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واحد کار اول 

ف کلی 
لی هد
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هد

هدفهایرفتاری:
فراگیرپسازگذراندناینواحدکاربایدبتواند:  

عملینظری
43

ساعتهایآموزش

تواناییاجراینرمافزار2010AutoCADوآشناییبامحیطآن

1-نرمافزاراتوکدوضرورتیادگیریآنرابداند.

2-روشهایمختلفاجرایفرمانهادراتوکدرانامببرد.

3-نحوهاستفادهازماوسوصفحهکلیدرافرابگیرد.

4-قسمتهایمختلفصفحهنرمافزاررابشناسد.

5-محیطهایمختلفکاریدراتوکدراتعویضکند.

6-رنگزمینهصفحهتصویراتوکدراتغییردهد.

7-فرمانهایعمومیمانند:New,Open,asSave,Save,Redo,Undo,
Recover,PurgeوQuitرااجرانماید.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

نرمافزاراتوکدوضرورتیادگیریآن

نرمافزارAutocadنوشتهشرکتAutodeskیکیازدههانرمافزاریاستکهتوسطاینشرکت 
طراحیوبهبازارعرضهشدهاست.

عبارتCADخالصهایاستازسهکلمه:DraftingorDesignAidedComputerکهمعنای 
آنترسیمیاطراحیبهکمکرایانهاستوعبارتAutoازکلمهAutomaticبهمعنایخودکارگرفتهشده

کهدرواقعمعنیعبارتباالطراحییاترسیمبهکمکرایانهبهصورتخودکارمیباشد.

ایننرمافزارازمحبوبیتبسیارباالییدربینکاربرانخودبرخورداراستوطیفکاریآنمحدودهبسیار 
وسیعیرادرعلوممهندسیوطراحیپوششدادهوبهوسیلهآنهمهنوعنقشهاعمازسادهوپیچیدهبهراحتی

قابلترسیممیباشد.

اولیننسخهایننرمافزاردرسال1982طراحیشدوتاکنونهمهسالهنسخهجدیدیازآنتوسط 
شرکتسازندهاش،بهبازارعرضهمیگردد.

باتوجهبهپیشرفتتکنولوژیوعلومکامپیوتریوسرعتدرجهانامروز،یکنقشهکشبرایحفظ 
موقعیتخوددراینبازارکارونیزبهمنظوربهروزبودن،بایدتواناییکارباایننرمافزارویانرمافزارهایمشابه

راداشتهباشد.

اتوکدازدستهنرمافزارهایوکتور)Vector(یامختصاتیمیباشد،بههمیندلیلازدقتبسیارباالیی 
درترسیمبرخورداراستتاجاییکهمیتوانددقتترسیمراتاهشترقمبعدازاعشارمحاسبهنمودهوبهراحتی

بانرمافزارهایگرافیکیومهندسیارتباطبرقرارکند.

دراینکتابکهتدریسسادهایازنسخهشماره2010اتوکدمیباشد،سعیبرآناستتافرمانهای 
دوبعدیباتنظیمهایشانبهترتیبکاربرددرکنارهمقرارگیرند.
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 

مواردیکهقبلازفراگیریAutoCADبایدبدانید:

-آشناییبامبانیرایانهوتواناییبرقراریارتباط،نصبواجراینرمافزارهاازطریقسیستمعاملویندوز.

-Left clickکههمانفشاردادنکلیدسمتچپماوسمیباشد،بهعلتموارداستفاده،
باالیاینکلیدآنراکلیکمینامند.معموالًانتخابهاباکلیکانجاممیشود.

-  Right click  کههمانفشاردادنکلیدسمتراستماوسمیباشد،درAutoCAD
اینکلیدعملEnterیااجرایفرمانهاراانجاممیدهد.غلتانککهمعموالًدرمیان
کلیدهایراستوچپقرارداردعملبزرگنماییصفحهراانجاممیدهدوفشردنآن

صفحهنمایشراجابهجامیکند.

 -  Cross hair  یاهمانصلیبموییکهموقعیتمکاننمادرصفحهتصویررانشان
میدهد.دراینکتاببهعنوانمکاننماازآنیادشدهاست.

-بررویصفحهکلیددوکلیدEnterوجودداردکهعملاجرایفرمانهاوتاییدانتخابهانیزبااینکلید
میباشد،کلیدSpacebarدراتوکدنیزعملEnterراانجاممیدهد.مگردرزماناجرایفرمانهایمتنی.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

-کلیدهایf1تا12fکلیدهای تابعینامیدهمیشوند.کلیدf1راهنمادراتوکدمیباشد.کلیدf2باعثبازشدن
صفحهمتنیاتوکدمیشودوکلیدهایf3تا12fهرکدامباکاراییخاصیدرنواروضعیتاتوکدتعریفشدهاند

کهدراینکتابدربارهآنهاتوضیحدادهخواهدشد.

