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مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ریزي تألیف »پودمان هاي مهارت« یا »کتاب هاي تخصصي شاخه  کاردانش« بر مبناي استانداردهاي 
»مجموعه برنامه هاي درســي رشته هاي مهارتي شاخه   کاردانش، مجموعه هشتم« صورت گرفته است. بر 
این اســاس ابتدا توانایي هاي  هم خانواده ) Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. 
سپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي کار تحت عنوان )Unit( دسته بندي مي شوند. 
در نهایت واحدهاي کار هم خانواده با هم مجدداً دســته بندي شده و پودمان مهارتي )Module( را شکل 

مي دهند.
دســته بندي »توانایي ها« و »واحدهاي کار« توسط کمیسیون هاي تخصصي با یك نگرش علمي انجام 
شــده اســت به گونه اي که یك سیســتم پویا بر برنامه ریزي و تألیف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي 

دارد.
بــا روش مذکــور یك »پودمان« به عنوان کتاب درســي مورد تأییــد وزارت آموزش و پرورش در 

»شاخه ي کاردانش« چاپ سپاري مي شود.
به طور کلي هر اســتاندارد مهارت به تعدادي پودمــان مهارت )M1 و M2 و ...( و هر پودمان نیز به 
تعــدادي واحــد کار )U1 و U2 و ...( و هــر واحد کار نیز به تعدادي توانایي )P1 و P2 و ...( تقســیم 
مي شوند. به طوري که هنرجویان در پایان آموزش واحدهاي کار )مجموع توانایي هاي استاندارد مربوطه(

کلیه پودمان هاي هر اســتاندارد، تســلط و مهارت کافي در بخش نظري و عملي را به گو نه اي کســب 
خواهند نمود که آمادگي کامل را براي شــرکت در آزمون جامع نهایي جهت دریافت گواهینامه مهارت 

به دست آورند.
بدیهي اســت هنر آموزان و هنرجویان ارجمند شــاخه  کاردانش و کلیه  عزیزاني که در امر توســعه  
آموزش هاي مهارتي فعالیت دارند، مي توانند ما را در غناي کیفي پودمان ها که براي توســعه   آموزش هاي 

مهارتي تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر تأليف كتاب هاي درسی
فني و حرفه اي و كاردانش 



توصيه هايي به هنرجويان

الف( توصیه هاي کلي
1. پیش از ورود به کارگاه دست هایتان را با آب و صابون بشویید.

2. روپوش مخصوص کارگاه را بپوشید. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تمیز باشد.
3. کفش هایتان را تمیز کنید. اگر از کفش مخصوص کارگاه استفاده مي کنید آن را نیز تمیز نگه دارید.

4. هنگام کار باید دستتان خشك باشد، هرگاه دستتان عرق کرد آن را با دستمال خشك کنید و یك برگ 
سفید اضافي زیر دستتان بگذارید تا نقشه کثیف نشود.

5. اگر ناگزیر به استفاده از عینك طبي هستید، حتمًا با عینك کار کنید.

ب( توصیه هاي آموزشي
1. ورود و خروج به کالس یا کارگاه آموزشي با اجازه ي هنرآموز محترم باشد.

2. پس از به انجام رســاندن هر دســتورکار آن را براي تأیید و ارزشــیابي در اختیار هنرآموز محترم قرار 
دهید.

3. در حل تمرین ها با هنرآموز محترم در تعامل باشید. مشارکت با هم کالسي ها نیز مؤثر است.
4. در صورت غیبت در یك جلسه مطالب و تمرین هاي آن جلسه را مطالعه و انجام دهید.

5. همه ي نقشه هایي که در طول دوره ترسیم مي کنید در محل مناسبي بایگاني کنید تا بتوانید بعدها آسان 
به آن ها مراجعه کنید.

6. تمرین ها را، بي آنکه خود را تحت فشــاري رواني قرار دهید، بکوشــید تا آنجا که مي توانید حل کنید 
ولي حتمًا نواقص و اشکاالت آن را بعداً به کمك هنرآموز محترم برطرف کنید.



مقدمه

نرم افزار اتوکد به عنوان یکي از بهترین نرم افزارهاي طراحي و نقشه کشي به کمك رایانه است که محصول 
شرکت اتودسك1است و از اولین نسخه  آن تا نسخه هاي اخیر تحوالت چشمگیري داشته است.

این نرم افزار عالوه بر ســادگي کار، از قابلیت هاي منحصر به فردي برخوردار اســت به نحوي که با 
وجود نرم افزارهاي متعدد دیگر در زمینه )CAD(2 جایگاه خود را حفظ کرده و همچنان به عنوان پایه اي 

در عرصه )CAD/ CAM(3 به شمار مي رود. 
نســخه هاي اولیه اتوکد مبتني بر سیستم عامل DOS بود و از نســخه 13 تحت سیستم عامل ویندوز 
قرار گرفت که در این گذر قابلیت هاي ویندوز تأثیر بســزایي بر ســهولت کار با اتوکد گذاشت. اخیراً از 
نســخه ي 2007 به بعد نیز تحوالت قابل توجهي در اتوکد به وجود آمده اســت که تعدد فضاهاي کاري، 
قابلیت هایي نظیر امکانات تخصصي نقشه کشي دوبعدي، سهولت در طراحي سه بعدي و ارتباط با شبکه 

و اینترنت از آن جمله است.
لذا در تألیف این کتاب اتوکد 2008 انتخاب گردید تا عالوه بر به روز بودن، سبك کار و روش هاي 
دســتیابي به ابزار آن نیز با نسخه هاي پایین تر منطبق باشــد. و در این خصوص فضاي کاري کالسیك4 

مبناي آموزش قرار گرفته است.
این کتاب شامل پودمان دوم مهارت طراح و نقشه کش به کمك رایانه است که در آن هر واحد کاري 
چند توانایي از سرفصل استاندارد مهارتي مربوط را در بر مي گیرد، در آموزش هر توانایي ابتدا شناسایي 
فرمان ها، ســپس اجراي فرمان و در آخر دستورکاري جهت به کارگیري آن فرمان ها ارائه شده است. در 
آخر هر توانایي نیز، ارزشیابي نظري و عملي به صورت متنوع و سیر تکاملي آن از ساده به پیچیده آورده 

شده است تا عالوه بر ارزشیابي مستمر بتواند مبنایي بر آزمون هاي پایاني دوره  مهارت مذکور باشد.
در سرتاســر این کتاب سعي شــده آموزش مبتني بر نقشه کشــي صنعتي صورت پذیرد و تمرین ها  
و ارزشــیا بي ها نیز متناســب و مرتبط با مهارت نقشه کشي صنعتي باشــد و آموخته هاي هنرجویان در 

نقشه کشي به کمك رایانه به کار بسته شود.
با اعتقاد به اینکه هیچ کاري بي عیب و نقص نیست، منتظر پیشنهادهاي سازنده شما هستیم.

مؤلف

1  Autodesk 
2  Computer Aided Design & Drafting 
3  Computer Aided Manufacturing 
4  Auto cad Classic 
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واحد کار هفتم
اجرای فرمان های ویرایشی آسان کننده

شماره  
توانایي

زمانعنوان توانایي

جمععملينظري

1 Mirror، Offset ،Copy 268اجرای فرمان های

2 Array ،Rotate 268اجرای فرمان های

3
Stretch ،Length، Scale اجرای فرمان های

)Grips( و ویرایش اشياء به كم�ک گریپ ها
268



  Mirror، Offset ،Copy توانایی اجرای فرمان های

پس از آموزش این توانایي، از فراگير انتظار مي رود:  ◄ 
- موارد كاربرد فرمان Copy را بيان كند. 

- فرمان Copy را در ترسيم نقشه اجرا كند. 
- موارد كاربرد فرمان Offset را بيان كند.

- فرمان Offset را در ترسيم نقشه اجرا كند. 
- موارد كاربرد فرمان Mirror را بيان كند. 

- فرمان Mirror را در ترسيم نقشه اجرا كند. 

مدت زمان آموزش 

جمععملينظري

268



پيش آزمون

1. در نقشه كشی دستی برای ترسيم اشياء مشابه و تکراری چه راه كاری دارید؟ 
2. اصطالح Copy به چه معنا و مفهومی است؟ 
3. فرمان Copy در اتوكد چگونه اجرا می شود؟ 

4. برای ترسيم خطوط موازي شکل مقابل در نقشه كشي دستي چگونه عمل می كنيد؟ 
5. اصطالح Offset به چه مفهومی است؟ 

6. فرمان Offset چگونه اجرا می شود؟ 
7. تقارن چيست و جایگاه آن در نقشه كشی كجاست؟ 

8. تقارن محوری چه تفاوتی با تقارن نقطه ای و صفحه ای دارد؟ 
9. اصطالح Mirror به چه معنا و مفهومی است؟ 

10. فرمان Mirror چگونه اجرا می شود؟ 
11. اگر در نقشه ای به جای نمای دید از راست، به اشتباه نمای دید از چپ ترسيم شود، برای اصالح آن چه 

راه كاری دارید؟ 



4

Copy فرمان
فرمان Copy برای نس��خه برداری از اش��ياء با فاصله و جهت مشخص 

كاربرد دارد. 
این فرمان در نقشه كش��ی كاربرد فراوانی دارد و باعث تس��ریع كار 
در ترس��يم ش��کل های مشابه می ش��ود. در نس��خه برداری از یک شيء 
برای تعيين فاصله دقيق نس��خه  جدید نسبت به شيء اصلی می توان از 

مختصات، ابزارهای كمکی مانند Grid ،Snap وOsnap  استفاده كرد. 

 Copy اجرای فرمان
فرایند اجرای فرمان copy همانند فرمان move است، با این تفاوت كه 
در فرمان move ش��يء انتخابي جابه جا مي ش��ود، اما در فرمان copy از 

شيء انتخابی نسخه  جدید تکثير می شود.  

شيوه هاي ورود فرمان
Modify Toolbar

CopyModify Menu

Copy selectionShort cut Menu

Copy یا Co Command Line

مراحل اجراي فرمان

↵ Co یا1Command: Copy. فرمان Copy را وارد می كنيم. 

:2Select objects. اشياء مورد نظر را انتخاب می كنيم. 

  ↵ :3Select objects. برای پایان دادن به انتخاب اینتر می كنيم. 

4. نقط��ه  مبنا را تعيين، ی��ا گزینه های دیگر را 
انتخاب می كنيم.

Specify base point  

or ]Displacement/mOde[

 <Displacement>

5. نقطه  دوم )درج( را تعيين می كنيم.
Specify Second point or <Use first point 

as displacement>

6. برای پایان دادن به فرمان اینتر می كنيم.
Specify Second point or ]Exit/

undo[<Exit> ↵

فرم��ان Copy selection را موقع��ی از من��وی ميان بر می توان انتخاب كرد كه ابتدا ش��يء 
انتخاب شده باشد. 

يادآوري
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آيا مي دانيد

]گزینه mOde[ با كاربرد این گزینه پيغام
 Enter a copy mode option ]Single/Multiple[ <Multiple>:

ظاهر می ش��ود، كه با  Single تکثي��ر تکی و با  Multiple تکثير چندتایی )ب��ا یک بار اجرای فرمان 
Copy( امکان پذیر مي شود.  

عملکرد گزینه و پيش فرض Displacement همانند فرمان Move است.

آيا مي دانيد
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دستورکار شماره  1 

شکل مقابل را به كمک فرمان Copy رسم كنيد. 
)زمان: 15 دقيقه( 

مراحل اجرا: 
1. شکل مقابل را رسم كنيد.

2. فرمان Copy را وارد كنيد. 

Command: Copy یا Co↵

3. شيء موردنظر را انتخاب كنيد. 

Select objects :انتخاب گروهی

4. برای پایان دادن به انتخاب اینتر كنيد. 
Select objects:↵ 

5. نقطه  A را به كمک گيره های ش��يئی به عنوان نقطه  مبنا انتخاب 
كنيد. 

Specify base point or …

6. نقطه درج )استقرار( ش��کل های تکثيری را به كمک گيره های 
شيئی و ابزار ردیابی )Otrack( در محل های تعيين شده تعيين كنيد. 

Specify second point or …

7. فایل خود را ذخيره كنيد. 
8. نتيجه  كار را براي ارزشيابی و تأیيد به هنرآموز محترم ارائه كنيد. 

خط نقطه معرف ابزار ردیابي
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 Offset فرمان
فرمان offset یکی از فرمان های ویرایش��ی اس��ت كه برای ایجاد 
اش��ياء جدید به موازات اشياء موجود با فاصله  )distance( معين 

به كار می رود.  
اگرچ��ه این فرم��ان اغلب به منظور تکثير اش��ياء موازی نظير 
ش��کل هاي روبه رو به كار می رود، اما در نسخه های جدید اتوكد 

امکان ایجاد اشياء موازی بدون تکثير نيز وجود دارد. 
اگ��ر فرمان offset بر روی پاره خط اجرا ش��ود اش��ياء جدید 
كاماًل شبيه و هم اندازه شيء انتخابی خواهند شد. اما اگر بر روی 
كمان، دایره و اشياء مشابه آن ها اجرا شود، اشياء جدید مشابه ولی 

كوچک تر یا بزرگ تر از شيء انتخابی خواهند شد. 
كارب��رد فرمان  offset بر روی اش��ياء و س��پس اس��تفاده از 
فرمان های Trim و Extend در باال بردن سرعت نقشه كشی بسيار 

مؤثر است.  

offset اجرای فرمان
فرمان offset را به ش��يوه های من��درج در جدول روبه رو می توان 

وارد كرد:

شيوه هاي ورود فرمان

Modify Toolbar

offsetModify Menu

offset یا oCommand Line

 offset مراحل اجراي فرمان

↵O یا 1Command: offset. فرمان offset را وارد می كنيم. 

2. فاصله ی اش��ياء را تعيين می كنيم، یا ]كاربرد 
گزینه های دیگر[

Specify offset distance or ]Through/Erase/

Layer[ <10.0000.>

 :<3Select objects to offset or ]Exit/undo[ <Exit. شيء اوليه را انتخاب می كنيم. 

4. در س��مت ایجاد شيء جدید نقطه ای تعيين 
می كنيم. 

Specify point on side to offset or ]Exit/

Multiple/undo/< Exit>:

5. ش��يء دیگ��ری انتخاب، یا ب��رای خروج از 
فرمان اینتر می كنيم. 

Select object to offset or ]Exit/undo[ <Exit>:
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]گزینه  Through[: این گزینه برای تعيين محل )فاصله( ش��يء جدید بعد از انتخاب ش��يء اوليه كاربرد دارد، 
ضمن این كه فاصله  اش��ياء جدید نس��بت به هم نيز می تواند متغير باشد. با استفاده از این گزینه و كمک گرفتن 

از گيره های شيئی محل اشياء جدید را بر روي اشياء دیگر می توان تعيين كرد. 
]گزینه  Erase[: در این گزینه ش��يء انتخابی پس از ایجاد ش��يء جدید پاک می شود، به بيان دیگر با وارد كردن 
حرف E در مرحله دوم، تکثير صورت نمی گيرد، بلکه ش��يء انتخابی به اندازه فاصله تعيين ش��ده بزرگ تر یا 

كوچک تر می شود. 

]گزین��ه Layer[: ب��ا وارد ك��ردن ح��رف L در مرحله  دوم می توان تعيين كرد كه ش��يء جدی��د در الیه   جاری 
)current( ایجاد ش��ود یا در الیه ای كه ش��يء اوليه )Source( در آن وجود داش��ته اس��ت. گفتنی اس��ت كه 

پيش فرض این گزینه بر روی حالت Source است. 
]گزین��ه  Exit[: ای��ن گزینه برای خروج از فرایند اجرای فرمان offset به كار می آید. البته همان طور كه در مرحله 
3 به بعد اجرای فرمان مش��اهده می كنيد این گزینه و در پيش فرض <Exit> نيز تنظيم ش��ده است و فقط با اینتر 

كردن از فرمان خارج می شویم. 
 ]گزینه  Undo[: با وارد كردن حرف U در هر مرحله آخرین شيء ایجاد شده حذف می شود. 

Erase كاربرد گزینه
offset در فرمان

اجرای offset به صورت عادیشيء انتخابی
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]گزینه  Multiple[: در این گزینه از یک ش��يء انتخابی چندین ش��يء جدید ایجاد می كنيم به نحوی كه با وارد 
كردن حرف M در مرحله  4 )پس از انتخاب ش��يء اوليه( نيازی به انتخاب مجدد ش��يء نيست. تنها كافی است 

محل درج اشياء جدید درخواست شود. 

شيء انتخابی Offset Gaptype=1 Offset Gaptype=2Offset Gaptype=0

آيا مي دانيد

 Offset Gaptype متغير
در فرمان offset متغيری وجود دارد كه با تنظيم آن می توان اشياء جدید بزرگ تر از شيء انتخابی 

را به سه حالت مطابق شکل هاي زیر تغيير داد. 

در متغير 1 و 2، مقدار شعاع و پخ برابر فاصله تعيين شده افست است.
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دستورکار شماره 2

شکل قالب روبه رو را به كمک فرمان offset رسم كنيد. 
)زمان 15 دقيقه(

مراحل اجرا: 
1. شکل روبه رو را با فرمان های Circle ،Line و Trim در الیه های 

مربوط رسم كنيد. 

2. فرمان offset را وارد كنيد. 

3. عدد 10 را به عنوان فاصله )قطر ميله قالب( وارد كنيد. 

4. كمان پایين قالب را انتخاب كنيد. 

Command: offset یا o↵

 Specify offset distance …: 10↵

Select objects to offset:  
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5. در نقطه ای داخل قالب كليک كنيد. 

 Specify point on side to offset

در صورتی كه ش��کل رسم شده یکپارچه باشد 
همه قسمت ها با هم تکثير می شوند. 

6. كمان دیگر را انتخاب كنيد. 

7. در نقطه اي داخل قالب كليک كنيد.

8. پاره خ��ط باقی مانده را نيز همانند مراحل قبل تکثير و از فرمان 
offset خارج شوید. 

9. پاره خط افقی باالی قالب و نيم دایره سر قالب )SR5( را رسم 
كنيد.  

10. فایل خود را ذخيره كنيد. 
11. نتيجه  كار را براي تأیيد و ارزش��يابی به هنرآموز محترم ارائه 

كنيد. 

Select objects to offset …

نكته

Specify point on side to offset …
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 Mirror فرمان
فرمان Mirror برای قرینه سازی شکل های متقارن، مانند شکل روبه رو به كار می رود و در 
افزایش سرعت نقشه كشی بسيار مؤثر است. در قرینه سازی  شيئي جدید به صورت قرینه 

از روي اشياء مرجع )انتخابي( نسبت به خط تقارن ایجاد می شود. 
در شکل های متقارن كافی است ابتدا نيمی و در برخی اوقات تنها یک چهارم شکل را 
نسبت به خط تقارن رسم و سپس آن را به كمک فرمان Mirror قرینه كنيد. اگرچه عمل 
قرینه س��ازی رایانه ای بيشتر برای تکثير قسمت های متقارن یک شکل صورت می گيرد، اما 
با فرمان Mirror می توان اش��ياء را قرینه س��ازی كرد، بی آنکه تکثيری صورت گيرد. به نظر 

شما كاربرد این حالت كجاست؟ جواب این سؤال را در ادامه بيابيد. 

Mirror اجرای فرمان
این فرمان را به شيوه های درج شده در جدول روبه رو می توان وارد كرد: 

مرجع

خط تقارن

شيوه هاي ورود فرمان

Modify Toolbar

MirrorModify Menu

Mirror یا MICommand Line

Mirror مراحل اجرای فرمان

↵MI یا Command: Mirror 1. فرمان Mirror را وارد می كنيم. 

 :2Select objects. اشياء موردنظر )مرجع( را انتخاب می كنيم. 

↵ :3Select objects. برای پایان دادن به انتخاب اینتر می كنيم.

 :4Specify first Point of Mirror Line. اولين نقطه  خط تقارن را تعيين می كنيم.

:5Specify Second point of Mirror Line. دومين نقطه خط تقارن را تعيين می كنيم. 

↵ <6Erase Source objects ]Yes/no[ <N. برای قرینه سازی تکثيری اینتر می كنيم.

]گزینه ه��ای Yes/No[: در صورتی كه در مرحله آخر اجراي فرمان Mirror در 
پاس��خ به پيغام Delete Source objects حرف N را وارد كنيم ش��يء جدید از 
روی ش��يء مرجع )انتخابی( تکثير می شود، اما اگر در مقابل همين پيغام حرف 
y را وارد كنيم ش��يء مرجع حذف می ش��ود. به عبارت دیگر قرینه سازی بدون 

 تکثير صورت می گيرد. 

)y قرینه سازی بدون تکثير )كاربرد گزینه

)N قرینه سازی توأم با تکثير )كاربرد گزینه
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دستورکار شماره 3 

نقشه  مقابل را به كمک Mirror و offset در كاغذ A4 در الیه های 
مربوط رسم كنيد. 
)زمان: 25 دقيقه( 

مراحل اجرا 
1. قس��متی از نيمه س��مت چپ را مطابق شکل روبه رو ]ترجيحًا 

یکپارچه )pline([ رسم كنيد.  

2. به كمک فرمان offset شکل موجود را به سمت داخل تکثير كنيد. 
3. قسمت داخلي جداره را به الیه خط چين )Hide( منتقل كنيد. 

4. خطوط افقی ab و cd را به كمک گيره های ش��يئی رس��م كنيد. 
5. فرمان Mirror را وارد كنيد. 

Command: Mirror↵

6. نيمه  موجود ش��کل را به روش انتخاب گروهی انتخاب كنيد. 

7. برای پایان دادن به انتخاب اینتر كنيد. 
Select objects: ↵

8. نقطه 1 را به عنوان اولين نقطه خط تقارن تعيين كنيد. 
Specify first Point of Mirror line: 1 نقطه

9. نقطه 2 را به عنوان دومين نقطه خط تقارن تعيين كنيد. 
Specify Second point of Mirror line: 2 نقطه   

10. به منظور قرینه سازی اینتر كنيد. 
Delete source objects: [Yes/No] <N>: ↵

11. فایل خود را ذخيره كنيد. 
12.  نتيجه كار را براي تأیيد و ارزشيابی به هنرآموز محترم ارائه كنيد. 

Select objects: انتخاب شکل موجود↵ 
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دستورکار شماره 4 

 Mirror نمای جانبی راست نقشه  روبه رو را به كمک فرمان
به نمای جانبی چپ تبدیل كنيد. 

)زمان 15 دقيقه(
 

مراحل اجرا: 
1. دو نمای نقشه را رسم كنيد. 
2. فرمان Mirror را وارد كنيد. 

3. نمای جانبی راست را به روش گروهی انتخاب كنيد. 

4. برای پایان دادن به انتخاب فقط اینتر كنيد. 

5. به كمک گيره های شيئی نقطه  1 را انتخاب كنيد. 

6. به كمک گيره های شيئی نقطه  2 را انتخاب كنيد. 

7. در پاسخ به پيغام زیر حرف y را وارد كنيد. 
A

نتيجه باید مطابق شکل روبه رو شود. 
8. فایل خود را ذخيره كنيد. 

9. نتيج��ه  كار را براي تأیيد و ارزش��يابی به هنرآموز محترم 
ارائه كنيد. 

Command: Mirror یا MI↵

Select objects: 

Select objects: ↵

Specify first point of Mirror line:

Specify second point of Mirror line: 

Delete Source objects: [Yes/No] <N>:
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ارزشيابی پایانی 
نظری  ◄ 

1. مراحل اجرای فرمان Copy را بنویسيد. 
2. مفهوم و كاربرد offset در نرم  افزار اتوكد چيست؟ 

3. عملکرد گزینه  Through در فرمان offset را بنویسيد. 
4. گزینه Layer در فرمان offset چه كاربردی دارد؟ 

5. مراحل اجرای فرمان Mirror را بنویسيد. 
6. عملکرد گزینه های Yes و No در مرحله  پایانی فرمان Mirror را با رسم شکل توضيح دهيد. 

7. در تصویر روبه رو، با توجه به اندازه ها شکل B محصول اجرای offset بر روی 
شکل A به سمت درون است. 

 درست                                     نادرست 

8. اگر گزینه  Erase در فرمان offset به كار رود، نتيجه آن تغيير اندازه شکل بدون تکثير است. 
 درست                                     نادرست 

Copy Selection .9 در منوی ميان بر همان فرمان Copy است. 
 درست                                     نادرست 

10. با فرمان Mirror می توان ش��کل A را به شکل B تبدیل كرد. 
)بدون تکثير(

 درست                                      نادرست 

11. مراحل اجرای فرمان Copy مشابه با كدام فرمان است. 
  Zoom )د   Mirror )ج   Move )ب   offset )الف 

12. در كدام فرمان ضمن تکثير موضوعات، اندازه ی اشياء ممکن است تغيير یابد. 
  Move )د   offset )ج   Mirror )ب   Copy )الف 
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13. اندازه  كدام شيء در اجرای فرمان offset تغيير نمی كند. 
  Polygon )د   Circle )ج   Arc )ب   Line )الف 

14. فرمان offset را به كدام شيوه نمی توان وارد كرد. 
Shortcut Menu )د   Menu )ج  Command )ب   Toolbar )الف 

15. در كدام یک از شکل های زیر فرمان Mirror به كار نمی رود. 

 الف(    ب(     ج(      د(   
16. پيغام :<Erase Source objects ]Yes/No[ <N مربوط به كدام فرمان است.

  Copy )د   offset )ج   Erase )ب   Mirror )الف 
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عملی)زمان 180 ◄ دقيقه(
1 . برای هر یک از نقشه های زیر نمای موجود و تصویر مجسم كاوالير طبق شکل های مربوط ترسيم كنيد.

راهنمایی: برای تصویر مجسم كاوالير از روی نمای دوبعدی كپی برداری كنيد. 

Fillets= R3
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2. تصاویر ذیل را به كمک فرمان هاي offset و mirror در الیه های الزم روی برگه  ی A4 به همراه كادر و جدول ترس��يم 
كنيد.
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Fillets= R3
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 Array و Rotate توانایی اجرای فرمان های
 

پس از پایان آموزش این توانایی، از فراگير انتظار می رود:  ◄
- عملکرد و كاربرد فرمان Rotate در نقشه كشی را توضيح دهد. 

- مراحل اجرای فرمان Rotate را بنویسد. 
- فرمان Rotate را در نقشه كشی اجرا كند. 

- عملکرد و كاربرد فرمان Array را توضيح دهد. 
- اجزای پنجره ی Rectangular Array را معرفي  كند.

- اجزای پنجره Polar Array را معرفي كند.
- فرمان Array را به روش Rectangular اجرا كند. 

- فرمان Array را به روش Polar اجرا كند.  
- فرمان Array را در ترسيم نقشه ها به كار گيرد.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

268



پيش آزمون 

1. عمل دوران در نقشه كشی چه كاربردی دارد؟ 
2. در اتوكد عمل دوران )چرخش( اشياء چگونه انجام می شود؟ 

3. مفهوم و كاربرد اصطالح Rotate چيست؟ 
4. برای رسم سریع دنده های چرخ دنده در اتوكد چه راه كاری وجود دارد؟ 

5. برای رس��م 20 عدد پيچ سرش��ش گوش با اندازه ی یکسان )مطابق شکل 
روبه رو( چه راه كاری ارائه می كنيد؟ 

 
6. مفهوم و كاربرد Array در اتوكد چيست؟ 

7. اصطالح Rectangular یعنی چه و در اتوكد چه كاربردی دارد؟ 
8. اصطالح Polar یعنی چه و در اتوكد چه كاربردی دارد؟ 

9. برای ترسيم سریع شکل روبه رو چه فرمانی اجرا می كنيد؟ 

10. مفهوم و كاربرد Row و Column چيست؟ 
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Rotate فرمان
فرمان Rotate برای دوران اشياء حول یک نقطه كاربرد دارد. 

به ش��کل روبه رو توجه كنيد. این شکل به كمک فرمان Rotate از حالت )الف( به 
حالت )ب( تبدیل شده است. در این عمل شيء انتخابی مرجع )Source(، نقطه  دوران 

نقطه مبنا )Base point( و )Angle( زاویه دوران محسوب می شوند. 
در نسخه های اخير با اضافه شدن گزینه  copy به فرمان Rotate، انجام دوران توأم 

با كپی نيز، مانند شکل روبه رو، فراهم شده است. 
فرم��ان Rotate به همراه گزینه  copy در نقشه كش��ی صنعت��ی كاربردهای فراوانی 
دارد كه از آن جمله به عمل دوران در پيدا كردن اندازه حقيقی اشياء و همچنين برش 

دورانی )برش مایل( می توان اشاره كرد.
 

Rotate اجرای فرمان
شيوه هاي ورود فرمانفرمان Rotate را به شيوه های درج شده در جدول می توان وارد كرد. 

Modify Toolbar

RotateModify Menu

Rotate یا RoCommand line

RotateShortcut Menu

Rotate مراحل اجراي فرمان

1. فرمان Rotate را وارد می كنيم.
)تنظيمات جاري فرمان گزارش مي شود.(

Command: Rotate↵

Current Positive Angle in ucs: 

ANGDIR = counter clockwise ANGBASE = 0

 :2Select objects. شيء مرجع را انتخاب می كنيم.

:3Select objects. برای پایان دادن ب��ه انتخاب اینتر می كنيم.

:4Specify base point. نقطه  مبنا )لوال( را تعيين می كنيم.

5. زاوی��ه  چرخش را وارد یا گزینه های دیگر 
را انتخاب می كنيم.

Specify rotation angle or ]copy/Reference[<0 >

دوران توأم با كپي

)ب(

)الف(
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 ]گزینه  Copy[: همان طور كه قباًل اش��اره ش��د در فرمان Rotate می توان شيء مرجع )انتخابی( را در وضعيت 
خود نگه داش��ت و ش��يء دوران یافته را از روی آن تکثير كرد. این عمل با گزینه Copy در مرحله آخر با وارد 

كردن حرف C امکان پذیر است. 
]گزینه  Reference[: با اجرای این گزینه می توان یک ش��يء را با توجه به راس��تای یکي از اجزاي آن، تا یک 
زاویه ي معين دوران داد. به نحوي كه به كمک گزینه ي Reference راس��تاي آن جزء را معرفي كرده و س��پس 

زاویه ي مقصد براي آن جزء تعيين مي شود. برای مثال به شکل زیر توجه كنيد: 
همان طور كه مش��اهده می كنيد در شکل مرجع )a( زاویه  پاره خط شيب دار 5-4 نامشخص است. البته در ترسيم 
هم نيازی به زاویه ندارد. اما در فرایند دوران ش��کل باید در راس��تایْ 90  ش��کل)c( قرار بگيرد، بنابراین اجرای 
گزینه  Reference و انتخاب نقاط 4 و 5 روي شکل(b) به عنوان راستای مرجع و آنگاه با وارد كردن عدد 90 به 

عنوان زاویه  مقصد شکل از حالت )a( به )c( تبدیل شده است.

 Rotate در مرحل��ه 2 قب��ل از درخواس��ت انتخ��اب ش��يء تنظيم��ات ج��اری فرم��ان
ب��ه ش��رح زیر آم��ده اس��ت. جه��ت زاوی��ه دوران برخالف عقربه های س��اعت اس��ت

 )ANG DIR=counterclockwise(

مبنای زاویه دوران نيز صفر است )ANGBASE=0( كه البته این تنظيم ها به عنوان متغير 
با همين اصطالحاتی كه با حروف بزرگ نوشته شده در خط فرمان قابل تغيير است. 

)a( شکل مرجع)c( نتيجه  Reference نقطه مبنا و راستاي )b(
نقاط5, 4 

آيا مي دانيدآيا مي دانيد
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دستورکار شماره 1 

شکل روبه رو را به كمک فرمان Rotate رسم كنيد. 
)زمان: 15 دقيقه( 

راهنمایی: با اندكی دقت متوجه می ش��وید كه ترس��يم این شکل 
با وضعيت فعلی آن، به خصوص ش��کاف ها دشوار است، بنابراین 

طبق مراحل زیر عمل كنيد. 

مراحل اجرا: 
1. شکل را در وضعيت افقی مطابق شکل روبه رو رسم كنيد. 

2. فرمان Rotate را وارد كنيد. 

3. شکل را در یک مرحله به روش گروهی انتخاب كنيد. 

4. برای پایان دادن به پيغام انتخاب فقط اینتر كنيد. 

5. نقطه 1 را به كمک گيره های شيئی وارد كنيد. 

6. عدد 60 را به عنوان زاویه  دوران وارد كنيد. 

Specify Rotation Angle or ...: 60

7. فایل خود را ذخيره كنيد. 
8. نتيجه  كار را برای تأیيد و ارزش��يابی ب��ه هنرآموز محترم ارائه 

كنيد. 

Command: Rotate یا Ro↵

Select objects: انتخاب شکل ↵ 

Select objects: 

Specify base point: 1 نقطه
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دستورکار شماره  2 

نقش��ه روب��ه رو را در كاغذ A4 در الیه های مربوط رس��م 
كنيد. 

)زمان 25 دقيقه( 

تذکر: همان طور كه می دانيد قس��مت سمت راست نمای 
روب��ه رو باید با طول حقيقی رس��م ش��ود، بنابراین طبق 

مراحل زیر عمل كنيد. 

مراحل اجرا: 
1. نمای افقي نقشه را مطابق شکل روبه رو رسم كنيد. 

راهنمایی: از همين ابتدا می توانيد فضای كافی برای نمای 
روبه رو در نظر بگيرید و یا پس از رس��م نمای افقي آن را 

به كمک فرمان Move جابه جا كنيد. 
2. فرمان Rotate را وارد كنيد. 

3. قس��مت موردنظر را مطابق شکل روبه رو انتخاب كنيد. 

4. برای پایان دادن به انتخاب اینتر كنيد. 

5. مرك��ز دای��ره را به كمک گيره های ش��يئی به عنوان مبنا 
تعيين كنيد. 

6. حرف C را به منظور كاربرد گزینه Copy وارد كنيد. 

Command: Rotate یا Ro↵

Select objects: انتخاب شکل↵ 

Select objects: 

Specify base point: تعيين مبنا

Specify Rotation angle or [Copy/ …: C ↵
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Rotation a copy of the selected objects. 

Specify rotation angle …: 45 ↵

7. عدد 45 را به عنوان زاویه   دوران وارد كنيد. 

8. یک الیه  كمکی به نام Aid با ضخامت خط 0.25 ایجاد 
كنيد و قسمت دوران یافته را به آن منتقل كنيد.  

9. نمای روبه روی نقش��ه را مطابق شکل روبه رو به كمک 
گيره های شيئی و ابزار ردیابی )OTrack( رسم كنيد. 

10. الیه  كمکی Aid را خام��وش )off( كنيد. )نتيجه باید 
مطابق شکل روبه رو باشد.(

11. فایل خود را ذخيره كنيد. 
12. نتيج��ه  كار را به منظور تأیيد و ارزش��يابی به هنرآموز 

محترم ارائه كنيد. 

يادآوري

مالحظه می كنيد قسمت سمت راست نمای روبه رو 
در این حالت دارای طول حقيقی است.
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 Array فرمان
فرم��ان Array برای تکثير اش��ياء متعدد با فاصله یکس��ان قابل اجراس��ت. اصطالحًا ب��ه آن آرایه نيز می گویند. 
به كمک این فرمان به دو حالت قطبی )Polar( مطابق شکل )الف( و مستطيلي )Rectangular( مطابق شکل 

)ب( می توان اشياء را تکثير كرد. 

شکل )الف( شکل )ب(

 Array اجرای فرمان
ب��ا وارد كردن فرمان Array به ش��يوه های درج ش��ده در جدول 

روبه رو، یک پنجره محاوره ای به شکل زیر ظاهر می شود. 

شيوه هاي ورود فرمان

Modify Toolbar

ArrayModify Menu

Array یا ARCommand

حالت قطبی)دایره ای( اغلب برای قطعات صنعتی مانند چر خ دنده، تيغه  فرز و غيره قابل اجراست، به نحوی 
كه با ترس��يم یک جزء و س��پس اجرای فرمان Array بر روی آن س��ایر اجزا نسبت به یک نقطه  مركزی، تکثير 
به صورت دورانی انجام می ش��ود. حالت متعامد نيز برای آرایه سطری و ستونی اشيائي مانند پيچ و مهره ها، ميخ 

پرچ ها و سوراخ های متعدد مشابه با فاصله یکسان در دو جهت عمود بر هم قابل اجراست. 

12

1. آرایه قطبي در برخي نرم افزارها به آرایه دایره اي )Circular( نيز موسوم است.
2. به آرایه مستطيلي، آرایه ماتریسي یا سطري ستوني نيز مي گویند.
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3. بر روی دكمه  Select objects  كليک می كنيم. 
4. اشياء موردنظر )جزء اوليه( را انتخاب می كنيم و با اینتر كردن به پنجره  Array باز می گردیم. 

5. در قسمت Center point مختصات مركز دوران را وارد می كنيم و یا با كليک بر روی دكمه  روبه روي
آن مركز دوران را بر روی شکل مربوط تعيين می كنيم. 

6. در كادر  Total number of items تعداد كل اجزای آرایه را وارد می كنيم. 
7. در كادر  Angle to fill زاویه  كامل دوران را وارد می كنيم. 

preview كليک و آرایه را بررسی می كنيم.  8. بر روی دكمه 
9. پس از بررسی درستی آرایه در پنجره  ظاهرشده می توانيم:

Accept كليک كنيم.  الف( برای تأیيد نهایی روی دكمه 
Modify كليک كنيم تا به پنجره ی Array بازگردیم.  ب( برای اصالح تنظيمات بر روی دكمه 

cancel كليک كنيم.  ج( برای انصراف از ایجاد آرایه روی دكمه   

در این پنجره گزینه Polar Array برای آرایه قطبی و گزینه  Rectangular Array برای آرایه اجرا می ش��ود. در 
ادامه به شرح هر یک می پردازیم. 

 )Polar Array( مراحل ایجاد آرایه قطبی
1. فرمان Array را وارد می كنيم. 

2. گزینه  Polar Array  را فعال می كنيم تا پنجره به شکل زیر درآید: 
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عملکرد سایر قسمت های پنجره Polar Array به شرح زیر است. 
]گزینه های قسمت Method[: این گزینه ها مربوط به تعداد اجزا و زاویه  دوران است كه عبارت  اند از: 

 ◄ Total number of items & Angle to fill روش
در ای��ن روش كه به صورت پيش فرض جاری اس��ت امکان ایج��اد آرایه با تعيين 
تعداد كل اجزاء و زاویه ی كامل آرایه اس��ت. اگرچه در اغلب قطعات زاویه   كامل 
آرایه ْ 360 است اما گاهی نيز پيش می آید كه زاویه  كامل نظير شکل روبه رو كمتر 

از 360 درجه است. 

 ◄ Total number of items & Angle between items روش
در این روش تعداد كل اجزای آرایه و زاویه بين آن ها قابل تنظيم است. با انتخاب 
-Angle b Polar Array كادر مربوط به زاویه بين اجزاء    ای��ن روش در پنج��ره 

tween items فعال می شود. 

شکل روبه رو نمونه ای از كاربرد این روش را نشان می دهد. 

◄ Angle to fill & Angle between items  روش
در این روش زاویه  نهایی آرایه و زاویه بين اجزا قابل تنظيم اس��ت. با انتخاب آن 
در پنج��ره   Polar Array، كادر مربوط به تعداد اجزای غيرفعال و كادرهای زاویه   
كامل و زاویه بين اجزا قابل تنظيم اس��ت. ش��کل روبه رو نمونه ای از كاربرد این 

روش را نشان می دهد. 

]گزینه  Rotate items as copied[: با فعال بودن این گزینه وضعيت 
اجزای تکثير ش��ده در راستای مركز آرایه )Center point( درمی آید 

و با فعال نبودن آن وضعيت اجزا در حالت اوليه باقی می ماند. 
 Rotate items as copied   Rotate items as copied 
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)Rectangular Array( مراحل ایجاد آرایه ماتریسي
Command: Array یا Ar .را وارد می كنيم Array 1. فرمان

2. گزینه  Rectangular Array  را فعال می كنيم تا پنجره شکل ظاهر شود. 

دكمه More  : با كليک بر روی این دكمه قسمتی به زیر پنجره  Array اضافه می شود. در 
این حالت می توان نقطه  مبنای جزء اوليه را نسبت به مركز دوران آرایه تنظيم كرد. براي مثال به شکل هاي 
زیر توجه كنيد، در حالت عادي طبق پيش فرض نقطه مبناي مس��تطيل را گوش��ه  اول آن در نظر مي گيریم 
و نتيجه polararray مانند ش��کل )الف( مي ش��ود. در صورتي كه به كمک گزینه Basepoint در قس��مت 

object base point مي توانيم مبناي آن را مركز مستطيل تعيين مي كنيم تا نتيجه آن شکل )ب( شود. 

