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  کلیات) 1 فصل

  AutoCADمحیط کار در ) 1-1
 شبیه شـکل زیـر خواهـد    AutoCADافزار   کار در نرم ، محیطAcad Standard صورت انتخاب در

  :بود که اجزاء آن نشان داده شده است

  
گر مـوس و وارد کـردن         بعدی، توسط اشاره    گرافیکی اتوکد جهت ایجاد اشیاء دوبعدی یا سه       صفحۀ  

 خط فرمان

میله های ابزار  منوها
 کنترل رنگ کنترل الیه ها استاندارد

 کنترل نوع خط

 محیط گرافیکی

 اشاره گر موس

میله های ابزار 
 اتوکد

 نوار مختصات
  دکمه های وضعیت
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  .ه استهای عددی یا فرمانها توسط صفحۀ کلید طراحی شد داده

  اشیاء در اتوکد) 1-2
 ئباشـد، بـه عنـوان یـک شـ           ایجاد شده توسط اتوکد، که دارای هویت مستقل می        هر جزء از نقشۀ     

(Object)  ئشـود کـه بـرای آن شـ      یک سری خصوصیتها، اختصاص داده مـی  ئبه هر ش  . شود   شناخته می 
  .باشند می ئاصالح یک شیا  ئایجاد یک شمعموالً فرمانهای اصلی اتوکد برای . قابل تعریف یا تغییر است
خط، دایره، کمان، چندخطی، چندضلعی، مستطیل، بیضی، متن،        ( اتوکد شامل    ئدر زیر تعدادی ش   

 خاص مورد انتخاب و یـا    ئبا کلیک موس روی هر یک از آنها، آن ش         . نشان داده شده است   ) هاشور و اندازه  
  .گیرد دستورات بعدی قرار می

  
 ایجـاد نمـود، کـه نحـوۀ انجـام           Drawط فرمان، منوها یا میلۀ ابـزار        توان توسط خ    این اشیاء را می   

  .دستورات در فصل بعدی ذکر خواهد شد

  دستگاه مختصات، نحوۀ تعیین نقطه) 1-3
ایـن  . در گوشۀ پایین سمت چپ صفحۀ گرافیکی اتوکد، تصویر یک دستگاه مختـصات وجـود دارد               

هـای نقـشه نـسبت بـه آن      گیـری   کلیۀ اندازه  نام دارد که     (WCS)دستگاه، دستگاه مختصات جهانی اتوکد      
 بـا   .شود   نیز عمود بر این صفحه واقع می       zشود و محور       صفحۀ اصلی شمرده می    xyصفحۀ  . گیرد  انجام می 

گر موس روی هر نقطه از صفحۀ گرافیکی، مختصات آن که شامل سه عدد بـرای مختـصه                    قرار دادن اشاره  
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x  ،y و zگر را دانست توان مکان اشاره بنابراین در هر لحظه می. ودش  است، در نوار مختصات ظاهر می.  
از آنجا که بسیاری از دستورات اتوکد، شامل تعیین نقاط است، ابتدا روشهای تعیین نقطـه توسـط                  

  .شود کاربر بیان می

  تعیین نقطه با استفاده از کلیک موس
 هنگـامی کـه بـا سـؤال         .باشـد   ترین روش تعیین نقطه، کلیک کردن روی صفحۀ گرافیکی می           ساده

به طور مثال بعد    . ای را روی صفحه کلیک کنیم       توانیم نقطه   شویم، می   تعیین نقطه از طرف اتوکد روبرو می      
  .کند شویم، که نقطۀ شروع را درخواست می  روبرو میFrom Point ، با پیغام Lineاز اجرای دستور 

 Objectین روش برای شـروع رسـم یـک    معموالً ا . توان نقطۀ شروع خط را با کلیک تعیین کرد          می
  .رود کار می به

  با استفاده از مختصات جهانیتعیین نقطه 
) مختـصات مطلـق   (توان سه عدد مربوط به مختصات جهـانی           تر تعیین کردن نقطه، می      برای دقیق 

، اگر عدد سوم تایـپ نـشود  . شوند سه عدد توسط کاما از هم جدا می     . آن نقطه را، در خط فرمان تایپ کرد       
  .گیرد  در نظر می(xy)اتوکد آن را در صفحۀ افقی 

Line 
From point : 20,10 ↵ 

  
  
  

  :شود  دریافت می(r,θ) تایپ شود، مختصات قطبی » > « اعداد کاراکتر اگر بین
Line 
From point : 30<45 ↵ 

  
  
  
  
  . رسم کنید(70,100) تا نقطۀ (30,50) یک خط از نقطۀ :تمرین



 7

  ه از مختصات نسبیتعیین نقطه با استفاد
 ابتدا یک نقطۀ دلخـواه تعیـین شـود و سـپس مختـصات              ئآسانتر است که برای ایجاد هر ش      اغلب  

مختـصات   تایپ و سـپس       را » @ «توان ابتدا کاراکتر      برای این کار می   . نقطۀ بعدی نسبت به آن داده شود      
  :را نسبت به نقطۀ قبلی وارد نمودنقطۀ جدید 

Line 
From point : 20,10 ↵ 
To point : @ 30,15 ↵ 

  
  
  :در مختصات قطبییا 

Line 
From point : 20,10 ↵ 
To point : @ 20<30 ↵ 

  
  
  . ایجاد کنید°25و شیب  50با طول خط یک : تمرین

 Polarو Ortho   استفاده از دکمۀ وضعیت 

  در نـوار وضـعیت را      Orthoتـوان دکمـۀ       مـی افقی و عمـودی،     حرکت در جهات    برای آسانتر شدن    
نسبت بـه   ) افقی و عمودی  ( روشن است، موس فقط در جهات قائم         Orthoهنگامی که دکمه    . روشن نمود 

 .توان تنها یک عدد را وارد نمـود         کند؛ بنابراین برای رسم خطوط افقی و عمودی می          نقطۀ قبلی حرکت می   
  .شود زوایای معروف می نیز سبب حرکت در جهت Polarهمچنین روشن بودن دکمه 

  . رسم کنیدOrthoرا با روشن بودن دکمه  30 و 40یک مستطیل با ابعاد  :تمرین

  (Object Snap)تعیین نقطه با روش پرش اشیاء 
. های دقیق بـسیار مهـم اسـت         تعیین نقاطی که دارای خصوصیت خاصی هستند، برای ایجاد نقطه         

