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 Autodeskران ـكران از مديــاس بيـبا سپ

داران دقت، نظم و سرعتتقديم به دوست  
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  گفتارپيش

كار نكرده و به عبارتي در  AutoCADافزار مخاطب اصلي اين كتاب كاربراني هستند كه تا كنون با نرم
اغلب  درهاي با هدف مشابه دارد؛ شيوه نگارش كتاب تفاوت زيادي با كتاب. هستند» نوآموز«اين زمينه 

بر بيان  هنويسندسعي بويژه و  افزارها نرم به علت گستردگي ،يا هي رايانهاافزار نرم ي آموزشِها كتاب
با حجم وسيعي از به يكباره كه كاربر نوآموز  شود  ميديده شكل متاسفانه اين م ،ها قسمت يتمام

بر يا بسيار سخت و زمان كه يادگيري همه آن غيرممكن شود ميرو  هروبكامال جديد و ناآشنا اطالعات 
ادر باز هم ق ،با سختي بسيارپس از مطالعه كتاب  ياو دارد ميبر مطالعه آندست از  در نتيجه يا ،نمايد مي

استفاده  افزار نرمتواند از  ميي كتاب ها فقط در حد مثال اغلبنيست و عملي  صورت بهكار  به انجام
 كنند هنوز ميكار  افزار نرمست با آن ها داند كه حتي كساني كه مدت مييي ها فرمانر عين حال داما  ،كند
  .ندا هنياز پيدا كرد ها حتي يكبار هم به آن دانند و نه مينه 

ين روش و با حذف تر به ساده AutoCAD افزار نرم »ردـاربـك«ست تا ا بر آن سعي كتاب در اين
انجام هر نوع ترسيمي در او  اييتا توان گفته شود براي نوآموز، و پاگير  پيچيده و دست يها قسمت
بعد از هر فرمان و  شدهكليدي كه كاربرد اساسي دارند گفته  يها فرمان بدين منظور فقط. گرددايجاد 
مندي از براي بهره ،شخص در عين سادگي شامل نكات مهمي است و كه آمدهني متناسب با آن تمري

   .را ترسيم كند آموخته آني كه تا آنجا هايفرمانبا استفاده از  فقطبتواند  بايدحداكثر نتيجه، 
اچار در اين روش چون كاربر براي ترسيم موضوعات متفاوت، تعداد محدودي فرمان در اختيار دارد، ن

شود كه اين امر عالوه بر اينكه از دلسرد شدن شخص به علت روبرو  ها مي آن» تركيب و تكرار«به 
او و در  »خالقيت«و  »تسلط«كند، باعث افزايش  ها جلوگيري مي ها و تعدد فرمان شدن با پيچيدگي

ر فرمان جديد گردد، همچنين فرد با يادگيري هنتيجه توانايي ترسيم اشكال بسيار پيچيده نيز مي
  .گيرد  تواند از آن استفاده كند را در نظر مي  هاي مختلفي كه مي حالت

  
  موفق باشيد
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كنيم  استفاده مي AutoCAD 2007بخاطر سادگي بيشتر در يادگيري و نصب برنامه،  از 
  ).باشدهاي باالتر نيز مي البته  كامالً قابل استفاده در نسخه(

  .اندمشخص شده* ت هاي مهم با عالمنكته
 ديلك ندز اهنآ نيرتعيرس و وجود داردهاي متفاوتي براي دادن فرمان روشدر اتوكد 

 ياهديلك ندرك شومارف لامتحا هك اجنآ زا اما ،دشابيم Enter سپس و نامرف ربنايم
در حافظه ديداري كاربر  در اين كتاب براي اينكه جاي فرمانها ،تسا دايز رايسب ربنايم

  :اي باالي صفحه، از روش انتخاب فرمان از منوهاي كركرهثبت شود نوآموز
  

  
  

  :زير هلمج دننام طوالني تشود و به جاي جمالاده مياستف 
  »كنيمرا انتخاب مي Newفرمان  ،Fileاي از منوي كركره «