نكته
 )couanter clock wise=ccw(  جهت مثبت زاویه ها در آرایه قطبی برخالف جهت ساعتگرد
است و جهت منفی زاویه ها در آرایه موافق جهت ساعتگرد )clock wise=cw( تنظيم می شود. 

)ب()الف(

آيا مي دانيد
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3. بر روی دكمه  Select objects  كليک می كنيم. 
4. اش��ياء موردنظ��ر را )جزء اولي��ه( را انتخاب می كني��م و با اینتر كردن ب��ه پنج��ره  Rectangular Array باز 

می گردیم. 
5. در كادر  Rows، تعداد سطرهای آرایه را وارد می كنيم. 

6. در كادر  Columns تعداد ستون های آرایه را وارد می كنيم. 
7. در كادر  Row offset فاصله بين سطرها را وارد می كنيم. 

8. در كادر  Columns offset فاصله  بين ستون ها را وارد می كنيم. 
9. در كادر  Angle of Array زاویه  راستای آرایه را وارد می كنيم. 

preview كليک و آرایه ایجاد شده را بررسی می كنيم.  10. بر روی دكمه 
11. پس از بررسی آرایه به كمک پنجره روبه رو می توانيم: 

Accept كليک كنيم.  الف( برای تأیيد بر روی دكمه 

Modify كليک كنيم تا به پنجره  Array باز گردیم.  ب( برای اصالح تنظيمات روی دكمه  
cancel كليک كنيم.  ج( برای انصراف از ایجاد آرایه روی دكمه  

نكته

در ه��ر یک از مراحل 7 ت��ا 9 می توانيم مقادیر تنظيمی را به كمک دكمه های مربوط  
روی شکل در محيط ترسيمی به كمک موس تعيين كنيم. 

نكته

در آرایه مستطيلي به صورت پيش فرض راستای ایجاد سطرها به سمت راست و راستای 
ایجاد س��تون ها به سمت باال نس��بت به جزء اوليه است و در صورتی كه فواصل اجزا در 
جهت س��طرها و س��تون ها منفی وارد ش��ود راس��تای ایجاد آرایه به سمت چپ و پایين 

خواهد شد. 
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دستورکار شماره  3 

شکل روبه رو را به كمک فرمان Array رسم كنيد 
)زمان 15 دقيقه( 

مراحل اجرا: 
1. مستطيل بزرگ و یک مستطيل كوچک را مطابق شکل روبه رو 

رسم كنيد. 
2. فرمان Array را وارد كنيد. 

Command: Array یا Ar↵

3. گزینه Rectangular Array را فعال كنيد. 

4. بر روی دكمه  Select objects  كليک كنيد. 
5. مستطيل كوچک را انتخاب و اینتر كنيد. 

6. در كادر  Rows  عدد 12 را وارد كنيد.
 7. در كادر  Columns  عدد 2 را وارد كنيد. 
8. در كادر  Row offset  عدد 5 را وارد كنيد. 

9. در كادر  Columns offset عدد 30 را وارد كنيد. 
Preview كليک و آرایه را بررسی كنيد.  10. بر روی دكمه 

Accept از پنجره   11. در صورت درس��تی آرایه ب��ر روی دكمه 
ظاهر شده كليک كنيد. 

12. فایل خود را ذخيره كنيد. 
13. نتيجه  كار را براي تأیيد و ارزش��يابی به هنرآموز محترم ارائه 

كنيد. 
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دستورکار شماره  4 

شکل روبه رو را به كمک فرمان Array رسم كنيد. 
)زمان 15 دقيقه(  

مراحل اجرا: 
1. دایره های��ی به قطر 10 ،20 و 40 و خطوط تقارن را مطابق ش��کل روبه رو رس��م 

كنيد. 
2. فرمان Array را وارد كنيد. 

3. گزینه Polar Array را فعال كنيد.
4. بر روی دكمه  select object           كليک كنيد. 

5. دایره ای به قطر 10 را مطابق شکل روبه رو انتخاب كنيد، و با اینتر كردن به پنجره 
Array بازگردید. 

6. بر روی دكمه  Center point             كليک و مركز دایره  به قطر 20 را به عنوان 
مركز دوران تعيين كنيد. 

7. در كادر   Total number of items تع��داد كل اج��زا یعنی عدد 12 را وارد 
كنيد.

 
Preview كليک و آرایه را بررسی كنيد.  8. بر روی دكمه 

Accept كليک كنيد. نتيجه باید مطابق  9. در صورت درس��تی آرایه بر روی دكم��ه  
شکل روبه رو باشد. 

10. به كمک فرمان Trim قسمت های اضافی را حذف كنيد. 

11. فایل خود را ذخيره كنيد. 
12. نتيجه  كار را به منظور ارزشيابی و تأیيد نهایی به هنرآموز محترم نشان دهيد. 

Command: Array یا Ar↵
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ارزشيابی پایانی 
نظری ◄ 

1. عملکرد و كاربرد فرمان Rotate را بنویسيد. 
2. مراحل اجرای فرمان Rotate را بنویسيد. 

3. عملکرد گزینه Reference در فرمان Rotate چيست؟ 
4. فرمان Array در اتوكد چه كاربردی دارد؟ 

5. فرمان Array به چه حالت هایی قابل اجراست و هر حالت چه كاربردی دارد؟ 
6. مفهوم و كاربرد هر یک از عبارت های زیر را در حالت Polar Array بنویسيد: 

 Total number of items & angle to fill )الف
 Total number of items & angle between items )ب

 Angle to fill & Angle between items  )ج
7. عملکرد گزینه  Angle of Array در پنجره Rectangular Array را همراه با شکل توضيح دهيد. 

8. برای تبدیل وضعيت ش��کل روبه رو از حالت A به حالت B عملکرد فرمان  Rotate و Mirror )یک بار اجرا 
كردن( یکی است. 

 درست    نادرست 

9. جهت پيش فرض دوران در فرمان Rotate خالف حركت ساعتگرد است؟  
 درست    نادرست 

10. برای ترسيم نقشه چرخ  دنده ها حالت Rectangular در فرمان Array اجرا می شود؟ 
 درست    نادرست 

11. برای تکثير نماد صندلی دورميز مطابق شکل روبه رو، گزینه  
Rotate items as Copied باید غيرفعال شود.  

 درست    نادرست 
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12. در آرایه مستطيلی، راستای سطرها )Rows( هميشه بر راستای ستون ها )Columns( عمود است. 
 درست    نادرست 

13. برای دوران به منظور پيدا كردن اندازه  حقيقی اشياء چه فرمانی اجرا می شود؟ 
 Scale )د    Rotate )ج    Mirror )ب    Move )الف 

14. كدام فرمان در منوی ميان بر )short cut Menu( قابل دسترسی نيست؟ 
 Scale )د   Rotate )ج    Move )ب    Array )الف 

15. برای تعيين مركز دوران در پنجره  Polar Array كدام گزینه اجرا می شود؟ 
 Center point )ب      base point )الف 

 Rotate items as Copied )د     Angle between items )ج 
16. كدام گزینه برای تعيين تعداد اجزای آرایه قطبي اجرا می شود؟ 

 Angle to fill )ب     Total number of items )الف 
 Select objects )د     Angle between items )ج 

17. كدام گزینه در آرایه مستطيلی برای تعيين فاصله بين ستون ها اجرا می شود؟ 
 Column offset )ب      Row offset )الف 

 Column distance )د      Angle of Array )ج 
18. اگر بخواهيم به كمک فرمان Rotate شکل روبه رو را طوري دوران دهيم كه راستاي

 فلش روي 90 درجه قرار بگيرد كدام گزینه كاربرد دارد.
 Reference )ب     Throught )الف 
Base Point )د     Displacement )ج 
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عملی )زمان 180 ◄ دقيقه( 

1. نقشه های ذیل را در الیه های الزم روی برگه ی A4 به همراه كادر و جدول ترسيم كنيد.

رسام

كنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغييرات:
عنوان نقشه: 

تولرانس:نام قطعه:

مقياس:

جنس:
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2. برای هر یک از نقشه های زیر نمای موجود و تصویر مجسم كاوالير طبق شکل های مربوط ترسيم كنيد.
راهنمایی: برای تصویر مجسم كاوالير از روی نمای دوبعدی كپی برداری كنيد.
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پس از آموزش این توانایی، از فراگير انتظار می رود: ◄ 
- عملکرد و كاربرد فرمان Scale را توضيح دهد. 

- فرمان Scale را در ویرایش نقشه اجرا كند. 
- عملک��رد گزینه Reference  در فرمان Scale را به صورت 

كاربردی بيان كند. 
- عملکرد و كاربرد فرمان Lengthen را توضيح دهد. 

- عملکرد هر یک از گزینه های فرمان  Lengthen را توضيح دهد. 
- فرمان Lengthen را در ویرایش اشياء اجرا كند. 

- عملکرد و كاربرد فرمان Stretch را بيان كند.
 Move با فرمان های Stretch وجه اشتراک و تفاوت فرمان -

و Scale را بيان كند. 

مدت زمان آموزش
جمععملينظري
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  Stretch،Lengthen،Scale توانایی اجرای فرمان های
 )Grips( و ویرایش اشياء به کمک گریپ ها

- فرمان Stretch را اجرا كند و مراحل اجرای آن را توضيح دهد. 
- فرمان Stretch را در ویرایش اشياء نقشه اجرا كند. 

- مفهوم و انواع گریپ های اشياء را بيان كند. 
- توانایی های ویرایش��ی هر یک از گریپ های یک شيء را 

معرفي كند. 
- اشياء را به كمک گریپ های آن ویرایش كند.   

- فرمان ه��ای ویرایش��ی copy، move، rotate ،Stretch و 
Mirror را به كمک گریپ ها اجرا كند. 



پيش آزمون 

1. در نقشه كشی، تصویر قطعات بزرگ و یا قطعات بسيار كوچک را چگونه در كاغذهای استاندارد رسم می كنيد؟ 
2. آیا در اتوكد نيز حتمًا باید در هنگام ترسيم نقشه مقياس آن را محاسبه و اعمال كنيد؟ 

3. مفهوم اصطالح Scale چيست، آیا با اصطالح اشل ارتباط دارد؟ 
4. آیا با اجرای فرمان Zoom به هدف مقياس دهی به اشياء می رسيم؟ 

5. فرمان Scale با فرمان Zoom چه تفاوتی دارد؟ 
6. برای تبدیل كادر كاغذ A4 به كادر كاغذ A3 چگونه عمل می كنيد؟ 

7. مفهوم و عملکرد فرمان lengthen چيست؟ 
8. پاره خط AB از پيش رس��م شده است، ولی اندازه آن را نمی دانيم. اگر بخواهيم اندازه آن را به 

40mm برسانيم، به چه شيوه ای عمل  كنيم؟ 

 

9. مفهوم Stretch چيست و در نقشه كشی چه كاربردی دارد؟ 
10. برای تبدیل شکل A به شکل B در اتوكد چه كنيم. 

11. وقتی اشياء ترسيمی را خارج از فرمان انتخاب می كنيم، مربع های آبی رنگی كه بر روی آن ها ظاهر می شوند، چه مفهومی 
دارند؟ 

12. اگ��ر ب��ر روی مربع های آبی  رنگ كه پس از انتخاب اش��ياء )خارج از فرمان( ظاهر می ش��وند، كليک كنيم چه تغييری 
به وجود می آید؛ در خط فرمان چه پيغامی ظاهر می شود؟ 
13. عملکرد و كاربرد گریپ های گوناگون اشياء چيست؟ 
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 Scale فرمان
فرمان Scale )= مقياس( برای بزرگ و یا كوچک كردن ابعاد اشياء اجرا می شود. شکل زیر را ببينيد. 

در حالت )الف( نفش��ه با مقياس 1:1 رس��م شده است و بر اساس قواعد نقشه كشی مقياس نقشه با ابعاد كاغذ و 
كادر جدول متناسب نيست. 

بنابراین در حالت )ب( به كمک فرمان Scale مقياس آن به 1:2 تغيير یافته است. 
به آس��انی پی می بریم كه با وجود این فرمان نيازی به رس��م مجدد اشياء در صورت بزرگ یا كوچک بودن آن ها 
نيس��ت. نکته دیگر این كه حتی در هنگام رس��م نيازی به محاس��به مقياس نقشه  نس��بت به اندازه كاغذ نيست. 
به عبارت دیگر می توان همه اش��ياء را با مقياس 1:1 رس��م و س��پس به كمک فرمان Scale آن را متناسب با ابعاد 

كاغذ و كادر جدول تنظيم كرد. 
همان ط��ور كه از قواعد نقشه كش��ی می دانيد، اعداد بزرگ تر از 1 به عنوان ضری��ب مقياس افزاینده به منظور 

بزرگ كردن و اعداد بين 0 و 1 به عنوان ضریب مقياس كاهنده به  منظور كوچک كردن اشياء به كار می رود.   

)ب( )الف(

برای كوچک كردن اشياء ضریب مقياس كاهنده را می توان به صورت اعشاری وارد كرد. 
مثاًل عدد 0.5  برای نصف كردن ابعاد شيء انتخابی به كار می رود.  

Scale اجرای فرمان 
فرمان Scale را به ش��يوه های درج ش��ده در جدول می توان وارد 

كرد.  

شيوه هاي ورود فرمان
Midify Toolbar

ScaleModify Menu

Scale یا SCCommand line

ScaleShortcut Menu

نكته



47

برای وارد كردن فرمان های ویرایشی از جمله Scale از راه منوی ميان بر، ابتدا باید اشياء 
انتخاب شده و سپس در صفحه ترسيمی، كليک راست كنيم. 

Scale مراحل اجرای فرمان

↵ SC یا 1Command: Scale. فرمان Scale را وارد می كنيم. 

 :2Select objects. اشياء را انتخاب می كنيم. 

↵ :3Select objects. برای پایان دادن به انتخاب اینتر می  كنيم. 

:4Specify base point. نقطه مبنا را تعيين می كنيم. 

5. ضریب مقياس را وارد یا گزینه های دیگر را 
انتخاب می كنيم.

Specify Scale factor or ]copy/Reference[ 

<1.000>

ضریب مقياس را می توان به كمک موس با انتخاب نقطه ای نسبت به نقطه مبنای مقياس 
تعيين كرد. به عبارت دیگر ضریب مقياس عبارت اس��ت از فاصله نقطه انتخابی تا نقطه 

مبنای مقياس. 

]گزینه Copy[: این گزینه برای ایجاد كپی از شيء انتخابی ضمن مقياس گذاری اجرا می شود. 

Scale در اجرای فرمان Copy الف( كاربرد گزینه(
شيء جدیداشياء جدید شيء انتخابیشيء انتخابی

)ب( اجرای فرمان Scale بدون كپی

يادآوري

نكته
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]گزینه  Reference[: به كمک این گزینه می توان ضریب مقياس اش��ياء انتخابی را برحس��ب نس��بت یک طول 
مرجع )Reference( و یک طول جدید تعيين كرد و كاربرد آن بيش��تر در مواقعی اس��ت كه ضریب مقياس دقيقًا 
مشخص نيست، یا ضریب عددی رادیکالي، است. مثاًل برای تبدیل كادر A4 به كادر A3 كه ضریب آن 2   است، 

و عدد 2   را  به راحتی نمی توان وارد كرد چنين عمل می كنيم. 

Command: Scale یا SC ↵             .را وارد می كنيم Scale 1. فرمان
Select objects:                    .را انتخاب می كنيم A4 2. كادر
Select objects: ↵                        .3. برای پایان دادن به انتخاب اینتر می كنيم
Specify base point:       .4. گوشه سمت چپ و پایين كادر را به عنوان مبنا انتخاب می كنيم

5. حرف R را به منظور كاربرد گزینه Reference وارد می كنيم. 
Specify Scale factor or ]copy/Reference[ : R ↵          

6. عدد 297 را به عنوان طول مرجع وارد می كنيم.
Specify Reference Length <1>: 297 ↵    

7. عدد 420 را به عنوان طول جدید وارد می كنيم. 
Specify new Length or ]point[: 420↵ 

]گزین��ه Point[: در صورتی كه گزینه  Reference را برای مقياس گذاری انتخاب كنيم برای تعيين طول جدید، با 
وارد كردن حرف P، دو نقطه  انتخابی بر روی اشياء نقشه را به عنوان طول جدید معرفی می كنيم. 
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دستورکار شماره 1 

نقشه مقابل را با اندازه های دقيق روی كاغذ A4 در الیه های مربوط رسم  كنيد. 
تذکر: اندازه گذاری نيازی نيست. 

 )زمان 15 دقيقه(

راهنمایی: با توجه به اندازه های اعش��اری ابتدا ش��کل را با مقياس 1:1 رسم كنيد، 
سپس به كمک فرمان Scale آن را متناسب با كاغذ A4 درآورید. 

مراحل اجرا:  
1. اندازه كاغذ، الیه های الزم، كادر، و جدول را تنظيم كنيد. 

2. نقشه را با مقياس 1:1 خارج از كادر رسم كنيد. 
3. فرمان Scale را وارد كنيد. 

4. شکل را انتخاب كنيد. 

5. برای پایان دادن به انتخاب اینتر كنيد. 

6. نقطه A را به عنوان مبنا انتخاب كنيد. 

7. عدد 0.5  را به عنوان ضریب مقياس وارد كنيد. 

تذکر: نتيجه باید شکل روبه رو باشد. 

8. به كمک فرمان Move شکل را به داخل A4 مطابق شکل روبه رو منتقل كنيد. 
9. فایل خود را ذخيره كنيد.

10. نتيجه كار را پس از تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه كنيد.

Command: Scale ↵

Select objects: انتخاب گروهی

Select objects: ↵ 

Specify base point:

Specify Scale factor …: 0.5 ↵
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 Lengthen فرمان
فرمان Lengthen برای تغيير طول و زاویه اش��ياء 
خطی باز )open( اجرا می ش��ود؛ اشياء خطی باز 

عبارت اند از: 

خط��وط )lines(، كمان ه��ای دایره ای )Circular arc(، چن��د خطی یکپارچ��ه )Polylines(، كمان های بيضوی
)Elliptical arcs(، و منحنی ه��ای نقطه یابی )Splines(. عملکرد فرمان Lengthen از یک طرف ش��بيه  عملکرد 
فرمان Stretch اس��ت، با این تفاوت كه در این فرمان تنها امکان انتخاب اش��ياء خطی است و امکان تغيير طول 
فقط در امتداد شيء وجود دارد. از سوی دیگر عملکرد آن شبيه  به عملکرد فرمان Extend است، با این تفاوت 
كه در فرمان Extend باید مرز مشخصی برای امتداد دادن اشياء وجود داشته باشد. اما در فرمان Lengthen تغيير 

طول به صورت عددی یا شناور انجام می شود و نيازی به مرز نيست. 
فرمان Lengthen عالوه بر امکانات تغيير طول و زاویه، گزارشی از طول و زاویه شيء انتخابی، اعم از بسته 

یا باز، را ارائه می كند؛ درواقع اندازه گيری طول و زاویه را انجام می دهد. 

Lengthen اجرای فرمان
شيوه هاي ورود فرمان

LengthenModify menu

Lengthen یا LENCommand line

Lengthen مراحل اجراي فرمان

 ↵ Len یا 1Command: Lengthen. فرمان Lengthen را وارد می كنيم. 

2. یک ش��يء خط��ی انتخاب، ی��ا گزینه 
دیگری انتخاب می كنيم.                                                  

طول جاري )فعلي( ش��يء انتخاب شده ...

Selelct an object or ]DElta/ Percent/Total/ DYnamic[:↵

Current Length: ...

3. یک ش��يء دیگر انتخ��اب می كنيم، یا 
گزین��ه  دیگری انتخاب می كنيم، و یا برای 
پایان دادن به اجرای فرمان اینتر می كنيم. 

Selelct an object or ]DElta/ Percent/Total/ Dynamic[:↵
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 Lengthen گزینه های فرمان
[گزینه  DElta]: با وارد کردن حروف DE از طریق این گزینه می توانیم مقدار تغییر طول و زاویه اشیاء خطی باز 
را تعیین کنیم. تغییر طول یا زاویه از طریق گزینه  DElta به صورت جبری صورت می گیرد، یعنی مقدار مثبت به 

منزله افزودن و مقدار منفی به منزله کاستن از طول یا زاویه کاربرد دارد. 
تذکر: برای اجرای گزینه DElta حتمًا باید حروف DE را وارد کنیم. 

[گزینه   Angle]: برای تغییر زاویه قطاع کمان دایره  یا کمان بیضي اجرا می شود. 
[گزینه  Percent]: این گزینه برای تغییر طول و زاویه برحس��ب درصد نس��بت به طول یا زاویه موجود ش��يء 
انتخابی اجرا می ش��ود. اجرا و عملکرد این گزینه ش��بیه گزینه Delta اس��ت، با این تفاوت که اندازه تغییر طول 
نسبتی از عدد 100 است، به نحوی که اعداد بزرگ تر از 100 تغییرات افزاینده و اعداد کوچک تر از 100 تغییرات 

کاهنده را انجام می دهند. مثاًل عدد 200 طول یا زاویه را دو برابر و عدد 50 طول یا زاویه را نصف می کند. 
[گزینه  Total]: به کمک گزینه Total، طول کل پاره خط یا کمان، صرف نظر از اندازه فعلی آن، تعیین می ش��ود. 
در صورتی که اندازه  موجود از اندازه کل کمتر باشد، اجرای این گزینه باعث افزایش طول و در صورتی که اندازه  
موجود از اندازه کل بیش��تر باش��د باعث کاهش طول می ش��ود. به کمک گزینه  Total می توان زاویه قطاع کمان 

دایره  یا کمان بیضی را نیز تغییر داد. 

[گزین��ه  Dynamic]: از طری��ق این گزینه می توان با وارد کردن حروف Dy و با انتخاب انتهای پاره خط یا کمان 
و به کمک موس، طول آن را تغییر داد. این تذکر الزم است که در این اجرا انتهای دیگر پاره خط یا کمان ثابت 

می ماند و تغییرات در امتداد پاره خط کمان صورت می گیرد. 

در اج��رای گزین��ه Total، اندازه کاهش یا افزای��ش طول بر انتهای ش��يء انتخابی انجام 
می ش��ود، به بیان دیگر اندازه  تعیین شده به عنوان طول کل از ابتدای شيء محاسبه می شود؛ 

ابتدای هر شيء اولین نقطه تعیین شده در هنگام ترسیم آن شيء است. 

هنگام ترسیم

طول کل

هنگام تغییر طول

آيا مي دانيد
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 Stretch فرمان
فرمان Stretch به مفهوم کش��ش برای تغییر اندازه  اش��یاء در یک جهت کاربرد دارد. برای روش��ن شدن مطلب 

شکل زیر را ببینید. 

در این ش��کل حالت )الف( به کمک فرمان Stretch به حالت )ب( تبدیل ش��ده اس��ت. همان طور که مالحظه 
می کنید، در هنگام انتخاب موضوع، نیمه ی س��مت راست ش��کل به کمک کادر Crossing انتخاب شده است. 
بنابراین در فرایند اجرای فرمان Stretch دایره و پاره خط قائم س��مت راست جابه جا شده است و پاره خط های 
افقی تحت کش��ش قرار گرفته اند. جالب این اس��ت که فرمان Stretch قابلیت اجرای فرمان Move را نیز دارد. 
البته به ش��رطی که تمام اشیاء موردنظر انتخاب شده باشند. همچنین تغییر اندازه  اشیاء نیز همانند انجام مقیاس 

در یک جهت است. جالب است که فرمان Stretch برای کوتاه کردن اندازه اشیاء نیز اجرا می شود. 

 Stretch اجرای فرمان
فرمان Stretch به ش��یوه های درج ش��ده  در جدول روبه رو وارد 

می شود. 

شيوه هاي ورود فرمان
Modify Toolbar

StretchModify Menu

Stretch یا SCommand line

StretchShortcut Menu

کشش

فشار

)الف(

)الف(

)ب(

)ب(
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Stretch مراحل اجراي فرمان

   ↵ S یا 1Command: Stretch. فرمان stretch را وارد می کنیم. 

2. اشیاء موردنظر را به کمک کادر انتخاب 
Crossing انتخاب می کنیم. 

Select objects to stretch by Crossing – window 

or crossing polygon … Select objects: 

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

4. نقط��ه مبن��ای تغیی��ر ان��دازه را تعیی��ن 
می کنیم. 

Specify base point or [Displacement] 

<displacement>

5. نقطه  دوم )مقصد( را تعیین می کنیم. 
Specify second point or <use first point  as 

displacement>

حتمًا متوجه شده اید که فرآیند اجرای فرمان stretch بسیار شبیه فرمان Move است، بنابراین اجرای گزینه 
Displacement و پیش فرض use first point  as displacement نیز دقیقًا شبیه فرمان Move است. 

، ک��ه در آن ی��ک  ◄ Crossing Window

پنج��ره )چهارضلعی( به ص��ورت خط چین 
وجود دارد. )شکل روبه رو( 

يادآوري

، که در آن یک کادر  ◄ crossing polygon

چندضلعی به صورت خط چین وجود دارد. 
بیش��تر برای شکل های شلوغ به کار می رود. 

)شکل روبه ور(

آيا مي دانيد

همان طور که در ابتدای بحث و فرایند اجرای فرمان stretch اش��اره ش��د، برای انتخاب اش��یاء 
حتمًا باید از کادر Crossing اس��تفاده کرد، زیرا تنها از این طریق اس��ت که اش��یاء داخل کادر 
جابه جا می ش��ود و اش��یاء متقاطع با کادر تحت  تغییر اندازه قرار می گیرند. یادآوری می شود که 

کادر Crossing به دو شکل قابل استفاده است. 
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دستورکار شماره 2 

)زمان: 10 دقیقه( 

مراحل اجرا:
1. شکل اولیه را رسم کنید. 

2. فرمان stretch را وارد کنید.    
Command: stretch یا S↵

3. نیمه راس��ت نقش��ه را مطابق ش��کل روب��ه رو انتخاب 
کنید. 

Select objects: 

4. برای پایان دادن به انتخاب اینتر کنید. 
Select objects: ↵

5. نقطه  B را به عنوان نقطه مبنا انتخاب کنید. 
Specify base point …: 

6. مکان نما را به س��مت راست حرکت داده و عدد 20 را 
به عنوان نقطه دوم )مقصد( وارد کنید. 

Specify second point …: 20↵

)الف( )ب(

 ابتدا شکل )الف( را رسم کرده و سپس با فرمان stretch آن را به شکل )ب( تبدیل کنید؛ کاربرد الیه ها و ترسیم خطوط 
محور الزامي است.
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 Grips ابزار
وقتی اش��یاء را خارج از فرمان ها انتخاب می کنیم ضمن خط چین 
ش��دن اش��یاء انتخابی، عالیم )معموالً آبی رنگ( به ش��کل مربع، 
 )Grips( مثلث، دایره و غیره ظاهر می ش��وند ک��ه به آن ها گریپ

می گویند.
گریپ ها ابزاری هستند که با کلیک کردن بر روی آن ها می توان 
برخ��ی عملیات ویرایش��ی پرکاربرد را بر روی اش��یاء انجام داد. 
به ش��کل های روبه رو توجه کنید و پاسخ دهید. چرا تعداد و 

نوع گریپ ها در هر شيء متفاوت است؟ 
پاس��خ این پرس��ش در درون نوع اشیاء تش��کیل دهنده شکل 

نهفته است که در ادامه به آن می پردازیم.

عملکرد و قابليت گریپنحوه  ظهور و دستيابی به گریپ اشياءنمادنوع گریپ

Standardو تحت زاویه درون یک صفحه  دوبعدی در هر جهت y و x نقطه مبنا، حرکت در جهت

Linear
به سمت جلو یا عقب در یک جهت تعریف شده 

یا در طول یک محور
حرکت خطی

Rotationحرکت چرخشی )دورانی(حول یک محور خطی

Flip حرکت تعویضکلیک به  منظور تعویض جهت مرجع بلوک ها

Alignment داخل ی��ک صفحه دوبعدی وقت��ی که بر روی
هم راستا )هم تراز( کردنشيء حرکت می کنیم. 

Lookup کلیک در صفحه نمایش و ظهور لیست جزئیات
نمایش و مرور جزئیاتمربوط 
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يادآوري

اجرای فرمان هاي ویرایشي به کمک گریپ ها 
بعد از انتخاب اش��یاء و ظاهر ش��دن گریپ ه��ا اگر بر روی هر گریپ کلیک کنیم آن گریپ ب��ه رنگ دیگر )معموالً قرمز( 

درمی آید که به آن گریپ فعال می گویند و بالفاصله فرمان stretch به صورت خودکاربه شرح زیر وارد می شود: 
Command: 
** stretch** 

 Specify stretch point                     .که می توانیم نقطه کشش را تعیین کنیم
or [Base point/copy/undo/exit]                          .یا گزینه های مربوط را انتخاب کنیم

**Move **                                                                                      Stretch و اگر بدون پاسخ به پیغام فرمان
فقط اینتر کنیم، فرمان Move وارد می شود، 

Specify Move point                             ،که می توانیم نقطه مقصد جابه جایی شيء انتخابی را تعیین
or  [Base point/copy/undo/exit]:                                            .یا گزینه های مربوط را انتخاب کنیم

 **Rotate**                                              .اینتر کنیم Move و اگر مجدداً بدون پاسخ به پیغام فرمان
 Specify Rotation angle                                                                   وارد می شود؛ Rotate فرمان

که می توانیم زاویه چرخش )دوران( شيء انتخابی را تعیین، 
  or [Base point/copy/Reference /exit]:                 یا گزینه دیگری را انتخاب کنیم
 **scale**           فقط اینتر کنیم Rotate و اگر مجدداً بدون پاسخ به پیغام فرمان

فرمان scale وارد می شود، 
 Specify scale factor                             که می توانیم ضریب )نسبت( مقیاس شيء انتخابی را تعیین کنیم
  or [Base point/copy/undo/Reference /exit]:                                   .یا گزینه دیگری را انتخاب کنیم

**Mirror**        .اینتر کنیم Scale و اگر مجدداً بدون پاسخ به پیغام فرمان
Specify second point                  ،وارد می شود Mirror فرمان
 or [Base point/Copy/                                    .که می توانیم نقطه دوم خط تقارن را وارد کنیم
undo/exit ]:           .یا گزینه  ي دیگری را انتخاب کنیم

و اگر مجدداً بدون پاسخ به پیغام فرمان Mirror اینتر کنیم.
فرمان stretch بار دیگر وارد می شود و ...  

ب��ه این عمل تکراری که به کمک گریپ ها صورت می گیرد لیس��ت چرخش��ی گریپ ه��ا )Grip cycling List(می گویند. 

1. به دلیل آشنایی قبلی با اجرای فرمان های ویرایشی لیست چرخشی گریپ ها از توضیح اجرای گزینه های 
آن ها پرهیز می کنیم. البته روشن است که در اجرای این فرمان ها به کمک گریپ ها، گریپ فعال به عنوان نقطه 

اول خط تقارن در فرمان Mirror و در سایر فرمان ها به عنوان نقطه مبنا به حساب می آید.
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یک مثال کاربردی استفاده از گریپ ها 
نحوه  ترسيم و ویرایش خط محور و تقارن   

همان ط��ور که می دانی��د، خط محور یا تقارن بای��د حدود 2 تا 3    
میلی متر از اش��یاء بی��رون بزند، به این منظ��ور در اتوکد راه های 

فراوانی وجود دارد. ساده ترین و ابتدایی ترین راه این است که: 

1. دایره )و یا هر شيء دیگر( را رسم کنیم.   

2. خطوط تقارن را به کمک گیره های شیئی Quadrant رسم کنیم. 

3. ب��ر روی ه��ر ی��ک از خطوط تق��ارن یک بار کلی��ک کنیم تا 
گریپ های آن ها ظاهر شوند. 

4. بر روی گریپ  انتهای هر خط تقارن مجدداً کلیک کنیم تا فعال 
)قرمزرنگ( شود. 

5. با حرکت مکان نما به س��مت بیرون دایره و وارد کردن عدد 3 
مقدار الزم را به آن اضافه کنیم. 

برای حفظ راستای خط تقارن از ابزار کمکی مانند polar و ortho نیز می توان کمک گرفت. 

نكته
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ارزشيابی پایانی 
نظری:  ◄

1. عملکرد و کاربرد فرمان Scale  را بنویسید. 
2. مراحل اجرای فرمان Scale را بنویسید. 

3. عملکرد گزینه  Reference در فرمان Scale را با مثال کاربردی توضیح دهید. 
4. عملکرد و کاربرد فرمان Lengthen را بیان کنید. 

5. مراحل اجرای فرمان Lengthen را بنویسید. 
6. عملکرد و کاربرد هر یک از گزینه های فرمان Lengthen را توضیح دهید. 

7. عملکرد و کاربرد فرمان Stretch را بنویسید.
8. وجه اشتراک و تفاوت فرمان Stretch با فرمان Scale و Move را بنویسید. 

9. مفهوم و کاربرد گریپ ها )Grips( را بنویسید. 
10. انواع و عملکرد گریپ های اشیاء ترسیمی را بنویسید.

11. در فرمان Scale ضریب مقیاس را به صورت کسری نمی توانیم وارد کنیم.
 درست     نادرست    

12. با فرمان Scale امکان تکثیر اشیاء انتخابی نیز هست. 
 درست     نادرست    

13. با اجرای فرمان Lengthen تغییر زاویه اشیاء خطی نیز امکان  پذیر است؟ 
 درست     نادرست    

14. فرمان Lengthen برای تغییر طول نیاز به مرز دارد. 
 درست     نادرست    

15. به کمک فرمان Stretch می توانیم یک مربع را به مستطیل تبدیل کنیم. 
 درست     نادرست    

16. به کمک فرمان Stretch می توانیم یک دایره را به بیضی تبدیل کنیم. 
 درست     نادرست    

17. در اجرای فرمان Stretch برای انتخاب موضوعات، روش انتخاب Window کاربرد ندارد. 
 درست     نادرست    

18. وقتي اشیاء بدون وارد کردن فرمان انتخاب شوند گریپ ها ظاهر می شوند. 
 درست     نادرست    
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19. پاره خطی مطابق شکل روبه رو که دارای دو گریپ است با فرمان polyline ترسیم شده است. 
 درست     نادرست    

20. تعداد گریپ های یک موضوع، به آن شيء بستگی دارد. 
 درست     نادرست    

21. برای تبدیل کادر کاغذ A4 به کادر کاغذ A3 به صورت دقیق کدام فرمان و گزینه اجرا می شود؟ 
   Move/Displacement )ب                                                   Limits/on )الف 

 Zoom/Sccale )د        Scale از فرمان Reference ج( گزینه ی 
22. کدام گزینه برای تغییر طول به صورت درصدی اجرا می شود؟ 

Dynamic )د   Total )ج    Percent )ب   Delta )الف 
 23. در تغیی��ر ط��ول پاره خط AB به کمک فرمان Lengthen، اضافه یا کم ش��دن طول در ک��دام نقطه از پاره خط صورت 

می گیرد؟                      

 B و A )د    M ج( نقطه    B ب( نقطه   A الف( نقطه 
24. برای تبدیل شکل A به شکل B با یک بار اجرای فرمان، کدام فرمان کاربرد دارد؟ 

 Extend )ب                Move )الف 
 Lengthen )د             Stretch )ج  

25. گریپ مثلثی  مربوط به کدام یک از اشیاء زیر است؟ 
 Rectangle )د    circle )ج   Arc )ب     Line )الف 

26. با فعال کردن یک گریپ کدام یک از فرمان های زیر ابتدا جاري مي شود؟ 
 Mirror )د   Rotate )ج   Move )ب    stretch )الف 

27. کدام فرمان از طریق گریپ ها قابل اجرا نیست؟ 
Array )د   Mirror )ج   Copy )ب    Move )الف 

M)First point( )Next point(BA
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عملی)زمان 180 ◄ دقيقه( 
هر یک از شکل هاي زیر را در کاغذ A4 با مقیاس 1:2 ترسیم کنید. )اندازه گذاري نیاز نیست(

راهنمایی: برای س��هولت کار، می  توانید ش��کل را با مقیاس 1:1 ترسیم نموده و سپس به کمک فرمان Scale آن را کوچک 
کرده و به داخل کادر کاغذ A4 منتقل کنید.
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6. برای قطعه   زیر مطلوب است:
الف( تهیه و تنظیم برگه A4، الیه های الزم و کادر و جدول.

ب( ترسیم طرح اول با مقیاس 1:2 بدون اندازه گذاری.
.Stretch ج( ترسیم طرح دوم از طریق تهیه کپی از طرح اول و تغییر طول آن به کمک فرمان

د( ترسیم نماي سر از طرح اول قطعه
ه( ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک متناسب با اندازه  ی طرح دوم.

طرح اول

طرح دوم



واحد کار هشتم
ایجاد و ویرایش متن و جدول

شماره  
توانایي

عنوان توانایي
زمان

جمععملينظري

ایجاد متن با فرمان های 1
 ،Single line Text ،Multiline Text

فرم��ان ب��ا  مت��ن  س��بک  تنظی��م 
Text Style و ویرایش متن با فرمان های 

 Justify Text و DDEdit ،ScaleText

224

ایجاد جدول توسط فرمان Table، ویرایش 2
جدول و تنظیم سبک متن جدول  

224



پس از آموزش این توانایی، از فراگير انتظار می رود: ◄ 
- انواع روش های نوشتن متن و فرمان های آن ها را در اتوکد 

بیان کند. 
- ابزار اختصاصی نوار ابزار Text را معرفی  کند. 

و   Single line Text فرمان ه��ای  کارب��رد  و  عملک��رد   -
Multi line Text را توضیح دهد. 

- فرمان Single line Text را براي نوشتن متن اجرا کند. 
- عملک��رد و کاربرد گزینه های فرمان Single line Text را 

بیان کند. 

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

224

 ،Single line Text ،Multiline Text ایجاد متن ب��ا فرمان ه��ای
تنظيم سبک نوش��تن متن با فرمان Text Style و ویرایش متن با 

 Justify Text و DDEdit ،ScaleText فرمان های

- عملکرد و کاربرد فرمان Text style را بیان کند. 
- قسمت های مختلف پنجره  Text style را معرفی کند. 
- فرمان Multiline Text را براي نوشتن متن اجرا کند. 

- قس��مت های مختلف ن��وار اب��زار Text Formatting را 
معرفی  کند. 

- قس��مت های مختلف پنجره  ویراس��تار متن چندخطی را 
معرفي کند. 

- متن های تک خطی و چندخطی را ویرایش کند. 



پيش آزمون

1. اصطالح انگلیسی متن چیست؟
2. نوشتن متن در نقشه کشی صنعتی چه کاربردی دارد؟

3. اصطالح Annotation چه مفهوم و کاربردی در نقشه کشی دارد؟
4. منظور از سبک متن چیست؟

5. در اتوکد با چه فرمان ها یا روش هایی می توانیم متن بنویسیم؟
6. متن های موجود )نوشته شده( چگونه ویرایش می شوند؟

7. محتوای یک متن چگونه غلط یابی و اصالح می شود؟
8. چگونه در اتوکد می توانیم متن فارسی بنویسیم؟
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 )Text( نوشتن متن
نوش��تن مت��ن در اتوکد ب��ه  منظورهای گوناگ��ون انجام 
می ش��ود، اما مهم ترین آن ها در نقشه کشی صنعتی، نوشتن 
یادداشت ها و ضمایم و اطالعات جدول های نقشه است. 
 single( ایج��اد متن در اتوکد به دو صورت تک خطی
line Text( و چندخطی )Multi line Text( انجام می شود. 

که در ادامه به شرح هر یک می پردازیم. همچنین در اتوکد 
ن��وار ابزار اختصاصی برای ایج��اد و ویرایش متن وجود 

دارد که در شکل زیر مشاهده می کنید. 

Multi line Text ایجاد متن چندخطی )پاراگرافی( 

Text Edit ویرایش انواع متن ها 

Spell check چک کردن امالیی متن 

Scale Text مقیاس متن 

Convert  معادل سازی متن ها

Text بستن نوار ابزار Close   

single line Text ایجاد متن تک خطی 

 یافتن و جایگزینی اصطالحات
Findand Replace

text Style تنظیمات سبک نوشتاري

Justify تنظیمات نقطه کنترل متن 
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 Single line Text فرمان
ب��ه کمک این فرمان می توان یک ی��ا چند خط متن ایجاد 
کرد. البته هر س��طر آن مستقل محس��وب شود، به نحوی 
که هر س��طح جداگانه قابل انتخاب، و ویرایش است. در 
هنگام اجرای فرمان متن تک خطی، ابتدا نقطه ش��روع متن 
)Start point(، س��پس ارتفاع س��طر متن )height(، و در 
نهایت زاویه ی راستای متن یا به عبارت دیگر زاویه  دوران 
س��طر )Rotation Angle( درخواست می شود، و باالخره 

فرمان آماده ی متن نویسی می شود.

