
 )کنیم استفاده نمیتوانیم آن از دیگر جاي در ولی است سازي بلوك همانند( Group:  فرمان -١

 کمانها و دایره نظیر ها انحنا نمایش دقت اصالح براي مفید فرمان یک VIEWRES فرمان -٢

 سیستم با اما است باالتر رسم دقت باشد بیشتر آن مقدار هرچه.است 63355 تا 0 از آن مقدار.میباشد

 قطاعها که دیدید نقشه یک در اگر.نمیشود دیده اي مالحظه قابل تفاوت 500 از باالتر مقادیر مرسوم هاي

 .دهید افزایش آنرا.است کم دستور این مقدار یقینا نیستند گرد کامال ها ودایره قوسها و

 .کنید استفاده layout و model بین کردن switch براي توانید می هم TM دستور از -٣

  :اتوکد درshift دکمه کاربرد چند -۴

 Ctrl+shift+c: copy with base point 

 Ctrl+shift+v: Paste as block)استفاده روش این از بلوك سریع ایجاد براي اي حرفه کاربران 

  .)کند می انتخاب آن براي معمول غیر اسم یک برنامه خود که کنند می

 با کنیم خارج انتخاب حالت از را موضوع یه بخواهیم اگر موضوعات از سري یک انتخاب موقع در 

  .شود می خارج انتخاب از موضوع آن انتخاب و دکمه این فشار

 موقتاً دکمه این دادن فشار با موضوعات ترسیم موقع در ORTHO شود می فعال.  

 سریع منوي راست کلیک زدن و دکمه این دادن فشار با موضوعات ترسیم موقع در osnapفعال 

  .شود می

 دکمه فشار و کلید این داشتن نگه با بعدي 3 فضاي در کار هنگام در SCROLL توان می موقتاً موس 

  .کرد استفاده چرخش یاORBIT حالت از

 با کار موقع در ExtenDdیا trimشود می عوض موقتاً فرمان دو جاي کلید این از استفاده با.  

 ابزار با کار هنگام در fillet یا chamferبه که مواقعی در Radius یا Distanceصفر غیر عددي 

  .شود می صفر ما Distance یا Radius موقتاً کلید این داشتن نگه با ایم داده نسبت

  شده خراب فایل بازگردانی -۵

 پسوند با که فایلی از تونید می شد خراب هست dwg پسوند با که کارتون اصلی فایل صورتیکه در

bak کنید استفاده شه می ساخته فایل ذخیره محل در و فایلتون نام با.  

  .کنید باز اتوکد با و داده تغییر dwg به bak از را فایل پسوند

  :باشید داشته توجه هم زیر هاي نکته به البته



 و شه می ساخته کنید می کلیک save روي و کنید می باز را نظر مورد فایل که باري دومین در فایل این

 می خودش به را جدید تغییرات یعنی شه می مجدد بارگذاري کنید می باز را فایل زمانیکه در تنها

 یکبار مدت هر که کنم می پیشنهاد شما به تره،پس عقب شما از مرحله یک همیشه فایل این پس.گیره

  کنید باز مجدد و بسته را فایل

۶- extrim همانند که چیست؟  فرمانی trim موضوع به برخوردي موضوعات تمام کلیک یک با ولی است 

 میکنه trim را شده انتخاب

 .است کاربردي بسیار qselect و filter دستورات اتوکد، در اشیا اي حرفه انتخاب براي -٧

 استفاده آن از خطوط رسم در و میکنید معرفی موقت مرجع نقطه عنوان به را نقطه :یکID دستور -٨

  .میکنید

  .یدکن تنظیم میتوانید را شده گذاشته نقطه نمایش نحوه. میکند گذاري نقطه نقطه، یک :درpoint دستور

  گذاري اندازه کردن :ادیتed دستور

 صفحه کنونی zoom به توجه با اما دارد را viewers عملکرد همان هم re آن خالصه و regen دستور -٩

 .دهد می نسبت را viewers مقدار خودکار طور به

١٠- ETRANSMIT واقع در. رود می بکار الکترونیک یا ایمیل بصورت فایل چند یا یک ارسال براي 

 لفای آن خاص تنظیمات آن همراه به و کند می ارسال و زیپ را شما انتخابی فایلهاي از پکیجی برنامه

 می پیوست زیپ فایل در نیز را...  و فونتها پالت، تنظیمات یا ctb فایلهاي, xref مانند پیوستها و

 این بااجراي .دارند زیادي حجم کاهش کردن زیپ با معموال cad فایلهاي که فرمایید توجه. کند

 قبیل از نیاز مورد اطالعات ذخیره نحوه متعدد منوهاي زیر در آن در که میشود باز اي صفحه دستور

