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3. هر یک از نقشه های زیر را ترسیم، اندازه گذاری و تولرانس گذاری کنید.

رسام:

کنترل:

شماره نقشه:

نام قطعه:1 درن بست

           2 مرغک ثابت

عنوان نقشه:
تغییرات:

جنس:

ISO2768 :تولرانس

مقیاس:

تصویب:
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4. نقشه  زیر را ترسیم، اندازه گذاری و تولرانس گذاری کنید.

رسام:

کنترل:

شماره نقشه:

نام قطعه: 1. محورگردان )شافت(
2. یاتاقان آویز  

عنوان نقشه: ساخت
تغییرات:

جنس:

ISO2768 :تولرانس

مقیاس:

تصویب:



واحد كار دهم

ترسيم برش و آج در نقشه هاي صنعتي و سايه زني تصاوير مجسم

شماره 
توانايي

عنوان توانايي
زمان

جمععملينظري

1
اجراي فرمان ه��اي Gradient ،Hatch و 

Hatch Edit
268

2 Boundary ،Region اجراي فرمان ه��اي
Pedit و Join ،Spline

246



Hatch Edit و Gradient ،Hatch توانايي اجراي فرمان هاي

پس از آموزش اين توانايي از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- عملكرد و کاربرد فرمان Hatch در نقشه کشي صنعتي را توضیح دهد.

- با اجراي فرمان Hatch، اجزاي پنجره  Hatch and Gradiant را تشریح کند.
- در اتوکد انواع نقشه هاي صنعتي را در حالت هاي مختلف برش رسم کند.

- هاشورهاي موجود یک نقشه را با فرمان Hatch Edit ویرایش کند.
- هاشور آج در نقشه هاي صنعتي را فرمانHatch بیان کند.

- عملكرد و کاربرد فرمان Gradient را بیان کند.
- جزئیات سربرگ Gradient از پنجره  Hatch and Gradient را معرفي کند.

- با اجراي فرمان Gradient تصاویر مجسم دوبعدي را رنگ آمیزي و سایه زني کند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري
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پيش آزمون

1. مفهوم و کاربرد برش در نقشه کشي چیست؟
2. ویژگي هاي هاشور در نقشه کشي صنعتي چیست؟

3. آج در نقشه هاي صنعتي چگونه نمایش داده مي شود؟
4. در اتوکد هاشور برش و آج چگونه ایجاد مي شود؟

5. در اتوکد آج موضعي، مطابق شكل روبه رو، چگونه ایجاد مي شود؟
6. سایه زني تصاویر مجسم در نقشه کشي صنعتي به چه منظور انجام مي شود؟

7. در اتوکد چگونه و یا چه فرماني مي توانیم تصاویر مجسم دوبعدي را رنگ آمیزي و سایه زني کنیم؟
8. هاشور و سایه هاي موجود در یک نقشه چگونه ویرایش مي شود؟

9. معادل انگلیسي واژه  هاشور چیست؟
10. اصطالح Gradient به چه مفهومي است؟
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Hatch فرمان
این فرمان براي ایجاد هاشور برش، آج، و غیره، مطابق شكل 

روبه رو، اجرا مي شود.

Hatch اجراي فرمان
این فرمان به شیوه هاي درج شده در جدول قابل ورود است.

شيوه هاي ورود فرمان

Draw toolbar

HatchDraw Menu

Hatch یا bhatch یا H یا bhCommand line

مراحل اجراي فرمان Hatch براي هاشور برش 

↵  1Command:H / Hatch. فرمان Hatch را وارد مي کنیم.

و   Hatch and Gradient پنج��ره   در   .2
س��ربرگ Hatch در قس��مت Swatch بر 

روي الگوي هاشور کلیک مي کنیم.

و   Hatch pattern pallet پنج��ره   در   .3
س��ربرگ ANSI الگوي هاش��ور موردنظر 
)ANSI31( را انتخ��اب و ب��ر روي دکمه  

OK کلیک مي کنیم.

هاشور برش

هاشور آج
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مراحل اجراي فرمان Hatch براي هاشور برش 

 Hatch and Gradient  4. در پنجره
Add pick points کلیک  بر روي دکمه 

مي کنیم.

5. در پاس��خ به پیغ��ام :]Pick internal point or [select object /remove Bounderies در نقطه اي 
داخل محدوده  موردنظر براي هاشور کلیک و اینتر مي کنیم.

Preview کلیک و هاشور را پیش نگری می کنیم. 6. در پنجره  Hatch and Gradient بر روی دکمه  

7. در ص��ورت مناس��ب ب��ودن هاش��ور اینت��ر و در غیر این ص��ورت کلی��ک مي کنیم تا ب��ه پنجره 
 Hatch and Gradient بازگردی��م، آن��گاه تنظیم��ات الزم را انجام مي دهیم و س��پس بر روي دکمه  

OK کلیک مي کنیم.

 Hatch and Gradient تنظيمات پنجره
همان طور که مشاهده مي کنید در این پنجره دو سربرگ به نام هاي Hatch و Gradient وجود دارد که در این جا 

به تنظیمات سربرگ Hatch مي پردازیم و سربرگ Gradient را به انتهاي توانایي موکول مي کنیم.
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:Hatch سربرگ
قسمت Type and pattern: در این قسمت نوع و الگوي هاشور )شكل ظاهري هاشور( قابل تنظیم است.

گزین��ه  Type: ب��راي تعیی��ن نوع هاش��ور کارب��رد دارد. Predifiened ~ هاش��ورهاي از پیش تعریف ش��ده،
User difined هاشورهایي که توسط کاربر تعریف مي شود، و custom هاشور اختصاصي را ایجاد مي کنند.

گزینه  Pattern: ~ براي انتخاب الگوي هاش��ور از راه فهرس��ت نام هاي هاش��ورهاي از پیش تعریف ش��ده 
 Hatch Pattern( کاربرد دارد و از راه کلیک روي دکمه  مي توان به پنجره  الگوهاي هاشور )Predifined(

Pallet( دست یافت.

: الگوي هاشور انتخاب شده در این گزینه قابل مشاهده است، ضمن این که با دوبار کلیک بر  ~ Swatch  گزینه
روي الگوي نمایش داده شده مي توان به پنجره  الگوهاي هاشور دست یافت.

قسمت Angle and Scale: در این قسمت زاویه و مقیاس)فاصله خطوط( هاشور قابل تنظیم است.
گزینه  Angle: براي تنظیم زاویه  هاش��ور کاربرد دارد. توجه کنید زاویه اي که در کادر Angle ~ وارد مي کنید 
با زاویه  اولیه خطوط هاشور جمع مي شود. به عبارت دیگر زاویه  واردشده زاویه تغییرات خطوط هاشور است. 
براي مثال، الگوي هاشور Ansi31 که بیشترین کاربرد را در هاشور برش دارد در حالت پیش فرض داراي زاویه 
45 درجه اس��ت، در صورتي که در کادر Angle عدد )صفر( درج ش��ده است. بنابراین اگر شما عدد 45 را در آن 

وارد کنید زاویه خطوط هاشور 90 درجه خواهد شد.
گزینه  Scale: ~ در این گزینه مقیاس )بزرگي یا کوچكي( فاصله خطوط هاشور الگوهاي از پیش تعریف شده 
)Predefined( قابل تنظیم است، به نحوي که با وارد کردن عددي در کادر مربوطه یا انتخاب ضرایب موجود از 

کشو آن مقیاس هاشور نسبت به نقشه قابل تنظیم است.
توجه: توجه کنید عدد تنظیمي در گزینه  Scale فاصله میلي متري بین خطوط هاشور نیست، بلكه ضریب بزرگي 

یا کوچكي فاصله ها نسبت به تنظیمات اولیه هاشور است.

