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انتخاب  Start | Programs | AutoCAD 2000را از  AutoCAD 2000براي اجراي برنامه، گزينه 
  كنيم. دو بار كليك مي )Desktop(آن در ميزكار ويندوز  Iconكنيم و يا روي  مي

  
  

در اين پنجره،  پرسد. باز مي شود و نحوه شروع كار را از شما مي Startupبعد از اجراي برنامه پنجره 
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روي كليد   Start from Scratch   (شروع با يك صفحه جديد)، كليك كرده و گزينهMetric  را
  را بزنيد.  OKانتخاب نماييد، سپس 

  
  گيرد. برنامه اجرا شده و يك صفحة خاليِ جديد، با مقياس متريك در اختيار شما قرار مي

  

  
  
  

  ده است :محيط برنامه از پنج قسمت اصلي تشكيل ش
 ,File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Dimensionـ نوار منوها : شامل منوهاي  1

Modify,Window, Help  باشد. مي  
توانيم دستورهاي  ـ خط دستور : اين ناحيه كه در قسمت پايين برنامه قرار گرفته مكاني است كه مي 2

  رهاي ابزار در آن تايپ كنيم. اتوكد را بجاي انتخاب از منوها و يا نوا
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البته الزم نيست براي نوشتن دستورها، نشانگر موس را به آن مكان ببريم چون دستوراتي كه تايپ 
حتماً كنيد؛  گيرند. البته فراموش نكنيد اگر دستوري را تايپ مي شوند خودبخود در اين خط قرار مي مي

  را بزنيد تا دستور وارد شود. enterيد بايد بعد از نوشتنِ دستور با صفحه كليد، كل
برنامه اتوكد بعد از اجراي هر دستور، پارامترهايي را كه براي اجراي آن دستور الزم دارد؛ در اين ناحيه از 

  پرسد. لذا بعد از اجراي هر دستور، به خط دستور توجه كنيد. ما مي
  
دستور است. بعد از نصب برنامة اتوكد، تنها چهار ـ نوارهاي ابزار : هر نوار ابزار شامل چندين ابزار يا  3

 Objectو  Standard Toolbar  ،Draw  ،Modifyنوار ابزارِ 

Properties توانيم نوارهاي ديگر را نيز  در حال نمايشند و مي
  نمايش داده و يا نوارهاي فعلي را از نمايش درآوريم.
نة ، گزيViewبراي نمايش نوار ابزارهاي ديگر، از منوي 

Toolbars... شود كه در آن   اي باز مي را انتخاب كنيد. پنجره
توانيد تعيين كنيد كه چه نوار ابزارهايي نمايش داده شوند. بعد از  مي

  را بزنيد. Closeاتمام كار، 
  

 كنيم. بعنوان مثال براي باز براي اجراي يك دستورِ نوار ابزار، روي كليد اين دستور در نوار ابزار كليك مي
را در نوار ابزارِ  New، كليد  File | Newتوانيم بجاي استفاده از منوي  كردنِ يك فايل جديد مي

Standard Toolbar .بزنيم  

  
  

الزم به ذكر است كه بعضي از كليدها در نوارهاي ابزار، خود داراي چندين گزينه مختلفند بعنوان مثال 
  باشد. موعه ميدر نوار ابزار فوق داراي چند زيرمج Zoomابزار 
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براي دسترسي به اين زير مجموعه ها بجاي اينكه روي آن كليك كنيم؛ 
داريم تا بقيه گزينه ها نمايان شوند سپس همانطور كه  كليد موس را روي آن نگه مي

بريم و روي گزينه دلخواه رفته، كليد  ايم؛ موس را باال و پايين مي كليد موس را نگه داشته
   .كنيم موس را رها مي

  

  ـ نوار وضعيت : اين نوار، زير خط دستور قرار دارد. 4

  
  

  شود. در سمت چپ اين نوار، مختصات محل قرارگيري نشانگر موس نشان داده مي
در وسط اين نوار چند كليد براي كمك به ترسيم وجود دارند كه در قسمتهاي بعد با آنها آشنا خواهيد 

  شد.

 كنيم. داخل اين ناحيه عالمت  در آن اشكال را ترسيم ميـ ناحيه ترسيم : قسمتي است كه  5
نشاندهنده محورهاي مختصات فعلي  نشاندهنده محل قرارگيري موس است. عالمت   

وجود دارند كه  )Scroller( لغزنده است. در سمت راست و پايين اين ناحيه دو نوار 
  م.كني توانيم از آنها براي ديدن بقيه ناحيه ترسيم استفاده  مي
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  شوند : دستورات برنامه اتوكد به دو دسته اصلي تقسيم مي
  كنيم. ـ دستورات ترسيمي : دستوراتي كه با استفاده از آنها، اشكال و يا احجام را ترسيم مي1
ـ دستورات ويرايشي : دستوراتي هستند كه با استفاده از آنها، روي اشكال و يا احجامِ ترسيم شده، 2

  كنيم. ميتغييراتي ايجاد 
  باشد : ترين دستور ترسيمي، دستور رسم خط مي پر مصرف

 
--------------  LINE   -------------- 

  

گردد. براي اين منظور به ترتيب مختصات  از اين دستور براي رسم چندين خط پشت سر هم استفاده مي
  كنيم. ها را وارد مي نقطه

  
توانيم به يكي از  را مي lineي اجرا نمود. براي مثال دستور توان به روشهاي مختلف دستورهاي اتوكد را مي
  روشهاي زير اجرا كنيم :

  را بزنيم. enterرا نوشته، كليد  lineـ با استفاده از صفحه كليد، كلمة 1
  كليك كنيم. Drawدر نوار ابزار   ـ روي كليد  2

  
  را انتخاب كنيم. Lineگزينة  Drawـ از منوي 3
  

آيد. قبل از اجراي اين دستور، در خط فرمان  دستوري، در خط دستور تغييري بوجود مي بعد از اجراي هر
باشد و برنامة  وجود داشت كه اين بدين معناست كه دستوري در حال اجرا نمي :commandفقط كلمة 

  باشد. اتوكد آمادة دريافت دستور مي
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، خط دستور به  lineبعد از اجراي دستور 
د. يعني بجاي كلمة  آي شكل روبرو در مي

command:  ِپيغام  ،Specify first 

point:  خواهد. براي وارد كردن مختصات اولين  شود كه از شما مختصات اولين نقطه را مي ظاهر مي
را  enterرا نوشته و   2,6را بزنيد. مثالً    enterتوانيد مختصات آنرا با صفحه كليد تايپ كرده،  نقطه مي

  زنيم. مي
گر وارد كردنِ نقاط، استفاده از ماوس است. بدين منظور، نشانگر ماوس را به نقطة مورد نظر برده، راه دي

  كنيم. كليك مي
  شود : بعد از مشخص كردن مختصات نقطة اول جملة ديگري در خط دستور ظاهر مي

  

اكنون اتوكد، مختصات نقطة بعدي را از 
 Specify next point orخواهد   شما مي

[Undo[: كنيم. جملة فوق دوباره ظاهر شده،  مختصات نقطة دوم را با ماوس يا صفحه كليد مشخص مي
  دهيم تا خطوط مورد نظر تمام شوند. پرسد. اين كار را آنقدر ادامه مي مختصات نقطة بعد را از شما مي

زنيم. البته  ميرا به تنهايي  enterبراي خارج شدن از دستور، بجاي وارد كردن مختصات نقطة بعدي، كليد 
  نيز بدين منظور استفاده كنيم. Escتوانيم از كليد  مي
  
  : راهنماييZoom    وPan 

كنيد؛ بسيار كوچك ديده شوند و  ممكن است وقتي اشكال را ترسيم مي
 panو  zoomيا خارج از ناحية ديد قرار گرفته باشند. در چنين مواقعي، از ابزارهاي 

  كنيم. استفاده مي
موجودند.  (نحوة باز  zoomهستند كه در خانواده   و   ،  zoomرين نوع ت ساده

  در فصل اول توضيح داده شد.) zoomكردن و انتخاب دستورهاي خانواده 
يابد.  ، زوم يك درجه كاهش مي يابد و با  يك درجه افزايش مي، زوم،  با يكبار كليك كردن روي 

البته توجه داشته باشيد كه افزايش و كاهش زوم، تأثيري در اندازة اشكال ندارد و درست مانند اين است 
  كه خودمان عقب و يا جلو برويم و به طرح نگاه كنيم.
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شود.  كشيم و آن كادر بزرگنمايي مي است كه يك كادر مي   zoom windowيك زوم پركاربرد ديگر، 
كنيم  است كه بعد از اجراي آن در يك نقطه از صفحه ترسيم كليك مي    zoom realtimeزوم ديگر، 

يابد و اگر به پايين  س را به باال حركت دهيم؛ زوم افزايش ميداريم؛ حال اگر ماو و كليد ماوس را نگه مي
را روي صفحه كليد  Escو يا  enterيابد. براي خروج از اين دستور، كليد  حركت دهيم؛ زوم كاهش مي

  زنيم. مي
ها در صفحه ترسيم جابجا شويم؛ از اين دستور  باشد كه بجاي اينكه با لغزنده مي panابزار مكمل زوم، 

 zoomسمت چپ ابزار  standard toolbarزنيم. (در نوار ابزار  را مي  كنيم. بدين منظور،  ده مياستفا

realtime كنيم و كليد ماوس  قرار دارد.) براي استفاده كردن از آن در يك نقطه از صفحه ترسيم كليك مي
را روي  Escو يا  enterبراي خروج از اين دستور، كليد  كنيم. داريم؛ و ماوس را جابجا مي را نگه مي

  زنيم. صفحه كليد مي
  
  

  خواهيد رسم كنيد؛ پشت سر هم نيستند؛ بايد پس از رسم هر خط، از  ـ اگر خطوطي كه مي 1نكته
  دستور خارج شويد و براي رسم خط بعدي، مجدداً دستور را اجرا كنيد.

را  enterو خروج از آن، كليد  lineيد بعد از يكبار اجراي دستور توان براي راحتي انجام اين كار، مي
دستور قبلي، مجدداً  اجرا  enterكه دستوري در حال اجرا نباشد؛ با زدن كليد   در موقعيبفشاريد چون 

  شود. مي
  

  

  هاي دوم به بعد،  ـ در هنگام وارد كردن نقطه 2نكتهUndo وانيم ت امكاني است كه با استفاده از آن مي
ايم، لغو نماييم. براي اين كار كافيست حرف  اي را كه وارد كرده بدون خارج شدن از دستور، آخرين نقطه

u  ،را تايپ كردهenter .را بزنيم  
شوند. براي  مشخص مي  [ ]در اكثر دستورها، امكانات يا حالتهاي مختلف دستور، داخل دو كروشه 

  را مي زنيم. enterاند؛ تايپ كرده،  ه با حروف بزرگ نوشته شدهاستفاده از آنها، حرف يا حرفهايي را ك
 ي رسم بصورتبرا حالتدو مثالً در يكي از دستورهاي اتوكد كه بعداً با آن آشنا خواهيم شد؛ 

[Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: اند. كه براي استفاده از حالت  بيان شده
  فرض است.پيش Iزنيم كه  را مي enterرا زده و سپس  Cلت دوم حرف و براي حا Iاول، حرف 
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  توانيم بجاي وارد كردنِ نقاط، تفاوت  ـ مي 3نكتهx,y   نقطة فعلي را با نقطة قبل وارد كنيم. براي اين
  باشد : كنيم. مثال زير بيانگر اين مطلب مي استفاده مي   )shift+2(  @منظور از عالمت 

  
  رسم كنيم. اين كار به دو روش قابل انجام است :  5,8و    2,6واهيم خطي بين نقاط  خ فرض كنيد مي

  
 
 Command: line       Command: line 
 Specify first point: 2,6      Specify first point: 2,6 
 Specify next point or [Undo]: 5,8     Specify next point or [Undo]: @3,2 

  
  
  ـ يك روش ديگر براي وارد كردن مختصات نقطة بعدي، استفاده از مختصات قطبي، بصورت  4نكته

نسبي است. بدين منظور بايد طولِ خط واصل دو نقطه و همچنين زاوية خط واصلِ آنها نسبت به افق را 
ا با افق و زاوية خط واصل آنه   3.61وارد كنيم. بعنوان مثال فرض كنيد بخواهيم مقدار فاصلة دو نقطه 

  كنيم : درجه باشد. بدين منظور بعد از وارد كردن نقطة اول، نقطة دوم را چنين مشخص مي 34
  

Specify next point or [Undo]: @3.61<34 
  

ايم؛ براي اتوكد  تايپ كرده   ,را كه بجاي      <   عالمت
  كند كه مختصات بصورت قطبي بيان شده است. مشخص مي

  دانيد ولي مقدار فاصلة دو نقطه و امتداد دو نقطه براي  زة زاوية مورد نظر را دقيقاً نميـ اگر اندا 5نكته
شما مشخص است؛ بعد از وارد كردن مختصات نقطه اول، ماوس را حركت دهيد تا در امتداد دلخواه قرار 