 یا زیپ فایل یا عادي فولدر مانند زخیره فایل ونوع سازي ذخیره محل و.... و رنگها و ها الیه و فونتها

 نظر مورد تعداد هر به موجود فایل به مینوانید شما ضمنا و میشود تنظیم...... معمولی کد فایل

 را قشهن میتوانید ضمنا.کنید پیوست بشود الزم نقشه این با ارتباز در است ممکن که را دیگر فایلهاي

 .نمایید ذخیره کد قبلی ورژنهاي یا موجود ورژن در

 ندارد وجود سیستم در که فونتها از بعضی کردن همانند براي Match properties دستور -١١

 .کرد رونویسی آنرا اوقات بیشتر در میتوان

 را خطی اگر مثال عنوان به.است شده erase که چیزي آخرین بازگرداندن براي oops فرمان -١٢

erase نیاز خط آن به دوباره که شدید متوجه و دادید انجام دیگر کار هزاران آن از پس و کردید 



 بر را مبارك انگشت و کرده تایپ را oops کافیست فقط.کنید undo هزاربار نیست نیاز دارید،دیگر

enter یا space است بازگشته خط که میبینید.دهید فشار. 

 مورد ضلعی چند داخل دستور نوشتن از بعد. راحتتره خیلی مساحت محاسبه براي Bo دستور -١٣

 می کلیک را آیکنش یا نویسیم می را list دستور بعد. شود تبدیل بلوك به تا کنیم می کلیک نظر

 .است جامعتر و دقیقتر Area دستور از. بدهد ما به را مساحت و محیط تا کنیم

 کیبرد با کنید عادت سریع تا کنید تعویض را صفحه حالت ctrl + 0 ترکیبی کلید از استفاده با -١۴

 .کنید کار

 ستفادها کیبرد پائین یا باال جهت از کار این براي: شده استفاده دستورات آخرین سریع استفاده -١۵

 .میزاره تاثیر خیلی کار سرعت روي کنید

 هاي ،الیه ترسیم طول در گاهی.پرکاربرده که هست دستوراتی از یکی هم purge دستور -١۶

 بیخودي فایل حجم و نداریم نیازي آن به پایان در که سازیم می رو...  و اضافی هاي بلوك و اضافی

 گزینه و دستور این اجراي با.دردسره زیادي حجم کنیم ایمیل مثالً بخواهیم رو فایل اگر میگرددو زیاد

purge all شویم می راحت فایل اضافات همه شر از. 

 کافیست کنید استفاده میخواهید هم سر پشت همان از متعدد که فرمانی اجراي به اقدام براي -١٧

 .میگردد اجرا دستور همان دوباره دهید فشار راSpaceیا   Enter که

 یک که شده استفاده است make slide مخفف که mslide دستور از اسالید ساخت براي -١٨

 که vslide دستور فرمان خط در اسالید دیدن و بازکردن براي اما کنه می ذخیره sldپسوند با فایل

 آن مشاهده به قادر فقط گرفتین اسالید که فایل.کنیم می تایپ رو است view slide مخفف

 حرف دو یا یک Cammond وجلوي داشت نگه پایین TABکلید توان می کار در سرعت برايهستین

 کرد اجرا بسرعت را فرمان وهر کرد تایپ را هرفرمان از

١٩- Audit  :دستور کمک با کاري هر از قبل Audit عیبهاي دستور این. کنید بررسی را خود فایل 

 وزانهر فعالیتهاي پایان از پس همیشه :مهم توصیه.میکند رفع را آنها و کرده پیدا را ترسیمی فایل رایج

 بلند سر Audit فرمان تستهاي از ترسیمی فایل یک اگر. کنید اجرا را Audit دستور ذخیره، از قبل و

 .نکنید رها مشکل رفع و بررسی بدون را آن هرگز نیاد بیرون

 موس حرکت کردن محدود برايF9 افقی وکلید و قائم خطوط راحت کردن رسم برايF8 کلید -٢٠

 طرح می باشد. شبکه نقاط کردن خاموش و روشن برايF7 دقیقتر و کلید رسم و شبکه خطوط روي



 scr پسوند با فایل یک در ها Enter رعایت با را دستورها مکررتمامی دستورات اجراي براي -٢١

 در ریاضی توابع رسم براي روش این.کنید فراخوانی را فایل این Run script دستور با و کنید ذخیره

  .کند وصل هم به خط با را نقطه بینهابت میتواند زبر محتویات با فایل مثال.دارد کاربرد کد

line 

1،2  

3،5  

6،7  

8،9  

 براي را نقشه مقیاس شما آیکن این با برنامه: راست پایین در annotation scale کاربرد -٢٢

 امکانات و است حرفها این از تر مفصل بخش این البته.میکنید تنظیم خودکار بطور چاپ زمان