. اربرد بسیاری در رسـم دارد     ک... تعیین نقطۀ انتهای خط، نقطۀ تقاطع دو خط، مرکز دایره و            طور مثال    به
 زیـادی  سـرعت  و دقـت شـود تعیـین ایـن گونـه نقـاط بـا        باعث می Object Snapاستفاده از قابلیتهای 

  .شوند انجام
 به این شکل است که هنگامی که با درخواسـت تعیـین نقطـه از اتوکـد     Object Snapروش کار با 
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  یـک منـوی    . کنـیم   اسـت مـوس را کلیـک مـی         را نگاه داشته، سپس دکمه ر      Shiftشویم، دکمه     میمواجه  
pop-upتوانیم نوع نقطۀ خاص را برای  شود که می  به شکل زیر باز میSnapانتخاب کنیم .  

گـر مـوس را    بعد از انتخاب نوع نقطه اشاره.  شامل موارد زیر استObject Snapمهمترین امکانات 
با ظاهر شدن عالمت مربوط بـه آن، پـس از           . کنیم  ورد نظر نزدیک می   روی اشیاء مربوطه برده و به نقطۀ م       

  .کلیک نقطۀ مورد نظر، تعیین خواهد شد

  
توان انواع خاص نقطـه کـه     میSettings و سپس Object Snapبا راست کلیک کردن روی دکمۀ 

پـس دیگـر الزم بـه        از ایـن     .   در حالت اتوماتیک قـرار داد      استفادۀ زیادی در نقشه دارند را روشن نمود و        
Shift + Right Click برای انتخاب Osnapمنوی .باشد  نمی Obj snap settings   در زیر نـشان داده شـده 

  :است

 طه انتهانق
 نقطه وسط
 تقاطع

 تقاطع ظاهری

 امتداد

 مرکز دایره یا کمان

 ربع دایره

 مماس

 عمود

 موازی
...  
...  
...  
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  کردن اشیاء (Select)انتخاب ) 1-4
خواهد که اشیاء مورد نیـاز را انتخـاب           افزار از کاربر می     بعد از اجرای بسیاری از دستورات اتوکد، نرم       

  :ه سه روش ممکن استانتخاب اشیاء ب. کند
شـود،    روبـرو مـی  Select Objectsبا دستور هنگامی که کاربر  : (Apperture)انتخاب با روزنه  •

 روزنـه دهـد کـه بـه آن           تغییـر شـکل مـی       حالت مربـع کوچـک      به  صلیب نشانگر موس از حالت   
ار کلیـک   گر موس آمادۀ انتخاب اشیاء است؛ بدین صورت که با هر ب             در این حالت نشانه   . گویند  می

  .شود ملحق میقبلی  به اشیاء انتخاب شده  انتخاب، وئ، آن شئموس روی هر ش
 را با هـم انتخـاب       ئ وقتی بخواهیم چند ش    : باز شونده به راست    (Crossing)انتخاب با پنجره     •

توانیم هنگامی که نشانگر موس به شکل روزنه درآمده با کلیـک دو نقطـه یـک پنجـره                     کنیم، می 
اگر پنجره از چپ به راست باز شود، اشیائی که تمام آنهـا در پنجـره قـرار                  .  کنیم  را تعیین  انتخاب

  .شوند شوند و اشیائی که کامالً داخل آن قرار نداشته باشند، انتخاب نمی داشته باشد، انتخاب می
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ر د( ب اشیاء، از راست به چـپ بـاز شـود،       اگر پنجرۀ انتخا   :انتخاب با پنجره باز شونده به چپ       •

 که قـسمتی از آن   ئ هر ش  .)شوند   می دادهنشان  چین    خطشکل  به  کادر پنجره   خطوط  این صورت   
  .شود هم در پنجره قرار داشته باشد، انتخاب می

  

  AutoCADوارد کردن دستورات ) 1-5
  :افزار وجود دارد سه روش برای فرمان دادن به نرم

خـط فرمـان    افـزار از طریـق        نرم بخش زیادی از ارتباط کاربر با        :یپ دستورات در خط فرمان    تا •
Command Line)  یاTaskbar (پیغامهای اتوکد به کاربر در این قـسمت دیـده   . پذیرد صورت می

  .شوند شده و دستورات و مقادیر ورودی از این قسمت وارد می
 فرمان دادن از طریق خط فرمان نیازمند این است که کـاربر تمـام               :انتخاب دستورات از منوها    •

از منوهـای   تر این است که دستورات با انتخـاب فرمانهـا             اما روش راحت  . ا از قبل بداند   دستورات ر 

√

√√

√

√

√

√
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  . قرار دارندModify و Drawباالی صفحه انجام گیرد؛ که بیشترین آنها در منوهای 
تـوان    تر شـدن اجـرای دسـتورات مـی           باز هم برای راحت    :های ابزار   فرمان دادن از طریق میله     •

در طـرفین صـفحۀ گرافیکـی قـرار دارنـد،           کـه    (Toolbars)های ابزار      میله آیکونهای مربوطه را از   
.  روی صفحه قـرار دارنـد      Default معموالً به صورت     Modify و   Drawهای ابزار     میله. کلیک نمود 

 نمـود و از     »کلیک راست «توان روی یکی از این دو میله          های ابزار دیگر می     برای اضافه کردن میله   
  .ه ابزار مورد نظر را اضافه کردپنجرۀ باز شده، میل

 یـا وارد    شـود   اجرا مـی  مجددا  ، آخرین دستور داده شده به اتوکد،         Spaceیا   Enterبا هر بار فشار کلید       
  .شود قسمت بعدی دستور فعلی می

  .دهد را انجام می Spaceیا  Enterکلیک دکمۀ راست موس، کار کلید  
. شـوند   به آن، در خط بعدی خـط فرمـان نوشـته مـی            های مربوط     گزینهبا اجرای هر دستور اتوکد،      

تـوان حرفـی از آن کـه بـه      فرض بوده و برای انتقال به گزینۀ دلخـواه مـی    مقادیر پیش<   >مقادیر داخل 
  . نشان داده شده است را تایپ نمود»حرف بزرگ«صورت 
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  دستورات رسم اشیاء) 2 فصل
در .  موجـود هـستند    Drawورات مربوط به ایجاد یا رسم اشیاء، روی میلۀ ابـزار            اکثر دست گفته شد   

