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ساعت های آموزش
1

اتوکد و نقشه های ساختمانی

واحد کار اول

نرم افزار اتوکد و ضرورت یادگیری آن
نرم افزارAutocad نوشته شرکتAutodesk یکی از ده ها نرم افزاری است که توسط اینشرکت
طراحی و به بازار عرضه شده است.
عبارتCAD خالصه ای است از سه کلمه : Computer Aided Design or Draftingکه معنای    
آن ترسیم یا طراحی به کمک رایانه است و عبارت Auto از کلمهAutomatic به معنای خودکار گرفته شده
که در واقع معنی عبارت باال طراحی یا ترسیم به کمک رایانه به صورت خودکارمی باشد.
این نرم افزار از محبوبیت بسیار باالیی در بین کاربران خود برخوردار است و طیف کاری آنمحدوده بسیار
وسیعی را در علوم مهندسی و طراحی پوشش داده و به وسیله آن همه نوع نقشه اعم ازساده و پیچیده به راحتی
قابل ترسیم می باشد.
اولین نسخه این نرم افزار در سال  1982طراحی شد و تاکنون همه ساله نسخه جدیدی از آن توسط
شرکت سازنده اش ،به بازار عرضه می گردد.
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و علوم کامپیوتری و سرعت در جهان امروز ،یک نقشه کش برای حفظ
موقعیت خود در این بازار کار و نیز به منظور به روز بودن ،باید توانایی کار با این نرم افزارو یا نرم افزارهای مشابه
را داشته باشد.
اتوکد از دسته نرم افزارهای وکتور (Vector) یا مختصاتی می باشد ،به همین دلیل از دقتبسیار باالیی

 	

در ترسیم برخوردار است تا جایی که می تواند دقت ترسیم را تا هشت رقم بعد از اعشارمحاسبه نموده و به راحتی
با نرم افزار های گرافیکی و مهندسی ارتباط برقرار کند.
در این کتاب که تدریس ساده ای از نسخه شماره  2010اتوکد می باشد ،سعی برآن است تافرمان های
دوبعدی با تنظیم هایشان به ترتیب کاربرد در کنار هم قرار گیرند.
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مواردی که قبل از فراگیریAutoCAD باید بدانید:
 -آشنایی با مبانی رایانه وتوانایی برقراری ارتباط ،نصب و اجرای نرم افزار ها از طریق سیستم عامل ویندوز.

- Left clickکه همان فشاردادن کلید سمت چپ ماوس می باشد ،به علت موارد استفاده،
   باالی اینکلیدآن را کلیک می نامند .معموالً انتخاب ها با کلیک انجام می شود.

-Right clickکه همان فشاردادن کلید سمت راست ماوس می باشد ،در AutoCAD
   این کلیدعملEnter یا اجرای فرمان ها را انجام می دهد. غلتانک که معموالً در میان
کلیدهای راست و چپ قرار دارد عمل بزرگ نمایی صفحه را انجام می دهد و فشردن آن
صفحه نمایش را جابه جا می کند.

-Cross hairیا همان صلیب مویی که موقعیت مکان نما در صفحه تصویر را نشان
   می دهد .در اینکتاب به عنوان مکان نما از آن یاد شده است.

     -بر روی صفحه کلید دو کلید Enter وجود دارد که عمل اجرای فرمان ها و تایید انتخاب ها نیز با این کلید
می باشد ،کلیدSpacebar دراتوکد نیز عملEnter را انجام می دهد. مگر در زمان اجرای فرمان های متنی.
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 -کلیدهایf1 تا 12f  کلیدهای تابعی نامیده می شوند .کلیدf1 راهنما در اتوکد می باشد.کلیدf2 باعث باز شدن
صفحه متنی اتوکد می شود و کلیدهای  f3 تا 12f هرکدام با کاراییخاصی در نوار وضعیت اتوکد تعریف شده اند
که در این کتاب درباره آنها توضیح داده خواهدشد.

  -کلیدهای جهت دار قابلیت نمایش دستورهای اجراشده قبلی را دارند و هنگامی که در جلویCommand      
هیچ دستوری نباشد با این کلیدها می توانید از دستورهای قبلی استفادهنمایید.

 Eکه با عالمت اختصاری ESC در قسمت باال و سمت چپ صفحه کلید قراردارد ،وظیفه لغو
-کلید  scape
فرمان ها را به عهده دارد.
4
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  -خط فرمان که در قسمت پایین صفحه اتوکد قرار دارد وظیفه اجرای فرمان ها را به عهده دارد.در این قسمت شما
می توانید پیام های نرم افزار  را مشاهده نموده و به آنها پاسخ دهید .برایاینکه پیام یا پرسش های اتوکد را ببینید بهتر است
کهCommand حداقل در  سه خط قابلمشاهده باشد .فرمان های اتوکد را می توانید به صورت کامل یا خالصه در این
قسمت واردنمایید.در این کتاب  زمان تدریس فرمان ها  و خالصه هر دستور درجلوی قسمت  Commandاضافه شده است.

- زمانی که در خط فرمان هیچ دستوری در حال اجرا نباشد درقسمت خط فرمان کلیک راست ماوس را انجام دهید
حاال میتوانید شش دستور آخر اجرا شده را دیده  و برای  استفاده از آنها روی دستور مورد نظر کلیک  نمایید.

  -لیست هایی که به سمت پایین باز می شوند یکی دیگر از روش های اجرای دستورها در اتوکدمی باشند که به
دو حالت می توانید از آنها استفاده کنید  :یا با حرکت ماوس روی آنها کلیککنید ،یا کلیدAlt را پایین نگه داشته
در این حالت زیر بعضی از حروف خط دار می شود اگرآن حرف را روی صفحه کلید فشار دهید منوی یاد شده باز
خواهد شد و در این منوی باز شده زیربعضی از حروف فرمان ها نیز خط دار می باشد که با فشردن آن حرف فرمان
اجرا می شود  .
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- جعبه ابزارها یکی دیگر از روش های اجرای فرمان ها در اتوکد می باشند دراین قسمت فرمان ها دسته بندی
شده و فرمان های مشابه مث ً
ال ترسیمی ها در یک نوار ابزار قرار گرفته اند .درنسخه های قبلی اتوکد زمانی که یک
نوار ابزار روی صفحه شناور بود ،نام آن در باالی نوارنوشته می شد .اما در اتوکد  2010برای دیدن نام نوار ابزار
باید مکان نمای خود را روی آننگه دارید تا نام آن را مشاهده نمایید.

- روش وارد کردن فرمان ها به صورت پویا  :این روش تا حدودی
وظیفه خط فرمان را نیز بهعهده دارد .در این روش که در اتوکد 2010
به صورت پیش فرض فعال می باشد ،می توانید اطالعات خط فرمان را در
صفحه تصویر ببینید .برای فعال و غیر فعال کردن این روش میتوانید از
کلید تابعی 12 fاستفاده کنید.

- منوی صفحه ای روش قدیمی است که از طریق
مسیر نوشته شده در باال می توانید آن را بهصفحه
نرم افزار اضافه کنید .در تصویر روبرو اجرای فرمان ها
را از این طریق مشاهده می کنید .کافی است روی
گزینه ها کلیک کنید و به صفحه بعدی بروید .این
روش به دلیل اینکه صفحهتصویر را کوچک می کند
زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد.
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- یکی دیگر از روش های اجرای فرمان ها در اتوکد استفاده از نوار ریبون می باشد .از نسخهاتوکد 2009
روش اجرای فرمان ها از طریق1Dashboard حذف شده و اجرای فرمان ها ازطریق نوارRibbon اضافه شده
که طریقه جدیدی از دسته بندی فرمان ها در اتوکد می باشد.نوار  Ribbonبه صورت پیش فرض در اتوکد 2010
جاری می باشد .این نوار را در قسمتباالی صفحه اتوکد به سه طریق می توان دیدکه در تصاویر باال نمایان می باشد
که با کلیک برروی فلش کوچک سمت راست این نوار می توانید مدل های مختلف این نوار را ببینید و ازطریق
مسیرTools- Palettes- Ribbon یا از طریق تایپ کلمهRibbon به صورتمستقیم در خط فرمان می توانید
این نوار را به صفحه تصویر اضافه کنید .یکی از خصوصیاتخوب نوارRibbon وToolbars این است که اگر
مکان نمای خود را برای مدت زمان کوتاهی روی یکی از فرمان ها نگه دارید اتوکد به صورت خودکار توضیحاتی
در مورد دستور ومثال های عملی آن نشان می دهد و اگر در این حالت ازکلیدf1 استفاده نمایید به طورمستقیم
راهنمای آن دستور خاص را مشاهده می کنید.

 -١در نسخه های قبلی اتوکد قبل از اضافه شدن  Ribbonبه صفحه اتوکد این دستورها در  Dash boardجای داشتند که از نسخه  ٢٠٠٩حذف و به جای
آن  Ribbonاضافه شد.
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سفارشی سازی دسترسی به ابزارهای عمومی

مشاهده مدل های مختلف نوار ریبون

دسترسی به ابزارهای عمومی

نوار ریبون

مکان نما
سیستم مختصات کاربر

نوار وضعیت

Navigation tools
ابزارکنترل دید در صفحه نمایش................................................
Annotation tools
مقیاس چاپ و مقیاس حاشیه نویسی........................................
Workspaces
انتخاب مدل فضای کاری ..............................................................
Lock
قفل کردن حرکت نوارابزارها و منوهای شناور.........................
Clean screen
حذف تمام منوها  ,نوارابزارها  ,خط فرمان و بازگشت دوباره
آنها .....................................................................................................
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Coordinate values
مشاهده مدل های مختلف نوار ریبون........................................
) Drawing tools (Osnap , Polar , Snap...
ابزار کمک ترسیمی........................................................................
Quick Properties
دسترسی سریع به ویژگی ها.......................................................
Model
فضای مدل یا سه بعدی................................................................
Layout
فضای کاغذ یا دو بعدی................................................................
Quick View tools
دسترسی سریع به فضای مدل یا فضای کاغذ.............................
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تنظیمات صفحه نرم افزار

کاربران با سابقه اتوکد از قسمتMenuBar در اتوکد استفاده های زیاد می کردند ولی این نوار دراتوکد 2010
به صورت پیش فرض موجود نمی باشد .برای احضار و اضافه نمودن این نوار به صفحه اتوکد در تصویر پایین دو
روش وجود دارد.

چون به صورت پیش فرض هیج نوار ابزاری در صفحه اتوکد  2010موجود نمی باشد ،برای اضافه کردن نوار ابزار
دلخواه به صفحه اتوکد مسیر ذیل را دنبال کنید و روی نوار ابزار مورد نظر کلیک نمایید.
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دراتوکد امکانی فراهم است تا شما بتوانید محیط کار خود را انتخاب کنید و اگر به محیط جدید عادتنکرده اید
و می خواهید از مدل محیط های قبلی اتوکد استفاده نمایید ،می توانید از طریق تصاویرشکل زیر ،روش موردنظر
خود را انتخاب کنید .به عنوان مثال مسیر زیر را دنبال کنید تا از مدلAutocad classic استفاده نمایید.

چون به صورت پیش فرض جدولStart up در اتوکد  2010ظاهر نمی شود برای دستیابی به این کادر باید مسیر
زیر را در خط فرمان تایپ نموده و در جواب پرسش اتوکد عدد یک را تایپ و کلیدEnter را فشار دهید .بعد از
انجام این کار یک بار نرم افزار را بسته و دوباره باز کنید.
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رنگ صفحه تصویر در اتوکد  2010سفید می باشد .برای تغییر رنگ زمینه اتوکد می توانید مسیر زیر را دنبال
نموده و آن را تغییر دهید.
برای تغییر اندازه مکان نما می توانید این مسیر را دنبال کنید .بهتر است این اندازه را به عدد 100تغییر دهید.
بزرگ شدن اندازه خطوط مکان نما برای سرعت بخشیدن به امر ترسیم مفید می باشد.

- در اتوکد  2010ابزار کمک ترسیم به شکل آیکن
می باشند .مانند شکل روبه رو.

- اگر بخواهید که به جای تصویر آیکن این ابزار ،نام
ابزار را ببینید ،می توانید با استفاده از کلیکراست
ماوس برروی این ابزار،منوی مورد نظر را بازنموده
و روی گزینهUse Icons کلیکنمایید.
- جهت حذف یا اضافه کردن ابزار کمک
ترسیمی  (از روی نوار وضعیت) مانند شکل
روبرو بعد از کلیک راست ماوس روی این
نوار ابزار ،بر روی گزینه Display و روی
ابزار موردنظر کلیکنمایید.
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- با استفاده از این دستور می توانید فایل هایی را که از قبل
ذخیره کرده اید را بازکنید .با اجرای این دستور کادر Select
File باز خواهد شد و شما می توانید از طریق این کادر به
جستجویفایل مورد نظر بپردازید.

- با استفاده از این دستور می توانید نقشه هایی
که با دستورOpen باز نمی شوند و دچارمشکل
شده اند را باز نمایید.

باز کردن فایل

باز یابی نقشه

-این دستور فایل مورد نظر را بررسی کرده مشکالت آن را برطرف می کند و آن را باز می نماید.این دستور می تواند
اشکاالتی از قبیل انتقال فایل از یک دیسک سخت به رایانه و یا انواعFont را برطرف سازد (به ویژه فایل هایی با
فونت های فارسی که از رایانه  ای به رایانهدیگر منتقل می شوند).
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- با استفاده از این دستور می توانید نقشه های خود را با یک نام روی
رایانه ذخیره کنید .ایندستور برای اولین اجرا در یک نقشه جدید
نام فایل موردنظر را می پرسد ،ولی در مراحل بعدی ذخیره سازی
این کار با سرعت روی همان نام انجام خواهد شد.

- با استفاده از این دستورفایل ذخیره شده با دستور Save را
می توانید با یک نام جدید ذخیرهکنید .بعد از اجرای این دستور کادر
Save Drawing As بازشده و نام فایل مورد نظر رامی پرسد .چون
فایل های ذخیره شده با نسخه های جدید را نمی توان با نسخه های
قدیمی اتوکد باز نمود ،با استفاده از این دستور می توانید فرمت
نسخه مقصد را با استفاده از گزینهFile of Type  تعیین نمایید  .

ذخیره سازی

ذخیره سازی با نام جدید

      توجه  :اگر فایلی را جهت انتقال ،با فرمت های نسخه های قبلی اتوکد ذخیره نموده اید به هیچعنوان بعد از
استفاده از دستور Save asاز دستورSave استفاده نکنید و فایل را ببندید .زیرادستور Save فرمت فایل شما را
به نسخه جاری تبدیل می کند.
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توجه :قبل از استفاده از دستورNew متغیر سیستمیStartup
را به عدد یک تغییر دهید.
بعداز اجرای دستور New کادر Create New Drawing
باز خواهد شد.
در زبانهStart from Scratch دو گزینه جهت ایجاد یک
صفحه جدید وجود دارد که توضیح آنها در پایین آمده است.

اتوکد و نقشه های ساختمانی
ایجاد صفحه جدید

Start from Scratch

با استفاده از این گزینه پایه تشکیل صفحه جدید بر اساس واحد اینچ و فوت می باشد و محدوده(grid limits)
صفحه شما به ابعاد  12و  9اینچ می باشد.
با استفاده از این گزینه پایه تشکیل صفحه جدید براساس واحد میلی متر می باشد و محدوده( )grid limitsشما
به ابعاد  429و  297میلی متر می باشد.
Use a Template
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Select a Template

با استفاده از زبانهTemplate می توانید از الگوهای آماده استفاده کنید .در این قسمت لیستی از اینفایل های الگو
موجود می باشد بسته به نوع کاری که انجام می دهید می توانید فایل الگو راانتخاب کنید فایل های الگو با پسوند
.dwt می باشد و همیشه به همین شکل باقی می ماند وچیزی روی آنها ذخیره نمی شود .اگر شما مایل به ساخت
یک فایل الگو باشید بعد از آماده کردنموارد مورد نیاز از قبیل کادر ،الیه  ،نوع خط  ،بلوک و ...می توانید با استفاده
از دستور Save as و گزینه File of type و انتخاب پسوند .dwt و اختصاص یک نام به آن فایل  یک الگوی
جدید ایجاد کنید.
Use a Wizard

با استفاده از این زبانه برای ایجاد یک فایل جدید می توانید پیش فرض های اتوکد را تغییر دهید.

Advanced Setup

با استفاده از این زبانه می توانید نوع واحد ترسیمی نقشه ،نوع زاویه مورد استفاده ،جهت شروع زاویه صفر ،جهت
مثبت و منفی زاویه و مساحت محدوده ترسیم را تغییر دهید.
Quick Setup

با استفاده از این گزینه می توانید دو قسمت از تنظیم ها یعنی واحد ترسیمی نقشه و مساحت محدوده ترسیم را
تغییر دهید.
Wizard Description

این گزینه توضیح مختصری در مورد انتخاب های باال را یادآور می شود.
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با استفاده از این دستور می توانید یک مرحله به عقب برگشته و اثر آخرین
دستور انجام شده را برگردانید .دستور U را می توانید چندین بار تکرار
کنید و هر بار آخرین دستور از بین می رود.

لغو آخرین دستور

با استفاده از این دستور می توانید اثر آخرین دستورU را برگردانید به شرط
آنکه بالفاصله بعد ازدستورU از این دستوراستفاده نمایید زیرا این دستور
فقط یکبار عمل می کند.

لغو آخرین U

با استفاده از این دستور می توانید تمام موارد اضافی
که وارد فایل جاری نموده اید اما از آنها استفاده
نکرده اید را حذف کنید که در نتیجه حجم فایل
شما کم می شود .معموالً از این دستور در پایان کار
استفاده می کنند و بعد از استفاده از آن حتماً یک
بار از دستورSave  نیز استفاده کنید تا اینتغییرات
ذخیره شوند.

پاک سازی شیت نقشه

برای خروج از اتوکد می توانید از دستور Quit یا Exit در خط
فرمان استفاده نمایید و در جواب پرسش پرسیده شده که آیا
تغییرات در این فایل دخیره شوند یا خیر؟ یکی از گزینه های Yes
یا  Noرا انتخابنمایید تا از نرم افزار اتوکد خارج شوید .در صورت
انصراف می توانید از گزینه  Cancelاستفاده کنید.
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خروج از نرم افزار اتوکد

واحد کار اول

اتوکد و نقشه های ساختمانی

نمونه سؤالت چهار گزینه ای پایان واحد کار

 -1براي ذخيره ترسيم  ها از کدام دستور زير استفاده می کنید ؟
ب) گزينهSave  از منويFile
الف) گزينهOpen از منوي            File
ج) گزينهNew از منوي                      File د) گزينهRecovery از منويFile
-2آخرينموضوعترسيمیراباU حذفکردهايمومیخواهيممجدداً      رويصفحهبرگردانيم.ازچهدستوريبايداستفادهکرد؟
الف)          	Oopsب)U              ج)                   Redoد)R
 -3نرم افزار AutoCAD نقشه ها را با چه پسوندي ذخيره می کند؟
د)3ds.
		
ج).dxf
ب).dwt
الف).dwg
 -4با کدام گزينه می توان فايل هاي ذخيره شده قبلي را باز نمود؟
ب) Open
الف)	 	              Create
ج)                     	 Saveد)Save As
 -5با کدام گزينه می توان فايل هاي نقشه را با نام جديد ذخيره نمود؟
الف)    	Saveب)       	 Openج)       	 Save Asد) New
 -6کليدCtrl+S معادل کدام دستور درCAD می باشد.
د) New
الف)    	Saveب)    	 Exitج)   Save As
 Cچيست؟
 -7کاربرد کليدF1 در AD
الف)Help اتوکد	   	    ب)  Help ويندوز
ج) صفحه متني اتوکد	    د)  خروج از اتوکد
 -8براي اضافه كردن يك toolbar به صفحهAutoCAD از چه منويي استفاده مي شود؟
الف)               Viewب)Tools             ج)Format              د )Modify  
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توانایی واردکردن مختصات نقاط به روش های مختلف و شناخت زوایه ها
درAutocad  (دوبعدی)

هدف کلی

هدف کلی

واحد کار دوم

هدف های رفتاری:
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
		
-1 سیستم های مختصات در اتوکد را نام ببرد.

-2 مختصات نقاط را با استفاده از روش دکارتی مطلق اجرا کند.
 3 -مختصات نقاط را در روش دکارتی نسبی وارد کند.
-4 مختصات قطبی مطلق را شرح داده و آن را اجرا کند.
 5 -با استفاده از روش قطبی نسبی مختصات نقاط را وارد کند.
 6 -سیستم امتداد حرکت کشسانی را توضیح دهد.

عملی

نظری

 4

3

ساعت های آموزش
19

اتوکد و نقشه های ساختمانی

واحد کار دوم

سیستمهای وارد کردن نقاط در2010AutoCAD

اتوکد یک نرمافزار Vector میباشد ،پس با مختصات نقاط سر و کار دارد .به همین علت اتوکد در ترسیمهای
انجام شده دقت بسیار باالیی را دارا است در بسیاری از موارد اتوکد از کاربر مختصات دقیقیک نقطه را میخواهد
لذا کاربر باید با سیستمهای وارد کردن نقاط آشنا باشد تا با بهترین روش موردنیاز پاسخگو باشد.
از آنجایی که وارد کردن یک نقطه بدون دستوری خاص معنایی ندارد لذا برای تدریس یا تمرین این دستور از
فرمانLine کمک گرفته شده است.
 -1روش دکارتی مطلق
در این روش مختصات تمامی نقاط نسبت به صفر و صفر مطلق سیستم محاسبه میگردد.
به دو تمرین زیر دقت کنید.
)X
فرمول کلی ( L,YL
در این تمرین چون شکل
در ربع اول دایره مثلثاتی
است پس همه اعداد مثبت
میباشد.