-  کلیدهای جهتدارقابلیتنمایشدستورهایاجراشدهقبلیرادارندوهنگامیکهدرجلویCommand
هیچدستورینباشدبااینکلیدهامیتوانیدازدستورهایقبلیاستفادهنمایید.

لغو قراردارد،وظیفه کلید باالوسمتچپصفحه اختصاریESCدرقسمت باعالمت - کلید  Escape که
فرمانهارابهعهدهدارد.
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 

-  خط فرمانکهدرقسمتپایینصفحهاتوکدقرارداردوظیفهاجرایفرمانهارابهعهدهدارد.دراینقسمتشما
میتوانیدپیامهاینرمافزاررامشاهدهنمودهوبهآنهاپاسخدهید.برایاینکهپیامیاپرسشهایاتوکدراببینیدبهتراست
کهCommandحداقلدرسهخطقابلمشاهدهباشد.فرمانهایاتوکدرامیتوانیدبهصورتکاملیاخالصهدراین
قسمتواردنمایید.دراینکتابزمانتدریسفرمانهاوخالصههردستوردرجلویقسمتCommandاضافهشدهاست.

-زمانیکهدرخطفرمانهیچدستوریدرحالاجرانباشددرقسمتخطفرمانکلیکراستماوسراانجامدهید
حاالمیتوانیدششدستورآخراجراشدهرادیدهوبرایاستفادهازآنهارویدستورموردنظرکلیکنمایید.

 -  لیست هایی که به سمت پایین باز می شوندیکیدیگرازروشهایاجرایدستورهادراتوکدمیباشندکهبه
دوحالتمیتوانیدازآنهااستفادهکنید:یاباحرکتماوسرویآنهاکلیککنید،یاکلیدAltراپاییننگهداشته
دراینحالتزیربعضیازحروفخطدارمیشوداگرآنحرفرارویصفحهکلیدفشاردهیدمنوییادشدهباز
خواهدشدودراینمنویبازشدهزیربعضیازحروففرمانهانیزخطدارمیباشدکهبافشردنآنحرففرمان

اجرامیشود.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

 -  جعبه ابزارهایکیدیگرازروشهایاجرایفرمانهادراتوکدمیباشنددراینقسمتفرمانهادستهبندی
شدهوفرمانهایمشابهمثاًلترسیمیهادریکنوارابزارقرارگرفتهاند.درنسخههایقبلیاتوکدزمانیکهیک
نوارابزاررویصفحهشناوربود،نامآندرباالینوارنوشتهمیشد.امادراتوکد2010برایدیدننامنوارابزار

بایدمکاننمایخودرارویآننگهداریدتانامآنرامشاهدهنمایید.

تاحدودی روش این : پویا  به صورت  فرمان ها  وارد کردن   -  روش 
وظیفهخطفرمانرانیزبهعهدهدارد.دراینروشکهدراتوکد2010
بهصورتپیشفرضفعالمیباشد،میتوانیداطالعاتخطفرمانرادر
صفحهتصویرببینید.برایفعالوغیرفعالکردناینروشمیتوانیداز

کلیدتابعیf12استفادهکنید.

 -  منوی صفحه ایروشقدیمیاستکهازطریق
مسیرنوشتهشدهدرباالمیتوانیدآنرابهصفحه
نرمافزاراضافهکنید.درتصویرروبرواجرایفرمانها
راازاینطریقمشاهدهمیکنید.کافیاستروی
گزینههاکلیککنیدوبهصفحهبعدیبروید.این
روشبهدلیلاینکهصفحهتصویرراکوچکمیکند

زیادمورداستفادهقرارنمیگیرد.
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 

-  یکی دیگر از روش های اجرای فرمان ها در اتوکد استفاده از نوار ریبون می باشد.ازنسخهاتوکد2009
روشاجرایفرمانهاازطریق1DashboardحذفشدهواجرایفرمانهاازطریقنوارRibbonاضافهشده
کهطریقهجدیدیازدستهبندیفرمانهادراتوکدمیباشد.نوارRibbonبهصورتپیشفرضدراتوکد2010
جاریمیباشد.ایننواررادرقسمتباالیصفحهاتوکدبهسهطریقمیتواندیدکهدرتصاویرباالنمایانمیباشد
کهباکلیکبررویفلشکوچکسمتراستایننوارمیتوانیدمدلهایمختلفایننوارراببینیدوازطریق
مسیرRibbon-Palettes-ToolsیاازطریقتایپکلمهRibbonبهصورتمستقیمدرخطفرمانمیتوانید
ایننواررابهصفحهتصویراضافهکنید.یکیازخصوصیاتخوبنوارRibbonوToolbarsایناستکهاگر
مکاننمایخودرابرایمدتزمانکوتاهیروییکیازفرمانهانگهداریداتوکدبهصورتخودکارتوضیحاتی
درمورددستورومثالهایعملیآننشانمیدهدواگردراینحالتازکلیدf1استفادهنماییدبهطورمستقیم

راهنمایآندستورخاصرامشاهدهمیکنید.