  .شکل زیر فرمانهای مربوط به این میلۀ ابزار نشان داده شده است

  
  :پردازیم اکنون به شرح مختصر دستورات رسم می

 (line)خط

 (polyline) چند خطی

 (construction line)خط راهنما 

 (Rectangle)مستطیل

 (circle)دایره

 (spline)منحنی

 (ellipse arc)ضویکمان بی

 (insert block)درج بالک

 (hatch)هاشور

 (region)ناحیه

 (multiline text)متن

 (polygon)چند ضلعی 

 (arc)کمان 

 (revision cloud)کمانهای ابری تصحیح

 (ellipse)بیضی 

 (make block)ایجاد بالک 

 (point)نقطه 

 (gradient)سایه روشن 

 (table)جدول 
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  (Line)خط ) 2-1
کـی از روشـهای   با یشود که باید   در خط فرمان ظاهر می:From Pointاین دستور پیغام با کلیک 

شود و نقطۀ بعدی   ظاهر می:Next Pointپیغام با هر بار تعیین نقطه، . ای را معین نمود تعیین نقطه، نقطه
  .شود  بین دو نقطه ایجاد می(Segment)خط  با هر بار اجرای دستور، یک پاره. شود تعیین می

  .اد را فشار دScape یا Enterتوان کلید   میLineبرای خروج از دستور  
در مقابـل پیغـام      را   » C «تـوان حـرف       مـی ) رسم آخرین خط تا نقطۀ اول     (برای بسته شدن چندضلعی      

Next Pointتایپ نمود .  
Command: Line 
From point : (P1) ↵ 
Next point : (P2) ↵ 
Next point : (P3) ↵ 
Next point : (P4) ↵ 
Next point : C ↵ 

  
  .شود  مجزا در نظر گرفته میئخط یک ش از رسم خطوط، هر پارهبعد 

  (Polyline)چندخطی ) 2-2
تفاوت چندخطی با خط ایـن اسـت کـه دسـتور            . مشابه دستور خط است   چندخطی  اجرای دستور   

از قبیـل، رسـم قـسمتهایی از        . دهـد   در اختیار کاربر برای رسم قرار مـی       امکانات بیشتری   رسم چندضلعی   
  ... .خط و  تعیین ضخامت انتهای پارهی، چندخطی به صورت کمان، تعیین ضخامت ابتدای چندخط

Command: _pline  
Specify start point:  
Current line-width is 0.0000  
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (P1) ↵  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (P2) ↵ 

  .مت باید حرف بزرگ تایپ شده آن را وارد نمودبرای ورود به هر قس
  Polyline رسم چندخطی با دستور :مثال

  
  
  

  .شود  در نظر گرفته میئبعد از رسم چندخطی، کل چندخطی به عنوان یک ش
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  . شکل زیر را با دستور خط یا چندخطی ایجاد کنید:تمرین

  

  (Polygon) منتظم چندضلعی) 2-3
با اجرای این دستور، ابتدا تعداد      . شود  ز این دستور استفاده می    برای ایجاد، یک چندضلعی منتظم، ا     

سپس مرکز و شعاع دایرۀ محیطی یا محـاطی چندضـلعی و بعـد از آن زاویـۀ دوران                   . شود  اضالع سؤال می  
  .کنیم  استفاده میEdge اگر یک ضلع از چند ضلعی را بدهیم از گزینه .شود سؤال میچندضلعی 

Command: _polygon 
 Enter number of sides <4>: 5  
Specify center of polygon or [Edge]: (P1) ↵  
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed 
about circle] <I>:↵  
Specify radius of circle: 20 

  

  (Rectangle)مستطیل ) 2-4
  .شوند این دستور، دو نقطه روی قطر مستطیل به اتوکد داده میبا اجرای 

Command: _rectang  
Specify first corner point or 
[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: (P1) ↵  
Specify other corner point or 
[Area/Dimensions/Rotation]: (P2) ↵ 

 (Arc)کمان ) 2-5

 شود که بـرای رسـم، روشـهای متعـددی شـامل             ای ایجاد می    با اجرای این دستور، یک کمان دایره      
ای نسبت بـه      کمان دایره . وجود دارد ...  و   ابتدا، مرکز و وتر   ،  ابتدا، انتها و شعاع   ،  ابتدا، انتها و مرکز   ،  نقطه  سه
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  .شود نقاط تعیین شده در جهت مثلثاتی رسم می
Command: _arc 

 Specify start point of arc or [Center]: (P1) ↵  
Specify second point of arc or [Center/End]: (P2) ↵  
Specify end point of arc: (P3) ↵ 

  

 (Circle)دایره ) 2-6

رسم دایره با دادن سه نقطه روی محیط، دو نقطه روی قطر، مرکز و شعاع، مرکز و قطر، مماس بـر                    
  .گیرد فرض رسم دایره با مرکز و شعاع انجام می به طور پیش. پذیر است امکان...  و شعاع و ئدو ش

Command: _circle 
 Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan   

Radius)]: (P1) ↵  
Specify radius of circle or [Diameter] <10.0000>:20↵ 

  
  

 (Spline Curve)منحنی ) 2-7

وارد کردن دستور منحنی، باید نقاطی را که قرار است منحنی از آنهـا عبـور کنـد را تعیـین                     بعد از   
شود و سپس جهتهای ممـاس بـر           یا راست موس فشرده می     Enter نقاط، کلید    بعد از مشخص شدن   . نمود

  .شود منحنی در ابتدا و انتهای آن تعیین می
Command: _spline 
Specify first point or [Object]: (P1) ↵ 
Specify next point:  <Ortho off>(P2) ↵ 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:(P3) ↵ 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:(P4) ↵ 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start 
tangent>:(P5) ↵ 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start 
tangent>:(P6) ↵ 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start 
tangent>:(P7) ↵ 
Specify start tangent: (P8) ↵ 
Specify end tangent: (P9) ↵ 
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 (Ellipse)بیضی ) 2-8