مــختصــــات دکـــــارتی مطلـــــق
در  2010AutoCAD چون Dynamic Input به صورت پیشفرض فعال است و پیشفرض این دستور
سیستم نسبی میباشد پس برای ورود اطالعات بهصورت مطلق باید از عالمت # قبل از ورود مختصات استفاده
شود   ،و اگر می خواهید ازعالمت  #استفاده نکنید به وسیله کلید  F12می توانید ابزار Dynamic Inputرا
غیرفعال کنید.
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واحد کار دوم

مختصات نقاط وشناخت زوایه ها در اتوکد

 -2روش دکارتی نسب 
ی
در این روش مختصات نقاط نسبت به نقطه ماقبلشان محاسبه شده و ترسیم میشوند.
در این سیستم اگر ابزارDynamic Input فعال باشد میتوانید مختصات را مستقیم وارد کنید و اگر اینابزار
غیر فعال باشد باید قبل از ورود اطالعات از کاراکتر @ استفاده شود تا سیستم مختصات را نسبیفرض کند .در
این حالت اگر خط ترسیمی افقی باشد مقدارY آن مساوی صفر میباشد و اگر خط درحالت عمودی باشدX آن
مساوی صفر در نظر گرفته میشود.
فرمول کلی (XL.YL @)

در روش نسبی نقطه اول را میتوانید به دلخواه با
کلیک ماوس هر جایی از صفحه تصویر وارد کنید.

مــختصــــات دکـــــارتی نـــــسبی
 Dغیر فعال در نظر گرفته شده است.
در ترسیم این تمرین ها ynamic Input
21

واحد کار دوم

اتوکد و نقشه های ساختمانی

 -3مختصات قطبی مطلق
در این سیستم ترسیم به واسطه داشتن طول ( )Lو زاویه خط ( )Aنسبت به صفر و صفر دستگاه محاسبه میشود.
شکل زیر حالت پیش فرض شروع زاویه صفر و جهت مثبت و منفی زاویه را نشان میدهد .این حالتدر ترسیم
هر نقطه در این روش  مصداق دارد.
جهت زاویهها در این حالت خالف عقربههای ساعت مثبت میباشد.
فرمول (L<A)

مــختصــــات قطبـی مطلـــــق

در ترسیم این تمرینDynamic Input فعال
در نظر گرفته شده است.
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واحد کار دوم

مختصات نقاط وشناخت زوایه ها در اتوکد

 -4مختصات قطبی نسبی
در این روش به واسطه داشتن طول و زاویه خط نسبت به مختصات نقطه قبل ترسیم انجام میشود.
در این تمرین ها هر جایی که خط تغییر مسیر داده برای درک بهتر موضوع از یک دایره فرضی استفادهشده است.
فرمول کلی (L<A @)

مــختصــــات قطبــی نــــسبی

 -5سیستم امتداد حرکت کشسانی
در این سیستم بدون در نظر گرفتن زاویه هر زمان مکاننما را در جایی ثابت نگه دارید از آخرین نقطهیک اثر به
مکاننما متصل می باشد ،اگر عددی را تایپ کنید وکلید اینتر را فشار دهید در همان جهت به مقدار وارد شده
خط ترسیم می شود.
23

واحد کار دوم

اتوکد و نقشه های ساختمانی

تمرین کارگاهی
 -1با استفاده از دستور  Lineشکل های زیر را با روش دکارتی مطلق ترسیم کنید.

 -2با استفاده از دستور  Lineشکل های زیر را با روش دکارتی نسبی ترسیم کنید.

 -3با استفاده از دستور  Lineشکل های زیر را با روش نسبی قطبی ترسیم کنید.
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واحد کار دوم

اتوکد و نقشه های ساختمانی

نمونه سؤالت چهار گزینه ای پایان واحد کار

 -1فرمول2>45@ در مختصات ..............................درست است.
		
ج) نسبي مطلق
		
ب)نسبی قطبي
الف) دکارتي مطلق

د) کروي

 -2پيش فرض  اتوکد براي شروع زاويه صفر.................
الف)East يا جهت مثبت محورx هاست.                      ب)West يا جهت منفي محورx هاست.       
د)North يا جهت مثبت محورy هاست.
ج)South يا جهت مثبت محورy هاست.               
 -3کاراکتر 
@ از ترکيب کدام دو کليد به دست می آيد؟
الف) کليد شماره5 +       	Ctrlب) کليد شماره +2Alt
ج) کليد شماره + 2       	Shift د) کليد شماره  +2Ctrl
 -4كدام يك از گزينه هاي زير در مختصات نسبی درست است ؟
الف) 4,2                ب)@30<2             ج)@2,0              د) @ ٢,4
  - 5اگر بخواهيم خطي افقي به طول 5سانتی متر از نقطه (4,10) ترسيم كنيم ،مختصات نقطه بعد كدام است؟
  الف) (4,15)              ب) (9,15)                  ج) (9,10)                 د) ()0, 5
 -6ساختار (XL,YL@) مربوط به کدام روش تعیين مختصات است ؟
الف) دکارتی مطلق                                                    ب) دکارتی نسبی
ج) قطبی مطلق                                                        د) قطبی نسبی
 -7کاراکتر  #از ترکيب کدام دو کليد به دست می آيد.
الف) کليد شماره4 +           	Ctrlب) کليد شماره + 3Alt 
ج) کليد شماره  +3           	Shiftد) کليد شماره +3Ctrl
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توانایی اجرای دستورهای تغییر دید و کنترل صفحه نمایش

هدف کلی

هدف کلی

واحد کار سوم

هدف های رفتاری:
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
		
-1 دستور Zoomرا به روش های مختلف اجرا کند.
  
-2 ازدستورSteering wheels استفاده کند.
 Pرا اجرا کند.
-3 دستور an
-4 دستورRedraw وRegen را مورد استفاده قرار دهد.
 5 -متغیر سیستمیBlipmode وFill را اجرا کند.

عملی

نظری

2

2

ساعت های آموزش
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واحد کار سوم
با استفاده از این دستور میتوانید اندازه دیداری
موضوعات روی صفحه مانیتور را کنترل کنید.

اتوکد و نقشه های ساختمانی
بزرگنمایی و کوچکنمایی

این دستور به یکی از روشهای روبهرو قابل اجرا
است.

 -1اجرای دستور

در این مرحله که پیشفرض میباشد ،اگر با دو کلیک یک پنچره باز کنید ترسیمهای درون پنجرهبزرگنمایی
میشوند یا می توانید از یکی از زیر دستورهایZOOM استفاده کنید.
در واقع این گزینه همان محدوده Limits را نشان میدهد و اگر ترسیمها از محدوده بزرگ تر باشند آن
محدوده را نیز نمایش میدهد.

با استفاده از این گزینه ابتدا جایی که قرار است در پایان دستور در مرکز صفحه قرار گیردپرسیده میشود و
سپس ارتفاع صفحه تصویر درخواست میشود .پس در نتیجه هرچه ارتفاع صفحهتصویر عدد کوچک تری باشد
بزرگنمایی بیشتر صورت میگیرد.
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واحد کار سوم

تغییر دید و کنترل صفحه نمایش

 با استفاده از این گزینه سه مستطیل سبز و آبی و سفید رنگ در صفحه دیده خواهد شد.محدوده سبز رنگ
بزرگنمایی جاری بوده مستطیل آبی رنگ همان Zoom All میباشد و مستطیل سفید رنگ که با کلیک
کردن متغیر میشود میتواند بزرگنمایی جدید را ایجاد کند.

بزرگ ترین بزرگنمایی صفحه میباشد.
با استفاده از این گزینه تمامی ترسیمها به کنارههای صفحه ترسیم میرسند و در بزرگ ترین حالتی کهمیتوان
تمام ترسیمها را نشان داد بزرگنمایی انجام میشود.

بزرگنمایی قبلی محسوب میشود.
این گزینه میتواند تا ده بزرگنمایی قبلی را در حافظه خود ذخیره داشته باشد.

          Vmax
 Zوجود داشت
کوچک ترین بزرگنمایی محسوب میشود. این گزینه تا اتوکد شماره  12در زیر دستور oom
اما از آن به بعد خود گزینه وجودظاهری ندارد ولی در عمل بزرگنمایی را انجام میدهد.
29

واحد کار سوم

اتوکد و نقشه های ساختمانی

 این گزینه پیشفرض دستورZoom نیز میباشد که با اجرای این گزینه با کلیک کردن درون صفحه وایجاد یک
پنجره آن پنجره به صفحه تصویر شما میرسد.

با اجرای این گزینه شما میتوانید موضوع خود را انتخاب کنید( .با کلیک روی موضوع)آن موضوع در بزرگ ترین
حالت نشان داده میشود.
اگر بعد از اجرای دستورZoom بالفاصله کلید اینتر را فشار دهید .این بزرگنمایی اجرا میشود و باDrag کردن
بهسمت پایین و باال بزرگنمایی و کوچکنمایی انجام میشود.

روش های اجرای دستور  Zoomدر تصویر باال مشاهده می شود.
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تغییر دید و کنترل صفحه نمایش

واحد کار سوم

با استفاده از این دستور میتوانید اندازه دیداری چرخ فرمان یا هدایت گر 6WHHULQJ:KHHOV

موضوعات روی صفحه مانیتور را کنترل کنید.
این دستور از اتوکد  2009به دستور ها اضافه  شده
وکاری مشابه دستور  Zoomهمراه با امکانات سه
بعدی انجام می دهد.
این دستور به یکی از روشهای روبهرو قابل اجرا
است.

5LEERQ9LHZWDE1DYLJDWHSDQHO':KHHO
0HQX9LHZ6WHHULQJ:KHHOV
6KRUWFXWPHQX6WHHULQJ:KHHOV
7RROEDU6WDWXVEDU6WHHULQJ:KHHOV
&RPPDQGHQWU\QDYVZKHHO

9LHZ2EMHFW:KHHO

7RXU%XLOGLQJ:KHHO

'1DYLJDWLRQ:KHHO

0LQL9LHZ2EMHFW:KHHO

0LQL)XOO1DYLJDWLRQ:KHHO

0LQL7RXU%XLOGLQJ:KHHO

)XOO1DYLJDWLRQ:KHHO

با استفاده از مثلث کوچک پایین سمت
چپ و کلیک روی آن از طریق منوی باز
شده می توانید یکی از آیکن های مورد نظر
خود را انتخاب کنید.
برای استفاده از این دستور باید روی
گزینه مورد نظر عمل درگ را انجام دهید
تا دستور  دلخواه اجرا شود.

با استفاده از گزینه  Rewindو کلیک
روی آن تصاویر کوچکی از دیدهای قبلی
به شما نشان داده می شود که با کلیک روی
گردید.

تصویر مورد نظر به آن دید برمی
(مشابه دستور )Zoom previous
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واحد کار سوم
با استفاده از این دستور میتوانید صفحه تصویر
را جابهجا کنید ،مانند زمانی است که شما کاغذ
نقشهکشی را روی میز نقشهکشی جابهجا کنید ،این
دستور روی موضوعهای ترسیم شده هیچ اثریندارد.

اتوکد و نقشه های ساختمانی
جا به جایی صفحه تصویر

اجرای دستور
بعد از این که تصویر دست مانندی روی صفحه ظاهر شد میتوانید روی صفحه کلیک کنید آنرا نگهدارید و
 Eاستفاده کنید.
به هر سمتی که میخواهید انتقال دهید .برای خروج میتوانید از کلید sc
این دستور معادل دستور Refresh در ویندوز
میباشد و ترسیم ها را یکبار دیگر به ما نشان میدهد
و میتواند اثر Blipmode را از روی صفحه تصویر
حذف کند.

نمایش مجدد

عالمتهای  +مانندی هستند که اثر کلیک روی
صفحه را نشان میدهند.

متغیر سیستمی

اجرای متغیر
مشخص کنید که این متغیر روشن باشد یا خاموش،
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واحد کار سوم
با استفاده از این دستور تمامی ترسیمهای موجود در
صفحه تصویر دوباره ترسیم میشوند.

تغییر دید و کنترل صفحه نمایش
ترسیم مجدد

در بعضی از مواقع موضوعهای دوار مانند کمان یا دایره از شکل اصلی خود خارج شده و به شکل چند ضلعی
 Fرا روی
 Rمیتواند این مشکل را برطرف کند .اگر بخواهیم اثر متغیر سیستمی ill
در میآیند دستور  egen
 Rرا یکبار اجرا کنیم.
موضوعهای توپر ببینیم باید دستور egen

این متغیر روی موضوعهای دوبعدی توپُر اثر گذاشته
و میتواند آنها را توخالی یا توپُر ترسیم کند.

متغیر سیستمی

 -1اجرای دستور
 -2مشخص کنید این متغیر روشن باشد یا خاموش
 Rاستفاده کنید.
برای دیدن اثرFill روی موضوعها بعد از تغییر این متغیر از دستور egen
از جمله این دستورها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
2d solid, donut, Pline, Trace
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

نمونه سؤالت چهار گزینه ای پایان واحد کار

-1دستورPan به چه منظور استفاده می شود ؟
   الف) انتقال قسمتي از ترسيمات به نقطه ديگر         .
   ب) تغيير مكان دادن صفحه نمايش بدون عوض شدن  مختصات نقاط              .
   ج) انتقال كل ترسيمات از نقطه اي به نقطه اي ديگر همراه با عوض شدن مختصات نقاط  .
   
   د) تغيير مكان دادن اليه ها .
                                                      
-2Zoom  Extends يعني...............................
   الف) كوچك ترينZoom صفحه    .ب) بزرگ ترينZoom صفحه     .ج) بزرگ نمایي    د) كوچك نمای 
ي
 -3كدام يك از گزينه هاي زير براي ترسيم مجدد موضوع های ترسيم شده به كار می رود ؟
   الف)Explode
     ب)Zoom All                  ج)Regen             د)Zoom Extents
-4Zoom Previous  يعنی............................
  الف)Zoom بعدی          ب) نزديک ترينZoom          ج)Zoom قبلی         د)Zoom مرکزی
 -5اگر دستور  Zoom  را دوبار اينتر كنيم كدام فرمانZoom اجرا می شود؟
  الف)Window                 ب)All             ج)Extend              د)Real time
 -6متغير سيستمیFill روی کدام يک از دستور های زير اثر می گذارد ؟
  الف)Pline                 ب)Line             ج)Arc              د)Ray
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واحد کار سوم

تغییر دید و کنترل صفحه نمایش

موارد مهم درس را یادداشت کنید.
    ...........................................................................................................................................................................................
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    ...........................................................................................................................................................................................
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توانایی ترسیم انواع نقشه های ساختمانی با استفاده از دستورهای
ترسیمی ،کمک ترسیمی و ویرایشی

هدف کلی

هدف کلی

واحد کار چهارم

هدف های رفتاری:
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
		
-1 دستورهای موجود در منویDraw (ترسیمی) را اجرا کند.
-2 از ابزار کمک ترسیمی مانند elect  Sو ابزارهای موجود در نوار وضعیت به خوبی
استفادهکند.
-3 دستورهای ویرایشی را مورد استفاده قرار دهد.
-4 با استفاده از دستورهای ترسیمی و ویرایشی نقشه های ساختمانی را ترسیم نماید.

عملی

نظری

24

16

ساعت های آموزش
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واحد کار چهارم
 با استفاده از این دستور میتوانید پارهخط،ترسیمکنید .برای اینکار میتوانید از همه روشهای ورود
مختصات نقطه استفاده کنید.

اتوکد و نقشه های ساختمانی
تر سیم پاره خط

این دستور به یکی از روش های روبه رو قابل اجرا است.

 -1اجرای دستور........................................................................................................................... :
 -2نقطه اول را مشخص کنید ( .در تمرین پایین با ماوس کلیک شده است ) .............
 -3نقطه بعدی را مشخص کنید( .نقطه دوم ) ...........................................
 -4نقطه بعدی را مشخص کنید( .نقطه سوم ) ..........................................
 -5نقطه بعدی را مشخص کنید( .نقطه چهارم ) .........................
 -6با استفاده از زیردستورClose و تایپ حرفC در خط فرمان و فشردن کلید اینتر ،آخرین نقطهبه نقطه
اول رسیده و دستور تمام میشود. در غیر این صورت با فشردن کلید اینتر از دستور خارج می شوید.
 -در ترسیم این شکل از ابزار  Orthoاستفاده شده است.

 ابزاری که در پایین از آنها یاد میشود ،میتوانند سرعت ترسیم را باال ببرند.Snap = F9  :باعث میشود مکاننما روی نقاط مشخصی پرش کرده ،قفل شود.
Ortho = F8  :در این حالت میتوانید خطوط افقی و عمودی را فقط با وارد کردن طولآنها وجهت را با حرکت
مکان نما تعیین کنید.
Polar Tracking = F10  :این ابزار باعث میشود سرعت ترسیم خطوط زاویهدار زیاد شود.
Dynamic Input = F12 :با استفاده از این ابزار میتوانید به طورکلی خط فرمان را حذف کرده و همه
اطالعات ورودی و پیامهای اتوکد را در صفحه تصویر ببینید .این ابزار با Ortho و Polar Tracking به
راحتی کار میکند.
ابزار یاد شده در باال ،در همین واحدکار به طور کامل توضیح داده می شود.
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واحد کار چهارم
 با استفاده از این دستور میتوانید خطی ترسیمکنید که مرکز آن مشخص ولی ابتدا و انتهای آن
بینهایتباشد.

دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی
خطی از دو طرف بینهایت

این دستور به یکی از روشهای روبرو قابل اجرا است.

 -1اجرای دستور...................................................................................................................:
 -2مشخص کردن یک نقطه بهعنوان مرکز خط........
 -3وارد کردن نقطه دوم ......................................................................................................
 -4وارد کردن نقطه سوم ......................................................................................................
 -5وارد کردن نقطه چهارم....................................................................................................
 -6وارد کردن نقطه پنجم .....................................................................................................

اجرای دستور:..................................................................................................................................
استفاده از گزینه افقی.................................................
 Hor افقی:با استفاده از این گزینه هر جای صفحه که نقطهای را مشخص کنید ،یک خط افقی دو طرفبینهایت ترسیم میشود.
 Ver قائ م
با استفاده از این گزینه هر جای صفحه که نقطهای را معرفی کنید ،یک خط قائم دو طرف بینهایتترسیم میشود.
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واحد کار چهارم
اتوکد و نقشه های ساختمانی
 Ang زاویه  :با استفاده از این گزینه میتوانید یک خط با زاویه مشخص،از دو طرف بینهایت ترسیم کنید.اجرای دستور .............................................................................................................................. :
گزینه زاویه ................................................................
وارد کردن زاویه خط ................................................................
مشخص کردن یک نقطه.....................................................................................................
 Bisect نیمساز:با استفاده از این گزینه میتوانید نیمساز یک یا چند زاویه را ترسیم کنید.
اجرای دستور..................................................................................................................................:
گزینه نیمساز ..............................................................
مشخص کردن رأس زاویه .......................................................................................
مشخص کردن یک نقطه روی اولین ضلع زاویه ........................................................
مشخص کردن یک نقطه روی دومین ضلع زاویه ........................................................

Offset کپی موازی تا بینهایت
گزینه کپی موازی..............
وارد کردن فاصله کپی موازی ...................................
انتخاب موضوعی که قرار است کپی شود ..............................................................................
مشخص کردن جهتی که قرار است کپی انجام شود ...................................................
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واحد کار چهارم
 با استفاده از این دستور میتوانید خطی ترسیم کنیدکه ابتدای آن مشخص ولی انتهای آن تابینهایت است.

دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی
ترسیم نیمخط

این دستور به یکی از روشهای روبرو قابل اجرا است.

 -1اجرای دستور.......................................................................................................................... :
 -2مشخص کردن نقطه شروع ...................................................................................................
 -3مشخص کردن نقطه ای که خط تشکیل شده و از روی آن میگذرد ...................
 -4مشخص کردن نقطه بعدی..............................................................................................

 با استفاده از این دستور میتوانید یک نوار پهن ترسیم کنید.این دستور به دلیل قدیمیبودن چونمیخواهد زاویه تشکیل
خط را تشخیص دهد ،همیشه یک نقطه در ترسیم عقب خواهد بود.

ترسیم نوار

 -1اجرای دستور................................................................................................................. :
 -2مشخص کردن پهنای خط........................................................................
 -3معرفی نقطه شروع ()1 ................................................................................................
 -4معرفی نقطه بعدی ()2 ................................................................................................
 -5معرفی نقطه بعدی ()3 ..........................
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

 با استفاده از این دستور میتوانید دایره را با داشتناطالعات از نقاط مختلف آن ترسیم کنید.
این دستور به یکی از روشهای روبرو قابل اجرا است.

ترسیم دایره

قطر

مماس
شعاع
ربع دایره

مرکز دایره

ربع دایره

 -1اجرای دستور  :ترسیم دایره بهوسیله شعاع ..............................................................
 -2مشخص کردن مرکز دایره.........
 -3وارد کردن شعاع دایره ......................................
* به مثال روبرو دقت کنید.