1-درنسخههایقبلیاتوکدقبلازاضافهشدنRibbonبهصفحهاتوکدایندستورهادرDash boardجایداشتندکهازنسخه2009حذفوبهجای
آنRibbonاضافهشد.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 
دسترسیبهابزارهایعمومی

نوارریبون

مکاننما

مشاهدهمدلهایمختلفنوارریبون

Coordinatevalues
مشاهدهمدلهایمختلفنوارریبون........................................
Drawingtools)Osnap,Polar,Snap...(
ابزارکمکترسیمی........................................................................
QuickProperties
دسترسیسریعبهویژگیها.......................................................

Model
فضایمدلیاسهبعدی................................................................
Layout
فضایکاغذیادوبعدی................................................................

QuickViewtools
دسترسیسریعبهفضایمدلیافضایکاغذ.............................

Navigationtools
ابزارکنترلدیددرصفحهنمایش................................................
Annotationtools
مقیاسچاپومقیاسحاشیهنویسی........................................
Workspaces
انتخابمدلفضایکاری..............................................................
Lock
قفلکردنحرکتنوارابزارهاومنوهایشناور.........................
Cleanscreen
حذفتماممنوها,نوارابزارها,خطفرمانوبازگشتدوباره
آنها.....................................................................................................

سیستممختصاتکاربر

نواروضعیت

سفارشیسازیدسترسیبهابزارهایعمومی
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 

تنظیمات صفحه نرم افزار
کاربرانباسابقهاتوکدازقسمتMenuBarدراتوکداستفادههایزیادمیکردندولیایننواردراتوکد2010
بهصورتپیشفرضموجودنمیباشد.برایاحضارواضافهنمودنایننواربهصفحهاتوکددرتصویرپاییندو

روشوجوددارد.

چونبهصورتپیشفرضهیجنوارابزاریدرصفحهاتوکد2010موجودنمیباشد،برایاضافهکردننوارابزار
دلخواهبهصفحهاتوکدمسیرذیلرادنبالکنیدوروینوارابزارموردنظرکلیکنمایید.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

دراتوکدامکانیفراهماستتاشمابتوانیدمحیطکارخودراانتخابکنیدواگربهمحیطجدیدعادتنکردهاید
ومیخواهیدازمدلمحیطهایقبلیاتوکداستفادهنمایید،میتوانیدازطریقتصاویرشکلزیر،روشموردنظر

خودراانتخابکنید.بهعنوانمثالمسیرزیررادنبالکنیدتاازمدلclassicAutocadاستفادهنمایید.

چونبهصورتپیشفرضجدولStart upدراتوکد2010ظاهرنمیشودبرایدستیابیبهاینکادربایدمسیر
زیررادرخطفرمانتایپنمودهودرجوابپرسشاتوکدعددیکراتایپوکلیدEnterرافشاردهید.بعداز

انجاماینکاریکبارنرمافزاررابستهودوبارهبازکنید.
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 
رنگصفحهتصویردراتوکد2010سفیدمیباشد.برایتغییررنگزمینهاتوکدمیتوانیدمسیرزیررادنبال

نمودهوآنراتغییردهید.
برایتغییراندازهمکاننمامیتوانیداینمسیررادنبالکنید.بهتراستایناندازهرابهعدد100تغییردهید.

بزرگشدناندازهخطوطمکاننمابرایسرعتبخشیدنبهامرترسیممفیدمیباشد.

-دراتوکد2010ابزارکمکترسیمبهشکلآیکن
میباشند.مانندشکلروبهرو.

-اگربخواهیدکهبهجایتصویرآیکناینابزار،نام
ابزارراببینید،میتوانیدبااستفادهازکلیکراست
ماوسبررویاینابزار،منویموردنظررابازنموده

ورویگزینهIconsUseکلیکنمایید.

کمک ابزار کردن اضافه یا حذف جهت -
ترسیمی)ازروینواروضعیت(مانندشکل
این روی ماوس راست کلیک بعداز روبرو
روی و گزینهDisplay روی بر ابزار، نوار

ابزارموردنظرکلیکنمایید.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

قبل از که را فایلهایی میتوانید دستور این از استفاده با -
ذخیرهکردهایدرابازکنید.بااجرایایندستورکادرSelect
به کادر این طریق از میتوانید شما و شد خواهد باز File

جستجویفایلموردنظربپردازید.