نكته

 Swatch سطح کاماًل توپر( انتخاب شده باشد از راه گزینه  ی( Solid اگر الگوي هاشور
رنگ آن قابل انتخاب است.
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قسمت Boundaries: در این قسمت تنظیمات انتخاب محدوده  هاشور انجام مي شود.
گزینه  Add Pick Points: یا کلیک بر روي دکمه   امکان تعیین نقطه اي در درون محدوده  هاشور میسر مي شود.

گزینه  Add Select Objects: با کلیک بر روي دکمه   مي توان مرزهاي محدوده  هاشــور را با انتخاب  ~
اشیاء مشخص کرد.

گزینه  Remove boundaries: براي برگشــت مرز هاشور، یا به عبارت دیگر خارج کردن مرزهاي انتخاب  ~
شده از حالت انتخاب کاربرد دارد.

در این روش طبق تنظیمات پیش  فرض با توجه به زاویه خطوط هاشور مرز محدوده  هاشور 
باید بسته باشد، اما با تنظیم گزینه  Gaptolerance )که در ادامه توضیح خواهیم داد( مي توان 

محدوده  درزدار را نیز هاشور زد.

نكته

در این روش بســته بودن مرزهاي محدوده  هاشــور الزامي نیست، اما خطوط مرزي باید 
روبه روي خطوط  هاشور مطابق شکل روبه رو باشند.

نكته

در اتوکد طبق تنظیمات پیش فرض، متون از جمله متن اندازه در ســطح هاشــور به حالت 
جزیره محسوب مي شــود و روي آن ها هاشــور نمي خورد. چنانچه بخواهیم متون هاشور 

بخورد با گزینه Remove آن را از حالت جزیره خارج مي کنیم.

نكته

آياميدانيد

گزینه Doble: این گزینه براي تعریف هاشور دوتایي )متقاطع( کاربرد دارد و در صورتي فعال مي شود  ~
که نوع هاشور توسط کاربر تعریف شود، یعني در گزینه  Type عبارت User defined انتخاب شده باشد.

گزینه  Spacing: این گزینه براي تنظیم فاصله خطوط هاشــور کاربرد دارد، البته اگر هاشــور  ~
توسط کاربر )User defined( تعریف شده باشد.

قسمت Hatch origin: در این قسمت نقطه ي شروع ایجاد هاشور قابل تنظیم است.
گزینه  User Current Origin: براي استفاده از تنظیمات پیش فرض کاربرد دارد. ~
گزینه  Specified Origin: با انتخاب این گزینه کاربر مي تواند نقطه شروع ایجاد هاشور را تنظیم کند. ~
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نكته

 ) ~ Polyline( در این گزینه تعیین مجدد مرز هاشور به کمک چند ضلعي یكپارچه :Recreat boundary  گزینه
و ناحیه ها )Region( امكان پذیر است.

گزینه View Selection: ~ براي دیدن موقت مرزهاي انتخاب شده کاربرد دارد.
قسمت options: در این قسمت وضعیت هاشور قابل تنظیم است.

: هاشور را به صورت ضمایم مقیاس پذیر درمي آورد. ~ Annotative  گزینه
: براي کنترل وضعیت وابستگي یا ناوابستگي هاشور نسبت به اشیاء مرزي کاربرد دارد. ~ Associative گزینه

: ب��راي جداس��ازي چند محدوده که با هم انتخاب ش��ده اند کاربرد دارد.  ~ Create seprated hatchs  گزین��ه
یعني با فعال بودن این گزینه و انتخاب چند محدوده ي هاشور، پس از آن هاشور هر محدوده مستقل محسوب 

مي شود و به طور مستقل قابل ویرایش است.

اگر بر روي نشانه ) More  Options( کلیک کنیم قسمتي مطابق شكل
روبه رو به پنجره  هاشور اضافه مي شود که تنظیمات آن به شرح زیر است:

طبق تنظیمات پیش فرض هاش��ور به اش��یاء مرزي وابسته است، یعني با جابه جایي و یا تغییر 
اندازه موضوع، هاشور نیز جابه جا مي شود.

هاشور ناوابسته
NonAssociative

هاشور وابسته
Associative

: اگر چند ش��يء با هاش��ور روي هم باش��ند، به  ~ Draw Order  گزینه
کمک این گزینه مي توان تقدم یا تأخر نمایش هاش��ور را نس��بت به اش��یاء 

دیگر تنظیم کرد.
گزین��ه  Inherit Properties:  ~ این گزین��ه امكان انتخاب الگوي 
هاشور از روي هاشور موجود را میسر مي کند، به نحوي که با کلیک بر روي 
این گزینه و س��پس انتخاب الگوي هاش��ور موجود، هاشور در حال ترسیم 

مطابق با هاشور موجود در مي آید.

آيا مي دانيد
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قس��مت Island: در این قس��مت وضعیت محدوده هاي چندگانه هاش��ور قابل تنظیم اس��ت، به نحوي که اگر 
 Island انتخاب ش��وند و گزینه ي  Add select object  محدوده ه��اي چندتایي هاش��ور به کمک گزین��ه

detection نیز فعال باشد عملكرد گزینه هاي آن به شرح زیر است:

گزینه  Normal: ~ موجب هاشورخوردن محدوده ها به صورت یک درمیان مي شود.
گزینه  Outer: ~ موجب هاشورخوردن محدوده  خارجي مي شود.

: موجب هاشورخوردن تمامي محدوده ها بدون درنظر گرفتن مرزهاي داخلي مي شود. ~ Ignore  گزینه

قس��مت Boundary retention: در این قسمت وضعیت تبدیل مرز هاشور به چندخطي 
یكپارچه یا ناحیه مشخص مي شود.

گزینه  Retain boundaries: ~ اگر این گزینه فعال شود مرز هاشور مي تواند به چندخطي 
یكپارچه )Polyline( یا ناحیه )Region( تبدیل شود. البته به شرطي که محدوده  هاشور از 

طریق گزینه Add pickpoints انتخاب شده باشد.
نكته: مرز Polyline یا Region حاصل از فعال بودن گزینه  Retain boundary در واقع از 

روي محدوده  انتخابي تكثیر مي شود.
قس��مت Boundary Set: این قسمت براي تنظیم مرز هاشور بر اساس آنالیز اشیاء کاربرد 
 )New(   دارد. اگر مرزهاي انتخابي متعدد و ش��لوغ باش��د با کلیک ب��ر روي دکمه

مي توان مرزهاي موردنظر براي آنالیز را انتخاب کرد.
قس��مت Gaptolerance: در این قس��مت تنظیم دقت تولرانس براي درزهاي مرز هاشور 
امكان پذیر اس��ت. به نحوي که با وارد کردن عددي بین 0 و 5000 واحد، مرزهایي که درز 

آن ها کم تر یا مساوي عدد تنظیمي تولرانس باشد هاشورپذیر مي شوند.
قس��مت Inherit Options: در ای��ن قس��مت نقطه ی هاش��ور الگوبرداري ش��ده از روي 

هاشورهاي قبلي قابل تنظیم است.
: شروع هاشور الگوبرداري شده مطابق با تنظیمات جاري  ~ Use Current Origin گزینه

فایل ترسیمي است.
گزینه  Use Source Hatch Origin: ~ شروع هاشور الگوبرداري شده مطابق مرجع الگو 

انجام مي شود.

آيا مي دانيد
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دستوركار شماره 1
نقشه روبه رو را در کاغذ A4 رسم و اندازه گذاري کنید.

)زمان: 15 دقیقه(

مراحل اجرا:
1. یک کاغذ A4 آماده و الیه هاي الزم را در آن تنظیم کنید.

تذكر: حتمًا الیه اي به نام Hatch ایجاد و استانداردهاي خط 
هاشور را به آن اختصاص دهید.

2. نقش��ه اولیه را، مطابق شكل روبه رو، به کمک فرمان هاي 
ترسیمي و ویرایشي در الیه هاي مربوط ایجاد کنید.

راهنماي��ي: ب��راي تس��ریع کار از فرم��ان Mirror به منظور 
قرینه سازي استفاده کنید.