در   3.61را بزنيد. مثالً اگر بخواهيم خطي به طول  enterگيرد سپس فاصلة دو نقطه را وارد كرده 
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كنيم تا در راستاي  راستايي دلخواه رسم كنيم؛ بعد از وراد كردن نقطة اول، نشانگر ماوس را جابجا مي
  زنيم : را مي enter) را تايپ كرده، 3.61مورد نظر قرار گيرد. سپس اندازه خط (

  Specify next point or [Undo]: 3.61   
  

امتداد حركت ماوس را محدود كرده باشيم. براي اين  البته مصرف عمدة اين حالت، در موقعي است كه
  را فعال كنيد. (شكل زير) ORTHOصفحه كليد را زده و يا روي نوار وضعيت، كليد  F8منظور، كليد 

  

  
  

، در حين ترسيم، نشانگر ماوس تنها در راستاي عمودي و افقيِ نقطة قبلي ORTHOبا فعال شدن حالت 
نوار ابزار كليك  در ORTHOكردن اين حالت، يكبار ديگر روي كليد  كند. براي غير فعال حركت مي

  صفحه كليد را بزنيد. F8كرده يا كليد 
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--------------  Circle   -------------- 

  

گردد. براي رسم دايره با استفاده از اين دستور، شش حالت  از اين دستور براي رسم دايره استفاده مي
كنيم. در حالت اول با مشخص كردن مختصات  حالت پر كاربرد آن را بيان مي وجود دارد كه در اينجا سه
كند). در حالت دوم، مختصات مركز را  شود (از سه نقطه، تنها يك دايره عبور مي سه نقطه، دايره رسم مي

  كنيم. كنيم و در حالت سوم مركز و قطر را مشخص مي دهيم و سپس شعاع دايره را وارد مي مي
شده، يكي از حالتها را انتخاب  circle، وارد زير منوي drawتوانيم از منوي  ي اين دستور ميبراي اجرا

را بزنيم. در دو  ، كليد drawرا بزنيم و يا از نوار ابزار  enterرا تايپ كرده،  circleكنيم و يا كلمة 
رسم دايره را مشخص روش اخير (تايپ دستور و انتخاب از نوار ابزار)، بعد از اجراي دستور، حالت 

  كنيم. كنيم ولي در روش انتخاب از منو، همان اول، حالت مورد نظر را از منو انتخاب مي مي
كنيم. فرض كنيد مختصات سه  براي ترسيم دايره با دادن سه نقطه روي محيط آن، به طريق زير عمل مي

  باشند.   5,6    4,2   2,6نقطه 
  

 
Command: circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p 

  

         Specify first point on circle: 2,6را مي زنيم   enterمختصات نقطة اول را نوشته،

 Specify second point on circle: 4,2را مي زنيم   enterمختصات نقطة دوم را نوشته،

  Specify third point on circle: 5,6ي زنيم  را م enterمختصات نقطة سوم را نوشته،
 
 

  2.5كنيم. فرض كنيد اندازة شعاع  براي رسم دايره با مشخص كردن مركز و شعاع، به طريق زير عمل مي
  باشد.  3,6و مختصات مركز دايره 

Command: circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3,6 

  ماوس را به محلي دلخواه برده، كليك كنيد. ته، اگر مختصات مركز دايره را نداريد؛ الب
Specify radius of circle or [Diameter]: 2.5 

  كنيم: براي رسم دايره با مشخص كردن مركز و قطر، بدين طريق عمل مي
Command: circle 
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    Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3,6مختصات مركز را وارد كنيد 
  ماوس را به محلي دلخواه برده، كليك كنيد. البته، اگر مختصات مركز دايره را نداريد؛ 

  Specify radius of circle or [Diameter]: dرا بزنيد     enterرا نوشته،  dحرف 

  Specify diameter of circle: 5را بزنيد      enterقطر را نوشته، 
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--------------  Erase   -------------- 
  

شود.  اين دستور، يك دستور ويرايشي ساده است كه از آن براي پاك كردن يك يا چند شكل استفاده مي
 ، كليد Modifyرا بزنيد و يا از نوار ابزار  enterرا تايپ كرده،  eraseتوانيد كلمة   براي اجراي آن مي
  را انتخاب نماييد.  Erase، گزينة  Modifyي را بزنيد و يا از منو

خواهد كه  گردد كه از شما مي در خط دستور ظاهر مي  : Select objectsبعد از اجراي دستور، جملة 
خواهيد پاك كنيد؛  خواهيد پاك كنيد؛ انتخاب نماييد. روي شكلهايي كه مي شكل يا اشكالي را كه مي

است. بعد از اتمام انتخابها،  دهد انتخاب شده آيد كه نشان مي يكليك كنيد. شكل بصورت نقطه چين در م
  را بزنيد. enterكليد 

  
  توانيد اشكال را بصورت كشيدن يك كادر مستطيلي انتخاب كنيد يعني كليد ماوس را در  ـ مي1نكته

دن ماوس، يك نقطه نگاه داشته و ماوس را جابجا كنيم و در نقطة ديگري رها كنيم. البته جهت حركت دا
  در نوع انتخاب مهم است.

  

  در اتوكد دو حالت انتخاب بصورت كادر وجود دارد :
گويند. در  ـ كشيدن كادر از راست به چپ : به اين روش، روش تقاطعي مي1

اين روش كلية اشكالي كه حتي يك نقطه از آنها داخل كادر قرار داشته باشد؛ 
، اگر كادر نشان داده شده را از گردند. براي مثال در شكل روبرو انتخاب مي

  راست به چپ بكشيم؛ هم دايره و هم خط انتخاب خواهند شد.
گويند كه در آن، تنها اشكالي  ـ كشيدن كادر از چپ به راست : به اين روش، روش استاندارد نيز مي2

گر كادر از چپ به شوند كه كامالً داخل كادر قرار داشته باشند. بعنوان مثال، در تصوير قبل، ا انتخاب مي
  راست كشيده شود؛  تنها خط انتخاب خواهد شد.

كاربرد اين نوع انتخاب، در شكلهاي پيچيده و شلوغ است مثالً در تصوير روبرو 
اگر بخواهيم دايره را بصورت تقاطعي انتخاب كنيم بايد روي اين قسمت زوم كرده 

دري بصورت استاندارد (از و با دقت فقط دايره را انتخاب نماييم ولي با كشيدن كا
  كنيم. چپ به راست) كه فقط دايره در آن قرار داشته باشد؛ به راحتي آنرا انتخاب مي
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  كند. براي اينكه يك قسمت از يك شكل را حذف كنيم؛ از  ـ اين دستور شكل را كامالً پاك مي2نكته
  شد.شود كه در قسمتهاي بعد توضيح داده خواهد  دستور ديگري استفاده مي

  
  توانيم بجاي استفاده از اين دستور، به روش ديگري نيز اشكال را پاك كنيم. بدين منظور،  ـ مي3نكته

باشد)؛ با ماوس روي  :commandوقتيكه دستوري در حال اجرا نباشد (يعني در خط دستور فقط كلمة 
انتخاب كنيد. در قسمتهايي شكل مورد نظر كليك كنيد و يا با كشيدن كادر، شكل يا شكلهاي مورد نظر را 

دهند شكل انتخاب شده است. بعد از  شوند كه نشان مي از شكلِ انتخاب شده، مربعهاي كوچكي ظاهر مي
  را روي صفحه كليد بزنيد. Deleteاتمام انتخاب، كليد 

ب در روي صفحه كليد، شكلها را از انتخا Escاگر شكلي را به اشتباه انتخاب كرديد؛ با دوبار زدن كليد 
 آوريد.

  

  تمرين : نقشة روبرو را رسم كنيد. �
  

 راهنمايي : براي رسم مستطيل، بعد از دادن مختصات
را فعال كنيد و با حركت  ORTHOحالت  100,100نقطة 

دادن ماوس در امتدادها، تنها طولِ آن امتداد را داده و 
enter .بزنيد  
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--------------  Polygon  -------------- 
  

  شود. اين دستور براي رسم انواع چند ضلعي منتظم استفاده مي از
  

  
  

هاي  كنيم. براي رسم چندضلعي براي استفاده از اين دستور، ابتدا تعداد ضلعهاي چندضلعي را وارد مي
كنيم و  منتظم دو روش وجود دارد. در يك روش مختصات دو انتهاي يك وجه را وارد مي

روبرو) كه البته اين روش براي ما كاربردي ندارد. در روش ديگر،  كند (شكل اتوكد آنرا رسم مي
كند. البته بايد براي برنامه تعيين كنيد كه  اتوكد با گرفتن شعاع و مركز يك دايره، چند ضلعي را رسم مي

 Circumscribed about(و يا حول دايره رسم شود )Inscribed in circle(چند ضلعي داخلِ آن دايره 

circle (.  

  
  

ما براي رسم كله پيچ به اين دستور نياز داريم. در آزمايشگاه با كوليس عرض 
كنيم و با توجه به تصوير سمت راست در شكل  گيري مي كله پيچ را اندازه

بااليي و تصوير روبرو، مشخص است كه شعاع دايره را بايد در حالت 
Circumscribed about circle اي كه با كوليس  ون اندازهبدهيم. براي شعاع دايره، چ

ايم؛ در حقيقت قطر دايره است لذا بايد اين اندازه را خودمان تقسيم بر دو كنيم.  گرفته
  وارد كنيم.   6.325خوانده باشيم؛ بايد شعاع را    12.65بعنوان مثال اگر اندازه كوليس را 

  ر است:با توجه به توضيحات باال نحوة رسم چنين شش ضلعي منتظمي، به شرح زي
  polygon، يا تايپ كردن كلمة  drawاز نوار ابزار   را اجرا كنيد. ( زدن كليد   polygonـ دستور 1
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  ) draw | Polygon، ويا انتخاب از منو  enterو زدن كليد 
  

  پرسد : اي ظاهر شده و از شما تعداد اضالع را مي ـ اگر به خط دستور نگاه كنيد. جمله2
Enter number of sides <4>: 6 

 > <كه بين دو عالمت  4را بزنيم چون عدد  enterضلعي منتظم رسم كنيم؛ كافي بود  4خواستيم  اگر مي
، مقدار پيش enterاست و با زدن  4نوشته شده؛ بيانگر اين است كه مقدار پيش فرض براي اين قسمت 

را تايپ كرده  6يم؛ عدد ضلعي منتظم رسم كن 6خواهيم  كرديم ولي اكنون چون مي فرض را تأييد مي
enter زنيم. را مي  

  

 : شود ـ اكنون مختصات مركز دايرة مذكور از شما پرسيده مي3

 Specify center of polygon or [Edge]: 
  دانيد با صفحه كليد وارد كنيد و گرنه با ماوس در محل دلخواه كليك كنيد. اگر مختصات مركز را مي

  

  را بزنيد. enterو سپس  cشود. حرف  ز شما پرسيده ميـ اكنون نوع رسم چند ضلعي ا4
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: c 

  

  را بزنيد. enterشود. مقدار شعاع را وارد كرده،  ـ در اين مرحله شعاع دايره از شما پرسيده مي5
Specify radius of circle: 6.325 

  قشة زير را رسم كنيد.تمرين : ن �
راهنمايي : فراموش نكنيد كه هنگام وارد 

) را 51.3كردن شعاع شش ضلعي، قطر (
  تقسيم بر دو كنيد.

براي اينكه دايره و شش ضلعي دقيقاً هم 
توانيد مانند قبل مختصات مركز هر دو دايره را با صفحه كليد وارد كنيد تا دقيقاً هم مركز  مركز شوند؛ مي

كه بعد از اين تمرين توضيح داده شده است؛ استفاده كنيد.  OSNAPتوانيد از امكان  ه ميشوند. البت
 OTRACKتوانيد از امكان  همچنين براي اينكه دقيقاً سطح زيرين كله پيچ در دونما هم سطح شوند مي

  توضيح داده شده است.) OSNAPبعد از  OTRACKاستفاده كنيد. (نحوة استفاده از 
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 : راهنمايي OSNAP  
  

OSNAP  يكي از امكانات پركاربرد اتوكد است. واژةosnap  مخفف ،object snap  است و منظور از
اي رسم كنيم كه مركز آن، دقيقاً در انتهاي يك خط  خواهيم دايره آن پرش به اشكال است. فرض كنيد مي

در تنظيمات آن، در  Endpoint و فعال كردن گزينة osnapايم قرار گيرد. با فعال كردن  كه قبالً رسم كرده
هنگام وارد كردنِ مركز دايره، اگر نشانگر ماوس را در نزديكي انتهاي خط ببريد؛ نشانگر، به انتهاي آن 

  توانيم مركز دايره را دقيقاً در انتهاي خط قرار دهيم. كند و با كليك كردن مي پرش مي
را از  F3د آنرا روي نوار وضعيت زده و يا كليد توانيد كلي براي فعال و غير فعال كردن اين امكان، مي

  صفحه كليد بزنيد.
در نوار وضعيت،   osnap براي اينكه تعيين كنيد كه به كدام قسمتهاي اشكال پرش انجام شود؛ روي كليد

ب را انتخا settingsگزينة   ؛            شوند هايي كه ظاهر مي را بزنيد و از گزينه ماوس       راستكليد 
  توانيد محلهاي پرش را تعيين كنيد. شود كه مي اي باز مي كنيد. پنجره

را فعال نكنيد چون بجاي اينكه به ما كمك كند؛ بيشتر مزاحم كار  osnapهاي  هيچ وقت همة گزينه
  خواهد شد. لذا تنها مواردي را فعال كنيد كه به آنها نياز داريد. 