  :عبارت زير بكار رفته است
» File/New« 
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  ترسيم موضوعات
 

  .قرار دارند Drawاي فرمان هاي ترسيمي در منوي كركره
هاي  يم به روشخواهيم ترسيم كن از شكلي كه مي بسته به اطالعات موجودهر فرمان 

ترين  ترين و كاربردي كه در اينجا براي سادگي فقط رايج. متفاوتي قابل اجرا است
 .شود  گفته مي هاو فرمان ها روش

  به عنوان مثال براي رسم يك پاره خط درصورت معلوم بودن
  نقطه ابتدا، جهت و طول آن) الف
  دونقطه ابتدا و انتهاي آن) ب

  .كنيم استفاده مي (Line)ان پاره خط هاي متفاوتي از فرم به روش
  

   (Line)پاره خط 
  خطمعلوم بودن نقطه ابتدا، جهت و طول پاره) الف

1 .Draw/Line  
  كليك روي نقطه شروع پاره خط. 2
  Enter - نوشتن اندازه - )توضيح در ادامه(دادن جهت . 3
 ديپي بعدرهاي پيبراي ادامه فرمان و ترسيم پاره خط 3مرحله ) الف. 4

  براي خروج از فرمان Escيا  Enter )ب .4
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گيرد،  صورت مي رظندروم در جهت Mouseدادن جهت با حركت دادن نشانگر * 
در قسمت پايين  ORTHOبراي اينكه جهت كامالً افقي يا كامال عمودي باشد بايد كليد 

  .را زد F8توان روي آن كليك كرد يا كليد  سمت چپ صفحه فعال باشد كه مي
  

  
  

در فرمانهايي كه يك مرحله با حالتهاي الف و ب مشخص شده است، بسته به نياز * 
  )در باال 4مانند مرحله .(از يكي از حالتها استفاده مي كنيم نه الزاماً از همه

  .كنيم  ها را بر حسب متر وارد مي هميشه اندازهنقشه هاي ساختمانيدر * 
اني فعال نيست، باعث فعال شدن آخرين در حالتي كه فرم Spaceيا  Enterزدن * 

  .شود فرمان مي
شويم و بعد روي  از فرمان خارج مي Escبراي پاك كردن يك موضوع ابتدا با زدن * 

  .زنيم را از روي صفحه كليد مي Deleteموضوع كليك كرده 
  Mouseكاربردهاي قرقره 

 حركت دادنجا كردن صفحه نمايش با فشردن قرقره و نگه داشتن آن و  جابه. 1
Mouse  

  با چرخاندن قرقره Mouseنشانگر  دور و نزديك شدن به محل. 2
  .است و بسيار كارآمد قابل اجرا نيز هاي قرقره در حين انجام فرمان كاربرد* 
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  .ترسيم كنيد Lineزير را با فرمان  شكل: تمرين
20.00

10
.0

0
  

  
  پاره خطمعلوم بودن دو نقطه ابتدا و انتهاي ) ب
1 .Draw/Line  
  كليك روي نقطه شروع پاره خط. 2
  كليك روي نقطه پايان پاره خط. 3
 پي بعديدرهاي پيبراي ادامه فرمان و ترسيم پاره خط 3مرحله ) الف. 4

4 .Enter  ياEsc براي خروج از فرمان  
  

  (Rectangle) مستطيل
  از مستطيل دو گوشه مقابل يكديگرمعلوم بودن نقاط  )الف

1. Draw/Rectangle  
  مستطيل يك گوشهروي كليك  .2
  مستطيل گوشه مقابلروي كليك  .3
  مستطيل معلوم بودن طول و عرض )ب
1. Draw/Rectangle  
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  كليك روي يك گوشه مستطيل .2
نوشتن طول در راستاي  – (,)زدن كاما  – Xنوشتن طول در راستاي  - @نوشتن  .3
Y - Enter  