3. الی��ه Dim را ج��اري و نقش��ه را مطابق ش��كل روبه رو 
اندازه گذاري کنید.
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4. الیه   Hatch را جاري و فرمان Hatch را وارد کنید.
Command: Hatch ↵

5. در پنج��ره  Hatch and Gradiant الگ��وي ANSI31 را 
مطابق شكل روبه رو انتخاب کنید.

6. به کمک گزینه  Addpick points، مطابق شكل روبه رو، 
درون محدوده ه��اي موردنظر )نق��اط 1 و 2( کلیک کنید تا 

مرزهاي آن به صورت خط چین درآید.

Preview  کلیک و هاش��ور را پیش نگري  7. ب��ر روي دکمه  
کنید. در صورت تأیید اینتر کنید و در غیر این صورت کلیک 
کنید و در پنجره  تنظیمات هاش��ور تغیی��رات الزم را انجام 

OK کلیک کنید. دهید، سپس بر روي دکمه  
8. فایل خود را ذخیره کنید.

9. نتیج��ه  کار را برای ارزش��یابي و تأیید به هنرآموز محترم 
ارائه کنید.
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)Hatch Edit( ويرايش هاشور
 Rotate ،Copy ،Move ،Erase   Array هاشور از جمله اشیاء ترسیمي است که اغلب فرمان هاي ویرایشي نظیر
Mirror، و Trim بر روي آن قابل اجراس��ت. همچنین به کمک فرمان Explode مي توان هاش��ور را به اجزاي 

تشكیل دهنده  آن تجزیه کرد. براي مثال هاشور ANSI31 که به شكل   است، در صورت تجزیه شدن 
به خطوط مجزا تبدیل مي شود.

در اتوکد براي ویرایش ویژگي هاي اختصاصي هاش��ور فرمان Hatch Edit نیز اختصاص یافته اس��ت و به 
کمک آن مي توانیم اغلب تنظیمات هاشور را تغییر دهیم.

نكته

شيوه هاي ورود فرمان

Modify toolbar

Object> HatchModify Menu

Hatch EditShortcut Menu

Hatch Edit یا HeCommand line

Hatch Edit اجراي فرمان
براي وارد کردن این فرمان عالوه بر شیوه هاي درج شده در جدول 
مي توانی��م بر روي هاش��ور موجود دو بار کلی��ک کنیم. نتیجه  آن 
ظاهرش��دن پنجره  Hatch Edit، مطابق شكل زیر، که دقیقًا مشابه 
پنج��ره  Hatch and Gradient اس��ت و اغلب تنظیمات آن براي 

ویرایش فعال است.

از راه پنج��ره  Properties نیز 
ویژگي هاي  بیش��تر  مي ت��وان 

هاشور را ویرایش کرد.
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ايجاد هاشور آج به صورت موضعي
همان طور که مي دانید در نقشه کش��ي صنعتي هاشور آج اغلب 
به صورت موضعي، مطابق شكل روبه رو، رسم مي شود. به همین 

منظور در اتوکد چندین روش به شرح زیر وجود دارد.

الف( ترسیم یک خط منحني کمكي در محدوده  آج و ایجاد هاشور در آن محدوده و سپس حذف خط منحني.

ب( ترس��یم منحني محدوده  آج در یک الیه  ویژه، ایجاد هاش��ور آج و س��پس خاموش ک��ردن الیه  مزبور.
ج( ایجاد هاشور بدون مرز به کمک فرمان Hatch که از طریق خط فرمان مطابق مراحل زیر انجام مي شود:

Command: -Hatch ↵ 1. فرمان Hatch- را وارد مي کنیم.          
تذكر: تایپ خط تیره قبل از فرمان Hatch- در اجراي این روش الزامي است.

2. حرف P را به  منظور انتخاب گزینه  Properties براي انتخاب الگو و زاویه  موردنظر وارد مي کنیم.

Specify internal point or [Properties/

Select objects/draw boundary/ …]:P ↵

3. کلمه ANSI37 را مقابل پیغام زیر وارد مي کنیم.

Enter a pattern name or [?/solid/user defined]: ANSI37 ↵

4. در پاسخ به پیغام زیر به  منظور تعیین ضریب فاصله خطوط آج )مثال عدد1) را وارد مي کنیم.

Specify a scale for the pattern <0.25>:1 ↵

5. عدد 90 را به  منظور تعیین زاویه خطوط آج روبه روي پیغام زیر وارد مي کنیم.

Specify an angle for the pattern <90>: 90 ↵

6. حرف W را به  منظور ترسیم مرز هاشور مقابل پیغام زیر وارد مي کنیم.

Specify internal point or [Properties/

Select object/draw boundary/… W ↵ 



216

7. به  منظور برجاي نماندن مرز هاشور گزینه N را وارد مي کنیم.

Retain polyline boundary? [Yes/No] <N> ↵

8. اولین نقطه مرز هاشور را تعیین مي کنیم.)1(

Specify start point:

9. نقطه  بعدي مرز هاشور را تعیین مي کنیم.)2(

Specify next point or [Arc/length/undo]:

10. نقطه بعدي مرز هاشور را تعیین مي کنیم.)3(

Specify next point or [Arc/length/undo]:

11. براي پایان دادن به اجراي فرمان و ظاهر شدن آج ایجاد شده اینتر مي کنیم.

Specify next point or [Arc/length/undo]:
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Gradient فرمان
ای��ن فرمان براي رنگ آمیزي و یا س��ایه زني اش��یاء از جمله تصاویر 

مجسم )دوبعدي(، مطابق شكل روبه رو، کاربرد دارد.
بیش��تر تنظیمات این فرمان با تنظیمات فرمان Hatch یكي است، اما 
آن چه متفاوت است مربوط به انتخاب رنگ ها و جهت نور است که 

در ادامه به آن مي پردازیم.

Gradient اجراي فرمان
ش��یوه هاي ورود این فرمان مطابق جدول روبه رو اس��ت. به محض 
وارد ک��ردن فرم��ان پنج��ره  Hatch and Gradient، مطابق ش��كل 

روبه رو، ظاهر مي شود.
همان طور که مالحظه مي کنید قسمت سمت راست این پنجره همان 

تنظیمات هاشور و تنظیمات قسمت سمت چپ به شرح زیر است:
قس��مت Color: در این قس��مت تنظیمات رنگ زمینه با گزینه هاي 

زیر انجام مي شود.
: در ص��ورت فع��ال بودن ای��ن گزینه فقط  ~ One Color  گزین��ه

از ی��ک رن��گ ب��راي رنگ آمی��زي اس��تفاده 
 مي ش��ود و ب��ا ترکی��ب آن ب��ا رنگ س��فید 
)یا سیاه( حالت سایه و روشن ایجاد مي شود؛ 
در این حالت شدت نور در نوار روبه رو قابل 

تنظیم است.
: با فعال کردن این گزینه، عالوه بر رنگ اول، رنگ دومي نیز قابل انتخاب است. در این  ~ Tow Color گزینه

حالت رنگ دوم جایگزین نوار سایه و روشن مي شود.
ب��راي انتخ��اب رنگ موردنظر در هر دو گزینه ي One Color و Two Color بر روي دکمه    یا داخل 

کادر رنگ مربوط کلیک مي کنیم.
الگوي ترکیب رنگ را مي توان توسط 9 کادر مربع شكل زیرمجموعه  Color انتخاب کرد.

قسمت Orientation: در این قسمت جهت زاویه و وضعیت تقارن نور و رنگ تنظیم مي شود.
: با فعال بودن این گزینه رنگ به صورت متقارن با نور یا رنگ دوم ترکیب مي ش��ود و در   ~ Centered  گزینه

صورت فعال نبودن جهت آن به سمت چپ و باال متمایل مي شود.
: به کمک این گزینه زاویه  نور یا رنگ قابل تنظیم است. ~ Angle  گزینه

شيوه هاي ورود فرمان

Draw toolbar

GradientDraw Menu

Gradient یا gd Command line

)سایه()روشن(
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دستوركار شماره  2
تصوی��ر مجس��م ایزومتریک روبه رو را رس��م و س��ایه زني 

)رنگ آمیزي( کنید.
)زمان: 15 دقیقه(

مراحل اجرا
1. یک کاغذ A4 آماده و الیه هاي الزم را در آن تنظیم کنید.