بازکردنفایل

بازیابینقشه نقشههایی ایندستورمیتوانید از استفاده با -
کهبادستورOpenبازنمیشوندودچارمشکل

شدهاندرابازنمایید.

-ایندستورفایلموردنظررابررسیکردهمشکالتآنرابرطرفمیکندوآنرابازمینماید.ایندستورمیتواند
اشکاالتیازقبیلانتقالفایلازیکدیسکسختبهرایانهویاانواعFontرابرطرفسازد)بهویژهفایلهاییبا

فونتهایفارسیکهازرایانهایبهرایانهدیگرمنتقلمیشوند(.
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 

-بااستفادهازایندستورمیتوانیدنقشههایخودرابایکنامروی
رایانهذخیرهکنید.ایندستوربرایاولیناجرادریکنقشهجدید
رامیپرسد،ولیدرمراحلبعدیذخیرهسازی فایلموردنظر نام

اینکارباسرعترویهماننامانجامخواهدشد.

را دستورSave با شده ذخیره دستورفایل این از استفاده با -
میتوانیدبایکنامجدیدذخیرهکنید.بعدازاجرایایندستورکادر
AsDrawingSaveبازشدهونامفایلموردنظررامیپرسد.چون
فایلهایذخیرهشدهبانسخههایجدیدرانمیتوانبانسخههای
فرمت میتوانید دستور این از استفاده با نمود، باز اتوکد قدیمی
نسخهمقصدرابااستفادهازگزینهTypeofFileتعییننمایید.

توجه:اگرفایلیراجهتانتقال،بافرمتهاینسخههایقبلیاتوکدذخیرهنمودهایدبههیچعنوانبعداز
استفادهازدستورasSaveازدستورSaveاستفادهنکنیدوفایلراببندید.زیرادستورSaveفرمتفایلشمارا

بهنسخهجاریتبدیلمیکند.

ذخیرهسازیبانامجدید

ذخیرهسازی
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

ایجادصفحهجدید توجه:قبلازاستفادهازدستورNewمتغیرسیستمیStartup
رابهعددیکتغییردهید.

کادرDrawingNewCreate اجرایدستورNew بعداز
بازخواهدشد.

یک ایجاد جهت گزینه دو Start from Scratchزبانه در
صفحهجدیدوجودداردکهتوضیحآنهادرپایینآمدهاست.

بااستفادهازاینگزینهپایهتشکیلصفحهجدیدبراساسواحداینچوفوتمیباشدومحدوده)limitsgrid(
صفحهشمابهابعاد12و9اینچمیباشد.

بااستفادهازاینگزینهپایهتشکیلصفحهجدیدبراساسواحدمیلیمترمیباشدومحدوده)limitsgrid(شما
بهابعاد429و297میلیمترمیباشد.

 Use a Template

Start from Scratch
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 Autocad 2010 آشنایی با نرم افزار واحد کار اول 

بااستفادهاززبانهTemplateمیتوانیدازالگوهایآمادهاستفادهکنید.دراینقسمتلیستیازاینفایلهایالگو
موجودمیباشدبستهبهنوعکاریکهانجاممیدهیدمیتوانیدفایلالگوراانتخابکنیدفایلهایالگوباپسوند
dwt.میباشدوهمیشهبههمینشکلباقیمیماندوچیزیرویآنهاذخیرهنمیشود.اگرشمامایلبهساخت
یکفایلالگوباشیدبعدازآمادهکردنمواردموردنیازازقبیلکادر،الیه،نوعخط،بلوکو...میتوانیدبااستفاده
ازدستورasSaveوگزینهtypeofFileوانتخابپسوندdwt.واختصاصیکنامبهآنفایلیکالگوی

جدیدایجادکنید.

بااستفادهازاینزبانهمیتوانیدنوعواحدترسیمینقشه،نوعزاویهمورداستفاده،جهتشروعزاویهصفر،جهت
مثبتومنفیزاویهومساحتمحدودهترسیمراتغییردهید.

بااستفادهازاینگزینهمیتوانیددوقسمتازتنظیمهایعنیواحدترسیمینقشهومساحتمحدودهترسیمرا
تغییردهید.

اینگزینهتوضیحمختصریدرموردانتخابهایباالرایادآورمیشود.

بااستفادهازاینزبانهبرایایجادیکفایلجدیدمیتوانیدپیشفرضهایاتوکدراتغییردهید.

 Select aTemplate

 Use a Wizard

 Advanced Setup

Quick Setup

Wizard Description
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

بااستفادهازایندستورمیتوانیدیکمرحلهبهعقببرگشتهواثرآخرین
تکرار بار رامیتوانیدچندین رابرگردانید.دستورU انجامشده دستور

کنیدوهربارآخریندستورازبینمیرود.

