی دستور .این شيوه ترسيمی امکان افزایش یا کاهش طول را با استفاده از مکان نما فراهم می سازد
Lengthen ، در جواب عبارتSelect an object or [DElta/Percent/Total/Dynamic ] کلمه .ه نمایش در آمده بDynamic  را وارد

آنگاه نقطه انتهایی شی را تا مکان دلخواه کشيده و کليک نموده و سپس کليد .نموده و سپس شی مورد نظر را انتخاب می کنيم
Enter را فشار می دهيم.  

  Escویا کليد Enterبه این دستور کليدتوانایی انتخاب چندین شی را در مراحل مختلف دارد برای پایان دادن  Lengthenدستور :نکته
  .را در صفحه کليد فشار دهيد

Explode  

این .اندازه گيری ها و جداول را امکان پذیر  می کند ،بلوک ها  ،امکان تجزیه موضوعات همچون چندخطی ها و موضوعات صلب 
پرداخت و سپس کليد  Select objectsفعال نمود و سپس به انتخاب موضوعات در جواب عبارت  Modifyدستور را می توان از منوی 

Enter را فشار داده تا موضوع متالشی شود.  

دستور .یک حلقه توپر همانند شکل ترسيم نموده و می خواهيم آن را تجزیه کنيم:مثال
Explode  را از منویModify خاب می کنيم و برای تجزیه شی را انت توپر انتخاب نموده و حلقه

در شکل مقابل قبل و .مشاهده می کنيد که حلقه توپر تجزیه شد .را می فشاریم Enterکليد 
  .بعد از تجزیه حلقه را مشاهده می کنيد

Xplode 

امکان تجزیه موضوعات را فراهم می سازد اما امکان تغيير  Explodeاین دستور همانند دستور 
برای فعال سازی این دستور در ناحيه .خواص موضوعات انتخاب شده را نيز فراهم می سازد

 Select objectsسپس موضوع مورد نظر را در جواب عبارت  .را درج نموده Xplodeفرمان عبارت 
سپس عبارت .را می فشاریم Enterانتخاب دکمه  انتخاب می کنيم و برای پایان دادن به عمل

]All/Color/LAyer/LType/LWeight/Inherit from parent block/Explode[  به نمایش در می
آید که بر اساس ۀن باید یکی از شيوه های این دستور را انتخاب نموده تا به تغيير در 

بعد از انتخاب .خصوصيات کلی موضوعات می پردازد آشنا می شویم که به تغيير Allبا انتخاب شيوه .خصوصيات موضوعات پرداخت
یا با ) Truecolor(می توان به انتخاب رنگ جدید بر مبنای سه رنگ اصلی   New Color [Truecolor/COlorbook [عبارت، Allشيوه 

به Red،Green،Blue جواب عبارتدر اینجا سه رنگ اصلی را انتخاب کرده و در . پرداخت) COlorbook(استفاده از کتابچه رنگ 
 Enter new linetype name for exploded<سپس عبارت ).196،145،120(نمایش در آمده کد رنگهای مورد نظر را واردمی کنيم 

objects <ByLayer سپس عبارت .به نمایشی در می آید که باید یک نوع خط برای موضوعات تجزیه شونده مشخص نمودEnter 
new lineweight بعد از مشخص نمودن ضخامت .به نمایش در می آید که باید ضخامت خط موضوعات تجزیه شده را مشخص کنيم

به نمایش در می آید که باید الیه مورد نظر برای تجزیه شی را  Enter new layer name for exploded objectsعبارت ،خط 
  .به اجرا در آمده و موضوع مورد نظر تجزیه می شود Explodeور پس از وارد نمودن الیه مورد نظر دست.مشخص نمود

را  Enterبرای اینکه در این شيوه تغييرات بر اساس گزینه پيش فرض برنامه باشد تنها کافی است در جواب هر عبارت کليد :نکته
را فشرده و  Enterکليد  New Color [Truecolor/COlorbook [به عنوان مثال در جواب عبارت.فشرده و پيغام بعدی به نمایش در آید

  .به نمایش در می آید Enter new linetype name for exploded objects <ByLayer<عبارت 

 Inherit fromاما دو شيوه .به آن اشاره شده Allوجود دارد همان امکاناتی می باشد که در شيوه  XPlodeامکاناتی که در دستور 
parent block  وExplode شيوه  درAll موجود نمی باشد.  
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Inherit from parent block: این .امکان تجزیه و تغيير خواص موضوعاتی که به صورت بلوک در آمده اند را فراهم می سازد
  .موضوعات پس از تجزیه دیگر خواص بلوک را ندارند

Explode:این شيوه همانند دستور .امکان تجزیه موضوعات را بدون تغيير در خواص موضوعات را فراهم می سازدExplode  می
  .باشد

U،Undo 

در ناحيه  Undoبا درج عبارت .این دستور امکان لغو آخرین عمل انجام گرفته را فراهم می سازد و به زمان قبل از آن باز می گرداند
همراه با این گزارش عبارت دیگری به نمایش در می آید که می توان در ،ت دستور به نمایش در می آیدگزارشی از تنظيما،فرمان 

به لغو آخرین دستور پرداخت و همچنين می توان با وارد نمودن مقدار عددی به لغو دستورات انجام  Enter جواب آن با فشردن کليد
  .پرداخت Uینه های موجود در آن به تنظيم مشخصات یا با انتخاب گز.شده به تعداد عدد وارد شده پرداخت

  

Auto: با انتخاب گزینهAuto ،عبارت] Enter UNDO Auto mode [ON/OFF  به نمایش در می آید که امکان استفاده از دو حالت را
اما با .به یکباره لغو خواهد شد Uرا انتخاب کنيم تمامی دستورات و گزینه ها با اجرای دستور  onدر صورتی که .فراهم می سازد

  .استفاده نمود Uبرای لغو هر دستور باید به تعداد دستورات از دستور ، offانتخاب 

Control: برنامه عبارت ،بانتخاب و اجرای این شيوه] Enter an UNDO control option [All/None/One/Combine  را به نمایش در
را با تمام امکانات و  uبرنامه دستور  ، Allبا انتخاب گزینه .ف را انتخاب و به تنظيم آن پرداختکه می توان گزینه های مختل.می آورد

امکان  Oneامکان استفاده از دستور را به صورت کامل از ببين می برد و گزینه  Noneاما .ویژگی ها در اختيار ما قرار می دهد
 Combine zoom and panعبارت  ، Combineرا تنها برای یک بار فراهم می کند و در آخر با انتخاب  Uاستفاده از دستور 

operations? [Yes/No] که آیا پس از انجام چند عمل بزرکنمایی و،به نمایش در می آید که از ما می پرسدpan ، با یک بار اجرایu 
  .بهره گرفت uیستی از یک دستور تمامی آن دستورات لغو شود یا برای لغو هر دستور با

Begin:امکان ایجاد گروهی از دستورات را به همراه گزینهEnd  فراهم می سازد و با رسيده دستورu تمام  ،به گروه مورد نظر
  .استفاده نمود Endباید از  Beginبرای ساخت گروه مورد نظر عالوه بر .دستوراتموجود در گروه حذف می شود

سپس به .را انتخاب می کنيم  Beginا در ناحيه فرمان درج کرده و در جواب عبارت به نمایش در آمده گزینه ر Undoدستور :مثال
 Endرا اجرا نموده و گزینه  Undoدستور  ،پس از ترسيم برای پایان دادن به ایجاد گروه.ترسيم اشيا و موضوعات مختلف می پردازیم

  .فرمان درج کنيم تمامی دستورات حذف می شوند را در ناحيه Uاگر دستور .را انتخاب می کنيم

Mark: این شيوه برای اجرای دستور لغو در درون حافظه برنامه به ایجاد یک عالمت می پردازد و در اجرای دستورUndo  با استفاده
  .دستورات تا نشانه مورد نظر حذف می شوند و قبل از آن حذف نمی شوند Backاز گزینه 

را در جواب عبارت وارد نموده و به ترسيم موضوعات مختلف می  Mark را فعال نموده و گزینه  Undo ابتدا دستور :مثال
را وارد می  Backو در جواب عبارت ظاهر شده گينه  Undoسپس برای حذف این موضوعات با فعال سازی مجدد دستور .پردازیم

ف شده حذ markمشاهده می کنيد موضوعات ترسيم شده پس از انتخاب .کنيم
  .اند

Redo 

این دستور .به کار رفته را فراهم می سازد Uامکان بازگردانی اثر آخرین دستور 
  .دارای چند ویژگی می باشد

  به اجرا در آید Uدقيقا بعد از دستور .1

  تنها یکبار قابليت اجرا را دارد.2
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  .را وارد نمود Redoیا در ناحيه فرمان را فعال نمود  Redoمی توان دستور  Editبرا استفاده از این دستور از منوی 

آشنا می شویم که قابليت های بيشتری نسبت به دستور را دارا می باشد و امکان اجرای چند گانه و  Mredoاکنون با دستور 
  .برگشت دستورات لغو شده را دارا می باشد

به نمایش در می آید که در جواب آن می  Enter number of actions or [All/Last [در ناحيه فرمان عبارت Mredoبا درج دستور  
  .را وارد نمود یا از شيوه های موجود در دستور استفاده نمود uتوان عد مورد نظر برای باز گردانی دستورات 

All: این شيوه تمام دستوراتU انجام شده را باز گردانی می کند.  

Last: تنها آخرین دستورu را باز گردانی می کند. 

  .نيز فعال نمود و از قابليت های آن استفاد کرد standardرا می توان در نوار ابزار  Redoو  Undoدستورات :نکته

  

Fillet 

این فرمان در ترسيمات مکانيکی کاربر بسياری .امکان گوشه گرد کردن محل تالقی دو موضوع را به وسيله کمان فراهم می سازد
 Modifyبرای دسترسی به این دستور می توان از منوی .نيز استفاده می شود.. چند خطی وبيضی و ،این فرمان برروی دایره .دارد

در ناحيه فرمان پيغام گزارشی از ،با انتخاب دستور.در سطر فرمان مبادرت ورزید Filletرا انتخاب نمود یا به درج عبارت  Filletدستور 
 عبارت ،گزارش  همراه این.تنظيمات این دستور به نمایش در می آید Select first object or 

[Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple] در سطر فرمان به نمایش در می آید که می توان به انتخاب موضوع اول برای اجرای
  .دستور پرداخت یا از شيوه های و گزینه های موجود در دستور به اجرا و تنظيم دستور پرداخت

  

به انتخاب موضوع  Select first objectدر جواب عبارت  ، Filletبا فعال سازی فرمان .ابتدا شکل اوليه زیر را ترسيم می کنيم:مثال
مشاهده می کنيد که دو نقطه معرفی .انتخاب می کنيم Select second objectموضوع دوم را در جواب عبارت .اوليه می پردازیم

  .شده به وسيله کمانی به هم متصل شده اند

  

پيغام گزارشی دستور را مشاهده به . اگر پس از انتخاب موضوع تغييری در آنها مانند گرد شدن گوشه ها مشاهده نکردید :نکته
  .می باشد) 0(صفر ) Radius(احتمال زیاد شعاع کمان 

  .جای انتخاب موضوع یکی از گزینه های موجود در دستور را انتخاب کنيم می توانيم به اجرا و تنظيم دستور پرداخت اگر به

Undo:امکان لغو آخرین عمل انجام شده توسط دستور را فراهم می سازد.  
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Polyline:امکان گرد گوشه کردن چند خطی را توسط یک کليک فراهم می سازد.  

 Select first object orدر جواب عبارت  ، filletای زیر را ترسيم می کنيم و با انتخاب فرمان ابتدا شکل ابتد:مثال
[Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]فرمان دستور  رظاهر شده در سطPolyline یا حرف p  را وارد نموده و به انتخاب موضوع

  .مورد نظر می پردازین مشاهده می کنيد که گوشه های چند ضلعی گرد شده است

  

  .تغيير دهيد Polylineو شيوه  Filletمستطيل زیر را با استفاده از دستور  .تمرین

  

Command: FILLET 

Current settings: Mode = TRIM، Radius = 1.5 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: p or Polyline 

Select 2D polyline :انتخاب مستطيل  

  

Radius: با انتخاب دستور .امکان تنظيم مقدار شعاع برا گوشه گرد کردن را فراهم می سازدfillet ، در جواب عبارتSelect first 
object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple] دستور ، ظاهر شدهRadius سپس عبارت .را وارد می کنيمSpecify fillet 

radius  پس از وارد نمودن همواره این شعاع برای دستور .که باید مقدار شعاع کمان برای گوشه گرد کردن وارد کنيمfillet  مورد
  .استفاده می گيرد

 .تغيير دهيد FILLETزیر را با استفاده از دستور خطوط ترسيم شده .تمرین
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Command: FILLET 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R 

Specify fillet radius : 4.5 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: A انتخاب خط      

Select second object: B انتخاب خط      

Trim: اگر موضوعات دارای فاصله زیاد .کند را فراهم میامکان متصل کردن دو موضوع ترسيم شده که از روی هم گذر کرده اند
  .ادامه موضوعات را قطع می کند Trimدر واقع شيوه  .باشد برنامه به اتصال آنها اقدام می کند

  .تغييرات الزم را در شکل اوليه در آورید Trimو از شيوه  Filletبا استفاده از دستور .تمرین

Command: fillet 

Current settings: Mode = TRIM، Radius = 2.5 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: TRIM 

Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: TRIM )ادامه موضوعات قطع شود(  

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: A   نقطهانتخاب  

Select second object : B  انتخاب نقطه  
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Multiple: امکان اجرای فرمانFillet را به صورت نامحدود فراهم می سازد. 

Chamfer 

  .قابل اجرا می باشد...چند خطی ها و ،این دستور بر روی خطها .این دستور می تواند بين دو خط نا موازی یک گوشه ایجاد نماید

در ناحيه فرمان پيغام گزارشی وبه همراه آن عارت دیگری در سطر فرمان به نمایش در می آید ، Modifyبا انتخاب دستور از منوی 
  .خاب موضوع اول یا به تنظيم دستور و انتخاب شيوه اجرای دستور بپردازیمکه از ما می خواهد به انت

  

می باشد اما چند گزینه در این دستور وجود دارد که در  Filletهمانند دستور   Chamferشيوه ها و تنظيمات موجود در دستور 
  .آشنا می شویم،دستور قبلی نبوده اند 

اقدام به ترسيم گوشه پخ می کند  Chamferد رآن می باشد که در دستور  Filletبا دستور   Chamferتفاوت دستور دستور :نکته
  .نه گرد گوشه

Distance:عبارت ،با انتخاب این شيوه .امکان وارد نمودن فاصله برای پخ کردن را فراهم می سازدSpecify first chamfer distance 
به  Specify second chamfer distanceموضوع اول را وارد و سپس عبارت ) گوشه(به نمایش در می آید که باید مقدار فاصله پخ

 Select first line orبعد از وارد نمودن عبارت .نمایش در می آید که باید مقدار فاصله پخ برا موضوع دوم را وارد نمود
[Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple] وضعات اول و دوم را انتخاب تا دستور مبادرت به نمایش در  که باید م

  .به ترسيم گوشه کند

در شکل اولی مقدار وارد برای دو موضوع مساوی اما .را مشاهده می کنيد Distanceدر شکل زیر دو نمونه استفاده شده از شيوه 
  .در دومی نا برابر است
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  .و با اطالعات زیر تغييرات الزم را در شکل زیر در آورید chamferبا استفاده از دستور .تمرین

  

Command: chamfer 

)TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 5.0، Dist2 = 2.0 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: D 

Specify first chamfer distance <5.0>: 5 

Specify second chamfer distance <5.0>: 2 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: P 

  :Select 2D polyline انتخاب موضوع

Angle:با فعال سازی دستور ..را فراهم می سازد..) خط و یا (امکان وارد نمودن مقدار فاصله پخ و زاویه آن را نسبت موضوع اول
Chamfer  و در جواب عبارت به نمایش در آمده شيوهAngle را انتخاب می کنيم. (Select first line or 

[Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple])   با انتخاب شيوهAngle  عبارتSpecify chamfer length on the first 
line سپس عبارت .خط اول را وارد کنيم  یباید مقدار فاصله پخ برا که ،به نمایش در می آیدSpecify chamfer angle from the 

first line  در پایان باید به انتخاب موضوع اول و دوم .به نمایش در می آید که باید مقدار زاویه پخ را برای خط اول مشخص کنيم
  .بپردازیم 

  .تغييرات الزم را در شکل زیر وارد کنيد Angleو شيوه  Chamferبا استفاده از دستور .تمرین
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Command: CHAMFER 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: A 

Specify chamfer length on the first line <5.0>: 5(مقدار فاصله پخ) 

Specify chamfer angle from the first line <35>: 35 )مقدار زاویه ) 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: A انتخاب خط    

Select second line or shift-select to apply corner: B   انتخاب خط  

mEthod: امکان شخصی سازی و انتخاب یک شيوه بينDistance  وAngle با انتخاب این شيوه عبارت .را به کاربر می دهدEnter 
trim method [Distance/Angle] به نمایش در می آید که از ما می خواهد یکی از دو شيوه زاویه یا فاصله را انتخاب کنيم.  

Break  

این دستور در ترسيم ساختمانی  کاربرد بسياری .یک خط طوالنی را فراهم می سازد تفکيک ،تجزيه ،پاره کردنامکان این دستور 
سپس .کافی است دو نقطه روی شی را مشخص نمایيد.هنگامی بخواهيد یک دیوار را درقسمت درب یا پنجره برش دهيد.دارد

را با دقت تعيين کنيد باید از ویژگی  برای اینکه نقاط.هر چه بين ان دو نقطه قرار داشته باشد را حذف می کند Breakفرمان 
Osnap استفاده نماید.  

  .فرمان فعال می شود سطردر  BREAKعبارت  یا با درج ، Modifyاین فرمان از منوی

به نمایش در می آید که در این مرحله دو روش در اختيار کاربر Select object بعد از انتخاب این دستور عبارت
  .می باشد

 Specify second breakسپس عبارت .اط برش انتخاب کنيمقشی مورد نظر را در یکی از نابتدا :روش اول
point برنامه بالفاصله پس از .به نمایش در می آید که باید نقطه دوم برای شکسته شدن را معرفی کنيم

  .معرفی نقطه دوم اقدام به برش بين دو نقطه می کند

  .محل انتخابی موضوع برش می باشدنقطه اول برش بر اساس ،در شيوه اول:نکته

  .شکل اوليه را تغيير دهيد Breakبا استفاده از دستور .تمرین
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Command: BREAK 

Select object: Aانتخاب موضوع از قسمت 

Specify second break point or [First point]: به عنوان نقطه دوم برش  B انتخاب نقطه   

  .نقطه پایان برش می باشد Bنقطه شروع برش و نقطه  Aدر شکل باال نقطه :نکته

به  Specify second break point or [First point]سپس عبارت .ابتدا شی مورد نظر را کليک کرده و انتخاب می کنيم:روش دوم
به  Specify first break pointبا نمایش عبارت .می کنيم Fبا حرف اختصاری  First pointنمایش در می آید که به انتخاب شيوه 

به نمایش در می آید که باید  Specify second break pointسپس عبارت .انتخاب نقطه اول برای برش بين دو نقطه می پردازیم
  .نقطه دوم را برای برش مشخص نمود

  .و  شيوه شکل اوليه را تغيير دهيد Breakبا استفاده از دستور   .تمرین

  

Command: BREAK 

Select object: AB   انتخاب پاره خط  

Specify second break point or [First point]: F 

Specify first break point: C   انتخاب نقطه  

Specify second break point: D   انتخاب نقطه  

 

Join 
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فرمان  ردر سط، Modifyبا انتخاب این دستور از منوی .امکان به هم رساندن و متصل کردن موضوعات دو بعدی را فراهم می سازد
 Select lines to join toسپس عبارت .به نمایش در می آید که باید به انتخاب موضوع اصلی پرداخت Select source objectعبارت 
source پس از انتخاب موضوع دوم کليد .ضوع یا شی دیگری را برای اتصال با موضوع اصلی را انتخاب کنيمکه از ما می خواهد مو
Enter در شکل زیر نمونه های از انجام دستور .را فشرده تا دو موضوع به هم متصل شوندJoin برای تمرین .را مشاهده می کنيد

  .بپردازید اتصالابتدا اشکال را ترسيم و سپس به عمل 

  

  

Trim 

این لبه در .را مشخص نماید) cutting edge(ابتدا باید لبه برش .امکان بریدن قسمت های اضافی موضوعات را فراهم می سازد
  .واقع نقطه برش روی شی را مشخص می کند

یا در ج در  Modifyبا انتخاب این دستور در منوی .دایره و کمان بپردازد،این فرمان می تواند به برش موضوعات همچون پاره خط 
همچنين در سطر فرمان .ناحيه فرمان یپغام گزارشی به نمایش در می آید که تنظيمات این دستور را به کاربر نشان می دهد

  .به نمایش در می آید که باید لبه برش را انتخاب نمود Select objects or <select all<عبارت 

  

 با فشردن کليدو با انتخاب موضوع و اشيا مختلف 
Enter  به کار انتخا اشيا پایان داده و سپس در

 ناحيه فرمان عبارت 

 ]Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo[ Select object to trim or shift-select to extend or به نمایش در می آید که 
  .ه نموداین دستور برای اجرای برش استفادشيوه های مختلف می توان موضوع برش پرداخت یا از 

  نمرین

  

Command: TRIM 

Select objects or <select all>:  C      (B  مانند شکلCrossing   انتخاب لبه برش به روش) 

Select objects: Enter پایان دادن به انتخاب لبه برش با فشردن کليد     

Select object to trim : a  انتخاب نقطه  

Select object to trim : b  نقطه انتخاب  
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Select object to trim : c  انتخاب نقطه  

Select object to trim : d  انتخاب نقطه  

Select object to trim برای پایان دادن به اجرای برش :  Enter فشردن کليد   

  

  .حال با گزینه ها و شيوه ها موجود در این دستور آشنا می شویم

Fence:با انتخاب این روش عبارت .امکان ترسيم خطی که از موضوعات مورد نظر برای قطع آنها را فراهم می سازدSpecify first 
fence point سپس عبارت .به نمایش در می آید که باید نقطه اوليه را انتخاب کنيمSpecify next fence point  به نمایش در می

  .را فشار می دهيم Enterبرای انجام دستور برش در نقاط مشخص شده کليد .ی را انتخاب کنيمآید که باید نقطه دوم یا نقاط بعد

  .تغيير دهيد Fence و شيوه TRIMیر را با استفاده از دستور زشکل اوليه .تمرین

  

  

Command: TRIM 

Select objects or <select all>:  انتخاب مستطيل به عنوان لبه برش 

Select objects:  برای پایان دادن به عمل انتخاب لبه برش Enter فشردن کليد   

Select object to trim or shift-select to extend or[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: F( fence شيوه انتخاب   ) 

Specify first fence point :به عنوان نقطه اوليه برش   A  انتخاب نقطه  

Specify next fence point or [Undo]:  برش پایانیبه عنوان نقطه  B  انتخاب نقطه  

Crossing:موضوعات که در این پنجره با لبه برش متقاطع باشد قطع می شوند.امکان ایجاد یک پنجره متقاطع را فراهم می سازد.  

در ،و انتخاب چهار ضلعی به عنوان لبه برش Trimسپس با اجرای دستور .ابتدا شکل اوليه همانند شکل زیر ترسيم کنيد :مثال
به نمایش در می آید که  Specify first cornerعبارت ،با انتخاب این شيوه.را انتخاب کنيد Crossingجواب عبارت ظاهر شده شيوه 

به نمایش در می آید که باید نقطه دیگر  Specify opposite cornerسپس عبارت .بر مبنای آن باید نقطه اول پنجره را مشخص کنيم
  .سپس مشاهده می کنيد که دایره موجو در پنجره برش داده شد.را مشخص کنيم) مقابل(
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Project:این شيو عبارت  با انتخاب.این گزینه به تنظيم چگونگی عمل برش کمک می کنيدEnter a projection option 
[None/Ucs/View] به انتخاب یک شيوه برای اجرای دستور برش بپبدازیمه باید به نمایش در می آید ک.  

 None:امکان قطع موضوعات را تنها در موضوعاتی که به صورت واقعی تقاطع دارند را فراهم می سازد.  
 Ucs:امکان عمل قطع موضوعات را در نمایی فوقانی سيستم مختصات)Ucs ( که دارای تقاطع باهم باشند را فراهم می

  .سازد
 View:اهم می سازدرامکان قطع موضوعاتی را که در نمای سه بعدی با لبه برش تقاطع داردند را ف. 

Edge: با نتخاب این شيوه در دستورTrim عبارت] Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend  به نمایش در
تمامی موضوعات انتخاب شده باید با  Extendبا انتخاب گزینه .بایستی یکی از دو گزینه موجود در این شيوه را انتخاب کنيم.می آید

امکان قطع موضوعات که با هم تقاطع ظاهری دارند را فراهم  No extendگزینه .هم تقاطع داشته باشند تا عمل قطع انجام شود
  .می سازد

اپر گذاشته و در پيغام گزارشی ارائه شده شما آن را  Trimجنبه تنظيمی دارد و به طور مستقيم در دستور ، Edgeشيوه :هنکت
  .خواهيد دید

eRase:امکان حذف موضوعات انتخاب شده حتی لبه برش را فراهم می سازد.  

Undo: آخرین عمل انجام شده توسط دستورTrim را لغو می کند.  

  

برای تمرین ابتدا اشکال را ترسيم و سپس به عمل برش .را مشاهده می کنيد Trimنمونه های از انجام دستوردر شکل زیر 
  .بپردازید
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Extend  

باید یک لبه امتداد برای ،دارد اما به جای اینکه یک لبه برش برای بریدن یک شی معرفی کنيد Trimهت زیادی با ااین دستور شب
  .نمایيدامتداد دادن یک شی تعریف 

دایره و چند ،بيضی ،می توانيد کمان ها .موضوعی را که می خواهيد امتداد دهيد نباید با لبه امتداد تقاطع داشته باشد:نکته
  .خطی ها باز را امتداد داد

که باید  ید در ناحيه فرمان به نمایش در می آ Select objects or <select all< عبارت ، Modifyاز منوی  Extendبا انتخاب دستور 
شی اول را به عنوان لبه امتداد به نمایش در می آید که باید Select object to extend سپس عبارت.پرداخت مرز امتدادبه انتخاب 

  .را فشرده تا به اجرا ترسيم امتداد بپردازد Enterانتخاب کنيد و سپس شی دوم و کليد 

  

  

Command: EXTEND 

Select objects or <select all>:    به عنوان مرز امتداد AوB  انتخاب خط  

Select objects : Enter پایان دان به عمل انتخاب مرز با فشردن کليد   

Select object to extend or shift-select to trim or[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:  برای امتداد خط 1انتخاب نقطه  

Select object to extend: 2انتخاب نقطه   

Select object to extend :پایان دادن به اجرای دستور 

انعطاف پذیری بيشتری  Extendمی باشد تا دستور  Crossingبهترین روش برای انتخاب مرز امتدا استفاده از روش انتخاب :نکته
 .داشته باشد
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ابتدا دایره را انتخاب و سپس به انتخاب موضوعات دیگر .را مشاهده می کنيد Extendنه از استفاده از دستور ودر شکل زیر نم
  .پرداخته شد

  

  

 Scale  

یا بادرج در  Modifyاز منوی  Scaleبا انتخاب دستور .امکان تغيير مقياس موضوعات را نسبت به یک نقطه مبنا فراهم می سازد
به نمایش در می  Select objectsانتخاب دستور در سطر فرمان عبارت  با.ناحيه فرمان می توان به این دستور دسترسی پيدا کرد

 Specify baseبعد از انتخاب و پایان دادن به آن عبارت .آید که باید موضوع یا موضوعاتی که قصد تغيير مقياس را داریم انتخاب کنيم
point سپس عبارت.به نمایش در می آید که باید نقطه مبنا را انتخاب کنيم] Specify scale factor or [Copy/Reference  به

نمایش در می آید که می توان به درج نسبت مقياس گذاری پرداخت یا با استفاده از شيوه های مختلف موجود در دستور به 
  .عد از وارد نمودن مقياس موضوع انتخاب ر اساس آن تغيير می کند.اجرای آن پرداخت

  .صورت کسری یا اعشاری باشد اما امکان استفاده از اعداد منفی را دارا نمی باشدنسبت مقياس می تواند به :نکته

بنابراین در تعيين آن دقت الزم را داشته .نقطه مبنا نقطه ای می باشد که شکل نسبت به آن تغيير مقياس خواهد داد:نکته
  .باشيد

  .تمرین

  

Command: SCALE 

Select objects: ره انتخاب مستطيل کوچک و دای  

Select objects: پایان دادن به عمل ترسيم 

Specify base point :   به عنوان نقطه مبنا A انتخاب نقطه     

Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0>: 0.5  ضریب مقياس 

  .حال با شيوه های موجود در این دستور آشنا ميی شویم

Copy: تغيير مقياس در شی کپی شده انجام .ایجاد یکی کپی از شی اصلی فراهم می سازداین شيوه امکان تغيير مقياس را با
  .می شود نه شی اصلی
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Reference:مرجع(امکان تغيير مقياس را برای موضوع اصلی(با انتخاب شيوه .را فراهم می سازدReference ) پس از انتخاب
با وارد نمودن .به نمایش در می آید که باید مقدار طول اصلی را وارد نمود Specify reference lengthعبارت  ،)موضوع و نقطه مبنا

به نمایش در می آید که می توان با انتخاب نقطه دوم به کمک مکان نما طول  Specify new length or [Points [طول عبارت
  .با ثبت نقطه دوم موضوع اصلی تغيير مقياس می دهد.موضوع اصلی را تغيير داد

سپس نقطه مبنا را انتخاب و در .به انتخاب موضوع می پردازیم،  Scaleبا اجرای دستور .ابتدا شکل اوليه را ترسيم نموده :مثال
مشاهده می کنيد که .را به عنوان مقياس وارد می کنيم 0.5مقدار  Specify scale factor or [Copy/Reference [جواب عبارت

  .تغيير می کند 0.5شکل اوليه به نسبت 

  

mledit  

و در  Object و انتخاب گزینهModifyاین دستور را می توان از منوی .را فراهم می سازد) Multiline(امکان ویرایش خطوط چندگانه
با  .به نمایش در می آیدEdit Tools    Multilineپنجره ،با فعال سازی دستور .را انتخاب می کنيم Multiline منوی باز شده گزینه

  .استفاده از امکانات و گزینه های موجود در این پنجره می توان به ویرایش خطوط چندگانه پرداخت

  

  .حال با گزینه های موجود در دستور آشنا می شویم

Closed Cross:در محل تقاطع به صورت روی هم به نمایش در ،امکان ایجاد تغيير دو خطی که بر روی هم ایجاد تقاطع نموده اند
  .آید

Closed Tee: امکان تغيير در محل تقاطع دو خط به صورتT در آید.  
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Corner joint:ترکيب و اتصال خطوط را در خطهای گوشه فراهم می سازد.  