 -1اجرای دستور  :ترسیم دایره بهوسیله قطر .................................................................
 -2مشخص کردن مرکز دایره .......
 Dبرای استفاده از گزینه قطر و فشردن کلید اینتر
 -3تایپ کاراکتر 
 -4وارد کردن مقدار قطر .....................................................
* به مثال روبرو دقت کنید.
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

3P (Three Points) - ترسیم دایره با داشتن سه نقطه روی محیط آن
 -1انتخاب گزینه............. 3P
 -2مشخص کردن اولین نقطه روی محیط دایره .......................................
 -3مشخص کردن دومین نقطه ....................................................................
 -4مشخص کردن سومین نقطه .......................................
* توجه کنید که این سه نقطه نباید روی یک خط
راست باشد.

-

ترسیم دایره با داشتن دو نقطه روی محیط دایره ،این دو نقطه میتوانند دو سرقطر دایره باشند.
 -1انتخاب گزینه...............2P
 -2مشخص کردن اولین نقطه از قطر دایره ......................
 -3مشخص کردن نقطه پایانی قطر دایره .................

ترسیم دایره با داشتن دو مماس و یک شعاع
 -1انتخاب گزینه.... TTR
 -2مشخص کردن اولین مماس دایره .................
 -3مشخص کردن دومین مماس دایره ..........
 -4وارد کردن شعاع دایره ................................................................
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

چون روش پایانی ترسیم دایره در خط فرمان وجود
ندارد ،پس بهتر است مسیر روبرو را دنبالکنید.
 ترسیم دایره با داشتن سه مماس ....................................................با انتخاب این گزینه کافی است روی سه موضوع که دایره بر آنها مماس است کلیک کنید تا دایره ترسیم شود.

* مثال :

شعاع

مرکز

دو نقطه

دو مماس یک شعاع
44

سه نقطه

دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

واحد کار چهارم
با استفاده از این دستور میتوانید کمان ترسیم کنید
چون همه روشهای ترسیم کمان در خط فرمان
وجود ندارد ،بهتر است این دستور را از طریق منوی
آن اجرا کنید و از یازده روش ترسیم کمان استفاده
کنید.

جهت مثبت

جهت منفی

ط مما

س بر

نقطه

شروع

 -مشخصات کمان

ترسیم کمان

خ

طول وتر

نقطه شروع

شعاع

نقطه پایانی

زاویه

مرکز کمان
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

 -1اجرای دستور کمان ................................................................................................................
 -2مشخص کردن نقطه شروع کمان ................................................
 -3مشخص کردن نقطه دوم کمان....................................
 .4مشخص کردن نقطه پایانی کمان ..........................................................................

 ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع ،مرکز ،پایا 
ن
 -1مشخص کردن نقطه شروع کمان
 -2مشخص کردن مرکز کمان
 -3مشخص کردن پایان کمان

ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع ،مرکز ،زاویه
 -1مشخص کردن نقطه شروع کمان
 -2مشخص کردن مرکز کمان
 -3وارد کردن زاویه کمان
اگر زاویه کمان را منفی وارد کنید کمان
در جهت عکس تشکیل میشود.
ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع ،مرکز ،طول وتر
 -1مشخص کردن نقطه شروع کمان
 -2مشخص کردن مرکز کمان
 .3وارد کردن طول وتر کمان
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

 ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع ،پایان ،زاویه
 -1مشخص کردن نقطه شروع
 -2مشخص کردن نقطه پایانی
 -3وارد کردن زاویه کمان
 ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع ،پایان ،خط مماس بر نقطهشروع
 -1مشخص کردن نقطه شروع کمان
 -2مشخص کردن نقطه پایان کمان
 -3تعیین جهت

ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه شروع ،پایان ،شعاع
 -1مشخص کردن نقطه شروع کمان
 -2مشخص کردن نقطه پایان
 -3وارد کردن شعاع کمان
اگر دراین حالت ،جای نقطه شروع و پایان را برعکس وارد کنید ،جهت کمان برعکس میشود و رو به پایین
تشکیل میشود.

-

 ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه مرکز ،شروع و پایین
 -1مشخص کردن مرکز کمان
 -2مشخص کردن نقطه شروع
 -3مشخص کردن نقطه پایان
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

ترسیم کمان با داشتن مشخصات نقطه مرکز ،شروع ،زاویه
 -1مشخص کردن مرکز کمان
 -2مشخص کردن شروع کمان
 -3وارد کردن زاویه کمان

ترسیم کمان با داشتن مشخصات مرکز ،شروع و طول وتر
 -1مشخص کردن مرکز کمان
 -2مشخص کردن نقطه شروع کمان
 -3وارد کردن طول وت ر

در این روش ،دستور کمان خود به آخرین نقطه ترسیم شده از نوع خط یا کمان وصلمیشود و با وارد کردن
نقطه بعدی به کار خود پایان میدهد.
در واقع این کمان ،با دو نقطه ترسیممیشود.

تمرین :در شکل روبرو 8 ،کمان ترسیم شده است شما با استفاده از دستور کمان
هر کدام ازقوسها را با یکی از روشهای این دستور ترسیم کنید.
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

 با استفاده از این دستور میتوان چند خط یا کمان پشتسر هم ،رسم کرد که این اجزا به هم وصل و یکپارچه
میباشند .این چندخطیها را میتوان با ضخامتهای
مختلف ترسیم کرد و بهراحتیمیتوان مساحت و محیط
آنها را حساب نمود.

ترسیم چندخطی

 -1اجرای دستور..................................................................................................................... :
 -2مشخص کردن نقطه اول ................................................................................................
ارائه گزارش از ضخامت چندخطی ......................................................................
 -3مشخص کردن نقطه دوم ...........
 -4مشخص کردن نقطه سوم
 -5نقطه چهارم ....................
 Cو بستن نقطه ابتدا و نقطه انتها
 -6با استفاده از کاراکتر 

 با استفاده از این گزینه میتوانید در هنگام ترسیم خط ،از کمان نیز استفاده کنید .همه قانونهایدستور کمان
در اینجا مصداق دارند.
 با استفاده از این گزینه میتوانید یک چندخطی بسته داشته باشید.
 با استفاده از این گزینه میتوانید نصف ضخامت خط را مشخص کنید.
 -1نصف ضخامت را در نقطه شروع مشخص کنید .................
 -2نصف ضخامت را در نقطه پایانی مشخص کنید ........................
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

با استفاده از این گزینه در زمان ترسیم خط ،میتوانید در جهت خط قبلی به طول خطاضافه کنید.
استفاده از گزینه طول.........
مقدار اضافه شدن طول خط را وارد کنید.............................................................

با استفاده از این گزینه میتوانید یک مرحله به عقب باز گردید.
با استفاده از این گزینه میتوانید کل ضخامت خط را وارد کنید.
استفاده از گزینه پهنا .......................
در این مثال ضخامت خط در شروع و پایان با هم متفاوت میباشد.

در این مثال ضخامت خط در نقطه شروع و پایان مساوی است.

در این مثال ضخامت خط در نقطه شروع صفر و در نقطه
پایانی هشت میباشد.
دراین مثال ترسیم خط باعث تشکیل یک مثلث توپر شده است.
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با استفاده از این دستور میتوانید مستطیل یا مربع
یکپارچه ترسیم کنید.

دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی
مستطیل یکپارچه

این ترسیم خاصیت چندخطیها را داراست.

 -1اجرای دستور.......................................................................................................... :

 -2مشخص کردن اولین گوشه چهارضلعی
 -3مشخص کردن گوشه دوم ،در اینجا از روش نسبی استفاده شده است.

با استفاده از این گزینه زمانیکه ما مساحت چهارضلعی را داشته باشیم ،با وارد کردن مساحت،موضوع و یکی
از اضالع چهارضلعی ترسیم میشود.
 -1انتخاب گزینه مساحت...........
 -2وارد کردن مساحت و فشردن کلید اینتر
 -3مشخص کنید میخواهید طول را وارد کنید یا عرض را و بعد کلید اینتر را فشار دهید.
 -4مقدار طول را وارد کنید. ........................................................
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

 با استفاده از این گزینه اتوکد ،مقدار طول و عرض را جداگانه پرسیده و در نهایت ،جهت شکل را با حرکت
مکاننما تعیین کنید.
 -1انتخاب گزینهاندازه ها ..............
 -2وارد کردن مقدار طول ..................................................
 -3وارد کردن مقدار عرض ................................................
 -4جهت چهارضلعی را با حرکت مکاننما مشخص کنید.

با استفاده از این گزینه میتوانید مقدار چرخش چهارضلعی را وارد کنید تا در پایان،چهارضلعی با زاویه تعیین
شده ترسیم شود.
 -1انتخاب گزینه چرخش ..............
 -2وارد کردن مقدار زاویه .............................................
 -3مشخص کردن گوشه اول ............
 -4وارد کردن گوشه دوم ....................................................................
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

 hamfer
C
با استفاده از این گزینه میتوانید چهارضلعی ترسیم کنید که گوشههای آن دارای پخباشد.
 -1انتخاب گزینه
 -2وارد کردن اولین فاصله پخ ...........
 -3وارد کردن دومین فاصله پخ

با استفاده از این گزینه و تنظیم مقدار شعاع ،میتوانید چهارضلعی ترسیم کنید که گوشههایگرد داشته باشد.
 -1انتخاب گزینه

 -2وارد کردن مقدار شعاع گرد گوشه ............................

با استفاده از این گزینه میتوانید خطوط چهارضلعی را پهنتر ترسیم کنید.
 -1انتخاب گزینه

 -2وارد کردن مقدار ضخامت خط ................................
*توجه :تا زمانیکه تنظیمهای گزینههای باال را به حالت اولیه برنگردانید،
این تنظیمها روی دستورباقی میماند.
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با استفاده از این
د ستو ر میتو ا ن
چندضلعیهایی از
 3ضلع تا 1024
ضلع ترسیم کرد.

اتوکد و نقشه های ساختمانی
ترسیم چندضلعی منظم

 -1اجرای دستور.............................................................................................................. :
 -2تعداد اضالع چندضلعی را مشخص کنید و کلید اینتر را فشار دهید.
 -3مرکز چندضلعی را مشخص کنید. ..............................................
 -4انتخاب روش محاطی( ،در این روش چندضلعی محاط در دایره فرض میشود .)
 -5وارد کردن شعاع دایره ............................................................................................

 -4انتخاب روش محیطی( ،در این روش چندضلعی محیط بر دایره میشود).
 -5وارد کردن شعاع دایره .........................................................................................
با استفاده از این گزینه میتوانید چندضلعی را از طریق طول ضلع آن ترسیم کنید.
 -1انتخاب گزینهضلع .....................................................................
 -2مشخص کردن اولین نقطه ........................................................................
 -3وارد کردن نقطه پایانی ...............................................................
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

این
از
استفاده
با
شکل
دستورمیتوانید
ابرمانندی بهجود بیاورید که به
توضیحات بیشتری نیاز دارد.

ابر بازبینی

 -1اجرای دستور................................................................................................................... :
 -2ارائه گزارش از تنظیمهای این دستور
 -3مشخص کردن نقطه شروع ...........
 -4با حرکت مکاننما در صفحه ،این ابر ایجاد میشود. ............
 -5با نزدیک کردن مکاننما به نقطه اول ،ابر تشکیل شده و بسته میشود. .......
مدل خوشنویسی

مدل معمولی

با استفاده از این گزینه میتوانید حداقل و حداکثر طول کمانها را مشخص کنید.
 -1انتخاب گزینه طول کمان ...........
 -2وارد کردن حداقل طول کمان ......................................
 -3وارد کردن حداکثر طول کمان ..................................
با استفاده از این گزینه میتوانید موضوعهای یکپارچه را به ابر بازبینی تبدیل کنید.
 .1انتخاب گزینهموضوع ....................
 .2انتخاب موضوع مورد نظر ...................................................................................................................
 .3تعیین جهت کمانها بهسمت بیرون یا داخل ...........................
 .4ارائه گزارش تشکیل ابر بازبینی ..................................................................................
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 با استفاده از این دستور میتوانید بیضی ،کمانبیضی و دایره در حالت ایزومتریک ترسیم کنید.

اتوکد و نقشه های ساختمانی
ترسیم بیضی

این دستور بایکی از روش های روبه رو قابل اجرا است.

Ellepse

 -1اجرای دستور.............................................................................................................. :
 -2مشخص کردن یک سر قطر بیضی ......................
 -3مشخص کردن سر دوم قطر بیضی ...................................................
 -4مشخص کردن نصف قطر دوم ..............................

با استفاده از این گزینه بعد از مشخص کردن قطر اول ،اگر بیضی دایره فرض شود،میتوانید این دایره را حول
قطر دوران دهید تا به بیضی مورد نظر برسید.
 -1انتخاب گزینهچرخش حول محور .........................
این زاویه از صفر تا کمتر از نود درجه میتواند باشد. ..............

با استفاده از این گزینه الزم است تا بعد از مشخص کردن مرکز بیضی،
نصف قطر اول ونصف قطر دوم را وارد کنید.
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

با استفاده از این گزینه میتوانید کمان بیضی رسم کنید .فقط جهت شروع و پایان و جهتحرکت

مثبت زاویهها را در نظر داشته باشید.
 -1انتخاب گزینهکمان .........................................
 -2مشخص کردن اولین سر قطر ..........................
 -3مشخص کردن نقطه پایانی قطر ................................................................
 -4مشخص کردن نصف قطر دوم .......................................
 -5زاویه شروع کمان را وارد کنید. ...................................
 -6زاویه پایان کمان را وارد کنید. ...........

این گزینه در صورتی در دستور بیضی ظاهر میشود که فرمانSnap را اجرا کرده و ازقسمتStyle گزینه
 sometric Iرا اجرا کنید.

 .1اجرای دستور بیضی....................................................................................................... :
 .2انتخاب گزینه............ Isocircle
 .3مشخص کردن مرکز دایره ایزومتریک ..........................................................
 .4وارد کردن شعاع دایره .......................................................
* توجه :برای اطالعات بیشتر در این زمینه به توضیحات
دستور nap Sمراجعه کنید.
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 با استفاده از این دستور میتوانید نقطه ترسیم کنید.از نقطه میتوانید بهعنوان نشانهگذاری استفاده کنید.

اتوکد و نقشه های ساختمانی
ترسیم نقطه

این دستور با یکی از روش های روبرو قابل اجرا است.

 -1اجرای دستور نقطه .............................................................................................:
ارائه گزارش از مدل نقطه و سایز آن ..........
 -2در این حالت به هر روشی که نقطهای وارد کنید،Point ترسیم میشود .میتوانید در نقطهمشخصی کلیک
کنید یا مختصات آنرا وارد کنید. ..................................................................................................

از طریق مسیر روبهرو میتوانید مدل نقطه و اندازه آنرا
تغییر دهید.

Command entry : Ddptype

چون بهصورت پیشفرض ،مدلنقطه بهصورت اثر یک قلم میماند ،بهتر است برای نشانهگذاری و بهتر دیدن
مدل ،آنرا بهحالتهای دیگر تغییر دهید.

اندازه نقطه را وارد کنید.
اگر این گزینه فعال باشد ،اندازه نقطه براساس درصدی ازبزرگ نمای
صفحه میباشد که بعد از بزرگ نمایی صفحه تصویر با دستورRegen،
این اثر را میتوانید ببینید.
 اگر این گزینه فعال باشد ،اندازه نقطه براساس واحد ترسیمی شما درنظر
گرفته میشود. ( بهتر است این گزینه را انتخاب کنید )
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

 با استفاده از این دستور میتوانید موضوعهاییمانند پارهخط ،بیضی ،کمان ،دایره ،چندخطیها را به
قسمتهای مساوی تقسیم کنید.
این دستور با یکی از روشهای روبرو قابل اجرا است.

تقسیم به قسمتهای مساوی

 -1اجرای دستور................................................................................................................ :
 -2انتخاب موضوع (با کلیک) .........................................................................................
 -3وارد کردن تعداد قسمتها ..........................................
* توجه کنید که این دستور در نقاط تقسیم از  Pointاستفاده می کند و شکل مورد نظر را برش نمی دهد.

با این گزینه میتوانید بهجای استفاده از نقطه در تقسیمها ،از یک بلوک از پیشساخته شدهاستفاده کنید.
 -1انتخاب گزینه بلوک ..................................................
 -2نام بلوک را وارد کنید ..................................................................
 -3مشخص کنید آیا بلوک هم جهت با مسیر شود یا خیر
 -4وارد کردن تعداد قسمتها .............................................................

* توجه  :برای اطالعات بیشتر در مورد بلوک به مبحث  Blockمراجعه کنید.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

 با استفاده از این دستور میتوانید مواردی مانندپارهخط ،بیضی ،کمان ،دایره ،چندضلعیها را به
اندازههای مساوی تقسیم کنید.
این دستور با یکی از روش های روبرو قابل اجرا است.

تقسیم به اندازههای مساوی

 -1اجرای دستور...................................................................................................... :
 -2انتخاب موضوع (با کلیک) ..............................................................................
 -3طول قطعهها را وارد کنید ............................................

نقطه شروع تقسیم

این دستور مشابه دستورDivide میباشد.
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 با استفاده از این دستور میتوانید در محیطهایبسته از جنس خط یا کمان مرزهای یک پارچه از
جنس چند خطیها ویا مدل ناحیه ای ایجاد کنید.
دستور مذکور مرز یک پارچه را برروی شکلهای قبلی
ترسیم می کند و آنها را تغییر نمی دهد.
این دستور با یکی از روشهای روبرو قابل اجرا است.

دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی
ایجاد مرز یک پارچه

با استفاده از این گزینه می توانید محیط بسته خود را انتخاب کنید.
این بخش در دستور هاشور توضیح داده شده است.
با استفاده از این گزینه می توانید نوع یا جنس مرز خود را مشخص کنید.
با انتخاب این گزینه مرز ایجاد شده ،از نوع چند خطیها می باشد.
با انتخاب این گزینه مرز ایجاد شده ،از نوع ناحیه ای می باشد( .این نوع مرز قابل ویرایش نیست )
این بخش در دستور هاشور توضیح داده شده است.
61

واحد کار چهارم

اتوکد و نقشه های ساختمانی

بعد از اجرای دستورهای ویرایشی ،معموالً با سؤالSelect Object روبهرو خواهید شد .یعنیموضوعی که قرار
است روی آن تغییر صورت گیرد را انتخاب کنید.
روشهای انتخاب موضوع کمک میکند تا راحتتر
موضوع یا موضوع ها را انتخاب کنید.
همه زیر دستورهای دستورSelect در جوابSelect
Object قابل اجرا است.

روشهای انتخاب موضوع

 -1اجرای دستور............................................................................................................. :
 -2کاراکتر؟ را تایپ کرده کلید اینتر را فشار دهید.
 -3تمامی زیر دستورهای دستورSelect ظاهر میشود که با کاراکتری
که بهصورت بزرگ تایپشده عمل میکنند.

در روش  Windowانتخاب موضوع از چپ به راست است.
انتخاب پنجرهای

در این حالت میتوانید با دو کلیک یک پنجره باز کنید .خطوط این پنجره ممتد و رنگ آن آبیخواهد بود و
هر موضوعی که کامل داخل این پنجره باشد ،انتخاب میشود.
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واحد کار چهارم
آخرین ترسیم
با استفاده از این گزینه میتوانید آخرین موضوع ترسیم شده را انتخاب کنید.
ی
برخورد 


با استفاده از این گزینه میتوانید با دو کلیک ،پنجرهای باز کنید که خطوط این پنجره از نوعخطچین و رنگ آن
سبز میباشد .این پنجره با هر موضوعی که برخورد کند ،آنرا انتخاب میکند. در روش  Crossingانتخاب موضوع
از راست به چپ می باشد.
ترکیبی ( این گزینه پیش فرض می باشد )

این گزینه ترکیب دو روشWindow وCrossing میباشد .همانطور که در شکل باال میبینیدهرگاه جای
نقطه شماره یک و دو عوض شود ،نوع انتخاب ازWindow بهCrossing تبدیلمیشود.
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چند ضلعی

اتوکد و نقشه های ساختمانی

WPolygon این روش مشابه روشWindow میباشد با این تفاوت که تعداد اضالع این پنجرهقابل تعیین
خواهد بود.
چند ضلعی برخوردی

CPolygon این روش مشابه روشCrossing میباشد با این تفاوت که تعداد اضالع این پنجرهقابل تعیین
خواهد بود.
 Addاین گزینه برعکس گزینهRemove میباشد ،یعنی وضعیتRemove Objects را به وضعیت
 Select Objectتبدیل میکند.
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

 ALLهمه
با استفاده از این گزینه که باید کامل تایپ شود ،شما میتوانید همه ترسیمهای موجود راانتخاب کنید.
Single تکی
یا انتخاب تکی با استفاده از این گزینه ،مکاننما تبدیل به یک جعبه انتخاب شده و شما میتوانید روی یک
موضوع کلیک کنید که بالفاصله انتخاب میشود.
 Pقبلی
 revious
با استفاده از این گزینه میتوانید ،موضوع یا موضوعهایی که از قبل انتخاب کرده بودید رادوباره انتخاب کنید.
Multiple چند تایی
این گزینه اجازه انتخاب تکتک موضوعها را از طریق کلیک روی آنها میدهد ولیپیغامSelect Objects
تکرار نمیشود.
Remove حذف
با استفاده از این گزینه میتوانید موضوعهایی که انتخاب کردهاید را از حالت انتخابخارج کنید .این حالت را
با پایین نگه داشتن کلید hift Sنیز میتوانید بدست آورید.
خط برخوردی

با استفاده از این گزینه میتوانید بهوسیله نقاطی که کلیک میکنید ،خطی ترسیم کنید که بعداز فشردن اینتر
آن خط از روی هر موضوعی که عبور کرده باشد انتخاب خواهد شد .مانند شکلباال.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

 با استفاده از این دستور مکاننما ،روی نقطههایخاصی پرش کرده و روی آن نقطه قفل میشود ،این
نقطهها مهم بوده و برای یک ترسیم دقیق ،شما باید
هر لحظه از این نقطهها استفاده کنید.