بااستفادهازایندستورمیتوانیداثرآخریندستورUرابرگردانیدبهشرط
آنکهبالفاصلهبعدازدستورUازایندستوراستفادهنماییدزیراایندستور

فقطیکبارعملمیکند.

یاExitدرخط ازدستورQuit اتوکدمیتوانید از برایخروج
آیا که شده پرسیده جوابپرسش در و نمایید استفاده فرمان
تغییراتدراینفایلدخیرهشوندیاخیر؟یکیازگزینههایYes
یاNoراانتخابنماییدتاازنرمافزاراتوکدخارجشوید.درصورت

انصرافمیتوانیدازگزینهCancelاستفادهکنید.

بااستفادهازایندستورمیتوانیدتمامموارداضافی
استفاده آنها از اما نمودهاید جاری فایل وارد که
فایل حجم نتیجه در که کنید حذف را نکردهاید
شماکممیشود.معموالًازایندستوردرپایانکار
ازآنحتماًیک ازاستفاده بعد استفادهمیکنندو
بارازدستورSaveنیزاستفادهکنیدتااینتغییرات

ذخیرهشوند.

لغوآخریندستور

Uلغوآخرین

پاکسازیشیتنقشه

خروجازنرمافزاراتوکد



اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار اول 

نمونه سؤاالت چهار گزینه ای پایان واحد کار
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1-برايذخیرهترسیمهاازکدامدستورزيراستفادهمیکنید؟
FileازمنويSaveب(گزينه الف(گزينهOpenازمنويFile

FileازمنويRecoveryد(گزينه ج(گزينهNewازمنويFile

2-آخرينموضوعترسیمیراباUحذفکردهايمومیخواهیممجدداًرويصفحهبرگردانیم.ازچهدستوريبايداستفادهکرد؟
Rد(Redoج( ب(U الف(Oops

3-نرمافزارAutoCADنقشههاراباچهپسونديذخیرهمیکند؟
3ds.د(  ج(dxf. ب(dwt. الف(dwg.

4-باکدامگزينهمیتوانفايلهايذخیرهشدهقبليرابازنمود؟
ب(Open  الف(Create

SaveAsد( ج(Save

5-باکدامگزينهمیتوانفايلهاينقشهرابانامجديدذخیرهنمود؟
د(New ج(AsSave ب(Open الف(Save

6-کلیدCtrl+SمعادلکدامدستوردرCADمیباشد.
د(New ج(AsSave ب(Exit الف(Save

7-کاربردکلیدF1درCADچیست؟
ب(Helpويندوز  الف(Helpاتوکد
د(خروجازاتوکد ج(صفحهمتنياتوکد

8-براياضافهکردنيكtoolbarبهصفحهAutoCADازچهمنويياستفادهميشود؟
الف(Viewب(Toolsج(Formatد(Modify
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ف کلی 
لی هد

ف ک
هد

هدفهایرفتاری:
فراگیرپسازگذراندناینواحدکاربایدبتواند:  

ساعتهایآموزش

عملینظری
43

واحد کار دوم 

تواناییواردکردنمختصاتنقاطبهروشهایمختلفوشناختزوایهها
درAutocad)دوبعدی(

1-سیستمهایمختصاتدراتوکدرانامببرد.


2-مختصاتنقاطرابااستفادهازروشدکارتیمطلقاجراکند.

3-مختصاتنقاطرادرروشدکارتینسبیواردکند.

4-مختصاتقطبیمطلقراشرحدادهوآنرااجراکند.

5-بااستفادهازروشقطبینسبیمختصاتنقاطراواردکند.

6-سیستمامتدادحرکتکشسانیراتوضیحدهد.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار دوم 

فرمولکلی)XL,YL(

شکل چون تمرین این در
مثلثاتی دایره اول ربع در
استپسهمهاعدادمثبت

میباشد.

ایندستور پیشفرض و است فعال پیشفرض بهصورت در2010AutoCADچونInputDynamic
سیستمنسبیمیباشدپسبرایوروداطالعاتبهصورتمطلقبایدازعالمت#قبلازورودمختصاتاستفاده
را Dynamic Inputابزار میتوانید کلیدF12 بهوسیله نکنید استفاده # ازعالمت میخواهید اگر و شود،

غیرفعالکنید.