  هاي پر مصرف آن عبارتند از : گزينه
Endpoint به انتهاي خطوط :  
Midpoint به وسط خطوط :  

Center ها : به مركز دايره  
Intersection به محل تقاطع دو خط :  

Perpendicular به محل عمود به شكل :  
Tangent به مماس بر دايره :  

كند  فقط زماني به نقاط پرش مي osnapالبته فراموش نكنيد كه 
  اي را وارد كنيم. د نقطهكه دستوري درحال اجرا باشد و باي
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  : راهنماييOTRACK  
  

OTRACK توانيد كليد آنرا روي  يكي از امكانات مفيد اتوكد است. براي فعال و غير فعال كردن آن مي
  را روي صفحه كليد بزنيد.  F11نوار وضعيت بزنيد و يا كليد 

براي اي باشيد. فراموش نكنيد  نقطهكند كه در حال وارد كردنِ  موقعي عمل مي osnapاين حالت نيز مانند 
  نيز بايد فعال باشد. otrack ،osnapاستفاده از 

  
اي  اي در امتداد افق و يا در امتداد قائم نسبت به نقطه كنيم كه بخواهيم نقطه وقتي استفاده مي otrackاز 

را در انتهاي يك خط قرار  اي رسم كنيم و بجاي اينكه مركز آن دلخواه، تعيين كنيم. مثالً اگر بخواهيم دايره
  ). 1افقيِ آن قرار دهيم (تصوير  امتداددهيم؛ در 

آن  endpointرا روشن كنيد و مطمئن شويد كه حالت  osnapبراي اين منظور 
را روشن كنيد. حال نشانگر ماوس را نزديك نقطة  otrackفعال باشد. سپس 

شانگر ماوس را به سمت انتهاي خط ببريد تا به آن پرش كند. حال به آرامي ن
شود و نشانگر ماوس در امتداد  راست بكشيد. يك مسير نقطه چين، ظاهر مي

  ).  2كند (تصوير  افقيِ انتهاي خط حركت مي
توانيم بجاي اينكه امتداد را از يك نقطه بگيريم؛ امتداد را از دو نقطه بگيريم. بطور مثال اگر بخواهيم  مي

دو گوشة مستطيلها كه مركز دايره، در امتداد 
  ). 1باشد (تصوير 

بدين منظور، مانند قبل، امتداد نقطة اول را 
گيريم و تا نزديكيِ امتداد نقطة دوم حركت  مي
  ). 2كنيم (تصوير مي

نزديكي نقطة دوم  سپس امتداد را رها كرده، به 
گرديم كه  به محلي برمي ). حاال با گرفتن امتداد نقطة دوم،3رويم تا نشانگر به آن پرش كند (تصوير  مي

شوند و اگر اكنون كليك كنيم؛ نقطة  چين مشخص مي امتداد اول را رها كرده بوديم. هر دو امتداد با نقطه
 شود. تقاطعِ دو امتداد وارد مي
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--------------  Arc   -------------- 
  

ينجا  سه حالت پركاربرد آنرا توانيم كمان رسم كنيم كه در ا حالت مي 11با استفاده از اين دستور، به 
  دهيم.  توضيح مي

  بزنيد.   ، كليدdraw  را بزنيد و يا از نوار ابزار  enterرا تايپ كرده،  arcاجراي دستور : كلمة 
انتخاب كنيد؛ بايد حالت رسم كمان را همانجا انتخاب كنيد.    draw | arcالبته اگر اين دستور را از منوي 

  لت را انتخاب كنيم.)حا 11(يعني يكي از 
  

ـ رسم كمان با مشخص كردن سه نقطه از آن : براي رسم كمان در اين 1حالت 
نقطه را با ماوس يا صفحه كليد وارد  3حالت، بعد از اجراي دستور، مختصات 

  ها اهميتي ندارد.) كنيم. (ترتيب نقطه مي
  

در اين حالت بعد از اجراي دستور ـ رسم كمان با مشخص كردن مركز كمان و دو نقطه از آن : 2حالت 
  بجاي دادن نقطة اول در جواب به دستور  

Specify start point of arc or [CEnter]: 
  

فهمانيم كه بجاي دادن نقطة اول  زنيم. با اين كار به اتوكد مي را مي enterرا تايپ كرده  ceحروف 
  خواهد : شود كه مركز كمان را مي ميخواهيم مركز قوس را وارد كنيم. حال دستور ديگري ظاهر  مي

Specify center point of arc: 
كنيم. سپس دو دستور ديگر  در جواب به آن، مختصات مركز قوس را با صفحه كليد و يا با ماوس وارد مي

  خواهند : شوند كه مختصات دو نقطة كمان را مي ظاهر مي
Specify start point of arc: 
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 

  

ها مهم است چون نتيجه  در جواب هركدام، يك نقطة كمان را وارد كنيد. البته ترتيب وارد كردن نقطه
كند (جهت خالف حركت  متفاوت خواهد بود. اتوكد هميشه كمان را در جهت مثبت قطبي رسم مي

  ). مطلب فوق در تصوير زير مشخص است.  هاي ساعت   عقربه
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ـ رسم كمان با مشخص كردن نقطه شروع و پايان و زاوية شمول آن : در اين حالت نقطة شروع 3حالت 
شود. منظور از زاوية شمول اين  كنيم و با دادن زاوية شمول، كمان رسم مي و پايانِ كمان را مشخص مي

دو نقطة يكسان، سه براي   است كه زاوية مركزي متصل به اين كمان چقدر است. در تصويرهاي زير،
درجه داده شده  90و  50، 30زاوية شمول 

  است.
براي استفاده از اين حالت، بعد از اجراي 
دستور، نقطة اول را وارد كنيد. سپس حرف 

e  و سپس كليدenter  را بزنيد. حاال نقطة دوم را وارد كنيد. سپس حرفa  و سپس كليدenter  .را بزنيد
  را بزنيد. در اين حالت نيز، ترتيب وارد كردن نقاط اهميت دارد. enter، اكنون زاوية شمول را نوشته

  
  تمرين : نقشة زير را رسم كنيد. �

اي كه در  راهنمايي : براي پيدا كردن سريع مركز كمان، از نقطه
 90تصوير زير با عالمت ضربدر مشخص شده، خطي به طول 

(كه همان شعاع دايره است؛) در جهت 
يد. نقطة انتهايي اين خط، پايين رسم كن

همان مركز قوس است. پس از رسم 
كمان، اين خط كمكي را پاك كنيد.  البته 

)؛ 90چون در اين تمرين زاوية شمول نيز مشخص است (
  توانيم كمان را درحالت سوم رسم كنيم. مي
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--------------  MText   -------------- 

  

را از نوار ابزار   شود. براي اجراي آن، كليد  استفاده مياز اين دستور براي نوشتن متن روي نقشه 
draw  بزنيد و يا كلمةmtext   ،را نوشتهenter خواهيد متن نوشته شود؛  اي كه مي را بزنيد. حال در ناحيه

توانيد  توانيد متن را داخل آن تايپ نماييد. مي شود كه مي اي ظاهر مي با ماوس كادري رسم كنيد. پنجره
آنرا عوض كنيد ولي اندازة نوشته را  ) font(وشته شده در اين پنجره را با ماوس انتخاب كرده، قلممتن ن
  توانيد داخل اين پنجره تغيير دهيد. نمي

، نشانگر ماوس را روي متن ببريد و روي آن كليك كنيد okبراي تغيير اندازة نوشته، بعد از زدن كليد 
 راستبزنيد و يا روي متن كليد  standard toolbarاز نوار ابزار  را  (آنرا انتخاب كنيد) سپس كليد 

شود كه كلية  اي ظاهر مي را انتخاب كنيد. پنجره propertiesهاي ظاهر شده،  ماوس را بزنيد و از گزينه
كه در   Text heightدهد. در مقابل گزينة   مشخصات شكل انتخاب شده را در اختيار شما قرار مي

 مقدار پيش فرض آناست؛ عددي نوشته شده است (  Textمجموعة  
را بزنيد.  enter). عدد بزرگتر و يا كوچكتري تايپ كنيد و است 2.5

را ببنديد و براي  propertiesبعد از يافتن عدد مطلوب، پنجرة 
صفحه كليد را  Escخارج شدن متن از حالت انتخاب، دو بار كليد 

 بزنيد.
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   دستورات ويرايشي :
). از اينجا به بعد، eraseراتي كه تا كنون بيان شدند؛ از دستورات ترسيمي اتوكد بودند (بجز دستور دستو

  شويم. با چند دستور ويرايشي پركاربرد اتوكد آشنا مي
 
 
  

--------------  Move   -------------- 
  

ين اول را به ياد بياوريد. در كنيم. تمر ايم استفاده مي از اين دستور براي جابجا كردن اشكالي كه رسم كرده
توانيم براي راحتيِ كار، ابتدا بدنة پيچ را در محلي دلخواه رسم كنيم و سپس آنرا با  نماي جانبيِ پيچ، مي

  به محل مناسب جابجا كنيم. (شكل زير) moveدستور 
  

  
  

اي را  بعد از آن، نقطهبراي جابجا كردن يك شكل بايد يك نقطه از شكل را بعنوان نقطة مبنا تعيين كنيد و 
شكل باال، نقطة مبنا، وسط ضلعِ سمت چپِ مستطيل و نقطة  2بعنوان نقطة مقصد تعيين كنيد. در تصوير

  مقصد، وسط ضلع سمت راست كله پيچ تعيين شده است.
. را بزنيد enterرا نوشته و  moveبزنيد و يا كلمة  modifyرا از نوار ابزار   براي اجراي دستور، كليد 

خواهيد جابجا شوند را  گردد. شكل يا اشكالي كه مي در خط دستور ظاهر مي   :Select objectsپيغام 
خواهد. شود و نقطة مبنا را از شما مي را بزنيد. پيغامي ظاهر مي enterانتخاب كنيد و بعد از اتمام انتخاب، 

   Specify base point or displacement:   
  خواهد : شود و نقطة مقصد را مي وارد كنيد سپس پيغام ديگري ظاهر ميدر جواب ، نقطة مبنا را 

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 
  در جواب آن، نقطة مقصد را وارد كنيد.