 Single line Text اجرای فرمان
ورود این فرمان به ش��یوه های درج شده در جدول روبه رو 

است. 
شيوه هاي ورود فرمان

Text Toolbar

Text/ Single line TextDraw Menu

Text یا Dtext یا DtComman line

مراحل اجرای فرمان Text به  منظور ایجاد متن تک خطی

1. فرمان text را وارد می کنیم. 

گزارشی از تنظیمات جاری ارائه می شود.

 Command: textیا Dtext یا Dt ↵

Current text style: "standard" Text height: 2.5 

Annotative: No

2Specify start point of text or [Justify/style]. نقطه ش��روع متن را معین، یا گزینه دیگر انتخاب می کنیم.

:<پیش فرض> :3Specify height. ارتفاع سطر متن را تعیین می کنیم. 

 :4Specify yotation angle of text. زاویه  دوران متن )راستا( را تعیین می کنیم. 

 :5Enter text. متن موردنظر را می نویسیم و در پایان هر سطر اینتر می کنیم. 

 :6Enter text. برای پایان دادن به متن نویسی، دو بار اینتر می کنیم. 
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[گزین��ه Justify]: ب��ه کمک این گزینه می توان محدوده و نقطه کنترل را تنظیم ک��رد؛ وقتی حرف J را به  منظور 
کاربرد گزینه  Justify وارد کنیم، پیغام زیر مشاهده می شود. 

Enter an option [Align/Fit/Center/Midel/Right/Tl/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: 

هر یک از این زیرگزینه ها به  شرح زیر عمل می کنند: 
[گزینه Align]: به کمک این گزینه محدوده  طول، ارتفاع و زاویه  متن توسط دو نقطه تعیین می شود، به  نحوی 
که پس از تعیین دو نقطه  ابتدا و انتهای متن، هرچه تعداد حروف متن بیشتر باشد، متن ریزتر )شکل الف( و هر 

چه تعداد حروف کم تر باشد متن درشت تر )شکل ب( می شود. 

[گزینه  Fits]: عملکرد این گزینه ش��بیه  به عملکرد گزینه ی Align اس��ت با این تفاوت که پس از تعیین دو نقطه 
محدوده  متن ارتفاع س��طر نیز مش��خص می شود و در هنگام نوش��تن متن ارتفاع سطر ثابت می ماند. پس تعداد 

حروف بیشتر متن را فشرده تر )شکل الف( و تعداد حروف کمتر متن را کشیده تر )شکل ب( می کند. 

س��ایر زیر گزینه های این مجموعه مربوط به نقطه کنترل متن اس��ت؛ نقطه کنترل متن نقطه ای اس��ت که متن در 
هنگام نوشتن نسبت به آن تنظیم می شود. این نقطه می تواند در 12 وضعیت به شرح زیر تنظیم شود: 

)ب(

)ب(

)الف(

)الف(

Center: مرکز 

Midel: وسط 

Right: راست

آيا مي دانيد

1. اگ��ر در پاس��خ به پیغ��ام  ...Specify start point در مرحله 2 فقط اینت��ر کنیم نرم افزار ادامه 
آخرین سطر متن نوشته شده را به عنوان شروع متن جدید انتخاب می کند. 

2. در هنگام نگارش متن )Enter Text(، در هر نقطه ای که کلیک کنیم، مکان نما به آن جا منتقل 
می شود و در آن جا می توانیم سطر جدیدی را بنویسیم. این از ویژگی های متن تک خطی است.  
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Top left ( TL(: چپ باال           TC )Top center(: مرکز باال              TR )Top Right(: راست باال

Midel left( ML(: چپ وسط      MC )Midel center(: مرکز )وسطMidel Right( MR     )(: راست وسط

Bottom Left( BL(: چپ پایین    BC )Bottom Center(: مرکز پایین     BR )Bottom Right(: راست پایین. 

[گزین��ه  Style]: ب��ه کمک این گزینه می توان س��بک متن را تنظی��م کرد، به نحوی که ب��ا ورود حرف S پیغام
 <Enter Style name or [?] <standard ظاهر می شود. چنانچه نام سبک موردنظر را بدانیم آن را وارد می کنیم، 
در غیر این صورت با وارد کردن «؟» )عالمت س��ؤال( فهرس��ت سبک های موجود را مشاهده می کنیم، سپس از 

بین آن ها سبک موردنظر را انتخاب و وارد می کنیم. 

تنظیمات س��بک متن قبل از نوش��تن متن نیز به کمک فرمان Text style قابل انجام است 
که در ادامه به آن می پردازیم. 

نكته

در صورتی که عبارت Text Style را به صورت کامل در خط فرمان وارد کنیم، تنظیمات 
سبک متن از طریق خط فرمان قبل اجراست. 

نكته

 Text Style فرمان
این فرمان برای ایجاد، اصالح و یا تنظیم سبک های نوشتاري به کار 
مي رود. با وارد کردن فرمان Style به یکی از شیوه های درج شده در 
جدول روبه رو، پنجره  Text Style مطابق شکل زیر ظاهر می شود. 

شيوه هاي ورود فرمان

Style Toolbar

Text Toolbar

Text StyleFormat Menu

Style یا StComman line
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 Text Style  تشریح قسمت های پنجره
قس��مت Current text style: س��بک جاری نوشتاري را نش��ان می دهد که در حالت پیش فرض معموالً سبک

Standard جاری است. 

قسمت Styles: فهرست سبک های موجود در فایل  جاری را نشان می دهد که در حالت عادی در نسخه 2008  دو سبک 
Annotative و Standard موجود است. همچنین در این قسمت نام سبک جاری با کادر رنگی مشخص شده است. 

ن��وار All Style  نی��ز مربوط به نحوه  نمایش فهرس��ت س��بک  های متنی در 
قسمت Style است، به نحوی که حالت All Style همه  سبک های موجود و حالت Style inuse فقط سبک های 

استفاده شده را نشان می دهد؛ در پایین ترین قسمت Styles پیش نمایش نوع سبک جاری قابل مشاهده است. 
 Font name در این قس��مت تنظیمات فونت )نوع قلم( متن به شرح زیر انجام می شود. در نوار :Font قس��مت
نام فونت و در نوار Font Style س��بک فونت قابل انتخاب است. کاربرد گزینه  Use Big Font نیز برای استفاده 

از فونت بزرگ است. 

قسمت Size: در این قسمت تنظیمات اندازه فونت انجام می شود؛ 

نوار Height                   به  منظور تعیین ارتفاع سطر متن به صورت ثابت کاربرد دارد، به نحوی که با وارد کردن عددی 
بزرگتر از 0 باعث می شود در هنگام اجرای فرمان Single Line Text به منظور نوشتن متن، ارتفاع متن درخواست نشود. 

قسمت Effects: در این قسمت اصالحات کاراکتر فونت انتخابی به شرح زیر قابل تنظیم است: 
گزینه  upside down برای وارونه کردن متن   

گزینه  Back wards برای تغییر جهت نوشتن متن   
گزینه  Vertical برای تعیین جهت قائم )عمودی( کاربرد دارد. به طور مثال:

نكته
1. برخ��ی فونت ها، نظیر txt.shx، قابلیت تغییر س��بک فونت را ن��دارد، به همین دلیل در این 

فونت ها نوار Font Style غیرفعال است. 
2. چنانچه در تنظیمات س��بک، فونت متن را تغییر دهیم و آن را جاری کنیم، با اجرای فرمان 
Regen )بازسازی تصویر( فونت متن هایی که قباًل نوشته شده نیز به فونت جاری تغییر می کند. 

0,0000

 در این قسمت تنظیمات اندازه فونت انجام می شود؛ 

آيا مي دانيد

گزینه  Annotative امکان تنظیم اندازه فونت نس��بت به ضمایم نقش��ه، نظیر مقیاس دیتایل را 
میس��ر می کند؛ گزینه  match Text Orentation to Layout نیز مربوط به تطبیق متن با فضای 

Layout است و در صورتي که گزینه  Annotative فعال باشد قابل انتخاب است. 
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به کمک ن��وار oblique Angle می توان زاویه مایل بودن 
کاراکتر را تنظیم کرد 

نوار Width factor برای تنظیم پهنای کاراکتر به کار مي رود؛ کاراکتر عبارت اس��ت از فضای اشغال شده توسط 
یک حرف، یک عدد، یک عالمت و یا فاصله ی بین آن ها. 

 Multi Line Text فرمان
ای��ن فرمان برای ایجاد یک متن چندخطی یا پاراگرافی کاربرد 
دارد. در ای��ن روش پ��س از وارد ک��ردن فرم��ان Mt، تعیین 
گوش��ه های محدوده پاراگراف درخواس��ت  می شود و سپس 
یک نگارش��گر متن ش��بیه به نرم افزارهای نوش��تن متن ظاهر 

می شود. 
 در ای��ن پنج��ره می ت��وان قب��ل، هن��گام و بعد از نوش��تن متن را ب��ه کمک امکان��ات موجود مت��ن قالب بندی

)Formationg( ویرایش کرد. تفاوت اساس��ی میان متن چندخطی و تک خطی این اس��ت که همه  سطرهای متن 
چندخطی که در یک بار اجرای فرمان Mt ایجاد ش��ده باش��د یک شيء محسوب می شود، در صورتی که در متن 

در آن می توان نام سبک جدید را وارد کرد، تا به لیست سبک های موجود فایل  جاری اضافه شود. ضمن این که با 
انتخاب سبک ایجاد شده می توان تغییرات الزم را در پنجره  Text Style بر روی آن انجام داد. 

Delete برای حذف سبک های استفاده  نشده کاربرد دارد.  دکمه  
Apply برای ثبت تغییرات بدون خروج از پنجره Text Style کاربرد دارد.  دکمه  

Set current برای جاری کردن  دکمه  
سبک انتخابی به کار می رود. 

New برای ایجاد یک سبک جدید  دکمه  
به کار می رود، به نح��وی که با کلیک بر 
روی آن پنجره  New Text Style مطابق 

شکل روبه رو ظاهر می شود.
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 Multi line text مراحل اجرای فرمان

 ↵ T یا Mt یاCommand: Mtext 1. فرمان Mtext را وارد می کنیم.

2. گوشه  اول محدوده  پاراگراف را تعیین می کنیم.
Specify first corner: 

3. گوشه  مخالف )دیگر( محدوده  پاراگراف را 
تعیین یا گزینه ی دیگری را انتخاب می کنیم. 

Specify opposite corner or [Height/Justfy/Line 

Spacing/ Rotation/Style/Width/columns] 

4. داخل کادر ظاهرشده کلیک و به کمک امکانات نوار text formatting متن مورد نظر خود را تایپ می کنیم.

ok کلیک می کنیم.  5. روی دکمه 

تمامی گزینه های مرحله  3 در نوار Text Formating موجود است. به همین دلیل است که از 
توضیح مستقل آن ها خودداری و توجه شما را به تشریح اجزای این نوار جلب می کنیم. 

نكته

تک خطی حتی اگر چندین سطر نوشته شود، هر سطر جداگانه یک شيء مستقل محسوب می شود، ضمن این که 
در هنگام نگارش و ویرایش هر یک نیز امکانات مخصوص همان نوع متن در اختیار قرار می گیرد. 

شيوه هاي ورود فرمان

Text Toolbar

Text/ Multiline textDraw Menu

MText یا MT یا TComman line

 Multi line Text اجرای فرمان
این فرمان را به روش هایی که در جدول مقابل نشان داده 

شده می توان وارد کرد.

)Single line Text( متن تک خطي)Multi line Text( متن چند خطي
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در شکل زیر مهم ترین قسمت های نوار text Formatting و همچنین ویرایشگر متن معرفی شده اند. 

نمایش منوی گزینه ها
Display menu options

ذخیره کردن تغییرات و 
خروج از ویراستار متن

Save changes and close
عالئم

Symbols

شماره گذاری سطرها
Numbering

نمایش منوی متن ستونی
Displays column menu

انتخاب سبک
Style

نمایش منوی نقاط کنترل متن
 Displays MText Justification

menu

انتخاب فونت 
Font

ضمائم
Annotation

ارتفاع
Height

نمایش خط کش
Display ruler

ترازمندی
Alingment

فاصله بین سطرها
Line spacing

نمایش کادر محاوره ای تنظیمات پاراگراف
Displays Paragraph dialog bax

 )Single line text( ش��ود، متن تک خط��ی )explode( تجزیه )Mtext( اگ��ر متن چندخطی
به دست می آید. 

نكته

خط کش
ruler

تنظیم شروع اولین سطر متن
first line indent

tab تغییر سبک ابزار
Change tab style

تنظیم طول محدوده متن
Set length of the mtext object

تنظیم عرض محدوده متن
Set width of the mtext object

کاربرد ابزار متن جدولی
user-set tab stops

تنظیم تورفتگی پاراگراف
Paragraph indent
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دستورکار 
ش��کل مقابل را در کاغذ A4 ترسیم کرده و ضمائم کیفیت 
س��طح و مقیاس را به کم��ک فرم��ان DText و فرمان هاي 

ویرایشي دیگر به آن  اضافه کنید.
تذکر: اندازه گذاري نیاز نیست.

)زمان 20 دقیقه(

مراحل اجرا
1. کاغذ A4 با کادر و الیه هاي الزم را ایجاد و تنظیم کنید. 

یک الیه مخصوص ضمائم به نام Ann ایجاد کنید
2. شکل اولیه را با مقیاس 1:1 رسم کنید.

3. مقیاس شکل را به کمک فرمان Scale به 1:2 کاهش دهید.
4. عالئم کیفیت سطح پایین شکل را رسم کنید.

راهنمایي: اندازه عالئم طبق اس��تاندارد با استفاده از کتاب 
نقشه کش��ي و کمک هنرآموز محترم درنظر گرفته ش��ود و 
توجه داش��ته باش��ید این عالئ��م در الی��ه Ann باید ایجاد 

شود.
5. اع��داد کیفیت س��طح  و متن مقی��اس را به کمک فرمان 

DText ایجاد کنید.

6. با استفاده از فرمان هاي Copy و Mirror ضمائم کیفیت 
سطح روي شکل را ایجاد کنید.

راهنمایي: پس از نسخه برداري و قرینه سازي ضمائم کیفیت 
س��طح روي نقش��ه به کمک ویرایش متن ان��دازه به راحتي  
مي توانی��د مقادی��ر زی��ر را تغیی��ر داده و همچنین عبارت

Reaming )برقوکاري( را ایجاد کنید.

7. فایل خود را ذخیره کنید.
8. نتیج��ه کار را برای تأیید و ارزش��یابي به هنرآموز محترم 

ارائه کنید.
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نكته

يادآوري

درج برخی عالیم ویژه نقشه کشی 
در ضمائ��م نقش��ه از جمله اندازه گ��ذاری در محیط اتوکد عالئم��ی همانند ∅ و ... کارب��رد دارند که با ترکیب 

کاراکترهایي به شرح زیر در فرآیند ایجاد متن درج مي شوند.

عالمت قطر برای معرفی اندازه  قطر اشکال دایره ای   

عالمت درجه برای معرفی اندازه  زاویه )به درجه( 

عالمت مثبت و منفی برای معرفی اندازه  تولرانس تقارن

درج خط در زیر متن در دست، مثال 

درج خط باالی متن در دست، مثال 

این عالیم در پنجره  Text Formatting مربوط به فرمان Mtext )متن چندخطی( در کش��و  
)Symbols( قابل انتخاب است. ضمنًا عالیم دیگری نیز از این طریق می توان انتخاب کرد. 

Edit Text ویرایش متن
در اتوکد متن ها نیز اشیاء ترسیمی محسوب می شوند، بنابراین اغلب فرمان های ویرایشی نظیر

 Array ،Stretch ،Copy ،Scale ،Rotate ،Move ،Erase و Mirror بر روی آن ها قابل اجراست. 

اگ��ر بخواهی��م محتوای متن ها را ویرایش و اصالح کنیم به کمک فرمان های DDEdit و properties این کار را 
انجام می دهیم. 

در قرینه سازی اشیاء به کمک فرمان Mirror وضعیت متن حفظ می شود، یعني متن ها قرینه نمي شوند. این 
عملکرد مربوط به متغیر MIRRTEXT و به شرح زیر است: 

در صورتی ک��ه متغی��ر MIRRTEXT را وارد کنی��م؛ ↵ Command: MIRRTEXT می توانی��م عدد1  یا 
0 را وارد کنی��م: <Enter new value MIRRTEXT<0. عملک��رد ه��ر یک از آن ه��ا هنگام اجرای فرمان

 MIRROR مطابق شکل های زیر است 
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 DDEdit فرمان
 )Multi line text( ،یا چندخطی )Single line text( ای��ن فرمان برای ویرایش محتوای متن موجود، اعم از تک خط��ی

کاربرد دارد. 
در فراین��د اج��رای فرمان DDEdit بر روی هر نوع متن، امکانات مربوط به همان متن ظاهر مي ش��ود که از 

طریق آن هر متنی قابل ویرایش است. 

 DDEdit اجرای فرمان
برای وارد کردن فرمان DDEdit شیوه های گوناگونی مطابق

جدول روبه رو وجود دارد. 

 DDEdit مراحل اجراي فرمان

 ↵ 1Command: DDEdit. فرمان DDEdit را وارد می کنیم.

: 2Select an annotation object or [undo]. یک ضمیمه متنی را انتخاب می کنیم.

3. با ظاهر شدن کادر مربوط، ویرایش موردنظر را انجام می  دهیم.  

4. مت��ن دیگری انتخاب می کنیم یا برای خروج 
اینتر می کنیم. 

select an annotation ...

 ب��ه کم��ک فرمان properties نیز می توان محتوای متن ها را اص��الح و ویرایش کرد، البته فرمان properties را 
باید از ش��یوه های دیگری غیر از دو بار کلیک کردن وارد کنیم، زیرا همان  طور که قباًل گفته ش��ده است با دو بار 

کلیک کردن بر روی متن ها فرمان DDEdit وارد می شود.

شيوه هاي ورود فرمان

Text Toolbar

abject/ text/EditModify Menu

DDEditComman line

Edit یا Mtext EditShort cut menu

دوبار کلیک بر روی 
متن موردنظر

Pointing Device

Scale text فرمان
این فرمان براي تغییر اندازه ي متن ها در محل خود بدون جابه جایي نس��بت به نقطه  مبنا کاربرد دارد؛ قباًل اش��اره 
شد که فرمان Scale بر روي متن ها نیز قابل اجراست، اما نکته این جاست که تغییر اندازه  متن هاي متعدد به کمک 
فرمان Scale منجر به جابه جایي آن ها نسبت به نقطه  مبنا می شود. انجام این عمل برخی اوقات دردسر ایجاد مي کند. 
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Scale متن انتخابي )اولیه(          تغییر اندازه به کمک فرمان        Scale text تغییر اندازه به کمک فرمان

Scale text اجراي فرمان
این فرمان را به شیوه هاي درج شده در جدول وارد کنید.

شيوه هاي ورود فرمان

Text Toolbar

Object> Text> ScaleModify Menu

Scale textCommand Line

Scale text مراحل اجراي فرمان

↵1Command: Scale text. فرمان Scale text را وارد مي کنیم.

:2Select Objects. متن هاي موردنظر را انتخاب مي کنیم.

↵:3Select Objects. براي پای��ان دادن به انتخاب اینتر مي کنیم.

4. نقطه مبنا را به کمک نقاط کنترل )که قباًل با 
آن ها آشنا شده اید( انتخاب مي کنیم.

Enter a base point option for scaling [Existing/

Left/Center/Middele/Right/

Tl/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Existing>

5. ارتف��اع جدید ح��روف مت��ن را وارد،  یا 
گزینه هاي دیگر را انتخاب مي کنیم.

Specify a new Model height or [Paper height/

Match object/Scale factor

[گزین��ه  Existing]: ای��ن گزینه که طبق پیش فرض <Existing> با اینتر نیز وارد مي ش��ود، نقطه  مبنا براي تغییر 
اندازه  متن را نقطه درج متن هنگام ایجاد متن درنظر مي گیرد.

گزینه هاي دیگر مربوط به تعیین نقطه مبنا شامل Center, left و ... همان نقاط کنترل متن 
)Justify( است که پیش از آن از مبحث متن یک خطي با آن ها آشنا شدید.

يادآوري

بنابراین کاربرد فرمان Scale text که خاص تغییر اندازه متن ها تعبیه ش��ده هر متن نسبت به نقطه مبناي خودش تغییر اندازه 
مي دهد. شکل زیر تفاوت  تغییر اندازه  متن ها به کمک فرمان Scale text در مقایسه با عملکرد فرمان Scale را نشان مي دهد.
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Justify text فرمان
این فرمان براي تغییر نقطه  کنترل متن هاي انتخابي بدون جابه جایي آن ها اجرا مي شود. توجه کنید که تغییر نقطه  
کنترل از طریق فرمان هاي ویرایشي، نظیر DDEdit، به جابه جایي متن نسبت به نقطه کنترل منجر مي شود. اما با 

اجراي فرمان Justify text بدون تغییر مکان متن، فقط نقطه  کنترل تغییر مي یابد.

 Justify text اجراي فرمان
ای��ن فرم��ان به ش��یوه هاي درج ش��ده در ج��دول وارد 

مي شود.

[گزینه  Paper height]: با کاربرد این گزینه اندازه ارتفاع حروف متن نس��بت به اندازه ارتفاع ضمائم در فضاي 
کاغذ تنظیم مي شود )مربوط به مبحث پیشرفته(.

[گزینه  Match Object]: با انتخاب این گزینه مي توانیم متني را به عنوان مرجع انتخاب کنیم تا ارتفاع آن برروي 

Justify text مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: Justify text. فرمان Justify text را وارد مي کنیم.

:2Select Objects. متن هاي موردنظر را انتخاب مي کنیم.

 ↵ :3Select Objects. براي پایان دادن به انتخاب اینتر مي کنیم.

4. نقطه کنترل جدید را انتخاب مي کنیم.

Enter a Justification option [left/Align/Fit/center/

Middle/Right/

Tl/TC/TR/ML/MC/MR/Bl/BC/BR] <BR>:

شيوه هاي ورود فرمان

Text Toolbar

Object> text> JustifyModify Menu

Justify textCommand Line

متن هاي موردنظر انجام شود.
[گزینه  Scale factor]: به کمک این گزینه مي توانیم ضریب مقیاس را همانند فرمان Scale وارد کنیم، به نحوي که 
 Scale اعداد بزرگ تر از 1 باعث بزرگ شدن و اعداد بین 0 تا 1 باعث کوچک شدن متن مي شود. با اجراي گزینه

factor گزینه  Reference نیز در پیغام مربوطه ظاهر مي شود و عملکرد آن شبیه عملکرد فرمان Scale است.

آيا مي دانيد

1. از فرمان Find براي یافتن و جایگزیني حروف و اصطالحات در متن ها کاربرد دارد.
2. فرمان Spelling براي چک کردن متن، پیدا کردن نادرستي و اصالح متن ها کاربرد دارد.
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ارزشيابی پایانی
 ◄ نظری:

1. انواع روش های نوشتن متن در اتوکد را بنویسید.
2. مراحل اجرای فرمان Text را بنویسید.

3. مفهوم و کاربرد Text style را بنویسید.
4. مراحل اجرای فرمان Multi Line Text را بنویسید.

5. مراحل اجرای فرمان DDEdit را  بنویسید.
6. عملکرد و کاربرد فرمان Scale Text را همراه مثال بنویسید.

7. مراحل اجرای فرمان Scale Text را بنویسید.
8. عملکرد و کاربرد فرمان Justify Text را بنویسید.

9. مراحل اجرای فرمان Justify Text را بنویسید.
10. نشانه   برای .............. کاربرد دارد.

11. در صورتی که عبارت ............... را به صورت کامل در خط فرمان وارد کنیم، تنظیمات سبک متن از طریق خط فرمان 
قابل اجراست.

12. چندین سطر متن که با فرمان DText ایجاد شده باشند یک شيء یکپارچه محسوب می گردند.
 درست     نادرست

13. نشانه   در نوار ابزار Text برای ویرایش انواع متن ها کاربرد دارد.
 درست     نادرست

14. با اجرای فرمان Regen تنظیمات سبک جدید بر روی متون قبلی نیز اعمال می شود.
 درست     نادرست

15. اگر متن چند خطی )MText( تجزیه )explode( شود به متن تک خطی )DText( تبدیل می شود.
 درست     نادرست

16. اگر متغیر MirrText=1 تنظیم شده باشد، با اجرای فرمان Mirror بر روی متن انتخابی مطابق شکل زیر می شود؟
 درست     نادرست

17. کدام گزینه عملکرد فرمان های مربوط به نوشتن متن را صحیح معرفی نمی کند.
 الف(  ایجاد متن چندخطی    ب(  مقیاس دادن به متن 
 ج(           تنظیمات سبک نوشتاري   د(  تنظیمات نقطه کنترل

Mirror  پس ازMirror  قبل از
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18. کدام گزینه از فرمان Text برای تنظیم نقطه  کنترل متن در پایین و چپ کاربرد دارد؟
LB )د    BC )ج      BL )ب   BR )الف 

19. کدام گزینه برای وارونه کردن متن "مثال   " کاربرد دارد؟
Upside down )ب     Back Wards )الف 

Horizontal  )د      Vertical )ج 
20. کدام گزینه برای واردکردن فرمان نوشتن متن چند خطی از طریق خط فرمان کاربرد ندارد.

Text )د   MText )ج   MT )ب    T)الف 
21. کدام گزینه کاربرد کلیدهای صفحه کلید برای درج عالئم ویژه را اشتباه معرفی می کند.
 الف(    ب(  ج(  د(

24. کدام گزینه برای انجام ارتفاع متن انتخابی روی متون دیگر کاربرد دارد.
Scale factor)ب     Match object )الف 
Justify Text )د      Reference )ج 

تحقيق: در مورد اجرا، عملکرد و کاربرد فرمان هاي Spelling ،Find و متغیر Qtent تحقیق کنید.
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عملی)زمان 90 ◄ دقيقه(
1. نماها و تصویر مجس��م نقش��ه   زیر را با مقیاس 1:2 ترس��یم و کلیه متن های پیرامون آن و همچنین جدول مشخصات را 

نگارش کنید.
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2. متن زیر را به کمک فرمان Multi Line text نگارش کرده و س��پس نقش��ه   زیر را با کلیه مشخصات مربوطه ترسیم کنید.
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3. نقش��ه قطعات زیر را با مقیاس های زیرنویس ش��ده ترس��یم کنید و ضمائم زیرنویس هر نقشه و مشخصات جدول را به 
صورت کامل بنویسید.



توانایي ایجاد جدول توسط فرمان Table، ویرایش جدول و 

تنظيم سبک متن جدول

در پایان آموزش این توانایي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- کاربرد جدول در نقشه کشي به کمک رایانه را بیان کند.

- عملکرد فرمان Table را توضیح دهد.
- فرمان Table را اجرا کند و جزئیات پنجره  آن  را معرفي کند.

- به کمک فرمان Table جدول مشخصات نقشه و جدول هاي مشابه دیگر را ایجاد کند.
- ساختار جدول و محتواي جدول را ویرایش کند.

- متن خانه هاي جدول را به کمک فرمان Table Edit ویرایش کند.
- سبک جاري متن جدول را به کمک فرمان Table Style تنظیم کند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

224



پيش آزمون

1. اصطالح انگلیسی جدول چیست؟
2. جدول در نقشه کشی صنعتی عالوه بر جدول مشخصات، چه کاربردی دارد؟

3. منظور از سبک جدول چیست؟
4. اجزاء تشکیل دهنده  جدول چیست؟

5. در اتوکد جدول چگونه ایجاد می شود؟
6. ساختار جدول در اتوکد چگونه تنظیم و ویرایش می شود؟
7. محتوای جدول )متن داخل خانه ها( چگونه ایجاد می شود؟

8. محتوای جدول چگونه ویرایش می شود؟
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ایجاد و ویرایش جدول
جدول ها به ویژه جدول مش��خصات و جدول فهرس��ت قطعات از ملزومات اصولي نقشه کشي صنعتي هستند و 
به همین دلیل در نسخه هاي اخیر اتوکد فرماني تحت عنوان Table به آن اختصاص داده اند. به کمک این فرمان 

ضمن طراحي جدول موردنظر خانه هاي آن نیز آماده  نگارش و ویرایش متن است.

Table اجراي فرمان
ب��ا ورود به این فرمان به ش��یوه هاي درج ش��ده در جدول روبه رو 

پنجره  Insert Table به شکل زیر ظاهر مي شود.

شيوه هاي ورود فرمان

Draw Toolbar

TableDraw Menu

Tables panel>TableDashboard

Table/tbCommand Line

قسمت هاي پنجره  Insert Table به شرح زیر است:
:Table Style

در این قس��مت س��بک جدول قابل انتخاب است، براي تغییر سبک جاري یا ایجاد سبک جدید مي توان بر روي 
دکمه   کلیک کرد.

در ادام��ه همی��ن بح��ث به نحوه  ایج��اد و جاري کردن یک س��بک جدید ب��راي جدول 
مي پردازیم.

نكته
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Insert Options: در این قسمت نحوه  درج محتواي خانه هاي جدول قابل تعیین است که شامل گزینه های زیر  است.

Start from empty table: در صورت فعال بودن این گزینه، یک جدول خالي طراحي مي شود و کاربر مي تواند 

اطالعات خانه هاي آن را کامل کند.
 Excel ب��ا انتخ��اب ای��ن گزین��ه، اطالع��ات خانه ه��اي ج��دول مي توان��د از یک فای��ل :From a data link

گرفت��ه ش��ود، به این منظور ب��ا کلیک بر روي دکمه   مي ت��وان فایل موردنظر را جس��تجو و انتخاب کرد.
From Object data in the drawing: به کمک این گزینه مي توان اطالعات موجود در فایل ترسیمي را انتخاب 

کنیم تا در جدول درج کرد.
 :Insertion behavior

در این قسمت محل درج )قرارگیري( جدول در فایل ترسیمي با دو گزینه قابل تنظیم است. 
Specify insertion point: در صورت فعال بودن این گزینه، طبق پیش فرض نقطه  درج گوش��ه س��مت چپ و 

باالي جدول است و محل قرارگیري جدول با آن تعیین مي شود.
Specify window: در ص��ورت فعال کردن این گزینه، با انتخ��اب دو نقطه  یک پنجره مي توان محدوده و محل 

قرارگیري جدول را تعیین کرد.
:Column &Row settings

در این قسمت تعداد سطرها و ستون ها و ابعاد آن ها به شرح زیر قابل تنظیم است.
Columns: در این نوار تعداد ستون ها مشخص مي شود.

Column width: در این نوار عرض ستون ها برحسب واحد )میلي متر( تعیین مي شود. حداقل تعداد آن نیز یک 

کاراکتر است.
Data Rows: در این نوار تعداد سطرهاي جدول مشخص مي شود.

Row height: در این نوار ارتفاع هر سطر بر اساس تعداد خط متن تعیین مي شود.

:Set cell styles

در این قسمت سبک خانه هاي هر سطر از جدول بر اساس سه گزینه  Title )به مفهوم عنوان(، Header )به مفهوم 
سربرگ( و Data )به مفهوم داده(، به شرح زیر قابل تنظیم است:

در نوار First row cell style سبک خانه هاي سطر اول قابل انتخاب و طبق پیش فرض Title است.
در ن��وار Second row cell style س��بک خانه هاي س��طر دوم قابل انتخاب و طبق پیش فرض Header اس��ت.
در نوار All Other row cell styles سبک خانه هاي سایر سطرها قابل انتخاب و طبق پیش فرض Data است.
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س��طر اول و دوم جدول جزء تعداد سطرهاي مشخص شده در نوار Data rows محسوب 
نمي ش��ود. به بیان دیگر همواره تعداد سطرهاي جدول درج شده، دو سطر بیشتر از تعداد 
مش��خص شده اس��ت. براي مثال اگر یک جدول سه سطري نیاز داریم کافي است در نوار 

Data rows عدد 1 را وارد کنیم. 

 Table مراحل اجراي فرمان

1. فرم��ان Table را وارد مي کنیم تا پنجره  
Insert Table ظاهر شود.

Command: Table/tb ↵

2. در کادر Columns تع��داد س��تون هاي 
جدول را وارد مي کنیم.

ع��رض   Columns Width کادر  در   .3
ستون ها را وارد مي کنیم.

4. در کادر Data Rows تع��داد س��طرهاي 
جدول را وارد مي کنیم.

5. در کادر Row height ارتفاع هر سطر را 
برحسب تعداد خط هاي متن وارد مي کنیم

Ok کلیک مي کنیم. 6. بر روي دکمه  

:7Specify insertion point. نقطه  درج جدول را تعیین مي کنیم.

8. محتواي جدول را به کمک ابزار Text Formatting )مربوط به متن چندخطي Mtext( تکمیل مي کنیم.

Ok در نوار ابزار Text Formatting کلیک مي کنیم. 9. بر روي دکمه  

س��طر اول و دوم جدول جزء تعداد سطرهاي مشخص شده در نوار 

آيا مي دانيد
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نكته

در صورتي که جدول بدون محتوا )خالي از متن( موردنظر باش��د در مرحله  8 بر 
Ok از نوار ابزار Text Formatting کلیک مي کنیم. روي دکمه  

Table Style فرمان
این فرمان براي تنظیم سبک جاري و همچنین ایجاد، ویرایش و حذف یک سبک کاربرد دارد.

با وارد کردن فرمان Table Style به یکي از شیوه هاي درج شده در جدول پنجره  Table Style ظاهر مي شود.

شيوه هاي ورود فرمان

Style Toolbar

Table StyleFormat Menu

Tablestyle/tsCommand Line

در این پنجره در قسمت Styles ،  فهرست  سبک هاي موجود نشان داده مي شود و نام سبک جاري در آن مشخص شده است.
در قس��مت list نحوه  نمایش فهرست سبک ها در قسمت Styles مشخص مي شود. نمایش فهرست کل سبک ها 

با All Styles و فهرست سبک هاي استفاده شده با Styles in Used قابل انتخاب است.
در قسمت Preview of پیش نمایش سبک انتخاب شده مشاهده مي شود.

Set current براي جاري کردن سبک انتخابي است. کاربرد دکمه  
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تغییر عرض جدول
جابه جا کردن جدول

تغییر ارتفاع جدول گریپ شکستن جدول
)تقسیم جدول به چند قسمت(

تغییر عرض ستون ها

تغییر عرض و ارتفاع

New براي ایجاد یک سبک جدول جدید است. کاربرد دکمه  

Modify براي اصالح جزئیات سبک انتخابي است. کاربرد دکمه  
Delete برای حذف یک سبک استفاده  نشده است. کاربرد دکمه 

Table Edit ویرایش جدول
همان طور که گفته ش��د، جدول از دو بخش مهم تشکیل ش��ده است. یکي ساختار جدول شامل سطر، ستون و 
خان��ه )س��لول( و دیگري محتواي جدول یا به عبارت دیگر داده ه��ا و اطالعات داخل خانه هاي جدول که براي 

ویرایش هر یک از آن ها امکاناتي وجود دارد که به شرح آن ها مي پردازیم.

ویرایش ساختار جدول ◄ 
چنانچه بر روي خطوط تش��کیل دهنده جدول کلیک کنیم، ضمن خط چین ش��دن خطوط جدول، گریپ هاي آن 
نیز مطابق شکل زیر ظاهر مي شوند. به کمک آن ها مي توان موقعیت و اندازه جدول و خانه هاي آن را تغییر دهیم. 

در ادامه به عملکرد هر یک از گریپ ها مي پردازیم.

آيا مي دانيد

تمامي ساختار و محتواي یک جدول شيء ترسیمي محسوب مي شود و برخي فرمان هاي ویرایشي 
نظیر Rotate، Array، Mirror، Copy، Erase و Scale بر روي آن قابل اجراست.
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چنانچه داخل یک خانه جدول کلیک کنیم، خطوط آن خانه به شکل مقابل درمي آید.
عملکرد هر یک از گریپ هاي آن نیز در شکل روبه رو معرفي شده است.

وقتي یک یا چند خانه از جدول در حالت انتخاب باش��د نوار ابزاري تحت عنوان Table مطابق ش��کل زیر، در 
باالي جدول ظاهر مي ش��ود. به کمک ابزار آن مي توان س��اختار جدول را ویرایش کرد. در این ش��کل برخي از 

ابزارهاي پرکاربرد معرفي شده اند.

1. اگر قصد دارید یک ستون بدون تغییر عرض در جدول جابه جا شود در هنگام جابه جایي 
گریپ آن، دکمه  Ctrl را در حالت فشرده نگه دارید.

2. با دوبار کلیک روي خطوط جدول از طریق پنجره  Properties نیز مي توان ساختار جدول 
را تغییر داد.

3. ساختار جدول یک شيء یکپارچه است، مگر این که تجزیه )Explode( شود.

نكته

با درگ در خانه اي از جدول و دراپ در خانه اي دیگر  نیز مي توان چندین خانه از جدول را انتخاب کرد.

. اگر قصد دارید یک ستون بدون تغییر عرض در جدول جابه جا شود در هنگام جابه جایي 

آيا مي دانيد

تغییر ارتفاع خانه

انهتوسعه حالت انتخاب به چند خانه
 خ

ض
عر

یر 
تغی

احضار بلوکفرمول نویسیتنظیم سبک محتوای خانه ها
قفل کردن 
محتوای خانه

کنترل متن خانه
تقسیم خانه ها

ادغام خانه ها

خطوط کادر خانه

اضافه کردن ستون

حذف سطر

اضافه کردن سطر

حذف ستون

یکي از ابزار مهم این نوار دکمه ي        
)Merge Cells( اس��ت ک��ه ب��ه کم��ک آن 

مي توانیم چند خانه را ادغام و به یک خانه 
تبدی��ل کنیم. در این حالت در منوي میان بر 

نیز گزینه ي Merge ظاهر مي شود.
چنانچه چند خانه براي ادغام انتخاب ش��ود س��ه گزینه در ابزار Merge وجود دارد که گزینه All همه ي س��طر و ستون 

خانه ها را ادغام مي کند، گزینه ي Row براي ادغام سطرها و گزینه ي Columns براي ادغام ستون ها کاربرد دارد.
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ویرایش محتواي جدول ◄ 
محتواي خانه هاي جدول را به سه روش مي توانیم ویرایش کنیم.

روش اول: چنانچ��ه در داخ��ل یک��ي از خانه هاي پر یا خالي جدول دوبار کلیک کنی��م، آن خانه به حالت فعال 
درمي آید و مطابق شکل زیر با استفاده از ابزار Text Formatting محتواي آن را ویرایش مي کنیم.

روش دوم: هنگامي که یک یا چند خانه از جدول مطابق صفحه  پیش در حال ویرایش باشد اگر شروع به نوشتن 
متن کنیم، ضمن تغییر شکل آن خانه، امکانات ویرایش متن نیز ظاهر مي شود.

روش سوم: اجراي فرمان Table Edit طبق مراحل زیر:

Command: TableEdit ↵                                                 .را وارد مي کنیم Table Edit 1. فرمان
Pick a Table Cell:               .2. داخل خانه موردنظر کلیک مي کنیم

3. با فعال شدن ویرایشگر متن، محتواي داخل خانه را ویرایش مي کنیم.

نكته

وقتي خانه اي از جدول در حالت انتخاب باش��د اگر کلیک راست کنیم از طریق منوي زمینه 
)Shortcut Menu( و گزینه ي Edit text نیز مي توانیم محتواي آن خانه را ویرایش کنیم.
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دستورکار 
پس از آماده س��ازي کاغذ A4 قائم و رس��م  کادر، جدول مش��خصات آن را 

مطابق شکل روبه رو به کمک فرمان Table ایجاد کنید.
)زمان:15 دقیقه(

مراحل اجرا
1. کاغذ A4 قائم و کادر آن را آماده کنید.

2. فرمان Table را وارد کنید.
Command: Table/tb ↵

3. در پنج��ره  Insert Table در کادر Columns ع��دد 3 را وارد کنی��د.
4. در کادر Columns Width عدد 50 را وارد کنید.

5. در کادر Data Rows عدد 1 را وارد کنید.
6. در کادر Row height عدد 1 را وارد کنید.

7. در قسمت Set Cell Styles هر سه کادر را روي گزینه Data تنظیم کنید.
Ok کلیک کنید. 8. بر روي دکمه  

9. در نقطه اي از صفحه  ترس��یمي کلیک کنید ت��ا جدول آماده  نگارش متن 
شود.

10. عب��ارت Draw را در خان��ه  اول تایپ و به کمک کلیدهاي جهت دار به 
خانه هاي دیگر حرکت کنید و سپس متن هاي مربوط را تایپ کنید.

راهنمای��ي: همان طور که در ش��کل مالحظه مي کنی��د، موقعیت متن داخل 
خانه هاي جدول را در همین مرحله مي توانید تنظیم کنید.