 و نمایید نصب و انتخاب اتوکد نصب زمان باید را آنها اکثر که میدهد قرار شما اختیار در را بسیاري

 ایلهايدت کلی بطور و پنجره و درب و مبلمان دتایلهاي.آماده بعدي سه اشکال نظیر.هستند مفید بسیار

 ....و پل و راه و مکانیک و سیویل و معماري

 یا move ؛copy موقع شده گذاري اندازه که نقشه یک که باشد آمده پیش شما براي شاید -٢٣

copy past جاي غیره و کردن dimension آمدن پیش از جلوگیري براي میریزه؛ بهم و کرده تغییر ها 

 نظرتون مورد دستور ازاجراي قبل. کنید استفاده dimdisassociate دستور از میتوانید مشکل این

 هاي dimension سپس) dimdisassociate دستور مخفف(  dda کنید تایپ فرمان خط در ابتدا

 فرمان هر یا کنید move را نقشه راحت خیال با حاال کنید enterو کنید انتخاب را نظر مورد نقشه

 .کنید اجرا میخواهید که را دیگه

 به جا می شویم. جا نمودیم باز که اتوکد فایل چندتا بین ctrl+tab با -٢۴

 پاك را افتادن هم روي که را خطوطی میتوانید Express دستورهاي سري از overkill فرمان با -٢۵

 .باشید کرده نصب رو Express که شرطی به البته ، کنید

٢۶- multiple از بعد فرمانی هر باشد می هرفرمانی خودکار تکرار براي دستور این multiple 

 می کشد دایره خودکار بصورت circle مانند کنیم تایپ

٢٧- EXPRES - TEXT - ARCALIGNED TEXT می بکار زیبا شکل قوسی هاي فونت نوشتن براي 

 رود.



 می) Pan مانند( آن دادن حرکت و موس وسط دکمه گرفتن سپس و Shift دکمه گرفتن با -٢٨

 اولیه حالت به میتوان Ctrl+Z با و. داد انجام را) 3DOrbit( دید جهت ، بعدي سه چرخش توان

 .برگشت

 یعنی شود Paste فونت این شده یاد پوشه سه هر در باید فونت همریختگی به مشکل براي -٢٩

 مشکل انگلیسی به ویندوز زبان تغییر البته و support+font acad+font windows هاي پوشه

 . میشود مرتفع کامال

 انتخاب اشتباها را آنها از تعدادي که شدید متوجه موضوع چند کردن انتخاب موقع در چنانچه -٣٠

 را موضوعات ؛آن موس چپ کلیک بوسیله و داشته نگه پایین Tab +Shift کلید میتوانید.  اید کرده

 .دهد می انجام را کار همان نیز تنهایی به shift کلید .نمایید خارج خود انتخاب از

 از بعد مثال اندازد می کار از را ها فرمان میشود جلوگیري فرمان یک اجراي از undefine با -٣١

 می نیز Redefine دستور از استفاده نمیکشد. و با خط line فرمان دیگر کنیم تایپ line دستور این

 .انداخت بکار و نموده تعریف دوباره را شده لغو فرمان توانید

 و شده طراحی فرد هاي ورژن از بهتر 2010-2008-2006-2004 مثل زوج هاي ورژن هاي اتوکدهاي -٣٢

 .دارد بیشتري امکانات و کمتر نقایص

 اشیا این شناسایی براي ؛ میمانند مخفی طور به اوقات بعضی شما ترسیم در اشیاهایی -٣٣

 .کنید استفاده DBLIST دستور از میتوانید

 داد. تعغیر را فرمانها خالصه شود میtools - customiz - آخر گزینه -٣۴

٣۵- PKSER_ زیر خط باید دستور تایپ از قبل ؛ اتوکد سریال شماره ؛// ؛ )Underline (تایپ را 

 .باشید کرده

 اشیاء نیستند.کافیست آشنا dynamic block ویژگیهاي و خصوصیات با کاربران از بسیاري -٣۶

 یباق کنید کلیک دارند تفاوت معمولی مربعی گریپ با شکلشان که هایی grip روي و کرده انتخاب را

 را block editor گزینه insert ریبن از dynamic block ساخت کنیدجهت تجربه خودتان را ماجرا

 انجام parameters , actions , set actions تعریف مراحل شکل ترسیم از پس و کنید انتخاب

  کنید استفاده زیر قسمت از بگیرید کمک اتوکد help از میتوانید دهید

٣٧- users guide/create and modify objects/create and use blocks(symbols)/add 

dynamic behavyorto blocks 

٣٨- QUICKCALC خود محاسبات و کرده روشن را اتوکد حساب ماشین دستور این از استفاده با ؛ 