  
 اين صورت، پس  واحد شكل را پايين بياوريد. در 60خواهيد مثالً  آيد كه مي نكته : گاهي نيز پيش مي

   60-,0، بجاي وارد كردن نقطة مبنا، با صفحه كليد عبارت  enterاز اجراي دستور و انتخاب شكل و زدن 
 use<با اين كار، گزينة زنيم. ( را مي enterزنيم و بجاي وارد كردن نقطة مقصد، فقط  را مي enterرا نوشته، 

first point as displacement< ايم؛ بعنوان بردار جابجايي  ختصاتي كه بجاي نقطة مبنا وارد كردهتأييد شده است و م
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  )شود. استفاده مي
  

اي با فاصله از خط رسم كنيد. سپس با استفاده از  تمرين : يك خط دلخواه رسم كنيد . سپس دايره �
  ، دايره را جابجا كنيد تا مركز دايره در نقطة انتهاي خط قرار گيرد.moveدستور 

  راهنمايي :
آن فعال باشند.  Centerو  Endpointروشن باشد و حالتهاي  osnap، مطمئن شويد كه  moveبل از اجراي دستور ق

  را خاموش يا روشن كرده و يا تنظيمات آنرا تغيير دهيم. osnapتوانيد در حين اجراي دستور نيز  البته مي
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--------------  Copy   -------------- 
  

شود.  نحوة استفاده از اين دستور  گرفتن از يك شكل يا چند شكل استفاده مي از اين دستور براي كپي
، شكلِ  moveباشد. تنها تفاوت اين دو دستور، در اين است كه در دستور  مي   moveدقيقاً مانند دستور 

 ، شكل اصلي در copyشود ولي در دستور  اصلي از مكان فعلي برداشته شده،  به مقصد انتقال داده مي
  شود. ماند و يك كپي از آن، به مقصد انتقال داده مي جاي خود باقي مي

  
و يا انتخاب از   enterو زدن  copyو يا تايپ كلمة   modifyاز نوار ابزار   اجراي دستور : زدنِ كليد 

 modify | copyمنوي 

  
  پيغامهاي خط دستور :

  
 :Select objectsزنيم      را مي enterكنيم سپس  شكل يا شكلهاي مورد نظر را انتخاب مي

  :Specify base point or displacement, or [Multiple]كنيم    نقطة مبنا را وارد مي
Specify second point of displacement or  

  >use first point as displacement<   دهيم نقطة مقصد را مي
  
  
  
 الت نكته : يك حالت ديگر استفاده از اين دستور، حmultiple  است. در اين حالت، بعد از اينكه

توانيم در تعداد زيادي نقطة مقصد، كپي از شكل قرار بدهيم. براي  يكبار نقطة مبنا را تعيين نموديم؛ مي
و سپس  mحرف  :Specify base point or displacement, or [Multiple]اين منظور، در جوابِ 

enter زنيم. سپس در جواب  را ميSpecify base point: ،سپس به تعداد مورد   ، نقطة مبنا را وارد كرده
  كنيم. نياز، در نقاط مقصد كليك مي

  را بزنيد. enterبعد از اتمام تعداد كپي مورد نياز، كليد 
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--------------  Rotate   -------------- 
  

اي را  يك يا چند شكل بايد نقطه كنيم. براي چرخاندنِ از اين دستور براي چرخاندن اشكال استفاده مي
بعنوان نقطة مبنا تعيين كنيم. اين نقطه، همان مركز دوران خواهد بود. درست است كه نقطة مبنا تأثيري در 

اي  ميزان چرخش شكل ندارد ولي در محل قرارگيري شكل، پس از چرخش تأثير خواهد داشت. لذا نقطه
هيد آن نقطه از خوا را بعنوان نقطة مبنا تعيين كنيد كه مي

  شكل، سر جاي خود بماند و بقية شكل چرخانده شود.
  

و   modifyاز نوار ابزار   اجراي دستور : زدنِ كليد 
   enterو زدن  rotateيا تايپ كلمة 

  
  پيغامهاي خط دستور :

  :Select objectsزنيم      را مي enterكنيم سپس  شكل يا شكلهاي مورد نظر را انتخاب مي
  :Specify base pointكنيم     نا را وارد مينقطة مب

  Specify rotation angle or [Reference]: 30       30دهيم مثالً  زاوية چرخش را مي
  
  رجوعي است. در اين حالت بجاي اينكه زاوية نكته : يك حالت ديگر استفاده از اين دستور، حالت

بعد از دوران را  وران و زاوية مطلوب براي آن قسمت، چرخش را بدهيم؛ زاوية قسمتي از شكل، قبل از د
شود و بعنوان زاويه  دهيم. (تفاوت اين حالت با قبل اين است كه تفاوت دو زاوية داده شده محاسبه مي مي

  درجه است؛ 30گردد.) مثالً بجاي اينكه براي شكل بااليي بگوييم زاوية دوران  چرخش تعيين مي
درجه وارد كنيم. براي استفاده از اين  84درجه و زاوية دلخواه جديد را  54را توانيم زاوية رجوعي  مي

  كنيم : حالت، بعد از تعيين نقطة مبنا، چنين عمل مي
  

   Specify rotation angle or [Reference]: rزنيم        را مي enterو سپس   rحرف 
 Specify the reference angle <0>: 54كنيم        زاوية رجوعي را وارد مي

         Specify the new angle: 84كنيم        زاوية جديد را وارد مي 
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--------------  Scale   -------------- 
  

كنيم. نحوة استفاده از اين دستور بسيار شبيه به دستور  از اين دستور براي تغيير اندازة اشكال استفاده مي
rotate طة مبنا تعيين كنيم و همچنين حالت رجوعي نيز است. يعني مثل آن بايد نق

  قابل استفاده است.
  
  

و يا انتخاب از  enterو زدن  scaleو يا تايپ كلمة   modifyاز نوار ابزار   اجراي دستور : زدن كليد 
  Modify | Scaleمنوي 

  
  پيغامهاي خط دستور :

  :Select objectزنيم      يرا م enterكنيم سپس  شكل يا شكلهاي مورد نظر را انتخاب مي
      :Specify base pointكنيم         نقطة مبنا را وارد مي

  Specify scale factor or [Reference]: 1.2    2/1دهيم. مثالً  نسبت تغيير اندازه را مي
  

  شوند.  برابر بزرگ مي 2/1بعد از اتمام دستور فوق، كلية شكلهاي انتخاب شده، 
  
 رد حالت رجوعي در اين است نسبت تغيير اندازه را خودمان محاسبه نكنيم. مثالً طول يك نكته : كارب

بشود. يك راه اين است كه نسبت تغيير اندازه را محاسبه   40.2خواهيم   است و مي   31.4خط اكنون 
تر، استفاده از  ) ولي راه دقيقتر  وساده  31.4      1.28  40.2كنيم و از همان حالت قبل استفاده كنيم (

  كنيم : حالت رجوعي است. براي استفاده از اين حالت، بعد از تعيين نقطة مبنا چنين عمل مي
  

  Specify scale factor or [Reference]: rرا مي زنيم       enterو سپس  rحرف 
   Specify reference length <1>: 31.4كنيم      اندازة رجوعي را وارد مي

  Specify new length: 40.2كنيم       جديد را وارد مي اندازة دلخواه
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--------------  Mirror   -------------- 
  

سازي اشكال حول يك  از اين دستور براي قرينه
  شود.  محور تقارن استفاده مي

براي مشخص كردن محور تقارن، دو نقطه از 
كنيم. گزينة ديگري كه  اين محور را وارد مي

  سازي، شكل اصلي پاك شود يا باقي بماند. اين است كه پس از قرينه نيم؛ بايد تعيين ك
  

و يا انتخاب   enterو زدن   mirrorو يا تايپ كلمة   modifyاز نوار ابزار   اجراي دستور : زدنِ كليد 
 modify | mirrorاز منوي 

  
  پيغامهاي خط دستور :

  
 :Select objectsزنيم      را مي enterكنيم سپس  شكل يا شكلهاي مورد نظر را انتخاب مي

  :Specify first point of mirror lineكنيم       نقطة اول محور تقارن را مشخص مي
   :Specify second point of mirror lineكنيم     نقطة دوم محور تقارن را مشخص مي

Delete source objects? [Yes/No] <N>:  
  yرا بزنيد و اگر آنها را الزم نداريد (بايد پاك شوند) حرف  enterتنها اگر شكل اصلي را الزم داريد 

  را بزنيد. enterوسپس 
  
  
  
  نكته : يكي از مصارف عمدة دستورmirror باشد. براي رسم سريعتر  ، براي رسم اشكال متقارن مي

كنيم و نيمة ديگر را با استفاده از اين دستور  آنها، يك نيمه از آنرا رسم مي
كنيم. مانند شكل روبرو كه نيمة سمت چپ رسم شده و نيمة  سازي مي قرينه

  ديگر، به كمك اين دستور، قرينه سازي شده است.
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--------------  Trim   -------------- 
  

دستور  كنيم. همانطور كه مشاهده كرديد؛  از اين دستور براي حذف يك تكه از يك شكل استفاده مي
erase خواهيم با استفاده از اين دستور، تنها يك قسمت از شكل را  كند. حال مي پاك مي كل يك شكل را

  پاك كنيم.
داريم. و يك شكل را بعنوان مرزي براي پاك كردن،  متقاطعبراي استفاده از اين دستور، نياز به اشكال 

  كنيم. تعيين مي
 

در تصوير روبرو، خط قائم را بعنوان مرز پاك كردن تعيين 
از خط افقي، قسمت قرار گرفته در سمت راست مرز  نموده و

  ايم. پاك كرده trimرا با دستور 
  

و يا انتخاب از  enterو زدن  trimو يا تايپ كلمة   modifyاز نوار ابزار   اجراي دستور : زدنِ كليد 
  Modify | Trimمنوي 

  
  پيغامهاي خط دستور :

 

Select cutting edges ... 

 :Select objectsزنيم      را مي enterكنيم و سپس  مرز را انتخاب ميشكل يا شكلهاي 

  :Select object to trim or [Project/Edge/Undo]                  در جواب اين پيغام،
  كنيم. اي كه بايد حذف شود؛ كليك مي روي لبه        

  
وير سمت راست، روي قسمت قرار در هر دو شكل زير، خط قائم بعنوان مرز تعيين شده است. در تص

گرفته در سمت راست مرز كليك شده ولي در در تصوير سمت چپ، 
  روي قسمت قرار گرفته در سمت چپ مرز كليك شده است.
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--------------  Fillet   -------------- 
  

  كنيم. از اين دستور براي گرد كردن محل تقاطعِ دو خط استفاده مي
  

  
  

را  filletبايد شعاعِ گرد شدن را تعيين نماييد. بدين منظور يك مرتبه دستور   گوشه، براي گرد كردن يك
كنيم و با تعيين  كنيم. سپس يك مرتبة ديگر دستور را اجرا مي كنيم و شعاع را براي آن تعيين مي اجرا مي

  كنيم. دو ضلعِ يك گوشه، لبة گوشه را گرد مي
  

و يا انتخاب از  enterو زدن  filletو يا تايپ كلمة   modifyبزار از نوار ا  اجراي دستور : زدنِ كليد 
  Modify | Filletمنوي 

) در نوار ابزار اشتباه هاست كه براي پخ زدن گوشه chamfer دستور( را با كليد  توجه كنيد كه كليد 
  نكنيد.

  

  پيغامهاي خط دستور :
  

  ـ براي تعيين شعاع (تغيير شعاع فعلي) :1
  

  Current settings: Mode = TRIM, Radius = 8.0000دهد        ي را نمايش ميشعاع فعل
  :Select first object or [Polyline/Radius/Trim]زنيم   را مي enterو سپس  rحرف 

  :<Specify fillet radius <8.0000زنيم.           رامي enterمقدار شعاع دلخواه را نوشته، 
  ـ براي استفاده :2

  

  Current settings: Mode = TRIM, Radius = 8.0000دهد        اع فعلي را نمايش ميشع
  :Select first object or [Polyline/Radius/Trim]كنيم          يك خط گوشه را انتخاب مي
  :Select second objectكنيم                                            خط ديگرگوشه را انتخاب مي

بزرگتر از طول خط   آيد و آن اين است كه شعاع گرد كردن، مشكلي پيش مي filletگاه در اجراي دستور 
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گرد كنيم. چنين كاري غير  10واحد باشد و بخواهيم آنرا با شعاع  8باشد. مثالً طول يكي از خطها تنها 
ينصورت اگر شعاع اشتباه گردد. در ا ظاهر مي  Radius is too largeممكن است و در خط دستور پيغام  

  ايد؛ طول آنرا تصحيح نماييد. است؛ آنرا تغيير دهيد و اگر طول خط را اشتباهاً كوتاه كشيده
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--------------  Pedit   -------------- 
  

polyline توانيم آنرا با دستور  يك شكل يكپارچة متشكل از خط و كمان است كه ميpline .ترسيم كنيم  

  
  
  

بوجود بياوريم و سپس آنها را به  line  ،arc  ،filletتوانيم چنين شكلي را با دستورهاي  البته مي
polyline .تبديل كنيم  

  

  
  
  

البته شرط يكپارچه شدن اين اشكال، اين است كه نقاط انتهايي آنها همپوشاني داشته باشند يعني بين 
  خطوط و كمانها فاصله وجود نداشته باشد.