Cut Single:در یکی از خطوط های موجود برش ایجاد می کند.  

Open Cross:رش می زندکار برش بخش خارجی دو خط را انجام می دهد و محل تقاطع را دو خط ب.  

Open Tee: امکان برش خطوط در محل تقاطع و تبدیل آنها را بهT فراهم می سازد.  

Add Vertex:کار اضافه نمودن یک راس را به خطوط فراهم می سازد.  

Cut All:امکان ایجاد برش در تمامی خطوط چندگانه را فراهم ميسازد.  

Merged Cross: فراهم می سازدامکان اقدام دو خط را درون یک خط.  

Merged Tee: امکان اقدام خطوط و تبدیل انها را به یکT فراهم می سازد.  

Delet Vertex:امکان حذف راس را از خطوط چندگانه فراهم می سازد.  

Weld All: را فراهم می سازدامکان از بين بردن برش های موجود در خطوط.  

به نمایش در می آید که باید خط چندگانه اول را انتخاب  Select first mlineبا انتخاب هر یک از گزینه های موجود عبارت :نکته
 .باید نقطه دوم را برای تغيير براساس شيوه مورد نظر پرداخت Select second mlineسپس در جواب عبارت .نمود

  تغيير نام فایل اجرایی

برای دسترسی به این دسترو می توان از منوی .استفاده نمود Renameبرای تغيير نام اجزای فایل ترسيمی می توانيد از دستور 
Format  دستورRename  را انتخاب نمود یا به درج عبارتrename در سطر فرمان مبادرت وزید.  

یک به نمایش در می آید که با استفاده از آن می توان به تغيير نام اجزای مختلف  Renameبا انتخاب این دستور پنجره ای با عنوان 
  .فایل مبادرت ورزید

 

که می توان نام  بلوکها و متنو غيره را،سبکها اندازه گذاری ،اجزا مختلف یک فایل اجرایی نظير الیه ها Named Objectدر قسمت  
 Namedکه نام  زیر مجموعه های مختلف  یک بخش انتخابی در قسمت  Itemsدر قسمت .مشاهده می کنيد ،آنها را تغيير داد

Object را نشان می دهد.  
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نام جدید را برای زیر مجموعه  Rename toدر قسمت .نام قدیمی یک زیر مجموعه را مشاهده می کنيد Old Nameدر قسمت 
  .را کليک کنيد Okسپس برای ذخيره تغييرات دکمه .منتخب وارد کنيد

Properties 

برای باز .مشخصات و خصوصيات شی منتخب را نشان داده و به کمک آن می توانيد شی را دستکاری نمایيد Propertiesپالت 
 Ctrl+1.(دیا با درج در سطر فرمان می توان آن را فعال نمو.را انتخاب می کنيم Propertiesگزینه  Modifyکردن این پالت از منوی 
  .)می پردازد Propertiesنيز به فعال سازی پالت 

  .این پالت با دو بار کليک بر روی هر شی به نمایش در می آید:نکته

 ،هرگاه یک شی را داخل ترسيم انتخاب کنيد.با فعال سازی دستور پالتی باز می شود و همواره آشکار می ماند مگر اینکه ببندیم
خصوصيات شی .بی درنگ خصوصيات آن داخل این پالت آشکار می شود

فهرست می  Gemetryو  Generalمنتخب داخل این پالت در دوقسمت 
ستونهای سمت چپ نشاندهنده نام خصوصيت و ستون سمت راست .شوند

برای تغيير خصوصيات می توانيد فيلد .معرف مقدار یا گزینه آن خصوصيت است
  .نموده و مقدار دلخواه وارد نموده یا انتخاب کنيد سمت راست را کليک

هرگاه مقدار یک خصوصيت را تغيير دهيد و از این کار پشيمانم شده :نکته
کافی است فلد سمت چپ یا راست آن خصوصيت را کليک راست .باشيد

  .را انتخاب کنيد Undoنموده و گزینه 

  

می توانيد هر یک از  Properties به کمک پالت :Propertiesکاربرد پالت 
  .ویرایش های زیر را بر روی شی منتخب یا سایر اشيا انجام دهيد

ابعاد و وزن خط موضوعات را تغيير ،نوع خط  ،رنگ،می توانيد الیه 
  .داد

  .می توانيد متن و خصوصيات متن را تغيير دهيد 
  .می توانيد سبک تهيه پالت شی را تغيير دهيد 
 .تغيير دهيدر پيوند ها را می توانيد اب 

 Propertiesداخل پالت .اگر هيچ شی داخل ترسيم انتخاب نشده باشد:نکته
مانند الیه ،فهرست خصوصيات عمومی مربوط به کل ترسيم را در اختيار دارید

همچنين اگر شی .را مشاهده می کنيد Noselectدر این شرایط عبارت .Uscسبک پالت و مشخصات سيستم ،نوع خط،فعال 
  .باالی پالت نوع شی یا موضوع را مشاهده می کنيد.یا دایره ویا هر شی دیگر باشدانتخاب خط 

فقط فهرست خصوصيات عمومی و مشترک آن اشيا داخل پالت .اگر همزمان چند شی مختلف را داخل ترسيم انتخاب کنيد
Properties همچنين تعداد اشيا انتخاب شده باالی پالت قرار دارد و می توانيد یک شی را از فهرست .در اختيار شما قرار می گيرد
  .انتخاب کنيد
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که اگر Quick selectدکمه .سه دکمه قرار دارد) Properties(باالی پالت خصوصيات 
ره می توانيد به کمک این پنج.باز می شود Quick selectپنجره ،آن را کليک کنيم
ه یک یا چند خصوصيت مشترک داشته باشند را داخل ترسيمات همه اشيای ک
  .انتخاب نمایيد

به شما اجازه می دهد تا شی یا اشيا دلخواه را انتخاب  Select objectsدکمه 
 Toggle value ofدکمه .نموده و آنها را توسط پالت خصوصيات دستکاری کنيم

pickadd sysvar  ویژگیPick add ویژگی .را فعال یا غير فعال می کندpick add  بر
اگر این ویژگی فعال باشد هر گاه یک شی جدید .روش انتخاب چند شی تاپير دارد

اگر این ویژگی .آن شی به مجمعه منتخب موجود اضافه می شود،را کليک کنيد
همه اشيای انتخاب شده اند از وضعيت ،فعال باشد و یک شی را کليک کنيد

را  shiftکليد ،مگر اینکه همگام کليک نموده شی جدید. خاب خارج می شوندانت
 .نگهداشته باشيم

  دستگيره ها

به کمک این .دستکاری و ویرایش نمایيد ،از دستگيره ها اطراف هر شی می توانيد آن شی را بدون اجرای فرمانها   با استفاده
قرینه سازی و بسط دادن اشيا را به سرعت اجرا  ،کپی کردن،ابعاد تغيير،چرخاندن،دستگيره ها می توانيد عمليات جابجایی

  .نمایيد

  

آن شی به شکل خط چين آشکار شده و چند دستگيره روی ،اگر فرمانی را فعال نکنيد و یک شی را داخل ترسيم انتخاب نمایيد
مکان استقرار دستگيره .هستند این دستگيره ها بطور پيش فرض به شکل مربع های آبی رنگ.محيط آن شی آشکار می شوند

  .ها نيز مهم است چون آنها در نقط حساس شی همانند نقاط انتهایی شی آشکار می شوند

دستگيره .سپس می توانيد هر یک از دستگيره های شی را جداگانه کليک نموده تا فعال شود
می توانيد .یا دستگيره فعال می نامند Hot Gripفعال با رنگ قرمز آشکار می شود و آن را 
را نگهداشته و تک تک دستگيره های  Shiftکليد .همزمان دو یا چند دستگيره شی را فعال کنيد

کافی است یکبار دیگر آن  ،اگر دستگيره ای را به اشتباه فعال نموده اید.مورد نظر را کليک کنيد
می ،ستگيرهدپس از انتخاب و فعال نمودن یک  .انتخاب خارج شود را کليک کنيد تا از وضعيت

یا به جای کليک راست .ینه آشکار شودزتوانيد کليک راست نموده تا منوی فرعی شامل چند گ
تا فرمان مورد نظر در سطر فرمان فعال .در صفحه کليد فشار دهيد Specebarمی توانيد کليد 

در اختيار شما   Stretchو  Rotate  ، Scale و Move ،Mirror،داخل منوی فرمانهایی مانند .شود
را  Escاجرای فرمان کافی است کليدپس از .قرار می گيرند که با شيوه کار آنها آشنا هستيد
  .فشار داده تا دستگيره از وضعيت انتخاب خارج شود

با انتخاب هر یک از گزینه ها می توانيد تغييراتی بر مبنای آن دستور در شی یا موضوع :نکته
  .انتخابی ایجاد نمود

هنگامی که شی را انتخاب می کنيد و یک دستگيره را فعال می کنيد و کليک راست :نکته
در واقع دستگيره فعال نقش نقطه پایه برای ،را انتخاب می کنيد Rotateیا  Moveنموده و فرمان 

اما گاهی الزم است جابجایی یا چرخش شی بر .جابجایی یا چرخش شی را ایفا می کند
  .انجام دهيداساس یک نقطه دیگر 

  .ابتدا شی را انتخاب نموده.1

  .یکی از دستگيره ها را کليک نموده تا فعال شود.2

  .را انتخاب کنيد Rotateیا  Moveکليک راست نموده و گزینه .3
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  .را انتخاب کنيد Base pointدوباره کليک راست نموده و گزینه .4

  .شی مشخص نمایيد یک نقطه را به عنوان نقطه پایه برای جابجایی یا چرخش.5

  .عمليات را مطابق معمول ادامه دهيد.6

اما .اصل شی جابجا شده یا می چرخد>هنگامی که عمليات جابجایی یا چرخش را توسط دستگيره ها انجام می دهيد :نکته
  .گاهی الزم است لصل شی در جای خود باقی مانده و یک کپی از آن را ایجاد نموده و جابجا کرده یا بچرخانيد

  .ابتدا شی مورد نظر را انتخاب نموده.1

  .یک دستگيره را کليک کنيد تا فعال شود.2

  .را فعال کنيد Rotateیا  Moveکليک راست نموده و گزینه .3

  .را انتخاب کنيد Copyکليک راست نموده و گزینه .4

  .  را فشار دهيد Enterعمليات جابجایی یا چرخش را انجام داده و کليد . 5

  دستگيره هاتنظيمات 

به طور پيش فرض دستگيره های شی .می توانيد نمایش دستگيره ها را فعال یا غير فعال نموده و رنگ آن را به دلخواه تغيير دهيد
به همين دليل اگر یک بلوک را .برای بلوک ها نيز به طور پيش فرض دستگيره ها آشکار نمی شوند.منتخب آشکار می شوند
  .که معرف نقطه درج بلوک است.يره برای آن مشاهده می کنيدانتخاب کنيد فقط یک دستگ

  .را انتخاب کنيد Selectionرا انتخاب نموده و در پنجره باز شده سربرگ  Optionsگزینه  Toolsبرای تنظيم دستگيره از منوی 

  .می توان اندازه دستگيره هخا را تغيير داد Grip sizeدر قسمت 

می توان رنگ دستگيره ها را در شرایط مختلف  Gripدر قسمت 
  .تغيير داد

Unselected grip color: رنگ دستگيره غير فعال را می توان
  .انتخاب نمود

Selected grip color: را می توان تغيير داد رنگ دستگيره فعال.  

Hover grip color: که در حالت تردید در رنگ دستگيره ای
  .ا می توان انتخاب نمودانتخاب و شناور می باشد ر

Enable grip : امکان فعال یا غير فعال نمودن نمایش دستگيره
  .ها را مدیریت می کند

Enable grip within blocks:  امکان فعال یا غير فعال نمودن
  .نمایش دستگيره ها داخل بلوک را مدیریت می کند

:Object selection limit for display of gripاین  در کادر کنار
گزینه  می توان مقدار دستگيره های انتخاب شده را تعيين و 

  .محدود کرد
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  مشاهده ترسيمات

برنامه محدودیتی را در .از برنامه اتوکد می توان برای ترسيم موضوعات و اشکال گوناگون در اندازه های مختلف استفاده کرد
برای مدیریت اشکال قابل ترسيم در برنامه که اندازه و وسعت های متفاوتی را دارا می باشد .ترسيم موضوعات به وجود نمی آورد

و صفحه  ،را در نظر گرفته که با استفاده از آن ها می توان به مدیریت بر روی صفحه تصویر پرداختبرنامه ابزار ها و دستوراتی ،
  .تصویر برنامه را مطابق خواسته خود به نمایش در می آوریم

Zoom 

عمال بزرگ با اوان تبا استفاده از این فرمان می .به کمک این فرمان می توانيد مقدار بزرگ نمایی نمایش ترسيم را تغيير دهيد
  .ک پرداختبه ترسيم در موضوعات کوچنمایی 

   .فقط مقدار بزرگ نمایی نمایش اشيا را تغيير می دهد ،هيچ تاثيری در ابعاد اشيا ندارد Zoomاجرای فرمان :نکته

در نوار ابزار استاندارد می توانيد مقدار بزرگ نمایی اشيا را با حرکات ماوس به طرف باال و  Zoom Realtimeبا استفاده از دکمه 
ماوس را کليک نموده و برای افزایش ،در نوار ابزار استاندارد Zoom Realtimeبرای بزرگ نمایی پس از انتخاب دکمه .پایين تغيير داد

  .نمایی به طرف پایين بکشيد بزرگ نمایی ماوس را به طرف باال و برای کاهش بزرگ

  

  zoomگزینهای فرمان 

به انتخاب یک گزینه برای اعمال بزرگ را انتخاب کنيد منوی به نمایش در می آید که می توان  Zoomگزینه  Viewاگر از منوی 
  .نمایی پرداخت

Realtime: فراهم می همانطور که قبال با آن آشنا شدید اعمال بزرگ نمایی را توسط اشاره گر ماوس
  .سازد

Previous:به حالت قبل از بزرگ نمایی بر می گردد.  

Window: با ایجاد چهار ضلعی امکان بزرگ نمای را برای موضوعات درون این چهار ضلعی فراهم می
  .سازد

به نمایش در می آید  Specify first cornerاز این منوی در سطر فرمان عبارت  Windowبا انتخاب گزینه 
به نمایش در  Specify opposite cornerعبارت سپس .گوشه اول چهار ضلعی را مشخص نمودکه باید 

بال فاصله پس از انتخاب گوشه دوم چهار ضلعی .می آید که باید گوشه دیگر چهار ضلعی را انتخاب نمود
  .برنامه اقدام به بزرگ نمایی موضوع منتخب در درون چهار ضلعی را می کند

  

Dynamic:ین دکمه می توانيد عمليات به کمک اZoom  و جابجایی)pan (را انجام دهيد.  

سبز و سفيد به نمایش در می ،بالفاصله سه مستطيل با رنگ های آبی ،را انتخاب می کنيد Dynamicهنگامی که گزینه 
مستطيل سبز نشان دهنده محيط صفحه .می باشد Zoom Allمستطيل آبی نشان دهنده موقعيت دستور در قبال دستور .آورد
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مستطيل سفيد قابليت جابجایی و حرکت را دارد و امکان استفاده از دستور را فراهم می . ترسيم که در آن قرار داریم می باشد 
  .سازد

با کمک کليک همچنين .وجود دارد که امکان جابجایی مستطيل سفيد رنگ را فراهم می سازد xدر مستطيل سفيد رنگ عالمت 
  .عالمت فلش به نمایش در می آید که امکان بزرگ نمایی را فراهم می سازد،راست ماوس و تثبيت موقعيت مستطيل سفيد 

Scale: هرگاه این گزینه را انتخاب کنيم در سطر فرمان عبارتEnter a scale factor (nX or nXP): می توان .به نمایش در می آید
ده ترسيم باشد را وارد کنيم یا از روش های موجود در دستور استفاده عددی را که نشان دهنده نسبت نمایش اشيا به محدو

اگر بعد از عدد .را تایپ کنيم این نسبت در مقایسه با دیدگاه جاری محاسبه می شود xاگر بعد از عدد تایپ شده حرف .کنيم
  .را وارد کنيم ميزان بزرگ نمایی نمایش نسبت به ابعاد کاغذ محاسبه می شود Xpعبارت 

  .را وارد کنيد 1و برای بزرگ نمایی عدد بزرگتر از  1برای اعمال کو چک نمایی باید عد کوچکتر از :نکته

  

Center:پس از انتخاب عبارت .امکان بزرگ نمایی مرکز صفحه نمایش یا مرکز موضوعات را فراهم می سازدSpecify center point 
 Enter magnification or heightسپس عبارت .به نمایش در می آید که باید مرکز صفحه تصویر یا موضوع را انتخاب نمود

<current> به نمایش در می آید که باید ارتفاع صفحه تصویر را وارد نمود.  

  

Object:با انتخاب این دستور عبارت .امکان بزرگ نمایی را بر اساس شی یا اشيا منتخب در ترسيم را فراهم می سازدSelect 
objects  به نمایش در می آید که باید موضوع یا موضوعاتی را که می خواهيم بزرگ نمایی کنيم را انتخاب سپس با فشردن کليد

Enter  به اعمال بزرگ نمایی می کندبه عمل انتخاب پایان داده و دستور.  

In: در این شيوه از گزینهScale  2با ضریبx استفاده می کند.  

Out: در این روش از گزینهScale  0.5با ضریب x استفاده می شود.  

All:مقدار بزرگ نمایی نمایش ترسيم را فراتر از محدوده ترسيم قرار می دهد.  

Extents: بيرونی ترسيم افزایش می دهدمقدار بزرگ نمایی را به امتداد.  
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در نوار  Viewدر منوی  zoomکليه امکانات موجود در فرمان :نکته
و در نوار ابزار استاندارد نيز وجود دارد به درج عبارت  zoomابزار 

zoom  در سطر فرمان کليه گزینه ای فرمانzoom  به نمایش در
  .می آید که می توان آن را انتخاب نمود

در نوار ابزار استاندار کافی  zoomبرای نمایش گزینه های فرمان 
چپ ماوس نگه داشته پيکان این دکمه را توسط کليک است 
  .باشيم

  

  

  

  

Pan 

جابجای  Panفرمان . گاهی ابعاد ترسيم بزرگ است و نمی توانيد کل ترسيم را در چهار چوب صفحه نمایش مشاهده نمایيد
  .در صفحه ترسيم  را به کاربر می دهد،بدون تغيير بزرگ نمایی ترسيم  موضوعات در جهت دلخواه و در فاصله دلخواه 

منوی به  Veiwاز منوی  Panبا انتخاب دستور .نيز انتخاب نمود Viewاین دستور را می توان از نوار ابزار استاندارد و یا از منوی 
  .نمایش در می آید که می توان با انتخاب هر یک از شيوه ها به اعمال جابجای در صفحه ترسيم مبادرت ورزید

  .آشنا می شویم Panحال با گزینه ها وشيوه های موجود در دستور  

Realtime:ن مکان نما با انتخاب ای.امکان جابجایی صفحه تصویر را توسط مکان نما را فراهم می سازد
  .گزینه به صورت یک دست در می آید

Point:با انتخاب این شيوه عبارت .امکان جابجایی صفحه تصویر را با انتخاب دو نقطه فراهم می سازد
Specify base point  به نمایش در می آید که باید نقطه ای در صفحه تصویر به عنوان نقطه مبنا

سپس .است که می خواهين ان را تغيير دهيمنقطه مبنا نقطه ای از صفحه تصویر ،انتخاب کنيم
بعد از .ش در می آید که باید نقطه دوم  که موقعيت جدید نقطه مبنا است را مشخص کنيمبه نمای Specify second pointعبارت 

  .مشخص کردن نقطه دوم  برنامه بالفاصله اقدام به جابجایی صفحه ترسيم در امتداد این دو نقطه می پردازد

Left:امکان جابجایی صفحه ترسيم را به سمت چپ را فراهم می سازد.  

Right:  را فراهم می سازد راستامکان جابجایی صفحه ترسيم را به سمت.  

Up:  را فراهم می سازد باالامکان جابجایی صفحه ترسيم را به سمت.  

Down:  را فراهم می سازد پایينامکان جابجایی صفحه ترسيم را به سمت.  

در ناحيه ترسيم  راست کليک ) Pan(یا اجرای عمل جابجایی ) Zoom(در هنگام عمل بزرگ نمایی  اگر:نکته
ویا انتخاب شيوه های مختلف   Panو  Zoomکنيد منوی به نمایش در می آید که امکان انتخاب گزینهای 

  )استفاده کنيدExit برای خارج شدن از گزینه (.گ نمایی یا خارج شدن از این دو عمل را فراهم می سازدزرب
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  نوار های پيمایش

اما این روش دقت .را انجام دهيد Panه و عمليات می توانيد از نوار های پيمایش افقی و عمودی اطراف پنجره اصلی استفاده نمود
   .را ندارد Panفرمان 

 

 
  نماهای سفارشی

. را انجام دهيد تا نمای مناسب از یک بخش ترسيم را داشته باشيد Zoomو   Panاغلب اوقات در یک پروژه الزم است تا عمليات 
اگر می دانيد که در آینده الزم است به دفعات از این نما استفاده نمایيد و به آن مراجعه کنيد ، بهتر است نمای سفارشی ایجاد 

  .شده را ذخيره نمایيد
در یک نما ممکن است کل ترسيم با فقط بخشی از یک ترسيم را با . ر می گيردهر نما در واقع یم شيوه نمایش از ترسيم را در ب

سپس در . می توانيد به نمای ایجاد شده یک نام مناسب نسبت داده و آن را ذخيره نمایيد. مقدار خاص بزرگنمایی داشته باشيد
 .آینده می توانيد به هر سرعت نمای ذخيره شده را بازیابی کنيد

  
  ذخيره یک نما 

پنجره . کنيد را انتخاب named viewsگزینه View از منویسپس . ایجاد نمایيد Panو  Zoomابتدا نمای دلخواه رابه کمک عمليات 
 .باز خواهد شد Manager Viewای با عنوان
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  .می توان مدلها ارائه شده و ایجاد شده توسط برنامه را نشان می دهد Vewsدر قسمت 
  .می توانيد مشخصات یک نمای ایجاد شده را مشاهده کنيد Generalقسمت در 

کليک  Nameبرای تغيير نام یک نما می توانيد نام آن را زیر ستون . نشان دهنده اسامی نماهای ذخيره شده است Name سطر
  .جدید را تایپ کنيد نموده و سپس نام

 sheet setبه شما امکان می دهد به هر کدام از نماها یک طبقه بندی را نسبت دهيد تا سازماندهی برگه ها در  Category سطر
manager ساده تر شود .  

  .به شما امکان می دهد تا نما را داخل یک دیدگاه شناور قرار دهيد ر Visual Styleسطر  
  .به شما امکان می دهد تا وضعيت روبت پذیری الیه ها را به همراه نمای سفارشی ذخيره نمایيد Layers سطر
  .به شما امکان می دهد تا سيستم مختصات کاربر را به همراه نمای سفارشی ذخيره نمایيد:  Ucs سطر
برای ساخت یک نمای . ست یا نهاین ستون نشان می دهد که آیا نمای ذخيره شده یک نمای پرسپکتيو ا:  Perspective سطر

 .استفاده نمایيد Dviewپرسپکتيو باید از فرمان 
ایجاد و ویرایش نماهای موجود در برنامه ،با استفاده از دکمه های موجود در سمت چپ این پنجره می توان به جاری سازی

  .پرداخت
امکان ایجاد  یک نما  Newدکمه های .امکان انتخاب و جاری سازی نما نمای منتخب را فراهم می سازد Set ، Currentدکمه 

  .امکان حذف نمای منتخب را فراهم می سازدDelete جدید را فراهم می سازد و دکمه
  

  باز کردن یک ترسيم با نمای سفارشی 
برای این کار . یل ترسيم می توانيد آن را در نمای سفارشی باز کنيداگر نماهای سفارشی را ذخيره نمایيد ، هنگام باز کردن یک فا

را فعال نموده و  Select initial viewسپس گزینه . را کليک نموده و نام فایل مورد نظر را انتخاب کنيد openگزینه  File از منوی
  .را کليک کنيد Openدکمه 
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نام . داخل این پنجره اسامی نماهای ذخيره شده در اختيارتان قرار می گيرند. باز می شود Select initial viewپنجره ای با عنوان 

  )همانند شکل زیر(.را کليک کنيد OKنمای مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه 

  
  
  

Blipmode   

 Blipmodeبا درج عبارت  .در محل کليک می کند+ ثبت ا فعال سازی این دستور برنامه با هر کليک کابر اقدام به نمایش عالمت مب
  .این ویژگی فعال می شود Onبه نمایش در می آید که با انتخاب گزینه  Enter mode [ON/OFF [در سطر فرمان عبارت

جلوگيری دليل وجود چنين ویژگی در برنامه این می باشد که با استفاده از آن می توان از کليک مضاعف بر روی یک نقطه :نکته
  .این ویژگی در زمانهای که تعداد کليک انجام شده مهم باشد می تواند موثر واقع شود.نمود
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با غير .را وارد کنيم Offرا در ناحيه فرمان درج کنيم سپس گزینه  Blipmodeبرای غير فعال نمودن این دستور کافی است مجددا 
این ویژگی ترسيم شده اند را نمی توان با تغيير حالت از بين برد و الزم  فعال کردن این وِِیژگی عالمت موضوعاتی را که قبال با

  .که در ادامه همين فصل با آنها آشنا می شویم استفاده نمود Regenو  Redrawاست برای انجام این کار از دستور 

  نشان می دهدو غير فعال بودن آن را  Blipmode شکل زیر نمونه های از ترسيم در هنگام فعال بودن ویژگی 

  

Redraw  

ویژگی + این ابزار بيشتر برای پاک کردن عالمت .نها را دوباره ترسيم می کنداین دستور موضوعات ترسيم شده را پاک نموده و آ
Blipmode مورد استفاده قرار می گيرد.  

  .فعال نمود Viewدر منوی  Redrawاین دستور را می توان با درج در ناحيه فرمان یا با انتخاب گزینه 

برنامه موضوعات ترسيم شده  با انتخاب این دستور 
در .دوباره ترسيم می کند را پاک نموده و آنها 

پاک می  Blipmodeویِژگی  +  ترسيم مجدد عالمت 
به  Redrawاستفاده از دستور  در شکل زیر با .شود

حذف این عالمتها   .پرداختيم

  

  

Regen  

ناهمواری موضوعاتی همچون دایره و کمان امکان ترسيم مجدد موضوعات را با رفع 
  .را نيز پاک می کند Blipmodeالزم به ذکر است عالمت ویژگی .را فراهم می سازد

یا به انتخاب گزینه  Regenبرای دسترسی به این دستور می توان به درج عبارت 
Regen  در منویView پرداخت.  

  .را نشان می دهد  Viewشکل مقابل گزینه ها و دستورات موجود در منوی 

Clean Screen  

برای دسترسی به این دستور .امکان بزرگ نمودن صفحه تصویر را فراهم می سازد
  رانتخاب نمود یا به درج عبارت Clean Screenگزینه  Viewمی توان از منوی 

cleanscreenon با انتخاب و اجرای دستور فقط نوار . در ناحيه فرمان مبادرت ورزید
به جا می ماند و دیگر قسمت ها از صفحه ) به همرا ناحيه فرمان(منو و نوار وظيفه 

  .برنامه حذف می شوند

این دستور در مواقعی که به فضای بيشتری از صفحه تصویر نياز داریم مورد 
  .استفاده قرار می گيرد
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کلمه انتخاب کنيم یا با درج  Viewرا از منوی  Clean Screenرج شدن از این دستور کافی است مجدد دستور برای خا
 cleanscreenoff در ناحيه فرمان از این دستور خارج شویم.  