 . دهید انجام را



 این نام معموال میشوند، ذخیره PGP پسوند با فایلی در اتوکد دستورات هاي مخفف کلیه -٣٩

 کافیست. میشود شناخته ACADLT.PGP یا ACLT.PGP نام به اتوکد در که هست acad.pgp فایل

 باشید کرده نصب را Express Tools اگر.بیابید اید کرده نصب را اتوکد که اي پوشه در را فایل این

 فایل به میتوان هم زیر مسیر از کنید. ویرایش را فهرست این ALIASEDIT دستور کمک با میتوانید

txt داشت دسترسی دستورات  

  .کنید save سپس اعمال را الزم تغییرات -۴٠

tools>>customize>>edit program parameters(acade.pgp 

 عمل رزی شکل به باید شود پرینت بینید می اتوکد در که همانگونه شما هاي فونت اینکه براي -۴١

  .کنید

 گزینه پرینتر، انتخاب از پس شده باز پنجره در و کنید اجرا را پرینت دستور Properties بزنید را.  

 سربرگ در شده باز پنجره در Device and Document Settings ، گزینه روي Graphics دابل 

  .شود داده نمایش آن هاي مجموعه زیر تا کنید کلیک

 ها مجموعه زیر از True Type Text حالت آن پایین قسمت در سپس و کرده انتخاب را True 

Type as Text حالت به را True Type as Graphics دهید تغییر بالعکس یا و.  

 زدن با را ها پنجره تمام OK ببندید.  

 کنید پرینت را نظر مورد شیت حال.  

 می نشان شما براي راهنما دستورات تعدادي و گرفته همزمان را کلیک راست+  shift دکمه -۴٢

 . .....) Endpoint . Midpoint مثال. ( دهد

 به را آن و رفته name printer گزینه به plotter اتوکد : درقسمت در عکس گرفتن نحوه -۴٣

  okنهایت  ودر میکنیم تعیین را کاغذ اندازه سپس دهیم می تغییر publishtowebjpg.pc3 حالت

  : ترسیم محیط و مساحت آوردن دست به -۴۴

 ترسیم هاي گوشه سپس و نموده تایپ را area فرمان خط در ؛ ترسیم مساحت آوردن بدست براي

 نحنیم زیر و بسته ترسیمات مساحت تعیین براي تري ساده بسیار راه. کنیم می انتخاب تک تک را

 pick point دکمه روي شده ظاهر پنجره در و کرده تایپ را bo فرمان خط در ابتدا است زیر شرح به

 ترسیم حال.  زنیم می را Enter دکمه و کنیم می مشخص را ترسیمات درون اي نقطه و کرده کلیک

 گوشه و کنیم می تایپ را O فرمان خط در و کرده اجرا را area فرمان و است پیوسته هم به صورت به



 را)  Perimeter( محیط و) area( ترسیم مساحت و محیط حال کنیم می مشخص را ترسم از اي

  .کند می مشخص

 را add گزینه دستور اجراي ابتداي توانید؛ می کنیم جمع هم با را ترسیم جند بخواهید اگر ضمن در

 ترسیم و نشده خارج فرمان از که کنید می مشاهده آخر در و کرده مساحی را ترسیم سپس و انتخاب

  .دهد می نشان Total area قسمت در را ترسیم دو مجموع و کرده وارد را بعدي

 هم بالعکس و کنید Extend ؛ Shift دکمه داشتن نگه با کردید اجرا را Trim فرمان که وقتی -۴۵

 ها فرمان اکثر در و کنه می عکس بر رو دستورات shift کلی طور به .دهید انجام را اینکار میتوانید

 .است استفاده قابل

 رد مخصوصاً. کاربردیست بسیار متون جایگزینی و یافتن براي هم replace و find دستورات -۴۶

 .کنیم اصالحشون میخواهیم و باالست هاشون نوشته حجم که هایی نقشه

 هر با باشد فعال Blip mode که وقتی ؛ است خاموش اتوکد Blip mode فرض پیش طور به -۴٧

. میگیرد قرار موس محل در نمایش صفحه روي بر موقت طور به(+)  عالمت یک ترسیم محیط در کلیک

 میتوانید.میشوند محو ترسیم صفحه از REDRAW, REGEN, PAN یا زوم تغییر با+  عالمتهاي این

 .کنید فعال غیر یا فعال را+  این] ON/OFF[ آن متغیر تغییر و blipmode دستور کمک با

۴٨- Express > Text > Automatic Text Numbering : Tcountبخشی میتوانید فرمان این با 

 یا افقی(  نظر مورد جهت تعیین با را آن در موجود متون و انتخاب)  موضوع نوع از فارغ(  را نقشه از

 دلخواه هرمقدار از و نزولی ، صعودي تواند می شماره این.  کنید گذاري شماره ترتیب به)  عمودي