هـای    گزینـه . شـود   بیضی با مشخص کردن نقاط روی قطرهای بزرگ و کوچـک بیـضی رسـم مـی                
  .دیگری نیز برای رسم بیضی وجود دارد

  

  (Blocks)ایجاد و درج بلوکهای اشیاء ) 2-9
تـوان   د، مـی ندهند، به طور مکرر مورد استفاده باش ای از اشیاء که شکلی را تشکیل می         اگر مجموعه 

 Make Blockبـا اجـرای دسـتور    .  تحت نامی ذخیره نمود تا از دوباره کشیدن آنها جلوگیری شـود آنها را
شـوند و سـپس نـامی بـرای           پس از دادن دستور، اشیاء مورد نیاز انتخاب می        . توان این کار را انجام داد       می

  .شود بلوک مورد نظر انتخاب می
که  با وارد کردن نام بلـوک،  به این صورت ، شود می را اجرا Insert Block دستور برای درج بلوک،

 ئکل بلوک، یـک شـ     . شود  شده با مقیاس، دوران و اندازۀ دلخواه درج می          بلوک مورد نیاز در نقطۀ مشخص     
  .شود در نظر گرفته می

Command: _block 
Specify insertion base point: 
Select objects: 
 
Command: _insert 
Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]: 

  (Point)نقطه ) 2-10
  .شود های مختلف در مختصات تعیین شده از این دستور استفاده می برای رسم نقطه با گونه
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  (Hatch)هاشور زدن ) 2-11
با اجرای این دستور ابتـدا بایـد        .  را هاشور زد   ئتوان ناحیۀ قرار گرفته بین چند ش        با این دستور می   

در روش  .  دو روش برای این کار وجود دارد       Hatchداخل پنجرۀ باز شدۀ     . ر را مشخص نمود   ناحیۀ مورد نظ  
Pick Pointشود که در این صورت کوچکترین ناحیۀ محاط شـده اطـراف    ای داخل ناحیه کلیک می  نقطه

 کلش. شوند رامون ناحیه، انتخاب می ، خطوط پیSelect Objectsدر روش . شود ها هاشور زده می آن نقطه
 . درون پنجرۀ هاشور قابل تنظیم اسـت (Hatch Scale) و تراکم هاشور (Angle)، جهت آن (Style)هاشور 

  .شود کل هاشور یک شئ فرض می
Command: _bhatch 
Pick internal point or [Select objects/remove Boundaries]: 
 
 

  

  (Region)ساختن ناحیه ) 2-12
ها هستند که یـک سـطح    ای از خطوط و منحنی      رت مجموعه کلیۀ اشیاء گفته شده تا کنون، به صو       

شـده بایـد از    میـان اشـیاء رسـم   ) یک سـطح دوبعـدی  (برای ایجاد یک ناحیه . کنند دو بعدی را ایجاد نمی 
اشیاء انتخاب شـده بایـد      . شود  با اجرای دستور پیغام انتخاب اشیاء ظاهر می       .  استفاده کرد  Regionدستور  

کاربرد ناحیه بیشتر در ایجاد اجـسام تـوپر    . باشند تا بین آنها ناحیه ایجاد شود      های بسته     خطوط یا منحنی  
  . خواهند آمدیباشد که در قسمتهای بعد سه بعدی می

بـاقی  ) سـطح ( دوبعـدی  ئهای مرز ناحیه ناپدید شده و فقـط یـک شـ          پس از ایجاد ناحیه، منحنی    
  . خواهند بودهای ایجاد شده، قابل جمع و تفریق از هم ناحیه. خواهد ماند

  (Text)نوشتن متن ) 2-13
بعد از اجرای دستور، یک . شود  استفاده میMultiline Textبرای نوشتن متن روی نقشه از دستور 

 Editorشود و بعـد محـیط     توسط کاربر، مشخص می    Text با مشخص کردن نقاط قطر پنجرۀ        Textجعبۀ  
  .باشد  قابل تعریف میFormat آن از منوی  و استیلهای مربوط بهTextفرمت . شود اتوکد نمایش داده می
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  . رسمهای زیر را انجام دهید– )2(فصل : تمرینها
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  دستورات اصالح اشیاء) 3 فصل
بعد از ایجاد اشیاء در اتوکد، مهمترین دستورات رسم نقشه شامل اصالح، ویرایش و بـه طـور کلـی           

که شامل مهمتـرین دسـتورات اصـالح     Modifyمیلۀ ابزار . باشد شده می اجرای عملیات بر روی اشیاء رسم 
  .است، در زیر نمایش داده شده است

  
  :پردازیم اکنون به شرح مختصر این فرمانها می

  (Erase)پاک کردن ) 3-1
 اشـیاء   ، Enterشـود کـه بعـد از انتخـاب و              ، پیغام انتخاب اشیاء ظاهر مـی       Erase با اجرای دستور  

 (Erase)پاک کردن

 (Mirror)آینه

 (Array)آرایه

 (Rotate)دوران

 (Stretch)اتساع

 (Break)بریدن  (Extend)امتداد دادن

 (Chamfer)پخ زدن

 (Explode)انفجار

 (Copy)کپی 

 (Offset)آفست 

 (Move)جابجایی 

 (Scale)تغییر سایز 

 (Trim)قطع کردن 

 (Join)پیوند دادن 

 (Fillet) کردن گرد
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  .گردد  نیز باعث پاک شدن اشیاء انتخاب میDeleteفشار دکمۀ . شوند اک میشده پ انتخاب
  .توان انتخاب اشیاء را قبل از اجرای فرمان، انجام داد در بسیاری از دستورات می 

  (Move & Copy)جابجا کردن و کپی کردن اشیاء ) 3-2
 اشــیاء  ،Moveدســتور . باشــند ایــن دو دســتور از پرکــاربردترین دســتورات در حــین رســم مــی 

. کنـد    ، یک نمونۀ دیگر از آنها را در محل مورد نظر کپی مـی              Copyکند و دستور      جابجا می شده را     انتخاب
به این صورت که بعد از اجرای دسـتور، پیغـام انتخـاب اشـیاء               . اجرای این دو دستور مشابه هم است      نحوۀ  

این بردار انتقـال مـشخص   . گیرد ار می شود و پس از اتمام انتخاب، یک بردار انتقال مورد سؤال قر             ظاهر می 
بـردار توسـط انتخـاب دو نقطـه مـشخص          . کند که جابجایی یا کپی نسبت به محل قبلی چگونه اسـت             می
  .شود می