را با هم نگهداشته باشيم وبرای خارج شدن از دستور نيز  Ctrl+0برای بزرگ نمودن صفحه تصویر کافی است کليد های :نکته
  .کافی است همين کار را انجام دهيم
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  گرفتن اطالعات از یک ترسيم

برای گرفتن اطالعات از ترسيم تنها کافی است از .را برای کاربر فراهم می سازد استعالمبرنامه اتوکد امکان گرفتن اطالعات و 
در منوی به نمایش در آمده به انتخاب یک گزینه که بر مبنای آن می خواهيم به  بپردازیم و  Inquiyبه انتخاب دستور  Toolsمنوی 

  .گزارشی دسترسی پيدا کنيم بپردازیم

  .در این فصل با گزینه های گزارشی آشنا می شویم

  محاصبه فاصله ها

می توان فاصله بين هر دو نقطه در یک ترسيم را محاسبه  و  Distبه کمک فرمان 
و انتخاب  Toolsبرای دسترسی به این دستور می توان از منوی .اندازه گيری نمود

همچنين برای فعال سازی .پرداخت  Distanceو سپس انتخاب گزینه Inquiyدستور 
  .نيدرا درج ک distاین دستور تنها کافی است در ناحيه فرمان عبارت 

به نمایش در می آید  Specify first pointبا انتخاب این گزینه در سطر فرمان عبارت 
در Specify second pointسپس برنامه عبارت .که باید به انتخاب نقطه اول پرداخت

سطر فرمان به نمایش در می آورد که باید به انتخاب نقطه دوم برای به دست آوردن 
  .نقطه پرداختمقدار فاصله بين این دو 

  .به نمایش فاصله و اطالعات دیگر در ناحيه فرمان می نمایيدپس از معرفی نقطه دوم برنامه اقدام 

  

Distance: مقدار فاصله بين دو نقطه  

Angle in XY Plane:  زاویه خط فرضی مابين دو نقطه نسبت به محورX  در صفحهXY  

Angle from XY Plane:مابين دو نقطه در صفحه  یزاویه خط فرضXY در فضای سه بعدی  

DeltaX:طول تصویر خط در راستای محورX 

DeltaY:  طول تصویر خط در راستای محورY 

DeltaZ:  طول تصویر خط در راستای محورZ 

 

  محاسبه مساحت و محيط

برای دسترسی به این .م به دست اوردمی توان مساحت و محيط هر ناحيه دلخواه در یک ترسی  Areaبا استفاده از فرمان 
در ناحيه فرمان  Areaرا انتخاب یا به درج عبارت  Areaو در منوی باز شده گزینه  Inquiyو انتخاب دستور  Toolsدستور از منوی 
  .مبادرت ورزیم
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به نمایش در می آید که باید به انتخاب  Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]عبارت   ،پس از انتخاب دستور 
  .نقاط پرداخت یا به استفاده از گزینه های موجود در دستور پرداخت

به نمایش در می آید که باید به انتخاب نقاط  Specify next corner point or press ENTER for totalبا انتخاب نقطه اول عبارت 
  .پرداختدیگری تعيين کننده 

آنگاه مساحت و محيط آن ناحيه .عمل انتخاب نقاط  را پایان می دهيم ، Enterنقاط مشخص با فشردن کليد  پس از انتخاب
  .محاسبه شده ودر سطر فرمان اعالم می شود

Area:  مساحتPerimeter:محيط  

  .حال با گزینه های موجود در این دستور آشنا می شویم

Object:با انتخاب این گزینه برنامه عبارت .امکان انتخاب موضوعات و بدست آوردن مساحت و محيط آن را فراهم می سازدSelect 
objects پس از انتخاب موضوع .را در سطر فرمان به نمایش در می آورد که در جواب آن باید به انتخاب یک شی یا موضوع پرداخت

  .در ناحيه فرمان به نمایش در می آورد برنامه بالفاصله مساحت و محيط آن را

چند ضلعی ها و  ،چند خطی ها ،بيضی،دایره :از  اشيای که باین فرمان می توانيد مساحت آنها را به دست آورید عبارتند:نکته
  .ایجاد شده باشند 2d soildاشيای که توسط فرمان 

Add:با انتخاب این گزینه بر نامه عبارت .امکان بدست آوردن مساحت کليه موضوعات ترسيم شده را فراهم می کندSpecify first 
corner point or [Object/Subtract]  به نمایش در می آورد که باید به انتخاب نقاط مختلف برای به دست آوردن مساحت

 Specify firstبرنامه مساحت موضوع انتخابی را به همراه عبارت  ،دن به عمل انتخابو پایان دا Enterبا فشردن کليد .بپردازیم
corner point or [Object/Subtract]  به نمایش در می آورد که می توان به انتخاب نقاط دیگر پرداخت یا با استفاده از گزینه های
پس از مشخص نمودن نقاط یا انتخاب موضوعات برنامه اقدام به نمایش مجموع مساحات به . موجود به انتخاب موضوعات پرداخت

  .می کند Total areaعنوان 

Subtract: روش اجرا همانند روش .مساحت موضوعات را از مساحت کل فراهم می سازد کردن کمو  کاستناین گزینه امکانAdd 
  .می باشد

  اطال عات مربوط به اشيا داخل ترسيم

این اطالعات بستگی به شی منتخب متفاوت .می توان اطالعات مربوط به شی منتخب را آشکار نمود Listبا استفاده از فرمان 
به  Select objectsبرنامه در سطر فرمان عبارت ، Toolsاز منوی  Inquiryاز منيو آشکار شده در دستور  Listبا انتخاب دستور .است

می  Listبرنامه پنجره ای را به صورت زیر به نمایش در می آورد که در زیر عبارت ،نمایش در می آورد و پس از انتخاب موضوعات 
  .توان اطالعاتی را در مورد شی مشاهده نمود

  .این قسمت عبارت مختلفی را مشاهده می کنيد که هر یک اطالعات موجود در شی را به کاربر می دهددر 

Layer:نشانگر الیه ای که شی در آن قرار دارد.  

Space:نشان دهنده این است که شی در فضای مدل قرار دارد یا فضای کاغذ.  

Handle: مشخصات آن در بانک اطالعاتی ترسيم نگهداری می شودهر شی داخل ترسيم یک دستگيره مخصوص به خود دارد که.  

  from point:نقطه شروع شی را نشان می دهد.  

to point:نقطه انتهایی شی را نشان می دهد.  

Length:طول خط را نشان می دهد.  

Angle in XY Plane: زاویه خط را در صفحهxy نشان می دهد.  

  



 

www.jch.ir | خانه عمران جوان 
 

 www.jch.ir  –کتاب آموزش جامع اتوکد 

AutoCAD 

Delta X: مقدار تغيير در مختصاتx از نقطه ابتدایی تا انتهایی شی       

Delta Y:  مقدار تغيير در مختصاتy از نقطه ابتدایی تا انتهایی شی      

  .اطالعات نمایش داده شده و آشکار متفاوت خواهد بود ،همانطور که قبال نيز اشاره شده با انتخاب موضوعات مختلف:نکته

  یافتن مختصات

در  Idیا به درج عبارت .استفاده نمود Inquiryاز گزینه  Idبرای به دست آوردن مختصات ترسيم یک نقطه تنها کافی است از فرمان 
  .ناحيه فرمان مبادرت ورزیم

پ از مشخص نمودن نقطه .با اجرای این دستور باید به انتخاب نقطه ای که می خواهيم مختصات آن را به دست آوریم بپردازیم
  .نامه اقدام به نمایش مختصات در ناحيه فرمان همانند شکل زیر می کندبر

  

  محاسبه زمان ترسيم

از این ویژگی می توان برای تهيه .برنامه اتوکد امکان بدست آوردن مدت زمان صرف شده برای انجام یک ترسيم را فراهم می کند
و در  Inquiyو انتخاب دستور  Toolsاز منوی  این ویژگی می توان برای استفاده از.صورتحساب و ارائه آن به مشتری استفاده نمود

سپس پنجره ای باز می شود و اطالعات .ددر ناحيه فرمان مبادرت ورزی timeرا انتخاب یا به درج عبارت Timeمنوی باز شده گزینه 
  .این اطالعات به شرح زیر می باشد.مر بوط به زمان را در اختيار شما قرار می دهد
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Current time:تاریخ و زمان فعلی را با دقت ميلی ثانيه نشان می دهد. 

  Created:تاریخ و زمان ایجاد ترسيم فعلی را نشان می دهد. 

  Last updated : تاریخ و زمان آخرین نوآوری و ذخيره)Save (فایل فعلی را نشان می دهد.  

  Total editing time: بدون احتساب زمان الزم برای تهيه پالتمجموع زمان صرف شده بر روی ترسيم 

  Elapsed timer:مجموع زمان صرف شده برای این ترسيم را نشان می دهد. 

  Next automatic save in :زمانی که فایل جاری به طور خودکار ذخيره و نوآوری خواهد شد.  

این پنجره را با اطالعات جدید نوآوری  displayگزینه .يدرا مشاهده می کن Enter option [display/on/off/reset]پایين پنجره عبارت 
مقدار زمان  resetگزینه .سبب روشن و خاموش کردن شمارشگر زمان سپری شده می شوند  OffوOn گزینه های .می کند

  .سپری شده برای این ترسيم را معادل صفر در نظر می گيرد

  فهرست کردن وضعيت ترسيم

پنجره ای باز شده و فهرست کلی مربوط به آن ترسيم را در اختيار شما قرار .را در سطر فرمان اجرا کنيد  Statusهر گاه فرمان 
را انتخاب کنيد و در  Inquiryگزینه  Toolsدر سطر فرمان می توانيد به ترتيب از منوی  Statusبه جای وارد کردن عبارت .می دهد

در این پنجره ابعاد محدوده ترسيم و ابعاد محدوده نمایش ترسيمات .را انتخاب کنيد Statusپایان در منوی به نمایش در آمده دستور 
و وضعيت الیه ها و رنگ و نوع و ضخامت و ارتفاع فعلی را می توان مشاهده  Gridو   Snapو مختصات نقطه درج و مشخصات 

  .نمود
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  فهرست متغيير های سيستمی

می توانيد  Setvarبه کمک فرمان .متغيير های سيستمی در واقع تنظيماتی سيستمی اتوکد را نگهداری و ذخيره می کنند
  .فهرست همه متغيير های سيستمی و تنظيمات فعلی آنها را به دست آورد

  .خاب می کنيمرا انت Set variableرا انتخاب کنيد و سپس گزینه  Inquiryگزینه  Toolsبرای این کار از منوی 

  

به نمایش در می شود که باید نام  متغيير را وارد نمود   setvar Enter variable name or ]?[پس از انتخاب در سطر فرمان عبارت
سيستمی به همراه پنجره ای باز می شود و فهرست متغيير های .را فشار دهيد Enterسپس کليد .را وارد کنيم ?یا کاراکتر 

  .هریک را نشان می دهدتنظيمات فعلی 
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 Inquiryبعضی از دستورات گزارشی که در  این فصل ذبه آنها اشاره شد در نوار ابزار  :نکته
  .موجود می باشد و امکان دترسی آسانتر به این دستورات را فراهم می سازد
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  در اتوکدو ویرایش متون تایپ 

برنامه اتوکد به درستی یک برنامه کامل و قدرتمند می باشد که برای کاربران خود استفاده از انواع امکانات را فراهم ساخته است 
 ،یکی از ویژگی های که برنامه اتوکد امکان آن را فراهم نموده است.فراهم ساخته استو به کاربر خود  انجام کارهای مختلف را 

با این ویژگی می توان همانند برنامه های واژه پرداز به تایپ در .ویژگی  و امکان تایپ و ویرایش متون در برنامه اتوکد می باشد
  .محيط برنامه اتوکد پرداخت

 .یپ و ویرایش متون آشنا می شویمدر این فصل با دستورات مربوط به تا

 .موجود می باشد Textدر نوار ابزار  تایپکليه دستورات و فرمانهای :نکته

  

  ایجاد متن تک سطری

می توان از  ایجاد متن تک سطریبرای .ن ایجاد شده در محيط اتوکد به صورت تک کلمه یا نهایتا تک سطری می باشدویشتر مت
در  Textدرج عبارت  هیا ب.را انتخاب می کنيم  Single Line Textو سپس در منوی باز شده گزینه Text و انتخاب گزینه  Drawمنوی 

  .ناحيه فرمان این دستور فعال می شود

همراه با این پيغام گزارشی عبارت .دستور به نمایش در می آیددر ناحيه فرمان پيغام گزارشی از تنظيمات ،با انتخاب این دستور
Specify start point of text or [Justify/Style]  به نمایش در می آید نقطه اول برای شروع متن را انتخاب نمود یا از شيوه ها و

  .گزینه موجود در این دستور استفاده نمود

  

با وارد نمودن مقدار ارتفاع .به نمایش در می آید که باید مقدار ارتفاع حروف را وارد نمود Specify heightعبارت  ،با انتخاب نقطه اول
سپس می .به نمایش در می آید که باید مقدار زاویه چرخش برا نوشتار را مشخص کنيم Specify rotation angle of textعبارت 

  .توان به تایپ عبارات مورد نظر پرداخت

می توان به عمليات تایپ  Enterبه خط بعد رفته و با دوبار فشار پشت سر هم دکمه  Enterدر هنگام تایپ با فشردن دکمه :نکته
  .پایان داد

  .برنامه در این دستور امکانات و ویژگی های دیگری را فراهم ساخته که با آنها آشنا می شویم

به نمایش در آمده پس از انتخاب  Specify start point of text or [Justify/Style]اگر در عبارت 
در سطر فرمان عبارتی به نمایش در می آید که ،را انتخاب کنيم Justifyشيوه اگر ، Textدستور 

   .امکان تایپ متون بر اساس آن ویژگی را فراهم می سازد

Align:عبارت ،انتخاب این گزینهبعد از . امکان تراز کردن متن را بين دو نقطه مشخص شده را فراهم می سازدSpecify first 
endpoint of text baseline سپس عبارت ،به نمایش در می آید که باید نقطه اول را انتخاب نمودSpecify second endpoint of 

text baseline سپس می توان به تایپ بين دونقطه پرداخت. به نمایش در می آید که باید نقطه دوم را مشخص نمود.  

Fit:عبارت ،با انتخاب این شيوه.امکان معرفی دو نقطه که متن در بين دو نقطه محاط شود را فراهم می سازدSpecify first 
endpoint of text baseline سپس عبارت ،به نمایش در می آید که باید نقطه اول را مشخص نمودSpecify second endpoint of 

text baseline  با مشخص نمودن نقاط عبارت .را مشخص نمودکه بر مبنای آن باید نقطه دوم به نمایش در می آیدSpecify height 
  .به نمایش در می آید که باید ار تفاع متن را مشخص نمود سپس می توان مبادرت به تایپ پرداخت

Center:با انتخاب این شيوه عبارت .امکان مشخص نمودن نقطه مرکزی متن  را فراهم می سازدSpecify center point of text  به
به نمایش در می آید که باید  Specify heightسپس عبارت .نمایش در می آید که باید نقطه مرکزی برای متن را مشخص نمود
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style name or [?] به نمایش در می آید که باید نام شيوه مورد نظر را مشخص کنيم تا براساس آن برنامه به تایپ متون بپردازد.  

    .برای استفاده از شيوه های متون بایستی به ساخت شيوه های تایپ متون پرداخت:نکته

 

  سبکهای متن

تا با استفاده کنندگان در برنامه .برنامه فراهم می سازددر درون برنامه اتوکدامکان ساخت سبک های نوشتاری برای کاربران 
  .بتوانند بر اساس سليقه خود به تایپ متون مورد نظر خود بپردازند

گزینه  Formatبرای دسترسی به این دستور از منوی .امکان ایجاد سبک ها را فراهم می سازد Styleبرنامه با استفاده از دستور 
Text Style..  یا با درج .کنيمرا انتخاب میStyle  این دستور فعال می شود،در ناحيه فرمان.  

می توان به اجاد و انتخاب سبک های مورد با استفاده از این پنجره .به نمایش در می آید Text Styleبا انتخاب این دستور پنجره 
  .نظر پرداخت

  

پيش نمایشی از این شيوه در پایين پنجره به .در این پنجره شيوه های موجود در برنامه به نمایش در می آید ..Stylesدر قسمت 
  .نمایش در می آید تا بتوان سبک مورد نظر را مشاهده نمود

می  Font Nameدر این قسمت با استفاده از فيلد .قرار داده شده است) نوع حروف(فونتتنظيمات مربوط به  ، Fontدر قسمت 
فونت را به عهده  سبک تنظيمات مربوط به Font Styleگزینه .توان نام فونت مورد استفاده از سبک منتخب را مشاهده نمود

  ) Regularو  Bold(مانند.دارد

  .می توان از سایز بزرگ در بعضی از قلم ها استفاده نمود Use Big Fontبا انتخاب گزینه 

  .بر عهده داردتنظيمات مربوط به اندازه متون را  ، Sizeدر قسمت 
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  :Annotativeگزینه   .امکان تنظيم اندازه برای قرار گيری بر روی کاغذ را فراهم می کندHeight  در این قسمت مقدار ارتفاع متون
  .را تنظيم می کند

  .می توان به ایجاد جلوه های ویژه در متون پرداخت Effectsدر قسمت 

:Upiside down   امکان معکوس نمودن متن را نسبت به محورX را فراهم می سازد.  

:Backwards   امکان معکوس نمودن متن را نسبت به محورY را فراهم می سازد.  

 Vertical :امکان عمودی کردن متون را به صورت عمودی فراهم می سازد.  

Width factor: سازدامکان تنظيم مقدار کشيدگی حروف را فراهم می.  

  .به عنوان باالترین مقدار برای کشيدگی حروف استفاده نمود 100می توان به عنوان پایين ترین مقدار و از   0.1از مقدار :نکته

Oblique Angle:تنظيم زاویه حروف را به عهده دارد.  

   متنایجاد سبک برای 

  New Text Styleسپس پنجره ای با نام .کليک می کنيم Newبر روی دکمه  Text Styleدر پنجره  ،متنبرای ایجاد یک سبک برای 
  .را کليک می کنيم okبا انتخاب نام جدید دکمه .به نمایش در می آید که باید نامی را برای سبک جدید انتخاب کنيم

نام فونت و سبک  fontدر قسمت  ، Text Styleسپس در پنجره 
  .آن را انتخاب می کنيم

توان به تغييرات دلخواه برای این می  Effectو  Sizeدر قسمت 
  .سبک پرداخت

تمامی تغييراتی که در سبک با انتخاب گزینه ها اعمال :نکته
به نمایش در می  stylesزیر قسمت  Previewناحيه  رنمودیم د

  .آید

برای قرار گيری این سبک در درون سبکهای برنامه کافی است بر روی دکمه ،پس از این که سبک مورد نظرمان را  به وجود آوردیم 
Apply  را کليک کنيم تا برنامه آن را در ليست سبک های خود قرار دهد تا امکان استفاده از  این سبک را در دستوراتی همچون
Text را فراهم بسازد.  

به نمایش در  Specify start point of text or [Justify/Style] و در جواب عبارت  Textاگر به یاد داشته باشيد در دستور :نکته
به .به نمایش در می آید که باید نام سبک مد نظر را وارد کنيم Enter style name or ]?[ را انتخاب می کردیم عبارت Style ،آمده

سپس می توانيد با شيوه های موجود در گزینه .ارد می کنيدعنوان مثال سبکی با نامی را که در مرحله قبل ایجاد نمودید را و
Justify به یا با انتخاب دو نقطه به تایپ متون پرداخت.  

با انتخاب سبک مورد نظر و با .به نمایش در می آید Enter style name or ]?[در سطر فرمان عبارت  Style–با درج عبارت :نکته
  .استفاده از  عبارات به نمایش در آمده به ویرایش سبک انتخاب پرداخت

  پاراگرافیمتن 

  .امکان درج متن پاراگرافی یا چند سطری را به کاربران داده تادر صورت لزوم به درج متون پاراگرافی در ترسيم بپردازند برنامه اتوکد

برای دسترسی به این دستور از منوی .می توان به تایپ متون پارا گرافی در محيط برنامه پرداخت mtextبا استفاده از دستور 
Draw و با انتخاب گزینه Text و در منوی باز شده گزینهMultiline Text... یا با درج  .را انتخاب می کنيمMtext  در ناحيه فرمان می

پس از انتخاب این دستور پيغامی گزارشی از تنظيمات این دستور در ناحيه فرمان به .فرمان پرداخت توان به فعال سازی این
گوشه اول برای به نمایش در می آید که باید  Specify first cornerبه همراه این پيغام در سطر فرمان عبارت .نمایش در می آید

  Specify opposite corner or [Height/Justify/Lineعبارت ،اگراف پس از مشخص کردن گوشه اول پار.پاراگراف را مشخص نمود
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spacing/Rotation/Style/Width/Columns]  به نمایش در می آید که می توان با کمک مکان نما نقطه دوم پاراگراف را مشخص
با انتخاب نقطه دوم بالفاصله برنامه امکان تایپ و ویرایش متن را .نمود یا از شيوه ها و گزینه های موجود در عبارت استفاده نمود

به نمایش در می آورد تا همراه عمليات تایپ بتوانيم ویرایش  Text Formattingدر پنجره به وجود می آورد و همراه آن نوار ابزار 
موجود در نوار ابزار  Okبا تایپ متون برای خارج شدن از حالت تایپ تنها کافی است از دکمه .مورد نظر را در متون انجام دهيم

 .استفاده نمود

  

  Specify opposite corner or [Height/Justify/Lineحال با گزینه های موجود در دستور پس از انتخاب نقطه اول که در عبارت 

spacing/Rotation/Style/Width/Columns] وجود دارد آشنا می شویم.  

Height:با انتخاب این گزینه عبارت .امکان تنظيم مقدار ار تفاع حروف را بر عهده داردSpecify height  به نمایش در می آید که باید
  .ارد کنيممقدار ار تفاع خطوط را و

Justify:با انتخاب این گزینه.امکان تراز کردن متن را فراهم می سازد،  

به نمایش در می آید که در آن امکان انتخاب یکی از تراز بندی TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR   Enter justification] [عبارت
  .با آنها آشنا شدیم Textتمامی گزینه موجود در این شيوه در دستور .های وجود دارد
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Line spacing:عبارت،با انتخاب این گزینه.امکان تنظيم فاصله بين خطوط را فراهم می کند  Enter line spacing type [At 
least/Exactly]   به نمایش در می آید که گزینهAt least  به طور اتوماتيک فاصله بين خطوط نسبت به بلندترین تراکتر تایپ شده
  .فاصله بين خطوط را بر اساس فاصله حروف و ارتفاع حروف یا ارتفاع تعریف شده محاسبه می کند Exactlyگزینه .تنظيم می کند

Rotation:عبارت ،این گزینهبا انتخاب .امکان مشخص نمودن ميزان چرخش خطوط تایپ شده را فراهم می سازدSpecify rotation 
angle به نمایش در می آید که باید مقدار چرخش متون را وارد نمود.  

Style:امکان انتخاب شيوه و سبک نوشتاری مورد استفاده در عمليات تایپ را فراهم می سازد.  

Width:با انتخاب آن عبارت .فاصله افقی بين دو نقطه شروع کادر متن را تنظيم می کندSpecify rotation angle  به نمایش در می
  .آید که باید مقدار فاصله افقی را وارد نمود

Columns:با انتخاب .امکان تنظيم تعداد ستونهای مورد استفاده در متن را مشخص نمود
به نمایش در می  Enter column type [Dynamic/Static/No columns]عبارت ،این گزینه

  .یکی از گزینه های موجود را انتخاب نمودآید که می توان 

یک منوی فرعی شامل چند گزینه در اختيار .اگر داخل کادر متن کليک راست نمایيد:نکته
  :این گزینه ها عبارتند از .شما قرار می گيرند

Select All: موجود در کادر فعلیانتخاب همه متن.  

Cut: بریدن قسمتی از متن.  

Copy:کپی کردن قسمت منتخب از متن با هدف قرار دادن آن در یک جای دیگر.  

Past:چسباندن قسمت بریده یا کپی شده متن در مکان جدید.  

 Special Past:عمل چسبندن را با ویژگی ها متعدد فراهم می سازد.  

Insert Field: را فراهم می سازدامکان درج فيلد.  

Symbol:درج انواع نشانه ها در متن.  

Import Text:وارد کردن متن از برنامه دیگر.  

Paragraph Alignment:تنظيمات مربوط به پاراگراف را بر عهده دارد.  

Paragraph: تنظيمات مربوط به پاراگراف را با نمایش پنجرهParagraph فراهم می سازد.  

Columns:  مربوط ه ستون ها را در متن بر عهده داردتنظيمات.  

Find and Aligenment:جستجو کردن و جایگزین نمودن قسمتی از متن.  

Chenge Case:تبدیل حروف بزرگ به کوچک و بر عکس.  

Autocaps:تبدیل خودکار لغات جدید یا متن وارد شده به حروف بزرگ.  

Character set: مایلند برای تایپ متن استفاده نمایيدانتخاب مجموعه کاراکتر هایی که.  

Combine Paragraphs:ترکيب پاراگرافهای مستقل در یک پاراگراف واحد.  

Remov formatting:حذف فرمکت اجرا شده در متن.  

Background Mask:ایجاد یک ماسک پشت زمينه برای کادر متن فعلی.  

Editor Settings: را فراهم می سازدامکان ویرایش و تغيير تنظيمات دستور.  
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Learn about Mtext: آموزش و یادگيری تو سط پنجرهHelp را فراهم می سازد.  

Cancel:امکان باطل کردن دستور را فراهم می سازد.  

  تایپ اعداد کسری

در  ، Mtextبعد از فعال کردن دستور .اعداد کسری و هر نوع متن شامل نشانه ها را می توانيد به روشهای مختلف نمایش دهيد
عدد دوم را تایپ نموده و سپس یک فاصله خالی را تایپ .را تایپ کنيد(/) کادر مروط به تایپ عدد اول و سپس نماد کسر 

  .به نمایش در می آید AutoStack properties پنجره ای با عنوان .کنيد

به طور پيش فرض :Enable Autostackingگزینه 
ای  فعال است که عدد کسری را به روش پشته

می توانيد این گزینه را غير فعال .نمایش می دهد
نمایيد تا صورت و مخرج کسر کامال روی هم 

  .نشان داده شود

فاصله خالی بين :Remove leading blankگزینه 
عدد صحيح و قسمت کسری آن را حذف  می 

  .کند

خط :Convert it to diagonal fractionگزینه 
  .کسری مورب ایجاد می کند

خط :Convert it to horizontal fractionزینه گ
  .کسری افقی ایجاد می کند

  

Ddedit  

 Object و گزینهModify دسترسی به این دستور از منویبرای .امکان ویرایش متون موجود در برنامه را فراهم می سازداین فرمان 
در  Ddeditیا بادرج عبارت .را انتخاب می کنيم ..Edit و در منوی بازشده دیگر Textدر منوی باز شده گزینه .را انتخاب می کنيم

به نمایش در می  Select an annotation object or [Undo [با انتخاب این دستور عبارت.ناحيه فرمان این دستور فعال می شود
  .ته توسط دستور را لغو نمودانجام گرف آخرین عمل Undoآید که باید متن مورد نظر را برای ویرایش انتخاب نمود یا با درج عبارت 

Mtedit 

برای فعال سازس این .ایجاد شده است را فراهم می سازد Mtextامکان ویرایش متون پاراگرافی را که توسط دستور این فرمان 
به نمایش در می آید که باید به  Select an MTEXT objectسپس عبارت .را درج می کنيم Mteditدستور در ناحيه فرمان عبارت 

  .انتخاب متون پاراگرافی پرداخت و سپس به ویرایش آنها اقدام نمود

 .را انجام داد... با انتخاب متن مورد نظر می توان تغييرات مختلفی همانند تغيير سبک و اندازه حروف و:نکنه

Qtext  

به نمایش در  Enter mode [ON/OFF [در ناحيه فرمان عبارت Qtextبا درج گزینه .امکان چگونگی نمایش متون را مدیریت می کند
برنامه متون را به حالت عادی و بدون کادر  Offمتون در کادری بسته به نمایش در می آید اما با انتخاب  Onمی آید که با انتخاب 
  .را در سطر فرمان وارد کنيد تا این ویژگی ها فعال شود Regenپس از انتخاب هر یک از روش ها عبارت .به نمایش در می آورد

در سطر فرمان اقدام کنيد تا متون به صورت چهار ضلعی  Regenسپس به درج عبارت  ، onبه طور مثال پس از انتخاب گزینه 
را  offگزینه  Enter mode [ON/OFF [در ناحيه فرمان و در جواب عبارت Qtextبرای غيرفعال کردن نيز پس درج گزینه .مشاهده کنيم

  .در سطر فرمان اقدام کنيد تا متون به حالت عادی باز گردند Regenسپس عبارت .انتخاب می کنيم
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Scaletext  

را انتخاب  Objectگزینه  Modifyبرای دسترسی به این دستور از منوی .امکان تغيير مقياس متون را فراهم می سازداین فرمان 
  .را انتخاب می کنيم Scaleو در منی باز شده دیگر دستور  Textسپس در منوی باز شده گزینه .می کنيم

در ناحيه فرمان به نمایش در می آید که باید متن یا متون را برای تغيير مقياس انتخاب  Select objectsبا انتخاب این دستور عبارت 
به نمایش در می آید  ]Existing/Left/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR[عبارت ،پس از انتخاب متن.کنيم

  .نقطه مبنای برای متن را انتخاب کنيمکه باید 

  .نقطه ای که موضوع متن ثابت شده و سپس عمليات مقياس گذاری را می توان انجام داد،نقطه مبنا :نکته

  با انتخاب هر یک از گزینه ها عبارت .نا نيستم و با گزینه های دیگر قبال آشنا شده ایم در این عبارت آش Existingتنها با گزینه 

Specify new model height or [Paper height/Match object/Scale factor]  به نمایش در می آید که بر مبنای آن می توان با
کمک مکان نما و با انتخاب دونقطه به مقياس گذاری متون پرداخت یا با انتخاب یکی از گزینه ها به مقياس گذاری بر اساس آن 

  .شيوه پرداخت

Match object:ع متن را بر اساس متن انتخابی فراهم می سازداامکان مطابق کردن ارتف.  

  کردن متن به اتوکد وارد

می توانيد کليک راست نموده و گزینه ،اگر مشغول ایجاد متن چند سطری اشيد و چهار ضلعی نگهدارنده متن هنوز آشکار باشد
Import text  را انتخاب نموده و سپس فایل متن دلخواه خود را پيدا کرده و انتخاب نموده و دکمهOpen را کليک کنيد.  