توجه: الیه اي به نام Grad به  منظور س��ایه زني ایجاد و تنظیم 
کنید.

2. تصوی��ر اولیه را به کمک اب��زار Snap/Isometric، مطابق 
شكل روبه رو، رسم کنید.

3. فرمان Gradient را وارد کنید.

Command: Gradient/gd ↵

4. در پنج��ره Gradiant، مطابق ش��كل روبه رو، از قس��مت 
Color الگوي مشخص شده را انتخاب کنید.

توجه: سایز تنظیمات را تغییر ندهید.
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5. به کمک گزینه Addpick point نماي سر را انتخاب و 
)O رنگ آمیزي کنید. )با زاویه ي پیش فرض

6. یک بار دیگر فرمان Gradient را اجرا و نماي روبه رو 
را بــا همان الگوي قبل و زاویــه  270 درجه رنگ آمیزي 

کنید.
7. بــار دیگر فرمان Gradient را اجرا و نماي جانبي را با  

همان الگو و زاویه 90 درجه رنگ آمیزي کنید.

8. فرمــان Gradient را وارد و در پنجــره  آن الگــوي 
مشخص شده در شکل روبه رو را انتخاب کنید.

 
9. به کمک گزینه  Add pick point، ســطح سوراخ نماي 
سر را انتخاب و رنگ آمیزي کنید. )با زاویه ي پیش فرض 

)O
توجه: سایر تنظیمات تغییر نکند.

10. بار دیگر فرمان Gradient را اجرا و ســطح ســوراخ 
نماي روبه رو را با زاویه 60 درجه رنگ آمیزي کنید.

11. یک بار دیگر فرمان Gradient را اجرا و سطح سوراخ 
نماي جانبي را با زاویه   300 درجه رنگ آمیزي کنید.

12. فایل خود را ذخیره کنید.
13. نتیجه کار را برای ارزشیابي و تأیید به هنرآموز محترم 

ارائه کنید.
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄ 

1. موارد کاربرد هاشور در نقشه هاي صنعتي را به همراه شكل توضیح دهید.
2. در شكل زیر موارد مشخص شده را معرفي کنید.

3. ویرایش هاشور چگونه انجام مي شود؟
4. روش هاي ایجاد هاشور موضعي مانند هاشور آج را بنویسید.

5. قسمت هاي مشخص شده  پنجره Gradient در شكل روبه رو
 را معرفي کنید.

6. فرمان هاشور . . . . . . . . . . . . . . است.
7. پیش نگري هاشور با گزینه   . . . . . . . . . . . . . . . . . انجام مي شود.

8. رنگ آمیزي و سایه زني با فرمان . . . . . . . . . . . . . . . . انجام مي شود.
9. در نقشه هاي صنعتي نمایش آج نیز با فرمان Hatch انجام مي شود.

 درست                             نادرست
10. عدد تنظیمي در گزینه Scale پنجره  تنظیمات هاشور فاصله میلي متري بین خطوط هاشور است.

 درست                             نادرست
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11. با دوبار کلیک روي هاشور پنجره  Properties باز مي شود.
 درست                             نادرست

12. براي اجراي هاشور از راه خط فرمان تایپ خط تیره الزامي است.
 درست                             نادرست

13. کدام گزینه براي وارد کردن فرمان هاشور در خط فرمان کاربردي نیست؟
bH )ب      bHatch )الف 
 HG )د      H )ج 

14. با توجه به شكل روبه رو کدام گزینه براي برگشت مرز هاشور کاربرد دارد؟
D )د   C )ج   B )ب   A )الف 

15. کدام گزینه در شكل روبه رو مربوط به وابستگي هاشور به مرز است؟
H )د  G )ج   F )ب   E )الف 

16. براي ویرایش هاشور کدام فرمان کاربرد دارد؟
P hatch )ب      b hatch )الف 

Hatch Modify )د     Hatch Edit )ج 

17. کدام گزینه صحیح معرفي شده است؟

 Ignor )ب      Normal )الف 
 ج( Outer       د( هیچ کدام

18. سایه زني تصاویر حجم دوبعدي با کدام گزینه انجام مي شود.
Hatch )ب     Gradient )الف 

ISO Gradient )د     ISO Hatch )ج 

A

B

C

D

E
F

G

H
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عملی )زمان 180 ◄ دقيقه(
1. براي نقشه  زیر مطلوب است؛ الف( ترسیم نماي روبه رو در برش از مسیر A-A       ب( ترسیم نماي سر 

                                       پ( ترسیم نماي جانبي در برش از مسیر B-B           ت( اندازه گذاري کامل نقشه

رسام:

کنترل:

ب:
تصوی

شماره نقشه:
نام قطعه:

عنوان نقشه: مكانیكي
ت:

تغییرا

س:
جن

س:
تولران

س:
مقیا
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2. نقشه  زیر را در الیه های الزم و با مقیاس 1:2 روی کاغذ A4 افقی ترسیم و اندازه گذاري کنید.
توجه: نمایش مسیر برش دورانی )مایل( الزامی است. نماي سر باید در حالت طول حقیقي با استفاده از دوران نماي روبه رو ترسیم شود.

رسام:

کنترل:

ب:
تصوی

شماره  نقشه:
نام قطعه:

عنوان نقشه: مكانیكي
ت:

تغییرا

س:
جن

س:
تولران

س:
مقیا
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3. نقشه  زیر را در الیه های الزم روی A4 با مقیاس 1:2 ترسیم و اندازه گذاري کنید.

رسام:

کنترل:

تصویب:

شماره نقشه:
نام قطعه:

عنوان نقشه: مكانیكي
تغییرات:

جنس:

تولرانس:

مقیاس:
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4. نقشه ریخته گری زیر را دقیقًا مانند آنچه مشاهده می کنید ترسیم و اندازه گذاری کنید.

رسام:

کنترل:

تصویب:

شماره نقشه:
نام قطعه:

عنوان نقشه: ریخته گري
تغییرات:

جنس:

تولرانس:

مقیاس:
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5. نقشه  زیر را در الیه های الزم روی برگه ی A4 ترسیم و تصویر مجسم را سایه زنی کنید.
توجه: مشخصات جدول تكمیل گردد.

رسام:

کنترل:

تصویب:

شماره نقشه:
نام قطعه:

عنوان نقشه: مكانیكي
تغییرات:

جنس:

ISO2768 :تولرانس

مقیاس:
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6. هریک از تصاویر مجسم ایزومتریک زیر را در یک کاغذ A4 ترسیم کرده و به کمک فرمان Gradient طبق الگوي کتاب سایه زنی کنید.

رسام:

کنترل:

تصویب:

شماره  نقشه:
نام قطعه:

عنوان نقشه: تصویر مجسم
تغییرات:

جنس:

تولرانس:

مقیاس:



Pedit ،Join ،Region ،Boundary ،Spline توانايی اجرای فرمان های

پس از آموزش اين توانايی از فراگير انتظار می  رود: ◄ 
- عملكرد و کاربرد فرمان Boundary  را توضیح دهد.

- فرمان Boundary  را در نقشه کشی اجرا و به کار گیرد.
- عملكرد و کاربرد فرمان Region را بیان کند.

- فرمان Region  را در نقشه کشی اجرا و به کار گیرد.
- عملكرد و کاربرد فرمان Spline را توضیح دهد.

- فرمان Spline را در نقشه کشی اجرا و به کار گیرد.
- عملكرد و کاربرد فرمان Join را بیان کند.

- فرمان Join را در نقشه کشی اجرا و به کار گیرد.
- عملكرد و کاربرد فرمان Pedit را توضیح دهد.