، Yدر راستاي  20 طول و Xدر راستاي  30 ي به طولبراي مستطيل بعنوان مثال
  .زنيم  ميرا  Enterو بعد  30,20@؛ نويسيم مي

  .ترسيم كنيد Rectangle فرمانبا  زير را يها شكل :تمرين

5.00

10
.0

0

20.00

10
.0

0

  
  

 (Circle)دايره 

  دايره شعاعاندازه معلوم بودن مركز و ) الف
  ي روي دايرها هقطمعلوم بودن مركز و ن) ب
1. Draw/Circle/Center,Radius  
  دايره نقطه مركزروي كليك  .2
  Enter –نوشتن اندازه شعاع )الف .3
  گذرد ميي كه دايره از آن ا هكليك روي نقط )ب. 3
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 را و بعد دايره )با اندازه و زاويه دلخواه(خط  ابتدا پاره B و Aي ها لدر شك :تمرين
  .استفاده كنيد Cجربه خود براي ترسيم شكل تاين از سپس ترسيم كنيد 

 

8.00

5.
00

A B C
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  ويرايش موضوعات
  

  .قرار دارند Modifyاي فرمان هاي ويرايشي در منوي كركره
  .ي انتخاب موضوع را فرا گرفتها ابتدا بايد روش موضوعات براي ويرايش

 ي انتخاب موضوعها روش

  .شود ميت فقط يك موضوع انتخاب دراين حال: كليك روي موضوع .1
با كليك روي يك گوشه از يك مستطيل فرضي و كليك روي  :پنجره انتخاب -2

  .نوع است كه بر دو ،گوشه مقابل آن
  (Crossing)پنجره انتخاب از راست به چپ  )الف
انتخاب  ،درون پنجره باشد ها قسمتي از آن تمام يا موضوعاتي كه همهاين حالت  در
  .شوند مي
  (Window)پنجره انتخاب از چپ به راست  )ب
 انتخاب كامل درون پنجره طور بهشوند كه  مياين حالت فقط موضوعاتي انتخاب  در

  .قرار گيرند
 

  (Erase) ردنپاك ك
  انتخاب موضوع .1
2. Modify/Erase  
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اول  در مرحلهفرمان را  توان  ميهاي ترسيمي فرمانمانند هاي ويرايشي نيز فرماندر  *
 Enterشود و آن زدن   مياضافه  فرماناما در اين صورت يك مرحله به هر  ،د كردوار

  .كلي خواهيم داشت طور بهاست،  موضوع بعد از انتخاب
  فرمان .1
  انتخاب موضوع .2
3. Enter  
  )در صورت نياز( ...ادامه فرمان  .4
  

 (Offset)موازي گرفتن 

1. Modify/Offset  
  موازي نوشتن فاصله بين دو موضوع .2
3. Enter 

  روي آن انتخاب موضوع با كليك .4
  خواهيم موازي ايجاد شود ميكليك در سمتي از موضوع كه  .5
  براي ادامه 5و  4مرحله ) الف .6
  فرمانبراي خروج از  Escيا  Enterزدن  )ب .6

ي ها شكل Offset فرمانرسم كنيد سپس با  را ، دايره و مستطيلخطپارهابتدا  :تمرين
  .ا ترسيم كنيدزير ر
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150

505050505050

30
30

30
30

30
30

30
30

30

200

470

52
0

20
0

30
30

30
30

d d d d

  
  

 (Trim) بريدن

1. Modify/Trim  
2. Enter   
از محل موضوع در اين حالت ( خواهيم قطع شوند مييي كه ها انتخاب قسمت .3

  )شود ميپاك  ،كند ميرا قطع  آنانتخاب تا اولين خطي كه 
  فرمانبراي خروج از  Escيا  Enterزدن  .4
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  ديـنـب هـالي
  