نقطههای کمکی

روشهای مختلف استفاده از این نقطهها در پایین ذکر
شده است.
روش استفاده به وسیله کـیبورد
 -1آخرین نقطه ............................
 -2مرکز کمان یا دایره................
 -3مماس بر .................................
 -4نقطه میانی .............................
 -5گیره مشخص نقطه ..............
 -6نزدیکترین نقطه ...................
 -7محل تقاطع دو موضوع ......
 -8چهار ربع کمان یا دایره .....
 -9موازی ....................................
 -10ادامه یک موضوع ..............
 -11گیره احضار......... Block
 -12میان دو نقطه

First point of mid

m2p

 -13عمود بر .................................
در2010AutoCAD دو گزینهIntersection وApparent Intersection هر دو مشابه و کاریکدیگر را
انجام میدهند.

استفاده از نوار ابزار نقاط کمکی
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با استفاده از این جدول میتوانید موارد دلخواه را فعال کنید.
command : osnap
ارجحیت استفاده از نقاط با استفاده از این منو میباشد.

میتوانید روی نوار Status
bar و گزینه Osnap کلیک
راست کنید و از منوی باز شده
استفاده کنید.

در زمان ترسیم میتوانید کلید Shift را
پایین نگه داشته کلید راست ماوس را فشار
دهید و از منوی باز شده استفاده کنید.
در ناحیه ترسیم از کلید راست
ماوس استفاده کنید و از
گزینه Snap Overrides
استفاده نمایید.

*توجه :این نقاط کمکی وسط دستور بوده و در جلوی
Command هیچ استفادهای ندارند .از این نقاط
باید در زمان استفاده از دیگر دستورها استفاده کنید.

فعال و غیر فعال کردن موارد انتخاب شده با استفاده از کلیدF3
میباشد.
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 با استفاده از این ابزار مکاننمای شما فقط بهصورت افقی و عمودیحرکت میکند.
استفاده از این ابزار برای ترسیم خط های عمود بر هم مانند ترسیم
پالن بسیار مفید و سریعمیباشد.

عمودکش

فعال و غیر فعال کردنOrtho با کلیدF8 انجام میشود.

Ortho در راستایZ نیز مانند راستایX وY عمل میکند.
ردیابی قطبی

این ابزار نیز مانند Ortho یک ابزار کمک ترسیمی
است اما با قدرت بیشتر که میتواند زوایا را نیز تحت
پوشش خود قرار دهد.

زاویههای آماده برای ردیاب قطبی که میتوان انتخاب کرد.
در این بخش میتوانید زاویههای دلخواه که در بخش قبلی وجود نداشت رااضافه کنید.
در این قسمت زاویههایی که به دلخواه اضافه کردهاید ،قابل رؤیت میباشد.
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New
با استفاده از این گزینه میتوانید زاویههای جدید را اضافه کنید.
Delete
با استفاده از این گزینه زاویههای اضافه شده را میتوانید حذف کنید.
Track Orthogonally Only
این گزینه حالت پیشفرض را برای Object Snap Tracking در نظر میگیرد که در آن مکانیابی فقط
بهصورت افقی یا عمودی صورت میگیرد.
T
 rack Using All Polar Angle Settings

در این قسمت میتوانید زاویههایObject Snap Tracking را با زوایههای ردیاب قطبی همراه کنید.
A
 bsolute

در صورت فعال بودن این گزینه مبنای محاسبات زاویه درPolar حالت مطلق در نظرگرفته میشود.
Relative to Last Segment
با استفاده از این گزینه میتوان مبنای محاسبات زاویه درPolar راآخرین پاره خط ترسیم شده در نظر گرفت.
با استفاده از این دو دستور نقاط شبکهبندی
مکان نما روی نقاط شبکه
بندی مشخصی پرش می کند
و قفل می شود.

پرش مکاننما

فاصلههای پرش افقی مکاننما
فاصلههای پرش عمودی مکاننما
زمانیکه این گزینه فعال باشد ،فاصلههای پرش
افقی و عمودی مساویدر نظر گرفته میشود.

زمانیکه ردیاب قطبی فعال باشد میتوان
فاصلههای پرش را برای Polar در نظر
گرفت .این گزینه در پایین همین جدول
یعنیPolar Snap میباشد.
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این گزینه پیشفرض سیستم بوده و زمانیکه فعال باشد دو گزینه زیر نیز فعال است.
حالت پیشفرض بوده و در این حالت مکاننما مانند شکل روبهرو است ونقاط شبکهبندی
نسبت به هم حالت مربع یا مستطیل دارند.
در این حالت مکاننما تبدیل به حالت ایزومتریک میشود و میتوانید ترسیمهای ایزومتریک را انجام دهید.
*توجه  :زمانی که این حالت را انتخاب می کنید زیر دستور
 Isocircleبه دستور بیضی اضافه می شود.
برای تعویض حالت مکاننما برای ترسیم وجه سمت راست و چپ و باالیترسیمهای ایزومتریک میتوانید از این
کلیدها کمک بگیرید.
زمانیکه این گزینه فعال باشدSnap ازPolar تبعیت میکند و فواصل پُرشده رامیتوانید در قسمت
 Pتنظیم کنید.
 olar Spacing
تنظیم فاصلههای افقی نقاط شبکهبندی
تنظیم فاصلههای عمودی نقاط شبکهبندی
 با استفاده از این دستور میتوانید یک محدوده چهار گوش رابرای ترسیمهای خود معرفی کنید .اگر این دستور فعال باشد شما
نمیتوانید خارج از محدوده تعیین شده ترسیمی انجام دهید.
*توجه :اگر میخواهید چند شیت نقشه را در کنار هم قرار دهید،
بهتر است این دستور فعال نباشد.

تعریف محدوده

 -1اجرای دستور...................................................................................................................... :
ارائه گزارش راه اندازی مجدد محدوده ...................................................................
 -2مشخص کردن گوشه پایین سمت چپ محدوده
 -3مشخص کردن گوشه باال سمت راست محدوده
با استفاده از گزینه  Onو  Offمی توانید محدوده را فعال یا غیر فعال کنید .اگر محدوده را فعال کردید حتما یک
بار از دستور  Zoom Extendاستفاده کنید.
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ورودی اطالعات بهصورت پویا
با استفاده از این ابزار کمکی میتوانید خط
فرمان یاCommand Line را بهکلی حذف
کنید .چوناین ابزار اطالعات خط فرمان را به
صفحه ترسیم منتقل میکند.
*توجه  :زمانیکه ابزارDynamic Input فعال باشد ،پیشفرض این دستور حالت نسبی است .پسبرای ترسیم
در حالت نسبی الزم نیست از عالمت @ استفاده کنید و به همین علت اگر بخواهیدترسیمی در حالت مطلق داشته
باشید حتماً باید قبل از ورود اطالعات بهصورت مطلق از عالمت #استفاده کنید.

طول در حال تغییر

زاویه در حال تغییر

اندازه موجود

اطالعات خط فرمان
زاویه مطلق

*توجه  :در قسمت سربرگDynamic Input میتوانید تنظیمهای دلخواه انجام دهید.
 در2010AutoCAD ابزارDynamic Input بهصورت پیشفرض فعال میباشد.71
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واحدها

واحدهای طول
این دستور برای تنظیم
واحدهای طولی و زاویهای
مورد استفاده قرار میگیرد.

واحد معماری – واحد دهدهی – واحد مهندسی –
واحد کسری – واحد علمی

تنظیم دقت بعد از اعشار از یک تا هشت رقم.
واحدهای زاویه

واحد نقشهبرداری ،واحد درجه /دقیقه /ثانیه ،واحد گراد و رادیان  ،واحد دهدهی

تنظیم دقت بعد از اعشار از یک تا هشت رقم
با فعال شدن این گزینه جهت چرخش زاویهها موافق با جهت حرکت عقربههای ساعت میشود .در حالیکه
پیشفرض سیستم خالف این موضوع میباشد.
این گزینه مربوط به واحد مواردی میباشد که از بیرون واردAutoCAD میشود.
تنظیم شدت نور با استفاده از استانداردهای موجود در این قسمت.
با استفاده از این گزینه میتوانید شروع زاویه صفر را تغییر دهید.
با استفاده از جدول روبرو می توانید جهت مورد نیاز را انتخاب کنید.
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فرمان های آرایشی
در این قسمت با چگونگی تغییر و اصالح موضوعهای ترسیم شده آشنا خواهید شد .در واقع ترسیمها به تنهایی
کامل نیستند و با دستورهای موجود در این قسمت کامل میشوند .بهطور مثال شاید شمادر ترسیم یک نقشه از
دستور ترسیم خط یک بار استفاده کنید ولی با استفاده از دستورهایی مانندCopy یاOffset وMirror آنرا
چند بار به شکلهای مختلف تکرار خواهید کرد.
تقریباً اولین پرسش همه این دستورها مشابه بوده و از کاربر میخواهد که موضوع مورد بحث راانتخاب کند یعنی
(Select Object) .پس الزم است قب ً
ال ،روشهای انتخاب موضوع را بهخوبییادگرفته باشید.
حذف یا پاک کردن موضوعها
همه این دستورها در منوی  Modifyیا در
 Modify Panelموجود می باشد.
این دستور به یکی از روش های روبرو قابل اجرا می
باشد.

 -1اجرای دستور.................................................................................................................... :
 -2انتخاب اولین موضوع (کلیک روی موضوع) ............................................................
 -3انتخاب دومین موضوع ...............................................................................
 -4تأیید انتخابها با فشردن کلید اینتر ......................................................................................

 Eرا بازیابی و به صفحهترسیم برگرداند، و
دستورOops میتواند آخرین موضوع حذف شده توسط دستور rase
مقدار زمان گذشته از استفاده از دستور  Eraseروی این موضوع اثری ندارد.
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با این دستور میتوانید یک یا چند نسخه از موضوع
انتخاب شده را کپی کنید.

اتوکد و نقشه های ساختمانی
کپی یا نسخه برداری از موضوعها

این دستور با یکی ازروشهای روبهرو قابل اجرا است.

 -1اجرای دستور.................................................................................................................... :
 -2انتخاب موضوع یا موضوعها (روشهای انتخاب موضوع) ...................................
 -3تأیید انتخابها با فشردن کلید اینتر ..........................................................................................
ارائه گزارش از تنظیم دستور کپی .........................................
 -4انتخاب یک نقطه بهعنوان مبنای حرکت
 -5انتخاب نقطه دوم بهعنوان نقطه درج کپی
چون پیشفرض دستور گزینه Multipleمیباشد یعنی کپی نامحدود ،پس نقطه دوم هر بارپرسیده میشود و
شما میتوانید نقطههای زیادی را بهعنوان نقطه درج مشخص کنید.

  odeM
انتخاب این گزینه باعث میشود تا
شما انتخاب کنید روش کپی کردن
یکی باشد یانامحدود.
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با این دستور میتوانید موضوع یا موضوعهای انتخاب
شده را در صفحه ترسیم جابهجا کنید.
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جابهجا کردن موضوعها

ایندستور با یکی از روشهای روبرو قابل اجرا است.

 -1اجرای دستور ......................................................................................................................
 -2انتخاب موضوع یا موضوعها (روشهای انتخاب موضوع) ................................
 -3تأیید انتخاب یا انتخابها با فشردن کلید اینتر ..................................................................
 -4انتخاب یک نقطه بهعنوان مبنای جابهجایی
 -5انتخاب نقطه دوم بهعنوان نقطه مقصد
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در نقشه ،ساختمانهایی مانند مساجد ،هتلها و
مدارس که قسمتی از ساختمان قرینه قسمت دیگر
میباشد ،میتوان از این دستور استفاده کرد.

ایجاد تصویر آینهای

قوانین آینه تخت در این دستور مصداق دارد.
 -1اجرای دستور: ....................................................................................................................
 -2انتخاب موضوع یا موضوعها .....................................................................................
 -3تأیید انتخابها با فشردن کلید اینتر .........................................................................................
 -4مشخص کردن اولین نقطه از خط آینه .............................................
 -5مشخص کردن دومین نقطه از خط آینه ...................................
 -6آیا موضوع اصلی حذف شود یا خیر :خیر و فشردن کلید اینتر

 -7آیا موضوع اصلی حذف شود یا خیر :بله و فشردن کلید اینتر

متغیر سیستمی در مورد آینه شدن نوشتهها ..................................................................
این متغیر بین دو عدد صفر و یک میباشد. .............................

بعد از
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با استفاده از این دستور میتوانید موضوعهای انتخاب
شده را دور یک نقطه دوران دهید.

دوران یا چرخش موضوعها

این دستور با استفاده از یکی از روشهای روبرو قابل
اجرا میباشد.

 -1اجرای دستور ...............................................................................................................
ارائه گزارش در مورد جهت دوران و مرجع دوران
 -2انتخاب موضوع یا موضوعها ..........................
 -3تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر ...........................................................................................
 -4انتخاب یک نقطه بهعنوان مرکز دوران .........................................................................
 -5وارد کردن زاویه دوران .........................

مرجع شروع زاویه دوران  ،جهت دوران خالف عقربههای ساعت مثبت
 Uتغییر دهید.
این دو متغیر را میتوانید از طریقCommand و یا از طریق دستور nit
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با استفاده از این گزینه میتوانید یک کپی از شکل اصلی را دوران دهید.
دوران یک کپی از موضوع انتخاب شده
وارد کردن زاویه دوران ......................................
مثال :

این گزینه برای تغییر مرجع دوران موضوعها هنگام اجرای دستور میباشد.
 -1اجرای دستور............................................................................................................ :
ارائه گزارش از متغیرهای این دستور
 -2انتخاب موضوع ..............................................................................................................
 -3تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر ..............................................................................................
 -4انتخاب مرکز دوران .............................................................................................................
 -5انتخاب گزینهتغییر مرجع...............................
 -6انتخاب دوباره مرکز دوران ....................................................................
 -7انتخاب نقطه دوم (این نقطه میتواند بین نقطه6 و7 باشد) .................................
 -8وارد کردن زاویه دوران ........................................................

با استفاده از این گزینه میتوانید بهجای وارد کردن زاویه دوران از دو نقطه مشابه روی نقشهاستفاده کنید.
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با استفاده از این دستور میتوانید از موضوع اصلی،
کپی موازی تهیه کنید.
این دستور برای ترسیم پالن ،کاربرد زیادی دارد.
با استفاده از یکی از روشهای روبرو میتوانید این
دستور را اجرا کنید.
الزم به ذکر است که این دستور در مورد دایره و بیضی
روی شعاع آن اثر میگذارد.

دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی
ایجاد کپی موازی

 -1اجرای دستور..................................................................................................................... :
ارائه گزارش از تنظیمهای این دستور
 -2وارد کردن فاصله کپی موضوع
 -3در این حالت یک موضوع را انتخاب کنید (انتخاب در این دستور تنها از روش  Singleمی باشد).
 -4در این مرحله باید در جهت یا سمتی که میخواهید موضوع کپی شود کلیک کنید.
 .5دوباره میتوانید موضوعی را جهت کپی کردن انتخاب کنید.
این گزینه که پیشفرض نیز میباشد ،بدون درخواست فاصله اجازه میدهد شما بهدفعات موضوعها را انتخاب کنید.
این گزینه از شما میپرسد که بعد از کپی شدن ،موضوع اصلی حذف شود یا خیر.
پس از اجرای این گزینه پیغام زیر ظاهر میشود.
این گزینه باعث میشود موضوع کپی شده در الیه جاری قرار گیرد.
این گزینه باعث میشود موضوع کپی شده در الیه موضوع اصلی ایجاد شود.
با استفاده از این گزینه میتوانید با کلیکهای متوالی کپیهای موضوع اصلی را با همانفاصله تعیین شده اولیه
به تعداد زیاد داشته باشد.
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با استفاده از این دستور میتوانید موضوعها را در
جهتی که میخواهید بکشید یا فشرده کنید.

اتوکد و نقشه های ساختمانی

کشیدگی موضوعها

 -1اجرای دستور: .............................................................................................................
تنها راه انتخاب موضوع در این دستورCrossing-window or Crossing – Polygon میباشد.
 -2انتخاب موضوع..................................................
 -3تأیید انتخاب با استفاده از فشردن کلید اینتر.......................................................................
 -4مشخص کردن نقطه مبنا ................
 -5مشخص کردن نقطه دوم یا وارد کردن طول در جهتی که میخواهید.

در این دستور اگر همه موضوعها درون پنجره انتخاب قرار گیرند این دستور معادل دستورMove عمل میکند.
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واحد کار چهارم
با استفاده از این دستور میتوانید کپیهای منظم
بهصورت سطری و ستونی و یا دورانی ایجاد کنید.
با اجرای دستور ،کادری مطابق شکل زیر باز میشود
که شامل دو گزینهRectangular وPolarمیباشد.

درج یک آرایه یا چیدمان

اجرای دستور........................................................................................................................... :
چیدمان بهصورت سطری و ستونی

انتخاب موضوع

تعداد ستونها

تعداد ردیفها

فاصله ردیفها
فاصله ستونها
زاویه چیدمان
تأیید
انصراف
پیشنمایش
راهنما

فاصله ردیفها

زاویه چیدمان

فاصله ستونها
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

 با استفاده از این دکمهها میتوانید بهجای وارد کردن فاصله ردیفها و ستونها و زاویه چیدماناز
ماوس کمک گرفته و نقاط یا همان فاصله یا زاویه را از روی نقشه برداشت یا انتخاب کنید.
 اگر شما فاصله ردیفها را بهصورت یک عدد منفی وارد کنید چیدمان بهسمت پایین انجاممیشود و
اگر فاصله ستونها را عدد منفی وارد کنید چیدمان بهسمت چپ تشکیل میشود.

به پالن فونداسیون روبرو نگاه
کنید یک تمرین عملی از
کاربرد این دستور در چیدمان
صفحههای ستون میباشد.
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واحد کار چهارم

چیدمان بهصورت قطبی و یا دورانی

انتخاب موضوع

مشخص کردن مرکز دوران
روش دوران
تعداد موضوع
زاویه دوران
زاویه بین موضوعها

تأیید
انصراف
پیشنمایش
راهنما

ج
هت
دورا
ن مث
بت

به پالن مقابل نگاه کنید.
برای ترسیم این پالن کارآیی دستور چیدمان
بهصورت قطبی را میبینید .ستونها ،پنجرهها،
سرستونها و صندلیها همه با استفاده از این
دستور ترسیم شده است.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

روش وارد کردن تعداد موضوعها
روش وارد کردن زاویه دوران موضوعهای انتخاب شده دور نقطه مرکزی.
روش وارد کردن زاویه بین دو موضوع
وارد کردن عدد مثبت جلوی زاویه باعث دوران خالف عقربههای ساعت میشود و وارد کردن عدد
منفی جلوی زاویه چیدمان ،باعث چرخش موضوعها در جهت عقربههای ساعت میشود.
با فعال شدن این گزینه موضوع انتخاب شده در زمان چیدمان دور نقطه مرکزی نیز دوران داده
میشود و اگر غیر فعال باشد خیر.

Rotate غیر فعال
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واحد کار چهارم
با استفاده از این دستور میتوانید موضوعهای انتخاب
شده را نسبت به دیگر موضوعها کوچک یابزرگ کنید.
این دستور با یکی از روشهای روبرو اجرا میشود.

دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی
مقیاس

 -1اجرای دستور: ..................................................................................................................
 -2انتخاب موضوع یا موضوعها .......................................................................................
 -3تأیید انتخابها با فشردن کلید اینتر.......................................................................................
 -4مشخص کردن نقطه مبنا .................................................................................................
(نقطهای که تمام موضوعها نسبت به آن نقطه کوچک و بزرگمیشوند).
 -5وارد کردن ضریب مقیاس (اتوکد بهصورت پیشفرض موضوع اولیه را ،یک در نظر میگیرد).

انتخاب گزینه کپی .....................................
انتخاب این گزینه باعث میشود تا موضوع اولیه ثابت بماند و کپی از آن موضوع با مقیاس جدید ترسیمشود.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

Reference
تغییر مرجع این گزینه زمانی استفاده میشود که نخواهیم ضریب مقیاس را وارد کنیم ومیخواهیم از اندازهها یا
ترسیمهای درون نقشه استفاده کنیم.
 -1اجرای دستور..................................................................................................................... :
 -2انتخاب موضوع یا موضوعها .......................................................................................
 -3تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر...................................................................................................
 -4مشخص کردن نقطه مبنا (کلیک) ......................................................................................
 -5انتخاب گزینهتغییر مرجع .....................
 -6وارد کردن طول یا مقیاس فعلی ......................................
 -7وارد کردن طول یا مقیاس نهایی ............................

Points

با استفاده از این گزینه میتوانید بهجای وارد کردن طول یا مقیاس نهایی از دو نقطه روینقشه کمک بگیرید.
*توجه :در دستور مقیاس نمیتوانید از عدد منفی استفاده کنید ولی میتوانید از اعداد اعشاری یا کسری مانند
مثال باال استفاده کنید.
 -وقتی عدد اعشاری یا کسری از  1کوچکتر باشد شکل حاصل نسبت به موضوع اولیه کوچکتر خواهد شد.
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

با استفاده از این دستور میتوانید موضوع انتخابی خود
را نسبت به یک مرز قطع کنید.
این دستور با استفاده از یکی از روشهای روبرو قابل
اجرا میباشد.