- فرمان Pedit  را در نقشه کشی اجرا و به کار گیرد.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

246



پيش آزمون

1. منظور از اشیاء یك پارچه و چند پارچه چیست؟
2. چگونه می  توان اشیاء چند پارچه را یك پارچه کرد؟ 
3. مفهوم Spline و کاربرد آن در نقشه کشی چیست؟

4. محدوده برش موضعي در اتوکد چگونه ترسیم مي شود؟
5. در اتوکد شكل  هایی مانند شكل زیر را چگونه رسم می  کنند؟

6. برای اتصال و یكی کردن اشیاء مانند خطوط زیر چه راه حلی پیشنهاد می  کنید؟

7. چگونه می  توان پهنای خطوط یک شيء را، مطابق شكل روبه رو، به صورت متفاوت 
تغییر داد.

8. در اتوک��د چگون��ه می  توان منحنی  ه��ای چندگانه  ی یك پارچه مانند ش��كل زیر را به 
چندخطی یك پارچه تبدیل کرد.
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Spline فرمان
این فرمان برای ایجاد منحنی نقطه یابی، مطابق شكل روبه رو، 
کاربرد دارد. منحني Spline، منحني است که از شعاع خاصي 
تبعی��ت نمي کند بلكه با تعیین نقاطي در مس��یر منحني یا به 
عبارتي نقطه یابي ترس��یم مي ش��ود. این نوع منحني عالوه بر 
موارد مش��خص شده شكل روبه رو، در ترسیم فصل مشترک 

احجام و شبیه آن نیز کاربرد دارد.

Spline اجرای فرمان
این فرمان به شیوه های درج شده در جدول وارد می شود.

شيوه هاي ورود فرمان

Draw toolbar

SplineDraw Menu

Spline یا Spl  Command line

Spline مراحل اجراي فرمان

↵Spl یا1Command: Spline. فرمان Spline را وارد می کنیم

:]2Specify first point or [object. نقطه اول را تعیین می کنیم.

:3Specify next point. نقطه  بعدی را تعیین می کنیم.

4. نقطه  بعدی را تعیین می کنیم.
Specify next point or [Close/Fit tolerance[ 

<start tangent>

5. نقطه  بعدی را تعیین می کنیم.
Specify next point or [Close/Fit tolerance[ 

<start tangent>

6. برای تعیی��ن نقاط مماس بر منحنی 
اینتر می کنیم.

Specify next point or [Close/Fit tolerance[ 

<start tangent>: ↵

7. برای مماس ش��دن منحن��ی بر نقطه 
شروع اینتر می کنیم.

Specify Start tangent: ↵

8. برای مماس ش��دن منحن��ی بر نقطه 
پایان اینتر می کنیم.

Specify End tangent: ↵
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]گزينه Object [: این گزینه برای تبدیل یک شيء موجود به منحنی Spline ~ کاربرد دارد.
]گزينه  Close[: با وارد کردن حرف C ~ نقطه آخر منحنی به نقطه اول وصل و یک منحنی بسته ایجاد می شود.
]گزينه  Fit tolerance[: ~ با این گزینه دقت گذر منحنی از نقاط تعیین ش��ده تنظیم می ش��ود، به نحوی که 
اگر Fit tolerance صفر باشد منحنی دقیقًا از نقاط تعیین شده عبور می کند. در غیر این صورت منحنی به مقدار 

تعیین شده در Fit tolerance از نقاط تعیین شده فاصله می گیرد.

Spline ويرايش منحنی های
چنانچ��ه برروی یک منحنی Spline کلیک کنیم، به کمک گریپ های آن می توانیم نقاط منحنی را ویرایش کنیم، 
و اگر برروی منحنی دوبار کلیک کنیم فرمان ویژه Splineedit وارد می شود و به کمک آن می توانیم ویژگی های 

تخصصی منحنی Spline را ویرایش کنیم.
فرمان Splineedit در منوی Modify ، گزینه  Object و همچنین نوار ابزار ModifyII نیز وجود دارد.

Boundary فرمان
با اش��یاء یكپارچه و نحوه ایجاد آن ها در واحد کار پنجم آش��نا ش��دید اما ش��اید تا به حال پیش آمده باشد که 
بخواهید یک ش��يء خطی چندپارچه را به ش��يء یكپارچه تبدیل کنید. یكی از فرمان های مناسب این کار فرمان 

Boundary است. این فرمان به دو حالت از اشیاء انتخابی، یک شيء یكپارچه ایجاد می کند.

حالت Polyline )چندخطی مرزی(.
حالت Region )ناحیه صلب(.

 Boundary اجرای فرمان
ای��ن فرمان به ش��یوه های درج ش��ده در جدول روب��ه رو وارد 

می شود.

نكته

اشیاء انتخابی برای اجرای Boundary باید حتمًا بسته باشند.

شيوه هاي ورود فرمان

BoundaryDraw Menu

Boundary یا poly یا boCommand line

شيء یكپارچهشيء چندپارچه

Fit tolerance = 0 Fit tolerance = 5
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Boundary مراحل اجراي فرمان

↵Bo یا 1Command: Boundary. فرمان Boundary را وارد می کنیم.

2. در پنج��ره  Boundary Creation ، مطاب��ق 
 Pick point  ش��كل رو به رو، بر روی دکم��ه

کلیک می کنیم. 

3. بر نقطه ای درون محدوده های مورد نظر از 
اشیاء کلیک می کنیم.

Pick internal point:

:4Pick internal point. برای پایان دادن به اجرای فرمان اینتر می کنیم.

شيوه هاي ورود فرمان

Draw Toolbar

RegionDraw Menu

Region یا regCommand line

 ]گزين��ه  Poly line[: ب��ا انتخاب این گزینه، ش��يء مرزی یكپارچه از ش��يء انتخابی تكثیر می ش��ود که قابلیت 
جابه جایی از روی شيء اولیه را دارد.

]گزين��ه  Region[: با انتخاب این گزینه، ضمن تكثیر مرز یكپارچه محدوده داخلی اش��یاء انتخابی به یک ناحیه 
تبدیل می شود که قابلیت سایه دار شدن با فرمان Visual styles را دارد.

س��ایر گزینه های این فرمان مشابه قسمت سمت راست پنجره  Hatch and Gradient است، که قباًل توضیح 
داده شده است.   

Region فرمان
این فرمان برای تبدیل یک ش��يء خطی بس��ته به یک ناحیه س��طحی صلب کاربرد دارد. بدیهی اس��ت با تبدیل 
س��طح داخلی اشیاء انتخابی به یک ناحیه، مرزهای آن نیز یكپارچه می شود. عملكرد فرمان Region شبیه فرمان 

Boundary است، با این تفاوت که خود شيء انتخابی به ناحیه تبدیل می شود و تكثیر صورت نمی گیرد.

Region اجرای فرمان
این فرمان به شیوه های درج شده در جدول رو به رو وارد می شود.
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 Region مراحل اجراي فرمان

↵Reg یا 1Command: Region. فرمان Region را وارد می کنیم.

:2Select objects. اشیاء مورد نظر را انتخاب می کنیم.

:3Select objects. برای پایان دادن به اجرا اینتر می کنیم.

Join فرمان
این فرمان برای اتصال و یكی کردن دو یا چند ش��يء خطی هم جنس کاربرد دارد. همچنین به کمک این فرمان 

می توانیم کمان دایره ای را به دایره و کمان بیضوی را به بیضی تبدیل کنیم.
اشیائي که فرمان Join بر روی آن ها قابل اجراست عبارت اند از:

Line )خطوط(، Arcs )کمان ها(،  Poly line )چند خطی های یكپارچه(، Splines )منحنی ها(

Join اجرای فرمان
این فرمان به شیوه های درج شده در جدول وارد می شود.

شيوه هاي ورود فرمان

Modify Toolbar

JoinModify Menu

Join یا J Command line

 Join مراحل اجراي فرمان

↵ J یا 1Command: Join. فرمان Join را وارد می کنیم. 