-مانند ضخامت( تركمش يها ويژگي اساس بر ضوعاتمو بندي همان دسته ،بندي اليه

- تر شدن كار ميكه كمك شاياني به ساده است...) نوع موضوعات و  ،، نوع خطخط

  .كند
  هاهاي اليهقابليت
  خطتعيين ضخامت )الف

-كه در يك اليه قرار دارند با ضخامتي كه براي آن اليه تعريف مي يموضوعاتهمه  

براي  شود،اي كه چاپ مينقشههر در دانيم مير كه همانطو .شوندكنيم چاپ مي
نكنيم، مجبوريم  بنديدستهاگر . هاي مختلفي الزم استِخطضخامت ،وضوح نقشه

تك موضوعات را در كل فايل پيدا و انتخاب كرده و سپس ضخامت الزم را به تك
يك يا چند  خطتر اينكه اگر بعد از چاپ ببينيم كه ضخامتو نكته مشكل !آنها بدهيم
تك موضوعات را در كل فايل ايم مجبوريم دوباره تكرا درست تعيين نكرده موضوع

 اما اگر هر دسته از خطوط .پيدا و انتخاب كرده و سپس ضخامت آنها را تغيير دهيم
ضخامت اليه را به سادگي كافيست هرگاه نياز شد،  ،ويژه باشند ايدر اليه ضخامتهم

  .تغيير دهيم
  نوع خطتعيين  )ب

كنيم ديده و چاپ موضوعات درون يك اليه با نوع خطي كه براي آن اليه تعريف مي 
  ...).، خط ممتد يا نقطهچين، خطبعنوان مثال خط(شوند مي
  شدنخاموش  )ج
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  .شونداليه، ديده نمي شدنموضوعاتي كه در يك اليه قرار دارند با خاموش  
موضوعات  آيد كه برخياهي پيش ميگ ،در هنگام ترسيم و اجراي برخي فرمانها

و باعث شلوغ شدن بوده دست و پاگير ...) و  هاچين، خطهامانند هاشورها، اندازه(
ويژه باشند، كافيست اي اليهدر  نوعهم موضوعاتاگر هر دسته از  .شوندنقشه مي

  .آن اليه را خاموش كنيم به سادگي ،هرگاه نياز شد
  قفل شدن) د
شوند ولي تغييري ديده مييك اليه قرار دارند با قفل شدن اليه، موضوعاتي كه در  

  .پذيرندنمي
به رنگ سفيد وجود دارد كه در » 0«فرض به نام جديد فقط يك اليه پيش Fileدر هر 

  :شودديده مي Layerنوار ابزار 
  

  
  

-با ويژگيرا هاي مورد نياز خود بندي ابتدا بايد اليههاي اليهبراي استفاده از قابليت اما

  .ايجاد كنيمهاي مخصوص، 
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  گذاري اندازه

  

  گذاري امتداد افقي يا عمودي اندازه
1.75

0.
8

  
1 .Dimension/Liner 

  كليك روي نقطه اول. 2
  كليك روي نقطه دوم. 3
 خواهيم اندازه در راستاي آن ايجاد شود اي كه مي كليك روي نقطه. 4
  

  زاويه بين دو خط راست گذاري اندازه
  

25°

  
  

1 .Dimension/Angular 

  كليك روي خط اول. 2
  كليك روي خط دوم. 3
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درون يكي از چهار (خواهيم اندازه در آن ايجاد شود  اي كه مي كليك روي نقطه. 4
  )سازد  كه دو خط يا امتدادشان با هم مي ايزاويه

  
  ها تغيير نمايش اندازه

  .يمكن ميرا باز پنجره زير  …Format/Dimension Style با فرمان
  

  
 

 .باز شودبعدي كنيم تا پنجره  ميكليك  Modifyروي دكمه سپس 
  

   .گوشه سمت راست باال مشاهده كنيد Preview توانيد در مي را هر تغييري
  .مدهيمانند شكل انجام مي 1/100براي مقياس تغييرات را  ترينرايجبرخي از 
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  )و اندازه فلش عالمت( سر اندازهعالمت  اتتغيير
  

  
  