Ok کلیک کنید. 11. در نوار ابزار Text Formatting بر روي دکمه  
12. به کمک فرمان Move جدول را به محل خود منتقل کنید.

13. فایل خود را ذخیره کنید.
14. نتیجه کار را برای تأیید و ارزشیابي به هنرآموز محترم ارائه کنید.
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ارزشيابی پایانی
نظری ◄ 

1. شیوه های وارد کردن فرمان Table را بنویسید.
2. مراحل ایجاد جدول توسط فرمان Table را بنویسید.
3. شیوه های وارد کردن فرمان Table Style را بنویسید.

Columns .4 برای تعیین تعداد .................. جدول کاربرد دارد.
Rows .5 برای تعیین تعداد ........................ جدول کاربرد دارد.

6. با ایجاد یک جدول ویرایشگر متن )Text Formatting( فعال مي شود.
 درست     نادرست

7. با درگ و دراپ نمی توانیم خانه های جدول را انتخاب کنیم.
 درست     نادرست

8. وقتی خانه ای از جدول در حالت انتخاب است از طریق منوی میان بر )Shortcut Menu( نیز می توانیم گزینه
 Text Edit را به منظور ویرایش متن جدول انتخاب کنیم.

 درست     نادرست
9. کدام گزینه برای وارد کردن مخفف فرمان Table در خط فرمان کاربرد دارد.

tl )د   tb )ج   Ta )ب    T )الف 
10. در قسمت  Set Cell Style از پنجره ی Insert Table کدام گزینه قابل تنظیم نیست؟

Exel )د   Data )ج   Title )ب   Header )الف 
11. کدام دکمه از پنجره  Table style برای جاری کردن سبک انتخابی کاربرد دارد.

Style )د   Modify )ج   New )ب  set current )الف 
12. کدام نشانه برای فرمول نویسی داخل جدول کاربرد دارد.

 الف( %      ب( fx   ج( By Row/Column  د( همه موارد
13. کدام فرمان برای ویرایش محتوای متن جدول کاربرد دارد.

Text )د   EditText )ج   Tabledit )ب  Table Text )الف 
14. کدام گزینه از ابزار Merge براي ادغام خانه ها در جهت ستوني کاربرد دارد.

Vertical )د   Columns )ج   Rows )ب   All )الف 
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عملی)زمان 90 ◄ دقيقه(
1. برای نقشه های ذیل مطلوب  است:

.Table الف( طراحی جدول مشخصات و نگارش محتویات داخل آن به کمک فرمان
ب( ترس��یم نقش��ه هر قطعه در الگوی طراحی شده به همراه ضمائم کیفیت سطح و شماره قطعه )اندازه گذاری نیاز نیست(

نام:نام تاریخ

سازنده: سفارش:

مقیاس

جنس
تولرانس

محور
طراح
رسام
بازبین

تصویب

کاغذ:
شماره:

کد:
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نام:نام تاریخ

سازنده: سفارش:

مقیاس

جنس
تولرانس

رابط
طراح
رسام
بازبین

تصویب

کاغذ:
شماره:

کد:
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2. نقشه   زیر را در یک کاغذ A4 افقی با مقیاس 1:2 ترسیم و ضمائم کیفیت سطح را روی آن درج کنید.

نام
نام:

تاریخ

سازنده:
ش:

سفار

س
مقیا

س
جن

س
تولران

طراح
رسام
بازبین

ب
تصوی

کاغذ:
شماره:

کد:



واحد کار نهم
)Dimensioning( اندازه گذاری

شماره  
توانایي

زمانعنوان توانایي

جمععملينظري

١)Basic Dimension( 268اندازه گذاری مقدماتی

2
مدیریت سبک هاي اندازه گذاری به کمک 

Dim Style فرمان
4610

3
ویرایش اندازه  های موجود از طریق

DDEdit و Properties 
246

268اندازه گذاری تخصصی و تولرانس گذاری4



)Basic Dimension(توانايياندازهگذاريمقدماتي


پسازآموزشاينتواناييازفراگيرانتظارميرود: ◄

- اجزاي اصطالحات اندازه گذاري را به كمك شكل معرفي كند.
- مفهوم و كاربرد فرمان هاي اندازه گذاري مقدماتي را توضيح دهد.

- با اجراي هر يك از فرمان هاي اندازه گذاري نقشه هاي مختلف را اندازه  گذاري كند.
- مراحل اجراي هر يك از فرمان هاي اندازه گذاري مقدماتي را بنويسد.

- شكل هاي متعدد را به كمك فرمان Quick Dimension به طور هم زمان اندازه گذاري كند.

مدتزمانآموزش
جمععملينظري

268



پيشآزمون

1. معادل انگليسي واژه  اندازه گذاري چيست؟
2. منظور از ضمائم در نقشه كشي صنعتي چيست؟

3. به چه دليل اندازه گذاري در نقشه هاي صنعتي اهميت زيادي دارد؟
4. انواع اندازه گذاري نقشه هاي صنعتي را نام ببريد.

5. اجزاي تشكيل دهنده اندازه كدام اند؟
6. استانداردهاي ISO براي اجزاي اندازه گذاري چگونه است؟

7. در اتوكد اندازه گذاري يك نقشه چگونه انجام مي شود؟
8. ابعاد خطي )افقي و قائم( چگونه اندازه گذاري مي شوند؟

9. قطر و شعاع دايره ها و كمان ها با چه فرمان هايي اندازه گذاري مي شوند؟
10. زاويه چگونه و با چه فرماني اندازه گذاري مي شود؟

11. اندازه گذاري مختصاتي در اتوكد با چه فرماني و چگونه اجرا مي شود؟
12. اندازه گذاري متوالي )زنجيري يا پي درپي( در اتوكد با چه فرماني و چگونه اجرا مي شود؟

13. اندازه گذاري مبنايي )پله اي يا موازي( در اتوكد با چه فرماني و چگونه اجرا مي شود؟
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مقدمه
يكي از مباحث مهم و اساس��ي نقشه كش��ي صنعتي اندازه گذاري و ضمائم )Annotation( اس��ت كه در اتوكد 
جايگاه ويژه اي دارد. اگرچه ضمائم نقش��ه عالوه بر اندازه گذاري كيفيت س��طح، يادداش��ت هاي اطراف نقشه و 
شماره گذاري قطعات را نيز شامل مي شود، اما به دليل اهميت اندازه گذاري، در اتوكد كالسيك اغلب ضمايم نيز 

زيرمجموعه  اندازه گذاري تحت عنوان Dimension است.
نكته ديگر اين كه در عمليات اندازه گذاري، نخس��ت موقعيت و ابعاد اشياء انتخاب شده اندازه گيري و سپس 

طبق قواعد و اصول اندازه گذاري درج مي شود.
در اتوك��د رعاي��ت اص��ول اس��تاندارد و قواع��د اندازه گ��ذاري توس��ط تنظيم��ات س��بك اندازه گ��ذاري 
)Dimension Style( قابل اجراس��ت، ضمن اين كه پ��س از اندازه گذاري نيز مي توان مؤلفه ها و متن اندازه را به 
صورت تكي يا جمعی ويرايش كرد. شايان ذكر است مؤلفه هاي اندازه گذاري نيز با برخي از فرمان هاي ويرايشي 

مانند Arrey، Mirror، Rotate، Copy، Move، Erase و Scale قابل ويرايش است.

)Dimension(فرمانهاياندازهگذاري
به دليل اهميت مبحث اندازه گذاري، در اتوكد 
يك منوي مس��تقل به اي��ن مبحث اختصاص 
داده شده اس��ت كه مطابق فهرست زير شامل 
فرمان هاي متعدد براي ايجاد و ويرايش اندازه 

و ضمائم مربوط است.

اندازه گذاري
اندازه گذاري سريع

اندازه گذاري خطي )افقي قائم(
اندازه گذاري هم راستا )هم تراز(

اندازه گذاري طول كمان
اندازه گذاري مختصاتي

اندازه گذاري شعاع
اندازه گذاري شعاع فشرده

اندازه گذاري قطر
اندازه گذاري زاويه

اندازه گذاري مبنايي )پله اي(
اندازه گذاري متوالي )زنجيري(

تنظيم فاصله خطوط اندازه
شكستن خط اندازه و خط رابط

ايجاد ضمائم به كمك راهنما
ايجاد تولرانس هاي هندسي

ايجاد عالمت مركز و خط مركز
ايجاد و ويرايش ضمائم بازرسي

فشرده كردن خط اندازه
ويرايش اندازه گذاري مايل
ويرايش راستاي متن اندازه

تنظيم سبك اندازه گذاري
اعمال موقت تنظيمات

همگام كردن )به روز رساني( سبك اندازه ها
وابستگي مجدد اندازه هاي غير وابسته
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همچنين نوار ابزاري به شكل زير امكان دسترسي به فرمان هاي اندازه گذاري را فراهم مي كند. در اين نوار عالوه 
بر فرمان هاي ايجاد و ويرايش اندازه و ضمائم مربوط، سبك جاري اندازه گذاري نيز قابل مشاهده و تنظيم است.

ع��الوه ب��ر امكانات باال با توجه به تعدد فرمان هاي اندازه گذاري، با وارد كردن اصطالح Dim يا Dim1 در خط 
فرمان، مطابق شكل زير اين اصطالح جايگزين Command و آماده ي اجراي فرمان هاي اندازه گذاري مي شود.

اجزاءتشكيلدهندهاندازه
همان طور كه از قواعد نقشه كشي مي دانيد، در اندازه گذاري از اجزاي مختلفي استفاده مي شود كه در اتوكد اين 

اجزاء مطابق شكل زير مشخص، و در هنگام اندازه گذاري ظاهر مي شوند.

1. در اتوكد كليه اجزاء تشكيل دهنده اندازه و ضمائم يك شيء واحد محسوب مي شود، مگر 
اين كه تجزيه شوند.

2. در اتوكد اندازه و مؤلفه هاي آن به اش��ياء وابس��ته مي شود، يعني با تغيير يا ويرايش شيء 
آن ها نيز تغيير مي كند.

خط اندازه

سر فلش

راهنما خط مركز )محور( عالمت مركز

متن اندازه

خط امتداد )رابط(

سبك جاری اندازه گذاری

Command: Dim ↵

Dim:

نكته

Leader

Dim Line

Arrow Head

Center Line Center Mark

Dim Text

Extension Line
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انواعاندازهگذاريدراتوكد
مطابق اصول و قواعد اندازه گذاري در نقشه كشي، در اتوكد نيز نوع اندازه گذاري به نوع شيء مورد اندازه گيري 

بستگي دارد. در شكل زير انواع اندازه گذاري آمده است.

در اتوكد براي هر يك از انواع اندازه گذاري هاي گفته ش��ده، فرماني اختصاص داده ش��ده است، كه در فهرست 
فرمان هاي اندازه گذاري صفحات پيش به آن ها اش��اره ش��د، ضمن آن كه در يك فرمان ويژه به نام اندازه گذاري 

سريع )Quick Dimension(اندازه هاي گروهي را نيز مي توان به صورت هم زمان ايجاد كرد.
در ادامه به عملكرد و اجراي هر يك از فرمان هاي اندازه گذاري مي پردازيم.

Dim linearفرمان
اي��ن فرمان براي اندازه گذاري خطي به حالت افقي و قائم 

مطابق شكل مقابل كاربرد دارد.

Dim linearاجرايفرمان
وارد كردن فرمان Dim linear به ش��يوه هاي درج شده در 

جدول مقابل امكان پذير است.

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

LinearDimension Menu

dli يا dimlin يا Dimlinear Command Line

Horizontal or VerticalDim:

اندازه زاويه ایاندازه خطی افقی

اندازه هم راستا

اندازه خطی قائم

اندازه گذاري متوالی

اندازه  شعاع

اندازه  قطر

اندازه گذاری مبنايی
Baseline Dim

Continue Dim

Radius Dim

Diameter Dim

Vertical Dim

Aligned Dim
Angular Dim Horizontal Dim Linear
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Dimlinearمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: dim linear. فرمان Dim linear را وارد مي كنيم.

2. محل اولين خط رابط را تعيين مي كنيم.
 Specify first extension line origin or <Select

object>

3Specify second extension line. محل خط رابط دوم را تعيين مي كنيم.

4. موقعي��ت خط اندازه را تعيين مي كنيم و 
يا گزينه هاي ديگر را انتخاب مي كنيم.

Specify dimension line location or [Mtext,Text/

Angle/Horizontal/Vertical/Rotated

<Select Objectپيشفرض>
اگ��ر در مرحل��ه  دوم با ظهور اين پيش فرض در مقابل پيغام مربوط فقط اينت��ر كنيم به جاي تعيين محل خطوط 
رابط مي توانيم شيئي خطي را براي اندازه گذاري انتخاب كنيم، گفتني است اين حالت براي اشياء خطي يك تكه 

كاربردي است.
]گزينهMtext[: اين گزينه براي ويرايش متن اندازه به كمك امكانات ويرايش گر Text Formatting كاربرد دارد.

]گزينهText[:اين گزينه براي ويرايش متن اندازه كاربرد دارد.

متن اندازه اي كه به كمك گزينه  Text ويرايش شود از حالت وابسته به شيء خارج مي شود 
به نحوي كه با تغيير اندازه ش��يء مقدار عدد اندازه ثابت مي ماند، اما در ويرايش متن اندازه 
به كمك Mtext در صورتي كه بدون تغيير در متن اندازه گيري ش��ده به آن پيشوند يا پسوند 

اضافه شود مقدار عدد اندازه در حالت وابسته به شيء باقي مي ماند.

]گزينهAngle[: اين گزينه براي تغيير زاويه راستاي متن اندازه كاربرد دارد.

آيا مي دانيد
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]گزينهHorizontal[:با كاربرد اين گزينه ، راستاي خط اندازه 
فقط به صورت افقي امكان پذير مي گردد.

]گزين��هVertical[: با كاربرد اين گزينه، راس��تاي خط اندازه 
فقط به صورت قائم امكان پذير مي گردد.

]گزين��هRotated[: اين گزينه براي چرخش خط اندازه تحت 
زاويه مطابق با شكل مقابل كاربرد دارد.

در اتوكد طبق تنظيمات پيش فرض اندازه گذاري بين شيء مورد اندازه گذاري و نقطه شروع 
خط رابط فاصله اي مطابق شكل زير تحت عنوان Offset from origin يعني فاصله از مرجع 

به وجود مي آيد كه از س��بك ج��اري اندازه گذاري تبعيت 
مي كند، مقدار اين فاصله در تنظيمات سبك اندازه گذاري 
قابل تغيير اس��ت و حتي مي توانيم آن را صفر كنيم ، كه در 

مبحث سبك اندازه گذاري به آن مي پردازيم.

Dim Alignedفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري هم راس��تا )موازي( كاربرد دارد، 
البته همان گونه كه در ش��كل مالحظه مي كني��د اندازه گذاري 
خط��ي )linear( ب��راي خطوط افقي و قائم ني��ز با اين فرمان 

امكان پذير است.

نكته
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DimAlignedاجرايفرمان
فرمان DimAligned مطابق شيوه هاي درج شده در جدول 

قابل وارد كردن است.

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

AlignedDimension Menu

dal يا Dim aligned يا dimali Command Line

Aligned or aliDim:

Dim Alignedمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: Dimaligned. فرمان Dim Aligned را وارد مي كنيم.

:<2Specify first extension line origin or <select object. محل اولين خط رابط را تعيين مي كنيم.

:3Specify second extension line origin. محل دومين خط رابط را تعيين مي كنيم.

4. موقعيت خط اندازه را تعيين مي كنيم.
Specify dimension line location or [Mtext/Text/

Angle]:

عملكرد گزينه هاي MText، Text و Angle همانند فرمان Dim linear است.

Dimarcفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري طول كمان مطابق ش��كل كاربرد 
 Polyline دارد. نوع كمان براي اي��ن منظور مي تواند از جنس
نيز باش��د. همان ط��ور كه در ش��كل مالحظ��ه مي كنيد، طبق 
اس��تانداردهاي نقشه كش��ي عالمت طول كمان در قبل و باالي 
متن اندازه مي تواند درج شود. طبق پيش فرض نرم افزار عالمت 

قبل از متن اندازه قرار مي گيرد.

Dimarcاجرايفرمان
شيوه هاي ورود فرمان Dim arc را در جدول مقابل مالحظه مي كنيد.

نكته

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

Arc lengthDimension Menu

dimarc يا Dar Command Line
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Dimarcمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: dimarc. فرمان Dimarc را وارد مي كنيم.

:2Select arc or polyline arc segment. كمان موردنظر را انتخاب مي كنيم.

3. موقعيت خط اندازه را تعيين مي كنيم.
Specify arc length dimension location or [Mtext/Text/

Angle/Partial]

زاوي��ه قطاع كمان اگر كمتر از 90 درجه باش��د 
خطوط رابط در امتداد شعاع نخواهد بود.

Dim ordinateفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري مختصاتي مطابق ش��كل كاربرد دارد. اين 
نوع اندازه گذاري در واقع تعيين اندازه موقعيت نقاط انتخابي نسبت به 

يك مبناست كه به كمك يك خط راهنما مشخص مي شود.

Dim ordinateاجرايفرمان
فرمان Dim ordinate را به شيوه هاي درج شده در جدول 

مي توانيم وارد كنيم.

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

OrdinateDimension Menu

dal يا Dimordinate يا dimali Command Line

ordinate or ordDim:

نكته

در اندازه گ��ذاري مختصات��ي مبناي مختص��ات به صورت پيش فرض همان مبدأ دس��تگاه 
مختصاتي است، اما مي توان اين مبنا را به نقطه  ديگري نظير گوشه  تصوير انتقال داد.

نكته

]گزينهPartial[:به كمك گزينه  Partial مي توانيم طول قس��متي از يك كمان 
را اندازه گذاري كنيم.
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Dim ordinateمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: dim ordinate. فرمان Dim ordinate را وارد مي كنيم.

:2Specify feature location. موقعيت مشخصه اندازه را تعيين مي كنيم.

3. انتهاي خط راهنماي اندازه را تعيين مي كنيم.
Specify leader end point or [Xdatum/Ydatum/

Mtext/text/Angle

مراحلانتقالمبدأمختصاتبهمحلديگر

↵ 1Command: UCS. فرمان UCS را وارد مي كنيم.

…2Specify origin UCS. محل جديد مبدأ مختصات را تعيين مي كنيم.

3. جهت محور X را تعيين مي كنيم و يا با اينتر كردن 
جهت پيش فرض را مي پذيريم.

Specify point on x-axis or <accept>:

]گزينهXdatum[:با وارد كردن حرف X در مرحله  2، مبنا فقط محور X محسوب مي شود، در نتيجه مختصات 
Y تعيين می گردد.

]گزينهYdatum[: با وارد كردن حرف Y در مرحله 2، مبنا فقط محور Y محسوب مي شود. در نتيجه مختصات 
X تعيين مي گردد.

 اگر فرمان ordinate را از ورودي مستقيم Dim اجرا كنيم، يك مرحله به مراحل فوق به 
شرح زير اضافه مي شود.

Enter dimension text <مقدار پيش فرض >:
كه به مفهوم وارد كردن متن اندازه براي مختصات نقطه انتخاب شده است.

اين حالت در فرمان هاي ديگر اندازه گذاري وجود دارد.

انتقالمبدأمختصاتبهمحلديگر
اگر چه اين مسئله خود داراي يك فرمان مستقل )UCS( است و فرايند خاص خود را دارد، اما در اندازه گذاري 

مختصاتي در حد رفع نياز به آن مي پردازيم.

ordinate اگر فرمان 

آيا مي دانيد
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 Dim radiusمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: dimradius/dimrad. فرمان Dim radius را وارد مي كنيم.

:2Select arc or circle. كمان يا دايره  موردنظر را انتخاب مي كنيم.

3. موقعي��ت خط ان��دازه را تعيين مي كنيم يا به كمك 
گزينه هاي ديگر متن اندازه را ويرايش مي كنيم.

Specify dimension line location or 

[Mtext/Text/Angle]

Dim radiusفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري شعاع كمان و دايره كاربرد دارد. در اين نوع اندازه گذاري حرف 
R به صورت خودكار توس��ط اتوكد قبل از عدد اندازه درج مي گردد. همچنين درصورتي كه 
فضاي كافي براي متن اندازه و فلش موجود باشد آن ها را داخل و در غير اين صورت آن ها 
را در خارج از ش��كل درج مي نمايد. البته هنگام يا پس از اندازه گذاري جايگاه متن اندازه 

قابل ويرايش نيز هست.

Dim radiusاجرايفرمان
فرمان dim radius مطابق ش��يوه هاي مندرج در جدول قابل 

وارد كردن است.

Dim diameterفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري قطر دايره و كمان كاربرد دارد.

در اندازه گذاري قطر، عالمت ∅ مطابق با استاندارد اندازه گذاري نقشه كشي صنعتي قبل از 
عدد اندازه  نياز است كه اتوكد به صورت خودكار اين كار را انجام مي دهد، همچنين متن 
ان��دازه و فلش با توجه به فضاي كافي داخل يا خارج ش��كل درج مي گردد، ضمن اين كه 

مي توانيم به صورت دلخواه نيز محل آن را تعيين كنيم.

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

RadiusDimension Menu

dim radius يا dimrad يا  draCommand line

rad يا radiusDim:
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dim diameterاجرايفرمان
اين فرمان به ش��يوه هاي مندرج در جدول قابل وارد كردن 

است.

Dim diameterمراحلاجرايفرمان

↵ dimdia يا 1Command: dim diameter. فرمان Dim diameter را وارد مي كنيم.

:2Select arc or circle. دايره يا كمان موردنظر را انتخاب مي كنيم.

3. موقعي��ت خط ان��دازه را تعيين مي كنيم 
يا به كمك گزينه ه��اي ديگر متن اندازه را 

ويرايش مي كنيم.

Specify dimension line location or [Mtext/Text/

Angle]

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

DiameterDimension Menu

Dimdimeter يا dimdia يا ddiCommand Line

diameter يا diaDim:

چنانچه بخواهيم عالمت قطر را به عدد اندازه در نماي  غير دايره اي 
اضاف��ه كنيم، بايد به كمك فرمان dim linear يا dimaligned  اقدام 
ب��ه اندازه گذاري كنيم و با ويرايش مت��ن اندازه به كمك گزينه های 

Mtext يا text عالمت ∅ )C%%( را به عدد اندازه بيفزاييم.

نكته
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شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

AngularDimension Menu

dim angular يا dimang يا  danCommand line

angular or angDim:

Dim angularفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري زاويه طبق شرايط زير كاربرد دارد.

- زاويه بين دو خط انتخابي )شكل الف( 
- زاويه متشكل از راستاي سه نقطه )شكل ب(
- زاويه قطاع يك كمان انتخاب شده )شكل ج(

- زاويه قطاع قسمتي از يك دايره )شكل د(
در اندازه گذاري زاويه با فرمان dim angular مطابق استاندارد نقشه كشي 

عالمت درجه )˚0 ( به عدد اندازه اضافه مي گردد.
dim angularاجرايفرمان

اين فرمان به شيوه هاي مندرج در جدول قابل اجراست.

 Dim angularمراحلاجرايفرمان

↵ dimang يا 1Command: dim angular. فرمان Dim angular را وارد مي كنيم.

2. خ��ط اول زاويه را انتخاب مي كنيم، ضم��ن اين كه مي توانيم 
كمان يا دايره را نيز انتخاب كنيم.

Select arc , circle, line or <Specify vertex>:

:3Select second line. خط دوم زاويه را انتخاب مي كنيم.

4. موقعيت خط اندازه را تعيين مي كنيم.
Specify dimension arc line location or [Mtext/

Text/Quadrant]

)الف(

)ب(

)ج(

)د(

]گزينهQuadrant[: با كاربرد اين گزينه اندازه  يك زاويه از بين زاويه  مقابل و زواياي مكمل آن 
قابل انتخاب اس��ت، به نحوي كه با وارد كردن حرف Q در محدوده  زاويه موردنظر كليك مي كنيم 
كه پس از آن حتي با حركت ماوس فقط متن اندازه جابه جا مي شود. چون با انتخاب دو ضلع در 

حالت عادي چهار حالت طبق شكل زير  قابل اندازه گذاري است.حالت عادي چهار حالت طبق شكل زير  قابل اندازه گذاري است.

نكته

<پيشف��رضSpecify Vertex>: اگر در مرحله  2 اينت��ر كنيم مي توانيم با معرفي يك نقطه به عنوان 
رأس زاويه و دو نقطه ديگر به  عنوان راستاي اضالع زاويه مزبور اندازه گذاري زاويه را انجام دهيم.

چنانچه بخواهيم يك پخ را مطابق ش��كل مقابل و نظير آن اندازه گذاري كنيم بايس��تي ابتدا توس��ط فرمان 
dimlinear اقدام به اندازه گذاري خطي كنيم و با ويرايش متن اندازه در هنگام اندازه گذاري يا پس از آن 

عالمت d(o%%( را به عدد اندازه اضافه كنيم.
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دستوركارشماره1
نقشه  زير را در كاغذ A4 متريك رسم و اندازه گذاري كنيد.

)زمان: 25 دقيقه(

مراحلاجرا
1. يك كاغذ A4 متريك را كه قباًل آماده سازي كرده ايد باز كنيد و با 

نام Dim1 ذخيره كنيد.
تذك��ر:يك اليه به نام dim تنظيم و آن را به اندازه گذاري اختصاص 

دهيد.
2. نقشه را مطابق شكل زير در اليه هاي مربوط رسم كنيد.

3. ب��ه كمك فرمان ه��اي Dim linear و Dim Aligned اندازه هاي 
خطي و هم راستا را مطابق شكل زير ايجاد كنيد.

و   Dim Diameter و   Dim Radius فرمان ه��اي  كم��ك  ب��ه   .4 
Dim Angular اندازه هاي شعاعي، قطري و زاويه اي را مطابق شكل 

زير ايجاد كنيد.

5. ب��ه كمك فرم��ان Single line Text زيرنويس ضخامت قطعه را 
ايجاد كنيد.

6. نقشه  خود را ذخيره كنيد.
7. نتيج��ه  كار را ب��راي ارزش��يابي و تأييد به هنرآم��وز محترم ارائه 

كنيد.
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Dim bese lineفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري مبنايي اعم از پله اي يا غيرپله اي مطابق شكل های زير كاربرد دارد.

همان طور كه در ش��كل های باال مش��اهده مي كني��د اندازه گذاري خطي و زاويه اي را به ص��ورت مبنايي مي توان 
 Dim Aligned، Dim انج��ام داد. براي اين منظور ابتدا بايد اولين قس��مت نس��بت به مبنا به كمك فرمان ه��اي
"linear  Dim Ordinate و Dim Angular اندازه گ��ذاري ش��ود و پ��س از آن، س��اير اندازه ه��ا به كمك فرمان

Dim baseline نسبت به اندازه مبنا اندازه گذاري گردد. در اين فرايند ابتداي اندازه  اوليه انتخابي )موقعيت خط 

رابط اول اندازه( به  عنوان خط رابط اول كليه اندازه هاي بعدي محسوب مي گردد.

)ج( اندازه گذاری پله ای زاويه ای)ب( اندازه گذاری پله ای خطی)الف( اندازه گذاری مبنايی غيرپايه ای

dim baselineاجرايفرمان
اين فرمان به ش��يوه هاي متعددي طبق جدول روبه رو قابل 

ورود است.

شيوههايورودفرمان

Dimension toolbar

Base lineDimension Menu

dimbaseline يا dimbase يا  dbaCommand Line:

Base line يا basDim:

dim base lineمراحلاجرايفرمان

↵ dba يا 1Command: dimbaseline. فرمان Dim base line را وارد مي كنيم.

2. يك اندازه خطي، مختصاتي يا زاويه اي را به 
 عنوان اندازه  مبنا انتخاب مي كنيم.

Select base dimension:

3. موقعيت خط رابط دوم )براي دومين اندازه( 
را تعيين مي كنيم.

Specify second extension line origin or 

[undo/select]<Select>

4. موقعي��ت خط راب��ط دوم )براي س��ومين 
اندازه( را تعيين مي كنيم.

Specify second extension line origin or 

[undo/select]<select>

5. موقعي��ت خط رابط دوم )ب��راي چهارمين 
اندازه( را تعيين مي كنيم و يا براي پايان دادن به 

فرمان دو بار اينتر مي كنيم يا كنسل مي كنيم.

Specify a second extension line origin or 

[undo/select]<select>:
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 اگر در فايل جاري اخيراً اندازه گذاري خطي، مختصاتي يا زاويه اي انجام ش��ده باش��د، به  
مح��ض ورود فرم��ان dim base line، آخرين اندازه به  عنوان مبنا انتخاب مي ش��ود و در 

پيغام هاي بعد موقعيت خط رابط دوم درخواست مي گردد.

]گزينهUndo[: با وارد كردن حرف U آخرين مرحله اندازه گذاري شده لغو مي گردد.
]گزين��هSelect[: ب��ه كمك اين گزينه مي توانيم در هر يك از مراحل اجراي فرمان dim base line مبنايي جديد 

انتخاب كنيم تا ادامه اندازه گذاري نسبت به آن انجام شود.

نكته

Dim Continueفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري متوالي1 مطابق اشكال زير كاربرد دارد.

همان طور كه در ش��كل هاي فوق مش��اهده مي كنيد انواع اندازه هاي خطي، زاويه اي و همچنين مختصاتي را به 
كمك فرمان dim continue مي توانيم اندازه گذاري كنيم.

در اي��ن نوع اندازه گ��ذاري نيز همانند اندازه گذاري مبنايي بايس��تي ابتدا يك ان��دازه را به كمك فرمان هاي 
dim cordinate، dim aligned، dim linear و dim angular اندازه گ��ذاري نم��وده و س��پس نس��بت ب��ه آن 

اندازه گذاري متوالي را انجام دهيم.
در اين فرايند دومين خط رابط از هر اندازه به  عنوان اولين خط رابط اندازه  بعدي محس��وب مي گردد. و در 

حقيقت اندازه گذاري به صورت نسبي انجام مي شود.

آيا مي دانيد

1. به اندازه گذاري متوالي، اندازه گذاري زنجيري يا پي در پي نيز مي گويند.

چنانچ��ه در اج��راي فرمان dim base line، از  اندازه انتخاب ش��ده ب��ه  عنوان مبنا از نوع 
مختصاتي باش��د بع��د از آن پيغ��ام Specify feature location or [undo/select] صادر 

مي شود كه به مفهوم تعيين موقعيت مختصه بعدي است.
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Dim Continueمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: dim continue/dco. فرمان Dim Continue را وارد مي كنيم.

2. ي��ك اندازه خطي، مختصات��ي يا زاويه اي را 
انتخاب مي كنيم.

Select continued dimension:

3. موقعيت خط رابط دوم براي دومين اندازه را 
تعيين مي كنيم.

Specify a second extension line origin or 

[Undo/Select] <Select>

4. موقعيت خط رابط دوم براي س��ومين اندازه 
را تعيين مي كنيم.

Specify a second extension line origin or 

[Undo/Select] <Select>

5. موقعيت خط رابط دوم براي چهارمين اندازه 
را تعيين مي كنيم يا براي پايان دادن به فرمان دو 

بار اينتر مي كنيم يا كنسل مي كنيم.

Specify a second extension line origin or 

[Undo/Select] <Select>

اگر در فايل جاري اخيراً اندازه گذاري خطي، مختصاتي يا زاويه اي انجام ش��ده باش��د، 
به محض ورود فرمان dim continue آخرين اندازه به عنوان اندازه اول انتخاب مي شود 

و در پيغام های بعد موقعيت خط رابط دوم درخواست می شود.

dim continueاجرايفرمان
اين فرمان به شيوه هاي متعدد طبق جدول روبه رو قابل

وارد كردن است.

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

ContinueDimension Menu

dimcontinue يا dimcon يا  dcoCommand line

Continue يا conDim:

نكته
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دستوركارشماره2
نقشه  روبه رو را در كاغذ A4 متريك رسم و اندازه گذاري كنيد.

)زمان: 45 دقيقه( 

مراحلاجرا:
 Dim2 را كه قباًل آماده س��ازي كرده ايد باز و با نام A4 1. ي��ك كاغذ

ذخيره كنيد.
2. نقشه را مطابق شكل روبه رو در اليه هاي مربوط رسم كنيد.

3. به كم��ك فرمان هاي Dim linear و Diameter اندازه هاي قطري 
را مطابق شكل روبه رو ايجاد كنيد.

راهنماي��ي:عاليم ∅ و ضمايم 10∅×4 را به كمك گزينه  Mtext در 
هنگام اندازه گذاري اضافه كنيد.

4. ابت��دا اندازه طول��ي 40 را به كمك فرمان Dim linear و س��پس 
اندازه ه��اي طولي 60 و 80 را به كمك فرمان Dim Base line ايجاد 

كنيد.

5. ابت��دا ان��دازه  طول��ي 12 را به كمك فرمان Dimlinear و س��پس 
 Dim Continue اندازه ه��اي طول��ي 16 ،22 و 20 را به كمك فرمان

ايجاد كنيد.
6. نقشه  خود را ذخيره كنيد.

7. نتيجه  كار را براي ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم ارائه كنيد.
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Quick Dimensionفرمان
اين فرمان به مفهوم اندازه گذاري سريع براي اندازه گذاري همزمان 
جمعي از ترسيمات هندسي مختلف يك نقشه همانند نقشه ي زير 

كاربرد دارد.

در اي��ن نقش��ه ه��ر مجموعه از اندازه ه��اي متوالي، پله اي متق��ارن و قطري به صورت همزمان توس��ط فرمان 
Qdim اندازه گذاري ش��ده اس��ت، بديهي اس��ت كه در نقشه هاي ش��لوغ كاربرد اين فرمان در افزايش سرعت  

عمل اندازه گذاري بس��يار مؤثر اس��ت، چراكه ب��راي مثال اندازه گذاري همزمان 20 ع��دد دايره به  جاي 20 بار 
اندازه گذاري آن ها سودمندتر است.

شيوههايورودفرمان

Dimension toolbar

Quick DimensionDimension Menu

QdimCommand line

Quick Dimensionاجرايفرمان
اين فرمان نيز به شيوه هاي مندرج در جدول روبه رو قابل 

وارد كردن است.

Q Dimمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: QDim. فرمان Q Dim را وارد مي كنيم.

:2Select Geometry to dimension. ترسيمات هندسي را انتخاب مي كنيم.

3. ترس��يمات هندس��ي ديگ��ري انتخاب 
مي كنيم يا براي پايان دادن به انتخاب اينتر 

مي كنيم.

Select Geometry to dimension:

4. موقعيت خطوط اندازه را تعيين مي كنيم 
يا گزينه هاي ديگر را به  منظور انتخاب نوع 

اندازه گذاري وارد مي كنيم.

Specify dimension line position, [Continuous/

Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/

Diameter/…./datumPoint/Edit/seTtings] 

<Continuous>:

]گزين��هContiniuous[: اين گزينه براي اندازه گذاري همزمان چندين ان��دازه به صورت متوالي كاربرد دارد، 
ضمن اين كه كاربرد اين گزينه در فرمان Qdim در مقايسه با فرمان dim continue نيازي به اندازه اوليه ندارد.
]گزينهStaggered[: اين گزينه براي اندازه گذاري همزمان چندين اندازه به صورت پله اي متقارن كاربرد دارد.
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طبق پيش فرض متن اندازه در اين نوع اندازه گذاري به صورت زيگزاگ )يكي در ميان 
چپ و راست( درج مي شود، البته اين حالت قابل ويرايش است.

]گزينهBase line[: اين گزينه براي اندازه گذاري همزمان چندين اندازه به صورت مبنايي پله اي كاربرد دارد. در 
اين گزينه نيز نيازي به معرفي اندازه اي به عنوان مبنا نيست و مبناي اولين شيء ترسيم شده، مبنا محسوب مي شود.

]گزينهOrdinate[: اين گزينه براي اندازه گذاري همزمان چندين اندازه به صورت مختصاتي كاربرد دارد.
]گزين��هRadius[:اين گزينه براي اندازه گذاري ش��عاعي چندين كمان يا داي��ره به صورت همزمان كاربرد دارد.

نكته

]گزينهDiameter[: اين گزينه براي اندازه گذاري قطري چندين دايره به صورت همزمان كاربرد دارد.
]گزينهdatum Point[: با وارد كردن حرف P  به كمك اين گزينه مي توانيم نقطه مبناي اندازه گذاري مبنايي و 

مختصاتي را تنظيم كنيم.

]گزين��هEdit[: به كمك اين گزينه مي توان يك يا چن��د اندازه را به مجموعه  در حال اندازه گذاري اضافه يا كم 
كنيم، به نحوي كه با وارد كردن حرف E  پيغام زير صادر مي شود:

Indicate dimension point to remove, or [Add/exit] <exit>:

در اي��ن پيغ��ام انتخاب نقطه اي مبني بر حذف اندازه آن نقطه از مجموعه درخواس��ت مي ش��ود و درصورتي كه 
بخواهيم اندازه  ديگري اضافه كنيم ابتدا بايد  گزينه  Add و سپس نقطه ي موردنظر براي اندازه گذاري را انتخاب 

كنيم. زيرگزينه  Exit نيز براي خروج از اين مرحله كاربرد دارد.
]گزينهseTting[: اين گزينه براي تنظيم نوع وابس��تگي اندازه به اش��ياء كارب��رد دارد، به نحوي كه با وارد كردن 
حرف T دو زيرگزينه به ش��رح زير قابل انتخاب اس��ت، زيرگزينه  Endpoint براي وابستگي اندازه ها به نقطه ي 
انته��اي مجموعه  اندازه گذاري ش��ده و زيرگزينه  Intersection براي وابس��تگي اندازه ها به تالقي اندازه ها )نقطه 

مشترك بين دو اندازه( كاربرد دارد.
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دستوركارشماره3
نقشه زير را در كاغذ A4 متريك رسم و اندازه گذاري كنيد.

)زمان: 45 دقيقه(

مراحلاجرا
1. يك كاغذ A4 متريك را كه قباًل آماده سازي كرده ايد باز و به نام Dim3 ذخيره كنيد.

2. نقشه را مطابق شكل زير در اليه هاي مربوطه رسم كنيد.
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3. در اليه اندازه گذاري )Dim(، به كمك فرمان Quick Dimension و گزينه  Diameter تمامي دايره هاي نقشه 
را مطابق شكل زير به طور همزمان اندازه گذاري كنيد.

 Diameter  راهنماي��ي: براي اين كه اندازه گذاري قطر دايره ها مطابق ش��كل كتاب درآيد پ��س از انتخاب گزينه
جهت ماوس را در راستاي حدود 135 درجه تنظيم و كليك كنيد.

4. مج��دداً به كمك فرم��ان Quick Dimension البته اين دفعه با گزين��ه  Staggred اندازه هاي مبنايي متقارن را 
مطابق شكل زير ايجاد كنيد.
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5. اندازه  شعاع R10 را به كمك فرمان DimRadius و ساير اندازه ها )10 ،25 و 60( را به كمك فرمان
 Dim linear مطابق شكل زير ايجاد كنيد.

6. نقشه  خود را ذخيره كنيد.
7. نتيجه كار را براي ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم ارائه كنيد.
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ارزشيابيپاياني
نظري ◄

1. نوع اندازه گذاري هر يك از قسمت هاي تصوير زير را مانند صفحه 105 به صورت التين و فارسي بنويسيد.

2. مراحل اجراي فرمان Dim linear را بنويسيد.
3. مراحل اجراي فرمان Dim Aligned را بنويسيد.

4. مراحل اجراي فرمان Dim Arc را بنويسيد.
5. مراحل اجراي فرمان Dim Ordinate را بنويسيد.

6. مراحل اجراي فرمان Dim Radius را بنويسيد.
7. مراحل اجراي فرمان Dim diameter را بنويسيد.

8. مفهوم پيغام هاي زير را در اجراي فرمان Dim Angular بنويسيد.
Command: dimang ↵

Select arc, circle, line or <Specify Vertex>:

Select second line:

Specify dimension arc line location, or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:
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9. مراحل اجراي فرمان Dim Baseline را بنويسيد.
10. مراحل اجراي فرمان Dim Continue را بنويسيد.

11. اندازه  15 در شكل روبه رو را هم به كمك فرمان Dim linear و هم به كمك فرمان
 Dim Aligned مي توان اندازه گذاري كرد.

 درست                     نادرست
12. اندازه 25 در شكل باال فقط با فرمان Dim linear قابل اندازه گذاري است.

 درست                    نادرست
13. براي اندازه گذاري طول يك خط مطابق شكل روبه رو در مقابل پيغام

 Specify first extension origin or <Select  Object>

مي توان اينتر و پاره خط را انتخاب كرد.
 درست                   نادرست

14. ب��ا فرمان Dim Radius ش��عاع كمان بيض��ي )Elliptical Arc( را نيز مي توان 
اندازه گذاري كرد.