  
شود ولي ما از آن براي يكپارچه  ها بكار برده مي polyline، در اصل براي ويرايش كردن  peditدستور 

كنيم. شايد اين سؤال برايتان پيش آيد كه منظور از يك مجموعة  كردنِ خطوط و كمانهايمان استفاده مي
  يكپارچه چيست؟
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اي مثل تصوير فوق كليك كنيم؛ اگر  روي يك جزء از مجموعه  ؛وقتي كه دستوري درحال اجرا نباشداگر 
شوند (تصوير سمت راست در شكل فوق)  اي يكپارچه باشد؛ كلية اجزاء آن با هم انتخاب مي مجموعه

شود. (تصوير سمت چپ در شكل فوق). در فصل  تنها آن جزء انتخاب مي ولي اگر يكپارچه نشده باشد؛ 
  د مقطعها بصورت يكپارچه و بسته باشند.بعد، براي سه بعدي كردن ترسيمات خواهيد ديد كه باي

  
و  peditبراي استفاده از اين دستور، ابتدا خط و كمانهاي الزم را رسم كنيد. سپس با اجراي دستور 

كنيم (توضيح اين مطلب در شرح پيغامها مشخص  تبديل مي polylineانتخاب يكي از اجزاء، آنرا به 
  كنيم. ) ميJoinاست). سپس بقية اجزاء را به آن متصل (

  
و يا انتخاب  enterو زدن  peditو يا تايپ كلمة   modify IIاز نوار ابزار   اجراي دستور : زدنِ كليد 

  Modify | Polylineاز منوي 

  
  پيغامهاي خط دستور :

 

 :Select polylineيكي از خطها و يا كمانهاي مجموعه را انتخاب كنيد     

 Object selected is not a polylineنيست      polylineدهد كه اين شكل،  پيغام مي

Enter  را بزنيد تا به يكpolyline      تبديل شودDo you want to turn it into one? <Y< 
  
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/LtypeGen /Undo]: j      

و سپس  jخواهيد انجام دهيد و در جواب حرف  كه چه تغييري مي شود در پيغام فوق، از شما پرسيده مي
enter  .را بزنيد  

   :Select objectsرا بزنيد      enterاجزاء ديگر را انتخاب كنيد و سپس 

 segments added to polyline 9 دهد كه چند جزء اضافه شدند      نمايش مي
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Enter an option [Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:  

خواهيد انجام دهيد. چون كار با اين دستور تمام شده؛  شود كه چه تغييري مي مجدداً از شما پرسيده مي
enter .را بزنيد  

  
  
  هميشه بعد از اجراي اين دستور، كنترل كنيد كه بدرستي اجزاء يكپارچه شده باشند. بدين  1نكته :

اي  روي يك قسمت از مجموعه كليك كنيد؛ اگر مجموعه  ؛دستوري درحال اجرا نباشد وقتي كهمنظور، 
  شوند. يكپارچه باشد؛ كلية اجزاء با هم انتخاب مي

  
  
  ايد؛ به هم متصل كند.  تواند اجزائي را كه ترسيم كرده آيد كه اين دستور نمي : گاهي پيش مي 2نكته

  آيد : اغلب، مشكل از دو مورد بوجود مي
  

اي جزئي). براي كنترل اين مورد روي نقاط  ـ خطوط و كمانها، با هم فاصله دارند (حتي فاصله1        
  تماس آنها زوم كنيد و در صورت وجود اين مشكل، آنها را به هم برسانيد.

ـ قسمتي از خطوط روي هم افتاده است. براي كنترل اين مورد هر خط را به تنهايي انتخاب كنيد 2        
و كنترل كنيد كه دو انتهاي آن روي خط ديگري نيامده باشد. گاه نيز ممكن است يك خط را دوبار كشيده 
باشيد (كامالً روي هم افتاده باشند) در اينصورت، هر دو را پاك كنيد و يك خط جديد بجاي آنها رسم 

  نماييد.
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  تمرين : نقشة زير را رسم كنيد. �
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  نينماهاي رسم ف يادآوري :
كنند. ابتدا از يك زاوية دلخواه به قطعه  آنرا در سه نما رسم مي در رسم فني، براي تشريح يك قطعه، 

كنيم  ناميم. سپس از سمت چپِ نماي روبرو به قطعه نگريسته، رسم مي نگريم و آنرا نماي روبرو مي مي
(نماي جانبي). براي 
نمايِ سر، از همان 
سمت روبرو، به باالي 

رويم و به آن  قطعه مي
نگريسته و آنرا رسم 

  كنيم. مي
توان براي  البته مي

تشريح بهتر قطعه، نماي پرسپكتيو را نيز به سه نماي فوق اضافه كنيم. در شكل زير چهارنماي ذكر شده 
 براي يك قطعة آزمايشگاه رسم شده است.

  
  شيوة انجام اين كار به اين طريق است :

كنيم و فايل را  ا رسم ميـ نماهاي رسم فني (سه نما) ر1
، نام  24كنيم. (مثالً براي قطعة شمارة  مي )Save(ذخيره 

  بگذاريد) 2d_24فايل را  
ـ سپس با روشهايي كه در اين فصل توضيح داده 2

از بعضي از قسمتهاي ترسيمات دو بعدي   شود؛ مي
بعدي تبديل  كنيم و آنها را به احجام سه استفاده مي

كنيم  را با نامي جديد ذخيره ميكنيم. سپس فايل  مي
)Save As( ِمثالً با نام) .3_24dكنيم  بعدي) تهيه مي ). در نهايت يك تصوير سه بعدي از فايل جديد (سه

توضيح داده شده است).  4كنيم. (طريقة انجام اين كار، در فصل و آنرا به فايل اوليه (دوبعدي) اضافه مي
  )24يم. (مثالً با نام كن در نهايت فايل نهايي را ذخيره مي
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  روشهاي ترسيم سه بعدي :
  باشد : كنيم؛ به شرح زير مي روشهايي كه ما از آنها براي ساخت احجام سه بعدي استفاده مي

  
توانيم به سه حالت، آنرا به  ). در اين روش، مي1كنيم (تصوير : ابتدا سطح مقطع را رسم مي extrudeـ 1

). در حالت ديگر، 2كنيم (تصوير حالت، تنها ارتفاع را مشخص مي بعدي تبديل كنيم. در يك حجمي سه
) و در حالت ديگر، بجاي 3كنيم (تصوير اي نيز براي پخ شدن اضالع جانبي وارد مي عالوه بر ارتفاع، زاويه

  كنيم. يك شكل را بعنوانِ مسيرِ حجم دهي تعيين مي  دادن ارتفاع،

  
  

  در شكل فوق) سر و كار داريم. 2كه البته ما بيشتر با حالت اول (تصوير
  
) و سپس با مشخص كردنِ 1كنيم (تصوير : در اين روش نيز، ابتدا سطح مقطع را رسم مي revolveـ 2

مقطع حول محور چرخانده  )، و با مشخص كردن زاوية چرخش، سطح2يك محور براي چرخش (تصوير
  )5و 4و3آيد. (تصويرهاي  شده و حجم بوجود مي

  

  
  

  درجه تعيين شده است. 360، 5درجه و در شكل  270، 4درجه،  در شكل  90زاوية چرخش ، 3در شكل 
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  بعدي : ويرايش سه
توان آنها را تنها  توانيم اشكالي را بوجود آوريم كه نمي بعدي، مي با استفاده از برخي دستورات ويرايش سه

  با دستورات ترسيمي بوجود آورد.
بعدي بوجود بياوريم. ولي  توانيم تنها با دستورات ترسيمي سه ا نميدر شكل زير ر 1بعنوان مثال تصوير

اي با قطري برابر با قطر سوراخ بسازيم. سپس استوانه را  توانيم ابتدا مكعب را بسازيم و سپس استوانه مي
  ، استوانه را از مكعب كم كنيم.  subtractدر محل مناسب قرار دهيم و با استفاده از دستور  

  

  
  

شود كه  اي مانند چرخاندنِ احجام  مي بعدي براي ويرايشهاي ساده ديگر از دستورات ويرايش سهبرخي 
  شود. در اين فصل توضيح داده مي
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--------------  Extrude  -------------- 
  

دنِ چنانچه گفته شد؛ از اين دستور براي حجم دهي يك سطح مقطع، با دادنِ ارتفاع، زاوية پخ زدن و يا دا
  دهيم. شود. كه در اينجا دو حالت اول را توضيح مي مسيري براي حجم دهي استفاده مي

  

  نحوة يكپارچه شكل انتخابي براي حجم دهي بايد بسته و يكپارچه باشد: فراموش نكنيد كه  1نكته) .
  توضيح داده شد.) peditكردن اشكال، در دستور 

  از دستور : وقتي سطح مقطع را با استفاده  2نكتهextrude  و ياrevolve كنيم؛ سطح  حجم دهي مي
توانيم از آن بعنوان يك شكل دوبعدي استفاده  شود. لذا ديگر نمي مي تبديلبعدي  مقطع، به يك حجم سه

كنيم. پس اگر سطح مقطع را نياز داريد (مثالً براي استفاده در يكي از نماهاي رسم فني)؛ قبل از اعمال 
  آن يك كپي تهيه كنيد. اين دستورها، از

  
و يا انتخاب  enterو زدن  extrudeو يا تايپ كلمة   solidsاز نوار ابزار   اجراي دستور : زدنِ كليد 

  Draw | Solids | Extrudeاز منوي 

  شوند. كند و سپس پيغامهاي دستور، ظاهر مي بعد از اجراي دستور، برنامه چند لحظه مكث مي
  

  پيغامهاي خط دستور :
  

  ـ براي حجم دهي تنها با دادنِ ارتفاع :1
 :Select objectsرا بزنيد                       enterشكل يا اشكال مورد نظر را انتخاب كرده،  

 Specify height of extrusion or [Path]: 30را بزنيد      enterميزان ارتفاع را نوشته، 

  :<Specify angle of taper for extrusion <0    د)شو (صفر درجه تأييد مي را بزنيد enterتنها 
  

  ـ براي حجم دهي با دادنِ ارتفاع و زاوية پخ زدن :2
   30در جواب پيغام سوم، زاوية پخ را وارد كنيد. مثالً 

  Specify angle of taper for extrusion <0>: 30را بزنيد         enterزاويه را نوشته، 
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  شوند : شود و پيغامهاي خطا ظاهر مي نمي گاه، حجم سازي انجام  �
Unable to extrude the selected object. 

شود كه شكلهاي انتخاب شده براي حجم دهي، مناسب نباشند. اغلب موقعي  اين جمله زماني ظاهر مي
 peditافتد كه شكل، بسته و يا يكپارچه نباشد. (نحوة يكپارچه كردن اشكال، در دستور  اين اتفاق مي

  توضيح داده شد.)
Modeling Operation Error: 
The Draft angle results in a self intersecting body. 
Unable to extrude the selected object. 

شود كه زاوية داده شده آنقدر زياد باشد كه قبل از اتمام ارتفاع، اضالع جانبي به  اين جمله زماني ظاهر مي
  ن مشكل، يا ارتفاع را كاهش دهيد و يا زاويه را.هم برسند. براي رفع اي
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 : 3 راهنماييd orbit 
  

چرخند تنها زاوية ديد ما  را بچرخانيم (اشكال و احجام نمي زاوية ديدتوانيم  با استفاده از اين دستور مي
كند كه مانند اين است كه بجاي اينكه جسمي را جلوي  تغيير مي

چرخيم و از زاوية دلخواه به آن ديد بچرخانيم؛ خودمان دور آن ب
  بنگريم).

در نوار   براي استفاده از اين امكان، روي كليد 
 View | 3Dكليك كنيد و يا از منو  standard toolbarابزار 

Orbit  .را انتخاب كنيد  
شود كه در  يك دايرة سبز رنگ در مركز صفحة ترسيم ظاهر مي

  .چار گوشة آن چهار دايرة كوچك وجود دارند
آيد. اگر در اين  در مي  اگر نشانگر ماوس را به خارج از دايرة بزرگ ببريم؛ نشانگر ماوس به شكل  

توانيد با حركت دادن ماوس، زاوية ديد را حول محوري  حالت كليك كنيد و كليد ماوس را نگه داريد؛ مي
  شكل زير)در  1عمود بر مانيتور بچرخانيد. (تصوير

  

  
  

آيد.  مي در  هاي كوچك سمت راست يا چپ ببريد؛ نشانگر به شكل  اگر نشانگر ماوس را روي دايره
اگر در اين حالت عمل فوق را انجام دهيد؛ زاوية ديد حول خطي عمودي فرضي، واقع در وسط صفحة 

  در شكل فوق) 2چرخد. (تصوير نمايش مي
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آيد. كه  مي در  هاي كوچك باال يا پايين ببريد؛ نشانگر به شكل  اگر نشانگر ماوس را روي دايرهو 
  در شكل فوق) 3توانيد زاوية ديد را حول خطي افقي واقع در وسط صفحة نمايش بچرخانيد. (تصوير مي
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 : نماهاي ديد  راهنمايي)Views( اي ديد ه و پنجره)View ports( 
  

(پايين)  Bottom(باال) ،  topنماهاي ديد استانداردي براي اتوكد تعريف شده است. بعنوان مثال نماهاي 
 ،Left  ،Right  ،Front  ،Back  ،SW Isometric  ، (ايزومتريك جنوب غربي)SE Isometric 

   NW Isometricو  NE Isometric(ايزومتريك جنوب شرقي) ، 
  باشد. مي )top(اي ديد پيش فرض براي اتوكد نماي باال كه نم

  

  يكي از نماهاي موجود را انتخاب كنيد. View | 3D Viewsبراي تغيير نماي ديد فعلي، از منوي 
  

  
  
هاي ديد را نيز تغيير دهيد. يعني بجاي اينكه تنها يك پنجرة ديد داشته باشيد و  توانيد تعداد پنجره مي

توانيد مثالً چهار نماي ديد داشته باشيد. با اين كار، ناحية  نماي ديد آنرا تغيير دهيد؛ مي مجبور باشيد مرتباً
  توانيد در آنِ واحد، چهار نماي ديد را با هم ببينيد. شود و مي ترسيم به چهار قسمت تقسيم مي

  
انتخاب كنيد. را  ...View | Viewports | New Viewportsهاي ديد، گزينة  براي تغيير تعداد پنجره

  شود.  اي باز مي پنجره
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را انتخاب كنيد  Four: Equalبراي داشتنِ چهار پنجرة ديد، در ليست سمت چپ پنجرة باز شده، گزينة 

را انتخاب كنيد. اكنون، چهار نمايي كه قرار است اعمال شوند؛ در  3D، گزينة  :setupسپس در قسمت 
توانيد روي هر كدام كليك كنيد و از قسمت زير آن  ميشوند.  نمايش داده مي Previewقسمت 

)Change view to:.نماي ديد آنرا نيز تغيير دهيد ، (  
  شود. در پنجره را بزنيد. ناحية ترسيم به چهار پنجره ديد تقسيم مي okكليد 

 
هاي ديد را بصورت شكل روبرو در آوريد. تا چيزي شبيه به  بهتر است كه پنجره

  ي باشد.نماهاي رسم فن
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  هاست. تر از بقية پنجره هاي ديد فعال است كه كادر دورِ آن، ضخيم در آنِ واحد، تنها يكي از پنجره
  براي اينكه پنجرة ديد ديگري را فعال كنيد؛ داخل آن پنجره كليك كنيد.