جاي ه ب Dot Smallيا  Architectural tick ،Obliqueي ساختماني از ها در نقشه .1
 Arrowheads-First,Second: شود مياستفاده  دو سر اندازه فلش

سب منا نسبتاً 0.18عدد ( Arrow Size :يا نقطه تيك ،عالمت فلش تغيير اندازة .2
  .... )است
  ... :)عدد اندازه(نوشته  تاتغيير

  .... :)ي كوچكها در اندازه(قرار گرفتن نوشته بين دو خط انتهايي اندازه 
  ... :ي اعشاريها تغيير تعداد رقم
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  چاپ نقشه
  

1. File/Plot…   
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 Printer/plotter يا هكركر انتخاب نام چاپگر از قسمت .2

  Paper sizeي ا هاز قسمت كركر )A4 مثالً(كاغذ  اندازهانتخاب  .3
نام ه ي با هاگر دكم ،Plot Areaي ا هاز قسمت كركر Windowانتخاب گزينه  .4

Window كليك روي دكمه  ،اگر بود در اين قسمت نبود وWindow 

  آن دورخواهيم چاپ شود با باز كردن يك پنجره  ميانتخاب قسمتي كه  .5
  

  
  

براي اينكه قسمت انتخاب شده  Plot offset ر قسمتد Center the plotزدن تيك  .6
  .وسط كاغذ بيفتد دقيقاً

  )ادامهتوضيح در ( Plot scaleتنظيم مقياس از قسمت  .7

www.ParsBook.org

www.ParsBook.org



 1سطح/دـوكـذت اتـل

  صرفا جهت آشناييگزيده كتاب 
 

 

 

24 

8.Preview  

9. Enter  
  ... و ادامه 8مرحله اعمال تغييرات الزم و دوباره ) الف. 10
 Previewيزي كه در چنقشه درست مشابه (خوب بود  Previewاگر  OK) ب.10
  .)شود ميچاپ  ،يدا هديد

  

  )7مرحله (چاپ نقشه  مقياس
زنيم  ميتيك  Plot Scaleاز قسمت  را Fit to Paperاگر مقياس دقيق، مهم نباشد گزينه 
اما در بيشتر  .ين حالت ممكن در كاغذ چاپ شودتر تا قسمت انتخاب شده به بزرگ

اين  دركه  چاپ كرد )… , 1/200 - 1/50 - 1/100(موارد بايد نقشه را با مقياس دقيق 
هاي پاييني اين قسمت به و مستطيل بدون تيك باشد Fit to paperصورت بايد گزينة 

  : ...دقت مطابق توضيحات زير پر شود
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  اييتمرين نه
  

بدون خط روي  و بندي مطابق نمونه با اليه همراهنقشه زير و موارد خواسته شده را 
  .كنيدق نمونه ذخيره مطاب يو با نامترسيم  ،خط

  

  پالن .1
  A-Aبرش  .2
  نماي جنوبي .3
  يشمال نماي. 4
  شرقي نماي. 5
  غربي نماي. 6
  ذاريگ پالن اندازه .7
  پالن بام .8
  

 *OKB=20 cm  140، ارتفاع پنجره ها؛ cm 220، ارتفاع در؛ cm 30، ضخامت سقف؛ 

cm 80، ارتفاع جانپناه؛ cm 290، ارتفاع كف تا زير سقف؛ cm.  
  .مدت زمان ترسيم كامل را يادداشت كنيد* 
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  ترسيم نقشه روش پيشنهادي
  

 يعني بخش بخشهمين  هاي مشابه،نمونه باهاي اصلي اين كتاب يكي از تفاوت
برگزيده و  هاته، سرشار از نكها تجربهاين روش حاصل سال. است »پيشنهادي روش«

  !رسندمي هدفبه  ترهاي مختلفي است كه ديرراهشده از بين 
مطالعه و شود قبل از   ميتوصيه اما براي اينكه حداكثر بهره را از اين روش ببريد،  