 درست                   نادرست
15. براي اندازه گذاري مطابق شكل روبه رو فرمان . . . . . . . . . . كاربرد دارد.

16. پيغام Select base dimension مربوط به فرمان . . . . . . . . . . . . . است.

17. براي اندازه گذاري پخ شكل روبه رو فرمان . . . . . . . . . . . . . . . كاربرد دارد.

18. براي اندازه گذاري . . . . . . . . . . . فرمان Dim Ordinate كاربرد دارد.
19. نشانه  مربوط به كدام فرمان اندازه گذاري است؟

Aligned )ب     Linear )الف 
Angular )د    Quick Dimension )ج 

20. نشانه  فرمان Arc Length كدام است؟
 الف(    ب(   ج(   د(

21. نشانه كدام فرمان صحيح درج شده است؟
Base line  )ب   Radius  )الف 

Ordinate )د    Continue )ج 
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22. كدام اصطالح يعني خط رابط اندازه گذاري؟
Dimension line )ب   Extension line )الف 

Dimension Arrow )د   Dimension Text )ج 
23. در هنگام اندازه گذاري با كدام گزينه مي توان متن اندازه را مطابق شكل زير چرخاند؟

MText )ب    Text )الف 
Rotate )د    Angle )ج 

24. كدام نوع اندازه گذاري اشتباه معرفي شده است؟

 Horizontal )د                       Vertical )ج        aligned )ب               Angular )الف 

25. اندازه گذاري قطر دايره در كدام شكل با فرمان Diameter انجام نشده است؟

  الف(            ب(         ج(         د(
26. كدام گزينه براي درج عالمت درجه كاربرد دارد؟

%%O)د   %%d)ج   %%P)ب  %%C)الف 

27. شكل روبه رو با چه فرماني اندازه گذاري شده است؟
Linear )ب   Ordinate )الف 

Continue )د    Aligned )ج 



127

دقيقه( عملی)زمان180◄
1. نقشه زير را در كاغذ A4 افقی ترسيم و اندازه گذاری كنيد.

تذكر: جدول مشخصات تكميل گردد.

رسام

كنترل

ب
تصوي

شماره  نقشه

تغيير:
عنوان نقشه: مكانيكی

نام قطعه: 
س:

تولران

س:
مقيا

س:
جن
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2. نقشه  زير را در كاغذ A4 افقی ترسيم و اندازه گذاری كنيد.
تذكر: جدول مشخصات تكميل گردد.

رسام

كنترل

ب
تصوي

شماره نقشه

تغيير:
عنوان نقشه: مكانيكی

نام قطعه: ياتاقان
س:

تولران

س:
مقيا

س:
جن
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رسام

كنترل

تصويب

شماره  نقشه

تغييرات:
عنوان نقشه: 

نام قطعه:
تولرانس:

مقياس:

جنس:

3. نقشه  زير را در كاغذ A4 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.
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4. نقشه  زير را در كاغذ A4 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.

رسام:

كنترل:

تصويب:

شماره  نقشه:

تغيير:
عنوان نقشه: 

نام قطعه: 
تولرانس:

مقياس:

جنس:
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رسام:

كنترل:

تصويب:

شماره  نقشه:

تغيير:
عنوان نقشه: 

نام قطعه: 
تولرانس:

مقياس:

جنس:

5. نقشه  زير را در كاغذ A4 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.
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6. نقشه  زير را در كاغذ A4 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.

رسام:

كنترل:

تصويب:

شماره  نقشه:

تغيير:
عنوان نقشه: 

نام قطعه: 
تولرانس:

مقياس:

جنس:



Dim Styleتواناييمديريتسبكهاياندازهگذاريبهكمكفرمان

پسازآموزشاينتوانايي،ازفراگيرانتظارميرود: ◄
- مفهوم و كاربرد سبك اندازه گذاري در نقشه كشي را توضيح دهد.

- فرمان Dim Style را به شيوه هاي متداول اجرا كند.
- اجزاي پنجره  Dimension Style Manager را معرفي كند.

- مراحل ايجاد يك سبك جديد اندازه گذاري را بنويسد.
- روش هاي جاري كردن يك سبك اندازه گذاري را بنويسد.

- يك سبك جديد اندازه گذاري را ايجاد و جاري كند.
- در سبك جاري اندازه گذاري كند.

- يك سبك اندازه گذاري را ويرايش كند.
- اجزاي سربرگ هاي پنجره   Modify Dimension Style را معرفي كند.

مدتزمانآموزش
جمععملينظري

448



پيشآزمون
1. معادل انگليسي واژه  "سبك" چيست؟

2. مفهوم و كاربرد سبك اندازه گذاري در نقشه كشي چيست؟
3. تفاوت اندازه گذاري دو شكل )الف( و )ب( چيست؟

4. كاربرد هريك از اندازه گذاري هاي شكل )الف( و )ب( در كجاست؟
5. در اتوكد استانداردهاي اندازه گذاري نظير ارتفاع متن اندازه، طول فلش چگونه تنظيم مي شود؟

6. در اتوكد يك سبك جديد اندازه گذاري چگونه تنظيم مي شود؟
7. يك سبك اندازه گذاري در اتوكد چگونه ويرايش مي شود؟

8. اگر در اتوكد نقشه اي با مقياس 1:2 رسم شود، چگونه ابعاد آن اندازه گذاري حقيقي مي  شود؟
9. چگونه مي توان در يك نقشه هم اندازه هاي ميلي متري و هم اندازه هاي اينچي را درج كرد؟

10. تولرانس هاي ابعادي و انطباقي در اتوكد چگونه بر روي نقشه انجام مي شود؟
11. در اتوكد براي اندازه گذاري نيم نما و نيم برش چگونه عمل مي كنند؟

12. اگر چند سبك اندازه گذاري داشته باشد، چگونه آن ها را جاري مي كنيم )در دسترس قرار مي دهيم(؟

)ب()الف(
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Dimension Style Managerمديريتسبكاندازهگذاري
همان طور كه از اصول و قواعد نقشه كشي مي دانيد اندازه گذاري بر اساس نوع نقشه به شيوه هاي مختلفي صورت 

مي گيرد، براي مثال به شكل زير توجه كنيد:

شيوههايورودفرمان

Styles Toolbar

Dimension Toolbar

Dimension StyleDimension Menu

Dimension StyleFormat menu

 dim Style  يا ddim يا dCommand line

)ب( )الف(

ش��كل )الف( سبك اندازه گذاري افقي1 )Horizontal( و شكل )ب( سبك اندازه گذاري هم راستا2 )Aligned( را 
نشان مي دهد. با توجه به نوع نقشه يكي از آن ها در اندازه گذاري استفاده مي شود. به عالوه جزئيات ديگري مانند 
نوع فلش، متن اندازه، واحد مورد اس��تفاده در اندازه گذاري، تولرانس هاي ابعادي و انطباقي و غيره را در قالب 
س��بك اندازه گذاري مي توان كنترل و تنظيم كرد و يا اين كه س��بك خاصي را به اندازه گذاري نيم نما و نيم برش 

اختصاص داد.
با توجه به اين كه اندازه گذاري يكي از مباحث مهمي است كه به نقشه ماهيت كاربردي مي بخشد، در اتوكد 
يك سبك اندازه گذاري به صورت پيش فرض، براي اندازه هايي كه ايجاد مي كنيم، وجود دارد كه خوشبختانه  با 
س��بك اندازه گذاري نقشه كشي صنعتي تا حد زيادي هم خواني دارد. البته با توجه به تنوع نقشه ها مي توان سبك 

پيش فرض را ويرايش كرد و سبك جديدي را تنظيم و مورد استفاده قرار داد.

Dimension Styleاجرايفرمان
وارد كردن اين فرمان به شيوه هاي گوناگون مطابق جدول

روبه رو امكان پذير است.

1. به اندازه گذاري افقي، اندازه گذاري يك سويه نيز مي گويند.
2. به اندازه گذاري هم راستا، اندازه گذاري دوسويه نيز مي گويند.
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با وارد كردن فرمان Dimension Style پنجره زير ظاهر مي شود. در زير اجزاي آن معرفي شده است:

Set current مي توان سبك  انتخابي را جاري كرد و يا تغييرات انجام شده در يك سبك اندازه گذاري  به كمك دكمه   
را بر روي تمامي اندازه ها انجام داد.

New مي توان يك سبك اندازه گذاري جديد ايجاد كرد. به كمك دكمه 
Modify مي توان يك سبك اندازه گذاري را اصالح و ويرايش كرد. به كمك دكمه 

Override مي توان تغييراتي را به صورت ش��اخه فرعي در يك سبك به وجود آورد كه به صورت  به كمك دكمه 
موقت بر روي اندازه گذاري انجام شود.

Compare مي توان تنظيمات دو سبك اندازه گذاري را با يكديگر مقايسه كرد. به كمك دكمه

نام سبك جاري
پيش نمايش سبك جاري

توضيحات مربوط 
به سبك ها

انتخاب سبك جاري

نحوه  نمايش 
فهرست نام سبك ها

3. در پنجره  Create New Dimension Style نام س��بك 
جدي��د را در كادر New Style Name، س��بك پايه را در 
كادر Start with، و اندازه هاي مورد استفاده براي سبك را 

در كادر Use for وارد مي كنيم.
Continue كليك مي كنيم. 4. بر روي دكمه 

مراحلايجادسبكجديداندازهگذاري
:)Dim Style New(

1. فرمان DimStyle را وارد مي كنيم.
2. در پنجره  Dimension Style Manager بر روي دكمه 

New كليك مي كنيم.
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5. در پنجره New Dimension Style تنظيمات موردنظر 
را انجام مي دهيم.

OK كليك مي كنيم. 6. بر روي دكمه  
7. در پنجره Dimension Style Manager بر روي دكمه 

Close كليك مي كنيم.

:)Dimension Current(روشهايجاريكردنسبكاندازهگذاري
در دسترس قرار دادن سبك هاي اندازه گذاري را جاري كردن آن ها مي نامند كه به دو روش انجام مي شود:

الف( انتخاب سبك موردنظر از طريق نوار ابزار Style )مطابق شكل زير(

ب( از طريق پنجره  Dimension Style Manager با انتخاب نام س��بك موردنظر از قس��مت Styles و كليك بر 
Set current روي دكمه  

Modify س��بك اندازه گذاري را ويرايش كنيم و بر روي دكمه   اغلب در صورتي كه با دكمه  
Set current كليك كنيم، تغييرات ايجادش��ده بر روي اندازه هاي قبلي نيز انجام مي ش��ود؛ در 

غير اين صورت بايد به كمك فرمان Dimupdate آن ها را با سبك جاري همگام كنيم.

نكته
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مراحلاجرا
ن��ام  ب��ا  آن را  و  كني��د  ب��از  را  ترس��يمي  فاي��ل  ي��ك   .1

Half View ذخيره كنيد.

2. فرمان Dim Style را وارد كنيد تا پنجره  روبه رو  ظاهر 
 شود.

پنج��ره   ت��ا  كني��د  كلي��ك   New دكم��ه  روي  ب��ر   .3 
 ...Create New Dim مطابق شكل روبه رو ظاهر شود.

 Half ن��ام س��بك جدي��د يعني New Style Name 4. در كادر
Continue كليك كنيد. View را وارد و بر روي دكمه  

5. در پنجره  New Dimension Style و سربرگ Lines مطابق 
ش��كل روب��ه رو گزينه ه��اي Dim line 2 و Ext line 2 را 

OK كليك كنيد. فعال و بر روي دكمه  

دستوركارشماره1
نقشه  مقابل را در يك كاغذ A4 متريك رسم و اندازه گذاري كنيد.

راهنمايي: يك سبك جديد اندازه گذاري به نام Half View ايجاد 
كني��د و تنظيمات مربوط به اندازه گذاري نيم نما )و نيم برش( را 
در آن انجام دهيد، س��پس اندازه هاي نيم نما را به كمك س��بك 

Half View ايجاد كنيد.
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6. در پنج��ره  Dimension Style Manager ب��ر روي 
Close كليك كنيد. دكمه 

تذك��ر: دق��ت كني��د در مرحل��ه  6 نام س��بك جديد
)Half View( در قسمت Styles ثبت شده باشد.

7. نقش��ه را مطابق ش��كل روبه رو در اليه هاي مربوطه 
رسم كنيد.

8. با اس��تفاده از س��بك اندازه گذاري Iso 25 )س��بك 
پيش فرض( اندازه هاي كامل نقشه را ايجاد كنيد

9. س��بك Half View را جاري و اندازه هاي نيم نما را 
مطابق شكل روبه رو ايجاد كنيد.

راهنماي��ي:براي ان��دازه 40 مي تواني��د در محل خط 
رابط موجود كليك كنيد و سپس با حركت مكان نما به 

سمت پايين عدد 40 را در خط فرمان تايپ كنيد.
10. نقشه  خود را ذخيره كنيد.

11. نتيج��ه كار را برای ارزش��يابي و تأييد به هنرآموز 
محترم ارائه كنيد.
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)Dimension Modify(مراحلويرايشسبكاندازهگذاري
1. فرمان Dim Style را وارد مي كنيم.

Modify كليك مي كنيم. 2. در پنجره Dimension Style Manager بر روي دكمه 

3. در پنجره Modify Dimension Style تنظيمات موردنظر را انجام مي دهيم.
OK كليك مي كنيم. 4. به  منظور تأييد تنظيمات بر روي دكمه 

Close كليك مي كنيم. 5. در پنجره Dimension Style Manager بر روي دكمه 
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Modify Dimension Styleتنظيماتكادرمحاورهاي
◄Linesسربرگ

اين س��ربرگ ش��امل تنظيمات خواص خط اندازه و خط رابط 
است.

همچنين تنظيمات پركاربرد اين قسمت به شرح زير است.

گزين��ه Base line spacing ~ براي تنظيم فاصله بين خطوط 
اندازه در اندازه گذاري مبنايي پله اي كاربرد دارد.

قسمتDimension lines: در اين قسمت خواص خط اندازه 
شامل رنگ و نوع خط و پهناي خط اندازه تنظيم مي شود.

همچنين تنظيمات هر كاربرد اين قسمت به شرح زير است.

گزين��ه Suppress ~ براي نمايش يا عدم نمايش خط اندازه 
كارب��رد دارد. Dim line 1 براي ح��ذف نيمه اول خط اندازه ، 

مطابق شكل روبه رو كاربرد دارد.
و Dim line 2 براي حذف نيمه دوم خط اندازه، مطابق ش��كل 

روبه رو كاربرد دارد.

محل اولين خط رابط در هنگام اندازه گذاري تا وسط خط اندازه، نيمه اول خط اندازه محسوب مي شود.
نكته

قسمتExtension lines: در اين قسمت خواص خطوط امتداد )خطوط رابط( قابل تنظيم است.
همچنين گزينه هاي پركاربرد اين قسمت به شرح زير است:

گزينه Suppress ~ براي نمايش يا نمايش ندادن خطوط رابط كاربرد دارد.
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نمايش ندادن نيمه خط اندازه و خط رابط در اندازه گذاري نيم نما و نيم برش كاربرد دارد.
نكته

Ext line 1 براي مخفي كردن خط رابط اول، مطابق شكل روبه رو 

كاربرد دارد.
Ext line 2 براي مخفي كردن خط رابط دوم مطابق شكل روبه رو 

كاربرد دارد.

گزينه Extend beyond dim lines ~ براي تنظيم مقدار بيرون زدگي خط رابط از خط اندازه مطابق 
شكل )الف( كاربرد دارد.

گزينه Fixed length extension lines ~ براي محدود و  ثابت كردن طول خط رابط مطابق 
شكل روبه رو كاربرد دارد.

آيا مي دانيد

گزينه Offset from origin ~ در تنظيم مقدار فاصله خط رابط از شيء مطابق شكل )ب( كاربرد 
دارد.

)ب()الف(
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◄Symbols and Arrowsسربرگ
اين س��ربرگ شامل تنظيمات فلش ها، عالمت مركز، طول 

كمان و زاويه و ارتفاع فشردگي شعاع است.
قس��متArrowheads: در اين قسمت نوع و اندازه فلش 

اندازه و خط راهنما قابل تنظيم است.
براي انتخاب نوع فلش  ~   Second و First گزينه ه��اي

اندازه كاربرد دارد.
گزين��ه Leader ~ ب��راي تعيين نوع فلش خ��ط راهنما 

كاربرد دارد.
گزينه Arrow size ~ براي تنظيم طول فلش كاربرد دارد.

قسمتCenter Marks: در اين قسمت وضعيت عالمت مركز و خط محور براي كمان ها و دايره ها قابل تنظيم است. 
تنظيمات اين قسمت بر اجراي فرمان Center Mark اثرگذار است.

 ~ Center با فعال ش��دن اين گزينه فرمان None  گزينه
Mark قابل اجرا نيس��ت، همچنين در اندازه گذاري شعاع 

نيز عالمت مركز درج نمي شود.
گزينه Mark ~ براي درج عالمت مركز كاربرد دارد.

گزين��ه Line ~ ب��راي درج خ��ط مركز)خ��ط محور( كارب��رد دارد. ط��ول خطوط عالمت مرك��ز و همچنين 
2.5  قابل تنظيم است. بيرون زدگي خط مركز از كمان ها و دايره ها به كمك متغير 

در اتوك��د عالوه بر اين كه به كمك فرمان Center Mark مي توان براي كمان ها و دايره ها 
عالمت مركز يا خط محور درج كرد، در هنگام اندازه گذاري ش��عاع كمان ها و دايره ها به 

كمك فرمان Dim Radius، به صورت خودكار عالمت مركز درج  مي شود.

در اتوك��د عالوه بر اين كه به كمك فرمان 

آيا مي دانيد

قسمتDimension break:در اين قسمت توسط گزينه Break size فاصله نقاط 
شكستن خط اندازه و خط رابط مطابق شكل روبه رو قابل تنظيم است.

قس��متlength symbol: در اين قسمت محل درج عالمت ∩ )طول كمان( نسبت به متن 
اندازه در اندازه گذاري طول كمان توسط فرمان Arc Length Dimension قابل تنظيم است.
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قبل از متن اندازه، مطابق ش��كل )الف( كاربرد  گزين��ه Preceding dimension text براي درج عالمت ∩  ~
دارد.

در باالي متن اندازه، مطابق ش��كل )ب( كاربرد  گزين��ه Above dimension text ب��راي درج عالم��ت ∩  ~
دارد.

گزينه None براي عدم درج عالمت ∩ ~ كاربرد دارد.
 Jog Angle در اين قسمت به كمك گزينه :Radius Jog dimensionقس��مت
زاويه فشردگي و خط اندازه در اندازه گذاري شعاع فشرده را مي توان تنظيم كرد. 

اندازه گذاري شعاع فشرده توسط فرمان dimgged انجام مي شود.

قس��متlinear Jog dimension:در اي��ن قس��مت  به كمك گزينه
 Jog heigt factor ارتفاع فش��ردگي خط ان��دازه را مي توان براي فرمان 

dim Jog linear تنظيم كرد.

فرمان dim Jog linear براي اندازه گذاري خطي فش��رده مطابق ش��كل 
روبه رو كاربرد دارد.

◄Textسربرگ
اين س��ربرگ ش��امل ويژگي هاي ظاه��ري، موقعيت و 

راستاي متن اندازه است.

)ب()الف(
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آيا مي دانيد

قس��متText appearance: در اين قس��مت خواص ظاهري متن اندازه به شرح 
زير قابل تنظيم است:

براي تنظيم و كنترل س��بك متن اندازه كاربرد دارد و همانند  ~  Text Style  گزينه
      تنظيم سبك در متن نويسي انجام مي شود.

گزينه  Text Color ~ براي تنظيم رنگ متن اندازه كاربرد دارد.
گزينه Fill Color ~ براي تنظيم زمينه  متن اندازه كاربرد دارد.

براي تنظيم ارتفاع متن اندازه كاربرد دارد. ~  Text height  گزينه
گزين��ه Draw from around text ~ ب��راي درج كادر دور متن اندازه ب��راي اندازه ي دقيق تئوري 

كاربرد دارد.
قسمتText Placement:در اين قسمت موقعيت و وضعيت متن اندازه نسبت به خط اندازه قابل تنظيم است.

گزينه  Vertical ~ براي تعيين موقعيت قائم )عمودي( متن اندازه نسبت به خط اندازه كاربرد دارد. اين گزينه
     داراي چهار حالت، مطابق شكل زير است.

گزينه  Horizontal ~ براي كنترل موقعيت افقي متن اندازه در طول خط اندازه كاربرد دارد. اين گزينه نيز پنج 
حالت، مطابق شكل زير، دارد.

مركز باال  خارج استاندارد ژاپن

روي رابط اول مركزروي رابط دوم كنار رابط اول كنار رابط دوم

گزين��ه  Offset from dim line ~ ب��راي تنظيم 
فاصله بين متن اندازه و خط اندازه، مطابق ش��كل 

روبه رو كاربرد دارد.
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قس��متText alignment:در اين قسمت وضعيت يك سويه يا دوس��ويه بودن متن اندازه قابل كنترل است، 
همچنين در اين گزينه استانداردي با عنوانISO 25  وجود دارد كه در شكل زير مالحظه مي كنيد.

◄Fitسربرگ
اين س��ربرگ ش��امل تنظيمات موقعيت متن اندازه نسبت به خط اندازه و خط رابط و همچنين مقياس اجزاي 

اندازه گذاري است.

ISO 25
)شبيه دو سويه به جز شعاع و قطر(

aligned
هم راستا  )دوسويه(

Horizontal
افقي)يك سويه(

قسمتFitOption:در اين قسمت نحوه ي درج متن اندازه و فلش ها نسبت به خطوط رابط تنظيم مي شود.
از پركاربردترين گزينه اين قسمت به شرح زير است.

گزين��ه  Both text and Arrows ~ براي بيرون فرس��تادن هر دوي متن اندازه و فلش ها )در 
صورت نداش��تن فضاي كافي( مطابق ش��كل روبه رو كاربرد دارد. ضمن اين كه با فعال ش��دن 
اين گزينه خط اندازه قطر در اندازه گذاري قطري )Diameter( به صورت كامل درج مي شود.
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قس��متText placement: در اين قس��مت موقعيت متن اندازه هنگامي كه در محل پيش فرض قرار ندارد قابل 
تنظيم است.

يكي از گزينه هاي پركاربرد آن عبارت است از:
گزين��ه  With leaderوOver dimension line ~ براي درج متن اندازه در باالي خط اندازه به همراه 

خط راهنما مطابق شكل روبه رو در فضاي كم اندازه گذاري كاربرد دارد.
قسمتScale for dimension features:در اين قسمت مقياس اجزاي اندازه گذاري قابل تنظيم است.

مهمترين گزينه اين قسمت عبارت است از:
گزينه  Use Overal Scale of ~ براي تنظيم مقياس اجزاي اندازه گذاري توس��ط ضريب عددي مطابق ش��كل 

زيركاربرد دارد.

قسمتFineTuning:در اين قسمت تعيين موقعيت متن اندازه قابل تنظيم است.
گزين��ه Place Text manually ~ امكان تعيين موقعيت متن اندازه هنگام اندازه گذاري به صورت دس��تي )در 

محل دلخواه خارج يا داخل خطوط رابط را فراهم مي سازد( 
گزينه Draw dim line between ext lines ~ امكان رسم خط اندازه بين خطوط رابط در همه  شرايط مطابق 

شكل زير را فراهم مي سازد )حتي اگر متن اندازه خارج از خطوط رابط باشد(.

Draw dim between ext lines

◄Primary Unitsسربرگ
اين س��ربرگ ش��امل تنظيمات واحد، دقت واحد اندازه و 

پيشوند و پسوند متن اندازه است.
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قس��متlinear dimension:در اين قسمت واحد و دقت اندازه قابل تنظيم است كه پركاربردترين گزينه هاي 
آن به شرح زير است:

گزينه  Unit format براي تنظيم واحد جاري اندازه گذاري به جز اندازه گذاري زاويه كاربرد دارد. ~
گزينه  Precision ~ براي تنظيم تعداد رقم هاي اعشار )دقت اندازه( كاربرد دارد.

مثال: براي مثال:0.00  براي 40,13 و 0 براي 40.

پيش فرض اين گزينه Decimal به مفهوم اعشاري مبناي 10 است كه واحد مورد استفاده 
نقشه كشي صنعتي به شمار مي آيد.

نكته

قسمتZero suppression: در اين قسمت نحوه ي نمايش صفرهاي قبل و بعد از مميز مشاهده مي شود.
گزينه  Leading اگر فعال شود صفر قبل از مميز نمايش داده نمي شود. مثال25. به جاي0.25  ~

گزينه  Tyailing ~  اگر فعال باشد صفر هاي بعد از اعداد صحيح نمايش داده نمي شود واگر فعال 
نباشد به تعداد ارقام اعشار بعد از مميز  عدد يا صفر قرار مي گيرد. مثال0.200به جاي0.2

گزينه ه��اي Feet و Inches در صورت��ي فعال مي ش��ود ك��ه واح��د Engineering  ~ به جاي
 Decimal  انتخاب شده باشد.

ضريب مقياس )Scale Factor( اندازه گذاري هميشه عكس مقياس ترسيمي نقشه است.
نكته

Zero suppressionقسمتZero suppressionقسمتZero suppression

آيا مي دانيد

براي تنظيم نحوه  گرد كردن عدد اندازه كاربرد دارد. ~  Round off  گزينه
~ Ø20 براي ٪٪C و يا M20 براي M براي اضافه كردن پيشوند به متن اندازه كاربرد دارد. مثال prefex گزينه
~ 20H7 برای H7 برای اضافه كردن پسوند به متن اندازه كاربرد دارد. مثال suffix گزينه

قسمتMeasurement Scale: در اين قسمت مقياس اندازه گيري قابل تنظيم است.
گزين��ه Scale Factor ~ ب��راي تنظيم ضريب مقياس اندازه گذاري نس��بت به اندازه   گيري اس��ت؛ كه مهمترين 

گزينه ي اين قسمت است.
مثال: اگر مقياس نقش��ه ترس��يمي1:2 باشد در اين گزينه بايد عدد 2 وارد ش��ود تا اعداد اندازه گيري شده در آن 

ضرب شده و به عنوان اندازه حقيقي در اندازه گذاري درج شود.
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قسمتAngular dimensions:در اين قسمت واحد زاويه و دقت آن قابل تنظيم است.
گزينه Unit format ~ براي تنظيم نوع واحد زاويه كاربرد دارد.

گزينه Precision ~ براي تنظيم ارقام اعشار اندازه زاويه كاربرد دارد.
قسمتZero Suppression: در اين قسمت ارقام اعشار پيش و پس از مميز قابل تنظيم است.

◄Alternate Unitsسربرگ
اين سربرگ شامل تعيين نمايش واحدهاي تبديلي )يكاهاي

 تبديلي( اندازه گذاري و تنظيمات آن است.

گزينه Display Alternate Units ~ اگر فعال باشد اندازه ها عالوه بر واحد اول )اصلي( واحد دوم نيز داخل 
عالمت  [    ] ، مطابق شكل روبه رو، نمايش داده مي شود.

اغلب تنظيمات سربرگ Alternate Units مربوط به واحد اوليه )اصلي( و مشابه سربرگ Primary Units است، 
بنابراين از توضيح مجدد آن ها صرف نظر مي كنيم و به موارد جديد مربوط به واحد دوم )تبديلي( مي پردازيم.

قسمتAlternate Units:در اين قسمت گزينه Multiplier for all units ضريب تبديل واحد اصلي به واحد 
 1

25.4 دوم تعيين مي ش��ود؛ مثال، براي تبديل واحد ميلي متر به اينچ عدد 0.0393700787 كاربرد دارد كه همان 
است و به صورت پيش فرض وارد شده است. 

واحد تبديلي )Alternate Unit( هنگامي كاربرد دارد كه نمايش اندازه هاي يك نقش��ه عالوه بر 
واحد اصلي با واحد ديگري نيز نياز باش��د؛ مثال در نقشه كش��ي صنعتي واحد رايج ISO ميلي متر 
اس��ت. اگ��ر در مواردي واحد اينچ نيز نياز باش��د، واحد اينچ به عنوان واح��د دوم واحد تبديلي 

محسوب و داخل عالمت [   ] نمايش داده مي شود.

آيا مي دانيد
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آيا مي دانيد

قس��متPlacement:در اين قس��مت نحوه نمايش واحد تبديلي نسبت به واحد اول به شرح 
زير قابل كنترل است.

گزينه After Primery Value ~ اگر فعال باشد واحد تبديلي بعد از واحد اصلي، مطابق شكل 
)الف( درج مي شود.

گزينه Below Primary Value ~ اگر فعال باشد واحد تبديلي زير واحد اصلي، مطابق شكل  
)ب( مي شود.

◄Tolerancesسربرگ
اين س��ربرگ ش��امل تنظيمات تولرانس 

ابعادي در كنار متن اندازه است.

)الف( )ب(
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يادآوري

قسمت Tolerance format: در اين قسمت نوع تولرانس و تنظيمات آن قابل كنترل است.
گزينه  Method براي انتخاب روش تولرانس گذاري به شرح زير كاربرد دارد.

حالت None اگر انتخاب شود تولرانس در نظر گرفته نمي شود و تنظيمات مربوطه نيز غيرفعال مي شود.
حالت Symmetrical براي تولرانس گذاري متقارن )انحراف بااليي و پاييني مساوي(، مطابق شكل )الف( كاربرد 

دارد.
Deviation براي تولرانس گذاري متفاوت )انحراف بااليي و پاييني متفاوت(، مطابق شكل )ب( كاربرد دارد. 

حالت Limits براي اعمال تولرانس به صورت حدي )بزرگ ترين و كوچك ترين اندازه(، مطابق شكل زير كاربرد 
دارد.

حالت Basic اگر انتخاب ش��ود دور متن اندازه كادر مبنا درج مي ش��ود و به اين مفهوم اس��ت كه تعيين تولرانس 

ابعادي غير ممكن و اندازه به صورت اندازه دقيق تئوري محسوب مي شود.

)الف( )ب(

اين نوع اندازه گذاري مانند شكل باال مربوط به تولرانس گذاري هندسي است.
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س��اير تنظيمات س��ربرگ تولرانس مشابه س��ربرگ هاي Primary Units و Alternate Units است، بنابراين از 
توضيح در مورد آن ها صرف نظر مي كنيم.

  0.00 براي تعيين تعداد ارقام اعش��ار تولرانس كاربرد دارد. مثال 0.0 براي تولرانس 0.1 و Precision گزينه
براي تولرانس 0.01.

گزينه  Upper Value براي تعيين مقدار انحراف بااليي تولرانس كاربرد دارد.

گزينه  Lower Value براي تعيين مقدار انحراف پاييني تولرانس كاربرد دارد.
گزينه  Scalling for height براي تعيين مقياس ارتفاع متن تولرانس نسبت به متن اندازه كاربرد دارد.

20 و عدد 0.5 ارتفاع متن تولرانس را  +_ مثال، عدد 1 ارتفاع متن تولرانس را برابر ارتفاع متن اندازه مش��ابه 0.1   
20 درج مي كند. + 0.1

نصف ارتفاع متن اندازه مشابه 0.2 _

گزين��ه  Vertical Position ب��راي كنترل موقعيت قائم متن تولرانس نس��بت به اندازه متن 
اندازه به شرح زير كاربرد دارد.

عملك��رد اين گزينه هنگامي اثربخش اس��ت كه ارتف��اع متن تولرانس براب��ر ارتفاع متن اندازه 
نباشد.

حال��ت Top متن تولران��س را باالي متن اندازه قرار مي دهد )ش��كل 

روبه رو(.

حالت Middle متن تولرانس را وس��ط متن اندازه قرار مي دهد )شكل 

روبه رو(.

Bottom مت��ن تولران��س را پايين مت��ن اندازه قرار مي دهد )ش��كل 

روبه رو(.

آيا مي دانيد
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دستوركار شماره  2
در س��بك اندازه گذاري ISO25 تغييرات زير را مطابق با اس��تاندارد اندازه گذاري معمول نقشه كش��ي صنعتي انجام 
Offset from origin = 0                Arrow size = 3.5        .دهيد
Primary units/precision = 0        Center Mark = line  

Fit  /   Both text and arrow Text height = 3.5

مراحل اجرا
1. فرمان DimStyle را وارد كنيد. )دقت كنيد سبك اندازه گذاري ISO25 فعال باشد(

Modify كليك كنيد. 2. در پنجره  Dimension Style Dimension روي دكمه 

3. در پنج��ره  Modify Dimension Style: ISO25 و س��ربرگ Lines مطاب��ق ش��كل زير ع��دد صفر را در گزينه
Offset from origin وارد كنيد.

يادآوري

دقت كنيد اين تنظيمات را در فايل متريك )مثال ACAD ISO( انجام شود.
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4. در س��ربرگ Symbol and Arrows، مطابق ش��كل زير، براي گزينه  Arrow size عدد3.5   )طول فلش= 3/5 
ميلي متر( را وارد و گزينه  line را در قسمت Center mark انتخاب كنيد.

5. در سربرگ Text براي گزينه  Text height )ارتفاع متن اندازه( عدد  3.5 را وارد كنيد.

6. در سربرگ Primary Units مقابل گزينه Precision عدد 0 به  مفهوم درج اعداد اندازه بدون اعشار را انتخاب 
كنيد.

OK كليك كنيد. 7. بر روي دكمه 
Close كليك كنيد. 8. در پنجره Dimension Styles Manager روي دكمه 

9. تنظيمات انجام شده را ذخيره كنيد تا از اين پس اندازه گذاري را به كمك آن انجام دهيد.
10. نتيجه كار را برای ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم ارائه كنيد.
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄ 

1. عملكرد هر يك از دكمه ها و اجزاي ديگر پنجره  Dimension Style Manager را بنويسيد.

2. روش هاي جاري كردن يك سبك اندازه گذاري را بنويسيد.
3. كاربرد واحد تبديلي )Alternate Unit( در نقشه كشي را با ذكر مثال شرح دهيد.

4. تنظيمات فلش و عالئم اندازه در زبانه   ............... از پنجره Dimension Style انجام مي شود.
5. در س��ربرگ .......... از پنجره  Dimension Style تنظيمات مقياس اجزاي اندازه گذاري )درشتي و ريزي متن 

اندازه و فلش ها( انجام مي شود.
6. اغلب استانداردهاي اندازه گذاري در Dimension Style Manager قابل تنظيم است.

 درست                   نادرست
7. ضريب مقياس اندازه گذاري هميشه عكس مقياس ترسيمي نقشه است تا اندازه حقيقي روي نقشه درج شود.

 درست                   نادرست
8. فرمان Dimension Style از چه راهي قابل ورود نيست؟

Status )د  Command )ج  Dim Menu )ب  Dim Toolbar )الف 
9. پنجره  روبه رو مربوط به چه كاري است؟
 الف( اصالح سبك جاري اندازه گذاري

 ب( ايجاد يك سبك جديد اندازه گذاري
 ج( اعمال تغييرات موقت بر روي سبك اندازه گذاري

 د( مقايسه دو سبك اندازه گذاري
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10. با توجه به شكل روبه رو، متغير Base line Spacing مربوط به چه تنظيمي است؟
 الف( فاصله ي خطوط اندازه گذاري مبنايي پله اي

 ب( فضاي موردنياز براي اندازه گذاري متوالي
 ج( ارتفاع متن اندازه
 د( طول فلش اندازه

11. در شكل سؤال 12 گزينه هاي Dimline2 و Dimline1 به چه كار مي آيد؟
 الف( حذف نيمي از خط رابط
 ب( حذف نيمي از خط اندازه

 ج( حذف فلش ها
 د( حذف متن اندازه

12. كدام گزينه براي درج خط مركز )خط محور( دايره به كمك فرمان Center Mark كاربرد دارد؟
Center )د         None )ج            Mark )ب            Line )الف 

13. مطابق شكل روبه رو براي اندازه گذاري طول كمان كدام گزينه بايد فعال باشد؟
Above dimension text )ب  Preceding dimension text )الف 

None )د   Under dimension text )ج 

14. كدام گزينه در پنجره  شكل روبه رو مربوط به اندازه گذاري يك سويه است.
B )ب     A )الف 

 ج( C      د( همه موارد

15. در پنجره  شكل روبه رو كدام گزينه بايد فعال باشد تا متن اندازه و فلش با هم 
به داخل يا خارج خطوط رابط انتقال يابد؟

B )ب     A )الف 
D )د      C )ج 

B

A

C

B
A

C
D
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16. كدام گزينه س��ربرگ Primary Units در پنجره ي Dimension Style مربوط به تنظيم تعداد ارقام اعش��ار 
عدد اندازه است؟

Precision )ب    Unit Format )الف 
Sufix )د     Prefix )ج 

17. حروف انطباقي در كدام قسمت سربرگ Primary Units مي تواند قرار بگيرد؟
Trailing )ب    Leading )الف 

Prefix )د     Sufix )ج 
18. مطابق شكل روبه رو كدام روش از سربرگ Tolerance در پنجره Dimension Style مربوط به تولرانس گذاري 

متقارن است؟
Deviation )ب      Symetrical)الف 

  Basic )د     Limits )ج 

تحقيق ◄ 
1. س��بك جديدي ايجاد و تنظيم كنيد كه به كمك آن بتوان اندازه گذاري مبنايي غير پله اي مطابق ش��كل زير را 

انجام داد، به نحوي كه پس از آن به ويرايش نياز نباشد.

2. در مورد عملكرد و كاربرد ابزار Override و Compare در پنجره ي Dimension Styles تحقيق كنيد.
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عملی )زمان 180 ◄ دقيقه( 
1. نقشه زير را در كاغذ A4 با مقياس 1:2 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.

 Primary unit در قس��مت Scale factor راهنمايي: برای اندازه گذاری حقيقی يك س��بك جديد ايجاد كرده و در آن متغير
را تنظيم و سپس در آن اندازه گذاري كنيد.

رسام

كنترل

تصويب

شماره  نقشه

تغيير:
عنوان نقشه: مكانيكی

نام قطعه: ياتاقان
تولرانس:

مقياس:

جنس:
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2. نقشه  زير را در كاغذ A4 با مقياس 1:1 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.

رسام

كنترل

تصويب

شماره  نقشه

تغيير:
عنوان نقشه: مكانيكی

نام قطعه: ياتاقان
تولرانس:

مقياس:

جنس:
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3. نقشه زير را در كاغذ A4 با مقياس 1:1 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.
راهنمايي: برای اندازه گذاري يك س��بك جديد ايجاد كرده، تنظيمات اندازه گذاري نيم نما را در آن انجام دهيد و س��پس به 

كمك آن اندازه گذاري كنيد.

رسام

كنترل

تصويب

شماره  نقشه

تغيير:
عنوان نقشه: مكانيكی

نام قطعه: ياتاقان
تولرانس:

مقياس:

جنس:
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4. سه نمای نقشه  زير را در كاغذ A4 با مقياس 1:1 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.

رسام

كنترل

تصويب

شماره  نقشه

تغيير:
عنوان نقشه: مكانيكی

نام قطعه: ياتاقان
تولرانس:

مقياس:

جنس:



پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- ضرورت ويرايش اندازه هاي يك نقشه را بيان كند.

- اندازه هاي موجود يك نقشه را با گريپ ها ويرايش كند.
 Properties اج��زاي اندازه هاي يك نقش��ه را با فرم��ان -

ويرايش كند.
- مفهوم و عملكرد فرمان Dim Text Edit را توضيح دهد.

 Dim Text Edit وضعي��ت متن اندازه را ب��ه كمك فرمان -
ويرايش كند.

- متن اندازه را از راه منوي ميان بر ويرايش كند.
- عملكرد و كاربرد فرمان Dimension Space را بيان كند.

- با اجراي  فرمان  Dimspace  فاصله ي خطوط و اندازه را 
يكسان  كند.

- عملكرد و كاربرد فرمان Dimension Break را بيان كند.

- فرمان Dim break را بر روي اندازه هاي يك نقشه  اجرا كند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري
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توانايي ويرايش اندازه هاي موجود يك نقشه

- عملكرد و كاربرد فرمان Oblique را بيان كند.
- با اجراي فرم��ان Oblique مفهوم پيغام هاي آن را توضيح 

دهد.
 Oblique تصاوير مجس��م دوبع��دي را به كمك فرم��ان -

اندازه گذاري كند.
- عملكرد و كاربرد فرمان Dimension Update را بيان كند.

- ويژگي هاي اندازه هاي موجود يك نقشه را به كمك فرمان 
DimUpdate به روز كند.

- مفهوم وابستگي اندازه ها )Dimension Association( را 
توضيح دهد.

- عملك��رد و كاربرد فرم��ان Reassociate Dimension را 
بيان كند.

- فرم��ان Dim Reassociate را بر روي اندازه هاي موجود 
يك نقشه اجرا كند.