ـق
ـــ

طلـ
یم

ارت
ـــ

کــ
تد

ــا
صــ

خت
مــ

 2010  AutoCAD  سیستم های وارد کردن نقاط در


اتوکدیکنرمافزارVectorمیباشد،پسبامختصاتنقاطسروکاردارد.بههمینعلتاتوکددرترسیمهای
انجامشدهدقتبسیارباالییرادارااستدربسیاریازموارداتوکدازکاربرمختصاتدقیقیکنقطهرامیخواهد

لذاکاربربایدباسیستمهایواردکردننقاطآشناباشدتابابهترینروشموردنیازپاسخگوباشد.
ازآنجاییکهواردکردنیکنقطهبدوندستوریخاصمعنایینداردلذابرایتدریسیاتمرینایندستوراز

فرمانLineکمکگرفتهشدهاست.

1- روش دکارتی مطلق
دراینروشمختصاتتمامینقاطنسبتبهصفروصفرمطلقسیستممحاسبهمیگردد.

بهدوتمرینزیردقتکنید.
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مختصات نقاط وشناخت زوایه ها در اتوکدواحد کار دوم 

 2- روش دکارتی نسبی 
دراینروشمختصاتنقاطنسبتبهنقطهماقبلشانمحاسبهشدهوترسیممیشوند.

دراینسیستماگرابزارInputDynamicفعالباشدمیتوانیدمختصاترامستقیمواردکنیدواگراینابزار
غیرفعالباشدبایدقبلازوروداطالعاتازکاراکتر@استفادهشودتاسیستممختصاترانسبیفرضکند.در
اینحالتاگرخطترسیمیافقیباشدمقدارYآنمساویصفرمیباشدواگرخطدرحالتعمودیباشدXآن

مساویصفردرنظرگرفتهمیشود.

درروشنسبینقطهاولرامیتوانیدبهدلخواهبا
کلیکماوسهرجاییازصفحهتصویرواردکنید.

فرمولکلی)XL.YL@(

بی
ـس

ـــ
نـ
تی

ـار
ـــ

دکـ
ت

ــا
صــ

خت
مــ

درترسیماینتمرینهاInputDynamicغیرفعالدرنظرگرفتهشدهاست.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار دوم 

 3- مختصات قطبی مطلق
دراینسیستمترسیمبهواسطهداشتنطول)L(وزاویهخط)A(نسبتبهصفروصفردستگاهمحاسبهمیشود.


شکلزیرحالتپیشفرضشروعزاویهصفروجهتمثبتومنفیزاویهرانشانمیدهد.اینحالتدرترسیم

هرنقطهدراینروشمصداقدارد.
جهتزاویههادراینحالتخالفعقربههایساعتمثبتمیباشد.

درترسیماینتمرینInputDynamicفعال
درنظرگرفتهشدهاست.

فرمول)L<A(

مــختصــــاتقطبـیمطلـــــق
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مختصات نقاط وشناخت زوایه ها در اتوکدواحد کار دوم 

 4- مختصات قطبی نسبی
دراینروشبهواسطهداشتنطولوزاویهخطنسبتبهمختصاتنقطهقبلترسیمانجاممیشود.

دراینتمرینهاهرجاییکهخطتغییرمسیردادهبرایدرکبهترموضوعازیکدایرهفرضیاستفادهشدهاست. 

 5- سیستم امتداد حرکت کشسانی
دراینسیستمبدوندرنظرگرفتنزاویههرزمانمکاننمارادرجاییثابتنگهداریدازآخریننقطهیکاثربه
مکاننمامتصلمیباشد،اگرعددیراتایپکنیدوکلیداینتررافشاردهیددرهمانجهتبهمقدارواردشده

خطترسیممیشود.

فرمولکلی)L<A@(

مــختصــــاتقطبــینــــسبی
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار دوم 

تمرین کارگاهی 

1-بااستفادهازدستورLineشکلهایزیرراباروشدکارتیمطلقترسیمکنید. 

2-بااستفادهازدستورLineشکلهایزیرراباروشدکارتینسبیترسیمکنید. 

3-بااستفادهازدستورLineشکلهایزیرراباروشنسبیقطبیترسیمکنید. 



اتوکد و نقشه های ساختمانی

نمونه سؤاالت چهار گزینه ای پایان واحد کار
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واحد کار دوم 

 1- فرمول  45< 2 @ در مختصات.............................. درست است.  
د( کروي   ج( نسبي مطلق   ب(نسبی قطبي   الف( دکارتي مطلق 

 2- پيش فرض  اتوکد براي شروع زاويه صفر................. 
الف(  East  يا جهت مثبت محور  x  هاست.                          ب(  West  يا جهت منفي محور  x  هاست.           

د(  North  يا جهت مثبت محور  y  هاست.  ج(  South  يا جهت مثبت محور  y  هاست.                   