بریدن موضوعها نسبت به یک مرز

 -1اجرای دستور: .....................................................................................................................
ارائه گزارش از متغیرهای تنظیم شده این دستور
توضیح اتوکد در مورد انتخاب مرز ...........................................................................
 -2انتخاب مرز بریدن ....................................................................
 -3تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر .............................................................................................
 -4انتخاب قسمتی که میخواهیم حذف شود.
در این مرحله از روشهای انتخابی روبرو میتوانیداستفاده کنید.

شکلنهایی
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Fence

اتوکد و نقشه های ساختمانی

انتخاب گزینهFence یا نرده ایی ............................
مشخص کردن اولین نقطه از نرده .................................................................................
مشخص کردن نقطه بعدی (نقطه دوم) ..............................................
مشخص کردن نقطه بعدی (نقطه سوم) ..............................................

در مباحث سه بعدی توضیح داده خواهد شد.
با استفاده از این گزینه پیغام زیر ظاهر خواهد شد.
انتخاب چگونگی مرز بریدن

با انتخاب این گزینه موضوع انتخابی حتماً باید با مرز تقاطع داشته باشد.
با انتخاب این گزینه تقاطعهای ظاهری که با موضوع فاصله هم دارند کافی است.
با انتخاب این گزینه در زمان اجرای دستور میتوانید موضوع یا موضوعهای مختلف راپاک کنید.

*توجه  :اگر بعد از اجرای دستورTrim
یک بار کلید اینتر را فشار دهید همه
موضوعهای درونصفحه ،مرز بریدن محسوب میشوند.
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واحد کار چهارم
 با استفاده از این دستور میتوانید موضوع انتخابی راتا مرزی که میخواهید امتداد دهید .منوط به اینکه
زمان انتخاب موضوع به جهت رسیدن از وسط موضوع
بهسمت مرز انتخاب انجام شود.

رسانیدن یک موضوع تا یک مرز

*توجه :تنظیمهای دستورTrim وExtend مشترک
و مشابه میباشند.
 -1اجرای دستور........................................................................................................... :
ارائه گزارش از متغیرهای تنظیم شده این دستور
توضیح اتوکد در مورد انتخاب مرز .......................................................................
 -2انتخاب مرز رسیدن ................................................................
 -3تأیید انتخاب با فشردن کلید اینتر ............................................................................................
 -4انتخاب موضوعی که میخواهد به مرز برسد،
میتوانید از تمامی راههای انتخاب موضوع ذکر شده استفاده کنید .اگر در این حالت کلید Shift را پایین نگه
دارید این دستور تبدیل بهTrimمیشود.

شکل نهایی
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با استفاده از این دستور میتوانید موضوع انتخابی را
از یک یا دو نقطه بشکنید و به دو موضوع جداگانه
تبدیل کنید.

اتوکد و نقشه های ساختمانی
بریدن

اجرای دستور........................................................................................................................... :
 -1انتخاب موضوع (این نقطه ،نقطه اول شکست محسوب میشود). ..........................................
 -2انتخاب نقطه دوم شکست ...........................................

First Point

انتخاب این گزینه باعث میشود ،نقطه اول را دوباره انتخاب کنید.
 -1انتخاب اولین نقطه شکست ...................................................................................
 -2انتخاب دومین نقطه شکست .......................................................................

ایجاد شکست در یک نقطه
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

با استفاده از این دستور میتوانید دو یا چند موضوع را
به هم متصل و یکپارچه کنید ،به شرط آنکهموضوعها
در یک راستا قرار گرفته باشند.

یکپارچهسازی

 -1اجرای دستور: ..........................................................................................................................
 -2انتخاب موضوع اول ........................................................................................................
 -3انتخاب موضوع دوم .................................................................
در این مرحله ،اگر موضوع دیگری هم موجود باشد ،میتوانید انتخاب کنید
گزارش یکپارچه سازی ..........................................................................................................

 -1اجرای دستور.......................................................................................................................... :
 -2انتخاب یک کمان .......................................................................................................
 -3تبدیل شدن کمان به یک دایره ..................................

 -1اجرای دستور: ..........................................................................................................................
 -2انتخاب یک کمان بیضی ...............................................................................................
 -3تبدیل شدن کمان بیضی به یک بیضی کامل
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با استفاده از این دستور میتوانید بین دو خط که
یکدیگر را قطع کردهاند و یا در فاصلهای دورتریکدیگر
را قطع میکنند ،یک پخ ایجاد کنید.

اتوکد و نقشه های ساختمانی
ایجاد پَخ

 -1اجرای دستور............................................................................................................. :
ارائه گزارش از متغیرهای این دستور
 -2انتخاب اولین ضلع یا خط
 -3انتخاب دومین ضلع یا خط...............................

با استفاده از این گزینه میتوانید فاصله پخ روی ضلع اول و دوم را تعیین کنید.
وارد کردن فاصله روی ضلع اول .................................
وارد کردن فاصله روی ضلع دوم .....................



با استفاده از این گزینه در صورتیکه موضوع شما یکپارچه باشد میتوانید پخ را رویهمه گوشهها اعمال کنید.
انتخاب موضوع یکپارچه ............................................................................................................
ارائه گزارش از عملکرد دستور .............................................................................
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

با استفاده از این گزینه میتوانید طول یک ضلع و زاویه ضلع دوم نسبت به ضلع اول راوارد کنید.
ارائه گزارش از تنظیمهای این دستور
انتخاب روشزاویه
وارد کردن فاصله روی ضلع اول .....................
وارد کردن زاویه نسبت به ضلع اول .......................

با استفاده از این گزینه میتوانید انتخاب کنید که از کدام روش استفاده کنید.
روشDistance یا روش................................ Angle
با استفاده از این گزینه میتوانید تعیین کنید که بعد از اجرای دستور خطهای اضافه حذفشوند یا خیر

با استفاده از این گزینه میتوانید چندین بار ضلعهای شکل را انتخاب کنید و از دستورخارج نشوید.
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با استفاده از این دستور میتوانید در محل تالقی دو
موضوع ،کمان ایجاد کنید.
زیر دستورهای این دستور با Chamfer مشترک و
مشابه میباشد.

اتوکد و نقشه های ساختمانی
ایجاد گردگوشه

 -1اجرای دستور: .....................................................................................................................
ارائه گزارش از تنظیمهای این دستور ...............
 -2انتخاب ضلع اول ...........................
 -3انتخاب ضلع دوم .......................................

با انتخاب این گزینه میتوانید شعاع گرد گوشه را تنظیم کنید.
انتخاب گزینه شعاع ..........................
وارد کردن شعاع گرد گوشه .................................................................
* توجه  :اگر شعاع را عدد صفر وارد کنید این دستور میتواند کار دستورExtend وTrim را با همانجام دهد.

* توجه :اگر در حال اجرای دستور ،کلیدShift را پایین نگه دارید اتوکد شعاع را بهصورت موقتیصفر در نظر
میگیرد.
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با استفاده از این دستور میتوانید موضوعهای یکپارچه
را مانندPolyline وRectangle را به اجزایاصلی
تشکیل دهندهشان تجزیه کنید.

دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی
تجزیه موضوعها

 -1اجرای دستور: ........................................................................................................
 -2انتخاب موضوع یا موضوعها ...................................................................................
 -3تأیید انتخاب یا انتخابها با فشردن کلید اینتر ..........................................................................

 با استفاده از این دستور میتوانید خصوصیات وویژگیهای یک موضوع را به موضوع دیگر انتقال دهید.

انتقال ویژگیها

 -1اجرای دستور ..........
 -2انتخاب موضوعی که می خواهید خواصش را انتقال
دهید.
 -3انتخاب موضوعی که قرار است تغییر کند.
 با استفاده از این گزینه،کادر روبرو باز شده وشمامی توانید مواردی که دستور روی آنها اثرگذار است
را مشاهده کرده یا غیر فعال
کنید.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

تمرین های کارگاهی
نقشه های چند پروژه ساختمانی ،در این قسمت از کتاب گنجانیده شده است با راهنمایی هنرآموز محترم یکی از
پروژه ها را انتخاب کنید .وبعد از ترسیم این نقشه ها و پس از فراگیری بقیه موارد تدریس شده در کتاب آن موارد
را نیز به ترسیم ها اضافه کنید .،مانند هاشور ،متن نویسی ،بلوک و اندازه گذاری در نهایت نقشه های کامل شده
خود را چاپ کنید.
پروژه شماره یک
یک ساختمان ویالیی دوبلکس می باشد تمامی اندازه ها را می توانید از روی نقشه برداشت کنید .مقیاس نقشه ها
در زیر آن ها ذکر شده است.
نقشه های پروژه شماره یک کامل می باشد .می توانید از این نقشه ها به عنوان الگو استفاده نمایید.
پالن زیر را می توانید با استفاده از دستورهایی چون Line ، Offset، Trim، Chamfer ، Arc، Fillet
 Rectangle، Circleو ابزار کمک ترسیمی رسم نمایید.
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی
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تمرین های کارکاهی
پروژه شماره دو
یک ساختمان ویالیی با مصالح بنایی می باشد .همه اندازهها را می توانید از روی نقشه برداشت کنید.
برای اندازههای ذکر نشده ازهنرآموز محترم کمک بگیرید .همه خواستههای یک پروژه را ترسیم کنید.
اتوکد و نقشه های ساختمانی
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تمرین های کارکاهی
پروژه شماره سه
یک ساختمان دو طبقه با پیلوت می باشد همه اندازهها را می توانید از روی نقشه برداشت کنید .برای اندازههای
ذکر نشده از هنرآموز محترم کمک بگیرید .همه خواستههای یک پروژه را ترسیم کنید.
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

 برای ترسیم نما و برش ساختمانهامی توانید با استفاده از یک کپی از نقشه
اصلی و استفاده از دستور Trim، Extend
نما یا برش مورد نظر را ترسیم کنید.

همانطور که در نقشه روبرو می بینید ،برای
ترسیم نمای ساختمان از دستور Extend
استفاده شده است.
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همانطور که می دانید ترسیم بزرگ نماییها و
جزییات قسمت دیگری از نقشههای یک پروژه
می باشد.
بزرگ نمایی پالن پلههای روبرو مربوط به پروژه
شماره یک می باشد.
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واحد کار چهارم

دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی
بزرگ نمایی برش پله پروژه شماره یک
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واحد کار چهارم

دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

بزرگ نمایی سرویسهای بهداشتی وآشپزخانه
پروژه شماره یک
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مقیاس1/100

110

واحد کار چهارم

دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

تمرین های مربوط به استاندارد نقشه کشی سازه
نقشههای این قسمت سازه پروژه شماره یک می باشد.
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

113

واحد کار چهارم

114

اتوکد و نقشه های ساختمانی

واحد کار چهارم

دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

اتصال گیردار
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نمونه سؤاالت چهار گزینه ای پایان واحد کار

 -1در ترسيم كمان با دريافت مختصات نقطه شرو ع ،مركز و مقدار زاويه داخلي كدام گزينه صحيح است؟
 ب)Start-Center-length
	 
 الف)Start-Center-End
 ج)Center-Start -Angel				 د)Start-Center-Angel
-2كدام گزينه همه ترسيمهايي كه با پنجره مذكور تقا طع داشته باشد را انتخاب می كند؟
ج)	Last د)Window
ب)All
 الف)Crossing
 -3جهت بريدن قسمتي از يك ترسيم از كدام فرمان استفاده می شود؟
ج)Trim
 الف)	Erase ب)Move

د)Break 

-4در صورتي كه بخواهيم يكي از اضالع مستطيلي را كه با دستور Pline ترسيم شده حذف كنيم ،ابتدا بايد
كدام فرمان را صادر كنيم؟
ج)Stretch
ب)Extend
 الف)Explode
د)Sketch 
-5براي تقسيم يك موضوع به قسمتهای مساوي از كدام دستور استفاده میکنيد؟
ج)	Trim
 الف)	Measure ب)	Explode

د)Divide

 -6جهت پيدا كردن وسط يك پاره خط يا كمان از كدام يك از كمك رسمها استفاده میشود؟
د)Midpoint
ج)Nearest
ب)From
 الف) Center
 -7جهت جابجا كردن يك موضوع از يك نقطه به نقطه ديگر كدام دستور استفاده میشود؟
د)Modify 
ج)Move
ب)Copy
 الف)	Offset
 -8براي تر سيم پاره خط در جهت موازي محورهاي مختصات :
ب) كليدF8.Ortho را فعال می كنيم.
 الف) با كليدF7.Ortho را فعال می كنيم .	
د) كليدF8.Grid را فعال می كنيم.
 ج) با كليدF7.Grid را فعال می كنيم.
 -9دستورPolyGon جهت ترسيم......................بكار می رود؟
ج) چند خطی
ب) دايره
 الف) چند ضلعی
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دستورهای ترسیمی  ،کمک ترسیمی  ،ویرایشی

 -10تنظيم پرش مکان نمای اتوكد توسط چه دستوري انجام میگيرد ؟
ج)	Ortho
ب)	Osnap
 الف)Snap

د)Otrack

 -11كدام يك از دستورهای زير موضوعهای ترسيمی را تكرار می كند؟
ب)Array-Copy-Offset 
 الف)Move-Mirror-Copy
دModify-Offset-Array ( 
 ج)Mirror-move-offset
 -12راه انتخاب موضوع در دستور (Stretch) چيست؟
ج)Window د) همه راه هاي انتخاب موضوع
 الف)	Crossing-window ب)	Fence
 -13در كمك رسم (Osnap) منظور از (INT) چيست؟
ب) محل تالقي موضوعهای ترسيمی است.
 الف) مركز موضوع ترسيمی است.
 ج) ابتداي موضوعهای ترسيمی است.
د) انتهاي موضوعهای ترسيمی است .
( -14Bisect) چه عملي را انجام میدهد؟
 الف) نيمساز زاويه را رسم می كند.
 ج) از دستورهای ويرايشي است.

ب) اندازه يك زاويه را محاسبه می كند.
د) خطوط افقي را رسم می كند.

 -15كداميك از گزينههاي زير پس از وارد كردن حداقل سومين نقطه در دستور line پرسیده میشود؟
د)Redo
ج)Undo
ب)Close
 الف)Next point
 -16براي ترسيم دايره به روشRadius وCenter چه نقاطي را بايد مشخص كنيم؟
د) دو مماس بر دايره
ج) دو نقطه روي محيط
ب) مركز وقطر
 الف)مركز و شعاع
 -17برای تغيير مقياس يك ترسيم كدام دستور استفاده میشود؟
ج)	Wblock
 الف)	Scale ب)Block

د)Stretch

 -18اگر در هنگام انتخاب موضوع ( elect Object) Sبخواهيد موضوعي را از انتخاب خارج كنيد از كدام
 روش استفاده می کنيد؟
 د)Single
  ج)Move
 الف)  lastب)Remove
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توانایی استخراج اطالعات نقشه و گزارش گیری

هدف های رفتاری:
		
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
-1 با استفاده از دستور اندازه گیری هندسی فاصله بین دو نقطه ،شعاع دایره یا
کمان ،زاویهبین دو خط و مساحت و محیط موضوع ها را بدست آورد.
 -2دستورList را اجرا کند.
-3 مختصات نقاط را بدست آورد.
-4 دستورTime را اجرا کند.

عملی

نظری

 4

3

ساعت های آموزش
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کاربر پس از ترسیم نقشه ها یا در زمان ترسیم باید بتواند برای بدست آوردن اطالعات نقشه یا کنترل آن از ابزار
دقیقی استفاده کند .دستورهای این واحد کار کمک می کند تا اطالعات دقیقی از موارد مختلف نقشه به دست
آورید و بتوانید جلوی خطا های احتمالی را نیز بگیرید.

با استفاده از این دستور میتوانید فاصله بین دو نقطه،
شعاع یک دایره یا کمان ،زاویه بین دوموضوع ،مساحت
و محیط و حجم یک جسم را محاسبه کنید.

اندازهگیری هندسی

* توجــه دســتور  Distanceو  Areaرا به صورت
مستقیم جلوی  Command :می توانید اجرا کنید.
 -1اجرای دستور ........................................................................................................
 -2انتخاب گزینه فاصله
بهوسیله این دستور میتوانید فاصله بین دو نقطه را بدست آورید.
 -3مشخص کردن نقطه اول ........................................................................................................
 -4مشخص کردن نقطه دوم ...................................................
ارائه گزارش ................
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فاصله بین دو نقطه یا طول موضوع
زاویه تصویر خط بر روی صفحهXY نسبت به محورX
زاویه تصویر خط نسبت به صفحهXY
طول تصویر خط در راستای محورX
طول تصویر خط در راستای محورY
طول تصویر خط در راستای محورZ
اندازهگیری شعاع
 -1انتخاب کمان یا دایره .....................................................................
اندازه شعاع .......................................................................................
اندازه قطر ................................................................................................
اندازهگیری زاویه
 -1دایره ،کمان انتخاب کنید ،رأس زاویه راخط یا مشخص کنید
 -2دومین خط را مشخص کنید ..........................................................................................
ارائه گزارش از اندازه زاویه .........................................................................................................................
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اندازهگیری مساحت و محیط
 -1مشخص کردن اول نقطه
 -2مشخص کردن نقطه دوم ........................................................
 -3نقطه سوم ...................................................................................
 -4نقطه چهارم .............................................
 -5نقطه پنجم ............................................
 -6نقطه ششم .............................................
 -7فشردن کلید اینتر .................................
ارائه گزارش از مساحت و محیط ................................................

با استفاده از این گزینه میتوانید مساحت و محیط اجسام یکپارچه را محاسبه کنید.

در مورد چند خطیهای باز این دستور بهصورت خودکار ،اولین نقطه را به آخرین نقطه بسته ومساحت و محیط
را محاسبه میکند.

در مورد چند خطیهایی که با ضخامت ترسیم شدهاند ،این دستور
نقطه وسط خط را مورد محاسبهقرار میدهد.
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با استفاده از این گزینه میتوانید مساحت دو یا چند شکل را محاسبه کنید.
 -1انتخاب گزینهAdd Area

 -2چون موضوع یکپارچه میباشد انتخاب گزینهObject
 -3انتخاب مربع .........................................................................................................
ارائه گزارش از مساحت و محیط مربع و همینطور ........................
جمع مقدار مساحت تاکنون .....................................................................................................
 -4انتخاب دایره ....................................................................................................
ارائه گزارش از مساحت و محیط دایره و همینطور ...............
جمع کل مساحتها تا به حال ............................................................................................
 -5فشردن کلید اینتر بهعنوان پایان انتخابها ..................................................
ارائه گزارش نهایی ......................................................................
 -6انتخاب گزینهExit بهعنوان خارج شدن از این مرحله
 -7ارائه مساحت نهایی .........................................................................................................
 -8انتخاب گزینهExit بهعنوان خروج از دستور

با استفاده از این گزینه میتوانید مساحت دو یا چند موضوع را از یکدیگر کسرکنید.
 -1انتخاب گزینهAdd area
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 -2انتخاب گزینه.................. Object
 -3انتخاب مربع ........................................................................................................
ارائه گزارش از مساحت و محیط مربع و ..................................
جمع مساحتها تا کنون ...................................................................................................
 -4فشردن کلید اینتر بهعنوان پایان کار استفاده از گزینه.................. Add
ارائه گزارش نهایی از جمع مساحتها ......................................................................
 -5انتخاب گزینهSubtract area جهت کسر کردن مساحت
 -6انتخاب گزینه........................... Object
 -7انتخاب دایره ...................................................................................
ارائه گزارش از مساحت و محیط دایره ..........................
ارائه گزارش مقدار مساحت بدست آمده از دو گزینهAdd و............... Subtract
 -8فشردن کلید اینتر بهعنوان پایان کار .............................................
ارائه گزارش نهایی
 -9انتخاب گزینه................................. Exit
 -10مقدار مساحت نهایی .................................................................................................

Add area/Subtract area

میخواهیم توسط دو گزینه فوق مساحت قسمتهای
هاشور خورده رامحاسبه کنیم.
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 -1اجرای دستور اندازهگیری هندسی ........................................................
 -2انتخاب گزینه...
 -3انتخاب گزینهAdd area
 -4انتخاب گزینه................... Object
 -5انتخاب شکل شماره  1دایره .....................................................................
ارائه گزارش مساحت و محیط و جمع مساحتها تا کنون .......................
 -6انتخاب شکل شماره  2مربع بزرگ .............................................................
ارائه گزارش مساحت و محیط مربع و جمع مساحتها تاکنون..................
 -7فشردن کلید اینتر بهعنوان پایان کار گزینه................................ Add
ارائه گزارش نهایی جمع مساحتها .................................................................
 -8انتخاب گزینه............. Subtract
 -9انتخاب گزینه......................... Object
 -10انتخاب شکل شماره  3مستطیل ............................................
ارائه گزارش مساحت و محیط مستطیل و مقدار مساحت بدست آمده توسط
دو گزینهAdd وSubtract تا کنون .............................................................................................
 -11انتخاب شکل شماره  4مربع کوچک .........................................
ارائه گزارش مساحت و محیط مربع و مقدار مساحت بدست آمده توسط
دو گزینهAdd وSubtract تا کنون ...............................................................................................
 .12فشردن کلید اینتر بهعنوان پایان کار ........................................
ارائه گزارش نهایی ...........................................................................................................
 -13انتخاب گزینهExit جهت خروج از این مرحل ه
 -14مساحت نهایی ..................................................................................................................................................................
 -15انتخاب گزینهExit جهت خروج از دستور
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واحد کارپنجم
با اســتفاده از این دســتور میتوانید گزارش
نســبتاً کاملی از موضوع انتخاب شده داشته
باشــید در بعضی مواقع که شــکل پیچیده
باشد ،گزارش ميتواند چند صفحه باشد.
*توجه صفحه متنی اتوکدکه این توضیحات
درآن ارائه میشــود با کلید  F 2باز و بسته
می شود.