پيش آزمون

1. در اندازه هاي نقشه  روبه رو چه اشكاالتي وجود دارد؟

2. با كليك بر روي يك اندازه، چه گريپ هايي ظاهر مي شوند؟
3. به كمك گريپ ها چه تغييراتي در ظاهر اندازه گذاري امكان پذير است.

4. به كمك فرمان و پنجره  Properties چه تغييراتي مي توان در اندازه ها داد؟
5. چگونه مي توان محتواي متن اندازه را تغيير داد؟

6. چگونه مي توان موقعيت و زاويه  متن اندازه را تغيير داد؟
7. فاصله هاي خطوط اندازه را چگونه تنظيم و يكسان مي كنيد؟

8. چگونه مي توان خط اندازه را مطابق شكل روبه رو )خط اندازه 8∅(شكست؟
9. عالمت     مطابق اندازه 28 در شكل روبه رو چگونه ايجاد مي شود؟

10. خط اندازه فشرده مانند اندازه  411 در شكل روبه رو چگونه ايجاد مي شود؟
11. تصاوير مجسم دوبعدي را چگونه مي توان به صورت صحيح اندازه گذاري 

كرد؟
12. چگونه مي توان تغييرات ايجاد شده در يك سبك اندازه گذاري را بر اندازه هاي قبلي انجام داد؟

13. مستطيل شكل )الف( اندازه گذاري و سپس انتخاب شده است:
اگر گوشه سمت راس��ت و باالي مستطيل را به نقطه ديگري مانند 

شكل )ب( تغيير دهيم، اندازه 20 چه تغييري مي كند؟

14.  وابستگي اجزاي اندازه گذاري نسبت به يك شيء را چگونه
كنترل مي كنند؟

)الف( )ب(
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)Modify Dimensions( ويرايش اندازه ها
اندازه ه��اي موجود در يك نقش��ه را مي توان به كمك فرمان هاي ويرايش��ي و همچني��ن گريپ ها ويرايش كرد. 
همان طور كه قبال اش��اره ش��د اجزاي اندازه گذاري يك شيء ترسيمي به حساب مي آيد و به راحتي با فرمان هاي 
ويرايش��ي قابل اصالح اس��ت. عالوه بر اين ساده ترين راه ويرايش اجزاي اندازه گذاري استفاده از گريپ هاست. 

در زير به دو نمونه از عملكرد آن ها اشاره مي كنيم.
جابه جايي خط اندازه و هم راستا كردن آن با خط اندازه  ديگر ◄ 

3. انتقال گريپ به محل جديد 2. كليك بر روي گريپ خط اندازه               1. كليك بر روي اندازه  

جابه جايي متن اندازه به محل ديگر ◄ 
                    1. كليك بر روي اندازه                    2. كليك بر روي گريپ متن اندازه  3.  انتقال گريپ متن اندازه به محل جديد

Properties ويرايش اجزاي اندازه با فرمان
اندازه هاي ايجاد  شده بر روي نقشه نيز همانند ساير اشياء از ويژگي هايي برخوردار است.

كه براي اصالح و تغيير آن ها از فرمان Properties نيز مي توانيم استفاده  كنيم.
اگر بر روي اندازه اي دو بار كليك كنيم و يا به شيوه هاي ديگر فرمان Properties را 
بر روي اجزاي اندازه گذاري اجرا كنيم در پنجره  Properties، مطابق ش��كل مقابل، پس 
از ويژگي ه��اي عمومي، ويژگي هاي اجزاي اندازه گذاري قابل كنترل و ويرايش اس��ت. 
س��ربرگ Misc براي تنظيم ويژگي هاي سبك اندازه گذاري است. همان طور كه مالحظه 
مي كنيد س��اير س��ربرگ ها همانند س��ربرگ هاي س��بك اندازه گذاري موجود در پنجره 
Dimension Style اس��ت كه قبال آن ها را آموخته ايد. استفاده از اين نوع ويرايش اغلب 

براي تغييرات جزئي و مورد ي براي يك يا چند اندازه معدود است.
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Dim Text Edit فرمان
اي��ن فرمان براي ويرايش وضعيت متن اندازه از جمله موقعيت و 

زاويه  آن نسبت به راستاي افق كاربرد دارد.
جدول روبه رو شيوه هاي ورود اين فرمان را نشان مي دهد.

شيوه هاي ورود فرمان

Dimension toolbar

Align TextDimension Menu

dimteditياdimted Command line

TEditDim

Dim TEdit مراحل اجراي فرمان

↵ Dimted يا 1Command: dimtedit. فرمان Dimtedit را وارد مي كنيم.

2. موقعي��ت جدي��د متن ان��دازه را تعيين 
مي كنيم.

Specify New location for Dimension or [Left/

Right/Center/Home/Angle]:

]گزينه Left[ اين گزينه مطابق شكل روبه رو متن اندازه را به سمت 
چپ خط اندازه انتقال مي دهد.

ــه Right[ اين گزينه مطابق ش��كل روبه رو مت��ن اندازه را به  ]گزين
سمت راست خط اندازه انتقال مي دهد.

]گزينهCenter[ اين گزينه مطابق ش��كل روب��ه رو متن اندازه را به 
وسط خط اندازه انتقال مي دهد.

]گزينه Angle[ اين گزينه مطابق ش��كل روبه رو براي زاويه دادن به 
متن اندازه كاربرد دارد.

ــه Home[ اين گزينه براي برگرداندن مت��ن اندازه به حالت  ]گزين
پيش فرض نسبت به هر يك از حالت هاي باال كاربرد دارد.

ب��ه كمك فرم��ان Match Properties نيز مي توان ويژگي هاي اندازه هاي موجود در اش��ياء را با 
يكديگر مطابقت كرد.

نكته
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چنان چه بر روي اندازه اي ابتدا كليك چپ و سپس كليك راست كنيم در منوي ميان بر چندين منو 
براي ويرايش اجزاي اندازه فراهم مي شود كه به نوبه ي خود داراي كاربردهاي جالبي است.

منوي  Dim Text Position براي كنترل و تنظيم موقعيت متن اندازه  انتخاب شده كاربرد دارد.
منوي  Precision براي تنظيم تعداد ارقام اعشار متن اندازه  انتخاب شده كاربرد دارد.

منوي  Dim Style براي تنظيم سبك اندازه ي انتخاب شده كاربرد دارد.
من��وي  Flip Arrow ب��راي تعويض جهت فلش هاي اندازه  انتخاب ش��ده 

كاربرد دارد.

ويرايش محتواي متن اندازه
محت��واي متن ان��دازه را به كمك فرمان ddEdit مي تواني��م ويرايش كنيم، به نحوي كه با اج��راي اين فرمان بر
روي اندازه  موردنظر ويرايشگر Text Formatting ظاهر مي شود و از راه آن مي توانيم متن انتخاب شده را ويرايش

 كنيم.

تولرانس هاي ابعادي و انطباقي را مي توانيم با ويرايش محتواي متن اندازه به آن اضافه كنيم.

فرمان ddEdit مربوط به ويرايش متن چند خطي )Multi line Text( اس��ت كه قباًل عملكرد آن را 
آموخته ايد.

يادآوري

نكته

Flip Arrowپس ازFlip Arrowپيش از
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Dimension Space فرمان
اين فرمان براي يكسان كردن فاصله بين خطوط اندازه، مطابق شكل زير، كاربرد دارد.

 ،)linear( بر روي تمامي اندازه ه��اي خطي Dim space فرم��ان
 ،)Continue( متوالي ،)Angular( زاويه اي ،)Aligned( هم راستا
 )QDim( و همچنين اندازه گذاري س��ريع ،)Base line( مبناي��ي

قابل اجراست.
با اين فرم��ان هم مي توان فاصله بين خط��وط اندازه  موازي 
در اندازه گ��ذاري پله اي )مبنايي و متق��ارن( را تنظيم كرد، و هم 
مي توان ساير اندازه ها را هم راستا )Align( كرد. در شكل روبه رو 

نمونه اي از آن ها را مشاهده مي كنيد.

Dimension Space اجراي فرمان
اين فرمان به روش هاي مندرج در جدول روبه رو وارد

 مي شود.
شيوه هاي ورود فرمان

Dimension toolbar

Dimension SpaceDimension Menu

Dim spaceCommand line

DimSpace پيش از اجراي  DimSpace پس از اجراي
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Dim Space مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: dimspace. فرمان Dim Space را وارد مي كنيم.

:2Select base dimension. يك اندازه را به عنوان پايه انتخاب مي كنيم.

:3Select dimensions to space. اندازه هاي ديگر را انتخاب مي كنيم.

:4Select dimension to space. براي پايان دادن به انتخاب اينتر مي كنيم.

<5Enter Value or [Auto] <Auto. مقدار فاصله موردنظر را وارد مي كنيم.

در صورتي كه در مرحله 5 مقدار فاصله را صفر وارد كنيم، خطوط اندازه  انتخاب ش��ده در راستاي 
خط اندازه ي پايه قرار مي گيرد. به عبارت ديگر خطوط اندازه هم راستا )Align( مي شوند.

]گزينه  Auto[ با كاربرد اين گزينه مقدار فاصله بين خطوط اندازه به طور خودكار تنظيم مي شود و اندازه  آن  بر 

اساس اندازه  متغير تنظيمي Base line spacing در تنظيمات سبك اندازه گذاري است.

Dimension Break فرمان
اين فرمان براي شكس��تن خ��ط اندازه، خ��ط رابط، و خط 
راهنما، مطابق ش��كل روبه رو، كارب��رد دارد.البته خط راهنما 
اگر از جنس Spline باشد با اين فرمان قابل شكستن نيست.

در اج��راي فرم��ان Dim Break، اش��ياء متقاط��ع با اجزاي 
اندازه گذاري به عنوان لبه  برش محس��وب مي ش��وند و عمل 

شكستن نسبت به آن ها صورت مي گيرد.
 Dimension، leader، Circle، line، Arc انواع اشياء مانند
 ،Spline، Ellipse، Polyline، Text، Multi line Text، Blocks

و xrefs مي توانند به عنوان لبه   برش معرفي شوند.

نكته

 مي توانند به عنوان لبه   برش معرفي شوند.

در مبح��ث فرمان Break گفتي��م كه اجزاي اندازه گذاري ب��ا فرمان Break قابل 
شكستن نيست، بنابراين فرمان Dimension Break براي اين منظور كاربرد دارد. 
البته توجه كنيد اشياء ترسيمي ديگر كه متداخل با متن اندازه باشد را مي توان با 

فرمان break، مطابق شكل روبه رو، شكست.

يادآوري
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Dimension Break اجراي فرمان
اي��ن فرمان ب��ه روش ه��اي درج ش��ده در جدول روب��ه رو وارد 

مي شود.

شيوه هاي ورود فرمان

Dimension Toolbar

Dimension BreakDimension Menu

Dim BreakCommand line

Dim Break مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: dim break. فرمان Dim Break را وارد مي كنيم.

:]2Select a dimension or [Multiple. اندازه موردنظر را انتخاب مي كنيم.

3. شيئي را به عنوان لبه  برش انتخاب مي كنيم، يا 
گزينه  ديگري را انتخاب مي كنيم.

Select object to break dimension or [Auto/

Restore/Manual[ )Auto(

4. ش��يء ديگري را به عنوان لب��ه برش انتخاب 
مي كنيم، يا براي پايان دادن به اجزاي فرمان اينتر 

مي كنيم.

Select object to break dimension:

]گزينه Multiple[: به كمك اين گزينه مي توانيم چندين اندازه را براي شكستن انتخاب كنيم.
]گزينه  Auto[: اين گزينه كه در حالت پيش فرض است، شكستن اندازه را در دو طرف لبه  برش درنظر مي گيرد. 

ضمن اين كه با جابه جايي اندازه محل شكسته شده نيز جابه جا مي شود.
]گزينه  Manual[: با كاربرد اين گزينه مي ش��ود محدوده  شكس��تن اندازه را با تعيين دو نقطه به صورت دس��تي 

.)Break مشخص كرد )همانند فرمان
]گزينه  Restore[: اين گزينه براي برگشت قسمت هاي شكسته شده اندازه به حالت اوليه كاربرد دارد.

Jogged linear فرمان
اين فرمان براي فشرده كردن خط اندازه در نماي شكسته، مطابق شكل زير، كاربرد دارد.

ترسيم خط شكسته در نماي شكسته، مطابق شكل باال، به كمك فرمان Break line امكان پذير است.

نكته
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شيوه هاي ورود فرمان

Dimension Toolbar

Jogged linearDimension Menu

Dim Jog lineCommand line

 Jogged linear اجراي فرمان
اين فرمان به ش��يوه هاي مندرج در ج��دول روبه رو قابل 

وارد كردن است. 

 Jogged linear مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: dim to gline. فرمان Dim Jog line را وارد مي كنيم.

:]2Select dimension to add Jog or ]Remove. خط اندازه  موردنظر را انتخاب مي كنيم.

3. در محل موردنظر براي ايجاد فشردگي، 
كلي��ك مي كنيم، يا اينتر مي كنيم تا در محل 

:]Specify Jog location [or press Enterپيش فرض خط اندازه فشرده شود.

]گزينه  Remove[: براي برگشت )حذف( عالمت Jogged كاربرد دارد.

با كليك بر روي عالمت Jogged به كمك گريپ مربوطه مي توانيم آن را جابه جا كنيم.

فرمان Oblique )ويرايش خطوط رابط(
اين فرمان براي مايل كردن خطوط رابط اندازه، مانند اندازه هاي 

10 و 40 در شكل روبه رو، كاربرد دارد.

اين فرمان ب��راي اندازه گذاري تصوير مجس��م نيز كاربرد 
دارد، كه در ادامه به آن مي پردازيم.

نكته
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Oblique اجراي فرمان
اين فرمان به شيوه هاي روبه رو وارد مي شود:

شيوه هاي ورود فرمان

Dimension Toolbar

ObliqueDimension Menu

DimEditCommand line

Oblique يا ObDim

Oblique مراحل اجراي فرمان

↵ Ob يا 1Dim: oblique. فرمان Oblique را وارد مي كنيم.

2. ش��يء )اندازه م��ورد نظ��ر( را انتخاب 
مي كنيم.

Select object:

3. ان��دازه  ديگري را انتخاب، يا براي پايان 
دادن به انتخاب اينتر مي كنيم.

Select object: ↵

4. زاوي��ه  تماي��ل خط��وط راب��ط را وارد 
مي كنيم.

Enter obliquing angle )press Enter for none(:
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دستوركار
تصوير مجسم مقابل را در كاغذ A4 رسم و اندازه گذاري كنيد.

)زمان: 15 دقيقه(

مراحل اجرا
 ISO و اليه هاي الزم را آماده كني��د. )يك اليه به نام A4 1. فاي��ل ترس��يمي

براي تصوير ايزومتريك اختصاص دهيد.(
2. تصوير مجس��م ايزومتريك را، مطابق ش��كل روبه رو، با استفاده از ابزار 

Isometric/Snap رسم كنيد.

3. با اس��تفاده از فرمان Dim Aligned، مطابق شكل روبه رو، اندازه گذاري 
كنيد.

4. با اس��تفاده از فرمان DimEdit و گزينه  Oblique، مطابق شكل روبه رو، 
اندازه ه��اي 20 و 50 را ويرايش و خطوط رابط آن ها را در راس��تاي زاويه  

30 تنظيم كنيد.

5. مجدداً با اس��تفاده از فرمان DimEdit و گزينه Oblique، مطابق ش��كل 
روبه رو، اندازه  60 را ويرايش و خطوط رابط آن را در راس��تاي زاويه  150 

درجه تنظيم كنيد.

6. ب��ر روي اندازه  40 دوبار كليك كرده و در پنجره  Properties س��ربرگ 
line & Arrow و  Ext line1  وExt line 2 را بر روي حالت off تنظيم كنيد 

تا خطوط رابط آن حذف شود.
7. فايل خود را ذخيره كنيد.

8. نتيجه  كار را براي ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم ارائه كنيد.
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Dimension Update فرمان
اين فرمان براي همگام كردن ويژگي هاي اندازه  هاي موجود يك نقشه با تنظيمات سبك جاري كاربرد دارد. به عبارت ديگر 

فرمان Update تنظيمات و ويژگي هاي سبك جاري را به اندازه  هاي انتخاب شده اختصاص مي دهد.

Update اجراي فرمان
شيوه هاي ورود فرمانبراي وارد كردن اين فرمان به شيوه هاي روبه رو عمل مي كنيم:

Dimension Toolbar

UpdateDimension Menu

Update ياUp Dim

 Update مراحل اجراي فرمان

↵ Up يا 1Dim: Update. فرمان Update را وارد مي كنيم.

:2Select object. اندازه هاي موردنظر را انتخاب مي كنيم.

↵ :3Select objects. براي پايان دادن به انتخاب اينتر مي كنيم.

)Dimension Association( كنترل وابستگي اندازه
همان طور كه در ابتداي مبحث اندازه گذاري اش��اره ش��د، طبق تنظيمات پيش فرض، اجزاي اندازه  به اشياء مورد 
اندازه گذاري وابسته است. اين وابستگي توسط گزينه Associative Dimensioning در پنجره Options، مطابق 

شكل زير، قابل كنترل است.

براي دسترسي به پنجره ي Option از منوي Tools يا منوي ميانبر گزينه ي Option را انتخاب كنيد.
بديهي است فعال بودن گزينه  Make New dimensions associative باعث وابستگي اندازه هاي جديد به اشياء 

و فعال نبودن آن باعث ناوابستگي اندازه ها مي شود.
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ب��ا دو ب��ار كلي��ك ب��ر روي ي��ك ان��دازه در پنجره  
 Yes عبارت ،Associative مقاب��ل گزينه ،Properties

وابس��تگي و No ناوابستگي اجزا اندازه گذاري به اشياء 
را مشخص مي كند.

شيوه هاي ورود فرمان

Reassociate DimensionsDimension Menu

DimreassociateياDreCommand line

Dimensions Reassociate مراحل اجراي فرمان

1. فرمان Dim reassociate را وارد مي كنيم.
Command: dre ↵

Select dimensions to Reassociate…

:2Select object. اندازه هاي موردنظر را انتخاب مي كنيم.

3. محل وابستگي خط رابط اول را تعيين مي كنيم.
Specify first extension line origin or [Select 

object] <Next>

<4Specify Second extension line origin <Next. محل وابستگي خط رابط دوم را تعيين مي كنيم.

Reassociate Dimensions فرمان
اين فرمان براي وابس��تگي مجدد اندازه هاي ناوابس��ته كاربرد دارد، به نحوي كه به كمك آن مي توان 

اندازه هاي انتخابي را به شيء مورد اندازه گذاري و يا حتي اشياء ديگر وابسته كرد.

Reassociate Demensions اجراي فرمان

نكته:
1. در اجراي فرمان Dim reassociate پيغام های مرحله  3 به بعد با توجه به نوع اندازه متفاوت است.

2. به كمك فرمان DimDisAssociate مي توان اندازه هاي وابسته را به ناوابسته تبديل كرد.

نكته

آيا مي دانيد
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄ 

1. در پنجره  Properties، شكل زير، اجزاي قابل ويرايش هر سربرگ را روبه روي آن بنويسيد.

2. فرمان Dim Text Edit  چه كاربردي دارد؟

3. گزينه هاي زير مربوط به چه منويي است؟
عملكرد هر يك را روبه روي آن بنويسيد.

4. محتواي متن اندازه 20.00 به M20 مطابق شكل روبه رو،
چگونه ويرايش مي شود؟

5. عملكرد و كاربرد فرمان Dimension Space را همراه با شكل توضيح دهيد.

6. عملكرد و كاربرد فرمان Dimension Break را همراه با شكل توضيح دهيد.
7. عملكرد كاربرد فرمان Jogged linear را همراه با شكل توضيح دهيد.

8. مراحل اجراي فرمان Oblique را بنويسيد.
9. مراحل اجراي فرمان Dimension Update را بنويسيد.

)ب()الف(

ويرايش ويژگي هاي عمومي اجزاي اندازه
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10. تنظيمات مشخص شده در شكل زير مربوط به چيست؟ درباره  آن توضيح دهيد.

11. پيغام... Specify New location for Dimension text مربوط به فرمان . . . . . . . . . . . است.
12. فرمان ddedit مربوط به . . . . . . . . . . . . است.

13. نشانه         مربوط به فرمان . . . . . . . . . . . . . . .  است.
14. با گريپ ها نمي توان متن اندازه را جا به جا كرد؟

 درست     نادرست
15. به كمك فرمان Match Properties نيز مي توان ويژگي هاي اندازه ها را با يكديگر تطبيق داد.

 درست     نادرست
16. تولرانس هاي ابعادي و انطباقي را با فرمان ddedit مي توانيم به متن اندازه اضافه كنيم.

 درست     نادرست
17. فرمان Dimension Space براي هم راستا كردن خطوط اندازه نيز كاربرد دارد.

 درست     نادرست
18. در فرمان Dimension Break كدام گزينه را براي تعيين محدوده  شكستن دستي مشخص مي كنيم؟

Manual )ب    Multiple )الف 
Auto )د     Remove )ج 

19. در فرمان Jogged linear كدام گزينه براي برگشت )حذف( عالمت فشردگي كاربرد دارد؟
Remove )ب     Delete )الف 

 ج( Erase     د( همه ي موارد
20. براي اصالح خطوط رابط اندازه هاي تصوير حجم كدام فرمان اجرا مي شود؟

Rotate )ب    Oblique )الف 
Inspection )د     Home )ج 
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21. كدام گزينه براي برگرداندن متن اندازه به حالت پيش فرض كاربرد دارد؟
Remove )ب     Angle )الف 

Home )د     Center )ج 
22. فرمان Dimension Space بر روي كدام نوع اندازه قابل اجرا نيست؟

Aligned )ب     Linear )الف 
Radus )د     Angular )ج 

23. كدام يك از نشانه هاي زير مربوط به فرمان Dimension Break است؟
 الف(    ب(   ج(    د( 

24. در پنجره  Properties مطابق ش��كل روب��ه رو كدام گزينه وضعيت 
وابستگي اندازه به شيء را نشان مي دهد؟

Hyper link )ب    Associative )الف
Line Weight )د     Plot Style )ج

تحقيق ◄ 
با توجه به اين كه تولرانس هاي ابعادي و انطباقي يك نقشه معموالً متفاوت و گوناگون است، بهترين شيوه براي درج آن ها 

در اندازه گذاري چيست؟
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عملی )زمان 180 ◄ دقيقه( 
1. نقشه هاي زير را به همراه اندازه گذاري و تولرانس هاي ابعادي در كاغذ A4 ترسيم كنيد.

راهنمايي: مقادير تولرانس ابعادي را با راهنمايي هنرآموز محترم از جدول ISO2768 استخراج و در نقشه درج كنيد.

رسام:

جدول ISO 2768 مربوط به مقادير پيشنهادي تولرانس هاي عمومي

كنترل:

شماره  نقشه:
نام قطعه: دهانه ميله

عنوان نقشه:
تغييرات:

جنس:

تولرانس:

مقياس:

تصويب:

C.V خيلي خشن
0/05 تا 3 ��� ��� 

3 تا 6 

6 تا 30 
30 تا 120
120 تا 315
315 تا 1000
1000 تا 2000

c خشنm متوسط

± 0/1
± 0/1

± 0/1

± 0/2
± 0/3

± 0/15
± 0/2
± 0/3
± 0/5

± 0/5
± 0/8

± 1/2

± 0/2
± 0/5
± 0/8

± 1/2
± 2

± 3

± 0/05

± 0/05 ± 0/5
± 1

± 2
± 3
± 4

± 1/5

f ظريفmm اندازه ها برحسب
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تصويب:

2. نقش��ه هاي زير را مطابق ش��كل موجود به همراه اندازه گذاري و تولرانس هاي ابعادي ترسيم كنيد. مقادير تولرانس را از 
جدول ISO2768 استخراج كنيد.

رسام:

كنترل:

شماره  نقشه:
نام قطعه:

عنوان قطعه:
تغييرات:

جنس:

تولرانس:

مقياس:
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3. نقشه هاي زير را با مقياس هاي زيرنويس شده ترسيم و اندازه  گذاري كنيد )به همراه تولرانس هاي ابعادي و انطباقي(.
راهنمايي: با توجه به مقياس هاي متفاوت دو قطعه، مي توانيد دو سبك جداگانه با ضريب مقياس مربوط به هر قطعه ايجاد و استفاده كنيد.

رسام:

كنترل:

شماره  نقشه:
نام قطعه: محور

عنوان نقشه: ساخت
تغييرات:

جنس:

تولرانس:

مقياس:

تصويب:
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4. تصاوير مجسم قطعات زير را ترسيم و اندازه گذاري كنيد.



توانايي اندازه گذاري تخصصي و تولرانس گذاري
پس از آموزش اين توانايي از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- عالمت مركز و خط مركز )خط محور( را به كمك فرمان

 Center Mark ايجاد كند.
- عملكرد و كاربرد فرمان Multi Leader را توضيح دهد.

فرم��ان كم��ك  ب��ه  را  صنعت��ي  نقش��ه هاي  ضماي��م   - 
Multi Leader ايجاد كند.

 - س��بك خ��ط راهنم��ا و ضماي��م آن را ب��ه كم��ك فرمان
Multileader Style مديريت كند.

- عملكرد و كاربرد فرمان Mleader Edit را توضيح دهد.
- خطوط راهنماي موجود در يك نقش��ه را به كمك فرمان 

Mleader Edit ويرايش كند.

- عملكرد و كاربرد فرمان Tolerance را توضيح دهد.
- ب��ا اجراي فرم��ان Tolerance، تولرانس گذاري هندس��ي 

انجام دهد.
- اجزاي پنج��ره  Geometrical Tolerance را معرفي كند.

- ب��ه كمك فرمان ه��اي Leader و Qleade، تولرانس  گذاري 
هندسي انجام دهد.

- با اجراي فرمان Dim Inspect اندازه هاي مورد بازرس��ي 
را مشخص كند.

- اج��زاي پنج��ره  Inspection Dimension را معرفي كند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

268



پيش آزمون

1. در اتوكد عالمت مركز و خط مركز، مطابق شكل روبه رو، چگونه ايجاد مي شود؟

2. منظور از ضمائم در نقشه كشي صنعتي چيست؟
3. در اتوكد خط راهنما، مطابق شكل باال، چگونه ايجاد مي شود؟

4. چند كاربرد خط راهنما در نقشه كشي صنعتي را با شكل نشان دهيد.

5. در اتوكد خط راهنماي چندتايي، مطابق شكل روبه رو، چگونه ايجاد مي شود؟

6. در اتوكد تولرانس گذاري هندسي چگونه انجام مي شود؟
7. در اتوكد اندازه هاي مورد بازرسي يك نقشه چگونه مشخص مي شود؟

8. در اتوكد تولرانس گذاري ابعادي و انطباقي چگونه انجام مي شود؟
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 )Center Line( و خط مركز )Center Mark( عالمت مركز
در نقشه كشي براي دايره و كمان عالمت مركز يا خط مركز، مطابق شكل زير، درج مي شود.

در اتوك��د فرمان Center Mark به اين منظور كارب��رد دارد كه در حالت پيش فرض براي Center Mark تنظيم 
اس��ت، و ب��ا تنظيم گزينه line  در پنج��ره  Dimension Style Manager زبانه  Symbol and Arrow خط مركز 

)خط محور( درج مي شود.

Center Mark اجراي فرمان
اين فرمان به شيوه هاي مندرج در جدول وارد مي شود.

شيوه هاي ورود فرمان

Dimension Toolbar

Center MarkDimension Menu

dim center يا dceCommand line

center يا ceDim

 Center Mark مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: dimcenter. فرمان dim center را وارد مي كنيم.

:2Select arc or circle. داي��ره يا كمان موردنظر را انتخاب مي كنيم.

:3Select arc or circle. براي پايان دادن به فرمان اينتر مي كنيم.

)leader( خط راهنما
خط راهنما در نقشه كش��ي صنعتي ب��راي اضافه كردن ضمايم 
نقشه، مطابق شكل روبه رو، اعم از اندازه گذاري، تولرانس گذاري 

هندسي، و يا شماره گذاري قطعات كاربرد دارد.

همان طور كه در شكل روبه رو مالحظه مي كنيد، خط راهنما و 
ضمايم مربوط به آن از اجزايي تشكيل شده است كه در هنگام 

ايجاد يا ويرايش آن قابل كنترل و تنظيم است.

عالمت مركز

فرود )دنباله(

محتواي متن

سرفلش

خط راهنما

خط مركز
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در اتوك��د 2008 خ��ط راهنما ب��ا فرمان Multileader ايجاد مي ش��ود. عالوه بر اين كه اي��ن فرمان زيرمجموعه 
اندازه گذاري است، نوار ابزار اختصاصي، به شكل زير، نيز دارد.

 Quick leader و leader با دو فرمان Multileader در اتوكد 2008 عالوه بر فرمان جديد
ني��ز مي توانيم خط راهنماي توأم با ضماي��م ايجاد كنيم كه در برخي امور تخصصي مانند 

تولرانس گذاري هندسي كارآيي جالبي دارد.

Multi leader اجراي فرمان
اي��ن فرمان ب��ا ش��يوه هاي درج ش��ده در جدول روب��ه رو وارد 

مي شود.

Multileaderمراحل اجراي فرمان

↵  1Command: Mleader. فرمان Mleader را وارد مي كنيم.

2. محل س��ر فل��ش خط راهنم��ا را تعيين 
مي كنيم.

Specify leader Arrow  head location or )leader 

Landing first / Content first / Option(

3Specify next point. نقطه بعدي خط راهنما را تعيين مي كنيم.

4Specify landing location. محل دنباله ي خط راهنما را تعيين مي كنيم.

5. متن مورد نظر را به كمك ويرايشگر متن  Text Formatting مي نويسيم.

OK كليك مي كنيم. 6. بر روي دكمه  

نكته

شيوه هاي ورود فرمان

Multileadar Toolbar

MultileaderDimension Menu

mleader يا mldCommand line

Multileader Style Control 
كنترل سبك خط راهنما جاري

Remove leader 
حذف خط راهنما

ابزار ويرايش خط راهنما

Multileader 
ايجاد خط راهنما

Multileader style

مديريت سبك خط راهنما
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]گزينه  Leader landing first[: با انتخاب اين گزينه ابتدا دنباله ي خط راهنما تعيين مي ش��ود، س��پس فلش سر 
خط راهنما وآن گاه متن ضمايم درج مي شود.

]گزينه  Content First[: با انتخاب اين گزينه ابتدا متن ضمايم و سپس دنباله و فلش سرخط راهنما درج مي شود.
]گزينه  Option[: اين گزينه شامل تنظيمات نوع اجزاي تشكيل دهنده  خط راهنماست و چون در مديريت سبك 

خط راهنما نيز وجود دارد، در ادامه به آن مي پردازيم.

Multileader Style Manager مديريت سبك خط راهنما
سبك خط راهنما داراي فرماني است كه با ورود آن پنجره ي زير 

ظاهر مي شود.
در اين پنجره عمليات زير را مي توان انجام داد.

شيوه هاي ورود فرمان

Multileader Toolbar

Style toolbar

Multileader StyleFormat Menu

Mleader Style يا MlSCommand line

 Modify  كلي��ك كنيم پنج��ره Modify چنانچ��ه ب��ر روي دكمه  
Multileader Style، مطاب��ق ش��كل روبه رو، ظاهر مي ش��ود، كه 

تنظيم��ات س��بك خط راهنما در آن به ش��رح زي��ر قابل ويرايش 
است.

در سربرگ Leader Format نوع خط، فلش و خواص آن ها قابل تنظيم است.
در سربرگ Leader Structure تنظيمات ساختاري شامل نقاط تعيين راستاي خط راهنما و دنباله ي آن انجام مي شود.

در سربرگ Content نوع محتواي ضمائم و تنظيمات آن ها قابل ويرايش است.

سبك جاری

سبك های 
موجود

جاری كردن يك سبك
ايجاديك سبك جديد
اصالح يك سبك
حذف يك سبك
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دستوركار شماره  1
به كم��ك فرمان Multi leader Style يك س��بك جديد به نام 

Datum ايجاد كنيد.

)زمان: 5 دقيقه(

مراحل اجرا:
1. فرمان Multileader Style را وارد كنيد.

Command: mleader style ↵

2. در پنج��ره  Multileader Style Manager ب��ر روي دكم��ه  
New كليك كنيد.

3. در پنجره  Create New Multileader Style نام سبك 
Continue كليك كنيد. )Datum( را وارد و بر روي دكمه  

4. در پنجره  Modify Multileader Style: Datum و سربرگ 
leader format در قسمت Arrow head، مطابق شكل روبه رو، 

 Datum Triangle Field را بر روي نوع فلش Symbol  گزينه
OK كليك كنيد. تنظيم و بر روي دكمه  

 Close 5. در پنجره  Multileader Manager بر روي دكمه   
كليك كنيد.

6. فايل خود را ذخيره كنيد.
7. نتيجه  كار را به  منظور ارزش��يابي و تأييد به هنرآموز محترم 

ارائه كنيد.
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Mleader Edit فرمان
اين فرمان براي ويرايش خط راهنما كاربرد دارد:

در ويراي��ش خط راهنما مي توانيم خطوط راهنماي جديد به خ��ط راهنماي مورد ويرايش اضافه )add( كنيم يا 
خطوط راهنماي چندتايي را حذف )Remove( كنيم. با اين فرمان راس��تاي ضمائم دنباله ي خط راهنما نيز قابل 

تنظيم است.

Mleader Edit اجراي فرمان
شيوه هاي ورود فرماناين فرمان به شيوه هاي درج شده در جدول وارد مي شود.

Mleader toolbar

Object>MultileaderModify Menu

Mleaderedit يا mleCommand line

Mleader Edit مراحل اجراي فرمان

↵  mleaderedit يا 1Command:mle. فرمان Mleader Edit را وارد مي كنيم.

:2Select a Multileader. خط راهنماي مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

3. براي افزودن خط راهنما گزينه Add را 
انتخاب مي كنيم.

Select an point [add leader Remove leader[ <Add 

leader>:

:4Specify leader arrowehead location. موقعيت سر فلش را تعيين مي كنيم.

:5Specify leader arrow head location. براي پايان دادن به فرمان اينتر مي كنيم.

]گزينه  Remove leader[: براي حذف خط راهنماي چندگانه كاربرد دارد.
مثال: براي درج عالمت كيفيت سطح براي چند سطح به ترتيب زير عمل مي كنيم.

يا

1. ايجاد خط راهنم��اي پايه به كمك 
.Mleader فرمان

2. افزودن دو خ��ط راهنماي ديگر به 
كم��ك گزين��ه  Addleader از فرم��ان 

.Mleader Edit

3. اضافه كردن عالمت كيفيت س��طح 
روي خط راهنما.
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همچني��ن گزينه هاي فرم��ان Mleaderedit در نوار ابزار Multileader نيز وجود دارد كه در ش��كل زير معرفي 
شده اند.

ابزار         براي هم راستا كردن ضمائم شماره گذاری به كمك فرمان Multi leaderAlign استفاده شده است.

مثال: دو نمونه از كاربردهاي ابزار باال را مشاهده مي كنيد.
ابزار         براي يكی كردن خط راهنمای ش��ماره گذاری به كمك فرمان Multileadercollect اس��تفاده ش��ده 

است.

Mleadercollect پس از اجرایMleadercollect پيش از اجرای

Mleader Align پس از اجرایMleader Align پيش از اجرای

MultileaderAlign

هم راستا كردن ضمائم
Removeleader

حذف خط راهنما

Addleader

اضافه كردن خط راهنما

collectMultileader

يكي كردن خط راهنماي ضمائم
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يادآوري

تولرانس هاي هندس��ي جزو مباحث تخصصي نقشه كشي صنعتي 
است كه در اتوكد زيرمجموعه اندازه گذاري است.

همان طور كه از نقشه كش��ي مي دانيد تولرانس هاي هندس��ي، 
مطابق شكل رو به رو از چندين جزء تشكيل شده است.

انواع تولرانس هاي هندسي و ويژگي هاي هر يك در جدول زير آمده است.

قاب تولرانس

حرف مبنا

مقدار تولرانس

محدوده  تولرانس

عالمت

فلش راهنما

مبنا

نوع

 

موقعيت

 

 

جهت

 

 

شكل)فرم(

 

 

پروفيل

 

)دويدگی( لنگی

 

Type

 

Location

 

 

Orientation

 

 

Form

 

 

Profile

 

Runout

 

Characteristic

Position

Concentricity or coaxiality

Symmetry

Parallelism

Perpendicularity

Angularity

Cylindricity

Flatness

Circularity or roundness

Straightness

Profile of a surface

Profile of a line

Cicular runout

Total runout

ويژگی

وضعيت 

هم مركزی يا هم محوری

تقارن

توازی

تعامد

زاويه  داشتن

استوانه ای

تختی

دايره ای يا گردی

مستقيمی

پروفيل يك سطح

پروفيل يك خط

لنگی دايره ای

لنگی كلی

Symbol
عالمت

)Geometrical Tolerance(تولرانس گذاري هندسي
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شيوه هاي ورود فرمان

Dimension toolbar

ToleranceDimension Menu

Tolerance يا TolCommand line

Tolerance اجراي فرمان
در اتوكد فرمان Tolerance مخصوص ايجاد تولرانس هاي 
هندسي است. اين فرمان به شيوه هاي درج شده در جدول 

روبه رو وارد مي شود.

 Tolerance مراحل اجراي فرمان

↵ tol يا 1Command: Tolerance. فرمان Tolerance را وارد مي كنيم.

2. از پنجره  ظاهر ش��ده  )Geometrical Tolerance( عالمت تولرانس، مقدار تولرانس و موارد ديگر 
تولرانس را تنظيم مي كنيم.

OK كليك مي كنيم. 3. بر روي دكمه  

4. محل درج تولرانس را تعيين مي كنيم.
Enter tolernce location:

ابتدا مي توانيد خط راهنماي تولرانس هندس��ي 
را ب��ه كمك فرمان leader ايجاد كنيد، س��پس 
در هن��گام تولرانس گذاري آن را در انتهاي خط 

راهنما قرار دهيد.

نكته

A
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نم��اد مع��رف Maximum Material Condition( MMC( مربوط به حداكثر ش��رايط ماده 
است.

نماد معرف Least Material Condition( LMC( مربوط به حداقل شرايط ماده است.
نماد معرف Regrdless of feture Size( RFS( مربوط به صرف نظر از اندازه  ماده است.

نم��اد معرف Projected Tolerance، مربوط به تولرانس تصوير ش��ده اس��ت كه ارتفاع يا 
محدوده  تصوير شده )مثال، عدد 40( در كنار آن درج مي شود.

نحوه  درج عالئم ويژه را در شكل زير مالحظه مي كنيد.

Qleader و leader تولرانس گذاري هندسي به كمك فرمان
از راه فرمان هاي leader و Qleader مي توان هنگام ايجاد خط راهنما در ادامه آن تولرانس هندسي درج كرد، به 
نحوي كه با انتخاب گزينه  Tolerance در تنظيمات اين دو فرمان به جاي Mtext امكان تولرانس گذاري هندسي 

فراهم مي شود.

 material conditions
of datums

شرايط ماده مبناها

 primary, secondary, and tertiary
datum reference letters

حروف مبنای اول و دوم و سوم

material conditions of tolerance
شرايط ماده تولرانس

Projected tolerance
تولرانس تصوير شده

Height value
مقدار ارتفاع تصوير شده

آيا مي دانيد

عالئم ويژه  تولرانس هاي هندسي
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Qleader مراحل تولرانس گذاري هندسي به كمك فرمان

↵  1Command: qleader / le. فرمان Qleader را وارد مي كنيم.

↵ :<2Specify first leader point or [setting[ <setting. به   منظور تنظيم ضمايم اينتر مي كنيم.

س��ربرگ  و   leader settings پنج��ره   در   .3
Annotation گزينه ي Tolerance را مطابق شكل 

OK كليك  روبه رو، انتخ��اب و بر روي دكمه 
مي كنيم.

…4Specify first leader point, or. محل سر فلش تولرانس گذاري را تعيين مي كنيم.

:5Specify next point. نقطه  دوم خط راهنما را تعيين مي كنيم.

:6Specify next point. نقطه  بعدي را تعيين مي كنيم.

7. از پنجره  Geometric Tolerance كه ظاهر شده اجزاي تولرانس هندسي را، مطابق شكل زير، انتخاب و تنظيم 
مي كنيم.

OK كليك مي كنيم. 8. بر روي دكمه  
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1. پ��س از تنظيم ضماي��م در فرمان qleader بر روي گزين��ه  Tolerance، تا زماني كه گزينه  
آن را تعويض نكنيم با اجراي فرمان qleader تولرانس گذاري هندسي ميسر است و نيازي به 

انتخاب گزينه  Tolerance نيست.
2. در فرم��ان leader انج��ام تنظيمات از جمله انتخاب گزين��ه  Tolerance از راه خط فرمان 
 leader صورت مي گيرد، ضمن اين كه براي تولرانس گذاري هندس��ي با هر بار اجراي فرمان

بايد گزينه  Tolerance انتخاب شود.