Move (Or Copy): 
Select objects: (Select) ↵ 
Specify first point of displacement: (P1) ↵ 
Specify end point of displacement: (P2) ↵ 

  
چگونگی انتخاب و تعیین نقاط، تعیین مختصات نقطه نسبت به نقطۀ قبلی و حرکـت در جهتهـای       

  .افقی و عمودی، قبالً مورد بحث قرار گرفت

  (Offset)دستور آفست ) 3-3
 سـؤال   Offsetبا اجرای این دسـتور ابتـدا فاصـلۀ          . کند   اشیاء را به موازات خود کپی می       این دستور 

  .شود  و انتخاب طرف کپی شدن آن به طور متوالی سؤال میئانتخاب شبعد از تعیین آن، . شود می
Offset: 
Specify offset distancet: 20 ↵ 
Select object to offset: (Select L) ↵ 
Select side to offset: (P1) ↵ 
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  .کند کار می...  روی خط، چندخطی، چندضلعی، دایره، بیضی، مستطیل و Offsetدستور 

  (Mirror) دستور آینه) 3-4
نحـوۀ انجـام   . کنـد  شده، ایجاد مـی    ای از اشیاء انتخاب     این دستور، یک کپی به صورت برگردان آینه       

  .انتخاب اشیاء، انتخاب دو نقطه روی محور آینه: دستور به این نحو است
Mirror: 
Select object: (Select) ↵ 
Specify first point of mirror line: (P1) ↵ 
Specify second point of mirror line: (P2) ↵ 
Delete objects Yes <No>: ↵ 

  
  

  (Array)دستور آرایه ) 3-5
کپـی  ) ای  دایـره (شده را به صورت جدول مستطیلی یـا قطبـی             این دستور تعدادی از اشیاء انتخاب     

  انتخاب اشیاء ، تعیین آرایۀ مستطیلی یا قطبی،: روند دستور. کند می
  .ستونها، فاصلۀ بین سطرها، فاصلۀ بین ستونها تعداد سطرها، تعداد ← مستطیلی

  .ها، تعداد اشیاء، زاویۀ طی شده، دوران یا عدم دوران اشیاء مرکز آرایه ←قطبی 
Array: 
Rectangular Or Polar <R/P>: ↵ 
 

Number of rows: Center of array: 
Number of columns: Number of items: 
Distance between rows: Angle to fill: 
Distance between columns: Rotate objects (Yes/No): 

 

  (Rotate)دوران ) 3-6
انتخاب اشـیاء ، نقطـۀ مرکـز دوران،         : روند دستور . شود  برای دوران اشیاء از این دستور استفاده می       

  زاویۀ دوران
Rotate: 
Select object: (Select) ↵ 
Base points of rotation: (P1) ↵ 
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Angle of rotation: 30 ↵ 

  

  (Scale)بزرگ و کوچک کردن اشیاء ) 3-7
  .تغییر سایزانتخاب اشیاء، تعیین نقطۀ مبنای تغییر مقیاس، فاکتور : روند دستور

Scale: 
Select object: (Select) ↵ 
Base point: (P1) ↵ 
Scale factor: 2 ↵ 

  
  

همچنین اگـر   . شوند  شیاء قبلی پاک نمی    استفاده شود، ا   Copy اگر از گزینه     Scale و   Rotateدر دو دستور    
  .شوند  میscaleشده یا   استفاده شود، اشیاء نسبت به یک خط مرجع دوران دادهReferenceاز گزینه 

  (Chamfer & Fillet)ها  پخ زدن و گرد کردن گوشه) 3-8
د یـا  نشـو   پـخ زده مـی  Chamfer کمانها توسـط دسـتور   یاجاد شده در تقاطع خطوط   های ای   گوشه

 دو مقدار به عنوان فاصلۀ پخ از گوشۀ فعلـی و در دسـتور               Chamferدر دستور   . شود   گرد می  Filletتوسط  
گیرد که با     پس از این تنظیمات، دو شئ متقاطع مورد سؤال قرار می          . فیلت ، شعاع فیلت قابل تنظیم است      

  .آید هر بار انتخاب زوج متقاطع بین آنها پخ یا فیلت به وجود می

  

  (Trim & Extend)امه دادن اشیاء قطع کردن و اد) 3-9
 را از مرز یـک      ئیک ش : Trimدستور   .باشند  دستور می از مهمترین دستورات ویرایش اشیاء این دو        

  .دهد  دیگر ادامه میئ را تا مرز یک شئیک ش: Extendدستور  .کند  دیگر قطع میئش
Trim: 
Select Cutting Edges: ) های برنده را انتخاب کنید لبه(   

Select object to trim:  )اشیائی که قرار است قطع شوند را انتخاب کنید(  
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  . شود شود قطع می طرفی که هنگام انتخاب کلیک می
Extend: 
Select Boundary Edges: )های مرزی را تعیین کنید لبه(  
Select objects to extend: )اشیائی که قرار است قطع شوند را انتخاب کنید(  

 .یابد شود، امتداد می م که کلیک میآن طرفی از جس 

  

  (Break & Join)بریدن و پیوند دادن شئ ) 3-10
  .برد  ، یک شئ را از نقطۀ مشخص شده میBreakدستور 
  .دهد مورد نظر به هم پیوند می ، یک شئ بریده شده را در نقطۀ Joinدستور 

  (Stretch) اتساع) 3-11
شود به کـار     ه صورت عدد مشخص می    این دستور برای گسترش اشیاء تا حدی که توسط موس یا ب           

  .کند رود و روی اشیاء مرکب نیز کار می می

  (Explode)اشیاء ) منفجر کردن(مجزا کردن ) 3-12
شده از اشیاء جزئی خود هستند توسط اتوکد، یک شـئ در نظـر گرفتـه                  بعضی از اشیاء که تشکیل    

 تبـدیل ایـن اشـیاء بـه اشـیاء           بـرای ... . چندخطی، مستطیل، چندضلعی، هاشور، بلوک و       : مانند. شوند  می
  .شود  استفاده میExplodeتشکیل دهندۀ خود، از دستور 

  
  
  
  
  