گزارش

 -1اجرای دستور............................................................................................................................ :
 -2انتخاب موضوع ........................................................................................................
 -3فشردن کلید اینتر ......................................................................................................................
 -4ارائه گزارش .............................................................................................

نوع موضوع انتخابی
“”2 الیهای که موضوع در آن ترسیم شده است.
 نوع فضایی که موضوع در آن قرار دارد.
ُکد مشخصه هر موضوع توسطAutoCAD
مختصات نقطه شروع پارهخط
مختصات نقطه پایان پارهخط
طول پاره خط
زاویه تصویر پارهخط بر روی صفحهXY نسبت به محورX
طول تصویر خط در راستای محورX
طول تصویر خط در راستای محورY
طول تصویر خط در راستای محورZ
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با استفاده از این دستور میتوانید یک نقطه را معرفی
کنید و مختصات نقاطX وY وZ را نسبتبهUcs
جاری داشته باشید.

مختصات نقطه

 -1اجرای دستور........................................................... :
 -2انتخاب نقطه و ارائه گزارش .............................
با استفاده از این دستور میتوانید اطالعات مختلفی
درباره زمان جاری ،زمان ترسیم ،تاریخ و غیره بدست
آورید.

زمان

 -1اجرای دستور و ارائه گزارش .................................

زمان جاری
زمانهایی که مربوط به این نقشه میباشد.
زمان ایجاد فایل
زمان آخرین ویرایش انجام شده.
جمع زمانهایی که روی این نقشه کار کردهاید.
زمانسنج روشن ،نشاندهنده زمان جاری است.
پیغام آخرین ذخیرهسازی اتوماتیک                                .روشن و خاموش کردن زمانسنج.
آخرین بروزرسانی زمانسنج                        .صفر کردن زمانسنج ،که البته این زمان نیز ثبت خواهد شد.
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نمونه سؤاالت چهار گزینهای پایان واحد کار

 -1براي محاسبه مساحت يک مستطيل يکپارچه از کدام گزينه دستورArea استفاده می کنيد؟
د)ID point
ج)Object
ب)Subtract
الف)Add
 -2براي به دست آوردن فاصله دو نقطه از کدام يک از دستورهاي زير استفاده می کنيد؟
د)Distance
ج)Area
الف) ID Pointب) List
 -3برای به دست آوردن مختصات يک نقطه از کدام دستور استفاده می کنيد؟
د)ID point
ج)Object
الف) Angleب) Distance
 -4برای اندازه گيری زاويه بين دو موضوع از کدام دستور استفاده می کنيد ؟
د)ID point
ج)Area
ب)Radius
الف)Angle
 -5برای به دست آوردن زمان صرف شده در يک نقشه از کدام دستور استفاده می کنيد؟
د)Dist
ج)Area
الف) Timeب) List

 درقسمت پایین چهار پرسش چهار گزینهای طرح کنید..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
130

واحد کار پنجم

استخراج اطالعات نقشه و گزارش گیری

تمرین های کارگاهی

 -1مساحت و محیط قسمت های مختلف پروژه ای که در واحد کار چهارم ترسیم کرده اید را محاسبه کنید و
درقسمت پایین با ذکر نام پروژه یادداشت نمایید.
مث ً
ال مساحت طبقه همکف ،مساحت اتاقک راه پله ،ابعاد مساحت اتاق ها....،
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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هدف کلی

واحد کار ششم

توانایی روش الیه بندی نقشه ها 

هدف های رفتاری:
		
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
 -1الیه جدید ایجاد کند.

-٢ با استفاده از دستور الیه ،نقشهها را الیهبندی کند.
-٣ خواص الیهها را تغییر دهد.
-٤ خواص الیهها را با استفاده از نوار ابزارProperties به صورت دستی تغییر دهد.

عملی

نظری

 4
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

واحد کارششم
 الیهها در مدیریت ترسیم یک نقشه نقشبسیار مهمی را ایفا میکنند .بهوسیله الیهها
میتوان یک نقشه را به راحتی کنترل و
مدیریت کرد و از خواص الیهها در سرعت
بخشیدن به ترسیم و ویرایش آن بهره برد.

الیهها

خواص الیهها

روشهای اجرای دستور الیه را در
تصویر میبینید.

الیهها طلقهای شفافی هستند که وقتی روی هم قرار
میگیرند .متوجه وجود آنها نمیشویم ما میتوانیم
قسمتهای مختلف یک نقشه را در الیههای مختلف
ترسیم کنیم تا هر زمانیکه خواستیم دسترسی
به آنها سادهتر باشد .مث ً
ال در یک پالن ساختمان
میتوانیم دیوارها را در یک الیه ،مبلمان را در یک
الیه ترسیم نماییم و یک الیه را به اندازهگذاری و غیره
اختصاص دهیم و هر زمانیکه بخواهیم میتوانیم از
خواص الیهها در امر سرعت بخشیدن به ترسیم یا
ویرایش استفاده کنیم .مث ً
ال اجازه چاپ شدن را از
یک الیه بگیریم یا به صورت موقت الیه ای را روی
صفحه حذف کنیم.
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روش الیهبندی نقشهها

بعد از اجرای دستور الیه ،کادر زیر باز میشود که در آن یک الیه با نام صفر وجود دارد .این همان الیهایاست که
تا کنون تمامی ترسیمها را درون آن الیه انجام میدادیم.

مدیریت الیهها را میتوان در خواص الیهها جستجو کرد که نام آنها در کادر ayer Properties Manager
L
در قسمت فوقانی و در جلوی اسم الیه میباشد که عبارتند از On ،Freeze ،Lock ،Color ،Line type و
Line weight،Plot Style،Plot و ( ...این خواص توضیح دادهخواهد شد).

اگر روی همین کادر روی گزینهStatus کلیک راست ماوس انجام دهید و از منوی باز شده گزینهCustomize
… را انتخاب کنید .در کادر جدید باز شده بهراحتی میتوانید وجود یا عدم وجود هریک از خواص الیهها را در
کادر محاوره ای مدیریت الیه ها مشخص کنید.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

بهوسیله آیکنی که دور آن یک مربع قرمز ترسیم شده میتوانید یک الیه جدید ایجاد کنید واسم موجود را بپذیرید
یا هر نامی را که دوست دارید برای الیه انتخاب نمایید.
توسط آیکنX قرمز رنگ ،اگر الیهای جاری نباشد و در آن هیچ ترسیمی وجود نداشته باشد رامیتوانید ،حذف کنید.

توسط آیکن تیک سبز رنگ میتوانید الیهای را که میخواهید جاریسازید .در تصویر باال همانطور که مشاهده
میکنید خواص تمامی الیهها مانند هم میباشد.در صورتی که اگر به همین شکل با الیهها کار کنید ،تشخیص
الیهها از یکدیگر سخت میباشد ،پسبهتر است بعضی از مشخصههای الیهها با هم متفاوت باشند(مانند رنگ).
ON ،الیه میتواند روشن یا خاموش باشد .الیهای که خاموش است روی صفحه تصویر دیده نمیشود و اشیاءِ
ترسیم شده با آن چاپ نمی شوند اما امکان ترسیم با آن الیه وجود دارد و همچنین می تواند به عنوان الیۀ جاری
انتخاب شود.
Freeze ،الیه میتواند فریز یا ذوب باشد و الیه فریز مانند الیه خاموش روی صفحه تصویر دیدهنمیشود و تفاوت
آن با الیه خاموش این است که الیه فریز شده از دستور کارRegen خارجمیشود و سرعت رایانه کمتر گرفته
میشود ،این خاصیت در نقشههای بزرگ و سنگین زیاد استفاده میشود. برخالف الیۀ خاموش ،نمی توان با آن
ترسیم کرد و جز ِء الیۀ جاری نیز نیست.

Lock ،الیهای که قفل باشد روی صفحه تصویر دیده میشود ،الیه می تواند جاری باشد و با آن ترسیم انجام داد
ولی هیچ گونه عملیات ویرایشی رویآن صورت نمیگیرد و زمانیکه مکاننما را به آن نزدیک میکنید ،عکس یک
قفل ظاهر میشود.
Color ،در اتوکد  255رنگ وجود دارد که این رنگها با شماره مشخص شدهاند .شما میتوانید بههر الیهای یک
رنگ اختصاص دهید که این رنگها را پرینتر و پالترها میشناسند و میتوانید بهآنها ضخامت دهید .این خاصیت
در دستور چاپ توضیح داده خواهد شد.
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 Line Typeهمانطور که در کادر الیه مشخص بود نوع خط تمامی
الیههاcontinuous و از نوع ممتد میباشد.
برای اینکه به الیه ،یک خط خاص را نسبت دهید،
روی خط الیه مورد نظر کلیک کنید .کادر روبرو باز
خواهد شد .از کادر باز شده روی گزینه Load یعنی
بارگذاری کلیک کنید .کادر Load or Reload
Line Types باز میشود.
از این کادر خط مورد نظر خود را انتخاب کرده و پس
از کلیک روی گزینه Ok دوباره به کادر باال یعنی
Select Line Type باز میگردید .روی خط مورد
نظر کلیککرده و دگمهOk را فشار دهید .خط مورد
نظر به الیه نسبت داده خواهد شد.
همانطور که در کادر پایین مشاهده میکنید به الیه
HIDDEN خطHIDDEN نسبت داده شده است.

  ine WeightL
توسط این گزینه میتوانید به الیه مورد نظر ضخامت دلخواه را نسبت دهید.
 Plot Styleتوسط این گزینه میتوانید یک سبک چاپی مشخص را به الیه نسبت دهید( .درصورت ساختن سبک چاپی)

  lotP
توسط این گزینه میتوانید مشخص کنید که آیا الیه مورد نظر چاپ شود یاخیر.
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بعد از انجام دادن تنظیمها در کادر الیه های  2010AutoCAD ،برای خروج از کادر مدیریت الیه ،ضربدر
گوشهسمت چپ باالی کادر را فشار دهید تا از کادر خارج شوید .حاال روی مستطیل نوار ابزار الیههاکلیک کنید،
مشاهده میکنید که الیههای مورد نظر شما ساخته شده است.
از این پس تمامی نقشهها و ترسیمهای انجام شده خود را در الیه مربوطه انجام دهید.
مقیاس خط .................................................................................................................................

بعد از نسبتدادن یک خط منقطع به یک الیه ،اگر در زمان ترسیم آن خط را بهصورت واقعی آنمشاهده نکردید،
از این دستور استفاده کرده و مقدار آن را تغییر دهید.
 نوار ابزارPropertiesتوسط این نوار ابزار که بهتر است همیشه در کنار
نوار ابزار الیهها باشد ،میتوانید خاصیتهایالیهها را
بهصورت دستی تغییر دهید .برای این کار کافی است
بدون هیچ دستوری موضوع مورد نظر خود را انتخاب
کرده و بعد روی خاصیت مورد نظر کلیک کنید ولی
توجه داشته باشید موضوعی که بهصورت دستی
خاصیتش را تغییر دادهاید از این به بعد از خاصیت
الیه خود در آن مورد خاص تبعیت نمیکند.
اگر بخواهید این خاصیتها درالیهای ثابت باشد و برای
شکلهای روی آن الیه تغییر نکند باید آنها را بر روی
گزینه  By Layerتنظیم کنیم.
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نمونه کارهای آماده براساس نوع خط ،الیه و رنگ
این استاندارد جهت کنترل ،هماهنگی و یکپارچگی آموزش و آزمون الزامی می باشد.
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جدول پیشنهادی زیر جهت ترسیم نقشه های ساختمانی براساس ضخامت خطوط می باشد .شما می توانید اسم
الیه ها را بر اساس موضوع ترسیمی نیز تعیین کنید .مانند دیوار ،پنجره ،در....،
*توجه  :در زمان چاپ تعیین می کنیم که این خطوط رنگی چاپ شوند یا مشکی.
جدول ارزش گذاری ضخامت خطوط در الیه ها
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نمونه سؤاالت چهار گزینهای پایان واحد کار

 -1اگر در جدول اليه ها روی گزينهLock  اليه ای کليک کنيم.
ب) اليه روی صفحه رایانه ديده نمی شود.
 الف) روی اليه نمی توان ويرايش انجام داد.
د) اين اليه هميشه جاری باقی می ماند.
 ج) اليه از دستور کار چاپ خارج می گردد.
 -2با کدام يک از دستورهای زير می توان نوع خط يک اليه را عوض کرد؟
ج) Ltscale
ب)Change
 الف–Linetype

د(Layer

 - 3برای قفل کردن يک اليه از کدام گزينه استفاده می شود؟
ج)Thaw	 	
ب)Lock		
 الف)Freeze		

  د)Unlock

 - 4برای تعويض رنگ يک اليه از کدام گزينه استفاده می کنيد؟
ج)On	 	
ب)Lock		
 الف)Freeze		

  د)Color

- 5برای اينکه يک اليه روی صفحه تصوير ديده نشود از کدام گزينه استفاده می کنيد؟
  د)On
ج)Thaw	 	
ب)Lock		
 الف)Off		
– 6اگر بخواهيد اليه ای چاپ نشود از کدام گزينه استفاده می کنيد؟
ج)Plot	 	
ب)Lock		
 الف)Off		

  د)On

 -7تفاوت Freezeو Thawدر چيست؟
 الف)Thaw اليه را خاموش اما فعال می كند،Freeze اليه را خاموش و غير فعال می كند.
 ب)Thaw اليه را خاموش و غير فعال ميكند و Freeze اليه را خاموش و فعال ميكند.
 ج)Thaw اليه را قفل می كند.Freeze اليه را خاموش می كند.
 د)Thaw اليه را روشن و فعال می كند اماFreeze اليه را خاموش و غير فعال می كند.
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هدف کلی

هدف کلی

واحد کار هفتم

هدف های رفتاری:
		
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

 -1دستور بلوک را اجرا نماید.

 -2بلوک ساخته شده را در نقشه درج کند.

 -3در قسمت های مختلف نقشه هاشور ایجاد کند.
 -4هاشورهای مورد نظر را ویرایش نماید.

عملی

نظری
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نمونهای از مواردی که برای سهولت در استفاده،
تبدیل به بلوک شدهاند.

اتوکد و نقشه های ساختمانی
ایجاد بلوک

در بسیاری از موارد ایجاب میکند که ما در نقشهها از موارد تکراری استفاده کنیم که ترسیم دوبارهآنها کار بسیار
سختی است و حتی استفاده از دستور کپی هم با مشکالت زیادی روبرو میشود و حتیانتخاب بعضی از این موارد
به دلیل تعدد موضوعها کار بسیار سختی میباشد.
از این رو به دستوری نیاز است تا بتوانید این موارد متعدد که در کنار هم یک شکل واحد تشکیل میدهند ،با
یک نام مشخص و یکپارچه سازی کنید تا کاربر هر زمانی که خواست بتواند از آن به راحتی و نقشههای متعدد
استفاده نماید.

در این قسمت میتوانید نام بلوک خود را وارد کنید ،دقت کنید که نام بلوکها نمیتوانندتکراری باشند.
چگونگی انتخاب گیره احضار بلوک
اگر این گزینه فعال باشد ،بعد از اینکه موضوع را انتخاب کردید از شماخواسته میشود که نقطهBase بلوک را
 Bبر نخواهید گشت.
مشخص کنید و بعد از مشخص کردن این نقطه ،کار تمامشده و دیگر به کادر lock
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ایجاد بلوک و ترسیم هاشور

 Bبرگردید.
توسط این گزینه میتوانید گیره مبنای بلوک را تعیین کنید و دوباره بهکادر lock
اگر این گزینه فعال باشد بعد از اینکه از دگمهOk استفاده کردید از شماSelect Objects پرسیده میشود و
پس از انتخاب به کادر بر نمیگردید.
 Bبرگردید.
با استفاده از این گزینه میتوانید موضوعها را انتخاب کرده و به کادر lock
اگر این گزینه فعال باشد موارد انتخابی روی صفحه جهت ساخت بلوک دست نخوردهباقی میمانند.
اگر این گزینه فعال باشد موارد انتخابی روی صفحه جهت ساخت بلوک نیز بهبلوک ،تبدیل خواهند شد.
اگر این گزینه فعال باشد ،موارد انتخابی روی صفحه جهت ساخت بلوک ،در نهایت حذفمیشوند.
تعداد موضوعهای انتخاب شده جهت ساخت بلوک را نشان میدهد.
اگر این گزینه فعال باشد در زمان استفاده از دستورInsert جهت احضار بلوکنمیتوانید بلوک را بهصورت غیر
یکسان احضار کنید (در جهتX وY).
ً
اگر این گزینه فعال باشد به شما اجازه میدهد که بتوانید این بلوک را بعداتجزیه کنید.
در این قسمت میتوانید در مورد بلوک ،توضیح اضافه کنید.
در این قسمت میتوانید واحد درج بلوک را مشخص کنید.
اگر این گزینه فعال باشد بعد از ساخت بلوک بهصورت اتوماتیک واردمحیط جدیدی میشوید که امکانات زیادی
 Cکلیک کنید.
برای ویرایش بلوک وجود دارد .برای خروج از اینمحیط روی گزینه lose Block Editor
*توجه :برای تعویض تعداد زیادی از بلوک ها که در یک شیت نقشه وجود دارند می توانید بلوک جدید را با نام
بلوک قبلی ذخیره کنید .در این حالت بلوک قبلی از بین رفته و بلوک جدید جایگزین تمامی بلوک های با این نام
می شود.
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با استفاده از این دستور میتوانید بلوکهایی را که
ایجاد کردهاید یا از قبل بهصورت آماده داشتهایدیا
نقشههایی که روی حافظه رایانه هستند را احضار
کرده و در شیت نقشه خود درج کنید.

اتوکد و نقشه های ساختمانی

احضار و درج بلوک

در این قسمت اگر روی فلش کوچک کلیک کنید میتوانید از لیست باز شده بلوک مورد نظرخود را انتخاب کنید.
با استفاده از این گزینه میتوانید نقشههایی را که روی حافظه ذخیره شدهاند انتخابکنید.
مسیر فایل احضار شده را نشان میدهد.
چگونگی قرارگیری گیره احضار
اگر این گزینه فعال باشد توسط مکاننما میتوانید ،محل درج بلوک رامشخص کنید.
مقیاس درج بلوک
اگر این گزینه فعال باشد ،مقیاس بلوک مورد نظر را میتوانید با مکاننمامشخص کنید.
واگر فعال نباشد مختصات محل قرارگیری گیره اخطار بلوک را در  Xو  Yو Zوارد کنید.
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اگر این گزینه فعال باشد فقط میتوانید از گزینه X استفاده کنید و تمامی اجزاء بلوک به یک اندازه کوچک یا
 Zاعداد متفاوتی را وارد کنید.
بزرگ میشود و در صورت غیر فعال بودن میتوانید در راستایX وY و 
دوران بلوکها
اگر این گزینه فعال باشد میتوانید مقدار دوران موضوع را با حرکت مکاننمامشخص کنید.
توسط این گزینه میتوانید مقدار دوران بلوک را وارد کنید.
واحد بلوک
در این قسمت واحد بلوکی که احضار کردهاید به نمایش گذاشته میشود.
در این قسمت ضریب تغییر مقیاس بلوک را میتوانید مشاهده کنید ( .تفاوت در واحدساخت بلوک و واحد نقشه
جدید که در حال کار هستید).
اگر این گزینه فعال باشد بعد از درج بلوک ،بلوک خاصیت خود را از دست داده وبهصورت تجزیه شده وارد نقشه
شما میشود.
این دستور مشابه دستورBlock میباشد با این تفاوت که موارد انتخابی را روی حافظۀ رایانهذخیره میکند.
با استفاده از این دستور می توانید تمام یا بخشی از نقشه جاری را بصورت یک فایل مستقل روی حافظۀ رایانه
ذخیره کنید.
مواردی را که با این دستور ذخیره می کنید با دستور  Openنیز می توانید مشاهده کنید.
فراخــوان ایــن بلوک هایی که به
این روش ذخیره شدهاند در شیت
نقشــه با دستور Insert Block
وبا اســتفاده از دگمه Browse
انجام میشود.
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با استفاده از این دستور میتوانید قسمتهای
مختلف نقشه را با الگوهای مختلف هاشور بزنید.
دستور هاشور با استانداردهای مختلف وجود دارد.

اتوکد و نقشه های ساختمانی
هاشور

نوع و الگوها
سه نوع هاشور در اتوکد وجود دارد -1 :Predefined مدلهای آماده در اتوکد  -2Userdefined استفاده
از هاشور ساده که میتواند بهصورت شبکه هم در بیاید-3 .Custom هاشورسفارشی که باید توسط کاربر نوشته
شود.
از طریق این گزینه میتوانید هاشور مورد نظر را انتخاب کنید.
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با استفاده از دو گزینه باال میتوانید به کادرHatch Pattern Palette وارد شوید واستانداردهای مختلف مانند
ANSI Iso،وOther predefined و یا الگوهای سفارشیCustom راانتخاب کنید.