نكته

DIMINSPECT فرمان
اين فرمان براي مش��خص كردن اندازه هاي مورد بازرسي، مطابق 

شكل روبه رو، كاربرد دارد.
 «اندازه هاي مورد بازرسي، اندازه هايي هستند كه در مراحل ساخت 

و يا پس از آن به صورت ويژه كنترل مي شوند.»

Diminspect اجراي فرمان
با وارد كردن اين فرمان، مطابق ش��يوه هاي درج شده در جدول روبه رو، 

كادر زير ظاهر مي شود، كه عملكرد گزينه هاي آن به شرح زير است.

Select dimension  براي انتخاب اندازه  موردنظر كاربرد دارد. - دكمه  
- در قسمت Shape مي توانيم شكل عالمت بازرسي را انتخاب كنيم. 
- گزينه  Lable براي اختصاص نام به اندازه مورد بازرسي كاربرد دارد.

- گزين��ه  Inspection rate براي انتخ��اب و تنظيم مقدار درصد نياز 
بازرسي كاربرد دارد.

شيوه هاي ورود فرمان

Dimension toolbar

InspectionDimension Menu

DiminspectCommand line

برچسب مقدار اندازهنرخ بازرسي
)مشخصه(

دقت داش��ته باشيد، مش��خص كردن اندازه اي به عنوان اندازه مورد بازرسي جزء ويرايش 
اندازه گذاري اس��ت، يعني ابتدا بايد اندازه مورد نظر با فرمان هاي اندازه گذاري ايجاد شود 

سپس با فرمان Diminspect آن را به صورت اندازه مورد بازرسي درآوريم.

نكته
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دستوركار شماره  2
تولرانس هاي هندسي شكل روبه رو را از راه فرمان leader ايجاد كنيد.

)زمان: 15 دقيقه(

مراحل اجرا:
1. شكل اوليه را مطابق شكل روبه رو رسم كنيد.

2. فرمان leader را وارد كنيد.
Command: Leader ↵

3. نقطه  شروع خط راهنما را تعيين كنيد. )نقطه  1(

Specify leader start point

4. نقطه  بعدي خط راهنما را تعيين كنيد. )نقطه  2(
Specify next point

5. نقطه  بعدي خط راهنما را تعيين كنيد. )نقطه  3(

6. حرف A  را به منظور انتخاب گزينه  Annotation وارد 
كنيد.

Specify next point or [Annotation/Format/

undo] <Annotation>: A↵   

7. به  منظور تأييد پيش فرض <Option> اينتر كنيد.
Enter First line of annotation next or 

<option>: ↵

Specify next point or ...
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با انجام اين كار نتيجه همانند شكل روبه رو مي شود.

10. ضميم��ه  مبناي A را ب��ه كمك فرمان  leader و گزينه 
Tolerance مطابق مراحل قبل به زير شكل اضافه كنيد.

11. فايل خود را ذخيره كنيد.
12. نتيجه  كار را برای ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم 

ارائه كنيد.

8. حرف T را به  منظور انتخاب گزينه  Tolerance وارد كنيد تا پنجره  زير ظاهر شود.

9. در پنجره  Geometric Tolerance عاليم، مقادير و حرف مبناي A را، مطابق ش��كل زير، 
OK كليك كنيد. تنظيم و بر روي دكمه  

Enter an annotation option [Tolerance/Copy/Block/None/Mtext <mtext>: T↵
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄ 

1. مراحل اجراي فرمان Center Mark را بنويسيد.
2. اجزاي خط راهنماي شكل روبه رو را در محل هاي مشخص شده معرفي كنيد.

3. ابزار و نشانه هاي نوار ابزار Multileader را در محل هاي مشخص شده معرفي كنيد.

4. عملكرد گزينه  Content first در فرمان Multi leader چيست؟
5. اجزاي پنجره  زير را بر روي شكل معرفي كنيد.

6. اجزاي تشكيل دهنده  تولرانس هندسي را مطابق شكل روبه رو در 
محل هاي مشخص شده معرفي كنيد.

7. عملكرد و كاربرد فرمان Diminspect را همراه با شكل توضيح دهيد.

Multi leader
...........................

add leader
........................

Remove leader
................................ collect Multi leader 

..........................................

Align Multi leader
.......................................

Multi leader style
.....................................

Multi leader style control
.....................................................
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8. اجزاي پنجره  Inspction Dimension را بر روي
شكل روبه رو معرفي كنيد.

9. خط محور )Center line( دايره ها نيز به كمك فرمان  . . . . . . . . . . . ايجاد مي شود.
10. ويرايش خط راهنما توسط فرمان . . . . . . . . . . . . . انجام مي شود.

11. در پنجره  Multileader Style Manager عمليات. . . . . . . . . . . . . . . . . انجام مي شود.
12. در اتوكد 2008 به كمك فرمان leader نمي توانيم خط راهنما ايجاد كنيم.

 درست     نادرست
13. به كمك گزينه Leader landing first ابتدا دنباله  خط راهنما و سپس فلش و ضمايم درج مي شود.

 درست     نادرست
14. نشانه   براي افزودن خط راهنما به خط راهنماي قبلي كاربرد دارد.

 درست     نادرست
15. در فرمان leader براي تولرانس گذاري هندسي، هربار بايد گزينه  Tolerance انتخاب شود.

 درست     نادرست
16. در اتوكد 2008 با كدام گزينه نمي توان تولرانس گذاري هندسي انجام داد؟

Mleader )د  Q leader )ج   Leader )ب   Tolerance )الف 
17. فرمان مديريت سبك خط راهنما )Multi leader Style( در كدام منو است؟

Modify )د   Tools )ج   Format )ب   Dimension )الف 
18. كدام نشانه در نوار ابزار Multileader براي هم راستا كردن ضمائم شماره گذاري كاربرد دارد؟

 الف(  ب(   ج(   د(
19. در پنجره  Geometric Tolerance كدام قس��مت مربوط به 

انتخاب عاليم تولرانس هاي هندسي است؟
 Tolerance )ب    Datum )الف

Sym )د    Height )ج
20. كدام گزينه مربوط به بازرسي اندازه نيست؟

الف(                 ب(         ج(                 د(
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عملی )زمان 180 ◄ دقيقه( 
1. هر يك از نقشه های زير را ترسيم، اندازه گذاری و تولرانس گذاری كنيد.

رسام:

كنترل:

شماره نقشه:
نام قطعه:

عنوان نقشه:
تغييرات:

جنس:

تولرانس:

مقياس:
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2. هر يك از نقشه های زير را ترسيم، اندازه گذاری و تولرانس گذاری كنيد.

رسام:

كنترل:

شماره نقشه:
نام قطعه:

عنوان نقشه:
تغييرات:

جنس:

تولرانس:

مقياس:

تصويب:
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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

268



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   امكان تعیین نقطه اي در درون محدوده  هاشور میسر مي شود.

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

گزینه  Remove bounderies: ~ براي برگش��ت مرز هاش��ور، یا به عبارت دیگر خارج کردن مرزهاي انتخاب 
شده از حالت انتخاب کاربرد دارد.

Add Pick Points

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

اشیاء مشخص کرد.

در این روش بس��ته بودن مرزهاي محدوده  هاش��ور الزامي نیس��ت، اما خطوط مرزي باید 
روبه روي خطوط  هاشور مطابق شكل روبه رو باشند.

نكته

در اتوک��د طبق تنظیمات پیش فرض، متون از جمله متن اندازه در س��طح هاش��ور به حالت 
جزیره محس��وب مي ش��ود و روي آن ها هاش��ور نمي خورد. چنانچه بخواهیم متون هاشور 

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

نكته

آيا مي دانيد

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

: این گزینه براي تنظیم فاصله خطوط هاش��ور کاربرد دارد، البته اگر هاش��ور  ~ Spacing  گزین��ه
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



212

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 ↵ 
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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 ب��ا همان الگ��وي قبل و زاوی��ه  270 درجه رنگ آمیزي 

کنید.
7. ب��ار دیگر فرمان Gradient را اجرا و نماي جانبي را با  

همان الگو و زاویه 90 درجه رنگ آمیزي کنید.

8. فرم��ان Gradient را وارد و در پنج��ره  آن الگ��وي 
مشخص شده در شكل روبه رو را انتخاب کنید.

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

)O

توجه: سایر تنظیمات تغییر نكند.
10. بار دیگر فرمان Gradient را اجرا و س��طح س��وراخ 

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 ذخیر 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 یكپارچه را انتخاب می کنیم.

3. یك��ی از گزینه ه��ا را وارد می کنی��م 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 شكل های بسته کاربرد دارد.
مثال:

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

PEdit فرمان
این فرمان برای ویرایش چند خطی ها کاربرد دارد. عملیاتی مانند 
 ،)Width(تغییر پهنای خطوط ،)Spline( تبدیل چند خطی به منحنی
یكی کردن اش��یاء )Join(، بستن اشیاء )Close( از جمله کارهایی 
اس��ت که با فرمان Pedit انجام می ش��ود. 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.
البت��ه در صورتي ک��ه اش��یاء چندخط��ی یكپارچه ابت��دا انتخاب 
 و س��پس کلیک راس��ت کنی��م از طری��ق من��وی میان ب��ر فرمان

Poly line edit قابل ورود است.

ضمن اینكه با دو باز کلیک بر روي اشیاء چند خطي یكپارچه 
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 شكل روبه رو به صورت متفاوت تغییر دهیم.

]گزين��ه Edit Vertex[:  ب��ه کم��ک این گزینه می توانیم نقطه  ش��روع چند خطی ه��ا 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:

]گزين��ه  Spline[: ای��ن گزینه نیز برای تبدیل یک چندخطی با گوش��ه های تیز به منحن��ی Spline کاربرد دارد.
مثال:

]گزينه Decurve[: این گزینه برای تبدیل منحنی های Spline و Fit curve به چندخطی یكپارچه با گوش��ه های 
تیز کاربرد دارد. به عبارت دیگر نسبت به گزینه های Spline و Fit به طور معكوس عمل می کند. 

مثال:

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

]گزين��ه  Ltype gen[: ای��ن گزینه برای ویرایش نوع خط )line type( چند خطی های یكپارچه کاربرد دارد و در 
دو حالت on و off، به شكل زیر، قابل تنظیم است.

]گزينه  Undo[: گزینه  Undo برای برگش��ت عملیات انجام ش��ده بر روی چند خطی ها از آخر به س��مت اول 
کاربرد دارد.

  Close  انتخاب ش��ود به جای گزینه pedit در صورتی که ش��يء یكپارچه بس��ته 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 بلوك  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 Defination 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 بس��ته ش��دن 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.

]گزين��ه   Retain[: با فعال کردن این گزینه ش��يء انتخابی پ��س از فرایند ایجاد بلوک، به همان حالت قبلی خود 
باقی می  ماند. برای مثال در عالمت        ، متن Ra از خطوط عالیم جداس��ت 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 
یكسان خواهد شد.

]گزينه Allow exploding[: با فعال شدن این گزینه، تجزیه بلوک در هنگام امكان 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 بسته شدن پنجره Block Definition، ویراستار بلوک )Block Editor( باز و امكان تعریف 

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

Open in block editor گزينه[Open in block editor گزينه[Open in block editor

آيا مي دانيد

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 ش��ده1 در نقش��ه 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 فهرس��ت مربوطه 

انتخاب می  کنیم.

3. در قس��مت 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 س��طح اگر بلوک تجزیه نش��ود تغییر متن 
مقدار زبری امكان 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  شكل 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

......................... .1
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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.
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)Write Block( WBlock فرمان
این فرمان برای ایجاد بلوک و ذخیره س��ازی آن در قالب یک فایل ترسیمی کاربرد دارد. همان طور که قباًل در 
فرمان Block اش��اره ش��د، بلوک  هایی که با فرمان Block ایجاد می  شوند فقط در همان فایلی که بلوک در آن 
ایجاد ش��ده قابل دس��ت یابی  اند، در صورتی که بخواهیم یک بلوک را در فایل های متعدد دیگر قابل دستیابي 
باشد. به کمک فرمان Wblock بلوک مورد نظر را ایجاد و در مسیر دلخواه ذخیره سازی و با فرمان Insert در 

فایل های دیگر فراخوانی و درج مي کنیم. 

WBlock اجرای فرمان
این فرمان تنها از طریق خط فرمان وارد می  شود.

Block unit قسمت
]گزینه  unit[: این گزینه واحد تعیین شده ابعاد بلوک در هنگام ساخت بلوک را نشان می  دهد و قابل تغییر نیست.

]گزینه  factor[: این گزینه ضریب مقیاس واحد بلوک نسبت به واحد ترسیمی را در هنگام ساخت بلوک نشان 
می  دهد و قابل تغییر نیست.

آيا مي دانيد

Wblock مراحل اجراي فرمان

↵ W یا Command :  Wblock  1. فرمان Wblock را وارد می  کنیم.  

2. در پنجره Wblock بر روی دکمه   Select object کلیک و ش��يء مورد نظر را 
انتخاب و اینتر می  کنیم.

3. به کمک دکمه   Pick point نقطه درج )استقرار( بلوک را تعیین می  کنیم.

4. در نوار File name and path ، نام و مسیر ذخیره سازی بلوک را مشخص می کنیم.

OK را کلیک می  کنیم. 5. برای تأیید و پایان کار دکمه  

فایل های دیگر فراخوانی و درج مي کنیم. 

نكته
بلوک هایي که با فرمان Wblock ایجاد مي شوند با فرمان Open مانند فایل ها قابل بازشدن هستند.

در اتوک��د ی��ک فرمان قدیم��ی باعنوان Minsert وج��ود دارد که به کم��ک آن می  توان بلوک یا 
فایل ترس��یمي را از طریق خط فرم��ان فراخواني کرد. در این فرمان به صورت آرایه مس��تطیلي 

)Rectangular Array( قابل درج است. فرایند اجرای این فرمان همانند فرمان Array است. 
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Write Block    سایر تنظیمات پنجره
Source قسمت

]گزین��ه  Block[: به کمک این گزین��ه می  توان یکی از بلوک های موجود در فایل ج��اری را با انتخاب نام آن به 
صورت فایل ذخیره کرد. این گزینه وقتي فعال است که بلوکي در فایل جاري وجود داشته باشد.

]گزینه   Eniter drawing[: با فعال کردن این گزینه، تمامی ترسیم  های موجود فایل جاری به بلوک تبدیل و در 
مس��یر مشخص شده ذخیره می  ش��ود. با انتخاب این گزینه فرمان Wblock همانند فرمان Save as عمل می  کند. 
با این تفاوت که عمل Purge به صورت خودکار بر روی آن انجام می  ش��ود. )عمل Purge تنظیمات و الیه  های 

اضافی بدون استفاده مانند الیه   Def point را حذف می  کند(.
]گزینه   objects[: با فعال کردن این گزینه انتخاب اشیاء و نقطه درج آن انجام می  شود.

گزینه  های زیرمجموعه   objects و Base point همانند فرمان Block است.
]گزینه   insert units[: با انتخاب این گزینه واحد کاری درج بلوک تعیین می  شود.

Distination قسمت
نوار Filename and path و دکمه ي          به منظور تعیین مس��یر و نام بلوک فایلي در حال ایجاد کاربرد 

دارد. در نوار insertunits واحد کاري براي بلوک فایلي کاربرد دارد.

. . .



253

دستوركار
سه عالمت کیفیت سطح به شکل )           ،         (

ایج��اد کرده و به کم��ک Wblock آن ها را بلوک کنید تا در موقع 
لزوم در همه ي فایل ها به آن ها دسترسي داشته باشید.

)زمان 15 دقیقه(

مراحل اجرا
1. عالمت ه��اي موردنظر را مطابق با اس��تانداردهاي نقشه کش��ي 

ایجاد کنید.
Command : W ↵               .را وارد کنید Wblock 2. فرمان

 Select object و به کمک دکمه ي Write block 3. در پنج��ره ي
عالئم را انتخاب کنید.

4. با اینتر کردن به پنجره ي Wblock بازگشته و به کمک دکمه ي 
Pick point نقط��ه ي درج بلوک را تعیین کنید )رأس پاییني یکي 

از عالئم(
5. در کادر File name and path، آدرس و نام Rd را براي بلوک 

وارد کنید.
6. بر روي دکمه ي           کلیک کنید.

7. در فایل��ي دیگر به کم��ک فرمان Insert ی��ک مرتبه بلوک را 
فراخواني و درج کنید.

8. نتیج��ه را جه��ت تأیید و ارزش��یابي به هنرآم��وز محترم ارائه 
کنید.

OK

Ra Ra Ra

Ra Ra Ra
)         ،           (



254

گزین��ه زی��ر  Palettes و س��پس  گزین��ه     ،tools من��وی  از   .1
Tool palettes را انتخاب می  کنیم.

2. در پنجره   Tool palttes بر روی س��ربرگ Mechanical کلیک 
می  کنیم )شکل روبه رو(.

3. در سربرگ Mechanical در قسمت Metric samples بر روی 
بل��وک مورد نظ��ر )مانن��د Shoulder screw( درگ و در صفحه   

ترسیمی رها می  کنیم.
4. بر روی بلوک پیچ کلیک می  کنیم تا گریپ های آن ظاهر شوند.
5. بر روی گریپ انتخاب اندازه  اس��می کلیک و اندازه مورد نظر 

را انتخاب می  کنیم )شکل روبه رو(.

نكته

همان ط��ور ک��ه در ش��کل مش��اهده می  کنی��د پنج��ره
Ctrl+3  نیز فعال  Tool palettes ب��ه کمک کلیده��ای

می  ش��ود1 ضمن این که با فرمان Tool palettes از طریق 
خط فرمان نیز مي توان به این پنجره دست یافت. عالوه 
بر آن، نش��انه  در نوار ابزار standard نیز مربوط 

به این فرمان است.

نكته

بلوک های��ی که همانن��د بلوک های پنجره  Tool palettes هس��تند و قابلیت تنظیم پارامتری 
دارند را بلوک  های پویا می  گویند.

Tool Pallet   مراحل فراخوانی و درج بلوك های پیش ساخته از پنجره

1. براي دستیابي به پنجره هاي Tool palettes و Design center کلیه هاي عددي قسمت تحریري صفحه کلید به همراه کلید ctrl کاربرد دارد.
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مراحل فراخوانی و درج بلوك های پیش ساخته 
Design center  از پنجره

1. از من��وی tools، گزین��ه  palettes و س��پس زیر گزینه 
Design center را انتخاب می کنیم.

2. در پنجره  DESIGN CENTER مطابق ش��کل روبه رو 
صفح��ه   در  و  درگ   Fasteners Metric.dwg ب��رروی 

ترسیمی در نقطه ای کلیک می کنیم.
3. در پاس��خ به پیغام های ظاهر شده همانند اجرای فرمان
insert مقی��اس و زاوی��ه  چرخ��ش بلوک ه��ا را تنظی��م 

می کنیم.
4.  به کمک فرمان Explode بلوک ها را تجزیه می کنیم تا 

هر بلوکی به صورت مجزا قابل استفاده شود.
5. ه��ر بلوک را به مح��ل مربوطه می بری��م و آن را درج 

می کنیم.

نكته

پنج��ره  Design center ب��ه کم��ک کلیده��ای 
Ctrl+2  نیز فعال می شود. ضمن این که با فرمان 

dcenter از طریق خط فرمان نیز مي توان به این 

پنجره دس��ت یافت. عالوه بر آن، نش��انه      نیز 
مربوط به این پنجره است.

نكته

بلوک های پنجره  Design center پویا نیس��تند. 
اما با فرمان های ویرایشی قابل ویرایش اند.
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ارزشیابی پایانی
نظری )زمان 60 ◄ دقیقه(

1. عملکرد و کاربرد هر یک از فرمان های  Insert ،Block  و Wblock زیر را بنویسید.
2. مراحل فراخوانی و درج بلوک های پیش ساخته  پنجره Tool Pallets را بنویسید.

3. مراحل فراخوانی و درج بلوک های پیش ساخته  پنجره  Design Center را بنویسید.
4. برای تجزیه بلوک در هنگام فراخوانی گزینه  ...................................... کاربرد دارد.
5. بلوکی که با فرمان Block ساخته می شود فقط در فایل جاری قابل دستیابی است.

 درست     نادرست
Wblock .6  مخفف Window block است.

 درست     نادرست
7. در پنج��ره  Block Defination )مطاب��ق ش��کل زیر( ک��دام گزینه  برای تعیین نقطه  درج بل��وک کاربرد دارد.

  Annotative )ب   Pick point )الف 
Name )د   Select objects )ج 

8. در پنج��ره  Block Defination )مطابق ش��کل روبه رو( کدام 
گزینه اگر فعال باش��د شيء انتخابی به بلوک تبدیل نمی شود و 

به همان حالت اولیه باقی می ماند.
 Retain )ب  Convert to block )الف 

Hyperlink )د    Delete )ج 
9. در پنجره  Block Defination )شکل روبه رو( عملکرد گزینه  

Scale uniformly چیست؟

 الف( یکسان شدن مقیاس بلوک   ب( متغیر شدن مقیاس بلوک
 ج( تجزیه شدن بلوک    د( ارتباط بلوک با صفحات وب

10. در پنجره  Insert )شکل زیر( کدام گزینه برای فراخوانی بلوک های پیش ساخته و فایل های دیگر کاربرد دارد.
unit )د   Factor )ج   Browse )ب  Specify on-screen )الف 

11. در پنجره  Insert )شکل روبه رو( کاربرد گزینه  Angle چیست؟
 الف( تعیین زاویه ترسیم بلوک  ب( تعیین زاویه  درج بلوک
 ج( تعیین زاویه  تجزیه  بلوک  د( تعیین زاویه  مقیاس بلوک
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12. فرمان Wblock از کدام طریق قابل اجراست؟
 الف( خط فرمان  ب( منوها   ج( نوار ابزار   د( همه موارد

13. در پنجره  Tool pallet ، بلوک های مربوط به نقشه کشی صنعتی در کدام سربرگ وجود دارد؟
Blocks )د  Mechanical )ج  Annotation )ب   Model )الف 

14. پنجره  شکل رو به رو مربوط به چه فرمانی است؟
  WBlock )ب   Block )الف 

Attribute Defination )د   Insert )ج 
15. برای فعال کردن پنجره  Design Center کدام کلیدهای ترکیبی

کاربرد دارد؟
  Ctrl+2 )ب    Ctrl+1)الف 

Ctrl+4 )د   Ctrl+3 )ج 
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عملی )زمان 180 ◄ دقیقه( 
1.نقشه  زیر را در الیه های الزم بر روی کاغذ A4 ترسیم و اندازه گذاری کنید.

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

رسام:

کنترل:

ب:
تصوی

شماره نقشه:
نام قطعه:

عنوان نقشه:
ت:

تغییرا

س:
جن

س:
تولران

س:
مقیا
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2. نقشه زیر را در یک کاغذ A4 ترسیم و اندازه گذاری کنید. سپس عالئم کیفیت سطح را روي آن درج کنید.
توجه: اطالعات جداول مربوطه کاماًل تکمیل شود.

رسام:

کنترل:

تصویب:

شماره نقشه:
نام قطعه:

عنوان نقشه:
تغییرات:

جنس:

تولرانس:

مقیاس:
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3. نقشه ترکیبي زیر و نقشه جداگانه را به همراه کلیه ضمائم و جدول فهرست قطعات در کاغذ A2 ترسیم کنید.
راهنمایي: براي پیچ ها از بلوک هاي آماده پنجره ي Tool pallets یا Design center استفاده کنید.

رسام

کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات: عنوان نقشه: ترکیبي 

نام مجموعه: یاتاقان
تولرانس:

مقیاس:

جنس:
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4. برای نقشه زیر مطلوب  است؛
الف( طراحی برگه A3 به همراه کادر و جدول مشخصات و ایجاد و تنظیم الیه های الزم.

 A-A ج( ترسیم نماي سر در برش ب( ترسیم دو نماي موجود   
د( اندازه گذاري، تولرانس گذاری و درج عالئم کیفیت سطح



262

5. نقشه  زیر را در کاغذ A4 ترسیم، اندازه گذاری و عالئم کیفیت سطح را بر روي آن درج کنید.

رسام

کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات:
عنوان نقشه: ساخت 

نام قطعه:
تولرانس:

مقیاس:

جنس:
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6. نقشه  زیر را ترسیم، اندازه گذاری و عالئم کیفیت سطح را نیز بر روی آن درج کنید.

رسام

کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات:
عنوان نقشه: 

نام قطعه:
تولرانس:

مقیاس:

جنس:



توانایی استعالم اطالعات و محاسبات اشیاء

)Calculation Inquiry( 

پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می رود: ◄ 
- فرمان های استعالم اطالعات را نام ببرد.

- به کمک فرمان Distance فاصله  بین دو نقطه را نمایش دهد.
- به کمک فرمان Area محیط و مساحت اشیاء را نمایش دهد.

- به کمک فرمان list اطالعات اشیاء را دریافت و  نمایش دهد.
- به کمک فرمان ID Point مختصات ترسیم ها را نمایش دهد.

- به کمک فرمان Time زمان صرف شده برای ترسیم ها را مشخص کند.
- از ماشین حساب اتوکد در نقشه کشی استفاده کند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

134



پیش آزمون

1. در شکل زیر فاصله  مستقیم میان دایره ها چگونه اندازه گیری می شود)بدون اندازه گذاری(.

2. محیط و مساحت شکل های هندسی در اتوکد چگونه به دست می آید؟
3. چگونه می توان فرمان و عملیات به کار رفته در یک نقشه را شناسایی کرد؟

4. زمان صرف شده برای ترسیم و ویرایش یک نقشه را چگونه می توان اندازه گیری کرد؟
5. عملیات حسابی نظیر چهار عمل اصلی در اتوکد چگونه انجام می شود؟

6. ماشین حساب اتوکد چه امکاناتی دارد و چگونه کار می کند؟
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)INQUIRY( استعالم اطالعات 
در اتوکد فرمان هایی برای دریافت اطالعات و گزارش گیری از محتویات فایل ترسیمی تدارک دیده شده که به 

Inquiry معروف است.

این فرمان ها از منوی Tools و ش��اخه  Inquiry مطابق ش��کل رو به رو 
قابل دستیابی اند.

همچنین Inquiry نوار ابزاری مطابق شکل زیر دارد.

در ادامه به عملکرد و نحوه  اجرای هر یک از فرمان های Inquiry می پردازیم.

Distance فرمان
این فرمان برای اندازه گیری فاصله و زاویه میان دو نقطه کاربرد دارد 

و به شیوه های رو به رو قابل ورود است.
مثال: می خواهیم فاصله میان مرکز دو دایره شکل زیر را اندازه بگیریم؛

شیوه هاي ورود فرمان

Inquiry Toolbar

Inquiry>DistanceTools Menu

distCommand line

Distance مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command :  dist. فرمان Distance را وارد می کنیم.  

 :2Specify First point. نقطه اول را تعیین می کنیم. (1)

 :3Specify Second point. نقطه  دوم را تعیین می کنیم. (2)

نتیجه در خط فرمان چنین است.
Distance= 30.000 , Angle in xy plane= 10, Angle from xy plane= 0

Deltax= 29.5442 , Deltay= 5.2094 , Deltaz= 0.0000

فاصله  میان دو نقطه برابر 30 واحد، زاویه راستاي دو نقطه در صفحه x و y )نسبت به محور x( 10 درجه، زاویه 
 y نقطه  دوم نس��بت به نقطه  اول 29/5442 واحد، تغییرات x صفر درجه، تغییرات y و x نس��بت به صفحه های

نقطه دوم نسبت به نقطه  اول 5/2094 واحد ، و تغییرات z صفر است.

نكته

واحد محاسبات در این فرمان ها بر حسب واحد فایل انتخابی )کاغذ متریک یا اینچی( است.
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Area مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command :  Area. فرمان Area را وارد می کنیم.

)A(.2. گوشه  اول را انتخاب می کنیم
Specify First Corner point: 

or[ Object/Add/Subtract]:

)B( .را انتخاب می کنیم )3. گوشه بعدی)دومSpecify next point or press Enter for total: 

)C( .4. گوشه  سوم را انتخاب می کنیمSpecify next point or press Enter for total:

 :5Specify next point or press Enter for total. اینتر می کنیم.  

Area فرمان
این فرمان برای محاسبه مساحت و محیط شکل ها کاربرد دارد 

که به شیوه های رو به رو قابل ورود است. 
مثال: می خواهیم مساحت و محیط مثلث زیر را محاسبه کنیم.

شیوه هاي ورود فرمان

Inquiry Toolbar

Inquiry >AreaTools Menu

AreaCommand line

نتیجه: در خط فرمان به شرح زیر است.
Area= 400.0000 , Perimeter= 96.5685                .مساحت: 400 میلی متر مربع، محیط : 96/5685 میلی متر

]گزینه object[: به کمک این گزینه می توانیم اشیاء یکپارچه را یک باره انتخاب کنیم.]گزینه object[: به کمک این گزینه می توانیم اشیاء یکپارچه را یک باره انتخاب کنیم.

نكته

1. در صورت انتخاب دایره به کمک گزینه  object محیط با عبارت Circumference اعالم می شود.
2. چنانچه ش��يء انتخابی یک شکل باز مطابق شکل روبه رو باشد توسط 
نرم اف��زار خطی فرض��ی از آخرین نقطه به اولین نقط��ه آن در نظر گرفته 

مي شود و مساحت و محیط محاسبه مي گردد.

]گزینه Add[: این گزینه برای افزودن دو یا چند سطح به هم و استعالم مجموع مساحت آن ها کاربرد دارد.
]گزینه Subtract[: این گزینه برای کم کردن سطح ها و استعالم باقی مانده مساحت آن ها کاربرد دارد.

فرمان Massproperties برای محاسبه خواص جرمی ناحیه ها و مدل های سه بعدی توپر کاربرد دارد.

]گزینه Subtract[: این گزینه برای کم کردن سطح ها و استعالم باقی مانده مساحت آن ها کاربرد دارد.

Massproperties فرمان

آيا مي دانيد



268

دستوركار

ش��کل روبه رو را رسم کنید، مس��احت و محیط سطح هاشور 
خورده را به دست آورید.

 )زمان: 10 دقیقه(

مراحل اجرا
1. فایل ترسیمی مورد نیاز را به همراه الیه های مربوطه و کادر 

و جدول تهیه کنید.
2. شکل را رسم کنید و درون آن را هاشور بزنید.

3. فرمان Area را وارد کنید.
                                                      Command: Area ↵ 

4. حرف O معرف گزینه object را وارد کنید.
Specify first corner point or 

[Object/Add/Subtract] O ↵

5. سطح هاشور را با کلیک بر روی خطوط آن انتخاب کنید.
Select objects:                      

مساحت و محیط در پیام زیر گزارش می شود. 

Area : 1806.1339,

Primeter : 127.2060

6. فایل خود را ذخیره کنید.
7. نتیجه  کار را برای ارزش��یابی و تأیید به هنرآموز محترم ارائه 

کنید.
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List فرمان
 y، این فرمان برای دریافت اطالعات اشیاء انتخابی اعم از نوع موضوع، الیه  زیربنای شيء و وضعیت مختصات

x و z  شيء نسبت به سیستم مختصات جاری کاربرد دارد.
شیوه هاي ورود فرمانشیوه های ورود این فرمان مطابق جدول رو به رو است.

Inquiry Toolbar

Inquiry >listTools Menu

list یا liCommand line

مث��ال: اطالعات مربوط ب��ه دایره ي  روبه رو را اس��تعالم 
می کنیم.

ب��رای ای��ن منظور فرم��ان list را وارد و پ��س از انتخاب 
دای��ره اینتر می کنیم. نتیج��ه آن ارائه اطالع��ات دایره در

Text Window به شکل زیر است.

Status فرمان
عملکرد این فرمان همانند فرمان list اس��ت، با این تفاوت که بدون درخواس��ت انتخاب ش��يء یک باره تمامی 

اطالعات فایل جاری را گزارش می کند.

ID Point فرمان
ای��ن فرم��ان برای نمایش مختصات یک نقطه  انتخابی کاربرد دارد که نتیج��ه اجرای همانند فرمان distance در 

خط فرمان نمایش داده می شود.

Time فرمان
این فرمان زمان س��نج اتوکد برای فایل ترسیمی جاری است که تاریخ 
و زمان جاری، زمان صرف ش��ده برای ایجاد و ویرایش محتویات فایل 

جاری را به نمایش می گذارد.
ش��یوه های ورود ای��ن فرمان مطابق ج��دول روبه رو 
اس��ت. پس از ورود فرمان اطالع��ات تاریخ و زمان 
)مطابق شکل روبه رو( در Text Window به نمایش 

در می آید.

شیوه هاي ورود فرمان

Inquiry > TimeTools Menu

TimeCommand line
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شیوه هاي ورود فرمان

Standard Toolbar

Palettes >quick cal cTools Menu

quickcalc یا qcCommand line

Quiccalc کلیک راست در صفحه  ترسیمی و انتخاب

)Calculator( كاربرد ماشین حساب
در اتوکد دو نوع ماشین حساب سریع و معمولی وجود 
دارد. ماشین حساب سریع که خود یک پالت محسوب 
می شود و به ش��یوه  های درج شده در جدول زیر فعال 

می شود.

ایجاد، ویرایش و بازیابی 
متغیرهای محاسباتی 

عملیات عمومی اجرایی و برخی 
فرمان های استعالم اطالعات 
نمایش��گر س��ابقه عملیات 
انجام شده ضمن این که این 
مجدد  محاسبه  قابل  سوابق 

نیز هست.

نوار ورودی داده های محاسباتی

کلیدهای محاسباتی 
استاندارد )معمولی(

کلیدهای محاسباتی 
علمی و مهندسی

تنظیم و تبدیل واحدهای 
متری و اینچی

این ماشین حساب در واقع یک ماشین حساب مهندسی 
اس��ت که در شکل روبه رو قسمت های مختلف آن معرفي 

شده است.

فرمان Set variable برای تنظیم متغیرهای سیستمی اتوکد کاربرد دارد.

آيا مي دانيد

نكته
1. در زبان انگلیسي کاراکتر * )ستاره( به جاي عالمت × )ضربدر(، / )ممیز( به جاي خط کسري 

در تقسیم کاربرد دارد.
2. از پرانتز براي تقدم محاسبات استفاده مي شود.

آيا مي دانيد

نوع دیگر، ماشین حس��اب خط فرمان اس��ت که با تایپ cal در خط فرمان فعال می ش��ود و با 
عبارت Expression آماده عملیات محاسبه مي شود؛ 

 Command:Cal↵             .را وارد می کنیم cal مثال: فرمان
   >>Expression : 3*27/2 ↵                   .عملیات مورد نظر را تایپ و اینتر می کنیم

نتیجه نیز در خط فرمان به شکل مقابل اعالم می شود.     40.5                                                                   
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ارزشیابی پایانی
نظری ◄ 

1. فرمان های استعالم اطالعات را نام ببرید.
2. مفهوم هر یک از پیام های زیر را در روبه روی آن ها بنویسید.

Command : Area ↵ 

Specify First Corner point

or[ object / Add / Subtract:

Specify next point or press Enter for totals:

3. عملکرد و کاربرد فرمان list را بنویسید.
4. عملکرد و کاربرد فرمان time را بنویسید.

5. فرمان ................................. برای نمایش مختصات یک نقطه انتخابی کاربرد دارد؟
6. معادل التین واژه ماشین حساب .................................... است.

7. در فرمان Distance ، فاصله میان دو نقطه عالوه بر اندازه گیری ، اندازه گذاری نیز می شود.
 درست    نادرست

8. با فرمان Area محیط اشیاء نیز به دست می آید.
 درست    نادرست

9. در کدام فرمان مختصات اشیاء گزارش نمی شود؟
time )د    list )ج     ID point )ب  Distance )الف 

10. کدام گزینه از فرمان Area برای کم کردن مساحت ها به کار می رود؟
 الف( object   ب( add     ج( subtract     د( همه موارد

11. فرمان Status در اجرا مانند کدام فرمان عمل می کند؟
Area )د     Distance )ج     time )ب   list )الف 

12. اگر Cal را در خط فرمان وارد کنیم کدام عبارت ظاهر می شود؟
Area )د     Callname )ج  Expression )ب  Calculator )الف 

13. در زبان انگلیسی به جای عالمت × از چه کاراکتری استفاده می شود؟
 الف( #   ب( &   ج( $      د( *
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عملی)زمان 210 ◄ دقیقه( 
1. نقشه  ترکیبی و قطعات زیر را به همراه  کلیه ضمائم و جدول فهرست قطعات در کاغذ A3 ترسیم کنید.

رسام

کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات:
عنوان نقشه: ترکیبي 

نام مجموعه: جک پیچي
تولرانس:

مقیاس:

جنس:



273

رسام

کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات:
عنوان نقشه: ساخت 

نام قطعه: چرخدنده ساده
ISO 2768 :تولرانس

مقیاس: 1:2

ST50 :جنس

2. در زیر نقشه یک چرخدنده ساده ارائه شده است، برخي از اندازه ها که داده نشده براي ساخت چرخدنده ضروري نیست 
ولي براي ترس��یم نقش��ه آن نیاز است لذا با استفاده از ماشین حس��اب اتوکد آن ها را محاسبه کرده و سپس نقشه موجود به 

همراه کلیه ضمائم را در کاغذ A4 ترسیم کنید.
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3. نقشه ترکیبي زیر و نقشه قطعات به همراه کلیه ضمائم و شماره و جدول فهرست قطعات در کاغذ A2 ترسیم کنید.
راهنمایي: براي نقشه مهره از بلوک هاي آماده پنجره ي Tool Pallet یا Design Center استفاده کنید.

رسام

کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات:
عنوان نقشه: 

نام قطعه:
تولرانس:

مقیاس:

جنس:



توانایی ایجاد نقطه و تقسیم بندی اشیاء به كمک

 Measure و Divide ،Point فرمان هاي
پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می رود: ◄ 

- کاربرد نقطه در نقشه کشی را بیان کند.
- فرمان های ایجاد نقطه را نام برده و کاربرد هر یک را بنویسید.

- عملکرد و کاربرد فرمان Point style را توضیح دهد.
- فرمان Point style را اجرا و جزئیات پنجره  آن را معرفي کند.

- به کمک پنجره  Point style شکل نقطه را تغییر دهد.
- به کمک فرمان Multiple point نقطه ایجاد کند.

- مفهوم و کاربرد فرمان Divide را توضیح دهد.
- به کمک فرمان Divide اشیاء را تقسیم بندی کند.
- مفهوم و کاربرد فرمان Measure را توضیح دهد.

- به کمک فرمان Measure اشیاء را تقسیم بندی کند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

134



پیش آزمون

1. مفهوم و کاربرد نقطه در نقشه کشی چیست؟
2. نقطه در اتوکد با چه فرمانی ایجاد می شود؟

3. تقسیم بندی اشیائي نظیر خط و دایره در نقشه کشی به چه منظوري انجام مي شود.
4. در اتوکد تقسیم بندی اشیاء چگونه انجام می شود؟

5. برای ترسیم گسترش حجم های توخالی در اتوکد چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟
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)Point( ایجاد نقطه
ایجاد نقطه در نقشه کشی صنعتی اغلب برای نشانه گذاری کاربرد دارد.

در اتوکد ایجاد نقطه از طریق چهار فرمان مطابق شکل روبه رو به منظورهای 
مختلف به شرح زیر انجام می شود. 

Single point: برای ایجاد یک نقطه با یک باراجرای این فرمان کاربرد دارد.

Multiple point: برای ایجاد چند نقطه با یک بار اجرای این فرمان کاربرد دارد.

Divide: برای تقسیم یک شيء به چند قسمت مساوی، براساس تعیین تعداد قسمت ها کاربرد دارد. در این عمل، نشانه هاي 

تقسیم با نقطه مشخص مي شوند.
Measure: برای تقسیم یک شيء به چند قسمت، براساس تعیین طول قسمت ها، کاربرد دارد.

در اتوکد برای تعیین س��بک نقطه فرمانی به نام Point style وجود دارد که به کمک آن می توان ش��کل و اندازه  نقطه را 
تنظیم کرد. با توجه به این که ش��کل نقطه در حالت پیش فرض بس��یار کوچک اس��ت و به آسانی قابل رؤیت نیست، ابتدا 

فرمان Point style را اجرا می کنیم.

Point style اجرای فرمان
این فرمان به شیوه های جدول رو به رو قابل ورود است.

شیوه هاي ورود فرمان

Point styleFormat Menu

ddptypeCommand line

point style مراحل اجراي فرمان

1Format >  point style. فرمان point style را وارد می کنیم.

2. در پنجره  point style شکل مورد نظر را 
انتخاب می کنیم. 