2. اشیاء مرجع را انتخاب می کنیم )مثال، اگر یک 
پاره خط انتخاب کنیم(.

Select source objects:

:3Select lines to Join to sorce. خطوط دیگر را انتخاب می کنیم.

در اجرای فرمان Join با توجه به نوع شيء انتخابی در مرحله 2 به عنوان مرجع، پیغام مرحله 3 صادر می شود، 
ضمن این که اشیاء انتخابی باید دارای شرایط زیر باشند.

Lines ◄ )خطوط(: خطوط مورد نظر باید در یک راستا باشند، اما می توانند با فاصله یا بدون فاصله باشند.

نكته

اگر دو خط بر روی هم رسم شده باشند با فرمان Join به یک خط تبدیل می شوند.

Join
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Arcs ◄ )کمان ها(: باید هم ش��عاع و هم مرکز باش��ند، به عبارت دیگر کمان های انتخابی باید همه قطاع های یک 

دایره باشند.

 L در خط فرمان ظاهر می ش��ود، که با وارد کردن حرف cLose ب��ا انتخ��اب اولین کمان به عنوان مرجع، گزینه ی
کمان را به دایره تبدیل می کند.

Elliptical Arcs )کمان های بیضوی(: در این حالت نیز کمان ها باید قطاع های یک بیضی باشند. ◄

با انتخاب اولین کمان بیضی نیز گزینه cLose قابل انتخاب است و با وارد کردن حرف L به بیضی تبدیل می شود.

Poly lines ◄ )چندخطی ه��ای یكپارچه(: در این حالت ش��يء مرجع )اولین انتخاب( باید چند خطی یكپارچه 

)Poly line( باش��د، ولی اش��یاء انتخابی ملحق ش��ونده می توانند خط )line( یا کمان )Arc( باشند؛ همچنین اشیاء 
انتخابی نباید با هم فاصله داشته باشند.

Splines )منحنی ها(: با اجرای فرمان Join در صورتی که ش��يء مرجع Spline ◄ باش��د، اش��یاء متصل ش��ونده 

می تواند Spline یا Helix باشد. Helixها منحنی های مارپیچ اند، در این حالت نیز منحنی های انتخابی نباید فاصله 
داشته باشند.

نكته

وقت��ی که فرمان Join بر روی دو یا چند کمان دایره ای یا کمان بیضوی اجرا می ش��ود، 
اتصال آن ها در جهت خالف عقربه های ساعت )CCW( انجام می شود.
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شيوه هاي ورود فرمان

ModifyII Toolbar

Object  Poly lineModify Menu

PEdit یا PE Command line

Poly line editShort CutMenu

PEdit مراحل اجراي فرمان

↵ Pe یا 1Command: PEdit. فرمان PEdit را وارد می کنیم.

:2Select Polyline or[Multiple]. یک چند خطی یکپارچه را انتخاب می کنیم.

3. یکــی از گزینه هــا را وارد می کنیــم و 
عملیات مورد نظر را انجام می دهیم.

Enter an option[close / Join / Width / Edit 

vertex / Fit / Spline / Decurve / ltypegen / 

undo]:

… / 4Enter an option [close. برای پایان دادن به کار اینتر می کنیم.

]گزينه  Multiple[: به کمک این گزینه می توانیم چند خط )line( و کمان )Arc( را انتخاب و ویژگی های آن ها 
را ویرایش کنیم.

]گزينه  Close[: این گزینه برای تبدیل اشیاء باز به شکل های بسته کاربرد دارد.
مثال:

]گزينه  Join[: عملکرد این گزینه همانند فرمان Join است، البته با شرایط خاص.

PEdit فرمان
ایــن فرمان برای ویرایش چند خطی ها کاربرد دارد. عملیاتی مانند 
 ،)Width(تغییر پهنای خطوط ،)Spline( تبدیل چند خطی به منحنی
یکی کردن اشیاء )Join(، بســتن اشیاء )Close( از جمله کارهایی 
اســت که با فرمان Pedit انجام می شــود. همچنین اشیاء انتخابی 

می توانند چند خطی های دوبعدی یا سه بعدی باشند.

PEdit اجرای فرمان
این فرمان به شیوه های درج شده در جدول روبه رو وارد می شود.
البتــه در صورتي که اشــیاء چندخطــی یکپارچه ابتــدا انتخاب 
 و ســپس کلیک راســت کنیــم از طریــق منوی میان بــر فرمان

Poly line edit قابل ورود است.

ضمن اینکه با دو بار کلیک بر روي اشیاء چند خطي یکپارچه 
و منحني هاي Spline نیز این فرمان وارد مي شود.
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نكته

]گزينه  Width[: این گزینه برای تغییر پهنای خطوط اشیاء کاربرد دارد، به کمک گزینه  Width می توانیم پهنای 
خطوط یک شيء را مانند شکل روبه رو به صورت متفاوت تغییر دهیم.

]گزينــه Edit Vertex[:  به کمک این گزینه می توانیم نقطه  شــروع چند خطی هــا را ویرایش کنیم.

]گزينه  Fit[: این گزینه برای تبدیل یک چند خطی با گوشه های تیز به منحنی موسوم به Fit curve کاربرد دارد.
مثال:

]گزينــه  Spline[: این گزینه نیز برای تبدیل یک چندخطی با گوشــه های تیز بــه منحنی Spline کاربرد دارد.
مثال:

]گزينه Decurve[: این گزینه برای تبدیل منحنی های Spline و Fit curve به چندخطی یکپارچه با گوشه های 
تیز کاربرد دارد. به عبارت دیگر نسبت به گزینه های Spline و Fit به طور معکوس عمل می کند. 

مثال:

با گزینه  Decurve کمان های یکپارچه نیز، مطابق شکل زیر، به چند خطی تبدیل می شود.
مثال:

]گزينــه  Ltype gen[: این گزینه برای ویرایش نوع خط )line type( چند خطی های یکپارچه کاربرد دارد و در 
دو حالت on و off، به شکل زیر، قابل تنظیم است.

]گزينه  Undo[: گزینه  Undo برای برگشــت عملیات انجام شــده بر روی چند خطی ها از آخر به سمت اول 
کاربرد دارد.

  Close  انتخاب شود به جای گزینه pedit در صورتی که شــيء یکپارچه بســته ای در اجرای فرمان
گزینه Open ظاهر می شود که با وارد کردن آن آخرین پاره خط یا کمان چندخطی حذف می شود.
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ارزشيابی پايانی
نظری ◄ 

1. مفهوم و کاربرد Spline در نقشه کشی صنعتی را به همراه شكل شرح دهید.
2. مفهوم پیغام های فرمان Spline را در روبه روی هر یک بنویسید.

Command: Spl↵ 

Specify first point or [object[:

Specify next point:

Specify next point or

Or [close / Fit tolerance[ < Start tangent>

 Spline در پیغام فرمان <Start tangent> 3. عملكرد و کاربرد پیش فرض
را بنویسید.

4. قسمت های مشخص شده در پنجره  شكل روبه رو را معرفی کنید.
5. تفاوت عملكرد فرمان Region و فرمان Boundary چیست؟

6. مراحل اجرای فرمان Region را بنویسید.
7. فرمان Join چه کاربردی دارد و بر روی چه اشیائي قابل اجراست؟

8. مراحل اجرای فرمان Join را بنویسید.
9. شرایط اجرای فرمان Join بر روی خطوط )lines( چیست؟

10. شرایط اجرای فرمان Join بر روی کمان ها چیست؟
11. عملكرد گزینه  Close در فرمان pedit را همراه با ترسیم شكل شرح دهید.

12. تفاوت دو شكل زیر مربوط به عملكرد گزینه ............................. در فرمان Spline است.

13. ناحیه صلب )Region( به کمک فرمان .................................... سایه دار می شود.
14. برای ویرایش چند خطی ها فرمان ................................ کاربرد دارد.