 24

  . رسمهای زیر را انجام دهید– )3(فصل : تمرینها
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  گذاری  اندازهها و  الیهخطوط،) 4 فصل

  انواع خطوط و بارگذاری آنها) 4-1
. تغییـر داد   آن تعیـین و یـا        Linetypeتـوان بـا خـصوصیت         شده در اتوکد را مـی       نوع هر شئ رسم   

  :کشی عبارتند از معروفترین انواع خطوط در نقشه
Continuous                                                 (Visible)  
Dashed                                                       (Hidden)  
Dash-Dot                                                    (Center)  

 بارگذاری نشده باشند، با کلیک بر       Linetype اگر این انواع در قسمت کنترل        .و بسیاری انواع دیگر   
تــوان خطــوط دلخــواه را   مــیFormat از قــسمت Linetype یــا بــه کمــک منــوی Option ، Otherروی 

  .بارگذاری کرد
ب شـد، از آن بـه بعـد اشـیاء            انتخـا  Linetypeدر قـسمت کنتـرل      اینکه نوع خط مورد نظر      بعد از   

بنـدیهای   بنابر مقیاس نقشۀ کشیده شده، ممکن است تقسیم. شده با نوع خط جدید رسم خواهند شد   رسم
، انـدازۀ  Linetype Scaleتوان با خـصوصیت   خطوط، بسیار ریز یا بسیار بزرگ باشند که در این صورت می

  .آنها را به مقدار دلخواه تغییر داد
 قابـل تعیـین   LineWeightشده نیز جهت چاپ یا نمایش با تنظیم  وط رسمهمجنین ضخامت خط 

  .باشند می

  ها و کاربرد آنها الیه) 4-2
بـه ایـن صـورت      .  متفاوت وجود دارد   (Layer)امکان رسم هر قسمت نقشه روی یک الیه         در اتوکد   

هـا یـا تعـدادی از         هالیـ شده را در یک الیۀ متفاوت رسم کرد و بعد تمام              توان هر گروه از اشیاء رسم       که می 
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توان برای هر گروه از اشیائی را که دارای خواص مـشترک ماننـد                مثالً می . آنها را بر روی هم مشاهده نمود      
  .هستند، در یک الیه تعریف نمود... رنگ، نوع خط، ضخامت خط و 

 هـای   توان، نقشۀ پالن اصـلی سـاختمان را در یـک الیـه و نقـشه                 های ساختمانی می    مثالً در نقشه  
یـا در مـورد نقـشۀ قطعـات         . ای مجزا قـرار داد      را هر یک در الیه    ... مربوط به تأسیسات برقی و مکانیکی و        

ها را در یک الیه، خطوط ندید را در یک الیـه              توان، خطوط اصلی را در یک الیه، عالئم و نشانه           صنعتی می 
  .گذاریها را در یک الیۀ دیگر انجام داد و اندازه

  .ها را فعال، غیر فعال، خاموش، روشن و یا قفل نمود توان هر یک از الیه یبا توجه به نیاز م
هر زمان یک الیه به عنوان الیـۀ  . پذیر است  امکانLayer Managerها از منو یا آیکون  تعریف الیه

  .باشد فعلی فعال می

  (Dimensioning)گذاری  اندازه) 4-3
بـا  . باشـند   ۀ ابزار مربوطه قابل دسترسی مـی       یا از میل   Dimensionگذاری در منوی      فرمانهای اندازه 

مانـد و پـس از انتخـاب آن،           گـذاری مـی     کلیک بر روی هر یک از آنها، اتوکد منتظر تعیین موضـوع انـدازه             
لیدشـده توسـط    هـر شـئ تو    . شود  گذاری می   شده، اندازه   گیری شده و بر طبق واحدهای رسم        موضوع اندازه 
  :شود و شامل قسمتهای زیر است یگذاری یک شئ مجزا تلقی م دستور اندازه

  
تـوان توسـط منـوی        اگر اندازۀ فلشها یا شمارۀ اندازه، نسبت به ابعاد نقشه، کوچک یا بزرگ بود می              

Dimension Styleگذاری، فونت و سایز متن را تنظیم نمود ها، سبک اندازه  ، تمام اندازه.  

  های افقی، عمودی و مورب اندازه) 4-4
گـذاری بـین دو نقطـه بـه صـورت افقـی،                ، مربوط به انـدازه     Dimension ها در منوی    اولین گزینه 
  .باشد عمودی یا مورب می

شـده را بـر اسـاس حرکـت مـوس              ، فاصلۀ افقی یا عمـودی بـین دو نقطـۀ انتخـاب             Linearگزینۀ  
  .کند گذاری می  ، فاصلۀ مورب بین دو نقطه را اندازهAlignedگزینۀ . کند گذاری می اندازه
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 را  Textگیری شده در اندازه نوشته شـود، بایـد گزینـۀ              هیم متن دیگری غیر از عدد اندازه      اگر بخوا 

  .قبل از تعیین نهایی محل خط اندازه، انتخاب کرده و متن مورد نظر خود را وارد کنیم

  گذاری شعاع و قطر اندازه) 4-5
توان شـعاع یـا       هستند که با انتخاب آنها می      Diameter و   Dimension   ، Radiusهای بعدی     گزینه

گـذاری   پس از انتخاب این دستورها کمان یا دایـرۀ مـورد انـدازه   . گذاری نمود قطر دایره و یا کمان را اندازه 
  .شدسؤال خواهند 

  

  گذاری کمان و زاویه اندازه) 4-6
گـذاری توسـط اتوکـد         ، کمان یا دو ضلع زاویۀ مـورد انـدازه          Angular و   Arcهای    انتخاب گزینه با  
  .گذاری خواهد شد ، اندازهشده بر حسب درجهگیری  ه با انتخاب آنها، زاویۀ اندازهشوند ک سؤال می

  

  گذاری امکانات دیگر اندازه) 4-7
گـذاری    گذاری مانند انـدازه     های دیگری مربوط به امکانات دیگر اندازه         گزینه Dimensionدر منوی   
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گـذاری بـا خطـوط      ، اندازهBase Lineگذاری بر اساس خط مبنا   ، اندازهContinueدر امتداد اندازۀ قبلی 
  .وجود دارند...  و Obliqueراهنمای مایل 