  

  
 
  

  
  
  
 : تذكر 

  تور.قبل از اجراي دستورات به پنجرة ديد مناسب برويد نه بعد از اجراي دسهميشه 
  

اي در كنار استوانة باالي قطعة شكل روبرو رسم كنيد؛ ابتدا به پنجرة ديد باال  خواهيد دايره مثالً اگر مي
را اجرا كنيد. (اگر اين كار را انجام ندهيد؛ چون در موقع اجراي دستور،  circleبرويد؛ سپس دستور 

شود و نمي  رسم دايره استفاده مي مختصات آن پنجره، براي پنجرة ديگري فعال بوده است؛ محورهاي 
  توانيد نتيجه را بدرستي مشاهده كنيد.)
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  تمرين : �
 

  الف ) فايل جديدي باز كنيد و نقشة دو بعديِ زير را رسم كنيد.
  

  
  

 
  . )File | Save(ب) فايل قسمت الف را ذخيره كنيد

سپس قطعة سه بعدي روبرو را با استفاده از ترسيمات قسمت 
 File | Save(و فايل را با نام جديدي ذخيره كنيدالف بسازيد 

As(... .  
  

يكپارچه كنيد و  peditراهنمايي : شكل دوبعدي نماي روبرو را با استفاده از دستور 
  حجم دهيد. extrudeبا دستور  )48.25(به اندازة عرض مورد نياز 

  

 
 

  يد.ج) ناحية ترسيم را به چهار پنجرة ديد مانند شكل روبرو تقسيم كن
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--------------  Revolve  -------------- 
  

از اين دستور براي حجم دهي يك سطح مقطع، با چرخاندنِ آن حول يك محور با مشخص كردن زاوية 
  شود. چرخش استفاده مي

  سطح مقطع بايد بسته و يكپارچه باشد.، extrudeبراي اين دستور نيز مانند 
  

و يا انتخاب  enterو زدن  revolveو يا تايپ كلمة   solidsر ابزار از نوا  اجراي دستور : زدنِ كليد 
  Draw | Solids | Revolveاز منوي 

  
  پيغامهاي خط دستور :

  
 :Select objects               را بزنيد  enterشكل يا اشكال مورد نظر را انتخاب كرده، 

  

Specify start point for axis of revolution or define axis by [Object/X (axis)/  
  :[Y (axis)                                                   يك نقطه از محور دوران را وارد كنيد

  

  :Specify endpoint of axisنقطة ديگري از محور دوران را وارد كنيد                    
  

  :<Specify angle of revolution <360را بزنيد     enterزاوية دوران را تايپ كرده، 

  
  رسم كنيد.  80و ارتفاع   50و قطر خارجي   30مثال : يك لولة توخالي با قطر داخلي  �
  توانيم به دو طريق اين شكل را رسم كنيم : مي

  

دو استوانه  بسازيم   extrudeـ با استفاده از دستور 1
اي  هو ديگري را از داير 30اي به قطر  (يكي را از دايره

سازيم). سپس با استفاده از دستور  مي 50به قطر 
subtract شود) ، استوانة  (كه بعداً توضيح داده مي

  كوچك را از استوانة بزرگ كم كنيم.
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  : revolveـ با استفاده از دستور 2
)) و ارتفاع  )30-50 2= 10(  10كنيم. سطح مقطع، يك مستطيل به عرض  ابتدا سطح مقطع را رسم مي

كنيم  ) از لبة مستطيل رسم مي 30 2=  15( 15است. بعد از رسم مستطيل، يك خط قائم به فاصلة   80
كنيم. سپس دستور  مستطيل را يكپارچه مي pedit(كه همان محور دوران است). سپس با استفاده از دستور 

revolve دو نقطة انتهايي خط را كنيم. بعد از آن،  را اجرا كرده، مستطيل را بعنوان سطح مقطع انتخاب مي
را بزنيد تا مقدار پيش فرض  enterكنيم (تنها  درجه تأييد مي 360كنيم. سپس زاوية دوران را  انتخاب مي

  كنيم. ايم؛ پاك مي اي را كه رسم كرده است؛ تأييد شود). بعد از پايان حجم دهي خط كمكي 360كه 
  

  مراحل فوق در شكل زير مشخص است.

  
  
  رسم كنيد. revolveزير را با استفاده از  تمرين : قطعة �

  
  راهنمايي : سطح مقطع را بصورت زير رسم كنيد.

بعد از  lineكه براي رسم خطوط شيب، در دستور   
مشخص كردن نقطة پاييني، نقطة بااليي را بصورت 

كنيم. بعد از رسم سطح مقطع، محور را  وارد مي 60<90@
تعيين  revolveنتهايي آنرا براي محور كشيم تا به راحتي نقاط ا نيز مي

كنيم. بدين منظور، مانند شكل سمت راست، از دو 
خط كمكي استفاده كنيد. سپس با استفاده از دستور 

pedit  سطح مقطع را يكپارچه كنيد و در نهايت ،
ي را درجه، حجم را بسازيد. در نهايت خطوط كمك 270و تعيين محور دوران و زاوية  revolveبا دستور 

  پاك كنيد.
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 : انواع نمايش اشكال سه بعدي راهنمايي  
  

نوع نمايش براي احجام سه بعدي  7توانيد براي يك پنجرة ديد، نوع نمايش احجام را انتخاب كنيد.  مي
  وجود دارد :

  

  شود. : در اين حالت كلية خطوط و وجوه احجام نمايش داده مي 2D Wireframeـ  1
  شوند. بعدي نمايش داده مي ند حالت قبل است با اين تفاوت كه محورهاي مختصات بصورت سه: مان 3D Wireframeـ  2
شود و خطوط پشتي، نمايش  : مانند حالت قبل است با اين تفاوت كه تنها خطوط جلويي احجام نمايش داده مي Hiddenـ  3

  شوند. داده نمي
  شود (البته سايه روشن نرم نيست) داده مي روشن زده شده نمايش -: حجم بصورت سايه  Flat Shadedـ  4
  تر است. : سايه روشن نرم Gouraud Shadedـ  5
  شود. ، با اين تفاوت كه خطوط جلويي نيز نشان داده مي Flat shaded: مانند  Flat Shaded, Edges Onـ  6
جلويي نيز نشان  است با اين تفاوت كه خطوط Gouraud shaded: مانند  Gouraud Shaded, Edges Onـ  7

  شود. داده مي
  

  دهد. شكل زير حالتهاي مذكور را نشان مي
  

  
  

  نوع نمايش مورد نظر را انتخاب كنيد. View | Shadeبراي انتخاب يك نوع از انواع ذكر شده، از منوي 
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--------------  Rotate3d  -------------- 
  

  شود. ص كردن يك محور دوران استفاده ميبعدي با مشخ از اين دستور براي چرخاندن يك حجم سه
بايد به نماي جانبي برويم و سپس دستور   بچرخانيم؛ rotateاگر بخواهيم استوانة شكل زير با دستور 

rotate  درجه بچرخانيم. 90را اجرا كرده، استوانه را  
  
  

توانيم بدون  مي rotate3dحال با استفاده از دستور 
نماي پرسپكتيو نيز  رفتن به نماي جانبي، حتي در

اين كار را انجام بدهيم. كافيست با فعال كردن 
ortho در شكل روبرو را  2، دو نقطه مانند تصوير

تعيين  rotate3dبعنوان محور دوران در دستور 
  كنيم.

  
  

و زدن  rotate3dو يا تايپ كلمة    Modify | 3dOperation | Rotate3dاجراي دستور : انتخاب از منو
enter   

  
  پيغامهاي خط دستور :

  

 :Select objects                         را بزنيد  enterشكل يا اشكال مورد نظر را انتخاب كرده، 

Specify first point on axis or define axis by 
 ]Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2pointsيك نقطه از محور را وارد كنيد  [

 :Specify second point on axisرا وارد كنيد                           نقطة ديگري از محور 

:Specify rotation angle or [Reference]را بزنيد          enterزاوية دوران را نوشته، 
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--------------  Subtract  -------------- 
  

  شود. از اين دستور براي كم كردنِ يك حجم از يك حجم ديگر استفاده مي
اي  ابتدا مكعب مورد نظر و استوانه براي مثال اگر بخواهيم سوراخي در وسط يك مكعب ايجاد كنيم؛ 

گيريم. مگر  سازيم (ارتفاع استوانه را به اندازه مكعب و يا ترجيحاً بيشتر از مكعب مي قطر با سوراخ مي هم
  اينكه سوراخ تا انتهاي مكعب نباشد).

سازيم). سپس با  دهيم (و يا از ابتدا، آنرا در محل مناسب مي ب قرار ميسپس استوانه را در محل مناس
  كنيم. تصوير زير بيانگر مراحل فوق است. استفاده از اين دستور، استوانه را از مكعب كم مي

  
  

و  enterو زدن  subtractو يا نوشتن كلمة   solids editingاز نوار ابزار   اجراي دستور : زدنِ كليد 
  Modify | Solids Editing | Subtractتخاب از منوي يا ان

  
  پيغامهاي خط دستور :

  

Select solids and regions to subtract from .. 

  :Select objectsرا بزنيد     enterحجمِ اصلي (در مثال باال مكعب) را انتخاب كرده، 
Select solids and regions to subtract .. 

  :Select objectsرا بزنيد     enterاال استوانه) را انتخاب كرده، حجم دوم (در مثال ب
  
  
  در مثال فوق، اگر اول استوانه  و سپس مكعب را انتخاب كنيد؛ نتيجة كار برعكس  1نكته :

  خواهد شد. يعني مكعب از استوانه كم خواهد شد.
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  در هنگام استفاده از دستور  2نكته :move بعدي، اغلب با اينكه در نقطة  جام سهبراي جابجا كردنِ اح
  كند. حجم، به نقاط نامطلوبي پرش مي  كنيم؛ مقصد مناسب كليك مي

براي مثال در تصوير روبرو، 
خواهيم كله پيچ را باال  مي

بياوريم تا نقطة پايينيِ آن، در 
امتداد گوشة باال و سمت چپ 
مكعب قرار گيرد. پس به نماي 

ز دستور جانبي رفته، با استفاده ا
move  و فعال بودنosnap 

دهيم. كله  اين كار را انجام مي
بعدي در شكل زير توجه كنيد و با  (به نماي سهشود  آيد ولي در امتداد عمود بر مانيتور نيز جابجا مي پيچ باال مي

  بعدي شكل باال مقايسه كنيد).  نماي سه
  

علت اين امر، اين است كه 
osnap  به يك نقطه پرش

ند و چون ما در نماي ك مي
بينيم كه به  جانبي هستيم؛ نمي

كداميك از نقاط  لبة باالي 
   شود مكعب مستطيل پرش مي

  
براي رفع اين 

ببينيد كه پرش به كدام   بعدي انجام دهيد تا دقيقاً ها را در نماي سه مشكل، سعي كنيد اينگونه جابجايي
  شود.  نقطه انجام مي

  ، بجاي دادنِ نقاط مبنا و مقصد، از بردار جابجايي استفاده كنيد. moveو يا حين استفاده از دستور 
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  ها را از نماي دوبعدي برداريد) بعدي زير را بسازيد. (اندازه : قطعة سه 1تمرين  �
  
راهنمايي : سطح مقطع را 
بصورت زير رسم كنيد. محور 
دوران را مانند مثالهاي 

با استفاده از   قبل،
خطوط كمكي رسم 

  يد.كن
  
  
  
  ها را از نماي دوبعدي برداريد) بعدي زير را بسازيد. (اندازه : قطعة سه 2تمرين  �

  

  
  
  

  توانيد تمرين فوق را انجام دهيد : راهنمايي : به دو طريق مي
  

 extrudeـ قطعه را شش جزء در نظر بگيريد و هر يك را جدا با دستور 1
كنيد؛  (اگر از اين روش استفاده ميبسازيم. سپس آنها را در كنار هم قرار دهيم. 