 . کنید اضافه انتخابی متون کنار در اندیس بصورت را ها شماره این میتوانید همچنین. شود شروع

 اما ،)زاویه هر به کردن rotate( بچرخانید رو viewport که باشید خواسته گاهی شاید -۴٩

. کنید استفاده vprotateassoc دستور از کار این تنظیم براي. بچرخد آن با زمینه پس که نمیخواهید

 rotate را viewport بعد و کنید انتخاب خود خواست به بنا را 1 یا 0 عدد کردید اجرا رو دستور وقتی

 ببینید را نتیجه و کنید

 design پوشه محتوبات کلی طور به یا آماده هاي بلوك از توانید می adc دستور از استفاده با -۵٠

center اتوکد با کار سرعت افزایش در که بدید انجام هم دیگه اقدامات سري یک و کنید فراخوانی را 

  .است موثر

  دهد می انجام را عمل همین نیز ctrl+2 میانبر کلید



 بذکر الزم.کنید ذخیره را ها بلوك در شده اعمال تغییرات مستقیماً توانید می BS دستور با -۵١

 .کند می کار BLOCK Editor محیط در فقط دستور این است

 کلید.  کند می فراخوانی را اتوکد استاندارد ابزار جدول نیز ToolPalettes مخفف TP دستور -۵٢

 .دهد می انجام را عمل همین نیز CTRL+3 میانبر

  : اتوکدي فایلهاي روي بر گذاري پسورد -۵٣

 toold منوي باال راست سمت پنجره همان از کنید save را خود اتوکدي فایل بخواهید که زمانی هر

 و کرده وارد را پسورد بعدي قسمت در و کنید انتخاب را Security Option گزینه و کرده انتخاب را

  .کنید تایید را آن هم دیگر یکبار

۵۴- Ctrl+2 ) Center Design  : (این با میتوان دارید.... و بلوك یک کدي فایل در شما مثال بطور 

 يکد فایل آن کردن یاز به نیازي دیگر و کنید اضافه خودتان ترسیم به و کرد بازخوانی را آن دستور

 .نیستید دیگر

 مساحت براحتی و کنید بازخوانی را Area دستور میتوانید فرمان خط در aa دستور مخفف با -۵۵

 .کنید محاسبه را خود نظر مورد

 جدا هم از ها فلش و خط و اعداد. (  میزنه هم از منفک صورت به رو اندازه خط فرمان این -۵۶

 dli+enter فرمان اجراي از پس.... و کرد اضافه اون به هم دیگري عدد میشه این بر عالوه و میشن

 دادن از پس و بزنید enter و dimassoc کنید تایپ رو متن این,  نقطه دو انتخاب از قبل و فرمان

 . دید خواهید رو نتیجه دلخواه عدد

 رو) باشه بسته که شکلی( هستند هم از جدا خطها اون در که رو شکل یک میتونه دستور این -۵٧

 دست به خواستید که رو منظمی نا شکل هر مساحت راحتی به و کنه تبدیل polyline یک به

 bo + enter.بیارید

 هم به اندازه خطوط دم می حرکت یا کنم می کپی رو شده گذاري اندازه پالن یک وقتی چرا -۵٨

 که باشد می basepoint dimension به مربوط مشکل اینور؟ اون ور این کنن می فرار یا ریزن می

  .شود می حل مشکل زیر دستور اجراي با

dda مخفف که dimensions to disassociate همه انتخاب و دستور این اجراي از بعد که باشد می 

  .شد خواهد حل مشکل اینتر زدن و ها گذاري اندازه

  ها الیه مشخصات نمودن mach براي laymch دستور -۵٩

  .شود انتخاب فرض پیش الیه عنوان به انتخابی الیه اینکه براي laycur دستور



  .شوند فقل انتخابی هاي الیه یا الیه بجز موجود هاي الیه تمام اینکه براي layiso دستور

  .دهد می انجام را layiso عمل عکس layuniso دستور

 خطوط ضخامت و کشی نقشه استانداردهاي رغایت کشی نقشه در مهم نکته یک: یادآوري -۶٠

 در مثال یا. باشد کمتر پالن اصلی خطوط ضخامت به نسبت باید اندازه خط ضخامت مثال. باشد می

 ینا رعایت. باشد ستون هاي لبه ضخامت از بیشتر آرماتورها ضخامت بتنی تیر یا ستون ترسیم

 هاي رنگ با را خطوط که است این روش یک. شود می ها نقشه شدن خوانا و زیبا باعث ها ضخامت

 مه روش یک. کنیم تعریف را خودش ضخامت رنگ هر به گرفتن پالت موقع و نماییم ترسیم مختلف