زاویه و مقیاس
با استفاده از این گزینه میتوانید زاویه هاشور مورد نظر را تغییر دهید.
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با استفاده از این گزینه میتوانید مقیاس هاشور مورد استفاده را تغییر دهید.
اگر از قسمت Type هاشور User defined را انتخاب کرده باشید ،در این قسمت میتوانید آن را به هاشور
شبکهای تبدیل کنید.
این گزینه در فضای کاغذ فعال است و میتوانید مقیاس موجود را بههاشور در فضای کاغذ نسبت دهید.
زمانیکه از هاشورUser Defined استفاده میکنید ،این گزینه فعال است و میتوانید فاصله هاشورها رادر این
قسمت کم یا زیاد کنید.
زمانیکه از هاشورهای استانداردIso استفاده میکنید ،این گزینه فعال است و بااستفاده از آن مقیاس هاشور نیز
تغییر میکند.
تعیین مرز هاشورها
با استفاده از این گزینه میتوانید مرز هاشور را انتخاب کنید.
برای این کار الزماست تا در محیطی که میخواهید هاشور
بزنیدکلیک کنید .البته آن محیط باید محدوده بستهایباشد.

با استفاده از این گزینه نیز میتوانید مرز هاشور را انتخاب کنید،
با اینتفاوت که باید از گزینه elect Object Sاستفاده کنید.
وموضوع مورد نظر را که میخواهید درون آنها هاشور بخورد
انتخاب کنید.
در شکل های روبرو تفاوت دو نوع انتخاب را می توانید ببینید.
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با استفاده از این گزینه میتوانید مرز انتخاب شدهای را از حالت انتخابخارج کنید.
بعد از ساخت هاشور اگر روی آن کلیک دوبل انجام دهید این گزینه فعالشده و میتوانید در این محیط یک مرز
جدید از نوع چند خطی یا ناحیه ایجاد کنید.
با استفاده از این گزینه میتوانید بهصورت موقت یکبار دیگر محلهای انتخابشده را ببینید.
با استفاده از این گزینه هاشور برخی از خواص حاشیهنویسیها را به خود خواهدگرفت.
استفاده از این گزینه باعث میشود هاشور مرز خود را شناخته و با تغییرات آن تغییر کند و محیط جدید را نیز
بشناسد.
به مثالهای زیر دقت کنید.

با استفاده از دستور هاشور اگر در یکبار انتخاب چند مرز بسته جدا از هم را انتخاب کنیم ،پس از پایان هاشور
زدن این هاشورها به هم وصل بود .یکی حساب میشوند .با استفاده از این گزینه میتوان با یکبار انتخاب چند
مرز ،هاشورها از هم جدا ساخت.
با استفاده از این گزینه میتوان مشخص کرد که هاشور در زمان ساخت در زیر بقیهموارد و یا بین یا روی آنها
ترسیم شود.
در صورتیکه از قبل ،هاشور آمادهای در نقشه خود داشته باشید با استفاده ازاین گزینه میتوانید آن الگوی هاشور
را با تمام تنظیمهایش ،به محیط جدید انتقال دهید.
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پیشنمایش هاشور تنظیم شده
این گزینه نقطه شروع هاشور را از متغیر سیستمی Hporigin بدست میآورد که قابل تغییر است ولی قبل از
تغییر صفر و صفر دستگاه مختصاتی میباشد.
زمانیکه این گزینه فعال باشد کاربر میتواند نقطه شروع الگوی هاشور روی صفحه را تغییر دهد.
با استفاده از این گزینه میتوانید نقطه شروع هاشور را با مکاننمامشخص کنید.
اگر این گزینه فعال باشد ،نقطه شروع را میتوانید از کرکره باز شده و مدلهای آماده استفاده کنید .مانند
Bottom left یعنی پایین سمت چپ.
با استفاده از این گزینه میتوانید موقعیت جدید نقطه شروع هاشور را درسیستمی porigin
 Hذخیره کنید.
در این پیشنمایش میتوانید نقطه شروع هاشور را مشاهده کنید.
تنظیمهای اضافه هاشور را در این قسمت میتوانید مشاهده کنید.
منظور ،مرزهای تو درتو میباشد.
اگر این گزینه فعال شود طریقه استفاده از مرز هاشورها از مدلهای زیر پیرویمیکند.
در این حالت مرزهای تو در تو ،یکی در میان هاشور زده میشوند.
در این حالت فقط اولین مرز بیرونی ،هاشور زده میشود.
در این حالت مرزهای داخلی به حساب نمیآیند.
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ایجاد مرز دور هاشور.
این گزینه معادل دستورBPoly عمل میکند .اگر این گزینه فعال باشدمیتوانید پیرامون هاشور ،یک مرز یکپارچه
ایجاد کنید.
نوع مرز می تواند از جنسPoly Line یاRegion باشد.
در این قسمت مشخص میشود که در زمان هاشور زدن چه قسمتهایی موردجستجو قرار گیرد.
این گزینه باعث میشود اتوکد ،تمامی صفحه دید را برای جستجوی مرزمورد محاسبه قرار دهید.
این گزینه باعث میشود اتوکد ،فقط قسمت مشخص شده را برای جستجوی مرزمورد محاسبه قرار دهد.
با استفاده از این گزینه میتوانیدExiting Set را مشخص کنید.
ً
اگر محیطی را که میخواهید هاشور بزنید واقعا بسته نباشد ،توسط این گزینهمیتوانید در آن محیط هاشور ایجاد کنید.
 -
مقدار عددی تلورانس که باید از میزان شکاف در مرز هاشور بزرگتر باشد.

چگونگی شروع الگوی هاشورها
بهصورت پیشفرض بوده و شروع الگوی هاشور زمانی که از گزینهInherit Properties استفاده شود به تنظیم
متغیرHporigin بر میگردد.
وقتی که هاشور از طریقInherit Properties انجام میشود شروعالگوی هاشور به تنظیمهایhatch origin
بر میگردد.
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نمونه سؤاالت چهار گزینهای پایان واحد کار

 -1اگر گزينهExplode در پنجرهInsert فعال باشد،
ب) بلوکهاي ايجاد شده فشرده خواهند شد.
 الف) بلوکهاي ايجاد شده تجزيه خواهند شد.
د) اين گزينه رويBlock اثري ندارد
 ج) بلوکهاي ايجاد شده کشيده می شوند .
 Wذخيره می شوند داراي چه پسوندي هستند؟
 -2موضوعهایی كه با Block 
د).dws 
ج).doc		
		
ب).dwt
		
الف).dwg
-3برای رسم هاشورها از کدام فرمان استفاده می شود؟
ج)Chang 	
 الف)Hatch	 ب)Point	
 -4براي درج يك بلوك از كدام فرمان استفاده می شود؟
ج)Insert
ب)Block
 الف)WBlock

د)Offset
د)Open

 -5تفاوتBlock و block
 Wدر چيست؟
 الف) هر دو براي ذخيره دائم ترسيمها استفاده می شوند.
 ب)Wblock براي ذخيره دائم وBlock براي ذخيره موقت استفاده می شود.
 Bبراي ذخيره درشيت نقشه وWblockبراي ذخيره روی حافظه رایانه استفاده می شود .
 ج) lock
 د) در هنگام ذخيره هر يك داراي پسوند متفاوت می باشد.
 -6براي ذخيره بخشي از يك ترسيم در فايل جاري ،از كدام فرمان استفاده می شود؟
د)Insert
ج)Block
ب)	Save
 الف)Wblock
 -7Associative در هاشور چه عملی را انجام می دهد؟
 الف) هاشور با مرز خود پيوستگی پيدا می کند.
ب) هاشور مرز خود را نمی شناسد.
د) هاشور تجزيه شده ايجاد می کند.
 ج) هاشورهای از هم جدا می سازد.
 -8گزينهCreate Separate Hatches در هاشور چه عملی را انجام می دهد؟
ب) هاشور مرز خود را نمی شناسد.
 الف) هاشور با مرز خود پيوستگی پيدا می کند.
د) هاشور تجزيه شده ايجاد می کند
 ج) هاشورهای از هم جدا می سازد.
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نمونه کار و تمرینهای کارگاهی

نمونه ای از استفاده هاشور در نمای ساختمان.

 -1مبلمان مورد نیاز پروژه خود را ترسیم و آن ها را به بلوک تبدیل کنید.
 -2قسمت های مختلف پروژه خود که در واحد کار چهارم ترسیم کرده اید را هاشور بزنید.
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هدف کلی

هدف کلی

واحد کار هشتم

هدف های رفتاری:
		
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
 -1یک سبک جدید متن ایجاد نماید.

 -2متن های مورد نظر را به نقشه ها اضافه کند.
 -3سبک های مختلف اندازه گذاری ایجاد کند.
 -4نقشه های ساختمانی را اندازه گذاری نماید.

نظری

عملی

 6

8/5

ساعت های آموزش
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با اســتفاده از این دســتور میتوانید ســبکهای
نوشتاری مختلفی بسازید.
به یاد داشته باشید اگر میخواهید در نقشه خود از
چند مدل نوشته استفاده کنید حتماً برای هرکدام
یک tyle Sجدید بسازید و مدل نوشتهایی که قب ً
ال
از آن در نقشــه اســتفاده کرده اید را برای اینکار
ویرایش نکنید .چون این تغییرات روی نوشتههای
قبلی نیز اثر میگذارد.

اتوکد و نقشه های ساختمانی

مدل متن یا نوشته

ی یعنی سبکی که هنگام اجرای فرمان نگارش متن با آن نوشته میشود.
سبک نوشتاری جار 
نام سبکهای نوشتاری ساخته شده
با استفاده از این گزینه میتوانید مشخص کنید کدامیک از سبکهای نوشتاریموجود در لیست نمایش داده شوند.
 -
پیشنمایش از تنظیمهای جاری
قلم نوع حروف
مدل نوشته را میتوانید از این کادر انتخاب کنید.
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بعضی از مدل نوشتهها را میتوان در این قسمت تغییر داد.
این گزینه روی بعضی از مدل نوشتهها اثر میگذارد و اندازه آنها را بزرگ ترمیکند.
اندازهها
اگر این گزینه را فعال کنید سبک نوشتاری از نوع حاشیهنویسی میشود.
اگر این گزینه فعال باشد متن ایجاد شده در اینStyleقابلیت دوران نخواهد داشت و همیشه افقی میماند.
در این قسمت میتوانید ارتفاع متن را وارد کنید.
جلوههای ویژه متن
نوشتن به صورت وارونه
نوشتن از راست به چپ (در فونت های فارسی استفاده می شود)
مقدار کشیدگی افقی حروف
ف نسبت به خط عمودی
مقدار زاویه مایل حرو 
با استفاده از این گزینه ،متن بهصورت عمودی نوشته میشود.
جاری ساختن یک سبک نوشتاری
با استفاده از این گزینه میتوانید یک سبک نوشتاری جدید ایجاد کنید.
با استفاده از این گزینه میتوانید یک سبک نوشتاری را حذف کنید.
تنظیمهای انجام شده را اعمال میکند و برای خروج میتوانید بعد از جاری ساختن سبک نوشتاری از گزینه
 Cاستفاده کنید.
 lose
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تایپ متن تک خطی

 -1اجرای دستور............................................................................................................................. :
ارائه گزارش از تنظیمهای موجود در این دستور
 -2مشخص کردن نقطه شروع متن ....................................
 -3معرفی زاویه دوران متن و در نهایت تایپ متن مورد نظر ..........
با استفاده از این گزینه میتوانید سبک نوشتاری را تعویض کنید.
اگر؟ را تایپ کنید فهرست تمام سبکهای نوشتاری به نمایش درمیآید.
عملکردهای این گزینه در زیر آمده است.

با استفاده از این گزینه دو نقطه را مشخص کنید و متن شما
به هر مقدار بزرگ یا کوچکباشد ،این گزینه آن را با رعایت تناسب ارتفاع ،بین دو نقطه جای میدهد.
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با استفاده از این گزینه شما باید دو نقطه معرفی کنید و ارتفاع متن را مشخص کنید ،در اینحالت ارتفاع متن
ثابت میماند و متن شما هر چقدر هم که بزرگ باشد،
بین آن دو نقطه فشرده یاکشیده میشود.
مشخص کردن نقطه دوم .........................................................
مشخص کردن ارتفاع ...............................................................................................

این گزینه از شما یک نقطه میخواهد .بعد از پایان تایپ ،آن نقطه
در پایین و وسط متنخواهد بود.

این گزینه نقطه وسط متن را مشخص میکند.
این گزینه نقطه سمت راست پایین متن را مشخص میکند.

هر یک از این گزینهها یک نقطه درج مشخص برای متنمی باشد ،به تصویر پایین دقت کنید.
باال سمت راست

باال وسط

وسط سمت راست

باال سمت چپ
وسط سمت چپ

وسط مرکز
پایین سمت راست

پایین وسط

پایین سمت چپ
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با استفاده از این دستور ،متون را میتوانید بهصورت
پاراگرافی تایپ کنید .بعد از اجرای دستور شماباید
یک نقطه را در صفحه مشخص کنید .در این حالت
پنجرهای باز شده که با مشخص کردن نقطه دوم
ثابت شده و کادرText formatting برای نوشتن
باز میشود.
منوی تنظیمها
اضافه کردن خطکش به صفحه

ذخیره تغییرات

تایپ متن پاراگرافی

ستونبندی
منوی مشخص کردن نقاط حساس پاراگراف

کادر پاراگرافبندی
تورفتگی اولین خط

خطکش

دکمه تغییر ایستگاهTab
تورفتگی پاراگراف

تنظیم پهنای پاراگراف

دکمه ایست آخر سطر

تنظیم طول پاراگراف

جهت نوشتن روی یک مسیر
منحنی میتوانید دستور روبرو را
دنبال کنید.
 -1با استفاده از این دستور ،هم میتوانید متنهای تک
خطی ،هم متنهای پاراگرافی را ویرایش کنید.
 -2میتوانید روی متن مورد نظر کلیک دوبل انجام
دهید ،باز هم ویرایشگر متن باز خواهد شد.
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اگر بخواهیم روی جزئیات یک اندازه اثر
گذاشته و تنظیمهای خاص خود را اعمال کرده
یا ازاستاندارد خاصی پیروی کنیم ،بهتر است
بتوانیم با استفاده از دستور Dimstyle یک
سبکاندازهگذاری ایجاد کنیم.

ایجاد سبک اندازهگذاری

روشهای مختلف اجرای ایجاد سب 
ک
اندازهگذاری را در این تصویر مشاهده
میکنید.

بعد از اجرای دستور ،کادر مقابل باز شده و با
استفاده از گزینهNew میتوانیم یک سبکجدید
ایجاد کنیم.
با استفاده از این گزینه میتوانیم یک سبک
اندازه گذاری را ویرایش کنیم .این ویرایش روی
اندازهگذاریهای قبلی نیز اثر میگذارد.
با استفاده از این گزینه میتوانیم یک سبک
اندازهگذاری را ویرایش کنیم ،ولی این تغییرات
روی اندازه گذاریهای قبلی اعمال نمیشود.
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در این قسمت نام سبک اندازهگذاری را وارد کنید.
با استفاده از این گزینه میتوانید از تنظیمهای یک سبک از
پیشساخته ،استفاده کنید.
تنظیم بر روی چه قسمتهایی از اندازه اثر گذار باشد.
برای -ادامه کار باید روی این گزینه کلیک کنید.
بعد از انتخاب گزینهContinue کادر محاورهای زیر باز شده که شامل زبانههای مختلف میباشد.این زبانهها به
ترتیب توضیح داده میشود.

تنظیمهای مربوط به خط اندازه
با استفاده از این گزینه میتوانید رنگ خط اندازهگذاری را معین کنید.
با استفاده از این گزینه میتوانید نوع خط اندازهگذاری را مشخص کنید.
با استفاده از این گزینه میتوانید ضخامت خط اندازه را تعریف کنید.
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این گزینه برای تنظیم فاصله اندازههایی بکار میرود که
توسط دستورBaseline اندازهگذاری شده باشد.

تنظیمهای مربوط به خطوط رابط اندازهگذاری
تنظیم رنگ خطوط رابط
تنظیم قسمتی از خط رابط که از خط اندازه بیرون
زده است.

تنظیم مقدار فاصلهای که خط رابط از موضوع مورد
اندازهگذاری میگیرد.
در صورت فعال شدن این گزینه میتوانیم برای خط رابط طولتعیین کنیم.
مقدار طول برای خط رابط
 -به دو مثال روبرو دقت کنید.
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این قسمت مربوط به تنظیم فلش سر خط اندازه میباشد.
انتخاب اولین سر فلش
انتخاب دومین سر فلش
انتخاب برای فلش خط راهنما
تنظیم اندازه فلش
تنظیم چگونگی عالمتی که مرکز دایره را مشخص میکند.
مرکز بدون عالمت
مرکز را با دو پارهخط کوچک مشخص میکند.
دو پارهخط عمود بر هم که از روی دایره میگذرد.
اندازه این دو عالمت
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تنظیم فاصله بریدگی در دستورDimbreak
مقدار فاصله
تنظیم محل قرارگیری عالمت کما 
ن
عالمت قبل از متن قرار گیرد.
عالمت باالی متن قرار گیرد.

تنظیمهای مربوط به متن اندازهگذاری
انتخاب رنگ مورد نظر جهت متن اندازه
تنظیم ارتفاع متن اندازه (در صورتیکه در سبک متن انتخابی ارتفاع صفر باشد).
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انتخاب سبک متن اندازهگذاری
با کلیک بر روی این گزینه ،وارد ساخت سبک متن میشوید .بهترین مدلنوشته برای متن اندازهromans.shx
میباشد .در نظر داشته باشید زمان ساخت سبک متن برایاندازهگذاری ،ارتفاع آن را صفر وارد کنید.

با انتخاب این گزینه متن اندازه در یک کادر مستطیل مانند قرارمیگیرد.
چگونگی قرارگیری متن اندازه نسبت به خط اندازه
چگونگی قرارگیری متن اندازه از لحاظ عمودی
نسبت به خط اندازه
به تصاویر روبهرو دقت کنید.
چگونگی قرارگیری متن اندازه از لحاظ افقی
نسبت به خط اندازه
به تصاویر روبهرودقت کنید.
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تعیین مقدار فاصله متن از خط اندازه
تنظیم جهت گیری متن نسبت به خط اندازه
متن همواره افقی باشد.

متن همواره در جهت خط اندازه باشد.

متن از استاندارد SO Iپیروی کند.

زبانه
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این تنظیمها معموالً برای مواقعی است که فضای کافی برای متن و فلش اندازه نباشد.
تنظیم چگونگی متن و فلش در شرایط خاص
در این حالت اتوکد بهترین حالت را در نظر میگیرد.
در این حالت ارجحیت با فلش است مگر اینکه آن هم فضا نباشد.
در این حالت ارجعیت با متن است مگر اینکه متن هم فضای کافی نباشد.
در صورت نبودن فضای کافی متن و فلش بیرون قرار میگیرند.
همیشه متن اندازه ،بین خطوط رابط باقی میماند.
 اگر برای فلشها فضای کافی موجود نباشد ،آنها حذف میشوند.
تنظیم محل قرارگیری متن اندازه
متن اندازه در کنار خط اندازه قرار میگیرد.
متن اندازه در بیرون خط اندازه باشد و بهوسیله یکخط راهنما به خط اندازه وصل شود.
متن اندازه بدون خطراهنما در بیرون خط اندازه باشد.
مقیاس (بزرگی یا کوچکی تمامی تنظیمهای اندازهگذاری) دراین قسمت میباشد.
یک مقیاس مبنا را برای فضای مدل و فضای کاغذ بهصورتیکسان در نظر میگیرد.
براساس ضریب وارده ،تمامی اجزاء اندازهگذاری بزرگ یا کوچک میشوند.این ضریب هیچ اثری روی مقدار اندازه ندارد.
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تنظیم اندازهگذاریهای طولی
تنظیم واحد متن اندازه

مهندسی

دهدهی

علمی

برداشت از روی سیستم عامل

کسری

معماری

به تصاویر مقابل دقت کنید.

تنظیم دقت پس از اعشار
چگونگی شکل ممیز
مقدار عددی برای گرد کردن متن اندازه
 -
اضافه کردن پیشوند به متن اندازه
اضافه کردن پسوند به متن اندازه

فاصله

کاما

نقطه
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تنظیم مقیاس اندازه
این ضریب در تمامی متنهای اندازه اثر میکند.
از این گزینه برای اندازهگذاری مواردی که در
کنار هم با مقیاسهای متفاوت ترسیم شدهاند
استفاده میشود.

 Oپایین زبانه کلیک کرده و وارد کادرDimensions Style Manager شوید.
روی گزینه K

 -1اسم سبک جدید که ایجاد کردهاید را انتخاب کنید.
 -2روی گزینهSet Current کلیک کنید تا این سبک جاری شود.
 -3گزینهClose را انتخاب کنید تا از این کادر خارج شوید
(حال میتوانید اندازهگذاری را شروعکنید).