  عالئم نقشه) 4-8
 ، Center Markگذاری نقشه ماننـد ایجـاد عالمـت مرکـز      گذاری، امکانات عالمت در قسمت اندازه

  .نیز وجود دارند...  ، عالئم تولرانس و Leader) توضیح قطعات(خط راهنما 
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برای قطعۀ نشان داده شده، نمای بـاال در حالـت معمـولی و نمـای جلـو در                   : ) 4( فصل   – تمرین
هـای     را در الیـه    هـا    اصلی، کمکـی و انـدازه گـذاری        خطوط. گذاری کنید   ا رسم و اندازه   خورده ر   حالت برش 

  .مختلف قرار دهید
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  بعدی آشنایی با مدلسازی سه) 5 فصل

  (3D Views)بعدی  نماهای سه) 5-1
نیاز است که صفحۀ نمایش را از حالت دوبعدی خـارج نمـوده و              بعدی ابتدا      مدلهای سه  برای کار با  

 xyشـد، در صـفحۀ افقـی     کلیۀ ترسیماتی که تا کنون انجام انجـام مـی  . بعدی درآوریم به صورت نمای سه   
  . در گوشۀ سمت چپ پایین صفحۀ نمایش، وجود داشتنشود که آیکون مربوط به آ انجام می

  
 را انتخـاب  3D Views گزینـۀ  Viewتوان از منـوی    می.شد  به کلیۀ اشیاء از باال نگاه میاز این نما

...)  و SW Isometric(و نماهـای ایزومتریـک   ...) جلـو، بـاال، چـپ، راسـت و     (نمود که شامل نماهای قائم 
  .آید بعدی در می از نماهای ایزومتریک، صفحۀ نمایش به حالت سهبا انتخاب یکی . باشد می
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  (View Point)تنظیم زاویۀ دید ) 5-2
هـای دیـد ایزومتریـک متفـاوت باشـد،            اگر به یک زاویۀ دید دلخواه نیاز داشته باشیم که بـا زاویـه             

بعـد از  .  زاویـۀ دیـد جدیـدی را انتخـاب کنـیم     View از منـوی  Set View Pointتوانیم توسط گزینۀ  می
زاویـۀ دیـد نـاظر را       ) xy ها و یک زاویه از صفحۀ        x یک زاویه از محور   (انتخاب این گزینه مقادیر دو زاویه       

  .کند نسبت به مدل تعیین می

  کار با خصوصیتهای ضخامت و ارتفاع) 5-3
. بعدی، تغییر دادن خصوصیت ضـخامت و ارتفـاع اشـیاء اسـت            ساده برای ایجاد مدل سه    یک روش   

بـا تغییـر ایـن    . باشـند  شده در حالـت دوبعـدی دارای ضـخامت صـفر و ارتفـاع صـفر مـی             کلیۀ اشیاء رسم  
  .بعدی ایجاد نمود توان شکل سه شوند، می  مشخص میelevation و thicknessخصوصیتها که با 

  

  ایجاد احجام اصلی) 5-4
، اسـتوانه  (Sphere)کـره  : تـوان احجـام اصـلی ماننـد      مـی Draw از منـوی  3D Solidsدر قسمت 

(Cylinder) مخروط ،(Cone) منشور ،(Prism) هرم ،(Pyramid) را ایجاد نمود... و .  
  .ها، مقادیر مربوط به آنها مورد سؤال قرار خواهند گرفت با انتخاب هر یک از این گزینه
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  )هاUcs(کار با سیستمهای مختصات کاربر ) 5-5
بعدی نیاز به ترسیمات اولیه در محیط دوبعدی دارد، در خالل ایجـاد               ایجاد هر مدل سه   از آنجا که    

  .باشد  مورد نیاز کاربر میل در مختصاتهایبه ایجاد اشکابعدی نیاز  مدل سه
. گیـرد    انجام مـی   1(WCS)) جهانی(در حالت معمولی ترسیمات نسبت به دستگاه مختصات مطلق          

 تم مختـصات جدیـد خـود را کـه بـا            برای اینکه ترسیمات در دستگاه کاربر انجام شوند، کاربر بایـد سیـس            
2UCSدشود، در محیط اتوکد ایجاد کن  نمایش داده می.  

. پذیر اسـت    مربوطه امکان  یا از میلۀ ابزار      Tools از منوی    UCSایجاد مختصات کاربر، توسط گزینۀ      
نحوۀ انجام این کار به این صورت است که ابتدا مبدأ مختصات جدید مشنخص شده و جهت محورهای آن                

مهای همچنـین امکـان دارد کـه سیـست    . شـود  به صورت دوران دادن سیستم مختصات قبلـی تعیـین مـی    
 ، مبـدأ  Originگزینـۀ   . مختصات جدید را با نام ذخیره نمود و در صورت نیاز، هر یک از آنها را فعال کـرد                  

 دوران دستگاه فعلی حول محور را برای ایجـاد دسـتگاه   Rotate About Axisمختصات را تعیین نموده و 
 جدیـد ویـک نقطـه روی        x یا بعد از تعیین مبدا مختصات یک نقطه روی محـور             .کند  جدید، مشخص می  

 را بر اساس هر یک از نماهـا تعیـین           UCSتوان    همچنین می . شود   جدید توسط کاربر معین می     xyصفحه  
  .نمود

  
پس از فعال کردن هر دستگاه مختصات تمام دستورات ترسیمی و ویرایشی نسبت بـه آن دسـتگاه               

  .شود انجام می

  (Extrude & Revolve)ایجاد احجام با کشش و دوران سطح ) 5-6
از کشش یک سطح دوبعدی در امتداد یک محـور، یـا از دوران یـک سـطح               دانیم،    همانگونه که می  

                                                 
1 World Coordinate System 
2 User Coordinate System 
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بعدی را بـا ایـن        ایجاد مدلهای سه  اتوکد امکان   . آید  بعدی پدید می    دوبعدی حول یک محور، یک جسم سه      
 دسـتورات   ترین پرکـاربرد  آورده است کـه از     فراهم   Revolve و   Extrudeدو روش، با استفاده از دو دستور        

  .روند ایجاد مدل جامد به شمار می

  
نحـوۀ  . باشـد    مـی  (Region) ناحیـه  یا یک    سطح دوبعدی این دستورها، نیاز به یک      قبل از اجرای    

یـا دوایـر موجـود      باید یک محیط بسته توسط خطـوط، کمانهـا          . ایجاد ناحیه در قسمتهای قبلی گفته شد      
  . را ایجاد نموددوبعدیۀ باشد که با استفاده از آنها، بتوان ناحی

شـود، بـا دسـتور        ای و خطوط ایجاد مـی       به طور مثال شکل زیر که با استفاده از دایره، کمان دایره           
Region شود  تبدیل میناحیۀ دوبعدی به دو.  