15. برای تغییر پهنای خطوط یک شيء گزینه ................................. از فرمان pedit کاربرد دارد.
16. اشیاء باز )open( را به کمک فرمان Boundary می توانیم به شيء یكپارچه تبدیل کنیم.

 درست       نادرست
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17. ش��يء یكپارچه به دس��ت آمده از فرمان Region از روی ش��يء انتخابی تكثیر نمی شود، اما حاصل گزینه Region در 
فرمان Boundary تكثیر از شيء اولیه است.

 درست       نادرست
18. خطوط متقاطع را نیز به کمک فرمان Join می توان یكی کرد.

 درست       نادرست
19. اگر دو خط بر روی هم ترسیم شده باشند به کمک فرمان Join به یک خط تبدیل مي شوند.

 درست       نادرست
20. اتصال دو کمان به کمک فرمان Join در جهت حرکت عقربه های ساعت صورت می گیرد.

 درست       نادرست
21. با فرمان Pedit اشیاء چند خطی بسته )Close( را می توان به حالت باز )Open( تبدیل کرد.

 درست       نادرست
22. با کدام فرمان اشیاء چندپارچه به یكپارچه تبدیل نمی شود؟

Width )د   pedit )ج   Region )ب  Boundary )الف 
23. فرمان Join بر روی کدام شيء قابل اجرا نیست؟

Spline )د   Polyline )ج   Arc )ب   Circle )الف
24. برای تبدیل یک چندخطی به منحنی کدام فرمان کاربرد دارد؟

Join )د   pedit )ج   Region )ب  Boundary )الف 
25. کدام گزینه از فرمان Pedit  برای برگشت منحنی Spline به چند خطی کاربرد دارد؟

Fit )د   Polyline )ج   Dcurve )ب   Spline )الف 
26. کدام گزینه فرمان pedit  برای ویرایش نوع خط )linetype( اشیاء کاربرد دارد.

lts )د   lwt )ج  Edit vertex )ب   typegen )الف 
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عملی )زمان 180 ◄ دقيقه( 
1. نقشه  زیر را در الیه های الزم بر روی کاغذ A4 ترسیم و اندازه گذاری کنید.

راهنمايی: برای مرز برش موضعی از فرمان Spline استفاده کنید.

رسام:

کنترل:

تصویب:

شماره  نقشه:
نام قطعه:

عنوان نقشه:
تغییرات:

جنس:

تولرانس:

مقیاس:
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2. نقش��ه  قطعات ش��اقول زیر را در کاغذ A3 با مقیاس هاي خواسته شده ترسیم و اندازه گذاری کنید و سپس قطعات را بر 
روی هم مونتاژ و نقشه ترکیبی آن را نیز با مقیاس 2:1 ارائه کنید.

توجه: اطالعات جداول مربوطه کاماًل تكمیل شود.1

رسام:

آلومینیموزنه
نام قطعه مالحظاتوزناستانداردجنستعدادشماره

کنترل:

تصویب:

شماره  نقشه:
نام مجموعه: شاقول

عنوان نقشه: ترکیبي
تغییرات:

جنس:

تولرانس:

مقیاس:

1. سایر اطالعات جدول را با مشورت هنرآموز محترم تعیین و در جدول بنویسید.
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3. نقشه قطعات صندلی زیر را با مقیاس مناسب در کاغذ A3 ترسیم و اندازه گذاری کنید.1

رسام:

کنترل:

تصویب:
نام مجموعه:شماره  نقشه:

عنوان نقشه:
تغییرات:

جنس:

تولرانس:
مقیاس:

1. در مورد نام، عملكرد و تهیه نقشه ترکیبي )مونتاژ( این مجموعه زیر نظر هنرآموز محترم تحقیق کنید.
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ال��ف( طراحی برگه A4 به همراه کادر و جدول مش��خصات مطابق جدول موجود و  4. برای نقشه  زیر مطلوب است؛ 
ب( ترسیم تمامی قطعات مطابق با نقشه  موجود با مقیاس و جانمایی مناسب.  ایجاد و تنظیم الیه های الزم. 

د( طراحی و تكمیل جدول فهرست قطعات. ج( اندازه گذاری و تولرانس گذاری.  

شمارهنام قطعه جنس وزنتعداد مشخصات
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5. نقشه  زیر را ترسیم و اندازه گذاری کنید و عالئم کیفیت سطح را نیز بر روی آن درج کنید.



واحد كار يازدهم
كاربرد بلوك  ها، استعالم اطالعات و تقسيم بندی اشياء

شماره  
عنوان تواناييتوانايي

زمان

جمععملينظري

ایجاد، ویرایش، و کاربرد بلوک  ها با ١
 Wblock ، Insert ،Block 268فرمان های

2
استعالم اطالعات و محاسبات مربوط به 

اشیاء با فرمان های زیر مجموعه  Inquiry و 
Help و Calculation

134

3
ایجاد نقطه و تقسیم بندی اشیاء با فرمان  های 

 Measure ،Point ،Divide
134



توانايی ايجاد، ويرايش، و كاربرد بلوک  ها با فرمان  های

Block Wblock ،Insert 
پس از آموزش اين توانايی، از فراگير انتظار می  رود: ◄

- مفهوم و کاربرد بلوک را در نقشه کشي به کمک رایانه توضیح دهد.
- اجزاي پنجره  Block Definition را معرفي کند.

- با فرمان Block، بلوک ایجاد کند.
- فرمان Insert را اجرا و جزئیات پنجره   Insert را معرفي کند.

- با فرمان Insert، بلوک  ها را در نقشه درج کند.
- فرمان Wblock را اجرا و جزئیات پنجره Write Block را توصیف کند.

- با فرمان Wblock بلوک  های فایلی ایجاد کند.
- بلوک  های پیش ساخته اتوکد را از پنجره  های Tool pallet و Design Center فراخوانی و در نقشه  های مربوط درج کند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

268



پيش آزمون

1. در اتوک��د ضمائ��م اجرایي نقش��ه  مانند عالیم کیفیت س��طح و عالیم جوش��كاری چگون��ه تهیه و درج 
می  شوند؟

2. مفهوم و کاربرد اصطالح Block چیست؟
3. در صورتی که عالیم پیچ و مهره در اتوکد وجود داشته باشد چگونه فراخوانی در نقشه درج می  شوند.

4. مفهوم و کارایی Insert در اتوکد چیست؟
5. چگونه مي توان یک فایل ترسیمي را در فایلي دیگر باز کرد؟
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Block فرمان
کاربرد این فرمان ایجاد بلوک از اش��یاء انتخابی اس��ت. فرض کنید می  خواهیم عالیم کیفیت س��طح را که در 
اتوکد موجود نیست ایجاد کنیم و در مواقع ضروری از آن ها استفاده کنیم. به این منظور ابتدا عالمت مربوط 
را با اس��تفاده از فرمان  های ترسیمی و ویرایش��ی ایجاد می  کنیم )شكل زیر( سپس با فرمان Block از آن یک 

بلوک می  سازیم تا در مواقع ضروری از آن استفاده کنیم. 

Block اجرای فرمان
این فرمان مطابق جدول روبه رو وارد می  شود.

براي این که مراحل اجراي فرمان را کاربردي آموزش دهیم ابتدا 
یک عالمت کیفیت سطح مطابق اس��تاندارد1 نقشه کشي صنعتي 

ایجاد مي کنیم.

Block مراحل اجراي فرمان

 ↵ B یا Command :  Block 1. فرمان Block را وارد می  کنیم. 

2. در پنجره   Block Definition،  درون نوار 
Name نام بلوک یعنی Ra را وارد می  کنیم.

  Select Objects   3. به کم��ک دکم��ه
، را انتخاب  ش��يء م�ورد نظر، یعن��ی 
می  کنیم. نتیجه آن نمایش عالمت در قسمت 

پیش نمایش است. 