  .باشد.) rtf(یا .) txt(باید با پسوند  ،نمودن فایل متنی به کادربرای وارد :نکته

در محيط هر نرم افزاری و سپس  Copyمی توان با انتخاب متن و انجام عمل  Import textعالوه بر وارد کردن متن توسط گزینه 
  .در محيط اتوکد اقدام به وارد کردن متن نمود Pasteانجام عمل 

نيز استفاده نمود که در فصل دستورات ویرایشی با آن آشنا  Propetiesون تایپ شده می توانيد از پالت برای تغيرات در مت:نکته
  .شدیم

  ایجاد فيلد

  .برای ایجاد یک فيلد به عنوان یک متن چند سطری از دو روش می توان استفاده نمود

  .را انتخاب می کنيم Fieldدستور  Insertاز منوی .1

  .را انتخاب می کنيم Fieldو در کادر باز شده کليک راست نموده و سپس گزینه  Mtextبعد از اجرای فرمان .2

 .باز می شود Fieldدر هر دو وش پنجره 
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  .نام فيلد مورد نظر را انتخاب می کنيد Filed namesدر قسمت .یکی از طبقه بندی ها را انتخاب کنيد  Field categoryدر قسمت 

پس از انتخاب و اعمال تغيرات برای نمایش فيلد  .گزینه های مکتنوعی در اختيار شما قرار می گيرد ،ی بستگی به نوع فيلد انتخاب
  .را کليک کنيد okکافی است دکمه 

به نمایش در می  Specify start point or [Height/Justify [در سطر فرمان عبارت، Fieldپنجره  در  okبا کليک بر روی دکمه :نکته
برای تعيين ار تفاع و    Height/Justifyآید که می توانيد یک نقطه در داخل ناحيه ترسيم برای درج فيلد تعيين کنييد یا از گزینه های

  .روش تراز بندی فيلد استفاده نمایيد

س زمينه در پالت چاپ نمی اما این پ.فيلد ها بطور معمول با پس زمينه خاکستری در داخل ترسيم آشکار می شوند:نکته
 Userسپس در پنجره باز شده سربرگ .را انتخاب می کنيم Optionsو گزینه  Toolsبرای حذف این پس زمينه از منوی .شود

preferences در قسمت .را فعال نمودهFields  گزینهDisply background of fields  را غير فعال می کنيم و دکمهok  را کليک می
  .کنيم
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  پيدا کردن متن در ترسيم

می  Findبه کمک فرمان .پيدا کردن متن مورد نظر بسيار مشکل است،در یک ترسيم بزرگ که تعداد زیادی متن هم داشته باشد
  .توانيد متن مورد نظر در یک ترسيم را پيدا کرده و سپس آن را ویرایش نمایيد

اگر الزم است .متن یا قسمتی از متن مورد نظر را تایپ کنيد Find text stringانتخاب نموده و در پنجره  Editرا از منوی  Findگزینه 
  .تایپ کنيد Replace withعبارت جایگزین را در فيلد  ،متن موجود را با یک عبارت دیگر جایگزین نمایيد

خاب شده که همه ترسيم را انت Entire drawingبه طور معمول گزینه .می توانيد حوزه جستجو را انتخاب کنيد Serch inدر قسمت 
  .مورد جستجو قرار می دهد

بطور معمول انواع متن موجود در ترسيم جستجو می .را کليک نموده تا مشخصات متن جستجورا تعيين نمایيد optionsدکمه 
  .شوند

  .را برای عمل جایگزینی کليک کنيد Replaceرا عمل جستجو و دکمه  Findدر پایان دکمه 
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 فونت در اتوکداز استفاده 

Auto Lisp استفاده از آن قابليت های نرم افزار   یک نوع زبان برنامه نویسی می باشد که باAuto Cad    به صورت قابل مالحظعه
ها به طور صحيح استفاده شوند قادر خواهيم بود عالوه بر برخورداری از سرعت بسيار باال در    LISPای افزایش می یابد، اگر 

، طراحی های تخصصی ) مورد استفاده در ليستفر بندی نقشه ها(   Auto Cadهای  Textکارهائی نظير جمع و ضرب درترسيم، 
،طراحی اجزاء ساختمان،فلوچارت،رسم توابع ریاضی، و مدل سازی برای روش المان محدود وحتی محاسبات مقاومت مصالح 

  .انجام دهيم

تم شما وجود نداشته ساز یک فونت استفاده شده باشد و آن فونت در سي اگر در یک ترسيم انجام شده توسط فرد دیگری
  .فایل ترسيم برنامه به طور خودکار یک فونت موجود را جایگزین آن فونت می کندهنگام بازکردن ،باشد
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به نمایش در  Optionsپنجره  ، Optionsو انتخاب گزینه  Toolsشما می توانيد فونت جایگزین را انتخاب کنيد برای این کار از منوی 
 Alternate fontسپس گزینه .را کليک کنيد  Text editorسمت چپ گزینه + و با انتخاب عالمت  Filesمی آید و با انتخاب سربرگ 

file  دکمه .را کليک کنيدBrowse را در سمت راست این سربرگ کليک کنيد و فونت مورد نظر را انتخاب کنيد.  

  فونت فارسی 

در رنامه  fontبرای تایپ فارسی الزم است ابتدا فونت فارسی را در پوشه .برنامه اتوکد دارای فئنت فارسی استاندارد نمی باشد
اتوکد در درایوی که برنامه اتوکد را بار گذاری کرده اید ) پوشه(در فولدر fontپوشه .اتوکد قراردادو سپس اقدام به تایپ فارسی کنيم

  .موجود می باشد

برای دریافت فونت فارسی می توانتيد با استفاده از موتور های جستجو ددر اینترنت و در ج عبارت فونت فارسی اتوکد به :تهنک
  .دانلود انواع فونت ها بپردازید

  

   .اتوکدوش های بر طرف کردن به هم ریختگی فونت های فارسی در ر 

 و انتخاب گزینه file منویاز (نمودن نقشه ميکنيم   Recoverباز کردن نقشه ها بدون کوچکترین تغييری سریعا اقدام به  با
Drawing Utilites  و در منوی باز شده گزینهRecover را انتخاب می کنيم(.  

  کردن، نرم افزار مسير قبلی را از ما خواهد پرسيد که با ید مسير فایل اصلی را به آن بدهيم   Recoverپس از 

دارد و برای   Read onlyحالت  - را اجرا ميکنبم نقشه تصحيح خواهد شد اما باید توجه داشته باشيم که این نقشه Openوقتی
   کنيم Save Azحفظ کردن ،باید فایل را 
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  )Block(بلوک 

از جمله ویژگی های منحصر به فرد در برنامه اتوکد که می توان از آن استفاده نمود و با استفاده از آن ِویژگی به اجرای سریعتر و 
  .برنامه می باشدامکان درج بلوک در محيط ،دقيق تر موضوعات اقدام نمود

 به کمک بلوکها.شامل مجومه ای از یک یا چند شی است که در یک شی واحد به نام بلوک ترکيب شده باشند )Block(یک بلوک
  .می توانيد اشيا را در همان ترسيم یا ترسيمات دیگر استفاده نمود

  .در زیر نمونه ای از بلوکها با کاربرد های مختلف را مشاهده می کنيد

  

    

  

  .با استفاده از بلوک در ترسيمات می توان به اجرای سریعتر و دقيق تر موضوعات اقدام نمود:نکته

  ایجاد بلوک

برنامه اتوکد امکان ساخت و انتخا موضوعات ترسيمی را به عنوان بلوک به کاربر می دهد و امکان استفاده از این نشانه ها در 
  .فایلهای ترسيمی مختلف را فراهم ساخته

را  blockو گزینه  Drawدر سطر فرمان را تایپ نمود یا از منوی  blockمی توان به درج عبارت  برای ساخت بلوک در برنامه اتوکد
  .را انتخاب می کنيم Makeدر منوی به نمایش در آمده گزینه .انتخاب می کنيم
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به نمایش در می آید که امکان ساخت بلوک از موضوعات را با استفاده از گزینه های  Definition  Block پس از انتخاب پنجره
  .مختلف فراهم ميسازد

  .وارد کنيم،باید نام بلوک مورد نظر را که می خواهيم اقدام به ساخت آن نمایيمName  در قسمت  

سمت سه گزینه وجود دارد  که برای انتخاب در درون این ق.امکان انتخاب نقطه درج بلوک را فراهم ساختهBase Point قسمت
موجود در این قسمت امکان انتخاب  Pick pointهمچنين دکمه .مورد استفاده قرار می گيرد Z،Y،X موقعيت نقطه درج در سه محور

  .نقطه درج بلوک توسط مکان نما را فراهم می سازد

  .گرفتن بلوک اقدام می کندمکانی است که مکان نما برنامه از همان جا به ،نقطه درج:نکته

  .امکان انتخاب موضوعات مورد استفاده در بلوک را با استنفاده از امکانات موجود در این قسمت را فراهم ميسازد Objectsقسمت 

همچنين با استفاده از .مختلف برای شرکت در بلوک استفاده نمودکه می توان از آن به انتخاب موضوعات  Select objectدکمه 
که با انتخاب آن پنجره به نمایش در می آید که می توان موضوعات را .قرار دارد Select objectکه در کنار دکمه  Quickselectه دکم

  .براساس فيلتر نمود و خصوصيات مختلف انتخاب نمود

تغييراتی مختلفی در موضوعات انتخابی برای بلوک را فراهم می سازد که با هم  Objectsبا انتخاب گزینه های موجود در قسمت 
  .آشنا می شویم

Retain:موضوعات را در جای خود قرار داده و در موجودیت آنها تغييری نمی ،برنامه پس از ساخت یک بلوک از موضوعات منتخب
  .دهد

Convert to block:کرده و آنها را به عنوان یک بلوک در جای خود نگه داشته برنامه موضوعات منتخب را به بلوک تبدیل. 

Delete:موضوعات انتخابی برای ساخت بلوک را پس از ایجاد بلوک حذف می کند.  

در هر زینه های موجود گ،وجود دارد Objectsو  Base Pointدر هر دو قسمت  که Specify on-screenدر صورت انتخاب گزینه  :نکته
  .فعال کرده و برنامه برای درج و انتخاب موضوعات را بدون نمایش پنجره و در محيط اتوکد فراهم می سازددو قسمت را غير 
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به انجام اموری همچون مدیریت یک سان سازی بلوک مورد استفاده و مدیریت تجزیه موضوعات را فراهم می  Behaviorقسمت 
  .سازد

Scale uniformly: با مقياس واقعی خود بلوک را در صفحه درج می کند و امکان درج بلوک به صورت برنامه در هنگام درج بلوک تنها
  .غير یکسان از بين خواهد رفت

Allow exploding:تجزیه بلوک را از بين خواهد برد.  

  .تنظيمات برنامه در رابطه با عمل ایجاد بلوک را برعهده دار Settingsقسمت 

امکان انتخاب واحد های مختلف را که در عمليات اندازه گذاری  ،گزینه های موجود در فيلد خودکه با استفاده از  Block unitگزینه 
  .مورد استفاده قرار می گيرد را فراهم می سازد

  .که برای ایجاد لينک و رابطه موضوعات مورد استفاده در بلوک استفاده می شود Hyperlinkدکمه

را  block editorویرایش را توسط پنل گزینه   رنامه پس از ساخت بلوک امکان انجام امورب، Open in block editorبا انتخاب گزینه *
 .فراهم می سازد

 .را کليک می کنيم Okن برای ذخيره عمليات دکمه در پایا

  Baseانتخاب نقطه مبنا 

می تانيد با استفاده از آن به .را انتخاب کنيد Baseگزینه ، Drawاز منوی  Blockاگر در منوی به نمایش در آمده پس از انتخاب گزینه 
را به نمایش در می آورد  base Enter base pointپس از انتخاب این گزینه برنامه عبارت .انتخاب نقطه مبنا در فایل جاری پرداخت

  .که می توان ذر جواب آن نقطه مبنا مورد استفاده در  این فایل انتخاب کرد و به برنامه ارائه نمود

  .کنار  عبارت به نمایش در می آورد که می توان از آن انتخاب نمود<> برنامه نقطه انتخابی پيش فرض را در 

از این دستور می توان در مواقعی که قصد ارسال فایل جاری به فایل های دیگر را داریم استفاده نمود و با استفاده از آن به تنظيم 
  .نقطه جاری پرداخت

  درج بلوک در نقشه

برای دسترسی .استفاده نمود Insertرای درج و وارد نمودن بلوکها که قبال مبادرت به ایجاد آنها ورزیده ایم می بایست از دستور ب
پس از انتخاب .در سطر فرمان بپردازیم Insertیا به درج عبارت .را انتخاب کنيم Block گزینه  Insertبه این کار کافی است از منوی 

  .را فراهم می سازد و تنظيم مقياس و مشخص کردن نقطه درج نمایش در می آید که امکان درج بلوکبه  Insertپنجره 
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همچنين با استفاده از .پرداخت در ترسيم جاری و کادر موجود در آن می توان به انتخاب بلوک مورد نظر  Nameبا استفاده از گزینه 
  .می توان به انتخاب فایل های ذخيره شده  و استفاده از بلوکهای آنها بپردازیم  Browseدکمه 

را انتخاب  Specify On-screenاگر گزینه .امکان مشخص نمودن نقطه درج بلوک را فراهم می سازد Insertion pointقسمت 
  .نمایش پنجره بپردازیمبرنامه این امکان را فراهم می کنيد که به درج بلوک بر روی محيط و بدون ،کنيم

  .استفاده نمود Z،Y،X می توان به انتخاب موقعيت نقطه درج بلوک در سه محور  با استفاده از گزینه های موجود در این قسمت

می توان مقياس  Specify On-screenبا استفاده از گزینه .امکان تنظيم مقياس ترسيمی بلوک را فراهم می سازد Scaleقسمت 
  .بلوک را در هنگام درج و با کمک مکان نما مشخص نمود

  .را مشخص نمود Z،Y،Xمقياس ترسيمی را در سه محور ،همچنين می توان با استفاده از گزینه های موجود در این قسمت

برنامه در هنگام درج بلوک امکان درج مقياس غير همسان را از بين خواهد برد و مقياس گذاری بر ، Uniform Scaleبا انتخاب گزینه 
و به صورت یکسان در سه راستای محور  xکه در آن بلوک تحت عدد وارده در محور . اساس حالت یکسان انجام خواهد شد

  .مختصات مقياس گذاری می شود

  .راهم می سازدامکان چرخش موضوعات را ف Rotationقسمت 

 Angleدر کادر کنار گزینه .برنامه امکان چرخش موضوعات را توسط مکان نما فراهم می سازد Specify On-screenبا انتخاب گزینه 
  .می توان مقدار زاویه مورد نظر برای چرخش بلوک مشخص نمود

  .به تنظيم واحد مورد استفاده در بلوک می پردازید Block unitقسمت 

  .واحد مورد استغاده در بلوک را به نمایش در می آورد که قابليت تغيير ندارد و در هنگام ساخت تنظيم شده است Unitگزینه 

  .مقدار ضریب تغيير مقياس استفاده شده در بلوک را نشان می دهد و می توان ان را تغيير داد Factorگزینه 

  .پس از درج فراهم می سازدبرنامه امکان تجزیه بلوک را ، Explodeبا انتخاب گزینه 

به نمایش در نمی آید و با ید تمام  Insert اما پنجره .در سطر فرمان پرداخت insert-برای درج بلوک می توان به درج عبارت  :نکته
  .نمود و طی مراحلی را که در باال به آنها اشاره شده در سطر فرمان آن ها را انتخاب

  ویرایش بلوکها

ویرایش ( Block Editorبرای ویرایش بلوکها باید از  محيط .برنامه امکان ویرایش بلوکها را در محيط ترسيم فراهم نمی سازد
 را انتخاب نمود یا به درج عبارت Block Editorگزینه  Toolsبرای دسترسی به این محيط کافی است از منوی .استفاده نمود)بلوکها
bedit در سطر فرمان مبادرت ورزید.  

 Edit Blockپنجره  ،بعد از انتخاب این گزینه
Definition  به نمایش در می آید که می توان به

 Block toانتخاب بلوک مورد نظر در کادر زیر قسمت 
create or edit پرداخت.  

پيش نمایشی از آن در ،با انتخاب بلوک مورد نظر
ه و همچنين می به نمایش در آمد Previewفسمت 

توان توضيحاتی در ابطه با آن بلوک را در صورت درج 
  .مشاهده نمود Descriptionدر قسمت  ،شدن

 Okدکمه ،پس از انتخاب بلوک مورد نظر برای ویرایش
  .را کليک نموده تا وارد محيط ویرایش بلوک شویم
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 BLOCK AUTHERINGهمچنين پالت .کها پرداختکه می توان به ویرایش بلو.سپس محيط ویرایش بلوک به نمایش در می آید
PALEETTES به نمایش در می آید که امکانات مختلفی را در خود جای داده است.  

  

را برای بلوک ها در اختيار ما قرار می دهد و می توانيم تغييراتی ...در این محيط برنامه کليه ابزار های مربوط به ترسيم و ویرایش و
  .کنيمرا در بلوک ایجاد 

همانطور که قبال نيز .را انتخاب می کنيم propertiesپالت سپس کنيم و به عنوان مثال می توانيم کل یا بخشی از بلوک را انتخاب 
  .را ایجاد کنيم.. اشاره شد با استفاده از این پالت می توانيم تغييرات عمده ای از همانند تغيير رنگ موضوعات نوع خطوط و

 Block Editorدر نوار ابزار را  Close Block Editorبلوک برای ذخيره و خارج شده از این محيط کافی است دکمه پس از تغيير ات در 
  .کليک کنيمکه در شکل زیر مشاهده می کنيد 

  

 Edit or Create تنها کافی است دکمه ،در این محيط بدون خارج شدن از آنموجود در فایل جاری برای ویرایش بلوکهای دیگر 
Block Definition را در این نوار ابزار انتخاب کنيم.  

همچنين دکمه .)دوم دکمه از سمت چپ(امکان ذخيره نمودن تغييرات را در بلوک فراهم می سازد Save Block Definitionدکمه 
Save Block As امکان ذخيره شدن بلوک را با نام جدید فراهم می سازد.  

  .همانند شکل باال.روی گزینه های مختلف می توانيد نام دکمه را مشاهده کنيدبا نگهداشتن مکان نما بر :نکته
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  ذخيره بلوک به عنوان فایل

  برنامه امکان ذخيره کردن بلوکها را تحت یک فایل فراهم ساخته و در مراحل بعد بتوان از آن ها به عنوان یک فایل استفاده نمود

را در خود جای داده که با استفاده از ان می توان بلوک را به عنوان یک فایل ذخيره نمو تا در  Wblockاین منظور برنامه دستور  برای
   .مواقع لزوم به راحتی از آن استفاده نمود

به نمایش در می   Write Blockسپس پنجره 
آیدبا استفاده از گزینه ها و امکانات موجود در آن 

  .می توان به ایجاد  فایل از بلوک پرداخت

امکان انتخاب موضوعات را برای  Soureقسمت 
  .ساخت بلوک فراهم می سازد

می توان از ليست ارائه شده به  Blockبا انتخاب 
  .انتخاب یک بلوک در فایل جاری پرداخت

برنامه کليه موضوعات  Entire drawingبا انتخاب 
فایل جاری به جز بلوکهای موجود را موجود در 

  .ه می کندبرای اجرای دستور استفاد

امکان انتخاب موضوعات برای  Objectsگزینه 
  .اجزای دستور را فراهم می کند

امکان انتخاب نقطه درج بلوک Base Point قسمت
در درون این قسمت سه گزینه .را فراهم ساخته

وجود دارد  که برای انتخاب موقعيت نقطه درج در 
مورد استفاده قرار می  Z،Y،X سه محور

موجود در این  Pick pointهمچنين دکمه .گيرد
قسمت امکان انتخاب نقطه درج بلوک توسط 

  .مکان نما را فراهم می سازد

امکان انتخاب موضوعات مورد  Objectsقسمت 
استفاده در بلوک را با استنفاده از امکانات موجود 

  .در این قسمت را فراهم ميسازد

همچنين با استفاده از .که می توان از آن به انتخاب موضوعات مختلف برای شرکت در بلوک استفاده نمود Select objectدکمه 
که با انتخاب آن پنجره به نمایش در می آید که می توان موضوعات را .قرار دارد Select objectکه در کنار دکمه  Quickselectدکمه 

  .خاب نمودبراساس فيلتر نمود و خصوصيات مختلف انت

  .امکان مشخص نمودن نام و محل ذخيره شدن و نوع واحد موضوع را فراهم می سازد Destinationقسمت 

با استفاده از دکمه کنار این .امکان مشخص نمودن نام و محل ذخيره شدن فایل را فراهم ساخته File name and pathگزینه 
  .گزینه می توان مسير و محل ذخيره شدن فایل را مشخص نمود

  .می توان واحد فایل ذخيره شده را مشخص نمود Insert unitبا استفاده از کادر موجود در گزینه 
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  ایجاد هاشور

نواحی هاشور زده ،در ترسيمات معماری.در واقع الگوهایی هستند که توسط آنها یک ناحيه را پر می کنيد) Hatches(هاشور ها 
هاشور زده اغلب اوقات معرف نواحی پنهان یا خاص در ترسيمات مکانيکی نواحی .معرف مواد هستند مانند شيشه در یک پنجره

  .مواد هستند

برای ایجاد هاشور نيز می .را فراهم ساخته Drawاز منوی  Hatchدر ترسيمات با استفاده از دستور برنامه امکان ایجاد هاشور را 
را به نمایش در  Hatch and Gradientه برنامه پنجر،پس از انتخاب دستور.در سطر فرمان مبادرت ورزیم hatchتوانيم به درج عبارت 

  .می آورد با استفاده از گزینه ها و دکمه های مختلف موجود در این پنجره می توان به ایجاد هاشور پرداخت

  

می توان به انتخاب نوع و الگو مورد استفاده در هاشور با استفاده از گزینه های موجود در این  Type and patternدر قسمت 
  .قسمت پرداخت

  .امکان انتخاب نوع هاشور مورد استفاده را فراهم می کند Typeگزینه 
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دکمه کناری این گزینه می توان به همچنين با استفاده از .امکان انتخاب الگو هاشور مورد استفاده را فراهم می کندPattern گزینه
به نمایش در می آید که می توان به انتخاب  Hatch Pattern Paletteپنجره  ،با انتخاب این دکمه.انتخاب تصویری الگوها بپردازیم

  .الگو پرداخت

 

  .امکان انتخاب الگویی متفاوت از هاشور ها را فراهم می سازد Swatchگزینه 

 .می توان به تنظيم زاویه و مقياس مورد استفاده در هاشور پرداخت Angle and scaleدر قسمت  

 Scaleهمچنين می توان از گزینه .امکان تنظيم زاویه ای که با آن هاشور به نمایش در می آید را فراهم می سازد Angleگزینه 
  .برای تنظيم مقياس هاشور استفاده نمود

امکان تنظيم فاصله بين خطوط مورد استفاده در  Spacingگزینه .امکان ایجاد هاشورهای دو گانه را فراهم می سازد Doubleگزینه 
  .حالت خطوط دوگانه را فراهم می کند

امکان تختيص و نسبت دادن تنظيمات مورد استفاده در مقياس گذاری جاری را در ترسيم  Relative to paper spaceگزینه 
  .این گزینه با قرار گيری در فضای کاغذ امکان نمایش را دارا می باشد.ای کاغذ فراهم می نمایددر فض،هاشور

 Patterبذای فعال شدن این قسمت باید در گزینه .را فراهم می کند Isoمقياس در الگو های  امکان تنظيم Iso pen widthگزینه 
  .را انتخاب کنيد Isoالگو 

با دارا بودن گزینه ها و دکمه های مختلف امکان تنظيم نمودن محل و چگونگی قرار گيری شروع هاشور را  Hatch originقسمت 
  .فراهم می کند

برنامه هاشور مورد استفاده را بر اساس حالت پيش فرض برنامه نسبت به گوشه شکل ، Use current originبا انتخاب گزینه 
  .مورد نظر انتخاب می کند
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می توان به انتخاب محل شروع ،با انتخاب این گزینه.امکان انتخاب محل شروع هاشور را فراهم می سازد Specified originگزینه 
  .هاشور پرداخت

این  Deault to boundary extentsگزینه .نقطه شروع هاشور را فراهم می سازد امکان انتخاب Click to set new originدکمه 
  .استفاده از کادر موجود در این گزینه به انتخاب وضعيت قرار گيری الگوی هاشور پرداخت امکان را فراهم می سازد که با

  .امکان ذخيره نقطه شروع هاشور را فراهم می سازد Store as default originگزینه 

Gradient یا شيب رنگ  

می باشد و می توان از آن برای ترسيم هاشور با استفاده از قابليت شيب  Gradientسربرگ ،سربرگ دیگر موجود در این پنجره
  .رنگ استفاده نمود

گزینه  Drawدر سطر فرمان مبادرت ورزید یا از منوی  Gradientبه این سربرگ می توان به درج عبارت برای دسترسی :نکته
Gradient را انتخاب نمود.  

  .با استفاده از گزینه ها و امکانات موجود در آن امکان نوع و رنگ هاشور پرداخت Colorقسمت 

  .امکان ترسيم هاشور با رنگ دوگانه را فراهم می سازد Two colorامکان ترسيم هاشور تک رنگ و گزینه  One colorگزینه 

همچنين نوار لغزنده .دکمه ای برای انتخاب رنگ مورد استفاده در هاشور فراهم می شود،با توجه به گزینه انتخابی یک یا دو رنگ
  .امکان تنظيم سایه را در هاشور تک رنگ فراهم می کند،به نمایش در می آید) تک رنگ( On colorای که با انتخاب گزینه 
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ویری موجود می باشدکه می توان از درون این ناحيه الگو مورد نظر را در قسمت دیگر این سربرگ الگو های از هاشور به صورت تص

  .پيدا کرد و برای اجرا دستور با استفاده از آن به اجرای دستور پرداخت

  .امکان تنظيم جهت هاشور مورد استفاده را فراهم می سازد،با استفاده از گزینه های موجود Orienttationقسمت 

امکان تنظيم وانتخاب  Angleگزینه .جلوه مورد استفاده در هاشور در مرکز هاشور به نمایش در می آید Centeredبا انتخاب گزینه 
  .چرخش رنگهای تشکيل دهنده هاشور را فراهم می سازد

در قسمت راست این پنجره که در هر دو سربرگ یکی می باشد امکان انتخاب موضوعات و مرز موضوعات برای ایجاد هاشور 
  .ازدفراهم می س

  .با استفاده از دکمه های مختلف امکان ایجاد هاشور را فراهم می سازد Boundariesقسمت 

با انتخاب این دکمه می توان به .امکان مشخص نمودن مکانهای ترسيم هاشور را فراهم می سازدAdd: Pick point دکمه 
  )را بفشارید Enterپس از انتخاب نقاط کليد .(مشخص نمودن نقاط قرار گيری هاشور توسط مکان نما پرداخت

  .هاشور را فراهم می سازد امکان انتخاب موضوعات برای ترسيم Add: Select objectsدکمه 

را انتخاب نموده اید و می خواهيد نقاط درون  Select objectیا  Pick pointهنگامی که دکمه 
با کليک راست یک منوی .مرز هاشورزنی یا شی مورد نظر برای هاشورزنی انتخاب نمایيد

  .فرعی آشکار می شود که گزینه های به شرح زیر در اختيار شما قرار می دهد

Enter:با انتخاب این گزینه به پنجره تنظيمات هاشور برمی گردیم.  

Undo Last Select/Pick/Draw:آخرین نقطه یا شی انتخاب شده را لغو انتخاب می کند. 

Pick Internal Point: به شما امکان می دهد تا مرز های هاشور زنی را از طریق انتخاب نقاط
 .تعيين نمایيد

Select Object: به شما امکان می دهد تا مرزهای هاشور زنی را از طریق انتخاب اشيا
 .یيدتعيين نما

Normal Island Detection:انتخاب ناحيه هاشورزنی را در وضعيت عادی انجام می دهد. 

Outer Island Detection:انتخاب ناحيه هاشورزنی را در بيرون ناحيه انجام می دهد. 