 و ترسيم كرده دهيد  ميتشخيص روشي كه هر را به  موارد باالتمام  حتماً انجام آن
روشي كه براي ترسيم هر قسمت به ذهن  بتوانيدمحاسبه كنيد تا  مدت ترسيم را

را  روشو داليل استفاده از هر  ،مقايسه كنيد »پيشنهاديش رو«با خودتان رسيده را 
  .خواهد كردبه نوع نگرش، خالقيت و ابتكار شما  شايانيكمك  مطلب اين .بشناسيد

  
  النــپ

  

  .كنيم كه جهت شمال رو به باال باشد  ميهميشه پالن را طوري ترسيم 
و تاريخ روز ذخيره  پروژهرا با نام  باز كرده سپس آن acadفايل جديد از نوع  يك .1

 .)First Plan-89.6.13( كنيم  مي

 .سازيم  ميرا طبق جدول گفته شده  ها اليه .2

مستطيل داخلي پالن كه  Line فرمانرا جاري كرده با  »0«اليه   :ديوارهاي دور.3
 .)x 3 5( كنيم  ميي آن رندتر است را ترسيم ها اندازه

 .كنيم  مي Offsetبه سمت بيرون  (2.)اندازه ه هريك از اضالع مستطيل را ب
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  .رسانيم  ميي بيروني را به هم ها دوتا از خط Fillet فرمانبا  .4
- Modify/Fillet 

  كليك روي خط اول -
  كليك روي خط دوم -
به هم  نيز ديگر را يها را فعال كرده خط Fillet فرماندوباره  Enterبا زدن  .5

 .نيمرسا  مي

 
 .كنيم  ميبه هم وصل  Lineوسط خطوط ديوار شمالي را با : شمالي پنجره .6
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 Offsetبه دو طرف خودش  )6.(اندازه نصف طول پنجره ه خط جديد را ب پاره .7

 .كنيم  مي

 
 .كنيم  ميپاك  Erase فرمانوسط را با  خط پاره .8

پاك  ،خط كوچك جديد هستنددوخط لبه پنجره را كه بين دو پاره Trim فرمانبا  .9
 .كنيم  مي

 
 .كنيم  ميوط لبه پنجره را ترسيم خط Line فرمانرا جاري كرده با  »3«اليه  .10
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را جاري كرده خط شيشه را از وسط به وسط ضخامت ديوار پنجره  »1«اليه  .11

  .كنيم  ميترسيم 
  
 

 .كنيم  مي Offset به دو طرف خودش (02.)خط شيشه را باندازه  .12

 
 .)12تا  6مرحله ( شود  ميترسيم  مشابه پنجره شمالي كامالً: پنجره شرقي .13

 .)9تا  6مراحل (شود   ميخالي  مشابه پنجره شمالي: جاي در غربي .14

 
به  (1)اندازه ه خط بيروني ديوارهاي غربي و شرقي را ب: ي ديوار جنوبيها پنجره .15

 .كنيم  مي Offsetسمت داخل 
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 .كنيم  مي Offsetبه سمت داخل  (1.2) به اندازهدو خط جديد را  .16

 
 .كنيم  ميي اضافي را پاك ها قسمت Trim فرمانبا  .17

 
 .دهيم  ميرا براي اين دو پنجره انجام  12تا  9مراحل  .18
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 كنيم  مي Offsetبه سمت بيرون  (1.5)وارها را به اندازه ديخطوط بيروني : ايوان .19
 .)فقط يك خط سمتهر در (

  
  

 .دهيم  ميانتقال  »2«اليه  وصل كرده و بعد به به هم Filletرا با  ها خط .20

  
.  
.  
. 