3. در قس��مت Point size ، اندازه نقطه را 
تعیین می کنیم.  

OK کلیک می کنیم. 4. ب��ر روی دکمه  

point style  سایر گزینه های پنجره
]گزینه  Set size Relative to screen[: با فعال بودن این گزینه، اندازه  نقطه برحس��ب درصد نس��بت به صفحه  
نمایش تنظیم می شود. به نحوی که پس از zoom کردن یا اجرای فرمان Regen اندازه  نقطه مجدداً تنظیم می شود.
]گزینه Set size in Absulate units[: با فعال کردن این گزینه اندازه  نقطه به صورت واحد مطلق تنظیم می شود 

و اندازه آن نیز همیشه ثابت می ماند.
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با تغییر سبک نقطه  با فرمان point    style، نقطه هایی که قباًل ایجاد شده اند نیز با سبک جدید تطبیق می یابند.

Multiple point اجرای فرمان
این فرمان به شیوه های جدول رو به رو قابل ورود است.

شیوه هاي ورود فرمان

Draw Toolbar

Point > Multiple pointDraw Menu

Multiple point مراحل اجراي فرمان

1Draw >  Multiple point. فرمان Multiple point را وارد می کنیم.

2. موقعیت یک نقطه را تعیین می کنیم.
Current point Modes: PDMode= 35 PD size : 0.00        

Specify a point:

:3Specify a point. موقعیت یک نقطه  دیگر را تعیین می کنیم. 

4. برای پایان اجرای فرمان کلید Esc را فشار می دهیم.

اجرای فرمان Single point نیز دقیقًا مانند اجرای فرمان Multiple Point است، با این تفاوت که تنها یک نقطه 
ایجاد می کند، یعنی پس از تعیین یک نقطه اجرای فرمان پایان می یابد. ورود فرمان Single point عالوه بر منوی 

Draw، از شیوه ی خط فرمان با تایپ point یا Po نیز امکان پذیر است.

Divide اجرای فرمان
این فرمان برای تقس��یم شيء به چند قسمت مساوی کاربرد دارد که به 

شیوه های مندرج در جدول وارد می شود. 
برای اجرای فرمان Divide موضوعی مانند خط زیر رسم می کنیم. 

شیوه هاي ورود فرمان

Point > DivideDraw Menu

Divide یا DivCommand line

Divide مراحل اجراي فرمان

 ↵ div یا  1Command : Divide. فرمان Divide را وارد می کنیم. 

2. ش��يء مورد نظر را برای تقسیم انتخاب 
می کنیم.

)مثال پاره خط AB را انتخاب می کنیم.(

Select object to divide:              

3. تعداد تقسیمات را وارد می کنیم.  
)مثال عدد 5(

           Enter the number of segments 

or[Block]
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Measure مراحل اجراي فرمان

 me یا  Command : Measure 1. فرمان Measure را وارد می کنیم.

2. شيء مورد نظر را انتخاب می کنیم.
)مثال پاره خط AB را انتخاب می کنیم.(

Select object to Measure: 

3. طول هر قسمت را تعیین می کنیم. 
)مثال عدد 8 را وارد می کنیم.(

Specify length of segment or[Block]

]گزین��ه  Block[: ب��ه کمک این گزینه  می توان نام یک بلوک را وارد کرد تا از آن به جای نقطه در نش��انه گذاری 
تقسیمات استفاده شود. اگر گزینه  Block وارد شود پیام های زیر ظاهر می شود.

Enter name of Block to insert:        .نام بلوک مورد نظر را وارد کنید
Align block with object ? [Yes/No]              آیا بلوک ها با مرکز شيء هم راستا شوند؟

با وارد کردن Yes راستاي بلوک با مرکز شيء هم راستا مي شود و با No هم راستا نمي شود. به شکل زیر توجه کنید. 

Measure اجرای فرمان
این فرمان برای تقسیم شيء به چند قسمت ، با تعیین طول تقسیمات، 

کاربرد دارد و به شیوه های داخل جدول روبه رو وارد می شود.
ب��رای اجرای فرمان Measure موضوع��ی مانند خط زیر به طول 

45 رسم می کنیم. 

شیوه هاي ورود فرمان

Point > MeasureDraw Menu

Measure یا meCommand line

]گزینه Block[: به کمک این گزینه  با ورود نام یک بلوک، از آن برای نشانه گذاری تقسیمات استفاده می شود.

تقسیم بندی شيء از سمتی شروع می شود که به محل کلیک موس هنگام انتخاب نزدیک تر باشد.
گیره ش��یئي Node  با نش��انه  از مجموعه osnap براي استفاده از نقاط ترسیم شده به منظور 

کمک ترسیم کاربرد دارد.

بلوک  با مرکز شيء هم راستا نیستبلوک  با مرکز شيء هم راستاست
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دستوركار
تصویر گس��ترش اس��توانه جدار نازک )توخال��ی( روبه رو را ، با 

درپوش و کف پوش، در کاغذ A4 رسم کنید:       
)زمان : 30 دقیقه(

مراحل اجرا
1. کاغ��ذ A4 افقی توأم با کادر و جدول و الیه های الزم را تنظیم 

کنید.
راهنمایی: یک الیه به نام Aid به ضخامت 0.25 برای تقس��یمات 
و خطوط کمکی و یک الیه به نام Dev به ضخامت خط 0.5 برای 

ترسیم گسترش ایجاد و تنظیم کنید.
2. نمای رو به رو نمای س��ر اس��توانه را، مطابق شکل رو به رو، در 

الیه های مربوطه رسم کنید.

3. به کمک فرمان Divide دایره  نمای سر را به 12 قسمت مساوی 
تقسیم کنید. 

راهنمایی: ش��کل نقطه را به کمک فرمان Point style به صورت 
× و اندازه 2 واحد تنظیم کنید.

4. به کمک فرمان های Text و Array تقس��یمات را مطابق شکل 
شماره گذاری کنید.

5. ب��ه کمک فرمان خط و گیره های ش��یئی تقس��یمات را مطابق 
ش��کل به نمای رو به روی اس��توانه منتقل کنید، س��پس آن ها را 

شماره گذاری کنید.
راهنمایی: 1. گیره شیئی Node  برای انتقال تقسیمات کاربرد دارد.
2. برای جلوگیری از شلوغی نقشه از درج شماره های پشت نمای 

روبه رو صرف نظر کنید.
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6. خطی به طول محیط دایره )مطابق ش��کل زیر( رسم، تقسیم و 
شماره گذاری کنید.

راهنمایی: با استفاده از فرمان Area محیط دایره را محاسبه و در 
ترسیم طول خط گسترش به کار ببرید.

تذكر: از اندازه های تقریبی طول گس��ترش خودداری کنید. براي 
این منظور مي توانید اندازه محیط محاس��به ش��ده توس��ط  فرمان 
Area در خ��ط فرمان را copy (ctrl+c) کرده و س��پس در هنگام  

اجراي فرمان Line به منظور ترس��یم خط گس��ترش در پاسخ به 
 paste (ctrl+v) در خط فرمان آن را specify next point پیغ��ام

کنید.

7. به کمک فرمان Copy و گیره های شیئی یال های نمای رو به رو را مطابق شکل زیر به تصویر گسترش انتقال دهید.
راهنمایی: یال شماره 4 را در نمای رو به رو مطابق شکل به الیه  Aid تغییر دهید و اندازه آن را دقیق کنید.
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9. تصویر حقیقی صفحه  نصب ش��ده )درپوش( را به کمک فرمان بیضی، مطابق شکل زیر، باالی نمای روبه رو 
رسم کنید.

10. به کمک فرمان Copy و Rotate درپوش و کف پوش را بر روی تصویر گسترش منتقل کنید.
راهنمایی: از گزینه  Refrence در فرمان Rotate برای چرخش شبه بیضی در راستای قائم کمک بگیرید.

8. به کمک فرمان Spline و گیره های شیئی، منحنی گسترش را مطابق شکل زیر رسم کنید.
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ارزشیابی پایانی 
نظری ◄ 

1. فرمان  های ایجاد نقطه را نام ببرید.
2. کاربرد فرمان Point style چیست؟

3. مفهوم هر یک از پیام ها را روبه روی آن بنویسید.
Command: Divide ↵             .را وارد کنید Divide فرمان

Select object to divide:

Enter the number of segments or Block]:

4. مفهوم هر یک از پیام های زیر را در رو به روی آن بنویسید.
Command: Measure ↵ فرمان Measure را وارد می کنیم.                      

Select object to Measure:

Specify leangth of Segment or [Block]:

5. سبک نقطه با فرمان ........................................ تنظیم می شود.
6. برای تقسیم بندی اشیاء براساس طول تقسیمات فرمان ................................ کاربرد دارد.

7. با تغییر سبک نقطه توسط فرمان Point style، نقطه های قبلی نیز با سبک جدید تطبیق می یابند.   
 درست    نادرست

8. با فرمان Multiple point نمی توان یک نقطه ایجاد کرد و از فرمان خارج شد.
 درست    نادرست

9. در پنجره  Point Style، مطابق ش��کل رو به رو، گزین��ه .......................... 
برای تنطیم اندازه  نقطه درست است.

 B )ب   A )الف 
C و A )د    C )ج 

10. در تقس��یم بندی اش��یاء با فرمان Measure تقسیم بندی از سمتی شروع 
می شود که .....................................

 الف( به محل انتخاب نزدیک تر است  
 ب( از محل انتخاب دورتر است

 ج( به وسط شيء انتخابی نزدیک تر است 
 د( فرقی نمی کند

A

B
C
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عملی )زمان 180 ◄ دقیقه( 
1. براي هر یک از نقشه هاي زیر مطلوب است: 

الف( تنظیم برگه و الیه هاي موردنیاز.  ب( ترسیم نقشه قطعه و گسترش مربوطه.  ج( اندازه گذاري نقشه.
راهنمایي: تقسیم بندي و خطوط کمکي را در الیه ي کمکي ایجاد کرده و در موقع اندازه گذاري خاموش کنید.

رسام
کنترل

تصویب
شماره  نقشه

تغییرات: عنوان نقشه: 

نام قطعه:
تولرانس:
مقیاس:

جنس:
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رسام

کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات:
عنوان نقشه: 

نام قطعه:
تولرانس:

مقیاس:

جنس:
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رسام

کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات:
عنوان نقشه: 

نام قطعه:
تولرانس:

مقیاس:

جنس:
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2. نقشه  زیر را به صورت کامل در کاغذ A4 ترسیم و نمای روبه رو و جانبی را اندازه گذاری کنید.

رسام

کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات:
عنوان نقشه: 

نام قطعه:
تولرانس:

مقیاس:

جنس:
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3. نقشه  زیر را به همراه گسترش و تصویر مجسم در کاغذ A4 ترسیم کرده و دو نمای قائم و افقی را اندازه گذاری کنید.

رسام

کنترل

ب
تصوی

شماره  نقشه

ت:
تغییرا

عنوان نقشه: 

نام قطعه:
س:

تولران

س:
مقیا

س:
جن



واحد كار دوازدهم
خطوط ساختاری و نحوه نمایش اشیاء

شماره  
توانایي

زمانعنوان توانایي

جمععملينظري

١
ایجاد و ویرایش خطوط ساختاری

 )Multi line ،Ray ،Constraction line( 
224

2Revision cloud ،Sketch کار با فرمان های
Draw order ،Wipe out

224



توانایی ایجاد و ویرایش خطوط ساختاری

)Multi line ،Ray ،Construction line فرمان های(

پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می رود: ◄ 
- انواع و کاربرد خطوط ساختاری را بیان کند.

- با اجرای فرمان Construction line خط های بی نهایت رسم کند.
- عملکرد و کاربرد گزینه های فرمان Construction line را توضیح دهد.

- با اجرای فرمان Ray خط های شعاعی رسم کند.
- عملکرد و کاربرد فرمان Multi line را توضیح دهد.

- با اجرای فرمان Multi line چندخطی موازی رسم کند.
- کاربرد گزینه های فرمان Multi line را بیان کند.

- سبک چند خطی ها را با فرمان  Multi line Style مدیریت کند.
- چند خطی های موازی را با فرمان Multi line Edit ویرایش کند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

134



پیش آزمون

1. تفاوت خط و پاره خط را همراه با شکل دستی بیان کنید.
2. مفهوم Construction  چیست؟

3. در اتوکد خط بی نهایت چگونه رسم می شود؟
4. مفهوم Ray چیست؟

5. پرسپکتیو )تصاویر نقطه فراري( مطابق شکل روبه رو در
اتوکد چگونه رسم مي شود؟

6. در اتوکد چگونه می توان دو یا چند خط موازی را همزمان رسم کرد؟
7. کاربرد چند خطی های موازی در نقشه کشی چیست؟

Multi line .8 با Poly line چه تفاوتی دارد؟
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)Xline( Construction line اجرای فرمان
این فرمان به شیوه های درج شده در جدول قابل ورود است.

Construction line فرمان
این فرمان برای رس��م خطوط بی نهایت موس��وم به خط های س��اختاری کاربرد دارد. همان طور که از ریاضی به 
خاطر داریم، خط دارای طول بی نهایت است و پاره خط بخشی از خط است که دو سر آن معلوم است. واقعیت 
این است که آنچه در اتوکد با فرمان line رسم می شود پاره خط است، اما به دلیل کاربرد زیاد به آن خط اطالق 
می ش��ود. به همین دلیل فرمان خاصی برای رسم خط های بی نهایت به نام Construction line یا Xline تدارک 
دیده ش��ده که به نوبه  خود کاربردهای ویژه ای دارد. در رس��م این نوع خط ها به سهولت با تعیین یک نقطه خط 
ایجاد می شود. به عبارتی خط وجود دارد و فقط محل آن مشخص می شود، ضمن این که انتهای هر خط نامعین 

و مطابق شکل زیر به لبه های صفحه  نمایش منتهی می شود.
در ای��ن فرایند با اجرای فرمان Xline، چند نوع خط س��اختاری می توان رس��م کرد ک��ه با تنظیم گزینه های 

مربوطه قابل دستیابی است.

شیوه هاي ورود فرمان

Draw Toolbar

Construction lineDraw Menu

Xline یا xlCommand line

Xline)Construction line( مراحل اجراي فرمان

↵ Xl  یا  1Command : xline. فرمان xline را وارد می کنیم.

  2Specify a point or[Hor/ver/ Ang / Bisect / Offset]. یک نقطه )محل استقرار خطوط( را تعیین می کنیم.

:3Specify through point. نقطه عبور )راستای خط( را تعیین می کنیم.  

4Specify through point. نقطه  عبور دیگری را تعیین می کنیم.   

5Specify through point. برای پایان اجرای فرمان اینتر می کنیم.
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]گزینه Hor[: این گزینه برای ترس��یم خط های بی نهایت 
افقی مطابق شکل روبه رو کاربرد دارد.

]گزینه  Ver[: این گزینه برای ترس��یم خط های بی نهایت 
قائم کاربرد دارد.

]گزینه  Ang[: این گزینه برای ترس��یم خط های بی نهایت 
با زاویه ی معین کاربرد دارد.

]گزینه  Bisect[: این گزینه برای ترس��یم خط های بی نهایت متقاطع کاربرد دارد، به نحوی که هر خط نیمس��از 
زاویه ای است که با سه مؤلفه ی رأس، راستای ضلع اول، و راستای ضلع دوم تعیین می شود.

]گزین��ه  offset[: ای��ن گزینه برای تکثیر موازی خط��وط کاربرد دارد، به نحوی 
که خط انتخابی برای تکثیر می تواند از جنس line، pline و Xline باش��د، یعنی 

صرف نظر از خط انتخابی ، خط تکثیر شده از جنس Xline می شود.

نكته

در گزینه Bisect با توجه به این که با یک بار اجرای فرمان Xline چندین خط می توان رسم 
نمود، برای خط های بعدی رأس و راستای ضلع اول زاویه ثابت و فقط راستاي ضلع دوم 

زاویه درخواست مي شود تا خط Xline از نیمساز زاویه بعدی بگذرد.

عملکرد گزینه  Offset در فرمان Xline و زیر گزینه های 
آن ش��بیه عملکرد فرمان ویرایش��ی Offset است، با این 

تفاوت که تنها بر روی خطوط قابل اجراست.

شروع زاویهزاویه  رأس
) راستاي ضلع اول(

انتهاي زاویه
) راستاي ضلع دوم(
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RAY فرمان
این فرمان برای ترس��یم خط های شعاعی1 )مطابق شکل زیر( کاربرد دارد. خط های شعاعی خط هایی هستند که 
نقطه ی شروع آن ها معین ولی انتهای آن ها نامعین است و به صورت ظاهری به لبه  صفحه نمایش ختم می شود. 
جهت این خط ها با نقطه  گذر موس��وم through point تعیین می ش��ود. یک بار اجرای فرمان Ray امکان ایجاد 
چندین خط شعاعی را میسر می کند. یکی از کاربردهای خط های شعاعی ترسیم تصاویر نقطه فرار، مطابق شکل، 

است.

RAY اجرای فرمان
این فرمان به شیوه های درج شده در جدول قابل ورود است.

شیوه هاي ورود فرمان

RayDraw Menu

RayCommand line

Ray مراحل اجراي فرمان

  ↵ 1Command :Ray. فرمان Ray را وارد می کنیم. 

 :2Specify start point. نقطه شروع را تعیین می کنیم.

3. نقط��ه ای به عنوان محل گذر خط ش��عاعی 
:Specify trough pointتعیین می کنیم.

:4Specify through point. نقطه گذر خط شعاعی بعدی را تعیین می کنیم. 

:5Specify through point. برای پایان کار اینتر می کنیم.  

1. به خط هاي شعاعي، نیم خط نیز مي گویند.
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دستوركار شماره 1
 Ray پرس��پکتیو یک نقطه فرار روبه رو را به کمک فرمان

ترسیم کنید.      
)زمان : 20 دقیقه(

راهنمایي: براي به دست آوردن نقطه فرار )V.P( یال هاي 
طولي قطعه را ادامه دهید تا همدیگر را قطع کنند.

مراحل اجرا
1. نم��اي روبه روي قطعه را مانند ش��کل روبه رو ترس��یم 

کنید.
توج��ه: الیه اي به نام V.P ب��راي خطوط فرار با ضخامت 

0/25 تهیه و تنظیم کنید.
2. خطوط فرار را در الیه V.P به کمک فرمان Ray مطابق 

شکل روبه رو ترسیم کنید.

3. لبه هاي انتهاي قطعه که در دید مس��تقیم قرار مي گیرند 
 B را مطابق ش��کل روبه رو در فاصله 50 نس��بت به نقطه

ترسیم کنید.

4. خطوط اضافي را نس��بت به لبه هاي قطعه مطابق شکل 
روبه رو حذف کنید.

5. فایل خود را ذخیره کنید.
6. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابي به هنرآموز محترم 

ارائه کنید.
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Multi line فرمان
این فرمان برای ایجاد چند خطی موازی )شکل رو به رو(  کاربرد دارد.
چند خطی موازی ش��يء یکپارچه ای است که می توانیم خواص 
ه��ر ی��ک از خط ها را تنظی��م کنیم. چند خطی ه��ای موازی در 

نقشه های ترافیک، ساختمان و تأسیسات کاربرد دارد.
Multi line اجرای فرمان

این فرمان به شیوه های درج شده در جدول رو به رو قابل ورود
 است.

 Multi line مراحل اجراي فرمان

1. با ورود فرمان Multi line بالفاصله تنظیمات جاری ظاهر 
می شود.

  Command: Mline  یا Ml           

Current setting: Justification= Top, Scale = 1.00, 

Style = standard

2. نقطه شروع چند خطی را تعیین می کنیم.
Specify start point: 

or [Justification / Scale / Style]:

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

 :4Specify next point or [undo]. نقطه بعدی را تعیین می کنیم.

 5Specify next point or [Close / undo]. برای پایان دادن به اجرا اینتر و یا حرف C را وارد می کنیم.

 

شیوه هاي ورود فرمان

Multi lineDraw Menu

Mline یا mlCommand line

]گزینه  Justification[: این گزینه برای تنظیم نقطه  کنترل یا تراز چند خطی کاربرد دارد.
نقطه  کنترل، نقطه ای است که هر یک از خط هاي چند خطی نسبت به آن تنظیم می شود و دارای سه حالت زیر است:

]گزینه  scale[: این گزینه برای تنظیم ضریب فاصله  میان خط ها کاربرد دارد.

نكته
1. عدد وارد ش��ده در گزینه  scale به عنوان ضریب مقیاس محسوب می شود و الزامًا این عدد 

فاصله میان خط ها نیست، بلکه در فاصله  اولیه ضرب می شود.

پنج جزء

ده جزء

دو جزء
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]گزینه  style[: این گزینه برای انتخاب سبک چند خطی موازی کاربرد دارد. سبک چندخطی را در مبحث بعدی 
توضیح خواهیم داد.

Multi line style فرمان
ای��ن فرمان برای مدیریت س��بک چندخطی موازی کاربرد دارد. در هر س��بک نوع و تع��داد خط ها، فاصله میان 

خط ها و خواص عمومی آن ها قابل تنظیم است. در هر سبک تا 16 خط را می توان انتخاب و تنظیم کرد. 

Multi line style اجرای فرمان
این فرمان به شیوه های درج شده در جدول رو به رو قابل ورود است.

شیوه هاي ورود فرمان

Multi line styleFormat Menu

Ml styleCommand line

Multi line style مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: ml style. فرمان ml style را وارد می کنیم.

2. در پنجره  Multi line style عملیات تنظیمی مورد نظر را انجام می دهیم.

OK کلیک می کنیم. 3. بر روی دکمه  

Multi line style  تنظیمات پنجره

جاری کردن سبک

ایجاد یک سبک جدید
اصالح یک سبک

تغییر نام سبک
حذف یک سبک
بارگذاری سبک هایی که در فایل Mline ذخیره شده اند

ذخیره سازی سبک

پیش نمایش سبک ها

نكته

سبک هایی که در آن ترسیم وجود دارد قابل اصالح نیستند پس بهتر است ابتدا تنظیمات الزم 
انجام شود و سپس مورد استفاده قرار گیرند.
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Multi line Edit فرمان
این فرمان براي ویرایش و اصالح چند خطي هاي موجود، کاربرد دارد. براي مثال شکل زیر فرآیند ویرایش چند 

خطي ها به منظور اصالح تقاطع این خطوط به کمک فرمان Multi line Edit را نشان مي دهد.

Multi line Edit اجرای فرمان
این فرمان به شیوه های درج شده در جدول قابل ورود است.

اولین چندخطي انتخابيدومین چندخطي انتخابينتیجه

شیوه هاي ورود فرمان

Object > Multi line …Modify Menu

Ml editCommand line

دبل کلیک روي چندخطی موازی
 )Multi line( موجود

 Multi line Edit مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: ml edit. فرمانml edit را وارد می کنیم. 

2. در پنجره  Multi line Edit tools )مطابق 
ش��کل روبه رو( حالت مورد نظر را انتخاب 

می کنیم.

:3Select first mline. چند خطی اول را انتخاب می کنیم.

 :4Select second m line. چند خطی دوم را انتخاب می کنیم.

به دلیل گویا بودن ش��کل های مربوط به گزینه های پنج��ره  Multi line Edit tools از توضیح اضافی صرف نظر 
کرده ایم.
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 Fillet ،Chamfer چند خطي هاي موازي تا زماني که تجزیه نشوند توسط فرمان هاي
 Explode قابل ویرایش نیستند. هر چند، چندخطی های موازی به کمک فرمان ،Offset

قابل تجزیه بوده و همانند س��ایر خط ها یا فرمان های ویرایشی، اصالح می شوند، اما 
باید توجه کنید که چندخطی ها اگر تجزیه ش��وند ویژگی های اختصاصی خود را از 
دست می دهند و به راحتی قابل برگشت نیستند. به همین منظور فرمان Ml edit تهیه 

شده است که در ادامه به نحوه  اجرای آن می پردازیم.

آيا مي دانيد

نكته

اگ��ر فرمان ه��اي Trim و Extend ب��ر روي چند خطي هاي موازي اجرا ش��ود، در 
پیغام آخر سه گزینه ي Closed ،Open و Merged اضافه مي شود که نظیر آن ها در 

پنجره ي Multi lines Edit Tools نیز وجود دارد و عملکردي مانند هم دارند.
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دستوركار شماره 2 

نقشه  تأسیس��اتی سیستم گرمایش شوفاژ مطابق شکل روبه رو 
را ترسیم کنید.. 
)زمان 30 دقیقه(

مراحل اجرا
1. فایل ترس��یمی محتوی کادر و ج��دول و الیه های الزم را 

تهیه کنید.
2. پالن س��اختمان را به کمک فرمان M line )مطابق ش��کل 

رو به رو( رسم کنید. نمادهای شوفاژ قراردادی است.

3. به کمک فرمان Multi line style یک س��بک جدید به نام 
Tasisat ایج��اد کنی��د و تنظیمات آن را مطابق پنجره  ش��کل 

روبه رو انجام دهید.

4. به کمک فرمان Mline سیس��تم لوله کش��ی گرمایشی را در 
الیه ای به نام Tasisat رسم کنید.

5. فایل خود را ذخیره کنید.
6. نتیج��ه  کار را برای ارزش��یابی و تأیید ب��ه هنر آموز محترم 

ارائه کنید.
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ارزشیابی پایانی
نظری ◄ 

1. مفهوم و کاربرد Construction line را بنویسید.
2. کاربرد گزینه های Bisect, Ang, Ver, Hor در فرمان Construction line بنویسید.

3. مفهوم پیغام Specify trough point در فرمان Ray چیست؟
4. مفهوم و کاربرد Multi line را بنویسید.

5. فرمان Construction line در خط فرمان باید با عبارت ............................. وارد شود.
6. در فرمان Multi line گزینه ..................................... برای تنظیم فاصله میان خط ها کاربرد دارد.

7. انتهای خط های Xline با اجرای Zoom در صفحه ی نمایش پیدا می شود.
 درست    نادرست

8. سبک های Multi line که استفاده شده اند قابل اصالح نیستند، مگر اشیاء آن ها پاک شوند. 
 درست    نادرست

9. چندین خط موازی مش��ابه ش��کل روبه رو که با فرمان Multi line ایجاد شده اند، یک 
شيء محسوب می شوند.

 درست    نادرست

10. برای تکثیر یک خط بی نهایت )Xline( از روی یک پاره خط )line( )مطابق ش��کل( 
کدام گزینه کاربرد دارد.

offset )د   Bisect )ج   Ver )ب   Hor )الف 

11. برای ترسیم تصاویر نقطه فراری )پرسپکتیو( کدام فرمان مناسب تر است.
Spline )د   Multi line )ج    Ray )ب   Xline )الف 

12. در فرمان Multi line کدام گزینه برای تنظیم نقطه  کنترل یا تراز چندخطی کاربرد دارد؟
Point )د  Justification )ج   Style )ب   Scale )الف 

13. برای تنظیم نقطه کنترل Multi line )مطابق شکل روبه رو( کدام گزینه کاربرد دارد.
Bottom )د   top )ج   Center )ب   Zero )الف 

14. کدام گزینه در پنجره  Multi line style برای بارگذاری سبک های ذخیره شده کاربرد دارد.
Save )د   load )ج   Rename )ب   New )الف 
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عملی)زمان 150 دقیقه(  ◄
1. نقشه ساختمانی زیر را با مقیاس 1:100 ترسیم و اندازه گذاری کنید.

رسام
کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات:
عنوان نقشه: پالن 

نام مجموعه:
تولرانس:

مقیاس:

جنس:
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2. نقشه ساختمانی زیر را با مقیاس 1:100 ترسیم و اندازه گذاری کنید.

رسام

کنترل
تصویب

شماره  نقشه

تغییرات:
عنوان نقشه: پالن

نام مجموعه:
تولرانس:

مقیاس:

جنس:
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3. نمای سر )پالن( نقشه  زیر را در کاغذ A4 با مقیاس1:100  ترسیم و اندازه گذاری کنید. 
راهنمایي: براي اندازه گذاري مطابق نقشه موجود از گزینه Fixed length extension line در تنظیمات سبک اندازه گذاري 

استفاده کنید.

رسام

کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات:

تولرانس:

مقیاس:

جنس:
عنوان نقشه: پالن

نام مجموعه:
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4. پالن و سیستم لوله کشي شوفاژ زیر را با مقیاس 1/1000 در کاغذ A4 ترسیم کنید.
راهنمایي: براي ترسیم خطوط لوله از فرمان Multiline استفاده کنید.

رسام

کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات: عنوان نقشه: پالن لوله کشي 
آب سرد و گرم بهداشتي

تولرانس:نام مجموعه:

مقیاس:

جنس:



توانایی كار با فرمان هاي

Draw order ،Wipe out ،Revision Cloud ،Sketch 

پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می رود: ◄ 
- با اجرای فرمان Sketch خط هایی را به صورت دست آزاد رسم کند.

- تنظیمات فرمان Sketch را انجام دهد.
- مفهوم و کاربرد فرمان Revision cloud را توضیح دهد.

- با اجرای فرمان Revision cloud شکل های ابری ایجاد کند.
- مفهوم و کاربرد فرمان Wipout را توضیح دهد.

- فرمان Wipout را در کار عملی اجرا کند.
- مفهوم و کاربرد فرمان Draw order را توضیح دهد.

- فرمان Draw order را در ترتیب نمایش اشیاء اجرا کند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

134



پیش آزمون

1. مفهوم و کاربرد Sketch در نقشه کشی چیست؟
2. در اتوکد چگونه می توان خط های دست آزاد رسم کرد؟

3. مفهوم عبارت Revision cloud چیست؟

4. آیا در نقشه کشی مشابه شکل روبه رو کاربرد دارد؟

5. چگونه در اتوکد شکل پرسش 4 را رسم کنیم؟
6. مفهوم اصطالح Wipe out در علوم فنی چیست؟

7. در شکل روبه رو بدون استفاده از پاک کردن خطوط چگونه می توان متن را بر خط های 
شکل اولویت داد.

8. تقدم متن و اندازه در نقشه نسبت به سایر ترسیمات چگونه کنترل و تنظیم می شود؟
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SKETCH فرمان
این فرمان برای ترسیم خط دست آزاد )مطابق شکل نقشه ایران( 
کاربرد دارد. خط دس��ت آزاد از پاره خط های پی در پی تش��کیل 
ش��ده اس��ت، که طول پاره خط ه��ا ابتدا تعیین و س��پس حرکت 
مکان نما مس��یر ایجاد آن ها را مشخص می کند. این فرمان تنها از 

راه خط فرمان قابل اجراست.

Sketch مراحل اجراي فرمان

 1Command: sketch. فرمان Sketch را وارد می کنیم.

:<Record increment <1.0000 2. طول پاره خط ها را تعیین می کنیم. 

3. در محل مورد نظر کلیک و با حرکت موس 
خط دست آزاد را رسم می کنیم. 

Sketch pen exit Quit Record

Erase connect : < pen up > :  

< pen up > 4. برای قطع موقت ترسیم کلیک می کنیم.

< pen down > 5. برای شروع مجدد ترسیم کلیک می کنیم.

6. برای پایان یافتن کار اینتر می کنیم.

آيا مي دانيد

پاره خط های تش��کیل دهنده  Sketch در حالت پیش فرض از یکدیگر مستقل اند و از جنس 
پاره خط های فرمان line هستند، اما به کمک متغیر سیستمی skpoly می توانیم به روش زیر 

ماهیت آن را از جنس Poly line تعیین کنیم؛
Command : skploy ↵

Enter New Value for skploy < 0> 1 ↵

دراین نوع تنظیم عدد 0 منجر به مستقل بودن پاره خط ها و عدد 1 منجر به یکپارچه بودن 
پاره خط ها می شود.
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REVISION CLOUD فرمان
این فرمان به منظور ایجاد یک ش��کل ابری و متش��کل از 
کمان برای مش��خص کردن قس��متی از نقشه کاربرد دارد.
برای مثال در نمایش نمای جزئی )Detail( در نقشه مانند 
ش��کل زیر که اغلب ترسیمات نقش��ه دایره است کاربرد 

شکل ابری به جای دایره مناسب تر است.

Revision cloud اجرای فرمان
این فرمان به ش��یوه های درج شده در جدول روبه رو وارد 

می شود.

شیوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

Revision cloudDraw Menu

revcloudCommand line

revision cloud مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: revcloud. فرمان revcloud را وارد می کنیم.

< Specify start point or [Arclength / Object/Style] < object 2. نقطه شروع را تعیین می کنیم. 

Guid cross hairs along cloud patch 3. مکان نما را در مسیر مورد نظر هدایت می کنیم.

4. براي توقف ترسیم اینتر مي کنیم.

<5Reverse Direction ]Yes/No[ <No. براي پایان دادن به کار اینتر مي کنیم.

 )Maximum( و طول بیشینه وتر کمان )Minimum( با این گزینه طول کمینه ی وتر کمان :]Arc length  گزینه[
تعیین مي شود، ضمن این که طول بیشینه نمي تواند از سه برابر طول کمینه بیشتر شود.

]گزینه  object[: به کمک این گزینه می توان اش��یاء موجود مانند مستطیل روبه رو 
را به شکل ابری تبدیل کرد.

 Normal با این گزینه س��بک کمان های ش��کل اب��ری با دو حالت :]Style  گزینه[
)عادی( و Calligraphy )خوش نویسی( قابل تنظیم است. )مطابق شکل(

Normal Calligraphy

Calligraphy عادی( و(Calligraphy و )عادی(Calligraphy

نكته

در هنگام ترس��یم ش��کل ابری اگر نقطه آخر به نقطه  اول نزدیک ش��ود به صورت خودکار ش��کل 
بس��ته می ش��ود و اجرای فرمان پایان می پذیرد، اما در صورتی که قبل از این حالت اینتر کنیم پیغام

Reverse direction [Yes/ No] < NO> ظاه��ر می ش��ود و ب��ه مفهوم جهت 

معکوس کمان هاست؛ با ورود حرف y کمان ها مانند شکل روبه رو به صورت 
معکوس در می آید. این پیغام در هنگام کاربرد گزینه  object نیز ظاهر می شود 

و همین عملکرد را دارد.
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WIPEOUT فرمان
این فرمان برای پوش��ش اشیاء با یک سطح )شکل رو به رو( کاربرد دارد1. سطحی که اشیاء 

را می پوشاند به صورت قاب چند ضلعی و رنگ زمینه است. 
از ویژگی های Wipe out این است که بدون حذف اشیاء زیرین سطح آن ها را می پوشاند 

و در هنگام چاپ نیز محدوده  Wipeout بر اشیاء زیر آن برتری دارد.

Wipe out اجرای فرمان
این فرمان به شیوه های درج شده در جدول روبه رو وارد می شود.

]گزین��ه  Frames[: با وارد کردن این گزینه، حالت on باعث نمایش و حالت off باعث عدم 
نمایش قاب )چند ضلعی( Wipeout می شود.

]گزین��ه  Poly line[: به کمک این گزینه می توان چند خطی ه��ای یکپارچه موجود را به Wipeout تبدیل کرد، 
براي این منظور چند خطی یکپارچه باید بسته )Closed( باشد.

شیوه هاي ورود فرمان

Wipe outDraw Menu

Wipe outCommand line

Wipe out مراحل اجراي فرمان

1Command: wipe out. فرمان Wipe out را وارد می کنیم.

2. نقطه  اول را تعیین می کنیم. 
Specify first point             

or [Frames / poly line] < poly line >

:3Specify next point or [undo]. نقطه  بعدی را تعیین می کنیم. 

4.  نقطه  بعدی را تعیین ، یا برای پایان دادن 
Close را وارد می کنیم.

Specify next point or [close / undo ]

1. به این عمل ماسک زدن نیز مي گویند.

نكته

ب��ا تنظیم گزینه  Frames روی حالت off قاب تمامی Wipeoutهای موجود در فایل 
جاری پنهان می شوند.
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DRAWORDER فرمان
این فرمان برای کنترل نمایش اشیائي که روی هم قرار دارند )مطابق شکل 
روب��ه رو( کاربرد دارد. به نحوی که اگر چند ش��يء روی هم قرار داش��ته 

باشند، ترتیب نمایش آن ها را می توان مشخص کرد.
فرم��ان Draworder چند ابزار دارد که در منوی 

tools قابل دسترسی است )شکل روبه رو(

همچنی��ن Draworder ن��وار ابزاری به ش��کل 
روبه رو دارد. 

ب��ه عنوان مثال در ش��کل روبه رو برای انتقال Wipeout به پش��ت خط ه��ا از گزینه ی
Sent to Back استفاده شده است.

Draw order اجرای فرمان
این فرمان به شیوه های درج شده در جدول رو به رو وارد می شود.

آوردن به جلو
بردن به عقب

فقط متن جلو بیاید
فقط اندازه ها جلو بیایند

متن و اندازه ها جلو بیایند

آوردن به باالي اشیاء
بردن به زیر اشیاء

شیوه هاي ورود فرمان

Draw order Toolbar

Draw orderTools Menu

Draworder یا drCommand line

Draw orderShortcut Menu

Draw order مراحل اجراي فرمان

 ↵ Dr یا 1Command: draw order. فرمان Draw order را وارد می کنیم. 

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

 :3Select Objects. برای پایان دادن به انتخاب اینتر می کنیم. 

4. گزینه مورد نظر برای انتقال اش��یاء انتخاب ش��ده را 
وارد می کنیم.

Enter object ordering option

[Above / under / Front / Back] < Back >

با توجه به این که گزینه های فرمان  با توجه به این که گزینه های فرمان  Draw   order در شناسایی فرمان معرفی شده اند از توضیح مجدد صرف نظر می کنیم.

نكته
اش��یاء متن )Text( و اندازه ه��ا )Dimensiones( دارای فرمان ویژه با عن��وان text to front برای 

ترتیب نمایش نسبت به سایر اشیاء است.
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ارزشیابی پایانی
نظری ◄ 

1. کاربرد فرمان Sketch را بنویسید.
2. مفهوم پیغام Guid cross hairs along cloud path  در اجرای فرمان Revision cloud چیست؟

3. عملکرد هر یک از گزینه های Style, Object, Arclength در فرمان Revision cloud را بنویسید.
4. کاربرد فرمان Wipeout را بنویسید.

5. ب��ا توجه به ش��کل روب��ه رو مفهوم هر ی��ک از گزینه های فرم��ان Draw order را در 
روبه روی آن ها بنویسید.

6. اگر روبه روی پیغام Reverse direction [yes / no] گزینه  .......................... وارد ش��ود 
شکل ابری )مطابق شکل روبه رو( در می آید.

7. فرمان Draworder یک فرمان ترسیمی است که با آن اشیاء جدیدی ایجاد می شود.
 درست    نادرست

8. در اجرای فرمان Sketch با کلیک کردن و قطع موقت ترسیم کدام گزینه در خط فرمان ظاهر می شود.
pen back )د   pen over )ج   pen up )ب   pen down )الف 

9. در فرمان Revision cloude با گزینه ی Arc length کدام طول از کمان های شکل ابری تعیین می شود.
 الف( Maximum   ب( Minimum  ج( Medium   د( الف و ب

10. در فرمان Wipeout کدام گزینه برای پنهان کردن قاب Wipeout کاربرد دارد؟
Hidden )د   Close )ج   Frame )ب   Poly line )الف 

11. در منوی Draw order کدام اشیاء ابزار مخصوص دارند.
 الف( Text    ب( Dimension  ج( Hatch    د( الف و ب

12. کدام یک از نشانه های فرمان Draw order برای انتقال تصویر به زیر اشیاء کاربرد دارد.
D )د    C )ج   B )ب    A )الف 

13. برای تبدیل شکل a به شکل b کدام فرمان کاربرد دارد؟
  Revesion cloud )ب    Sketch )الف 

Draw order )د    Wipeout )ج 
14. فعال شدن کدام گزینه در فرمان Revision clode به شکل روبه رو منجر می شود؟

 Normal )ب   Calligraphy )الف 
Weight )د    Width )ج 

A     B    C    D
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عملی)زمان 150 ◄ دقیقه( 
1. نقشه  زیر را با مقیاس 1:2 در کاغذ A4 ترسیم و اندازه گذاری کنید. همچنین مشخصات داده شده را مانند شکل موجود 

در زیر نقشه درج کنید.

رسام

کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات:
عنوان نقشه: مکانیکي

نام قطعه: پوسته جعبه دنده
تولرانس:

مقیاس:

جنس:



314

2. نقشه  مکانیکی جوشکاری زیر را با مقیاس 1:5 در کاغذ A4 ترسیم و اندازه گذاری کنید. همچنین مشخصات قطعات را 
به جدول فهرست قطعات منتقل کنید.

رسام
کنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغییرات:
عنوان نقشه: 

نام قطعه:
تولرانس:

مقیاس:

جنس:
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3. نقشه جوشکاری زیر را با مقیاس 1:5 ترسیم و اندازه گذاری کنید.
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