دقت كنيد  osnap، در استفاده از  moveبا دستور  هنگام جابجا كردن اجزاء 
  هاي نامطلوب پرش نكنند.) تا اجزاء به گوشه

  
بسازيم؛  جداگانه    revolveتوانيم با دستور  ـ قسمتهايي را كه مي2

سازيم؛ جداگانه ب extrudeساخته و قسمتي را نيز كه بايد با دستور 
  بسازيم. سپس آنها را در كنار هم قرار دهيم.
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دهيم كه براي تكميل طرح ترسيمي و يا براي گرفتنِ خروجي به آنها  در اين فصل مطالبي را توضيح مي
  نياز داريم.

  
  
  

 Linetypeتغيير نوع خط : 
  

  نديد ( ـ ـ ـ ). توانيم از انواع خطوط در ترسيمهاي خود استفاده كنيم. مثالً خط مي
  

  
  
  

در قسمت نوعِ خط، نوع خط مورد نظر را  object propertiesبراي انتخاب يك نوع خط، در نوار ابزار 
  كنيم. انتخاب مي

  

  
  

) در اين ليست موجودند. هر Continuousو  ByLayer ،ByBlockدر ابتداي كار، تنها سه نوع خط (
 ...otherتوانيد در ليست مزبور، گزينة  كنيد. براي اين كار مي loadنوع خط ديگري را كه الزم داريد؛ بايد 

 | Formatتوانيد اين پنجره را از منوي  باز شود. مي“ مديريت نوع خط”را انتخاب كنيد تا پنجرة 
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Linetype  و يا با نوشتنLinetype  و زدنenter .نيز بياوريد  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
بزنيد  در اين پنجره را ...Loadكليد 

تا پنجرة جديدي باز شود. در اين 
پنجره، ليست خطها نمايش داده 

شود. با ماوس لغزندة ليست را  مي
را  HIDDENپايين بياوريد تا نوعِ 

 OKببينيد. سپس آنرا انتخاب كنيد و 
را  OKرا بزنيد. در پنجرة قبل نيز 

  بزنيد.
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خط اكنون اگر ليست خطوط در نوار ابزار  را باز كنيد؛ نوع 
HIDDEN توانيم از اين نوع  به ليست اضافه شده است. حاال مي

  خط، در طرح استفاده كنيم.
توانيم به دو طريق اين كار را انجام دهيم. يكي اينكه ابتدا نوع  مي

خط را انتخاب كنيم و سپس اشكال را رسم كنيم و ديگري اينكه ابتدا اشكال را با خط عادي رسم كنيم و 
  ا را تغيير دهيم :سپس نوع خط آنه

  

انتخاب كنيد. اكنون دستور  object propertiesرا از ليست انواع خط در نوار ابزار  HIDDENـ نوع 1
line چند  شود. حتي اگر دايره،  را اجرا كنيد. از حاال به بعد، هر خطي كه رسم كنيد؛ با خط نديد رسم مي

  شوند. ضلعي منتظم و ... نيز رسم كنيد؛ با خط نديد رسم مي
را انتخاب  ByLayerخواهيد دوباره با خط عادي شكلي را رسم كنيد؛ در ليست مذكور، گزينة  اگر مي

  كنيد.
  

ـ ابتدا با خط عادي اشكال را رسم كنيد. سپس وقتي دستوري در حال اجرا نيست (يعني در خط دستور، 2
انتخاب كنيد و سپس از ليست خواهيد نديد كنيد؛  باشد) ، شكلهايي را كه مي :commandتنها كلمة 
صفحه كليد را بزنيد تا اشكال از انتخاب  Escرا انتخاب كنيد. سپس دوبار كليد  HIDDENمزبور نوع 

  درآيند.
  
  نكته : گاه اندازة خط

چينها براي طرح مناسب 
نيست. يعني يا بزرگ 

) و يا 2است (تصوير
) 3كوچك است (تصوير 

شود. براي رفع اين مشكل، بايد  گ باشد؛ بصورت پيوسته ديده ميكه اگر بيش از حد كوچك و يا بزر
خطوط را كاهش دهيم و  )Scale(بزرگ هستند؛ بايد مقياس   چينها، مقياس خطها را تغيير دهيم. اگر خط

باشد كه  مي 1اگر كوچكند؛ بايد مقياس خطوط را افزايش دهيم. مقياس خطوط در حالت پيش فرض، 
 | Formatرا باز كنيد (“ مديريت نوع خط”و يا كاهش دهيد. براي تغيير آن پنجرة  توانيد آنرا افزايش مي
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Linetype را تغيير دهيد و    ). سپس در اين پنجره، مقدار
OK .را بزنيد  
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 Dimension اندازه گذاري :
  

كاربرد از  كنيم. در اينجا چند حالت پر استفاده مي  dimensionبراي اندازه گذاري روي طرح، از انواع  
  دهيم. اندازه گذاري را توضيح مي

  
  : Linearـ  1

  شود. استفاده مي دو نقطهاز اين حالت براي نشان دادنِ فاصلة افقي و يا عمودي بين 
  

  
  enterو زدن  dimlinearيا نوشتن   Dimension | Linearاجراي دستور :  از منوي 

  
  

  پيغامهاي خط دستور : 
  

 :<Specify first extension line origin or <select objectم    كني نقطة اول را وارد مي

 :Specify second extension line originكنيم     نقطة دوم را وارد مي

Specify dimension line location or [Mtext /Text /Angle /Horizontal/  
  :[Vertical /Rotated     ماوس را به محلي دلخواه ببريد و كليك كنيد. البته اين محل،     

در  1شود (تصوير اهميت دارد. اگر در سمت باال و يا پايينِ دو نقطه كليك كنيد؛ فاصلة افقي محاسبه مي
  )2شكل زير) و اگر در سمت راست و يا چپ كليك كنيد؛ فاصلة عمودي. (تصوير

  

  
  
 رح ما مناسب نيستند و بايد آنها را بزرگ ها، براي ط نكته : در اكثر موارد، اندازة پيكانها و نوشتة اندازه
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را از منوي  “ ها مديريت اندازه”گذاريها، پنجرة  و يا كوچك كنيم. براي اين منظور، بعد از اتمام اندازه
Format | Dimension Style...  .باز كنيد  

  

  
  

را بزنيد تا پنجرة جديدي   ...Modifyدر اين پنجره، كليد  
  سربرگ است. 6شامل باز شود. اين پنجره، 

  
  

توانيم شكل،  مي )Line and Arrows(در سربرگ اول 
ها را  اندازه، رنگ و ديگر مشخصات پيكان و خطهاي اندازه

تغيير دهيم. براي مثال، اندازة پيكانها 
) و 8است. آنرا افزايش دهيد (مثالً   2.5در حالت پيش فرض      

پنجرة قبل را بزنيد. با اين كار اندازة پيكانها در    Closeكليد اين پنجره را و بعد از آن  OKسپس كليد 
    شود.  هاي موجود، بزرگتر مي اندازه

  
را   ، مقدار    Textها، در سربرگ   هاي اندازه براي تغيير اندازة نوشته

   تغيير دهيد.   
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  : Alignedـ  2
  شود. ياز اين حالت براي نمايش مقدار فاصلة دو نقطه استفاده م

  
  enterو زدن  dimalignedيا نوشتن   Dimension | Alignedاجراي دستور :  از منوي 

  
  

  پيغامهاي خط دستور : 
  

 :<Specify first extension line origin or <select objectكنيم     نقطة اول را وارد مي

 :Specify second extension line originكنيم     نقطة دوم را وارد مي

  :Specify dimension line location or [Mtext /Text /Angle]ماوس را به محلي   

  دلخواه ببريد و كليك كنيد.
  
  : Radiusـ  3

از اين حالت براي نمايش شعاعِ دايره و يا كمان 
  شود. (شكل روبرو) استفاده مي

  

  enterزدن  و dimradiusيا نوشتن   Dimension | Radiusاجراي دستور :  از منوي 
  

  پيغامهاي خط دستور : 
  

 :Select arc or circleدايره و يا كمان مورد نظر را انتخاب كنيد    

 Dimension text = 37.49دهد       گيري شده را نشان مي مقدار اندازه

  :Specify dimension line location or [Mtext /Text /Angle] در محل دلخواه كليك كنيد 
  
  : Diameterـ  4

كنيم. پيغامهاي اين حالت كامالً مشابه حالت  دايره و يا كمان، از اين حالت استفاده مي قطربراي نمايش 
Radius .است  
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 Renderرنگ آميزي : 
  

هاي ديد آشنا شديم. مثالً در يك نوع از اين حالتها،  در قسمت قبل، با انواع حالتهاي نمايش در پنجره
. حالت نمايشِ پنجرة ديد، )Gouraud Shaded(شدند  م نمايش داده مياحجام بصورت سايه روشن نر

ها را  shadeتأثيري در خروجي (پرينت يا پالت) نخواهد داشت و هر نوع از 
خروجي بصورت نمايش كلية خطوط خواهد بود (چيزي   هم كه انتخاب نماييد؛

شان داده كه در شكل روبرو ن)  3Dwireframeيا   2Dwireframeشبيه به حالت 
  شده است.

  Renderبايد از آن يك   بعدي را بصورت رنگ آميزي شده در خروجي داشته باشيم؛ براي اينكه قطعة سه
  شده را به طرحمان اضافه كنيم. renderتهيه كنيم و تصوير 

  
  نيد.را بز enterرا نوشته،  renderبزنيد و يا كلمة  renderرا از نوار ابزار   اجراي دستور :  كليد 

  شود. با اجراي اين دستور، پنجرة تنظيمات آن باز مي
  

  
  تواند در سه مقصد قرار داده شود : مي  renderحاصلِ 
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  ـ در پنجرة ديد نمايش داده شود.1
  اي ديگر نمايش داده شود. ـ در پنجره2
  ـ حاصل كار، بجاي نمايش، در فايلي گرافيكي ذخيره شود.3
  

، بعد از اتمام 3به طرح استفاده كنيم. در حالت   renderبراي اضافه كردن   3و  2توانيم از حالت  ما مي
اين كار  2اي از طرح قرار دهيم. ولي در حالت كنيم و در نقطة insertكار، بايد فايل گرافيكيِ حاصل را 

  دهيم. را توضيح مي 2كردن) قابل انجام است. لذا حالت  pasteو   copyبسادگي (تنها با 
  

در پنجرة   در اختيار ما قرار گيرد؛ 2بصورت حالت renderنكه حاصلِ براي اي
render  در قسمت ،Destination    حالتRender Window    را انتخاب

  را بزنيد تا حاصل كار را ببينيد. renderكنيد. حال در پنجرة حاضر، كليد 
 

 حاصل، سياه است. براي تغيير رنگ زمينه، renderاحتماالً زمينة 
، كليد  renderرا اجرا كنيد. در پنجرة   renderدوباره دستور 
Background...  شود. ( را بزنيد. پنجرة ديگري باز مي( 

  

در پنجرة جديد، گزينة  
را غيرفعال كنيد.   

را  Select Custom Colorسپس كليد 
شود؛ رنگ  اي كه باز مي بزنيد. در پنجره

رنگ  دلخواه را انتخاب كنيد (ترجيحاً
را بزنيد.  OKسفيد را انتخاب كنيد) و 

پنجرة قبل را بزنيد و بعد از آن،  OKحال 
پنجرة اول را بزنيد تا نتيجة  renderكليد 

  اين تغيير را ببينيد.
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  ِنكته : اگر انحناهايrender توانيد آنها را نرمتر كنيد. براي اين  است؛ مي حاصل، بصورت پله پله شده
شود؛ به سربرگ    اي كه باز مي را انتخاب كنيد. در پنجره  ... Tools | optionsكار، از منو 

را افزايش دهيد (حداكثر مقدار   برويد. مقدار ِ    
  را بزنيد. OKباشد). سپس  مي 10قابل قبول براي اين پارامتر، 

  
بگيريد (مقصد  renderن شده را به طرحمان اضافه كنيم. بدين منظور، ابتدا از آ renderحال بايد تصويرِ 

را  Edit | Copyانجام شد؛ در پنجرة آن، از منو  renderتعيين كنيد). بعد از اينكه  Render Windowرا 
  بزنيد. (شكل زير)

  

  
  

ايد) باز كنيد. از منو  حال به برنامه اتوكد برگرديد و فايلِ نماهاي رسم فني را (كه جداگانه ذخيره كرده
Edit | Paste شود.  اي باز مي نتخاب كنيد. پنجرهرا انOK  را بزنيد. سپس به يكي از چهارگوشة تصوير

در آيد. آنگاه كليد ماوس را بزنيد و همانطور كه كليد   و يا    برويد تا نشانگر ماوس به شكل 
كليد ايد؛ ماوس را حركت دهيد تا اندازة تصوير، به اندازة دلخواه شما برسد آنگاه  ماوس را نگه داشته
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  ماوس را رها كنيد.
درآيد. سپس  براي جابجا كردنِ تصوير، نيز حدوداً به وسط تصوير برويد تا نشانگر ماوس به شكل 

  كليد ماوس را نگه داريد و ماوس را جابجا كنيد و در محل مورد نظر، كليد ماوس را رها كنيد.
  