172

واحد کارهشتم

متن نویسی و اندازه گذاری نقشهها

 -نوار ابزار اندازهگذاری

خطی
گذاری
خطی
گذاری
اندازهاندازه

بهوسیله این دستور میتوانید تغییرات روی محورX
و محورY را اندازهگذاری کنید.
 -1اجرای دستور.............................................................................................................. :
 -2مشخص کردن اولین نقطه ........................
 -3مشخص کردن دومین نقطه ......................................................
 -4در این مرحله میتوانید نقطهای را بهعنوان محل درج اندازه انتخاب کنید یا از موارد زیر دستور استفاده
نمائید.
 ارائه گزارش از مقدار اندازه ..............................................................................................با استفاده از این گزینه میتوانید بهجای متن اندازه از متن پاراگرافی استفاده کنید.
می-توانید بهجای متن اندازه از یک متن تک خطی استفاده کنید.
میتوانید متن اندازه را زاویهدار درج کنید.
باعث میشود تا اندازهگذاری در هر شرایطی افقی باشد.
باعث می شود تا اندازهگذاری در هر شرایطی عمودی باشد.
با استفاده از این گزینه میتوانید خط اندازه را درحالت زاویه دوران دهید.
این دوران رویمقدار اندازه نیز اثر میگذارد.
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اندازه گذاری در جهت موضوع

با استفاده از این دستور و معرفی دو نقطه میتوانید طول واقعی موضوعهای مورد نظر رااندازهگذاری کنید.
روش عمل کرد این دستور و زیر دستورهای آن مانند دستور قبل می باشد.
اندازه گذاری کمان
اندازهگذاری کمان

 -1اجرای دستور .................................................................................................................
 -2انتخاب کمان ................................................................................
 -3مشخص کردن محل درج اندازه یا استفاده از زیر دستورها
 ارائه گزارش از طول کمان ..................................................................................................با استفاده از این گزینه میتوانید قسمتی از کمان را اندازهگذاری کنید.

این گزینه در صورتی عمل میکند که کمان انتخابی شما از  90درجه بزرگتر
باشد .اینحالت وسط خط اندازه را با یک خط راهنما به وسط کمان وصل
میکند.
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اندازهگذاری مختصاتی
با استفاده از این دستور میتوانید مختصاتX وY
نقطهای را که میخواهید مشخص کنید.

 -1اجرای دستور .......................................................................................................
 -2مشخص کردن محل مختصات ............................................................................
 -3با حرکت مکاننما بهسمت پایین یا سمت چپ میتوانید مختصاتX یاY را مشخص کنید.
ارائه گزارش ..............................................................................................................................

این گزینه مختصات،X نقطه مشخص شده را تعیین میکند.
این گزینه مختصات،Y نقطه مشخص شده را تعیین میکند.
اندازهگذاری شعاع

 -1اجرای دستور ..............................................................................................................
 -2انتخاب کمان یا دایره .......................................................................................................
ارائه گزارش .............................................................................................................................
 -3مشخص کردن محل درج اندازه
(در داخل یا خارج کمان)
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اندازهگذاری شعاع بهصورت
شکسته

 -1اجرای دستور .......................................................................................................
 -2انتخاب کمان یا دایره ........................................................................................................
 -3مشخص کردن مرکز مجازی کمان یا دایره .....................................
 ارائه گزارش از مقدار اندازه ................................................................................................... -4مشخص کردن محل درج متن اندازه ....
 -5مشخص کردن محل در شکست اندازه ...........................................................................
اندازهگذاری قطر
تنظیمهای این دستور در زبانهFit از کادر
dimension Style انجام شده است.

 -1اجرای دستور .......................................................................................................
 -2انتخاب کمان یا دایره ......................................................................................................
 ارائه گزارش از مقدار اندازه ............................................................................................... -3مشخص کردن محل درج اندازه ............
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اندازهگذاری زاویه

با استفاده از این دستور میتوانید زاویه بین دو خط،
زاویه مرکزی کمان و زاویه قسمتی از یکدایره را
مشخص کنید.

 -1اجرای دستور ......................................................................................................
 -2انتخاب دایره ،خط یا کمان .........................................
 -3انتخاب ضلع دوم .................................................................................................................
 -4مشخص کردن محل درج اندازه
 -ارائه گزارش از مقدار زاویه ...................................................................................................

با استفاده از این گزینه میتوانید با استفاده از سه نقطه ،زاویه را اندازهگذاری کنید.
 -1مشخص کردن رأس زاویه .............................................................................................
 -2مشخص کردن ضلع اول ...........................................................................
 -3مشخص کردن ضلع دوم ....................................................................
 -4مشخص کردن محل درج اندازه .............................................

با استفاده از این گزینه میتوانید محل درج اندازه را در بیرون خط اندازه ،تعیین کنید.
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اندازهگذاری سریع
 با استفاده از این دستور میتوانید خیلی سریعاندازهگذاریهای زیادی انجام دهید.
برای استفاده از این دستور ،تمام انتخابهای
خود را باCrossing انجام دهید.
 -1اجرای دستور .......................................................................................................................
ارائه گزارش از چگونگی انتخاب اولویت.............. Osnap
.2انتخاب موضوع ..................
 .3فشردن کلید اینتر .....................................................................................
 .4مشخص کردن محل درج اندازه
اندازهگذاری ادامهدار

اندازهگذاری نامتعادل
Baseline -

اندازهگذاری مبنایی نسبت به یک نقطه
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اندازهگذاری مختصات نقاط نسبت به صفر و صفر دستگاه

اندازهگذاری شعاع دایره یا کمان
اندازهگذاری قطر دایره یا کمان

اندازهگذاری مختصات نسبت به
یک نقطه مبنای مشخص
با استفاده از این گزینه میتوانید چند نقطه انتخابی را از حالت انتخاب خارج کنید و یا بهانتخابها اضافه کنید.

setings

با استفاده از این گزینه میتوانید برای انتخاب ها مشخص کنید  ndpoint
 Eآنها مورد استفاده قرار گیرد یا
Intersection آنها.
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با استفاده از این دستور میتوانید اندازهگذاری مبنایی
نسبت به یک اندازهگذاری خطی ،زاویهایومختصاتی
انجام دهید.بدین معنا که همه اندازهها از یک طرف
بر هم منطبق هستند و از سوی دیگر نقاط مختلفی را
نشان میدهند.

اتوکد و نقشه های ساختمانی

اندازهگذاری مبنایی

 -1اجرای دستور ............................................................................................................
 -2انتخاب نقطه دوم ..........
ارائه گزارش ............................................................................................................................
 -3انتخاب نقطه سوم ........
ارائه گزارش ............................................................................................................................
اندازهگذاری زاویهای

 با استفاده از این دستور میتوانید از یک اندازهموجوداستفاده کرده و نقاط بعدی را اندازهگذاری
کنید. این فرمان نیز به صورت پیش فرض همانند
اندازهگذاری مبنای آخرین اندازهگذاری را معیار
قرار میدهد.
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واحد کارهشتم

فواصل بین اندازهگذاری
 با استفاده از این دستور میتوانید فاصله بیناندازهگذاریهای از نوعLinear وAngular
را با همبرابر کنید.

 -1اجرای دستور ...........................................................................................................
 -2انتخاب اندازهای که قرار است مبنا قرار گیرد..................................................... .
 -3انتخاب اندازهای که قرار است منظم شود.
 -4فشردن کلید اینتر ............................................................................................
 -5وارد کردن مقدار فاصله و فشردن کلید اینتر ...................................

 اگربخواهید در دستور باال از گزینهAutoاســتفاده کنیــد میتوانید قب ً
ال انــدازه فاصله را با
سیستمی imdli
 Dتنظیم کنید.

متغیر فاصله بین اندازهها

 -1اجرای دستور .....................................................................................................................
 -2مقدار فاصله را وارد کنید............................................... .
یا از طریق آدرس زیر در Dimension Styleاقدام کنید.

181

اتوکد و نقشه های ساختمانی

واحد کار هشتم

بعضی اوقات احتمال دارد که خط اندازه از روی
بعضی موضوعها عبور کند که آن موضوع پایان
خط اندازه نیست .در این مواقع میتوانید خط
اندازه را قطع کنید تا اشتباه در خواندن اندازه
پیشنیاید.

شکستن خط اندازه


 -1اجرای دستور .........................................................................................................
 -2انتخاب اندازهای که باید قطع شود. ............
 -3انتخاب موضوعی که اندازه باید نسبت به آن شکسته یا قطع شود.
 .4اگر موضوع دیگری نیز وجود داشته باشد میتوان انتخاب کرد. ....
 .5فشردن کلید اینتر و خروج از دستور............................................ .

با استفاده از این گزینه میتوانید چند اندازه را انتخاب کنید.
با استفاده از این گزینه اتوکد بصورت خودکار ،در تمامی برخوردهای اندازه با موضوعها،شکست ایجاد میکند.
با مراجعه به مسیر باال میتوانید اندازه شکست را تنظیم کنید.
با استفاده از این گزینه باید دو نقطه مشخص کنید تا در حد فاصل آن دو نقطه ،شکست ایجادشود.
 -1مشخص کردن اولین نقطه ....................................................................................
 -2مشخص کردن دومین نقطه ............................................................................
با استفاده از این گزینه تمام شکستها بهصورت خودکار از روی اندازه انتخاب شده،حذف می شوند.
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مشخص کردن مرکز دایره

 -1اجرای دستور .............................................................................................................
 -2انتخاب کمان یا دایره ......................................................................................................
 بعضی مواقع در ترسیم نقشه با یک مقیاسخاص ،قسمتی از نقشه در شیت آن جای نمیگیرد
دراین مواقع عالمت ادامهدار بودن روی آن اضافه
میکنند .با این دستور میتوانید این عالمت را
رویاندازه اضافه کنید.

اضافه کردن( ،ادامه دارد)

 -1اجرای دستور ................................................................................................
 -2انتخاب اندازهای که میخواهیم این عالمت روی آن اضافه شود.
 -3مشخص کردن محل عالمت ...............................................

 -با مراجعه به مسیر زیر میتوانید اندازه این عالمت را تنظیم کنید.
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ویرایش اندازهگذاری

 -1اجرای دستور ...................................................................................................................
 -2انتخاب یکی ازگزینه ها
در صورتیکه متن اندازه را تغییر زاویه یا مکان داده باشید
با -
این گزینه به حالت اولیه بازمیگردد.
با -
استفاده از این گزینه میتوانید متن اندازه را ویرایش کنید.
از طریق این گزینه می توانید متن اندازه را به اندازه دلخواه دوران دهید.
 -1وارد کردن مقدار زاویه .................................................................
 -2انتخاب اندازه مورد نظر .............................................................................................

این گزینه میتواند خطوط رابط اندازه را به صورت مایل در آورد.
 -1انتخاب موضوع ............................................................................................................................
 -2وارد کردن زاویه مایل ..................................
از این دستور میتوانید برای اندازهگذاری شکلهای
مجسم استفاده کنید.
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ویرایش متن اندازه
 تغییرات این دستور را میتوانید در imstyleD
هم بکار ببرید .ولی اگر این تغییرات را بخواهید
روی چند اندازه اعمال کنید ،میتوانید از این
دستور استفاده نمائید.

 -1اجرای دستور ..................................................................................................................
 -2انتخاب اندازه .........................................................................................................................
 -3انتخاب یکی از گزینهها
انتقال متن اندازه بهسمت چپ خط اندازه
انتقال متن اندازه بهسمت راست خط اندازه
انتقال متن اندازه به مرکز خط اندازه
این گزینه میتواند متن اندازه را به محل
اولیه آن انتقال دهد.
با این گزینه میتوانید برای متن اندازه زاویهای دلخواه در نظر بگیرید.
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 اگر از نقشهای استفاده میکنید که اندازهگذاریشده و این اندازهگذاری مطابق استاندارد شما
نیست میتوانید یک سبک اندازهگذاری جدید
ایجاد کنید و تمام اندازههای قبلی را وارد این
سبک جدیدکنید.

بروز رسانی اندازهها

-1Style مورد نظر را جاری کنید.
 -2دستور مورد نظر را اجرا کنید. ...........................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 -3تمامی اندازههایی را که میخواهید تغییر کنند ،انتخاب کنید. .....................
 -4با فشردن کلید اینتر ،تعویض سبک اندازهها انجام میشود.

تمرین های کارگاهی
 -1پروژه ای را که در واحد کار چهارم ترسیم کردهاید ،را اندازهگذاری کنید.
برای این کار به عنوان الگو میتوانید از نقشههای اندازهگذاری شده واحد کار چهارم استفاده کنید.
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نمونه سؤاالت چهار گزینه ای پایان واحد کار

 -1اندازه گذاري زاويه با دستور ...................................انجام می شود.
ب)Dimension- Angular
الف)Dimension-Ordinate		
ج)Dimension-Center
د)Dimension-Radius
 -2با کدام گزينه می توان قطر يک دايره را اندازه گذاري نمود؟
ب)Radius
الف)Diameter
د)Linear
ج –Angular
 -3با استفاده از دستورDimlinear می توان..................
الف) فقط می توان اندازه گذاري افقي انجام داد .ب) فقط می توان اندازه گذاري عمودي انجام داد.
ج) بصورت عمودي و افقي اندازه گذاري انجام داد .د) اندازه گذاري را در حالت زاويه انجام داد.
 -4انتخاب كدام گزينه در اجراي دستورText ،متن تايپ شده فاصله بين دو نقطه دو سرمتن را بهطور كامل پر
می كند ولي ارتفاع متن ثابت می ماند؟
د)Justify
ج)Insert
ب)Align
 الف)Fit
 Dچه كاربردي دارد؟
 -5دستور imedit
 الف) ويرايش اندازه گذاري ها
 ج) تغيير سبك اندازه گذاري

ب) مطابق كردن آخرين تغييرها با اندازه گذاري
د) تغيير فلش هاي مربوط به اندازه گذاري

( -6Ddedit) روي كدام يك از گزينه هاي زير اثر می گذارد؟
ج) 	Polyline
ب)Text  
 الف)	Hatch

د)Dimension

 -7برای متن نويسي بهمنظور مشخص كردن سبک نوشتاري ،از كدام دستور استفاده ميشود؟
د)Upside down
ج)Backward
 الف)	Text style ب)	Font
 -8كدام گزينه مربوط به ترازبندي ustify Jدر هنگام متن نويسي نيست؟
د)End point
ج)	Middle
ب)	Fit
 الف)	Center
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توانایی چاپ نقشه با استفاده از پالتر یا پرینتر

هدف کلی

هدف کلی

واحد کار نهم

هدف های رفتاری:
فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
		
 -1نقشه را به صورت یک فایلpdf .روی حافظۀ رایانه ذخیره کند.
 -2نقشهها را با استفاده از دستگاههای چاپگر ،چاپ کند.

عملی

نظری

 64

34

ساعت های آموزش
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چاپ
یکی از مهمترین قسمت های اتوکد ،خروجیهای مختلف این نرم افزار برای استفاده های مختلف دردستگاهِهای
صنعتی و ساختمانی میباشد که چاپ نقشه اولین و ضروری ترین آنها به ویژه در رشته معماری وعمران می باشد.
 تمام مراحل ساخت یک ساختمان باید به وسیله نقشههای موجود ساخته و کنترل شود .چاپ نقشه به
وسیلهPrinter  و Plotter در دو محیط اصلی اتوکد یعنی فضای مدل و فضای کاغذ می باشد .چون دراین
کتاب فضای کاغذ تدریس نشده پس سعی برآن است که روش چاپ در محیط مدل به شکل ساده توضیح داده
شود.برای این کار بهتراست قبل از انجام دستور چاپ نقشه های مورد نظر را در کادرهای استاندارد سریA قرار
دهید .مثال یک کادرA4 یاA3 و غیره...

چاپ نقشه
روش های اجرای دستور چاپ را در
تصویر پایین و روبرو مشاهده می کنید.
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با استفاده از این گزینه می توانید از تنظیم های نقشه قبلی یا تنظیم هایی که خودتان قب ً
ال ساخته ایداستفاده کنید.

توسط این گزینه می توانید تنظیم های انجام شده را با یک نام جدید ذخیره کنید.
انتخاب پرینتر یا پالتر
تغییرات احتمالی مدنظر روی پرینتر یا پالتر مورد نظر
نام پرینتر یا پالتری را که انتخاب کرده اید ،به نمایش می گذارد.
چگونگی خروجی چاپ را نشان می دهد ،مث ً
ال  :به صورت یک فایل از طریق یک درگاه
توضیح در مورد پالتر انتخابی
اگر در زمان چاپ پرینتر یا پالتر در دسترس نباشد می توان خروجی چاپ را با تنظیم های یک پرینتر یا پالتر
خاص با یک فایل با پسوند.pltذخیره و بعداً چاپ کرد.
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ً
انتخاب ابعاد و اندازه کاغذ مثالA4 یاA3 و غیره...
تعیین تعداد چاپ از روی نقشه
انتخاب محدوده چاپ
چاپ محدوده فضای کاغذ
چاپ تمام ترسیم های موجود در صفحه ترسیم
چاپ هر آنچه در حال حاضر روی صفحه ترسیم دیده می شود.
در ترسیم های سه بعدی می توانید دیدهای مختلفی را ذخیره نمایید و اگر یک دید را ذخیره کرده باشید اینگزینه فعال است.

این گزینه بیشترین کاربرد را دارد .اگر قبل از دستور چاپ دور نقشه های خود کادری ترسیم کرده باشید می توانید
 Wدو گوشه کادر مورد نظر را انتخاب کنید.
توسط گزینه indow
قرارگیری موارد چاپ شده در مرکز کاغذ
مقدار فاصله روی محورX  برای جابجایی محل چاپ نقشه روی کاغذ
مقدار فاصله روی محورY برای جابجایی محل چاپ نقشه روی کاغ ذ
مقیاس چاپ نقشه
بدون در نظر گرفتن مقیاس ،موارد انتخابی را در کاغذ موجود چاپ می کند.
تعیین مقیاس چاپ
تعیین واحدی که می خواهید نقشه براساس آن چاپ شود.
واحد که نقشه با آن ترسیم شده است.
تناسب مقیاس خطوط با مقیاس چاپ در فضای کاغذ
پیش نمایش چاپ
ذخیره تنظیم های چاپ این کادر در فضای کاغذ
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تنظیم های اضافی کادر محاوره ای چاپ
تنظیم و استفاده از سبک های چاپی مبتنی بر رنگ موضوع ها
روی گزینهNone کلیک کرده و گزینهacad.ctb را انتخاب کنید و در جواب پرسش بوجود آمدهYes راانتخاب کنید.

توسط این گزینه می توانید سبک چاپی انتخاب شده را به دلخواه تغییر دهید .بعد از کلیک روی گزینه Edit
جدول زیر باز خواهد شد.

برای تغییرات زبانهFrom view را انتخاب نمایید.
دراین قسمت می توانید  255رنگ را ببینید که هر کدام یک سبک چاپی محسوب می شوند.
ویژگی های سبک های چاپی را در این قسمت می توانید تغییر دهید.
انتخاب رنگ چاپ شدنی
ضخامت رنگ چاپ شدنی ( ضخامت خطوط با رنگ های متفاوت می تواند فرق داشته باشد ). در نهایت گزینه
Save & Close را انتخاب کنید تاتغییرات ثبت شود و سپس از این کادر خارج شوید.
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تنظیم های چاپ
چاپ براساس تنظیم های ضخامت خطوط و رنگ در الیه
چاپ براساس تنظیم های سبک چاپی ،اگر این گزینه فعال باشد گزینه باال غیر فعال است.
تنظیم جهت نقشه متناسب با جهت کاغذ
نقشه بر روی کاغذ به صورت عمودی چاپ می شود.
نقشه بر روی کاغذ به صورت افقی چاپ می شود.
جهت نقشه بر روی کاغذ به عکس تنظیم های باال صورت می گیرد.
نمایش تنظیم های سه گزینه باال را نشان می دهد.
بستن تنظیم های اضافی پالت
برخی از مقیاس های عمومی و مورد استفاده در چاپPlot



Unit

mm

متر

1/20	

100	

2

متر

1/25	

 100	

2/5

متر

1/50	

100	

5

متر	

1/100	

100

10

متر	

1/200

100

20

سانتیمتر	

1/20	

10	

20

سانتیمتر

1/25	

10	

25

سانتیمتر

1/50	

10	

50

سانتیمتر

1/100	

10

100

سانتیمتر	

1/200	

10

200

واحد ترسیمی
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چاپ نقشه با استفاده از پالتر یا پرینتر

اگر بخواهید نقشه ای را با پسوند.PDF به صورت یک فایل خروجی داشته باشید و ابعاد کادر نقشه شما بهاندازه
یک کاغذA4 باشد ،تنظیم های کادر باال برای یک چاپ با مقیاس  1:100آماده می باشد به شرط اینکه ازگزینه

window استفاده کرده و دو گوشه مقابل کادرA4 که نقشه داخل آن قرار دارد را انتخاب کنید و در نهایت روی
گزینهOK کلیککرده فایل مورد نظر را با یک نام دلخواه روی هارد کامپیوتر ذخیره نمایید.

تمرین های کارگاهی
 -1پروژه ای را که در واحد کار چهارم ترسیم کرده اید و اینک کامل شده است را با پالتر یا پرینتر موجود در سایت
نقشه کشی با مقیاس های متفاوت چاپ کنید.
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واحد کار نهم

فهرست منابع و مآخذ
1- AutoCAD Help 2010

 فهرست رشته های مهارتی که می توانند از پودمان اتوکد و نقشه های ساختمانی استفاده کنند.ردیف
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کد رایانه ای رشته مهارتی

نام رشته مهارتی

شماره رشته مهارتی

1

نقشه کشی ساختمان

1-11-101-308

6185

2

ساختمان سازی

1-11-102-310

6184

3

معماری داخلی

1-11-102-311

6188

4

تزیینات داخلی

1-11-102-312

6189