 3- کاراکتر  @  از ترکيب کدام دو کليد به دست می آيد؟  
Alt   +2 ب( کليد شماره        Ctrl  +   5   الف( کليد شماره

Ctrl   +2  د( کليد شماره        Shift    + 2 ج(    کليد شماره

 4- کدام يك از گزينه هاي زير در مختصات نسبی درست است؟ 
الف( 2 ,  4                 ب(  @2> 30              ج(  @ 2,0               د( 2,4 @

  5 - اگر بخواهيم خطي افقي به طول5 سانتی متر از نقطه )  4,10  ( ترسيم کنيم، مختصات نقطه بعد کدام است؟
   الف( )  4,15  (              ب( )  9,15  (                  ج( )  9,10  (                 د( )5 ,0(

 6- ساختار ) XL,YL @( مربوط به کدام روش تعيين مختصات است؟ 
الف( دکارتی مطلق                                                    ب( دکارتی نسبی

ج( قطبی مطلق                                                        د( قطبی نسبی

 7- کاراکتر # از ترکيب کدام دو کليد به دست می آيد.  
Alt   + 3 ب( کليد شماره            Ctrl  +   4   الف( کليد شماره
Ctrl  +3 د( کليد شماره            Shift  +3  ج(    کليد شماره
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ف کلی 
لی هد
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هدفهایرفتاری:
فراگیرپسازگذراندناینواحدکاربایدبتواند:  
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عملینظری
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واحد کار سوم 

تواناییاجرایدستورهایتغییردیدوکنترلصفحهنمایش

1-دستورZoomرابهروشهایمختلفاجراکند.


2-ازدستورwheelsSteeringاستفادهکند.

3-دستورPanرااجراکند.

4-دستورRedrawوRegenرامورداستفادهقراردهد.

5-متغیرسیستمیBlipmodeوFillرااجراکند.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار سوم 

دیداری اندازه میتوانید دستور این از استفاده با
موضوعاترویصفحهمانیتورراکنترلکنید.

اجرا قابل روبهرو روشهای از یکی به دستور این
است.

1-اجرایدستور

دراینمرحلهکهپیشفرضمیباشد،اگربادوکلیکیکپنچرهبازکنیدترسیمهایدرونپنجرهبزرگنمایی
میشوندیامیتوانیدازیکیاززیردستورهایZOOMاستفادهکنید.

آن باشند بزرگتر محدوده از ترسیمها اگر و میدهد نشان را محدودهLimits همان گزینه این واقع در
محدودهرانیزنمایشمیدهد.

بااستفادهازاینگزینهابتداجاییکهقراراستدرپایاندستوردرمرکزصفحهقرارگیردپرسیدهمیشودو
سپسارتفاعصفحهتصویردرخواستمیشود.پسدرنتیجههرچهارتفاعصفحهتصویرعددکوچکتریباشد

بزرگنماییبیشترصورتمیگیرد.

بزرگنماییوکوچکنمایی
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تغییر دید و کنترل صفحه نمایش واحد کار سوم 

بااستفادهازاینگزینهسهمستطیلسبزوآبیوسفیدرنگدرصفحهدیدهخواهدشد.محدودهسبزرنگ
بزرگنماییجاریبودهمستطیلآبیرنگهمانAllZoomمیباشدومستطیلسفیدرنگکهباکلیک

کردنمتغیرمیشودمیتواندبزرگنماییجدیدراایجادکند.

بزرگترینبزرگنماییصفحهمیباشد.
بااستفادهازاینگزینهتمامیترسیمهابهکنارههایصفحهترسیممیرسندودربزرگترینحالتیکهمیتوان

تمامترسیمهارانشاندادبزرگنماییانجاممیشود.

بزرگنماییقبلیمحسوبمیشود.
اینگزینهمیتواندتادهبزرگنماییقبلیرادرحافظهخودذخیرهداشتهباشد.

Vmax
کوچکترینبزرگنماییمحسوبمیشود.اینگزینهتااتوکدشماره12درزیردستورZoomوجودداشت

اماازآنبهبعدخودگزینهوجودظاهرینداردولیدرعملبزرگنماییراانجاممیدهد.
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار سوم 

اینگزینهپیشفرضدستورZoomنیزمیباشدکهبااجرایاینگزینهباکلیککردندرونصفحهوایجادیک
پنجرهآنپنجرهبهصفحهتصویرشمامیرسد.

بااجرایاینگزینهشمامیتوانیدموضوعخودراانتخابکنید.)باکلیکرویموضوع(آنموضوعدربزرگترین
حالتنشاندادهمیشود.

اگربعدازاجرایدستورZoomبالفاصلهکلیداینتررافشاردهید.اینبزرگنماییاجرامیشودوباDragکردن
بهسمتپایینوباالبزرگنماییوکوچکنماییانجاممیشود.