  
 را از 2تـوان ناحیـۀ     مـی Modify/Solid editing از منـوی  (Subtract)با استفاده از دستور تفریق 

  .نمود تا یک ناحیه با قسمت توخالی پدید آید تفریق 1ناحیۀ 

  
 بـا اجـرای ایـن    . اجـرا نمـود  Draw/Solid Modeling را از منوی Extrudeتوان دستور  اکنون می
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شـدگی     و بعد زاویـۀ باریـک      (Extrusion)شود، سپس ارتفاع کشش       دستور ابتدا ناحیۀ مورد نیاز سؤال می      
(Taper)    تعیین آنها یک جسم سه بعدی از ناحیـۀ مـورد انتخـاب ایجـاد               پس از   . گیرد   مورد سؤال قرار می

  .شود می
Extrude: 
Select objects to extrude: (Select) ↵ 
Height of extrusion: 20 ↵ 
Taper angle <0>: ↵ 

  
 ،توان ابتدا ناحیۀ دو بعدی را ایجاد نمود و پس از انتخـاب آن                نیز می  Revolveبرای اجرای دستور    

  .بعدی دورانی ایجاد شود  محور دوران و بعد زاویۀ طی شده را تعیین نمود تا شئ سهدو نقطه روی

  

  بعدی فرمانهای اصالح سه) 5-7
 ،(3D Array)بعـدی   بعدی دارند مانند آرایـۀ سـه    دوبعدی، نظائری در حالت سهبعضی از فرمانهای

ــدی   ــه بعـ ــه (3D Rotate)دوران سـ ــۀ سـ ــدی   و آینـ ــوی (3D Mirror)بعـ ــی از منـ ــه همگـ   کـ
Modify/3DOperations  دوبعدی ایـن اسـت کـه بـرای          تفاوت آنها با فرمانهای   . باشند   می  قابل دسترسی 

بعدی نیاز به تعیـین صـفحۀ آینـه و بـرای آرایـۀ                 دوران، برای آینۀ سه    بعدی نیاز به تعیین محور      دوران سه 
  .شود بعدی عالوه بر تعیین ردیف و ستون، تعیین طبقه نیز انجام می سه
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  فریق و اشتراک احجامجمع و ت) 5-8
  :توان با دستورات زیر روی آنها عملیات انجام داد بعدی می پس از ایجاد اجسام سه

Union : کند بعدی را با هم یکی می دو یا چند جسم سه.  
Subtract : کند بعدی دیگر کم می بعدی را از یک جسم سه دو یا چند جسم سه.  
Intersect : کند دارد و بقیه را حذف می ا نگاه میقسمت مشترک دو جسم سه بعدی ر.  

  

  برش احجام) 5-9
 انجـام  Sliceایـن کـار بـا دسـتور     . توان با یک صـفحه بـرش داد        بعدی ایجاد شده را می      اجسام سه 

این دسـتور جـسم را بـه دو قـسمت           . شود  شود که با این دستور، سه نقطه روی صفحۀ برش سؤال می             می
  .بجا یا حذف نمودتوان جا کند که هر قسمت را می تقسیم می

  
Slice: 
Select objects: (Select) ↵ 
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Specify first point on the plane: (P1) ↵ 
Specify second point on the plane: (P2) ↵ 
Specify third point on the plane: (P3) ↵ 

  

  (View Ports)های دید  کار با دریچه) 5-10
بعـدی ایجادشـده را، بـه طـور      تلفـی از مـدل سـه   در یک نقشه واحد، نماهای مخ    برای اینکه بتوان    

ایـن کـار بـه      . های دید مختلفی را روی صفحۀ نمایش ایجـاد کـرد            توان دریچه   همزمان مشاهده نمود، می   
  .شود  انجام میView از منوی View Portsوسیلۀ گزینۀ 

 Zoomتورات  توان از آن به مدل نگاه کرد و تمام دس           ای است که می     هر دریچۀ دید، در واقع پنجره     
توان هر نما با زاویۀ دید خاص را در یـک             به طور مثال می   . کند   در هر دریچه به طور مجزا کار می        Viewو  

  . چاپ نمود (Paper Space) و در فضای کاغذ ورددریچۀ دید به وجود آ

  تهیۀ نماهای مختلف از مدل) 5-11
 را از Setup Profileدید دستور توان در هر دریچۀ  به تعداد کافی میهای دید،  دریچهپس از ایجاد 

بعـدی در دریچـۀ     پس از اجرای این دستور و انتخاب جسم سه . اجرا نمودDraw/Solid Modelingمنوی 
شـده، در دریچـۀ دیـد ایجـاد           بوطه، یک تصویر دوبعدی شامل خطوط دید و ندید از جسم انتخـاب            رمدید  
تـوان     مـی  همچنین.بعدی را مشاهده نمود    ر سه  تصوی ،توان با خاموش کردن الیۀ خطوط اصلی        می. شود می

  .چین رسم کرد خطوط ندید آن را حذف یا به صورت خط
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  های بصری جلوه) 5-12
 Viewتوان از دسـتورات موجـود در منـوی            تر، می   بعدی به صورت طبیعی     مشاهدۀ جسم سه  جهت  
  .استفاده نمود

  .کند خطوط را حذف می : Hideدستور 
  .زند های تعیین شده سایه میجسم را با روش : Shadeدستور 
شده، بـه صـورت       به جنس شئ، رنگ، نور تابیده     جسم را با تعیین امکانات مربوط        : Renderدستور  

  .گرداند  برمی(Wire Frame) ، دوباره جسم را به حالت اولیۀ Regenدستور . دهد گرافیکی نشان می
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  .اجسام زیر را مدلسازی کنید): 5( فصل –تمرینها 

  

  

  