 .دهند می توضیح دوستان که باشد می ها الیه در ترسیم کنم فکر

 Redraw فرمان با میشن ظاهر صفحه در نقطه شبیه اشکالی فایل، شلوغی دلیل به وقتا بعضی -۶١

 .کرد پاك رو اضافی اشکال این توان می

  ... جانبی افزار نرم هیچ کمک بدون اتوکد در نویسی فارسی ترفند -۶٢

 بسازید ویندوز معمولی فارسی فونتهاي با استایل یک  

 بنویسید رو متنتون استایل اون با  

 برید رو زیر مسیر در نشه برعکس چاپ موقع فارسی متن اینکه واسه حاال:  

plot>propperties>Device and document setting< 

  .کنید انتخاب را True type as text گزینه True type text قسمت در

  .میزنه قاط که نکنید عوض رو متن scale باشه یادتون فقط

 در\P با را متن Text override قسمت در میتوان ، Dimension در خط چند ایجاد جهت -۶٣

  : مثال.  کرد استفاده <> عالمت از اندازه دادن نشان براي و نوشت تر پایین سطر

first line\Psecond line with dim value: <>\Pthird line  

 مودن پیدا را بود استاتیک تو که لنگر مثل اشکالی و ریاضی عالیم اتوکد در میتوان چگونه -۶۴

 دارد هم عالئم یکسري اما میدهد انجام اي دیگه کار دستور این.برایتان باشه مفید tol دستور ؟شاید

  .است مفید که

  .ساخت توان می را آن نشد یافت نظر مورد عالمت اگر و هست عالئم کتابخانه که هم tp دستور

  .یافت توان می را خاصی عالئم اتوکد هاي فونت جعبه در هم greec فونت انتخاب با دیگهه ه را

 .کنیممی استفاده دستور این از) پیکان( فلش ترسیم براي: Leader - or Le دستور -۶۵



 دستور این از کمان یا دایره مرکز دادن نشان براي: Center Mark or Dce فرمان یا دستور -۶۶

 .شودمی استفاده

 جدید اندازه یک قبلی اندازه انتهاي از دستور این :در Continue or Dco فرمان یا دستور -۶٧

 .شودمی ترسیم

 راه. کنید تبدیل PolyLine یک به را Line چند باشید داشته قصد که آید می پیش بسیار -۶٨

 خطوط سایر کرده تبدیل خطی چند به را آنها از یکی PEDIT فرمان از استفاده با که است آن معمول

 Boundary فرمان از استفاده اینجا. دارد وجود هم تري ساده راه همیشه اما. کنید JOIN آن به را

 درون کلیک سپس و Pick Points ي گزینه انتخاب با و کنید انتخاب را Boundary فرمان. است

 .بگیرید تحویل را خود خطی چند لحظه یک در شده ترسیم خطوط ي بسته ي محدوده

  : باشد مفید بسیار تواند می زیر موارد در ترسیمی اشیاي کردن پاك براي Overkill ابزار -۶٩

  کند می پاك را شی یک از یکسان هاي کپی •

  نیست دیگر وجودش به نیاز و شده پنهان دایره زیر در که کمان یک از قسمتی •

 ترکیب هم با(باشد افتاده هم روي آنها از قسمتی و اند شده ترسیم راستا و زاویه یک در که خطوطی •

  )سازند می خط یک و شده

  .کند می پاکسازي را ها خطی چند در دوگانه ي کمانها و خطوط •

 را هم از جدا خط دو کنید وارد صفر را پخ میزان و انحناء شعاعchamfer , fillet دستور در اگر -٧٠

 رسونه می یکدیگر به

 است Divide مخفف که DIV دستور از مساوي قسمت چند به موضوع یک تقسیم براي -٧١

 طول با هاي قسمت به موضوع تقسیم براي است Measure مخفف که Me دستور.شود می استفاده

 .شود نمی تقسیم مساوي قسمت چند به موضوع لزوماً که شود می استفاده مشخص بازه

 میده اجازه که کنه می اضافه رنگ آبی مربع یا نقطه خط روي add vertexدستور  mledit در -٧٢

 دو ديعا حالت در بشه انتخاب تا کلیک آن روي و بکش خط یک کنید مثال ایجاد تغییر یا شکستگی

 نقاط add vertex کنید با ایجاد تغییر شکل در میتونی که میشه ظاهر خط انتها و ابتدا در آبی مربع

 کلیک فقط نظر مورد نقطه در کافیست کنی ایجاد شکل طول در میتونی هم دیگري رنگ آبی مربع

 کنید



 گرفتن پرینت هنگام product by autodesk projecte جمله ترسیمات از بعضی در چرا -٧٣

 اتوکد با سپس کنdxf به تبدیل را چیست؟فایل ترسیم از جمله این حذف حل راه. میشود ظاهر