روشهایاجرایدستورZoomدرتصویرباالمشاهدهمیشود.
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تغییر دید و کنترل صفحه نمایش واحد کار سوم 

دیداری اندازه میتوانید دستور این از استفاده با
موضوعاترویصفحهمانیتورراکنترلکنید.

ایندستورازاتوکد2009بهدستورهااضافهشده
وکاریمشابهدستورZoomهمراهباامکاناتسه

بعدیانجاممیدهد.
اجرا قابل روبهرو روشهای از یکی به دستور این

است.

سمت پایین کوچک مثلث از استفاده با
چپوکلیکرویآنازطریقمنویباز
شدهمیتوانیدیکیازآیکنهایموردنظر

خودراانتخابکنید.
روی باید دستور این از استفاده برای
گزینهموردنظرعملدرگراانجامدهید

تادستوردلخواهاجراشود.

کلیک و Rewind گزینه از استفاده با
رویآنتصاویرکوچکیازدیدهایقبلی
بهشمانشاندادهمیشودکهباکلیکروی
برمیگردید. دید آن به نظر مورد تصویر

)Zoompreviousمشابهدستور(

چرخفرمانیاهدایتگر
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اتوکد و نقشه های ساختمانی واحد کار سوم 

تصویر صفحه میتوانید دستور این از استفاده با
کاغذ شما که است زمانی مانند کنید، جابهجا را
نقشهکشیرارویمیزنقشهکشیجابهجاکنید،این
دستوررویموضوعهایترسیمشدههیچاثریندارد.

ویندوز در دستورRefresh معادل دستور این
میباشدوترسیمهارایکباردیگربهمانشانمیدهد
ومیتوانداثرBlipmodeراازرویصفحهتصویر

حذفکند.

روی کلیک اثر که هستند مانندی + عالمتهای
صفحهرانشانمیدهند.

اجرایمتغیر

مشخصکنیدکهاینمتغیرروشنباشدیاخاموش،

اجرایدستور

بعدازاینکهتصویردستمانندیرویصفحهظاهرشدمیتوانیدرویصفحهکلیککنیدآنرانگهداریدو
بههرسمتیکهمیخواهیدانتقالدهید.برایخروجمیتوانیدازکلیدEscاستفادهکنید.

جابهجاییصفحهتصویر

نمایشمجدد

متغیرسیستمی
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بااستفادهازایندستورتمامیترسیمهایموجوددر
صفحهتصویردوبارهترسیممیشوند.

بهشکلچندضلعی ازشکلاصلیخودخارجشدهو یادایره ازمواقعموضوعهایدوارمانندکمان دربعضی
روی را متغیرسیستمیFill اثر بخواهیم اگر کند. برطرف را اینمشکل میتواند میآینددستورRegen در

موضوعهایتوپرببینیمبایددستورRegenرایکباراجراکنیم.

اینمتغیررویموضوعهایدوبعدیتوپُراثرگذاشته
ومیتواندآنهاراتوخالییاتوپُرترسیمکند.

1-اجرایدستور

2-مشخصکنیداینمتغیرروشنباشدیاخاموش

برایدیدناثرFillرویموضوعهابعدازتغییراینمتغیرازدستورRegenاستفادهکنید.
ازجملهایندستورهامیتوانبهمواردزیراشارهکرد.

2d solid, donut, Pline, Trace

ترسیممجدد

متغیرسیستمی
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اتوکد و نقشه های ساختمانی

نمونه سؤاالت چهار گزینه ای پایان واحد کار

واحد کار سوم 

 1-دستور  Pan  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 کل ترسيمات از نقطه اي به نقطه اي ديگر همراه با عوض شدن مختصات نقاط.   

    د( تغيير مكان دادن اليه ها.    
                                                        

 Zoom  Extends   -2   يعني............................... 
    الف( کوچك ترين  Zoom  صفحه.    ب( بزرگ ترين  Zoom  صفحه.     ج( بزرگ نمايي    د( کوچك نمايي 

 3- کدام يك از گزينه هاي زير براي ترسيم مجدد موضوع های ترسيم شده به کار می رود؟ 
Zoom Extents  )د              Regen  )ج                   Zoom All  )ب       Explode  )الف    

 Zoom Previous    -4  يعنی............................ 
   الف(  Zoom  بعدی          ب( نزديك ترين  Zoom           ج(  Zoom  قبلی         د(  Zoom  مرکزی  

 5- اگر دستور   Zoom   را دوبار اينتر کنيم کدام فرمان  Zoom  اجرا می شود؟  
Real time  )د               Extend  )ج              All  )ب                 Window   )الف   

 6- متغير سيستمی  Fill  روی کدام يك از دستور های زير اثر می گذارد؟ 
Ray  )د               Arc  )ج              Line  )ب                 Pline   )الف   
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موارد مهم درس را یادداشت کنید.
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