Preview:پيش نمایش ناحيه هاشور زده را نشان می دهد. 
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 .موضوعات هاشور زده را فراهم می سازد انتخاب مرز امکان ترسيم و Remove boundariesدکمه 

 Selectبه عنوان مثال دایرهای همانند شکل می خواهيم  دایره درون مستطيل هاشور زده نباشد برای این کار ابتدا از دکمه 
Object سپس با استفاده از دکمه .مستطيل را انتخاب می کنيمRemove boundaries  دایره را انتخاب می کنيم تا این موضع

  .هاشور زده نشود) دایره(

  

بر روی مرز قبلی ) Polyline(های  برای ساخت مرزهای از جنس مدل های ناحيه ای یا چند خطی Recreate boundaryدکمه 
 .استفاده نمود

   .امکان نمایش مرز های  انتخاب به صورت نقطه چين را فراهم می سازد View Selectionدکمه 

  .امکان تنظيم مرزها در ترسيمات هاشور فراهم می کند Optionsقسمت 

  .امکان سازگاری مرزها و هاشور را در هنگام عمل حرکت فراهم می سازد Associativeگزینه 

امکان عدم محسوب شدن هاشورهای ترسيمی به عنوان یک موضوع را فراهم می سازد و به  Create separate hatchesگزینه 
  .همراه هر کليک هاشور ایجاد شده جدا از موضوعات ترسيم شود

امکان تنظيم موقعيت قرار گيری هاشور را با موضوعاتی که هاشور در آن ترسيم می گردد را به  Draw orderکارد انتخابی گزینه 
  .دهدکاربر مي

این گزینه در موقعی که .امکان ایجاد یک کپی از هاشور موجود در ناحيه ترسيمی را فراهم ساخته inherit Propertiesدکمه 
هاشوری در ناحيه ترسيم  قرار دارد و قصد داریم با استفاده از آن هاشور به اجرای دستور ترسيم هاشور در مورد موضوعات دیگر 

  .بپردازیم می توانيد بسيار مفيد باشد

وع مورد نظر برای اجرای عمليات هاشور و تنظيم گزینه های مختلف برای دیدن پيش نمایش از هاشور می پس از انتخاب موض
درپاین برای اجرای دستور هاشور گزاری در برنامه کافی است .که در پایين این پنجره قرار دارد استفاده نمود Previewتوان از دکمه 

  .را در این پنجره کليک نمود Okدکمه 

  اشورهاویرایش ه

و گزینه  Modifyیا می توانيد از منوی .کافی است روی هاشور دوبار کليک کنيد،برای دستکاری یک هاشور در ناحيه ترسيم 
Object سپس در منوی به نمایش در امده باید گزینه .را انتخاب کنيدHatch با انتخاب این گزینه در ناحيه فرمان .را انتخاب کنيد
به  Hatch Editپنجره ای با عنوان .به نمایش در می آید که باید به انتخاب هاشور مورد نظر پرداخت Select hatch objectعبارت 

به همين دليل می توانيد خصوصيات هاشور .دارد Hatch and Gradientاین پنجره شباهت زیادی به پنجره .نمایش در می آید 
  .را کليک کنيد Okه پس از انجام تغييراتن باید دکم.منتخب را تغيير دهيد
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  اندازه گذاری

اگر ترسيمات ایجاد شده دارای اندازه نباشد در عمل و اجرا استفاده ،ترسيمات در برنامه اتوکد یکی از مهمترین اجزا می باشد
یک نقشه .باعث سردرگمی استفاده کنندگان می شود کنندگان از نقشه های ترسيم شده مشکالت فراوانی به وجود می آید و

بنابراین رنامه اتوکد ابزار .بدون اندازه گذاری دارای هيچ ارزش کاری مشخص نيست و نمی توان از آن در اجرای امور استفاده نمود
 .گذاری ترسيمات استفاده نمود های بسياری برای انجام و ایجاد اندازه بر روی ترسيمات در نظر گرفته و می توان از آن برای اندازه

برنامه قرار دارد تا بتوان  Dimensionاغلب دستورات و گزینه های که برنامه برای اندازه گذاری در نظر گرفته است در منوی :نکته
  .نيز وجود دارد Dimensionدر نوار ابزار  Dimensionدستورات و گزینه های موجود در منوی  .دسترسی سریع تری به آنها داشت

  .در این فصل با دستورات مختلف مربوط به اندازه گذاری آشنا می شویم

Quick Dimension 

  .امکان اندازه گذاری های مختلف در محيط برنامه با سرعت را فراهم می سازد

در  Qdimیا با درج عبارت  Dimensionبرای دسترسی به این دستور می توان از منوی 
  .سطر فرمان به فعال سازی آن پرداخت

در ناحيه فرمان پيغام گزارشی از تنظيمات این دستور در برنامه به  ،با انتخاب این دستور 
به نمایش در  Select geometry to dimensionنمایش در می آید و به همراه آن عبارت 

  .يم می آید که باید موضوعات مورد نظر برای اندازه گذاری مشخص کن

  

و پایان دادن به عمل ترسيم در ناحيه  Enterبا مشخص نمودن موضوعات و فشردن کليد 
  Specify dimension line position، orفرمان عبارت 

[Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit/seTtings]  

به نمایش در می آید که باید موقعيت خط اندازه را مشخص نمود یا با استفاده از گزینه  
 Specifyبا استفاده از عبارت .های موجود در این عبارت به اندازه گذاری نقاط پرداخت

dimension line position  می توان با کمک مکان نما و جابجا کردن خط اندازه گذاری و
  .خطوط اندازه گذاری به ایجاد اندازه گذاری موضوعات پرداختمشخص کردن موقعيت 

  .حال با گزینه ها و شيوه های موجود در این دستور آشنا می شویم

Continuous:امکان اندازه گذاری پيوسته و پی در پی موضوعات را فراهم می سازد.  

Staggered:اندازه گذاری را بر مبنای اندازه گذاری متزلزل را فراهم می سازد امکان .  

Baseline: امکان انجام عمل اندازه گذاری را بر اساس یک نقطه به عنوان نقطه مبنا را
  .فراهم می کند

Ordinate:امکان اندازه گذاری بر اساس مرکز مختصات را فراهم می سازد.  

Radius: این روش برای موضوعاتی همانند دایره و کمان که .اس شعاع موضوعات را فراهم می سازدامکان اندازه گذاری بر اس
  .داری شعاع می باشد مورد استفاده قرار می گيرد
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Diameter: امکان اندازه گذاری بر اساس قطر موضوعات را فراهم می سازد.  

datumPoint:عرفی نقطه مبنای جدید برای استفاده در گزینه های امکان مBaseline  وOrdinate با انتخاب این .فراهم می سازد
  .در ناحيه فرمان به نمایش در می آید که باید نقطه مبنای جدیدی را مشخص کنيم Select new datum pointگزینه عبارت 

Edit: این شيوه برنامه عبارت  با انتخاب.گذاری های صورت گرفته را فراهم می سازدامکان ویرایش و تغيير در اندازهIndicate 
dimension point to remove، or [Add/eXit]  را به نمایش در می آورد که می توان به حذف یک یا چند نقطه از اندازه گذاری

  .پرداخت یا به اضافه نمودن یک یا چند نقطه در اندازه گذاری پرداخت

با انتخاب   .می توان به اضافه نمودن پرداخت Addمی توان به حذف و با انتخاب  dimension point to removeبا استفاده از عبارت 
eXit می توان از این شيوه و گزینه خارج شد.  

seTtings: انتخاب ابزار امکانOsnap با انتخاب این گزینه در سطر فرمان عبارت .را فراهم می سازدAssociative dimension 
priority [Endpoint/Intersection]  که می توان یکی از دو گزینه Endpoint یاIntersection را انتخاب نمود.  

Linear  

 Dimensionبرای استفاده از این دستور از منوی .عمودی و یا تحت زاویه را به کاربر می دهد ،امکان اندازه گذاری موضوعات افقی
  .در ناحيه فرمان به فعال سازی این دستور پرداخت dimlinearیا با درج عبارت .را انتخاب می کنيم Linearگزینه 

به نمایش در می آید که می  Specify first extension line origin or <select object< با انتخاب این دستور در ناحيه فرمان عبارت
پس از انتخاب نقطه اول .دازه گيری را مشخص نمود یا به انتخاب موضوعات پرداختگيری خط رابط برای ان توان نقطه اول برای قرار

با .به نمایش در می آید که باید نقطه دوم برای خط اندازه گذاری را مشخص نمود Specify second extension line originعبارت  
 Specify dimension line location orمشخص نمودن نقطه دوم از طرف برنامه در سطر فرمان عبارت 

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]   با مکان نما موقعيت خط اندازه گيری را به نمایش در می آید که می توان
  .مشخص نمود یا از گزینه های موجود در این عبارت استفاده نمود

  .در اینجا با این گزینه ها آشنا می شویم.فراهم می کنداندازه گذاری  تسریع در امر ایبر هر یک از گزینه ها امکانات و روشهای را

Mtext:با انتخاب این شيوه نوار ابزار .امکان ایجاد متن و تغيير اندازه و متن در خطوط اندازه گذاری را فراهم می سازدText 
Formatting با کليک بر روی دکمه .به نمایش در می آید که می توان به ایجاد متن در اندازه گذاری پرداختOk  در نوار ابزارText 
Formatting به امر تایپ پایان داده و سپس با استفاده از مکان نما خط اندازه گذاری را تثبيت می کنيم.  

Text:پس از انتخاب این گزینه عبارت .يری فراهم می کندامکان تایپ و تغيير اندازه را در خطوط اندازه گEnter dimension text   به
  .نمایش در می آید که می توان به تایپ حروف یا عدد پرداخت

Angle:با انتخاب این گزینه عبارت .در خطوط اندازه گيری را فراهم می سازد) مقدار اندازه(امکان تنظيم زاویه متنSpecify angle of 
dimension text به نمایش در می آید که باید مقدار زاویه متن را مشخص نمود.  

در شکل زیر این .شاید برای شما در اینجا سوالی ایجاد شده باشد که خط رابط و خط اندازه گذاری چه تفاوتی باهم دارند:نکته
  .تفاوت را مشاهده کنيد

  

فعال می   Osnapابزار کمک ترسيمی  .می پردازیم 1و عرض  3به ترسيم مستطيلی با طول  Lineابتدا با استفاده از دستور :مثال
با استفاده .را انتخاب می کنيم Linearگزینه  Dimensionمنوی سپس با استفاده از  .).انتخاب شده باشد Endpointگزینه  (کنيم

 Specify dimension سپس در جواب عبارت به.نقاط ابتدایی و انتهای طول را مشخص می کنيم Osnapاز ابزار کمک ترسيمی 
line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]   نمایش در آمده گزینهText عبارت .را انتخاب می کنيم

Enter dimension text <3.00>  دوباره .را به عنوان اندازه جدید طول مستطيل بر می گزینيم 4به نمایش در می آید که عدد
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به نمایش در می آید که با Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated] عبارت 
 45به نمایش در می آید که مقدار  Specify angle of dimension textعبارت .به تغيير زاویه متن می پردازیم  Angleانتخاب گزینه 

به عنوان  4مشاهده می کنيد که به عدد .را وارد می کنيم و در پایان با کمک مکان نما خط اندازه گذاری را مشخص می کنيم
  .درجه ای داده ایم 45اندازه طول مستصيل چرخشی 

  

Horizontal: اندازه گذاری را فراهم می سازدامکان ایجاد خط افقی.  

Vertical: امکان ایجاد خط عمودی اندازه گذاری را فراهم می سازد.  

  .می باشد Verticalو  Horizontalشکل زیر نمونه ای اندازه گذاری با استفاده از شيوه 

  

Rotated:با انتخاب این روش عبارت .امکان ایجاد زاویه در خطوط اندازه گذاری را فراهم می کندSpecify angle of dimension line 
می  Rotatedشکل زیر نمونه ای اندازه گذاری با استفاده از شيوه  .که باید ميزان زاویه چرخش خط اندازه گذاری را وارد کنيد

  .باشد

مشاهده می  Rotatedو  Horizontal ، Verticalدر نمونهای مربوط به شيوه :نکته
 3را انتخاب سپس هر یک از شيوه ها را انتخاب نموده و نقطه  2و 1کنيد ابتدا نقاط 

  .را که تثبت کننده خط اندازه کذاری می باشد را انتخاب می کنيم

Aligned  

با استفاده از این دستور می توان اقدام به اندازه گذاری شی یا موضوعات هم تراز 
و انتخاب  Dimensionبرای دسترسی به این دستور می توان از منوی .پرداخت
در ناحيه فرمان به فعال سازی  dimalignedپرداخت یا بادرج عبارت  Alignedگزینه 

به  <Specify first extension line origin or <select objectبا انتخاب این دستور در ناحيه فرمان عبارت .این دستور پرداخت
نمایش در می آید که باید نقطه اوليه را برای خط اندازه گذاری مشخص نمود یا به انتخاب موضوع مورد نظر برای اندازه گذاری 

 ص نمودن نقطه دوم عبارتبا مشخ.سپس نقطه دوم را مشخص می کنيم.پرداخت Specify dimension line location or 
[Mtext/Text/Angle]  به نمایش در می آید که می توان نقطه پایانی را برای تثبيت خط اندازه گذاری مشخص نمود یا از گزینه های

  . موجود در این عبارت که در دستور قبلی با آنها آشنا شدیم استفاده نمود
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  .می باشدAlignedشکل زیر نمونه ای اندازه گذاری با استفاده از دستور 

  

Arc Length  

 و Dimension منوی از دستور این به دسترسی برای .امکان اندازه گذاری طول کمان یا قسمتی از کمان را به کاربر می دهد
  .پرداخت دستور این سازی فعال به توان می فرمان ناحيه در dimarc عبارت درج با یا ورزید مبادرت دستور Arc Length انتخاب

به نمایش در می آید که باید کمان یا موضوعات  Select arc or polyline arc segmentبا انتخاب این دستور در ناحيه فرمان عبارت 
 Specify arc length dimension location، or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]پس از انتخاب عبارت.چند خطی را انتخاب نمود

 بهبه نمایش در می آید که می توان با جابجا کردن مکان نما به انتخاب محل مشخص برای ثبت خط اندازه گذاری پرداخت یا  
آشنا شدید و  Leaderو  Partialبا گزینهای موجود در این عبارت به غير از .بپردازیمانتخاب یکی از گزینه های موجود در این عبارت 

  .روش کار یکی می باشد

Partial:با انتخاب این گزینه عبارت .امکان اندازه گذاری بخشی از کمان را فراهم می سازدSpecify first point for arc length 
dimension سپس عبارت .به نمایش در می آید که باید نقطه اول برای خط اندازه گذاری را مشخص کنيمSpecify second point 

for arc length dimension در پایان می توان با .به نمایش در می آید که باید نقطه پایانی برای خط اندازه گذاری را مشخص کنيم
  .خط اندازه گذاری پرداخت یکمک مکان نما به انتخاب محل مشخص برا

  

Ordinate  

برای دسترسی به این .امکان اندازه گذاری موضوعات نسبت به مرکز مختصات در دو راستای عمودی و افقی را فراهم می کند
در ناحيه فرمان می توان به  dimordinateدستور مبادرت ورزید یا با درج عبارت  Ordinateو انتخاب  Dimensionدستور از منوی 

  .فعال سازی این دستور پرداخت
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به نمایش در می آید که باید نقطه ای را که می خواهيم  Specify feature locationبا انتخاب این دستور در ناحيه فرمان عبارت 
 Specify leader endpoint orسپس عبارت .بسنجيم  را انتخاب کنيم،فاصله آن را نسبت به مرکز مختصات 

[Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle] ی آید که بر اساس این پيغام می توان نقطه ای را به برنامه برای اندازه به نمایش در م
گزینه های با .گذاری فاصله بين نقطه اول تا مرکز مختصات به برنامه معرفی کرد یا با استفاده از گزینه ها به اجرای دستور پرداخت

  .آشنا هستيم  Ydatumو  Xdatumموجود در این عبارت به غير از دو گزینه 

  

Xdatum:با انتخاب این گزینه امکان اندازه گذاری افقی نقطه معرفی شده را به برنامه نسبت به مرکز مختصات برنامه بدست آورد.  

Ydatum: امکان اندازه گذاری عمودی نقطه معرفی شده را به برنامه نسبت به مرکز مختصات برنامه بدست آورد.  

Radius  

را از منوی  Radiusرای دسترسی به این دستور می توان گزینه ب.یا دایره را به کاربر می دهد امکان اندازه گذاری شعاع یک کمان
Dimension  انتخاب نمود یا با درج عبارتdimradius به فعال سازی آن پرداخت.  

پس از انتخاب .به نمایش در می آید که باید به انتخاب کمان یا دایره پرداخت Select arc or circleبا انتخاب این دستور عبارت 
به نمایش در می آید که از ما می خواهد  Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle [موضوع مورد نظر عبارت

استفاده از گزینه های موجود در در این عبارت به  مکان قرار گيری اندازه گيری را مشخص کنيم یا با استفاده از گزینه های موجود
  .این عبارت بپردازیم

  

به نمایش در آمده که نشان دهنده این است که برنامه اندازه گذاری را براساس R اگر دقت کرده باشيد کنار متن حرف :نکته
 .شعاع انجام داده است

Jogged 

برای .سازدفراهم می ) ،باريکه رفتگى عقب يا امدگى جلو( صورت شکستهشعاع کمان و دایره ها را به امکان اندازه گذاری 
در ناحيه فرمان  dimjoggedدستور مبادرت ورزید یا با درج عبارت  Joggedو انتخاب  Dimensionدسترسی به این دستور از منوی 

  .می توان به فعال سازی این دستور پرداخت

به نمایش در می آید که باید کمان یا دایره را برای اندازه گذاری  Select arc or circleبا انتخاب این دستور در ناحيه فرمان عبارت 
به نمایش در می آید که بر اساس آن باید نقطه شروع اندازه گذاری  Specify center location overrideسپس عبارت .انتخاب کنيم

 Specify dimension line location orمشخص کردن نقطه شروع اندازه گذاری در ناحيه فرمان عبارت با .را مشخص کنيم
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[Mtext/Text/Angle]  استفاده از گزینه های  همحل قرار گيری اندازه گذاری را مشخص کنيم یا ببه نمایش در می آید که باید
   .باید به تثبيت اندازه گذاری با کمک مکان نما پرداخت سپس.دازیمایم بپرموجود در این دستور که قبال با آنها را آشنا شده 

 .را نشان می دهد Joggedشکل زیر نمونه از اندازه گذاری به شيوه 

  

 

Diameter  

گزینه  Dimensionبرای دسترسی به این دستور می توان از منوی .امکان اندازه گذاری قطر یک دایره یا کمان را فراهم می سازد
Diameter  یا به درج عبارت را انتخاب نمودdimdiameter در ناحيه فرمان پرداخت.  

به نمایش در می آید که باید به  Select arc or circleبا انتخاب این دستور عبارت با انتخاب این دستور در ناحيه فرمان عبارت 
به  Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle [پس از انتخاب موضوع مورد نظر عبارت.انتخاب کمان یا دایره پرداخت

یا به انتخاب یکی از گزینه های موجود در این نمایش در می آید که از ما می خواهد مکان قرار گيری اندازه گيری را مشخص کنيم 
  .عبارت بپردازیم

آمده که نشان دهنده این است که برنامه اندازه گذاری اگر دقت کرده باشيد برنامه کنار متن عالمت اختصاری را نمایش در  :نکته
 .را براساس قطر انجام داده است

 

  

Angular  

این دستور را می توان در مورد موضوعات همچون زاویه مرکزی .امکان درج اندازه گذاری زاویه ای بين موضوعات را فراهم می کند
  .ين پاره خط یا سه نقطه به اجرا در آورددر یک کمان یا زاویه مرکزی در یک دایره و زاویه ما ب
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در ناحيه  dimangularانتخاب نمود یا با درج عبارت  Dimensionرا از منوی  Angularبرای دسترسی به این دستور می توان گزینه 
  .به فعال سازی آن پرداختفرمان 

به نمایش در می آید که باید به انتخاب یکی از  Select arc، circle، line، or <specify vertex <با انتخاب این دستور عبارت
به نمایش در می   Select second lineدر صورتی که موضوع انتخاب خط باشد عبارت.دایره و پاره خط اقدام نمود ،موضوعات کمان 

به نمایش  Select second lineدر صورتی که مستقيما دایره یا کمان را انتخاب کنيم عبارت .(آید که باید به انتخاب خط دوم پرداخت
به نمایش در می آید که از  Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]عبارت  سپس).  در نمی آید

ما می خواهد موقعيت و محل قرار گيری خطوط اندازه گيری را مشخص کنيم یا با استفاده از گزینه های موجود در این عبارت نيز 
  .قبال آشنا شده ایم بپردازیم

  

به نمایش در می آید  Angularکه پس از انتخاب دستور  Select arc، circle، line، or <specify vertex <اگر در جواب عبارت :نکته
با فشردن کليد . می توانيم  زاویه بين دو نقطه را به دست آوریم فعال می شود و specify vertexحالت  ، را بفشاریم Enterکليد 

Space bar ، خواهيم زاویه آن ها را بدست در ناحيه فرمان عبارت  به نمایش در می آید که باید نقطه ما بين نقاطی را که می
 Specify first angleعبارت  در جواب  سپس.می باشد 3و  2 بين نقاط  نقطه ما 1در شکل زیر نقطه .آوریم مشخص کنيم

endpoint ، پس از مشخص نمودن نقطه اول زاویه عبارت ).نقطه اول زاویه(یکی از دو نقطه را انتخاب می کنيمSpecify second 
angle endpoint پس از انتخاب نقطه دوم تنها الزم است موقعيت .به نمایش در می آید که باید نقطه بعدی زاویه را مشخص کنيم

  .خط اندازه گذاری را مشخص کنيم تا برنامه مبادرت به اندازه گذاری بين دو نقطه کند

 

  

Baseline  

امکان اندازه گذاری موضوعات را بر اساس مبنا قرار دادن یک اندازه گذاری طولی یا زاویه ای که از قبل به انجام آن مبادرت ورزیده 
به  ترسم مبادرتدر درون ناحيه Linear یا Angular برای انجام این دستور می بایست با یکی از دستور های  .فراهم می کند ،ایم 

  .کنيماندازه گذاری 

در ناحيه   dimbaselineانتخاب نمود یا با درج عبارت  Dimensionرا از منوی  Baselineبرای دسترسی به این دستور می توان گزینه 
  .به فعال سازی آن پرداختفرمان 

به نمایش در می آید که برنامه به طور  Specify a second extension line origin or [Undo/Select [با انتخاب این دستور عبارت
آخرین اندازه گذاری ایجاد شده در (خودکار خط رابط در اندازه گذاری قبلی را به عنوان نقطه مبنا مورد استفاده قرار می دهد

به انتخاب  ، Selectاب نا پرداخت یا با انتخبکه می توانيم در جواب این عبارت با انتخاب نقطه دیگری به ایجاد اندازه گذاری م )برنامه
  .آخرین عمل انجام شده توسط دستور لغو می شود Undoو با انتخاب  نامه اقدام کردرخط رابط دیگری به ب
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اندازه گذاری بين نقطه مورد نظر را تا نقطه به اقدام  پس از معرفی نقطه مورد نظر برای اندازه گذاری آن نقطه تا نقطه مبنا برنامه
امکان ادامه دستور را فراهم می کند که در صورت نياز می توان به اجرای دستور و به دست آوردن  سازد وفراهم می را مبنا 

  .را فشار دهيد Enterبرای پایان دادن به عمل اندازه گذاری کليد  .پرداخت طه مبناو نقدیگر  انتخابی اطبين نق مقدار اندازه ما

  .می باشدLinear و Angular  می باشد که پس از دستور Baselineشکل زیر نمونه از اندازه گذاری با استفاده از دستور 

  .به عنوان نقطه مبنا می باشد Aنقطه .به عنوان اندازه گذاری مبنا می باشد ABدر شکل زیر اندازه گذاری  

  

به همين دليل اولين خط .همه از یک نقطه شروع می شود و به نقاط متعدد ختم می شوند Baselineاندازه گذاری از نوع :نکته
  .نيز استفاده می شود ادستور برای سایر اندازه گذاری هاندازه گذاری در این 

Continue  

با .ا فراهم می سازدامکان انجام اندازه گذاری زنجيره ای موضوعات را در ادامه اندازه گذاری های که قبال انجام گرفته است ر
  .استفاده از این دستور می توان به ادامه روند اندازه گذاری در طی یک لحظه اقدام نمود

 در dimcontinue  عبارت درج با یا نمود انتخاب Dimension منوی از را Continue گزینه توان می دستور این به دسترسی برای
  .پرداخت آن سازی فعال به فرمان  ناحيه

به نمایش در می آید که برنامه به طور  Specify a second extension line origin or [Undo/Select [انتخاب این دستور عبارتبا 
که می توان با  مورد استفاده قرار می دهد  برای ادامه اندازه گذاری  خودکار خط رابط در اندازه گذاری قبلی را به عنوان نقطه مبنا

یک نقطه دیگر را به عنوان ،پس از انتخاب خط اندازه گذاری .به انتخاب خطوط اندازه گذاری دیگری پرداختSelect وارد نمودن عبارت
می توان به انتخاب نقاط دیگر پرداخت تا اندازه گذاری های پيوسته و .نقطه دوم اندازه گذاری جدید توسط مکان نما ایجاد می کنيم

  .را فشار دهيد Enterیان دادن به عمل اندازه گذاری کليد سر انجام برای پا.پی در پی ایجاد شوند

  

  .معموال آخرین خط رابط به عنوان نقطه مبنا در نظر گرفته می شود Continueدر دستور :نکته
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Dimension Space  

این دستور را می توان در مورد اندزه گذاری .امکان تنظيم مقدار فاصله ما بين دو اندازه گذاری را مشخص و به برنامه ارائه نمود
  .که به صورت موازی کنار هم هستند استفاده نمود Linear و Angular های  

 dimspace  عبارت درج با یا نمود انتخاب Dimension منوی از را Dimension Space گزینه توان می دستور این به دسترسی برای
  .پرداخت آن سازی فعال به فرمان  ناحيه در

به نمایش در می آورد که باید با استفاده از مکان نما به انتخاب خط   Select base dimensionبا انتخاب این دستور برنامه عبارت 
را به نمایش در می آورد که  Select dimensions to spaceاری مبنا برنامه عبارت با انتخاب خط اندازه گذ .اندازه گذاری مبنا پرداخت

پس از انتخاب اندازه گذاری های مورد . باید به انتخاب خطوط اندازه گذاری که ممی خواهيم فاصله آن ها را تنظيم کنيم پرداخت
مقدار فاصله مورد نظر برای فاصله دو  آورد که می توان را به نمایش در می  Enter value or [Auto] <Auto< نظر  برنامه عبارت

مقدار فاصله ،که حالت پيش فرض برنامه برای این دستور می باشد  Autoاندازه گذاری را به برنامه ارائه کرد یا با استفاده از گزینه 
  .ما بين اندازه گذاری ها را به برنامه محول کنيم

اندازه گذاری ها را از حالت فشردگی خارج و به آنها فاصله مشخص نسبت  Dimension Spaceدر شکل زیر با استفاده از دستور 
  .به هم داده ایم

  

  ترسيم خط هادی 

در انتهای خط هادی معموال متن را هنما . خطی است که به اشيا نشانه روی شده تا آنها را مشخص نماید Leaderخط هادی یا 
  .را قرار می دهيد

در ناحيه فرمان عبارت  ،با درج کردن این دستور.را در ناحيه فرمان درج کنيم  Qleaderبرای استفاده از این شيوه با ید عبارت 
Specify first leader point، or [Settings]  به نمایش در می آید که می توان نقطه اول برای خط هادی را مشخص نمود یا با

را به نمایش در  Specify next pointبا انتخاب نقطه اول برنامه عبارت .ت به تنظيم این دستور پرداختمبادر Settingsانتخاب کلمه 
به نمایش در می آورد  Specify next pointسپس برنامه مجدد عبارت .می آورد که باید نقطه دوم را برای خط هادی مشخص نمود

به  Specify text widthبا وارد نمودن نقاط خط هادی برنامه عبارت . ودرا برای خط هادی مشخص نم) پایانی(که باید نقطه دیگری
 Enter first line ofبا مشخص نمودن ضخامت متن عبارت .نمایش در می آورد که باید مقدار ضخامت برای متن را وارد کنيم

annotation text <Mtext> با فشردن کليد .به نمایش در می آید که می توان به درج یک متن تک سطر پرداختEnter  می توان
  .به درج متن چند سطری پرداخت
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  تنظيمات خط هادی 

در  Qleaderکه پس از فعال نمودن دستور  Specify first leader point، or [Settings]در جواب عبارت   Settingsبا انتخاب کلمه  
می توان به تنظيمات این دستور دسترسی و به نمایش در می آید که  Leader Settingsپنجره ،ناحيه فرمان به نمایش در می آید

 .آن را تغيير داد

  

می توان  Annotation Typeدر قسمت .می توان نوع و روش تراز بندی متن خط هادی را مشخص نمود Annotationدر سربرگ 
  .نوع متن خط هادی را انتخاب نمود

 MT ext :می کند امکان درج متون چند خطی را فراهم.  

Copy an Object :امکان انتخاب و کپی کردن متون موجود در برنامه را برای درج در خط هادی را فراهم می سازد.  

Tolerance: هندسی می شود تلرانسسبب تبدیل خط هادی به.  
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Block Reference:امکان درج یک بلوک به عنوان متن در خط هادی را فراهم می سازد.  

None:دون متن ایجاد می کندخط هادی را ب.  

  .ن چند سطری را در خود جا داده استمی باشد که تنظيمات مربوط به متو ions Mtext Obtقسمت،قسمت دیگر این سربرگ

Promp for Width:اگر این گزینه را غير فعال کنيد عبارت .با فعال کردن این گزینه امکان تنظيم پنهای متون را فراهم می کند
Specify text width  در دستورQleader به نمایش در نمی آید.  

Always left justify:امکان تراز بندی را از چپ فراهم می کند.  

Frame text:همانند شکل زیر .امکان ایجاد کادر دور متن در خط هادی را فراهم می کند  

  

می توان با انتخاب گزینه های مختلف در این قسمت به امکان استفاده یا عدم استفاده  Annotation Reuseهمچنين در قسمت 
  .مبادرت ورزیداز متن های موجود در خطوط هادی 

  .می توان نوع خط نوع پيکان و زاویه خط هادی را تنظيم نمود Leader line & arrowبا انتخاب سربرگ 

  

  .وع خط ها پرداختمی توان به انتخاب ن Leader Lineدر قسمت 

Straight:خطوط هادی به صورت مستقيم در می آید.  

Spline: خطوط هادی به صورت منحنی در می آید. 
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  .می توان تعداد  نقاط برای ترسيم خطوط هادی مشخص نمود  Number of Pointدر قسمت 

  .می توان با مشخص نمودن نقاط متعدد  برای ترسيم  خط هادی مبادرت ورزید  No Limitبا انتخاب گزینه 

برنامه از کاربر نقاط متعددی را می خواهد کاربر پی از انتخاب نقاط مختلف برای پایان دادن انتخاب ،با استفاده از این گزینه :نکته
  .را بفشارد Enterنقاط کافی است کليد 

می توان حداکثر نقاط   Maximumهمچنين با وارد نمودن مقدار نقاط در کادر کنار گزینه 
  .را برای ترسيم خط هادی مشخص نمود

  .می توان به انتخاب نوع شکل فلش در خط هادی پرداخت Arrowheadدر قسمت 

در شکل مقابل مشاهد می کنيد که با انتخاب هر یک از گزینه ها شکل فلش در خط 
  .تغيير می کند هادی

می توان مقدار زاویه خطوط ترسيمی خط هادی را  Angle Constraints در قسمت
  .مشخص نمد

به ترتيب می توان مقدار  Second Segmentو  First Segmentبا انتخاب فيلد کنار گزینه 
  .زاویه خط اول  و دوم را مشخص نمود

امکان ترسيم خطوط با زاویه متفاوت  Any angleگزینه  ،در درون این دو فيلد:نکته
خطوط هادی به   Horizontalبا انتخاب گزینه .توسط مکان نما را به وجود می آورد

  .صورت افقی ترسيم می شود

می باشد که امکان تنظيم روش   Attachmentسربرگ ،سربرگ دیگر این پنجره 
  .استقرار متن روی خط هادی را تغيير می دهد

 Text onکه قسمت .دو ستون قرار دارد Multi-line Text Attachmentدر درون قسمت 
left side  مربوط به قرار گيری متن در سمت چپ خط هادی و قسمتText on right 

side مربوط به قرار گيری متن در سمت راست خط هادی می باشد.  