از نوع شور ها  كنيم و داخل ديوارها را  ميرا خاموش  ها همه اليه» 0«جز اليه . 46
ANSI32  شور را به اليه ها  زنيم و سپس  مي (0.2)با اندازهHatch  دهيم  ميانتقال.  
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كه  كنيم  ميچك  ها بقيه اليه نرا با خاموش كرد ها تك اليه تك :هاچك كردن اليه .47

  .دموضوعي اضافي در آنها نباش
  

  رشــب
  

ترسيم  كاملي الزم را با دقت ها تا ارتفاع كنيم  ميهميشه برش را قبل از نما ترسيم 
  .در نما استفاده كنيم ها ي از آنسادگ  به و بعداً كرده

  .دهيم  ميقرار  ي مناسب در سمت راست آنا هاز پالن كپي گرفته در فاصل .1
كه  )درصورت نياز( چرخانيم  ميطوري  Rotate فرمانپالن جديد را با استفاده از  .2

 .افقي و جهت برش به سمت باال باشد كامالًخط برش مورد نظر 
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 دهيم  ميي مناسب در پايين پالن قرار ا هخط برش را كپي كرده در فاصل :خط زمين .3
  .)وارد پالن نشود ارتفاع بناكه بعد از ترسيم،  طوري به(
 

  
  

  .دهيم  ميل انتقا »0«خط زمين را به اليه  .4
 .ي پالن كپي شده را پاك كنيمهاگذاريها و اندازه شورها بهتر است همه *

با توجه ( كنيم  مي Offsetبه سمت باال  (8.)اندازه ه خط زمين را ب :خط كف فضا .5
 .)ها ارتفاع پله به كد ارتفاعي كف اتاق يا تعداد و

ي عمودي ها كشيدن خط با پالن دردو انتهاي كف نقاط تقاطع خط برش و از  .6
 .كنيم  ميمشخص  ،به برش، محدوده سكوي كف را در برش )خطوط راهنما(
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A A+0.80

 
 .كنيم  مي Trimخطوط اضافي را  .7

A A+0.80
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 .كنيم  مي Offsetبه سمت باال  (2.9)اندازه ه خط كف را ب :خط سقف .8

 
ي عمودي تا روي ها خط ،در پالن از محل تقاطع خط برش با ديوارها :ديوارها .9

 .كنيم  ميكف فضا در برش ترسيم 

A+0.80
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 .كنيم  مي Trimي باالي خط سقف را ها قسمت .10

 
 .كنيم  مي Offsetبه سمت باال  (3.)ازه خط سقف را باند :خط روي بام .11

 
چين سقف در پالن خطوط عمودي تا خط اط تقاطع خط برش ونقاز  :پناه جان .12

 .كنيم  مي Offsetبه سمت داخل  (2.) به اندازهترسيم و هريك را  خط زير سقف

A+0.80
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ي اضافي ها و قسمت Offsetسمت باال به (8.) به اندازهخط بام را  :پناه ارتفاع جان .13
  .كنيم  مي Trimرا 

 
 .كنيم  ميرسم  Lineپناه را با  را جاري كرده لبه جان »2«اليه  .14

وي خط زمين در خط راهنمايي تا ر ،از محل تقاطع خط برش با اولين پله :ها پله .15
 .كنيم  ميبرش ترسيم 

A A+0.80
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بدون  Line فرمانآمده روي خط زمين با  دست بهاز نقطه را جاري كرده  »0«اليه  .16
اندازه هاي ها و جهتبا  ييها خط پي پارهدرپي صورت به فرمانخارج شدن از 

  ؛كنيم  ترسيم ميمشخص شده زير 
، به (3.)، به سمت راست (2.)، به سمت باال (3.)است ، به سمت ر(2.)به سمت باال  

و خط خط راهنما سپس و  (2.)به سمت باال  ،(3.)و به سمت راست  (2.)سمت باال 
 .كنيم  ميرا پاك عمودي لبه سكوي كف 

 
هم به خطي  با پارهكف را  يديوار شرقي رو دو نقطة لبة :پنجره برش خورده .17

 .كنيم  ميوصل 

  
 .كنيم  مي Moveبه سمت باال  )OKBهمان ( (8.)اندازه  خط كوچك را به پاره .18
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م و كني  مي Offsetبه سمت باال ) ارتفاع پنجره( (1.4)به اندازه  را خط كوچك پاره .19