 میشه حل مشکلت کن ذخیره dwg فرمت با و کن بازش

 آن سازي ذخیره آدرس شود باز جدیدي پنجره اینکه جاي به کد فایل یک نمودن ذخیره هنگام -٧۴

 .کنید حل مشکلتونو میتوانید 1 گزینه انتخاب و filedia تایپ خواهدبا می من از را

 انتخاب حالت از اشیا کنم اجرا را دستوري بعد کنم انتخاب را اشیا دستور یک اجراي قبل اگه -٧۵

 حالت به رو اتوکد تونم می چطوري.کنم انتخاب را نظر مورد اشیا که میخواد ازم اتوکد و میشن خارج

 Non/verb گزینه Options>Selection مسیر از میتوانید شما مشکل این حل برگردونم براي اول

selection کنید فعال را. 

 ببینید را ترسیم صفحه در خطوط ضخامت توانید می lwt کردن فعال با شما -٧۶

 خارج یکپارچه حالت از ار هاشور میتونم چطوري زدم هاشور hatch دستور با را زیر ستون تا 4 -٧٧

 انتخاب نشه؟با انتخاب ها ستون بقیه هاشور اولی ستون هاشور روي کلیک هنگام یعنی کنم؟

hatchپنجره شدن باز از بعد آن روي کلیک دبل و ها hatch محل در راست سمت قسمت در option 

 .شوند می جدا هاشورها کار این با و کنید انتخاب را separate hatch گزینه

 کرد تفکیک میتوان را شده ساخته بلوك explode دستور از استفاده با -٧٨

 و انتخاب را فایل پسورد بازشده پنجره در فرمان، خط در securityoptions دستور تایپ با -٧٩

 .کنید ok سپس و شود حذف پسورد تا بزنید را delete دکمه

 اینکه بدون( کرد؟ انتخاب را همرنگ خطوط همه مثال آن با که دارد وجود اتوکد در دستوري آیا -٨٠

 صفحه در کلیک راست با. نمود استفاده quick select ابزار از توان می ؟)کنیم ترسیم ها الیه در

 زیادي هاي گزینه پنجره این در که شده باز آن ،پنجره quick select گزینه انتخاب و اتوکد ترسیم

 properties قسمت در شما کار این براي.کنید تجربه را یک هر میکنم پیشنهاد که دارد وجود

 محدوده select object گزینه با بعد.کنید انتخاب را نظر مورد رنگ value قسمت در و colorگزینه

 .شود می انتخاب شده مشخص رنگ المانهاي همه کار این با. کنید OK و کنید انتخاب را ترسیم

 نظر مورد رنگ و موجود منوي از COLOR انتخاب و فرمان خط درFI دستور تایپ با توان می همینطور

 .داد انجام را کار این هم کلیک راست سپس و شکل کل انتخاب و



 سرویس مثالً(  بکشم بیرون رو قسمت یک خوام می است 1/100 مقیاسش که نقشه یک در -٨١

 اندازه یه demension style قسمت بکنم؟تو باید چیکار دهم نشان 1/25 مقیاس با و)  یهداشتی

 .کن وارد 0,25 عدد scale factor قسمت در primary unit تب در و کن تعریف جدید

 کرد؟ گذاري اندازه,..) a,b با مثال(پارامتریک صورت به رو شکلی cad در توان می چطور -٨٢

 کلیک سه به نیاز کنید می گذاري اندازه که عادي حالت مثل کنید اجرا رو گذاري اندازه ابتدا -٨٣

 گذاري اندازه بخواین اینکه از قبل بشه نمایان واقعی اندازه تا بدین انجام رو دوم و اول کلیک دارید

 باشین مایل که مطلبی هر راحتی به دهید فشار رو اینتر کلید و کنید تایپ رو M حرف بشه مستقر

 کنین تایپ گذاري اندازه در تونین می

 format>units>precisionکرد؟ زیاد یا کم رو اعشار درجه cad در میشه چطور -٨۴

 فاصله یک وسط از ترسیم شروع برايm2pکاربرده: پر ولی ساده ذستور یه این -٨۵

 حسب بر نقشه روي موجود اعداد عوض در. باشند می واحد حسب بر ورودي اعداد اتوکد در -٨۶

 فرض یک باید رسام ترسیم از قبل بنابراین باشد می دیگري واحد هر یا متر میلی یا متر سانتی- متر

 ورودي اعداد با نسبتی چه به را نقشه روي موجود اعداد که کند مشخص باید یعنی.بگیرد نظر در را

 نقشه روي متر 1 مانند شود می استفاده مختلفی هاي فرض از مورد این در. نماید ترسیم اتوکد در

  .دیگر هاي فرض یا اتوکد در واحد 1 معادل نقشه روي متر سانتی1 یا اتوکد در واحد 1 معادل