4. به کمک دکمه   Pick Point )مطابق شكل روبه رو( نقطه   درج )محل استقرار عالمت در نقشه( را 
تعیین می  کنیم. ضمن این که می توان مختصات نقطه درج را نیز در کادرهای مربوطه وارد کرد.

OK کلیک می  کنیم. 5. بر روی دکمه  

از دیگر کاربردهاي بلوک ها در نقشه کشي صنعتي نمادها و عالئم اجزاي ماشین نظیر عالئم پیچ و مهره، 
عالئم جوش و ... است که البته برخي از آن ها در اتوکد موجود بوده و کافي است که آن ها را از محل ذخیره 
ش��ده فراخواني کرده و در نقش��ه مربوطه درج کنیم ولي به هر حال براي عالئمي که بلوک  آن ها در اتوکد 

موجود نیست به کمک فرمان Block مي توانیم بلوک مورد نظر را ایجاد کنیم.

شيوه هاي ورود فرمان

Draw Toolbar

Block > MakeDraw Menu

 Block یا B Mod یا  

BMake یا
Command line

1

2

4 3

5

1. ویژگي هاي استاندارد و عالمت کیفیت سطح را قباًل آموخته اید.
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Block Definition ساير تنظيمات پنجره
base point قسمت

]گزينه Specify on- screen[ : با فعال کردن این گزینه نقطه درج بعد از تنظیمات دیگر و بســته شــدن پنجره   
Block Definition تعیین می  شود.

object قسمت
]گزينه   Specify on- screen[: با فعال کردن این گزینه انتخاب شيء بعد از تنظیمات دیگر و پس از بسته شدن 

پنجره   Block Definition  انجام می  شود.
دکمه    )Quick Select( برای انتخاب سریع اشیاء بر حسب خواص آن ها کاربرد دارد.

]گزينه   Retain[: با فعال کردن این گزینه شــيء انتخابی پس از فرایند ایجاد بلوک، به همان حالت قبلی خود 
باقی می  ماند. برای مثال در عالمت        ، متن Ra از خطوط عالیم جداســت و پس از ایجاد بلوک در حالتی 

که Retain فعال است به همان حالت مجزا باقی می  ماند.
]گزينه   Convert to block[: با فعال کردن این گزینه عالوه بر ایجاد بلوک اشیاء انتخابی نیز به بلوک تبدیل می  شوند.

]گزينه   Delete[: با فعال شدن این گزینه اشیاء انتخابی پس از ایجاد بلوک از صفحه   نمایش حذف می  شوند.
1Behavior قسمت

]گزينه   Scale uniformly[: با فعال شدن این گزینه، هنگام فراخوانی و درج بلوک، مقیاس بلوک در همه   ابعاد 
یکسان خواهد شد.

]گزينه Allow exploding[: با فعال شدن این گزینه، تجزیه بلوک به اجزاء تشکیل دهنده امکان پذیر مي شود.
Setting قسمت

]گزينه Block Unit[: در این گزینه واحد ابعاد بلوک قابل انتخاب است. که در فایل )کاغذ( متریک پیش فرض 
آن میلي متر است.

Hyper link برای ارتباط بلوک با صفحات وب کاربرد دارد.  دکمه 
در قسمت Description توضیحات مربوط به بلوک درج می  شود.

OK و  ]گزينه Open in block editor[ : با فعال شدن این گزینه پس از کلیک بر روی دکمه  
پس از بســته شدن پنجره Block Definition، ویراستار بلوک )Block Editor( باز و امکان تعریف 

خواص پارامتری برای آن فراهم می  شود که در این صورت بلوک به بلوک پویا تبدیل مي شود.

آياميدانيد

1. گزینه هاي Annotative و Math block orientation to layout مربوط به فضاي کاغذ در مبحث پیشرفته است.
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INSERT فرمان
این فرمان برای فراخوانی و درج بلوک یا فایل های ذخیره شــده در نقشــه کاربرد دارد. فرض کنید می  خواهیم 
عالمت کیفیت سطحی را که قباًل ساخته ایم فراخوانی و در نقشه درج کنیم. باید دقت کنیم که بلوک ایجاد شده با 
فرمان Block تنها در همان فایل که بلوک در آن ایجاد شده قابل فراخوانی و درج است. در صورتي که بلوک  های 
ایجاد شده با Wblock، بلوک  های پیش ساخته و فایل هاي ذخیره شده در همه فایل  ها قابل فراخوانی و درج است.

INSERT اجرای فرمان
این فرمان مطابق جدول روبه رو وارد می  شود.

شيوه هاي ورود فرمان

Draw toolbar

 Blockinsert Menu

Insert یا ICommand line

Insert مراحل اجراي فرمان

↵ I یا Command :  Insert 1. فرمان Insert را وارد می  کنیم. 

2. در پنجره   Insert نام بلوک مورد نظر، مثاًل Ra، را در نوار 
Name وارد و یا با دکمه     نام آن را از فهرســت مربوطه 

انتخاب می  کنیم.

3. در قســمت Scale گزینه Specify on screen را  غیر 
فعال و مقیاس بلوک را متناسب با نقشه در راستای X وارد 

می  کنیم.

4. گزینه   Explode را به منظور تجزیه بلوک فعال می  کنیم. در مثال کیفیت سطح اگر بلوک تجزیه نشود تغییر متن 
مقدار زبری امکان پذیر نیست.

OK کلیک می  کنیم. 5. بر روی دکمه 

6. در پاسخ به پیغام مقابل Specify insertion point for block محل درج
)استقرار( بلوک را تعیین می  کنیم. نتیجه آن نیز مطابق  شکل روبه رو است.

نكته
بلوک هایی که با فرمان Block ایجاد می  شوند تنها در فایل جاری )همان فایلی که بلوک در 

آن ایجاد شده( قابل دستیابی است.

1

2

4

3

5
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نكته

 ddEdit فراخوانی شده تجزیه شده باشد متن آن به کمک فرمان block در صورتی که
و یا روش هاي دیگر قابل ویرایش است.

Insert   تنظيمات پنجره
Browse امكان فراخواني بلوک های پیش س��اخته و یا حتی فایل های ترسیمی ذخیره شده  با کلیک بر روی دکمه  

وجود دارد.

Insertion point قسمت
]گزين��ه   Specify on-screen[ : این گزینه اگر فعال ش��ود، همانند مرحل��ه  6 فرایند اجرای فرمان Insert، نقطه   
درج بلوک از طریق خط فرمان درخواس��ت می  ش��ود. در صورت فعال نبودن باید مختصات نقطه   درج بلوک را 

در کادرهای y ،x وz وارد کنیم.

Scale قسمت
]گزينه Specify on-screen[: این گزینه اگر فعال شود تعیین مقیاس بلوک پس از بسته شدن پنجره   Insert در 

خط فرمان درخواست می  شود. در صورت فعال نبودن تعیین مقیاس در کارهای y ، x و z تعیین می  شود.
]گزينه   Uniform scale[: اگر این گزینه فعال شود مقیاس جهت  های y و z با جهت x یكسان مي شود.

Rotation قسمت
]گزينه   Specify on-screen[ : با فعال کردن این گزینه تعیین راس��تای اس��تقرار بلوک پس از بسته شدن پنجره   

insert در خط فرمان درخواست می  شود.

]گزينه   Angle[: اگر گزینه   Specify on-screen فعال نباش��د زاویه  راس��تاي استقرار بلوک در نوار Angle  قابل 
 Angle تعیین است. مثالً برای درج عالمت کیفیت سطح بر روی خطوط 90 درجه می  توان عدد  90 را در مقابل

وارد کرد که نتیجه آن به شكل    خواهد شد.

نكته

 Scale uniformly   گزینه ، Block Definition   اگر در هنگام س��اخت بلوک در پنجره
فعال شده باشد، در هنگام فراخواني در پنجره   insert نوارهای مقیاس y و z و گزینه    

Uniform scale به صورت خودکار غیرفعال است.