 .كنيم  مي Trimخطوط بين دو پاره خط را 

 
   .دهيم  ميمراحل ترسيم پنجره در پالن را برا ي آن دقيقا انجام  .20
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خط ( ندارد OKBشود با اين تفاوت كه  مي شرقي ترسيمشبيه پنجره  كامالً :در .21
ديگري را ادامه  و يكي را پاك كرده ؛شدگذرد بايد يكپارچه با  ميكف كه از زير در 

 .)دهيم  مي

  
يك مستطيل با ابعاد  صورت بهدر نما و كامال پنجره ضلع شمالي را  :پنجره در نما .22

بينيم، براي مشخص كردن پهناي آن، دو خط راهنما از پالن و براي   ميمشخص 
برش خورده در ديوار شرقي ترسيم  ةفقي از پنجرن ارتفاع آن، دو خط امشخص كرد

 .كنيم  مي

A A+0.80
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آمده، يك مستطيل  دست بهدر فضاي  Rectangle فرمانبا  را جاري كرده »1« اليه .23
 .كنيم  ميپاك  Eraseبا ي راهنما را ها رسم كرده و سپس خط

 
  .توانيم داخل مستطيل را به دلخواه طراحي كنيم  ميحال  .24
ي برش ها قسمت( كنيم و داخل ديوارها  ميرا خاموش  ها همه اليه »0«جز اليه . 25

انتقال  Hatchشور را به اليه ها  زنيم و سپس  مي ANSI32از نوع  شورها  را )خورده
  .دهيم  مي

 
  .كنيم  ميچك  ها را با خاموش كردن بقيه اليه ها تك تك اليه: هاچك كردن اليه .26

 نما
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شود و جهت ديد   مينما در حقيقت همان برش است كه خط برش از بيرون پالن رد 
  .ترسيم آن هيچ تفاوتي با برش ندارد روش به سمت بنا است، پس

 با توجه به جهتدهيم و   ميخواهيم قرار   مياز پالن يك كپي گرفته در سمتي كه  .1
در ) طور كه در برش گفته شد ند، همانا هي برشي كه از بيرون بنا رد شدها خط(نما 

  .چرخانيم  ميصورت نياز 
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خط  .2
انتقال  »0«كرده به اليه عنوان خط زمين با فاصله مناسب در پايين پالن كپي  برش را به

  .دهيم  مي
  : ....از نما سيم هر قسمتاصول كلي در تر
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  سخن آخر

  .است و تمرين تجربه، نتيجه »مهارت«، نتيجه آموزش ديدن و »دانستن«
   :فرمايند  همچنانكه حضرت علي عليه السالم مي

  .»ترين استاد تجربه است بزرگ«
افزار  شود هر قدر هم كه اطالعات و دانش شما در اين نرمبه همين خاطر سفارش مي 

ز انجام يك پروژه عملي هراسي نداشته باشيد؛ زيرا ضمن انجام چنين اندك بود، ا
ها  ها و تكنيك به درست انجام دادن آن هستيد، بسياري از فرمان ناچاركارهايي، چون 

  .پرسيد كنيد يا از ديگران مي خود پيدا مي با خالقيت را يا
از اينجا تازه » AutoCAD«به پايان رسيد اما استفاده از نرم افزار قدرتمند » 1سطح «

نكات پيشرفتة دوبعدي، مدلسازي  سطوح باالتر كه شامل فرمانها و. شودشروع مي
باشد، در دست تهيه و تاليف است كه با رفع اي ميبعدي و نكات كاربردي حرفهسه

شما، با توكل  ةنواقص موجود در اين كتاب با تكيه بر انتقادات و پيشنهادات صميمان
چاپ شده و در اختيار عالقمندان » لـذت اتـوكـد«، به زودي در سري به ايزد دانا

  .گيردقرار مي
  
  
  

  »كافي برده باشيد بهره و لذت اميد كه«
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 1سطح/دـوكـذت اتـل

  صرفا جهت آشناييگزيده كتاب 
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