 نقشه چاپ رابطه در که رسد می نقشه چاپ به نوبت نقشه ترسیم و نظر مورد فرض انتخاب از بعد

  کنیم می تقسیم دوسته به را مطالب

 با را همگی یعنی کنیم چاپ مقیاس یک با را پرونده در موجود هاي نقشه تمام داریم قصد که حالتی-1

 نقشه ترسیم در کنید فرض حالت این در کنیم چاپ ها مقیاس سایر یا پنجاهم یک یا صدم یک مقیاس

 صدم یک فرضا مقیاس با را ها نقشه داریم قصد و کردیم ترسیم اتوکد در واحد 1 را نقشه روي موجود متر1

 به یا باشد می نقشه روي متر سانتی 1 واقعی اندازه متر1 صدم یک مقیاس در دانیم می کنیمخوب چاپ

 در واحد 1 برابر متر یک را ترسیم اولیه فرض طرفی از باشد می نقشه روي میلیمتر 10 برابر متر 1 عبارتی

 متر میلی 10 صورت به ما بگذاریمرابطه متر میلی 10 باال رابطه در متر 1 جاي به االن اگر خوب گرفتیم نظر

 1 واحد قسمت در و 10 متر میلی قسمت در نقشه چاپ قسمت در اگر پس شود می تبدیل واحد 1 مساوي

  .شود می چاپ صدم یک مقیاس با انتخابی نقشه بگذاریم



 با ار نقشه فقط افزار نرم در نه کنیم ترسیم کاغذ روي در را اي نقشه بخواهیم وقتی ما اینکه جالب نکته

 فعر باشد می اي قوي واقعا افزار نرم که اتوکد در مشکل این اما کنیم ترسیم توانیم می خاص مقیاس یک

  .مودن چاپ متفاوت هاي مقیاس به ترسیم ابتدایی فرض یک با توان می اتوکد در را نقشه یک یعنی شده

 پالن کنیممثال چاپ متفاوت هاي مقیاس با را موجود هاي نقشه داریم قصد پرونده یک در که حالتی-2

 حالت این هادر مقیاس سایر یا بیستم یک مقیاس با را جزئیات و صدم یک مقیاس با را نما و برش و ها

 چاپ ها مقیاس آن با نقشه خواهیم می که مقیاس باید که تفاوت این با کنیم می عمل 1 حالت مانند نیز

 صدم یک با را ها برش و ها نما و ها پالن داریم قصد اگر مثال کنیم اصلی مقیاس یک به تبدیل را شوند

 هنتیج در پس دهیم می قرار صدم یک را خود اصلی مقیاس بیستم یک مقیاس با را جزئیات و کنیم چاپ

 برابر 5 بیستم یک چون آنگاه باشد واحد یک- متر 1 ترسیم در ما ابتدایی فرض اگر جزئیات ترسیم در باید

 مقیاس چون نقشه چاپ در انتها در و نمود برابر 5 را متر یک هر باید جزئیات ترسیم در باشد می صدم یک

 و ها برش و ها پالن تا نمود وارد را 1 واحد قسمت در و 10 میلیمتر قسمت در باید باشد می صدم یک اصلی

  .شود چاپ بیستم یک مقیاس با جزئیات و صدم یک مقیاس با ها نما

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

 هر باشه شده ترسیم واحد 3000 اتوکد در متري 3 دیوار مثال باشه شده ترسیم میلیمتر واحد با اگه

  .میزنیم 1/20 کردیم ترسیم میلیمتر با چون 1/20 براي مثال مینویسیم همونو عینا بخواهیم مقیاسی

 قسمت در چون باشیم کرده ترسیم واحد 3رو متري 3 دیوار یعنی باشیم کرده ترسیم متر واحد با اگه اما

 بجاي که صورت این به کنیم تبدیل اونو باید شده درج mm واحد scale قسمت در و پرینت تنظیمات

 )میکنیم تبدیل میلیمتر به متر تبدیل(1000 رادر یک عدد صورت بجاي و مینویسیم خودشو رو مخرج عدد 1/20

 میشه چاپ 1/20 مقیاس اینصورت در 50/1 با است برابر که 1000/20 بنویسیم scale قسمت در باید بنابراین

 با وقتی مثال.میکنیم ضرب 100 عدد در 1000 جاي به فقط قبل حالت مثل باشه شده ترسیم متر سانتی با اگه

 یک همگی که 1/0,01 یا و 10/1 یا و 1000/100 بنویسیم باید داریم نیاز 1/100 مقیاس و میکنیم ترسیم متر واحد

  .دارد نتیجه

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

 باشد عزیزان براي مفید مطالب امیدوارم

  



  

  

 