  شددر هر دو قسمت گزینه های موجود می باشد که در هر دو قسمت مشترک می با

Top of top line:امکان قرار گيری خط هادی در باالی متن را فراهم می سازد.  
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Middle of top line: امکان قرار
متن را  وسطگيری خط هادی در 

 .فراهم می سازد

Middle of multi-line text:  امکان
قرار گيری خط هادی در وسط متن 

 .پاراگرافی را فراهم می سازد

Middle of bottom line:  امکان قرار
گيری خط هادی در پایين متن را 

 .فراهم می سازد

Bottom of bottom line:  امکان
قرار گيری خط هادی در پایين ترین 

  .نقطه متن را فراهم می سازد

 

 

  .خط هادی زیر متن قرار می گيرد به عبارتی متن روی خط هادی قرار می گيرد ، nderline bottom lineUبا انتخاب گزینه :نکته

  

  خطوط هادی و راهنمایی چندگانه

برای دسترسی به این دستور .را فراهم ساخته Multileader  امه اتوکد امکان ترسيم خطوط راهنمایی چندگانه را توسط دستوربرن
با انتخاب این .در سطر فرمان مبادرت ورزید mleaderاین دستور را انتخاب نمود یا به درج عبارت  Dimensionمی توان از منوی 

  .دستور می توان به ترسيم خطوط هاید یا راهنما پرداخت

 Multileaderبرای آشنایی بيشتر می توان به انتخاب نوار ابزار .می باشد Qleaderچگونگی عملرکرد این دستور همانند دستور 
  .داختپر

  

  .امکان ترسيم خطوط هادی را فراهم می سازد Multileaderهمانند دستور   Multileaderدکمه 

در سطر ،با انتخاب این دکمه.امکان افزودن خطوط هادی مختلف به یک متن راهنما را فراهم می سازد  Add Leaderدکمه 
آن را افزایش  خوط متصل به به نمایش در ميآ ید که باید به انتخاب خط هادی که می خواهيم Select a multileaderفرمان عبارت 
  )همانند شکل زیر(.سپس با کمک مکان نما محل و موقعيت خط هادی جدید را مشخص می کنيم.دهيم بپردازیم
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با استفاده از این دستور می توان خطوط .امکان حذف خطوط چند گانه هادی را فراهم می سازد  Remove Leaderدکمه 
 Specify leaders toعبارت ،باانتخاب این دستور.را حذف نمود Add Leaderهادی افزوده شده به متن راهنما توسط دستور 

remove که قصد حذف کردن آن داریم بپردازیم در سطر فرمان به نمایش در می آید که باید به انتخاب خط هادی.  

می توان سبکهای و شيوه های مختلفی را برای خطوط هادی چندگانه ایجاد یا    Multileader Styleبا استفاده از دکمه 
سپس .پرداخت   Multileader Styleو انتخاب   Formatهمچنين برای دسترسی به این دستور می توان از منوی .ویرایش نمود

به نمایش در می آید که با استفاده از این پنجره می توان به ایجاد و ویرایش سبکهای خطوط  Multileader Style Manegerپنجره 
   .هادی پرداخت

 Setهمچنين توسط دکمه .می توان سبکهای ایجاد شده را مشاهده نمود Stylesگزینه های موجود در این پنجره در قسمت 
Current دکمه . می توان به انتخاب سبک پرداختNew  امکان ایجاد سبک برای خطوط هادی را فراهم ساخته و دکمهModify 

  .امکان ویرایش سبک خطوط هادی را به کار بر می دهد

  

  .امکان حذف سبک منتخب را فراهم می سازد Deleteهمچنين دکمه 

  نشانه گذاری مرکز دایره و کمان

یکی از نقاط حساس و بسيار مهم است که در اغلب ترسيمات مکانيکی باید آنها را نشانه گذاری مرکز دایره یا کمان 
برای نشانه گذاری مرکز .هنگامی که یک سبک اندازه گذاری ایجاد می کنيد  می توانيد اندازه و نوع نشانه را تغيير دهيد.نمایيد

  .طهای نشانه استفاده نمودیا از خ)صليب کوچک (کمان و دایره می توانيد از یک نشانه 

در ناحيه  dimcenterعبارت  درج به را انتخاب نمود یا  Center markدستور  Dimesionاز منوی ،برای نشانه گذاری در کمان و دایره
  .فرمان مبادرت ورزید

پس از .ن یا دایره را انتخاب نمودبه نمایش در می آید که باید کما Select arc or circleبا انتخاب این دستور در ناحيه فرمان عبارت 
  .می کند یانتخاب کمان یا دایره برنامه مبادرت به نشانه گذاری کمان یا دایره انتخاب
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  اندازه گذاری ها ینشانه گذاری و ایجاد برچسب برا

نمود و به ایجاد یک برچسب گاهی اوقات الزم است در اطراف متن اندازه گذاری  به ایجاد نشانه و عالمت ها برای توجه اقدام  
  .برای اندازه گذاری ایجاد شده و یا یک درصد برای ميزان اهيمت مقدار اندازه گذاری وارد نمود

برای دسترسی به این دستور می توان از .استفاده نمود Inspectionمی توان از دستور  برای نشانه گذاری و ایجاد برچسب 
  .در ناحيه فرمان پرداخت diminspectرا انتخاب نمود یا به درج عبارت  Inspectionدستور  Dimensionمنوی 

به نمایش در می آید که با استفاده از گزینه های موجود در این پنجره می Inspection Dimension   با اجرای دستور برنامه پنجره
  .اقدام نمود توان به انتخاب اندازه گذاری های ایجاد شده و ایجاد جذابيت ها در مورد آنها

  .می توان به انتخاب اندازه گذاری مورد نظر برای ایجاد برچسب پرداخت Select dimensionsبا استفاده از گزینه 

  .می توان برچسب و نشانه اضافه شده توسط این دستور به یک اندازه گذاری را حذف نمود Remove Inspectionبا انتخاب دکمه 

می توان به انتخاب نوع  Shapeدر قسمت 
کادری که در اطراف متن و برچسب قرار می 

  .گيرد پرداخت

Round : کادر اطراف متن به صورت مستطيل و
  .با گوشه های مدور در می آید

Angular:  کادر اطراف متن به صورت مستطيل
  .و با گوشه های زاویه دار در می آید

None:برای  با انتخاب این گزینه برنامه از کادری
  .دور متن استفاده نمی کند

می توان ه  Label/Inspection rateدر قسمت 
  .ایجاد برچسب و اعتبار برای اندازه پرداخت

ومی توان برچسب متن  Labelبا انتخاب گزینه 
  .مورد نظر خود را در باره متن درا درج نمود

 Inspectionهمچنين می توان با انتخاب گزینه
rate ای اندازه گذاری را مشخص نموددر صد اعتبار بر.  

  .برنامه مبادرت به ایجاد نشانه و برچسب در اندازه گذاری می کند Okبا فشرد دکمه 

  .در شکل زیر نمونه ای از ایجاد برچسب و نشانه را در اندازه گذاری مشاهده می کنيد
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  ویرایش اندازه گذاری ها

گذاری ها فراهم کرده تا کاربر به راحتی به ویرایش و دستکاری در اندازه گذاری ها برنامه اتوکد دستوراتی را برای ویرایش اندازه 
  .به پردازد

Dimedit 

مزیت این فرمان در این است که می توانيد همزمان چند .به کمک این دستور  می توان به ویرایش و دستکاری اندازه ها پرداخت
را فعال نموده و یا فرمان   Dimention editدکمه  Dimensionدر  نوار ابزار .يداندازه گذاری را انتخاب نموده و یکجا ویرایش نمای

Dimedit را در سطر فرمان وارد کنيد.  

به نمایش در می  Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique [با انتخاب این دستور در ناحيه فرمان عبارت
  .ب نمودانتخابرای ایجاد ویرایش آید که باید یکی از گزینه ها را 

Home:با انتخاب این گزینه برنامه .امکان بازگردانی متن را به وضعيت پيش فرض بر اساس سبک اندازه گذاری را فراهم می سازد
اب اندازه پس از انتخ.را در ناحيه سطر فرمان به نمایش در می آوید که باید به انتخاب اندازه گذاری پرداخت Select objectsعبارت 

  .برنامه اقدام به پایان دادن انتخاب موضوعات و بالفاصله به تغيير سبک متن اندازه گذاری می پردازد Enterگذاری و با فشردن کليد 

New:با انتخاب این گزینه پنجره تایپ متون .امکان تایپ متن جدید و جایگزین کردن آن با متن اندازه گذاری موجود را می دهد
فرمان به نمایش در می آورد که باید به  ررا در سط Select objectsپاراگرافی باز می شود و پس از پایان عمل تایپ برنامه عبارت 
  .انتخاب خط اندازه گذاری برای جایگزین کردن متن جدید پرداخت

Rotate:با انتخاب این گزینه برنامه عبارت .امکان چرخاندن و دادن زاویه مشخص به متن اندازه گذاری را فراهمن می کندSpecify 
angle for dimension text  با وارد نمودن مقدار زاویه دوران برنامه .آورد که باید زاویه دوران را مشخص نمودرا به نمایش در می

  .را به نمایش در می آورد که باید به انتخاب اندازه گذاری برای تغيير زاویه متن پرداخت Select objectsعبارت 

Oblique:گزینه عبارت با انتخاب این .امکان مورب کردن خط رابط اندازه گذاری را فراهم می کندSelect objects  به نمایش در می
  پس از پایان دادن به عمل ترسيم عبارت .آید که باید به انتخاب خطوط اندازه گذاری پرداخت

Enter obliquing angle (press ENTER for none)   در ناحيه فرمان به نمایش در می آید که باید ميزان زاویه دوران خط رابط را وارد
  .پس از وارد نمودن مقدار دوران زاویه خطوط رابط برنامه اقدام به دوران این خطوط می کند.کنيم

Dimt edit 

  برای اجرای این دستور  .ود و تغيير دادبه کمک این دستور می توان وضعيت قرار گيری متن موجود در اندازه گذاری را دستکاری نم

در ناحيه فرمان مبادرت  dimteditرا انتخاب نمود یا به درج عبارت  Dimensionدر نوار ابزار  Dimension text editمی توانيد گزینه 
  .ورزید
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برای اب یک گزینه انتخ توان بهمی منوی به نمایش در می آید که ، Dimensionدر منوی  Align Textهمچنين با انتخاب دستور 
  .تغيير موقعيت متن در اندازه گذاری پرداخت 

است اما  Dimension text edit اگر چه نام این دستور:نکته 
به کمک آن فقط می توانيد شيوه قرار گيری متن در اندازه 

این فرمان در هر لحظه فقط بر یک اندازه .گذاری را تغيير دهيد
  .گذاری قابل اجرا است

را به  Select dimensionبا انتخاب این دستور برنامه عبارت 
نمایش در می آورد که باید به انتخاب یک خط اندازه گذاری 

  پس از انتخاب یک خط اندازه گذاری عبارت.تپرداخ

] Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle  را به نمایش در می آورد که می توان با کمک
ندازه گذاری را مکان نما یک موقعيت جدید را برای متن اندازه گذاری مشخص نمود یا با انتخاب یکی از گزینه ها موقعيت متن ا

  .مشخص کنيم

Left:متن اندازه گذاری های را در موقعيت سمت چپ تراز می کند.  

  

Right: متن اندازه گذاری های را در موقعيت سمت راست تراز می کند.  

  

Center: متن اندازه گذاری های را در موقعيت مرکزی تراز می کند.  

Home:قرار می دهد)که در سبک اندازه گذاری تعریف شده(یه پيش فرض متن اندازه گذاری را مطابق موقعيت و زاو.  

  

Angle:با انتخاب این گزینه عبارت .امکان تنظيم زاویه متن اندازه گذاری را فراهم می کندSpecify angle for dimension text  به
  .نمایش در می آید که باید مقدار زاویه متن اندازه گذاری را وارد نمود
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می توان به تغيير در  Dimensionدر منوی  Align Textبا انتخاب هر یک از گزینه های موجود در منوی که با انتخاب دستور :نکته
  .شيوه قرار گيری متن در اندازه گذاری پرداخت

در سطر فرمان به نمایش در می آید که باید به انتخاب  Select dimensionعبارت ،در این منوی  Leftبه عنوان مثال با انتخاب گزینه 
  .پس از انتخاب خط اندازه گذاری برنامه متن را به سمت چپ خط اندازه گذاری تغيير موقعيت می دهد.خط اندازه گذاری پرداخت

  )جلو امدگى يا عقب رفتگى ،باريکه( Jog شکسته تبدیل خط اندازه گذاری به خطوط

برای دسترسی به این دستور از منوی .می توان خطوط به خطوط شکسته در آورد Jogged Linearبا استفاده از دستور 
Dimension   گزینهJogged Linear  را انتخاب نموده یا به درج عبارتdimjogline پس از انتخاب دستور .در ناحيه فرمان مبادرت ورزید

به نمایش در می آید که باید به انتخاب خط اندازه گذاری برای  Select dimension to add jog or [Remove]در سطر فرمان عبارت 
پس از انتخاب خط .به حذف شکستگی در خط اندازه گذاری پرداخت Removeایجاد شکستگی پرداخت یا با استفاده از گزینه 

در می آید که باید با استفاده از مکان نما موقعيت به نمایش  Specify jog location (or press ENTER)اندازه گذاری عبارت 
  .را برای ایجاد شکستگی لغو کنيم Jogged Linearفرمان  Enterشکستگی را مشخص نمود یا با فشردن کليد 

  

Reassociate Dimensions  

هر گاه بخواهيد ترسيمات ایجاد شده .گذاری با اشيا مرتط با آنها را ایجاد نمایيدبه کمک این دستور می توان پيوستگی بين اندازه 
اگر بر اپر اجرای عمليات ویرایشی در محيط .در اتوکد نخه های قدیمی را باز کنيد بهتر است این فرمان را اجرا نموده

  .مان استفاده نمودپيوستگی بين اندازه گذاری با شی مربوط از بين برود می توان از این فر،اتوکد

پرداخت یا به درج عبارت  Reassociate Dimensionsبه انتخاب دستور   Dimensionبرای دسترسی به این فرمان می توان از منوی 
dimreassociateدر سطر فرمان مبادرت ورزید.  

در ناحيه فرمان به نمایش در می آید که باید به انتخاب اندازه گذاری پرداخت و سپس  Select objectsپس از انتخاب دستور عبارت 
همچنين .پيغام های متفاوتی در سطر فرمان به نمایش در می آید،بستگی به اندازه گذاری انتخاب شده .را فشار داد Enterکليد 

که باید به انتخاب یک شی دیگر مرتبط با اندازه گذاری .بر روی خط رابط آشکار می شود،در درون کادری xیا عالمت  xیک عالمت 
  .را برای پایان عمليات فشار داد Enterسپس کليد .پرداخت

بطوری که پس از انتخاب این .از این فرمان بيشتر برای انتقال اندازه گذاری از یک شی به شی دیگر استفاده می شود:نکته
باید محل جدید خط رابط را در شی جدید .مشاهده می کنيد 1المتی که در شکل عدستور و انتخاب خط اندازه گذاری و مشاهده 

نشان دهنده  3شکل .می باشد را مشخص کنيم و سپس محل پایانی خط رابط را مشخص می کنيم 2که به عنوان مثال شکل 
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جدید به طور خودکار از طریق متن اندازه گذاری در شی .پایان اجرای این دستور و ایجاد اندازه گذاری در شی جدید می باشد
  .برنامه تغيير می کند

  

Update 

با ویرایش ،با اجرای این دستور در مورد یک اندازه گذاری .امکان بروز رسانی اندازه گذاری را در تغيير موضوعات فراهم می کند
الزم را به عمل می آورد که اندازه  موضوعی که اندازه گذاری در مورد آن ترسيم شده است برنامه در اندازه گذاری نيز تغييرات

  .گذاری همسان با موضوع باشد

 Selectسپس در ناحيه فرمان عبارت .را انتخاب می کنيم  Updateدستور  Dimensionبرای دسترسی به این دستور از منوی 
objects  و فشردن کليد  پس از انتخاب.موضعات برای بروز رسانی پرداخت به نمایش در می آید که باید به انتخابEnter  برای

  .برنامه هر تغييری را که در موضوع انتخاب شده ایجاد کنيد در اندازه گذاری آن بروزرسانی می کند،پایان دادن به عمل انتخاب 

با عمل کليک چپ بر روی موضوع آن را به .به عنوان مثال یک دایره ترسيم کنيد سپس آن را اندازه گذاری قطری و شعاعی کنيد
دستگيره های مختلف تبدیل کنيد با کليک مجدد بر روی یکی از دستگيره ها و با کمک مکان نما می توانيد قطر یا شعاع حدیدی 

  .مشاهده می کنيد که همرا با این تغيير اندازه گذاری نيز تغيير می کند.به این دایره دهيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سبک های اندازه گذاری 

 ابرای دسترسی به سبکه.سبک های اندازه گذاری و شخصی سازی این سبک ها را فراهم می کندبرنامه اتوکد امکان ایجاد 
  .در سطر فرمان مبادرت ورزیم dimstyleرا انتخاب کنيم یا به درج عبارت  Dimension Styleدستور  Dimensionمی توان از منوی 

که با استفاده از گزینه های موجود در این پنجره می توان  باز می شود Dimension Style Manegerبا انتخاب این دستور پنجره 
  .شيوه اندازه گذاری را انتخاب و ویرایش نمود
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  .نام سبک انتخاب که برنامه اکنون از آن استفاده می کند را به نمایش در می آورد Current dimension styleگزینه 

  .نها استفاده نمود قرار داردآليستی از سبکها و شيوه های مختلف که در برنامه وجود دارد و می توان از  Stylesقسمت 

  .مشخص نمود Stylesمی توان چگونگی نمایش سبکها را در قسمت  Listقسمت 

  .پيش نمایشی از سبک انتخابی را نشان می دهد Previewناحيه 

جدید را سبک ک یامکان ایجاد  Newهمچنين دکمه .امکان اختصاص شيوه انتخابی به برنامه را فراهم می کند Set Currentدکمه 
  .فراهم می کند

  .امکان ویرایش سبکهای موجود را به کاربر می دهد Modifyدکمه 

ین تغييرات در مورد اندازه گذاری امکان ایجاد تغييرات در سبک اندازه گذاری را فراهم می سازد با این تفاوت که اOverride دکمه 
های که در درون برنامه در حال اجرا دستور می باشد تاثيری به جا نمی گذارد و تنها در مورد اندازه گذاری که بعد از اجرای دستور 

  .در برنامه ایجاد می شود اجرا می کند

ير های اندازه گذاری مورد استفاده در هر شيوه را امکان مقایسه مابين شيوه های موجود در برنامه در مورد متغي Comparدکمه
  .فراهم ميسازد

  ایجاد یک سبک اندازه گذاری جدید

به نمایش در می Create New Dimension Styleسپس پنجره .را کليک کنيد Newبرای ایجاد یک سبک جدید تنها الزم است دکمه 
  .استفاده نمودبا استفاده از این پنجره می توان به ایجاد شيوه ها .آید
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الگویی  Start Withهمچنين می توان با استفاده از گزینه .برای سبک جدید انتخاب نمودمی توان یک نام  New Style Nameگزینه 
  .برای سبک جدید انتخاب نمود

 Allبا انتخاب گزینه .امکان انتخاب یک موضوع پرداخت تا سبک جدید بر روی چه اندازه گذاری های تاثير بگذارد  Use forگزینه 
dimension تمام اندازه گذاری ها تحت تاثير این سبک قرار می گيرند.  

  س پنجره به نام سپ.را کليک نمود Continueپس از تنظيم و انتخاب گزینه ها برای ادامه ایجاد سبک جدید باید دکمه 

New Dimension Style  به نمایش در می آید و در کنار آن نام سبک جدید قرار دارد.  

  .را کليک کنيم Create New Dimension Styleپنجره  را در Cancelایجاد سبک جدید کافی است دکمه  برای لغو عمليات:نکته

نحوه نمایش اندازه گذاری ها تاثير گذاسته و تنظيمات شيوه جدید  در درون این پنجره سربرگهای مختلفی موجود می باشد که بر
  .را فراهم می کند

  .می باشد که تنظيمات مربوط به خطوط اندازه گذاری را فراهم می کند  Lineسربرگ ،اولين سربرگ

  .امکان مدیریت و ویرایش خطوط اندازه گذاری را فراهم می سازد Dimension lineقسمت 

نوع خط و پهنای خطوط اندازه گذاری را تعيين ،می توان به ترتيب رنگ Lineweightو  Color ، Lintypeبا استفاده از  فيلد کنار گزینه 
  .کرد

  .امکان تنظيم فاصله بين خطوط اندازه گذاری را در اندازه گذاری مبنا را فراهم می سازد Baseline spacingگزینه 

با انتخابی یکی از دو گزینه موجود .ایش یا عدم نمایش خطوط کنار متن اندازه گذاری را به کابر می دهدامکان نم Suppressگزینه 
  .در این بخش می توان به مدیرت این خطوط پرداخت

  .خط اندازه گذاری دوم را ترسيم نمی کند Dim2خط اندازه گذاری اول و گزینه  Dim1گزینه 

در شکل زیر شيوه ترسيم که خط کنار متن با .برای نمایش خط اندازه گذاری تنها کافی است هر دو گزینه را غير فعال کنيم:نکته
سمت چپ  Dim1چون ما برای ترسيم این اندازه گذاری از سمت چپ به راست شروع کردیم .ترسيم نشد Dim1انتخاب گزینه 

  .قرار گرفت
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که در زیر سربرگ ها وجود دارد می توان تغييرات ایجاد شده توسط گزینه ها  previewبا استفاده از قسمت :نکته
  .مختلف را مشاهده نمود

  .تنظيمات مربوط به خطوط رابط را در خود قرار داده است Extensionدر قسمت 

نوع خطو رابط اول ،می توان به ترتيب به انتخاب رنگ Linetype ext line 2و Color ، 1 Linetype ext lineدر فيلد کناری گزینه های 
  .و دوم پرداخت

  .می توان پهنای خطوط رابط را مشخص نمود Lineweightدر فيلد 

با انتخابی یکی از دو گزینه موجود در .امکان نمایش یا عدم نمایش خطوط رابط اندازه گذاری را به کابر می دهد Suppressگزینه 
  .به مدیرت این خطوط پرداخت این بخش می توان

  .خط رابط دوم را ترسيم نمی کند Dim2خط رابط اول و گزینه  Dim1گزینه 

  .امکان تنظيم مقدار بيرون زدگی خط رابط را از خط اندازه گذاری فراهم می کند Extend beyond dim linesگزینه 

  .به تنظيم مقدار فاصله خط رابط تا موضوع اندازه گذاری می پردازد Offset from originگزینه 

با وارد .می توان طول خط رابط را مشخص نمود Lengthکه با انتخاب آن و استفاده از گزینه  Fixed length extension linesگزینه 
  .ی دهدبرنامه آن را به عنوان مقدار طول خط رابط مورد استفاده قرار م ،کردن مقدار طول
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می باشد که می توان به تنظيم نحوه نمایش فلش و نشانه های  Symbols and Arrowsسربرگ ،دومين سربرگ از این پنجره
  .مورد استفاده در اندازه گذاری پرداخت

  .می توان به تنظيم فلش و پيکان سر خط اندازه پرداخت Arrowheadsدر قسمت 

می توان شکل فلش و پيکان سر خط اندازه در نقطه اول و دوم کليک را  Secondو  Firstکنار گزینه های )فيلد(با استفاده از کادر 
را که از آن در دستور یا خط هادی می توان شکل فلش خط راهنما  Leaderهمچنين می توان با استفاده از گزینه .مشخص نمود

Qleader ی گيرد را تنظيم نمودمورد استفاده دقرار م.  

  .می توان اندازه فلش را مشخص نمود Arrow sizeدر کادر زیر عبارت 

  .می باشد Center markمرکز تنظيم شکل و سایز عالمت دستور  Center marksقسمت 

 Markگزینه با انتخاب و فعال نمودن .قابليت اجرا را از دست بدهد Center markباعث می شود دستور   noneبا انتخاب گزینه 
همچنين توسط .اقدام به نشانه گذاری مرکز موضوعات به صورت صليبی کوچک بپردازد Center markسبب می شود که دستور 

  .وجود دارد می توان اندازه نشانه موضوعات را تغيير داد Markکادری که کنار گزینه 

مبادرت به ترسيم دو خط عمود برهم می پردازد به طوری که انتهای  Center markستور برنامه با اجرای د  Lineبا انتخاب گزینه 
  .این دوخط عمد برهم به سمت بيرون حرکت می کند

این مقدار را در کادر  .می توان مقدار شکستی که در اندازه گذاری به اجرا در می آورد را تنظيم نمو Dimension breakدر قسمت  
Break size ی کنيموارد م.  

  .را فراهم می کند Arc Lengthامکان تنظيم مکان قرار گيری شکل مورد استفاده در دستور  Arc length symbolقسمت 
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Perceding dimension text:نشانه مورد استفاده در دستور در کنار متن اندازه گذاری به نمایش در می آید. 

Above dimension text:  روی در کنار متن اندازه گذاری به نمایش در می آیدنشانه مورد استفاده بر. 

None:نشانه ای در دستور ترسيم نمی شود.  

 Jogged وط شکسته را در دستور می توان مقدار زاویه خط Radius jog dimensionدر قسمت  Jog angleبا استفاده از گزینه 
Linear همچنين با استفاده از گزینه .تنظيم نمودJog height factor   در قسمتLinear jog dimension  می توان مقدار  عامل

  .بلندی یا ارتفع خطول شکستگی را مشخص نمود

  .می باشد که امکان مدیریت متن اندازه گذاری و ویژگی های آن را برعهده دارد Textسربرگ د یگر در این پنجره سربرگ 

  

  .فاده در نمایش متن اندازه گذاری را مدیریت نمودمی توان خصوصيات مورد است Text appearanceدر قسمت 

Text style:امکان انتخاب یک سبک متنی را فراهم می سازد.  

Text color:امکان انتخاب رنگ متن اندازه گذاری را به کاربر می دهد.  

Fill color:امکان انتخاب رنگ پس زمينه متن اندازه گذاری را فراهم می سازد.  

Text height: تعيين ارتفاع و بلندی متن اندازه گذاری را فراهم می سازدامکان. 
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Fraction height scale: سازد می فراهمبه شيوه کسری  را گذاری اندازه متن بلندی و ارتفاع تعيين امکان.  

  .کادری  به دور متن اندازه گذاری قرار می گيرد Draw frame aaround textبا انتخاب و فعال نمودن گزینه 

  

   

  .امکان تنظيم چگونگی درج و محل درج متون اندازه گذاری را فراهم می سازد Text placementقسمت 

Vertical:با انتخاب گزینه های .امکان انتخاب شيوه وضعيت عمودی متن اندازه گذاری را نسبت به خط اندازه را فراهم می کند
  .در این فيلد گزینه های به شرح زیر وجود دارد.اد نمودمختلف در این فيلد می توان موقعيت های جدید برای متن ایج

Centered:متن اندازه گذاری در مرکز خط اندازه گذاری قرار می گيرد.  

Above:متن اندازه گذاری بر روی خط اندازه گذاری قرار می گيرد.  

Outside: خط اندازه گذاری قرار می گيرد بيرون درو  خارج ازدرمتن اندازه گذاری.  

Jis:ر اساس کشور ژاپن مدیریت می کند و بر اسا آن استاندار به متن موقعيت بدهيممتن اندازه گذاری را ب.  
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Horizontal:با انتخاب گزینه های .امکان انتخاب شيوه وضعيت افقی متن اندازه گذاری را نسبت به خط اندازه را فراهم می کند
  .در این فيلد گزینه های به شرح زیر وجود دارد.متن ایجاد نمود مختلف در این فيلد می توان موقعيت های جدید برای

:Centeredمتن قرار گيری در وسط خط اندازه گذاری قرار می گيرد. 

At Ext Line 1: متن اندازه گذاری به سمت نقطه اول معرفی شده در حين عمليات اندازه گذاری متمایل می شود و در آن موقعيت
  .قرار می گيرد

At Ext Line 2:  متن اندازه گذاری به سمت نقطه دوم معرفی شده در حين عمليات اندازه گذاری متمایل می شود و در آن
  .موقعيت قرار می گيرد

Over Ext Line 1:متن اندازه گيری در موقعيت خط رابط اول قرار می گيرد. 

Over Ext Line 1: مانند شکل زیر.متن اندازه گيری در موقعيت خط رابط دوم قرار می گيرد.  

 

در این قسمت می توان مقدار فاصله متن اندازه گذاری را از خطوط اندازه گذاری و رابط   Offset from dim lineبا استفاده از گزینه 
  .مشخص نمود

با انتخاب هر .امکان مدیریت و تنظيم نوع تراز بندی مورد استفاده در مورد متن اندازه را فراهم می کند Text alignmentقسمت 
  .یک از گزینه های موجود در این قسمت می توان نوع تراز بندی متن را انتخاب نمود

Horizontal:متن اندازه گذاری در تمام موارد افقی قرار می گيرد. 

Align with dimension line: هم تراز با خط اندازه در می آید موارد تمام در گذاری اندازه متن. 

Iso standard: متن مطابق با استانداردIso به نمایش در می آید.  

در ،می باشد که با استفاده از گزینه های موجود در این سربرگ امکان مدیریت متن و فلش ها Fitسربرگ دیگر این پنجره سربرگ 
  .ا فراهم می کنداندازه گذاری ر

با انتخاب هر  .کار امتداد و هماهنگ ساختن متن و فلش ر خط مورد استفاده در اندازه گذاری را فراهم می کند Fitobtionsقسمت 
  .یک از گزینه ها می توان اجرا و نمایش متن و فلش اندازه گذاری را تنظيم نمود

Either text or arrows: بهترین حالت به اجرا در آورده و به نمایش آنها اقدام نمایيدفلش  و متن اندازه را به.  