  
  تمرين : �

  

  گذاري را فراموش نكنيد) و اندازهالف) نقشه دوبعدي زير را رسم كنيد. (خطوط نديد 
  .) Save(ذخيره كنيد Exam_2dحاصل را در فايلي به نام 

  

  
  
  

بعدي زير را  . سپس حجم سه)Save As(ذخيره كنيد  Exam_3dب) فايل قسمت الف را با نام جديد 
  كنيد. Saveبا كمك گرفتن از ترسيمات قسمت الف، بسازيد. بعد از تكميلِ حجم، فايل را يكبار ديگر 
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ها را پاك كنيد. حاصل به اين شكل  راهنمايي : نماي جانبي و نماي سر را كالً پاك كنيد. در نماي روبرو، خطهاي نديد و اندازه

آنرا  extrudeخطوط را يكپارچه كنيد. سپس با استفاده از دستور  peditسپس با استفاده از دستور      خواهد شد : 
ندازة عرضِ قطعه) حجم دهيد. سپس به نماي ديد باال و يا پايين واحد (به ا 50به ارتفاعِ 

و يا بيشتر، حجم دهيد.  19رسم كنيد. سپس آنرا با ارتفاع  15اي به قطر  برويد و دايره
آنرا در محل مناسب قرار دهيد. در نهايت با استفاده  moveسپس با استفاده از دستور 

  اوليه كم كنيد.، استوانه را از حجم  subtractاز دستور 
  

بعدي را ببنديد و به فايل  كنيد. فايل سه Copyبگيريد و آنرا  renderج) از حجم 
فايل نهايي را با  كنيد و در محل مناسب قرار دهيد. در نهايت،  Pasteدوبعدي برگرديد. سپس تصوير را 

 نام جديدExam ) ذخيره كنيدSave As.(  
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 ها در جدولي جداگانه در زير  ها روي نقشه نمايش داده نشوند و اندازه زهخواهيم كه اندا نكته : گاه مي
  نقشه بنويسيم.

  
  

  
  
  

ها، بجاي نمايش اندازه، حرف يا متني نمايش داده شود؛ وقتي دستوري در حال اجرا  براي اينكه در اندازه
خاب كنيد). سپس روي آن نيست؛ روي اندازة مورد نظر كليك كنيد تا انتخاب شود (تنها يك اندازه را انت

  را انتخاب كنيد. Propertiesهاي ظاهر شده،  كليد سمت راست ماوس را بزنيد و از گزينه
قرار دارد؛ حرف يا متن  Text، كه در شاخة  Text override،  در مقابل گزينة Propertiesدر پنجرة 
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 Escدهد). سپس دوبار كليد  ان ميرا بزنيد (شكل زير اين مطلب را نش enterمورد نظرتان را بنويسيد و 
  ها بكار ببريد. را بزنيد تا شكل انتخابي، از انتخاب درآيد. سپس همين روال را براي ديگر اندازه

  
  

براي  lineتوانيد از دستور  خواهيم جدول اعداد را در زير طرح اضافه كنيم. براي اينكار مي حال مي
ها استفاده كنيد ولي اين كاري بسيار وقتگير است. براي  متنبراي نوشتن  Mtextساختن جدول و از ابزار 

، Microsoft wordهاي تايپ كه تحت ويندوز باشد (مثل  اي از برنامه انجام سريعِ اين كار، در برنامه
Word Pad  و ... جدول را بسازيد. سپس جدول را انتخاب كنيد و از منويEdit  ،آن برنامهCopy  را

را  OKشود؛  اي كه باز مي را بزنيد. در پنجره Edit | Pasteه اتوكد برگرديد و از منو انتخاب كنيد. حال ب
شده توضيح داديم؛ جدول را به اندازة  renderاي كه براي تغيير اندازه و جابجايي تصويرِ  بزنيد و به شيوه

  دلخواه در محل مناسب قرار دهيد.
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 Plotچاپ : 
  

چاپ كردن و يا پالت گرفتن از   هاي راه و ساختمان، اً براي نقشهخروجي اتوكد در اغلب موارد، مخصوص
هاي ديگري مثل تصاوير رندر شده (براي مصارف  ترسيمات است. البته در مصارف خاصي نيز خروجي
  شود. هاي متحرك سازي) استفاده مي تبليغاتي) و يا احجام سه بعدي (براي استفاده در برنامه

  

  
  

  
  

  بايد آنها را چاپ كنيم.   هايي كه مانند تمرين قبل، رسم خواهيم كرد؛ قشهما نيز براي ارائة ن
تعريف  Layoutتوانيم تعيين كنيم چه قسمتي از يك نقشه چاپ شود. اين ناحيه در يك  در اتوكد مي

شوند و اگر فايل را براي چاپ، به  كنيم؛ همراه فايل ذخيره مي هايي كه تعريف مي Layoutشود.  مي
هايي را  Layoutنياز نيست در آنجا ناحية چاپ را تعريف كنيد. تنها الزم است   ديگري ببريد؛ كامپيوتر
انتخاب كنيد و دستور چاپ را صادر كنيد. طريقة انجام اين كارها در ادامه  خواهيد چاپ كنيد؛  كه مي

  شود. توضيح داده مي
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Layout :  
Layout شوند. ها در قسمت زير ناحية ترسيم نمايش داده مي  

  )Layout2و  Layout1داريم ( Layoutدر حالت پيش فرض، دو 
اگر براي اولين بار روي يكي از آنها كليك كنيم؛ 

نمايش  Layoutشود (تصوير زير) و بعد از انجامِ تنظيمات، محتويات آن  ابتدا پنجرة تنظيمات آن باز مي
كليك كنيم؛ يكباره محتويات آن ظاهر    Layoutشود. (البته بعد از يك بار تنظيم، اگر روي آن  داده مي

  شود. مي
  

  
  

كنيد؛ متصل به پرينتر است؛ ابتدا بايد آن پرينتر انتخاب كنيد. بدين منظور،  اگر كامپيوتري كه با آن كار مي
 پرينترها، آنرا انتخاب كنيد (تصوير زير)   به سربرگ برويد و در ليست  
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 اندازة كاغذ، كاغذ دلخواهتان مثالً كاغذ برگرديد و  سپس به سربرگ در قسمتA4  را
  انتخاب كنيد.

  
  

باشد و يا افقي  )Portrait(سپس تعيين كنيد كه كاغذ، بصورت  عمودي 
)Landscape(.  

تنظيمات ديگري در اين پنجره، براي مقياسِ چاپ، فاصلة طرح از 
نيد. حال نمايي را بز OKلبة كاغذ و ... است كه با آنها كاري نداريم. 

  گيرد. (تصوير روبرو) در اختيار شما قرار مي  از آنچه بايد چاپ شود؛
شود كه ناحية قابل  يك كادر ِخط چين اطراف كاغذ نشان داده مي

دهد. بعد از آن، يك كادر ديگر اطراف طرح قرار  چاپ را نشان مي
ه آيد ولي كادر دوم، به همرا گرفته است. كادر خط چين در چاپ نمي

  شود. ترسيمات چاپ مي
  

براي اينكه اين كادر چاپ نشود؛ ابتدا آنرا انتخاب كنيد سپس 
هاي آن برده، كليك كنيد و گوشه را  نشانگر ماوس را روي گوشه

  بيرون از كادرِ خط چين قرار دهيد.
تا كادر از را بزنيد  Escبعد از اينكه هر چهار گوشه را خارج از ناحية چاپ قرار داديد؛ دومرتبه كليد 

  انتخاب درآيد.
  

خواهيد در پنجرة تنظيمات چاپ، تغييري ايجاد كنيد؛  اگر دوباره مي
 براي آوردنِ پنجرة مزبور، روي عالمتLayout  دلخواه، كليد راست

 Pageشوند؛ گزينة  هايي كه ظاهر مي ماوس را بزنيد و از گزينه

Setup ... .را انتخاب كنيد  

به محيط خواهيد دوباره  اگر مي  روي عالمت  ترسيم برگرديد؛
  كليك كنيد.
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استفاده كنيد؛ كاغذ و ترسيمات زوم و يا  Panو يا  zoomباشيد؛ اگر از ابزارهاي  Layoutوقتي در يك 
  شوند. جابجا مي

               
  

دهيم ولي يك  را زوم و يا جابجا كنيد؛ يك راه اين است كه مقياس را تغيير تنها ترسيماتخواهيد  اگر مي
هستيد؛ كليد                              را در نوار وضعيت  Layoutراه ساده نيز وجود دارد. وقتي در يك 

دهد و نشان  تغيير نام مي  بزنيد. با اين كار، كليد به  
به مدل اعمال   دهيد؛ دهد كه تغييراتي كه اكنون انجام مي مي

  panو  zoomتفاده از ابزارهاي  توانيد با اس خواهد شد. حال مي
، اندازة چاپ و محل قرارگيريِ ترسيمات بر كاغذ را تعيين 

. بعد از اتمام اين كار، دوباره كليد مذكور را (تصوير روبرو)نماييد. 
 به حالتPaper .برگردانيد  

  
 | Fileگزينة    ز منو،بزنيد و يا ا standard toolbarرا از نوار ابزار  در نهايت براي انجام چاپ، كليد 

Plot  را انتخاب كنيد. اگر چاپگر به كامپيوتر متصل است؛ در پنجرة ظاهر شده، كليدOK  .را بزنيد  
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 : چاپ ترسيمات در كامپيوتري ديگر راهنمايي  
  

 خواهيد طرح را با كامپيوتر خود ترسيم و تكميل نماييد و براي چاپ، آنرا به كامپيوتر ديگر (مثالً اگر مي
دفترهاي فني و يا تايپ وتكثير) منتقل كنيد؛ در حالت عادي، بايد روي آن سيستم نيز برنامة اتوكد را 

  ايد؛ در آن سيستم كپي كنيد. هاي طرح استفاده كرده نصب نماييد و فونتهايي را كه در نوشته
  

نيد براحتي و بدرستي توا يك راه ساده نيز وجود دارد كه بدون نصب برنامه اتوكد و كپي كردن قلمها مي
  طرح خود را در سيستمي ديگر چاپ كنيد.

  
در سيستم عامل خود نصب كنيد.   خواهيد طرح را با آن چاپ كنيد؛ براي اينكار، ابتدا چاپگري كه مي

توانيد آنرا از مسئول مؤسسة فني و يا دفتر  (براي اينكار، به درايورِ چاپگر مورد نظر احتياج داريد كه مي
  كثير مربوطه تهيه كنيد.)تايپ و ت

  

سپس در تنظيمات چاپ، چاپگر مربوطه را انتخاب كنيد. (بعد از نصب، نام آن چاپگر به ليست چاپگرها 
  شود.) اضافه مي

  استفاده شده است.  HP LaserJet 6P/6MPبعنوان مثال در شكل زير، چاپگر 
  

  
  
  

  فعال كنيد. را  بعد از صدور فرمان چاپ، در پنجرة تنظيمات، گزينة  

  
  

  ، نام دلخواهي براي فايلِ چاپ بنويسيد. (تصوير باال) :File nameسپس در قسمت 
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  ، را بزنيد (تصوير قبل).Locationدر جلوي گزينة  سپس كليد 
  شود؛ محل ذخيره شدن فايلِ چاپ را انتخاب كنيد (مثالً ديسكت) اي كه باز مي در پنجره

  

  
  

پنجرة تنظيمات چاپ را بزنيد تا فايلِ چاپ  OKا بزنيد و بعد از آن كليد پنجرة فوق ر OKاكنون كليد 
  ذخيره شود.

  

نوشته  24شوند. مثالً اگر نام فايل را  ) ذخيره ميplot(مخفف كلمة   pltفايلهاي چاپِ اتوكد با پسوند 
 A:\24.plt آدرس آن چنين خواهد بود :      باشيد و محل آنرا ديسكت قرار داده باشيد؛

  
حال ديسكت حاوي فايل چاپ را در درايو ديسكت كامپيوتري كه به چاپگر متصل است؛ قرار دهيد. 

 )              |  Start  |  Programs  �                  باز كنيد. ( dosسپس يك اعالن 

  در جلوي اعالن حاضر، چنين بنويسيد :
Copy   A:\24.plt    prn / b  

  را بزنيد. enterو  
  

  شود. براي بقية فايلها نيز چنين كاري را انجام دهيد. چاپ انجام مي