Araows: متن اندازه و فلشهای مورد استفاده بين خطوط رابط قرار دهد اما در صورتی که فضا برای متن کافی نباشد فلشهای
 .مورد استفاده در بين خطوط رابط قرار می گيرد و متن اندازه بيرون از خط رابط قرار می گيرد

Text: برنامه متن و فلش اندازه گذاری را در صورتی که فضای کافی برای آن ها وجود داشته باشد هر دو را بين خطوط رابط قرار
متن بين خطوط رابط قرار می گيرد و فلش ها بيرون از خطوط رابط قرار می ،داد و در صورت عدم وجود فضای کافی برای نمایش

 .گيرد

Both text and arrows:و فلش در صورت عدم وجود فضای کافی برای نمایش بيرون از خطوط رابط به نمایش در می آید متن. 

Always keep text between ext line:ما بين خطوط رابط قرار می گيرد هميشه متن اندازگذاری. 
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Suppres arrows if they don't fit inside extension lines:ش وجود نداشته باشد برنامه چنانچه فضای کافی برای ترسيم فل
 .اقدام به ترسيم فلش نمی کند

  

با استفاده از گزینه های .امکان تنظيم و تعيين محل قرار گيری متن اندازه گذاری را فراهم می سازد Text placementقسمت 
  .موجود در این قسمت می توان محل متن را تنظيم نمود

Beside the dimension line: گذاری در کنار خط رابط قرار می گيردمتن اندازه.  

Over dimension line ،with leader:امه توسط یک خط هادی و که برن متن اندازه در یک طرف حط اندازه قرار می گيرد به طوری
  .راهنما متن اندازه را به خط اندازه گذاری متصل می کند
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Over dimension line ،without leader:  بيرون از خط اندازه گذاری قرار می گيرد اما برنامه دیگر یک خط هادی و راهنما متن اندازه
  .برای متن اندازه ترسيم نمی کند

 با انتخاب گزینه .امکان مقياس گذاری به ویژگی های اندازه گذاری را به کابر می دهد Scale for dimension featuresقسمت 
Annotative ا در هنگام انجام  عمليات اندازه گذاری انتخاب نمودمی توان امکان مقياس گذاری ر.  

قرار ) کاغذ(Layoutو   Modelبر نامه یک مقياس اندازه گذاری یکسان در مورد فضای  Scale dimension to layoutبا انتخاب گزینه 
  .می دهد

ادر کنار این گزینه را فراهم می سازد و  در ک امکان وارد نمودن مقدار ضریب مورد نظر  Use overall scale ofبا انتخاب گزینه 
  .تمامی قسمتهای که در اندازه گذاری مورد استفاده قرار می گيرد بزرگتر یا کوچکتر می شود

با انتخاب گزینه ها موجود در این بخش می توان مکان ودرج .امکان ميزان نمودن متن اندازه را فراهم می کند Fine tuningقسمت 
  .متن را تنظيم نمود

Place text manually:امکان تنظيم مکان قرار گيری متن اندازه گذاری به صورت دستی توسط مکان نما را فراهم می کند. 

Draw dim line between ext line:امکان درج متن اندازه توسط ترسيم یک خط مابين دو خط رابط را فراهم می کند.  

می باشد که امکان تنظيم اندازه گذاری و مقياس گذاری متون را با  Primary Units سربرگ دیگر موجود در این پنجره سربرگ
  .استفاده از گزینه های موجود فراهم می کند
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  .امکان تنظيم اندازه گزاری های طولی مورد استفاده را فراهم می سازد Liner dimensionsقسمت  

Unit format:امکان انتخاب نوع واحد اندازه گذاری را فراهم می کند.  

Percision:امکان تنظيم دقت اندازه گذاری و تعداد اعشار را به کاربر می دهد.  

Fraction format:اگر در گزینه .ر اندازه گذاری را فراهم می کندامکان تنظيم شکل نمایش کسر دUnit format ، Fractional  را
  .در این گزینه می توان شيوه های مختلف برای نمایش کسر را انتخاب نمود.انتخاب کنيم این گزینه فعال می شود

:Horizontalخط کسر به صورت افقی به نمایش در می آید. 

Diagonal: نمایش در می آید خط کسر به صورت مورب به. 

Not stacked: خط کسر به صورت مورب و هم ارتفاع با متن اندازه به نمایش در می آید.  

 

 

Decimal separator:امکان تعيين نوع عالمت مورد استفاده در حالت نمایش اعداد اعشاری را فراهم می سازد.  

Round off: متن اندازه را فراهم می سازدامکان مشخص نمودن مقدار عددی برای گرد کردن اعداد.  

Prefix:امکان وارد نمودن عدد یا کلمه ای به عنوان پيشوند متن اندازه گذاری را فراهم می کند. 

Suffix: امکان وارد نمودن عدد یا کلمه ای به عنوان پسوند متن اندازه گذاری را فراهم می کند. 

با استفاده از گزینهای موجود امکان تنظيم مقياس گذاری متن اندازه در اندازه گذاری را فراهم می  Measurement scaleقسمت 
  .کند

Scale factor: تمامی نقشه ها با این عدد ضرب می شود و با انتخاب و فعال .اگر مقداری را در کادر کناری این گزینه درج کنيم
  .عددی که درج می کنيم تنها در فضای کاغذ اثر می گذارد ، Apply to layout dimension onlyنمودن گزینه 

با انتخاب هر یک از گزینه ها می توان .برای تنظيم صفر بعد و قبل از عالمت اعشار استفاده می شود Zero suppressionقسمت 
  .عملکرد نمایش عدد صفر را تنظيم نمود

Leading:یدقبل از عالمت اعشار هيچ صفری به نمایش در نمی آ.  

Trailing: پس از عالمت اعشار هيچ صفری به نمایش در نمی آید.  

  .مرکز تنظيم اندازه گذاری در زوایا می باشد Angular dimensionsقسمت 

Units format: کند می فراهم را زاویه ای گذاری اندازه واحد نوع انتخاب امکان.  

Percision: را به کاربر می دهدامکان تنظيم دقت اندازه گذاری و تعداد اعشار.  

 .برای تنظيم صفر بعد و قبل از عالمت اعشار در اندازه گذاری زاویه ای مورد استفاده قرار می گيرد Zero suppressionقسمت 
Leading:قبل از عالمت اعشار هيچ صفری به نمایش در نمی آید.  

Trailing: پس از عالمت اعشار هيچ صفری به نمایش در نمی آید.  

  .می باشد که امکان تبدیل واحد در لندازه گذاری را فراهم می سازد Alternate Unitsسربرگ دیگر این پنجره سربرگ 
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همچنين با .امکان قرار دادن واحد تبدیل شده متن اندازه برای ما فراهم خواهد شد Display alternate unitsبا انتخاب گزینه 
ختلفی وجود دارد که در این قسمت گزینه های م.فعال می شود Alternate Unitsقسمت  Display alternate unitsانتخاب گزینه 

  .به معرفی می پردازیمقبال با آنها آشنا هستيم اما دوباره 

Units format: کند می فراهم را زاویه ای گذاری اندازه واحد نوع انتخاب امکان.  

Percision: اعشار را به کاربر می دهدامکان تنظيم دقت اندازه گذاری و تعداد.  

Multiplier for alt units: امکان مشخص نمودن ضریب افزاینده برای تبدیل واحد را فراهم می سازد.  

واحد اصلی را برای اندازه گذاری تنظيم می کردیم اما در این سربرگ  Primary Unitsسربرگ   اگر به یاد داشته باشيد در :نکته
 .به نمایش در می آید[ ] واحد تبدیل یافته در داخل کروشه .واحدی را برای تبدیل واحد اصلی انتخاب می کنيم
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  .می توان مکان و موقعيت متن تبدیلی را مشخص نمود Placementدر قسمت 

After primary value: تبدیل واحد شده بعد از متن اصلی قرار می گيردمتن. 

Below primary value: متن تبدیل واحد شده در پایين متن اصلی قرار می گيرد.  

  

یا حد تغييرات که در نقشه  تلرانسمی باشد که امکان درج  Telorancesسربرگ ، New Dimension Styleآخرین سربرگ از پنجره 
  .استفده می شود،کشی صنعتی مورد استفاده قرار می گيرد 

  

  .را برعهده دارد تلرانسامکان تنظيم چگونگی قالب بندی و واحد  Tolerance formatقسمت 

Method:گزینه های  مختلفی وجود دارد که می  ،در فيلد کنار این گزینه.امکان انتخاب شيوه تلورنس گذاری را فراهم می سازد
  .گذاری را مشخص نمود تلرانستوان شيوه 
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None: گذاری در محيط برنامه را از بين می برد تلرانسقابليت.  

Symmetrical: را فراهم می سازد  –و + همراه با عالمت  تلرانسمتقارن که در آن عدد  تلرانسامکان ایجاد.  

Deviation : به صورت مجزا را فراهم می سازد  –و + همراه با عالمت  تلرانسانحرافی که در آن عدد  تلرانسامکان ایجاد.  

Limits:امکان مشخص نمودن محدوده مورد نظر برای تلرانس را به کاربر می دهد.  

Basic:کادری را به دور متن تلرانس به نمایش در می آورد.  

تلرانس را  به ترتيب امکان مشخص نمودن حد باالی خط و حد پایين خط  در عمليات  Lower valueو  Upper valueگزینه های 
 .فراهم می کند

Scaling for height:می توان به درج مقدار ارتفاع متن تلرانس مبادرت ورزید. 

:Vertical position:محل قرار گيری متن در تلورانس مشخ می کند.  

  استفاده نمود Dimension در منوی یا نوار ابزار  Dimensionبرای ایجاد تلرانس می توان از دستور 

  

پس از اینکه تنظيمات مورد نظر خود را در رابطه با سبک جدید انجام دادید و برای پایان دادن به این عمل تنها کافی است بر روی 
  .ه را در مورد سبک جدید اعمال کندتکليک نموده تا برنامه تنظيمات انجام گرف okدکمه 

در پنجره ای که پس از انتخاب دستور (را انتخاب نمود Modifyدکمه برای ویرایش سبک های اندازه گذاری تنها کافی است :نکته
Dimension Style سپس مراحلی را که برای ایجاد سبک جدید طی نموده ایم را دوباره برای ویرایش انجام ) به نمایش در می آید

  . دمی دهي

به انتخاب سبک مورد  Dimensionبرای استفاده از سبکهای اندازه گذاری در هنگام اندازه گذاری کافی است در نوار ابزار  :نکته
  .نظر همانند شکل زیر پرداخت
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  ) Layers(الیه ها 

الیه ها را می توان ترسيمات .الیه ها یکی از امکانات و ویژگی های هستند که می توان از آن ها در امر مدیریت امور استفاده نمود
  .با جمع نمودن تمامی الیه به یک نقشه دست یافته :،جداگانه ای موضوعات یکسان بر روی کاغذ شفاف ناميد

این امکان در درون برنامه فراهم می باشد که به ایجاد الیه های مورد نظر خود اقدام کنيم و 
  .در هنگام لزوم به نمایش یا عدم نمایش الیه ای بپردازیم

خطوط اصلی را در یک الیه و متون ،با استفاده از قابليت ایجاد الیه ها می توان در یک نقشه 
را در الیه دیگر و همچنين می توان اندازه گذاری و موضوعات دیگر را در الیه های جداگانه ای 

  .به نمایش تمامی این الیه ها با هم اقدام کردقرار داد و در آخر 

ن به امکانات ویژه ای در برنامه برای مدیریت الیه ها در نظر گرفته شده است که می توا
از جمله مواردی که می توان به اجرای آن ها در مورد الیه ها .استفاده از آن ها پرداخت

یا پرینت نگرفتن از الیه های مورد نظر و ) چاپ(موضوعاتی همچون امکان پرینت،پرداخت
  .امکان قفل نمودن یا  اعمال رنگ مورد نظر به الیه فراهم ميشود

  .ایجاد و مدیریت الیه ها آشنا می شویم در این فصل با دستورات مختلف برای

  ایجاد و مدیریت الیه ها

در سطر فرمان مبادرت می  layerرا انتخاب می کنيم یا به درج عبارت  layerگزینه  Fomatبرای ایجاد و مدیریت الیه ها از منوی 
  .به نمایش در می آید که می توان از برای مدیریت و ایجاد الیه ها استفاده نمود Layer Peroperties Managerسپس پنجره .ورزیم

  

  

می باشد و می توان از آن برای  Allرا مشاهده می کنيد که دارای عنوان در درون این پنجره و در سمت چپ آن یک نمودار درختی 
الیه های که در گروه های مختلف قرار می گيرند در این قسمت مشاهد می شود و با انتخاب گروه ،نمایش الیه ها استفاده نمود
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تما الیه ها در تمام گروه ها به نمایش در می  Allبا انتخاب گزینه .ر می توان الیه ای مشخص را از ان گروه انتخاب نمودمورد نظ
  .آید

همچنين در این ناحيه .امکانات موجود در ان الیه را نشان می دهدیه ها و در ناحيه سمت راست پنجره می توانيد ليستی از ال.
  .می توان به انجام امور ویرایش مربوط به الیه ها پرداخت

که در تمامی  فایل ها موجود ميی باشد و به صورت استثنایی در الیه  در این ناحيه مشاهده می کنيد) صفر( 0الیه به نام :نکته
الیه ای است که برنامه در شروع  ،این الیه.ها می باشد و امکان ویرایش همچون حذف و تغيير نام در مورد آن فراهم نمی باشد

  .هر فایل به ایجاد آن اقدام می کند

 Layer Peropertiesدر پنجره .شما در زیر می توانيد نام انها را مشاهده کنيد.حال با قسمتهای مختلف این ناحيه آشنا می شویم
Manager این قسمت ها با حرف های اختصاری به نمایش داده و ما برای آشنایی بيشتر شما نام آنها را به نمایش در آوردیم.  

  

Status :نمایش می دهدخالی و برای استفاده را ،امکان نشان دادن الیه های فيلتر شده.  
Name :نام الیه را نشان می دهد که با کليک کردن یا فشردن کليدF2 می توان نام الیه را تغيير داد.  

On : نمودن یک الیه باید بر روی المپی که در قسمت  خاموشبرای .الیه ها را فراهم می کند روشن کردنیا  خاموشامکانOn  در
 .الیه المپ را باید به صورت روشن در آوریم روشن کردنبرای .قرار دارد کليک کرده و آن را به صورت خاموش در آوریم مورد نظر الیه
الیه های که در . ترسيمات آن الیه قابل مشاهده و امکان ویرایش و چاپ آن وجود دارد،الیه های که در حالت روشن باشد:نکته

  .اما قابليت پاک شدن دارند نمی باشدامکان ویرایش و چاپ  ،قابل مشاهده  الیه ترسيمات آن،حالت خاموش قرار دارد
Freeze :رفتاری همانند الیه های خاموش یا غير فعال را دارا می  الیه های منجمد.امکان منجمد کردن الیه ها را فراهم ميسازد

 .الیه های منجمد قابل مشاهده و پاک شدن نمی باشند .باشد
Lock : در حالت قفل الیه ها  در صفحه تصویر به نمایش .را فراهم می سازد قفلامکان قفل نمودن یا خارج نمودن الیه را از حالت

 .اما قابليت مشاهده و چاپ را دارند یرایش بر روی الیه ها وجود ندارددر می آیند اما امکان انجام امور و
منجمد کردن و ذوب کردن الیه ها تنها کافی است بر روی  ،قفل نمودن و باز کردن قفل ،برای خاموش کردن یا روشن کردن :نکته

  .نماد مربوطه کليک کنيد
Color :با انتخاب این گزینه پنجره .می توان به انتخاب و اختصاص رنگ مورد نظر برای الیه ها اقدام نمودSelect Color  به نمایش

  .در می آید که می توان با استفاده از گزینه ها و امکانات موجود در آن برای انتخاب رنگ مورد نظر و اعمال آن به الیه استفاده نمود
  

  .را کليک کنيد تا آن رنگ در الیه اعمال شود OKپس از انتخاب رنگ مورد نظر دکمه 
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Linetype :پنجره  ،با انتخاب این گزینه.می توان نوع الگو خط مورد استفاده در الیه ها را مشخص نمودSelect Linetype  به
  .نمایش در می آید که با استفاده از این پنجره می توان به انتخاب شيوه و الگو مورد نظر برای خط استفاده نمود

  

  
 

Lineweight : نظر برای الیه پرداختمی توان به انتخاب پهنای خط مورد. 
Plot Style :می توان به اختصاص یک سبک چاپ برای موضوعات پرداخت. 

Plot :امکان پرینت نمودن یا پرینت ننمودن را برای الیه فراهم می سازد. 
Description :مشخص پرداختالیه  در از این گزینه می توان به درج توضيحات.  

  

  ایجاد الیه جدید

یک الیه  ،بر روی این دکمه کليک با .استفاده نمودموجود در این پنجره   New Layerبرای ایجاد الیه جدید می توان از دکمه 
را در ناحيه ای که به آن اشاره ... به الیه های موجود در فایل اضافه می شود و امکان تنظيم و ویرایش الیه مانند تغيير نام و

 .فراهم می سازد،شد

  .استفاده نمود   New Layer Frozen VP In All Viewportsبرای ایجاد یک الیه منجمد می توان دکمه  
 

استفده نمود و برای در جریا قرار دادن الیه های منتخب می توان از   Delete Layerبرای حذف یک الیه می توان از دکمه 

  .استفاده نمود Set Currentدکمه 

وجود دارد که الیه ای که در جریان قرار دارد و  ترسيمات بر روی آن انجام می گيرد را به  Current layerگزینه ،در کنار این دکمه ها 
  .نمایش در می آورد

  .ختبا استفاده از دکمه های که در قسمت چپ این پنجره قرار دارد می توان به ایجاد گروه از الیه ها و فيلتر نمودن انها پردا
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پس از انتخاب این دکمه می توان نامی را .امکان ایجاد یک گروه از الیه ها را فراهم می نماید  New Property Filterدکمه 
  .به آن گروه افزود برای گروه در نظر گرفت و سپس الیه های مورد نظر خود

 

این دکمه امکان فيلتر .استفاده قرار می گيردبرای فيلتر نمودن الیه های که در یک گروه مورد ، New Group Filterدکمه 
  .نمودن الیه ها را بر اساس خواصشان فراهم می کند

 Invertقرار دارد که با انتخاب گزینه  Indicate layers in useو  Invert filterدو گزینه  Layer Peroperties Managerدر پایين پنجره 
filter ،گزینه .های درون ناحيه سمت راست فراهم می شود امکان معکوس نمودن وضعيت فيلتر الیهIndicate layers in use 

  .در ناحيه سمت راست پنجره می شود مورد استفاده موجب نمایش نام الیه

تغييرات را به برنامه اعمال نمود و همچنان پنجره  Applayپس از انجام تنظيمات مورد نياز در الیه ها می توان با استفاده از دکمه 
  .پنجره را فراهم می سازدامکان اعمال تغيير به برنامه و خروج از  Okبا استفاده از دکمه .در حالت نمایش باشد

  عبارت  ،در سطر فرمان – LAYER  وارد کردنبا .برنامه امکان ایجاد الیه و مدیریت الیه ها را توسط سطر فرمان فراهه ساخته:نکته

Enter an option [?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/state] 

تمامی گزینها را .به نمایش در می آید که می توان به انتخاب و مدیریت الیه ها با استفاده از گزینه های موجود در دستور پرداخت
  .آشکار شده و با انها آشنا شدیم Layer Peroperties Managerدر پنجره 

  کاربرد الیه ها

برای ).الیه را به الیه جاری تبدیل کنيد(باید آن الیه را فعال نمایيد،برای اینکه از یک الیه به عنوان بستر ترسيمات استفاده نمایيد
را کليک  Set currentنام الیه دو بار کليک نموده و دکمه  Layer Peroperties Managerفعال نمودن یک الیه می توانيد داخل پنجره 

ا این به بعد هر شی جدید که ترسيم نمایيد بر روی .مربوط به آن الیه آشکار می شود Statusیک عالمت کنترل در ستون .کنيد
  .می شودالیه فعال قرار گرفته و رنگ و نوع خط و ضخامت آن شی بر اساس خصوصيات الیه فعال تنظيم 

  

می توایند از نوار  )فعال کردن و منجمدکردن(و مدیریت آن الیه ها برای تغيير .برای فعال نمودن الیه راه ساده تری هم وجود دارد
  .استفاده نمود Dashbordeاز قسمت مربوط به الیه ها در پالت یا   Layersابزار
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تاسيسات برقی و اندازه گذاری را در یک الیه مجزا ،دیوارها  ،دربها،پنجره هابه عنوان مثال در ترسيم معماری سعی می شود که 
 .قرار دهند

  .با انتخاب هر شی در ترسيم الیه مربوط به آن شی را مشاهده می کنيد:نکته

با انتخاب این دستور منوی با .می توان به انجام امور نمایش یا عدم نمایش الیه ها پرداخت Layer toolsبا استفاده از  دستور 

  .آشنا می شویم بعضی از آنهاگزینه های مختلف به نمایش در می آیدکه با 

 Make Object’s Layer Current:با انتخاب این گزینه عبارت .الیه جاری را توسط انتخاب موضوعات فراهم می کند امکان انتخاب
Select object whose layer will become current  در سطر فرمان به نمایش در می آید که باید به انتخاب موضوع مورد نظر که

الیه مرتبط با آن موضوع به عنوان الیه ،پس از انتخاب موضوع .می خواهيم الیه آن به عنوان الیه جاری در برنامه شود بپردازیم
  .مشاهده کنيد  Layersابزارجاری انتخاب می شود و ان را می توانيد در نوار 

Layer Pervious: امکان انتخاب الیه قبلی را به عنوان الیه جاری
  .فراهم می کند

Layer Walk: امکان غير فعال نمودن الیه ها و نمایش موضوعات
باانتخاب این .مورد استفاده در آن الیه را فراهم می سازد

به نمایش در می آید که از آن می توان  Layer Walkپنجره ،گزینه
برای نمایش موضوعات .برای نمایش موضوعات استفاده نمود

موجود در هر الیه تنها الزم است آن الیه را از این پنجره انتخاب 
  .نمود تا برنامه به نمایش موضوعات موجود در آن الیه اقدام کند
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  .فراهم می کند امکان نگهداری الیه ها را Restore on exitگزینه 

  .امکان حذف الیه ها را فراهم می کند،که در پایين این پنجره قرار دارد Pureدکمه 

Layer Match: با انتخاب این گزینه برنامه عبارت .الیه موضوعات منتخب به الیه هماهنگ اتفاده نمودامکان تبدیلSelect objects to 
be changed پس از انتخاب .را به نمایش در می اورد که باید به انتخاب موضوعاتی که قصد داریم الیه انها عوض شود بپردازیم

را به نمایش در می آورد که  Select object on destination layer or [Name]برنامه عبارت ،موضوعات و پایان دادن به عمل ترسيم
رد نظر وجود دارد پرداخت تا برنامه موضوع قبلی را به الیه موضوع جدید انتقال دهد یا با انتخاب باید به انتخاب موضوع که در الیه مو

می آید که می توان الیه مورد نظر را برای موضوع  به نمایش در Change to Layerپنجره  ، Nameبا انتخاب گزینه .پرداختگزینه 
   .قبلی انتخاب نمود

  

Layer Isolate: با انتخاب .نمودن الیه های موضوعات منتخب را فراهم می سازد و ما بقی الیه ها غير فعال می شودامکان فعال
به نمایش در می آورد که باید به انتخاب  Select objects on the layer(s) to be isolated or [Settings]این گزینه برنامه عبارت 

الیه های موضوعات منتخب فعال و الیه ،پس از انتخاب موضوعات.پردازیمموضوعاتی که می خواهيم الیه های آنها فعال شود ب
  .های دیگر غير فعال می شود

Layer Off:پس از انتخاب این گزینه با انتخاب هر .امکان غير فعال نمودن الیه ها را با عمل انتخاب موضوعات فراهم می سازد
  .موضوع برنامه الیه موضوع منتخب را غير فعال می کند

Turn All Layers on:با انتخاب این گزینه تمامی الیه ها موجود در برنامه فعال می شوند.  

Layer Freeze :پس از انتخاب این گزینه با انتخاب هر .امکان منجمد نمودن الیه ها را با عمل انتخاب موضوعات فراهم می سازد
  .موضوع برنامه الیه موضوع منتخب را غير فعال می کند

Thaw All Layers:با انتخاب این گزینه تمامی الیه های که به صورت .امکان ذوب نمودن تمامی الیه های منجمد را فراهم ميسازد
 .از حالت منجمد خارج می شوند ،منجمد بودن

Layer:امکان قفل نمودن الیه ها را با انتخاب موضوعات فراهم می کند.  

Layer Unlock: برنامه پس از انتخاب .با عمل انتخاب موضوعات فراهم می کند ،حالت قفلامکان خارج کردن  الیه ها را از
  .از حالت قفل خارج می کندبالفاصله الیه آن موضوع را  ،موضوعات

Layer Delete:پس از .برنامه الیه موضوع را حذف می کند،پس از انتخاب موضوع .امکان حذف الیه های موضوعات انتخاب پرداخت
را به  <Do you wish to continue? [Yes/No] <Noبرنامه عبارت  Enterپایان دادن به عمل انتخاب و حذف الیه ها با فشردن کليد 

اجرا متوقف شده  noدر صورت استفاده از گزینه .استفاده نمود Noیا  Yesکه می توان در جواب آن از یک گزینه .نمایش در می آورد
  .امکان اجرای کامل دستور فراهم می شود، Yesو امور لغو می گردد و با انتخاب گزینه 
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 .و حذف الیه جاری را فراهم نمی سازدامکان انتخاب   Layer Deleteبرنامه در دستور :نکته

  .مانند منجمد کردن و قفل نمود الیه ها اقدام نمود ،به اعمال تغيير در الیه ها نمی توا  ∏ Layersبا استفاده از نوار ابزار :نکته
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  Windowآشنایی با منوی 

گاهی شما چندین فایل را با برنامه اتوکد باز .با استفاده از این منو می توان به بستن و چگونگی نمایش نرسيمات مختلف پرداخت
به نمایش در می آورد اما با ایتفاده از گزینه های اسن منو می توان به  کرده و برنامه به طور پيش فرض آخرین فایل باز شده را
  .نمایش و چگونگی نمایش ترسيمات این فایلها پرداخت

  .حال با گزینه های موجود در این منو و عملکرد آنها آشنا می شویم

  

اگر در فایل جاری تغييراتی ایجاد .یل ترسيمی و یا فایل جاری در برنامه را فراهم می سازداامکان بستم آخرین ف Closeگزینه 
برنامه پنجره ای را با یک پيام آشکار می کند  و از شما سوال می کند آیا مایليد تغييرات جدید در ،را داشتيدکردیم و قصد بستن 
  فایل ذخيره شود؟

  
  
  

  

  

  

  

 .می سازدامی فایلهای را فراهم امکان بستن تم Close Allگزینه 

  .یا پنجره برنامه پرداخت) Toolbars(امکان قفل نمودن نوار ابزار ها Lock Location گزینه   
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 Dockedبا انتخاب گزینه .امکان معلق کردن و جابه جا کردن نوار ابزار ها را فراهم می سازد Floating Toolbarsبا انتخاب گزینه 
Toolbars اشاره گر ماوسبا قفل کرد نوار ابزار ها نمی توان نوار ابزارها را توسط .امکان قفل کردن نوار ابزار ها فراهم می شود 
  .جابجا کرد

می توان به قفل نمودن  Docked Windowsامکان جابجا کردن پنجره برنامه را فراهم ساخته و گزینه  Floating Windowsگزینه 
  )ه عملکرد مناسبی ندارداین دکم.(پنجره پرداخت

به ترتيب امکان قفل کردن  و باز نمودن قفل نوار ابزار و پنجره  Unlocked  و گزینه Lockedو با انتخاب گزینه  Allبا انتخاب گزینه 
 .برنامه را فراهم می سازد

  کار با پنجره ها

سمت راست پنجره برنامه و پنجره ترسيمات قراردارد می در گوشه باال و ) System menu control(آیکن کنترل پنجرهبا استفاده از 
 با استفاده از .پنجره برنامه یا پنجره ترسيمات پرداخت) close(یا بستن ) maximize(بزرگ گردن  ،) minimize(توان به کوچک کردن 

  .موجود در پنجره برنامه می توان به اعمال تغيير پرداخت دکمه های 
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به اعمال تغيير تنها در می توان  ،موجود در قسمت راست باالی ناحيه ترسيمات)  (از دکمه هایهمچنين با استفاده 
  .فایل جاری اقدام نمودمورد 

ناحيه (که در زیر به انها اشاره می شود نحوه نمایش فایلهای باز شده  Windowموجود در منوی با انتخاب هر یک از گزینه های 
  .را تغيير می دهد)ترسيمات

Cascade:همانند شکل زیر.فایلهای باز شده را به صورت آبشاری به نمایش در می آورد.  

 

  

 

Tile Horizontally :های باز شده را به صورت پنجره های افقی کوچک به نمایش در می آورد لفای.  
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Tile vertically:  آوردفایل های باز شده را به صورت پنجره های عمودی کوچک به نمایش در می.  

 

  

برای مشاهده فایل های باز شده می توان از آدرس محل قرار گيری فایلها به همراه نام فایل در انتخای منوی باز شده توسط 

Window مشخص شده است فایل انتخاب شده با عالمت .اتفاده نمود.  
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  تهيه پالت و چاپ ترسيمات
ترسيمات و به خصوص ترسيمات . بيشتر ترسيماتی که در محيط اتوکد انجام می دهيد در نهایت باید چاپ شوند

پرینترها و پالترهای متنوع در بازار وجود . چاپ می کنيم) رسام( معماری را بر روی کاغذ پالت و توسط دستگاه پالتر 
در این دستگاههای می توانيد از انواع کاغذ برای چاپ ترسيم استفاده نموده و . دارند که توانایی های متفاوت دارند

  .اندازه های متفاوت کاغذ را استفاده نمایيد
در واقع طی این فرآیند باید ترسيم را . زیدفرآیند آماده سازی ترسيمات برای تهيه پالت و چاپ را می آمو فصلدر این 

برای هر ترسيم می توانيد . ترسيم می ناميم Layoutفرآیندی که آن را صفحه بندی یا . بر روی کاغذ جای دهيد
 . بيش از یک صفحه بندی ایجاد نمایيد

  
  آماده سازی ترسيم برای تهيه پالت یا چاپ 
ممکن است ترسيم فاقد یک بلوک . ارند که باید آنها را انجام دهيد پس از تکميل یک ترسيم هنوز جزیياتی وجود د

عنوان باشد یا ممکن است بلوک عنوان داشته باشد اما بخواهيد برخی جزیيات و توضيحات این بلوک را تکميل 
 بنابراین. ممکن است ترسيم شامل الیه هایی باشد که نمی خواهيد محتوی آنها بر روی کاغذ چاپ شود. نمایيد

  .قرار دهيد Not plottableابتدا باید این الیه ها را منجمد نموده یا خاموش نموده یا در وضعيت 
هنگام چاپ ترسيم یا تهيه . در بيشتر ترسيمات معماری و مکانيکی چند نمای گوناگون از مدل را ایجاد می کنيم

 .رار گرفته باشندپالت باید مطمئن شوید که نماهای گوناگون مدل به خوبی در فضای کاغذ ق
  

  تهيه پالت چرکنویس 
ک پالت چرکنویس تهيه نمایيد تا از درستی خود ترسيم و از درستی روش چاپ آن یبهتر است هميشه ابتدا 

اگر چه امکان مشاهده پيش نمایش پالت در محيط اتوکد وجود دارد اما ممکن است آنچه بر . اطمينان حاصل نمایيد
بنابراین توصيه می . با آنچه بر روی کاغذ پالت چاپ می شود متفاوت باشد دمی کنيروی صفحه کامپيوتر مشاهده 

کنم همواره ابتدا یک پالت چرکنویس بر روی کاغذهای ارزان قيمت چاپ کنيد و سپس از کاغذهای گران قيمت برای 
 .پالت نهایی استفاده نمایيد

  
  تهيه پالت یک ترسيم از فضای مدل 

در این فضا است که ترسيمات را انجام . کار می کنيم) Model space( در محيط اتوکد بطور معمول در فضای مدل 
. در این کتاب تاکنون همواره از فضای مدل در اتوکد استفاده نموده ایم. داده و آنها را ویرایش و دستکاری می کنيم

  .مشاهده می کنيد که فعال است Modelیک سربرگ با نام . اگر به پایين سمت چپ پنجره اصلی اتوکد دقت نمایيد
در ) Layout( برای تهيه پالت باید از فضای صفحه بندی . پس از تکميل ترسيمات باید پالت را تهيه و چاپ نمایيد 

  .محيط اتوکد استفاده نمایيد
  

  
  

  ایجاد یک صفحه بندی در فضای کاغذ 
در این شرایط باید یک صفحه بندی . ماهای گوناگون ایجاد نموده باشيدممکن است از یک ترسيم در محيط اتوکد ، ن

البته فضای کاغذ مخصوص . متناسب با فضای کاغذ ایجاد شده تا بتوانيد همه نماهای ترسيم را چاپ کنيد
.  ترسيمات سه بعدی است اما اغلب از این ویژگی برای صفحه بندی ترسيمات دو بعدی نيز استفاده می کنی

. به شی امکان می دهد تا نماهای گوناگون از یک ترسيم را بر روی یک کاغذ چاپ کنيد) Paper space(کاغذ فضای 
برای جا . ایجاد فضای کاغذ یعنی ایجاد یک صفحه کاغذ با اندازه مناسب و قرار دادن نماهای گوناگون ترسيم در آن 

  .اتوکد کمک می گيریمدادن نماهای گوناگون ترسيم از ویژگی دیدگاههای شناور در 
یک محيط بصری است که به کمک آن می توانيد روش چاپ پالت ترسيم را مشاهده نمایيد  Layoutصفحه بندی یا 

  .می توانيد چند صفحه بندی گوناگون برای یک ترسيم ایجاد نمده و سپس هر کدام آنها را جداگانه پالت بگيرید. 
  

  وارد شدن در فضای کاغذ
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اما از صفحه بندی فضای کاغذ برای تدارک تهيه پالت . ضای مدل ایجاد نموده و ویرایش می کنيد ترسيمات را در ف
هنگامی که در فضای کاغذ قرار می گيرید ، فقط امکان مشاهده نماهای گوناگون از . یک ترسيم استفاده می کنيد

  .ترسيم را دارید
بطور معمول در این فضا فقط . را کليک می کنيد Layoutبرای وارد شدن در فضای کاغذ در هر ترسيم ، ابتدا سربرگ 

را کليک  Modelسپس برای بازگشت به فضای مدل کافی است سربرگ . یک دیدگاه شناور از ترسيم وجود دارد 
 .کنيد

  

  
 

این دیدگاه را همچنين می توان توسط دستگيره ها تغيير .تنها محتویات موجود در دیدگاه شناور چاپ می شود:نکته
 .اندازه داد تا دیدگاه مورد نظرمان در چاپ ترسيمات لحاظ شود

  استفاده از برنامه خبره صفحه بندی 
فرآیند ایجاد صفحه بندی یک ترسيم در فضای کاغذ را بسيار ) برنامه خبره صفحه بندی (  Layout wizardویژگی 

  .ساده اجرا می کند
  . را کليک کنيد create layoutدر منوی باز شده گزینه .را انتخاب می کنيم Wizard دستور  Toolsاز منوی  به ترتيب

  
یک نام دلخواه برای این  Enter a nameدر فيلد . از این برنامه خبره آشکار می شود create layoutپنجره  سپس

  . صفحه بندی تایپ نمایيد
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  .را کليک کنيد تا به پنجره بعدی این برنامه خبره منتقل شوید Nextسپس دکمه 

می توانيد در این پنجره نام یکی از چاپگرهای متصل به . در پنجره بعدی باید نام یک پالتر تنظيم شده را انتخاب کنيد
  .را کليک کنيد Nextسپس دکمه . سيستم را انتخاب نمایيد 

  
و نيز واحد استفاده شده برای اندازه گذاری ترسيم را انتخاب و ) یا چاپ(  در مرحله بعد باید ابعاد کاغذ پالت

  .را کليک کنيد Nextسپس دکمه . مشخص نمایيد
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ابعد کاغذ انتخابی را  Paper size in unitsدر قسمت .باید واحد ترسيم را انتخاب نمود Drawing unitsدر قسمت 

  .مشاهده می کنيد
ارتفاع (  Landscapeیا به روش ) ارتفاع بزرگتر از پهنا(  Portraitکه ترسيم به روش  در مرحله بعد مشخص می کنيد

  .را کليک کنيد Nextسپس دکمه . پالت شود) کوچکتر از پهنا

  
پس از انتخاب نوع بلوک عنوان می . در مرحله بعد می توانيد یک بلوک عنوان را به پالت این ترسيم اضافه نمایيد

را فعال کنيد  Xrefرا انتخاب کنيد تا بلوک عنوان به روش یک بلوک داخل ترسيم قرار گيرد یا گزینه  Blockتوانيد گزینه 
  .را کليک کنيد Nextسپس دکمه . تا بلوک عنوان به روش ارجاع بيرونی داخل ترسيم قرار گيرد
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 Viewport setupزیر قسمت . مایيددر مرحله بعد باید دیدگاههای مورد نياز برای تهيه پالت این ترسيم را مشخص ن

  :چهار گزینه به شرح زیر در اختيار دارید 
  .که به شما اجازه می دهد تا دیدگاه شناور دلخواه را داشته باشيد  Noneگزینه 
  .و ایزومتریک ایجاد می کند Sideو  Frontو  Topاز دیدگاههای  2×2که آرایه ای  Std.3d engineering viewsگزینه 
  .که به شما امکان می دهد یک آرایه از دیدگاههای دلخواه ایجاد نمایيد Arrayگزینه 

  
را کليک  Nextیک روش تعيين مقياس برای دیدگاهها را انتخاب نموده و سپس دکمه  scale Viewportسرانجام در 

  .می کنيد
  

می توانيد دو گوشه را مشخص کنيد که ابعاد دیدگاه ها را مشخص  Select locationدر مرحله بعد به کمک دکمه 
 .می کنند
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 .را کليک می کنيد Finishسرانجام دکمه 

  
   Wizardصفحه بندی ترسيمات در فضای کاغذ بدون کمک 

می  در هر ترسيم. استفاده نمایيد Layout wizardبرای ایجاد صفحه بندی در فضای کاغذ لزومی ندارد تا از برنامه 
داشته باشيد برای ایجاد یک صفحه بندی جدید کافی است ) Modelشامل فضای ( صفحه بندی  256توانيد حداکثر 

 .روی یکی از سربرگ های موجود کليک راست نموده و سپس گزینه های زیر در اختيارتان قرار می گيرند

  
  .برای ایجاد یک صفحه بندی جدید New layoutگزینه 
یا  dxf.یا  dwg.را باز می کند و داخل آن می توانيد فایلهای با پسوند  Select fileکه پنجره  From templateگزینه 
.dwt سپس صفحه بندی دلخواه را در پنجره . را پيدا کرده و باز کنيدInsert layout  انتخاب نموده و دکمهOK  را

  .دیگر را به ترسيم فعلی وارد می کنيدکليک می کنيد به این ترتيب یک صفحه بندی موجود در یک فایل 
  .را حذف می کند) که سربرگ آن کليک شده؟( که صفحه بندی منتخب  Deleteگزینه 
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  .تغيير دهيد) و نام سربرگ آن را( که به شما امکان می دهد نام صفحه بندی  Renameگزینه 
مانند ابتدا یا انتهای ( کان دیگری که به شما امکان می دهد صفحه بندی منتخب را به م Move or copyگزینه 

  .منتقل یا کپی نمایيد) سربرگ ها 
  .انتخاب می کند)و سربرگ های آنها را(که همه صفحه بندی ها  Select all layoutsگزینه 
  .که آخرین صفحه بندی فعال شده را دوباره فعال می کند Activate previous layoutگزینه 
  .پنجره مدیریت تنظيم صفحه را باز کرده و در اختيار شما قرار می دهد که Page setup managerگزینه 
 .که پنجره تنظيمات را باز می کند Plotگزینه 

  
  پنجره مدیریت تنظيمات صفحه

تنظيماتی را برای آن صفحه بندی ) و یا بدون کمک آن   Wizardبه کمک برنامه ( هنگام ایجاد یک صفحه بندی جدید 
همه صفحه بندیهای موجود در یک ترسيم و  Page setup managerبه کمک پنجره . انتخاب و مشخص می نيد 

هر صفحه . در یک ترسيم می توانيد چند صفحه بندی متفاوت ایجاد نمایيد. تنظيمات آنها را یکجا در اختيار می گيرید
بر روی سربرگ یکی از صفحه بندی های برای استفاده از این ویژگی . تنظيمات صفحه جداگانه دارد بندی نيز

  .را انتخاب نمایيد Page setup managerموجود کليک راست نموده و گزینه 
  

  
 Pageداخل پنجره . به نمایش در می آید Page Setup Managerپنجره  Page setup managerبا انتخاب گزینه 
setup manager اسامی همه صفحه بندی های موجود و تنظيمات صفحه آنها را در اختيار دارید.  

دراین پنجره می توانيد یک تنظيم صفحه جدید ایجاد نموده یا تنظيمات صفحه مربوط به هر یک از صفحه بندی ها را 
  .صفحه بندیهای موجود نسبت دهيد یا می توانيد یک تنظيم صفحه را به یکی از. دستکاری نموده و اصالح نمایيد

را انتخاب  Page setup managerابتدا بر روی سربرگ یکی از صفحه بندی های موجود کليک راست نموده و گزینه 
 .نمایيد
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یک نام دلخواه برای این تنظيم صفحه  Nameدر فيلد . را کليک کنيد Newبرای ایجاد یک صفحه بندی جدید ، دکمه 
نام یکی از صفحه بندی های موجود را انتخاب کنيد تا از آن به عنوان پایه برای  Start withزیر قسمت . وارد کنيد

  .ایحاد تنظيمات جدید استفاده نمایيد

  
  .باز شده و تنظيمات گوناگون صفحه را در اختيار شما قرار می دهد Page setupسپس پنجره 
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  .نام یک چاپگر یا پالتر متصل به سيستم را انتخاب نمایيد Printer/plotterزیر قسمت 

  .اندازه کاغذ مورد استفاده برای چاپ یا پالت را انتخاب می کنيد Paper sizeدر فيلد 
اما می توانيد در . انتخاب شده که صفحه بندی را چاپ می کند Layoutینه بطور پيش فرض گز plot areaدر قسمت 

  این.را انتخاب کنيد Windowیا  Extentsیا  Displayکليک نموده و گزینه های  What to plotفيلد 
Limits: ناحيه تعریف شده د رفضایLimits چاپ می شود.  

Extents:کل موضوعات رسم شده چاپ ميشود. 
Display:موضوعاتی که در حال حاضر در صفحه ترسيم مشاهده می شود. 

Window:موضوعات داخل آن را چاپ می کند،این گزینه با تعيين دو گوشه یک مستطيل.  
می توانيد پالت را از گوشه چپ پایين آن جابجا کنيد اگر قرار نيست تا کل صفحه بندی را  Plot offsetدر قسمت 

را فعال کنيد تا مرکز ناحيه ای که باید چاپ شود د رمرکز پالت قرار  Center to plotه پالت نمایيد بهتر است گزین
  .گيرد

  .مقياس چاپ پالت را انتخاب کنيد Scaleدر فيلد  Plot scaleدر قسمت 
  .می توانيد یک جدول سبک پالت را انتخاب نمایيد Plot style talbeدر قسمت 
  .ی توانيد وضعيت نمایش در فضای مدل را تغيير دهيدم Shaded viewports optionsزیر قسمت 
را می توانيد غير فعال نمایيد تا هنگام چاپ ترسيمات از  Plot object line weightsگزینه  Plot optionsزیر قسمت 

این امکان را فراهم می کند تا  Plot with plot stylesگزینه . ضخامت خط نسبت داده شده به اشيا استفاده نشود
اگر این گزینه را غير فعال نمایيد ، سبکهای پالت اختصاص یافته به . الیه ها با سبک پالت تنظيم شده چاپ شوند

سبب می شود تا اشيا قرار  Plot paperspace lastگزینه . اشيا داخل الیه ها هنگام چاپ محاسبه نمی شوند
  .گرفته در فضای کاغذ در آخرین مرحله چاپ شوند

  .گرایش چاپ ترسيم روی کاغذ را مشخص می کنيد  Drawing orientationدر قسمت 
برای اینکه یک تنظيم صفحه را فعال کنيد، ابتدا نام آن . را کليک کنيد OKپس از انجام تنظيمات و تغيير آنها دکمه 

نظيم صفحه چاپ به این ترتيب صفحه بندی فعلی با آن ت. را کليک کنيد Set currentرانتخاب نموده و سپس دکمه 
  .خواهد شد

  
  ایجاد دیدگاههای شناور 

هر گاه یک صفحه بندی . برای دیدن مدل ترسيم شده در صفحه بندی فضای کاغذ به یک دیدگاه شناور نياز دارید
دیدگاههای شناور خصوصياتی دارند که . جدید ایجاد نمایيد ، آن صفحه بندی بطور پيش فرض یک دیدگاه شناور دارد

  .جاد صفحه بندی باید به آنها دقت نمایيدهنگام ای
برخالف دیدگاههای معمولی ، دیدگاههای شناور اشيا واقعی هستند که می توانيد آنها را پاک کرده ، جابجا نموده 

می توانيد آنها را روی الیه های جداگانه قرار دهيد و سپس رویت پذیری آنها را خاموش یا روشن . یا بسط دهيد
می توانيد ابعاد و امکان قرار گيری آنها را به . دارد تا یک دیدگاه شناور تمام فضای صحنه را بگيردلزومی ن. کنيد

  .دلخواه تغيير دهيد
  .در فضای کاغذ ، نشانه صليب محدود به یک دیدگاه شناور نخواهد بود

  .اگانه تنظيم نمایيدرا در هر یک از دیدگاههای شناور جد Uscمی توانيد آشکار یا پنهان نمودن نماد مختصات 
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  .می توانيد به هر تعداد که الزم است ، دیدگاههای شناور ایجاد نمایيد
آنچه در فضای کاغذ ترسم می کنيد هيچ تأثيری در مدل اصلی ندارد و به همين دليل اگر به فضای مدل برگردید آن 

  .ترسيمات را نخواهيد دید
بنابراین قبل از ایجاد دیدگاههای بهتر است الیه مورد نظر را به  .دیدگاههای شناور در الیه جاری ایجاد می شوند 

  .الیه جاری تبدیل نمایيد
در  viewportsگزینه  Veiw از منویبرای ایجاد دیدگاه شناور جدید ابتدا به فضای صفحه بندی منتقل شده و سپس 

   .انتخاب نمایيدرا یکی از گزینه های زیر  منوی به نمایش در می آید که  را کليک نموده و
Named viewports  : اگر قبال ترکيبی از چند دیدگاه را ایجاد و ذخيره

نموده باشيد ، به کمک این گزینه می توانيد آن را انتخاب نموده و 
  .فراخوانی نمایيد
New viewports  : با انتخاب این گزینه ، پنجرهViewports باز می شود .

  .را کليک کنيد OKیکی زا روشهای موجود را انتخاب نموده و دکمه 
1.viewport : هر گاه این گزینه را انتخاب نمایيد باید دو نقطه مقابل یکدیگر

در فضای کاغذ را مشخص کنيد تا یک دیدگاه شناور جدید با ابعاد و در 
  .موقعيت دلخواه ایجاد نمایيد

2.viewport :ین گزینه را انتخاب نمایيد ابتدا باید روش استقرار دو هرگاه ا
سپس داخل فضای . دیدگاه را به شکل عمودی یا افقی مشخص نمایيد

صفحه دو نقطه مقابل یکدیگر را مشخص می کنيد تا دو دیدگاه جدید 
  .داخل کادر مشخص شده ایجاد شوند

3.viewports شناور در  به کمک این گزینه می توانيد همزمان سه دیدگاه
پس از انتخاب این گزینه باید روش کنار هم قرار . فضای کاغذ ایجاد نمایيد

سپس دو نقطه مقابل هم در . گرفتن سه دیدگاه جدید را مشخص کنيد
  .فضای صفحه را مشخص می کنيد تا سه دیدگاه جدید داخل آن کادر قرار گيرند

4.viewports  :توانيد چهار دیدگاه شناور جدید را یکجا در فضای کاغذ ایجاد و  هرگاه این گزینه را انتخاب نمایيد می
  .مستقر نمایيد

Polygonal viewport  : این گزینه به شما امکان می دهد تا فضایی از خط ها و کمانها را داخل فضای کاغذ ایجاد
  .نموده و داخل آن یک دیدگاه شناور قرار دهيد

Object  :کی از اشيا موجود را انتخاب نموده تا دیدگاه شناور جدید داخل آن شی به کمک این گزینه می توانيد ی
  .ایجاد شود

  
  بازگشت به فضای مدل داخل یک صفحه بندی 

برای بازگشت به فضای . پس از ایجاد دیدگاه یا دیدگاههای شناور داخل صفحه بندی باید به فضای مدل برگردید
  :مدل از داخل یک صفحه بندی دو روش دارید

  .در سطر وضعيت برنامه را کليک کنيد Paperدکمه 

  
  .داخل محدوده دیدگاه مورد نظر دوبار کليک کنيد

  
برای اینکه یک دیدگاه شناور را در حداکثر ابعاد مشاهده نمایيد ، ابتدا کادر اطراف آن ددیگاه را کليک کنيد تا :نکته

  .را انتخاب کنيد Maximize viewportسپس کليد راست نموده و گزینه . انتخاب شود
سپس می توانيد عمليات ترسيم ، تغيير بزرگنمایی ، ویرایش اشيا و تغيير نمای دید را مانند فضای مدل انجام 

  .دهيد
برای اینکه ابعاد یک دیدگاه شناور را به وضعيت قبلی آن برگردانيد ، بر روی محدوده قرمز رنگ آن کليک نموده و 

  .را انتخاب نمایيد Maximize viewportگزینه  سپس کليک راست نموده و
  

   یک ترسيم چاپ
پالت در واقع خروجی ترسيم را بر روی کاغذ یا . پس از ایجاد صفحه بندی مناسب می توانيد ترسيمات را چاپ کنيد

جری را اولين گام برای تهيه پالت از یک ترسيم آن است که چاپگر یا پالتر م. سایر انواع رسانه ها چاپ می کندذ
  .وسيله چاپگر باید به کامپيوتر متصل بوده و روشن باشد و کاغذ مناسب داخل آن قرار گرفته باشد. کنترل نمایيد 
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در نوار منو را  plotدستور  Fileاز منوی در نوار ابزار استاندارد را کليک نموده یا  Plotبرای شروع عمليات ابتدا دکمه 
 Plotپنجره ای با عنوان  سپس.اقدام به چاپ ترسيم کنيد Ctrl+pهمچنين می توانيد با فشردن کليد .انتخاب نمود

  .دارد Page setupآشکار می شود که شباهت زیادی به پنجره 
  
  

  
موجود کليک نموده و یک تنظيم صفحه موجود را انتخاب کنيد تا  Nameکادر می توانيد در  Page setupزیر قسمت 

 Importیا می توانيد در این فيلد ، گزینه . چاپ پالت این ترسيم بر اساس همان صفحه بندی و تنظيمات اجرا شود
  . را انتخاب نموده و تنظيمات صفحه موجود در سایر ترسيمات را وارد کنيد

می توانيد .  چاپگر یا پالتر متصل شده و موجود در سيستم را انتخاب می کنيد نام Printer/plotterزیر قسمت 
را فعال کنيد تا به جای پالت بر روی کاغذ ، پالت تهيه شده داخل یک فایل در کامپيوتر ذخيره  Plot to fileگزینه 
  .شود

تعداد  Number of copiesدر فيلد . دابعاد کاغذ مورد استفاده برای چاپ پالت را انتخاب می کني Paper sizeدر فيلد 
سایر تنظيمات در این پنجره مانند تنظيمات در پنجره . نسخه های چاپی از پالت این ترسيم را مشخص می کنيد

Page setup  آموخته اید فصلمی باشند که در همين.  
  

  مشاهده پيش نمایش پالت 
پایين پنجره دکمه . بهتر است قبل از صدور فرمان چاپ پالت یکبار دیگر شيوه چاپ پالت بر روی کاغذ را کنترل نمایيد

preview را کليک کنيد تا ابتدا پيش نمایش چاپ پالت این ترسيم را مشاهده نمایيد.  
داخل این پنجره کليک . د شدآنچه می بينيد دقيقا همان چيزی است که بر روی کاغلذ یا رسانه دیگر چاپ خواه

. استفاده نموده تا بتوانيد جزیيات پالت را با دقت بيشتر کنترل نمایيد Panو  Zoomراست نموده و از گزینه های 
را کليک  OKسپس دکمه . را کليک کنيد تا از پنجره پيش نمایش خارج شوید Exitسپس کليد راست نموده و گزینه 
می توانيد داخل پنجره پيش نمایش پالت ، کليک راست نموده و گزینه . ( ع شودکنيد تا عمليات چاپ پالت شرو

Plot را انتخاب نمایيد.(  
 



A 

ABOUT= درباره    نزديک ،در حدود,

ABSOLUTE=   مطلق 

ADDITIONAL=     اضافى  

ADJUSTMENT=   تنظيم  ,  تطبيق  

  ALIGN= به خط کردن  , ميزان کردن   

ANGLE=  زاويه  

Architeectural=معماری 

ASSOCIATIVE= انجمنی 

ARC= قوس ،کمان   

ARCHIVE= بايگانى کردن   

AREA= مساحت   

ARRAY=آرایه, منظم کردن   

ASPECT=جهت,جنبه 

AUDIT= بازبينى ،حسابرسى کردن   

AUTOPUBLISH=انتشار اتوماتيک 

Axis=محور 

B 

BACKGROUND= پس زمينه   

BASE= مبنا,اساس 

BLOCK =بلوک, قالب   

BOUNDARY=حد و مرز 

BOX= جعبه ،صندوق   

BREAK= قطع کردن ،شکستن ،خردکردن   

BROWSER= کسيکه جسته وگريخته ميخواند   

BUTTOM=پایين 

اتوکدتخصصی واژنامه   
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C 

CAMERA= دوربين يا جعبه عکاسى   

CHAMFER= پخ زدن ،کج شدن   

CHANGE= تعويض ،تبديل ،تغيير دادن   

CIRCLE= دايره   

CLOSE= بستن   

COLOR= رنگ   

COMPILE=جمع اورى کردن ،تاليف کردن 

CONE= مخروط   

CONVERT= تبديل کردن   

COPY= کپى  , رونوشت   

CORNER=گوشه 

CURRENT=جریان 

CYLINDER= استوانه   

D 

DELAY= تاخير   

DECIMAL=  اعشارى 

DEGREE= درجه 

DESCRIPTION= توصيف 

DIAMETER=     دايره قطر  

DIMENSION= اندازه گرفتن 

DIRECTION= جهت 

DISTANCE = مسافت    

DIVIDE= تقسيم کردن   

E 

EDIT=ویرایش 

EDGE=لبه, کناره   

ELEVETION=ارتفاع 

ELLIPSE= بيضى   



ERASE= پاک کردن   

EXPLODE= منفجر شدن   متالشی کردن,

EXPORT= صادر کردن   

EXTEND= امتداد دادن   

EXTRUDE= بيرون انداختن   

F 

FENCE= حصار   , دیوار   

FIELD= فيلد   

FILL= پر کردن   

FILLET=پر کننده 

FILTER= فيلتر    صافى,

FIND= يافتن ،جستن   

FOG= مه  , تيرگى   

FRACTIONAL= کسری 

FUZZ= ریش ریش کردن 

G 

GAP= شکاف 

GOLBAL= جهانی   

Gradient= گراديان ،شيبدار   

GRID= شبکه   

Group= گروه   

H 

HATCH= هاشور زدن   

HELIX= مارپيچ   

HELP= کردن راهنماییکمک کردن ،   

HIDE= پنهان کردن ،مخفى نگاه داشتن   

HORIZONTAL= افقی   

HYPERLINK=ابر پيوندها 

I 



INDEX= شاخص   

INSERT= درج کردن   

INSERTION=تعبيه 

ISOMETRIC=هم اندازه 

J 

JOIN= متصل کردن ،پيوستن   

Justification= هم ترازى ، سطربندى    

L 

LAYER= قشر    اليه,

LAYOUT=صفحه آرایی 

LEADER=هادی,راهنما 

LENGTHEN= ،کشيدن ،دراز شدن   

LIGHT=نوردادن ،پرتو افکندن نور 

LIMITS= ،معين کردنمحدود کردن   

LINE= خط   

LINETYPE=نوع خط 

LIST= ليست گرفتن   

LOAD= بارگيرى کردن ،ذخيره گذارى کردن   

M 

MAPPING=نقشه برداری 

MARK=عالمت 

MEASURE= بخش کردن ،ميزان کردن   

MEDELING=مدل سازی 

MENU= منو ،فهرست انتخاب   

METHOD=روش 

MIRROR=آینه 

 MODE=حالت 

MODEL= نقشه ،طرح ريختن ، مدل سازى   

MOVE=حرکت کردن, تکان خوردن   



MODIFY=اصالح کردن, ویرایش   

MULTIPLE= چندين ،متعدد   

N 

NAVIGATION= راهنما 

NEAREST= نزدیکترین   

NEW= تازه  , جديد   

O 

OFFSET= موضوعات ،موازى کردنافست کردن   

OPEN= باز کردن   

OPERATION=عمليات 

OPTION=گزینه 

OUTSIDE= بيرون   خارج,

P 

PALLET=تخته,کف 

PAN=کف,قاب 

PARALLEL=موازی 

PARTIAL=جزئی 

PEREENTANGE=نسبت 

PLAN= پالن  , نقشه   
PLOT=چاپ نمودن طرح 

POINT= نقطه گذارى   

POLYGON= چند ضلعى   

POLYLINE=چندخطی 

POSITIVE=مثبت 

PREVIEW=پيش نمایش 

PUBLISH= نشر کردن ،منتشر کردن   

PURGE= پاک کردن ،تهى کردن   

Q 

QUADRATIC= قائم ،منشور دوم درجه   



QUIT=خارج شدن,پایان دادن 

R 

RADIAN=رادیان 

Rdius=شعاع 

RAY= شعاع ،پرتو   

RECOVER= بازيابى   

RECTANGULAR=مستطيل 

REDEFINE= دوباره تعريف کردن   

RENDER=ایجاد تصاویر گرافيکی 

REDO= دوباره انجام دادن   

REGION= ناحيه  , منطقه   

RENAME=تغيير نام 

ROTATE= چرخاندن  , دوران کردن   

S 

SAVE= ذخيره کردن   

SCALE= مقياس گذاشتن,مقياس 

SELECT=انتخاب کردن 

SHAPE= قالب    شکل دهى,

SIDE=سمت 

SOLID= جامد  , توپر   

STANDARDS=استاندارد 

STATUS=وضعيت 

STRETCH= کشيدن ،امتداددادن ،بسط دادن   

STYLE= سبک,شيوه 

T 

TABLE=جدول 

TABLET=تابلو,مکان نما روی صفحه 

TANGENT=خط مماس ،تانژانت 

TEXT=متن 



THICKEN= کلفت کردن ،ضخيم کردن   

THICKNESS=ضخامت 

TIME=زمان 

TOLERANCE= تلرانس   

TOOLBAR=نواز ابزار 

TOOLS=ابزار 

TRIM=پاک کردن, مرتب کردن   

U 

UCS=سيتم مختصات کاربر 

UNDO=   ،باطل کردن  بازگرداندن

UNITS=واحد 

V 

VERTEX=راس 

VIEW=دید,نمایش 

VERTICAL=عمودی 

W 

WIDTH=پهنا 

Workspace= فضاى کارى   
Z 
Zoom=بزرگ کردن,بزرگ نمایی 
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