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بود، اما اگر ويژگى كمكى Dynamic فعال (روشن) باشد، مى توانيد مقدارهاى عددى را از طريق كادرهاى شناور (جعبه 
هاى متنى ) كه در كنار اشاره گر ماوس به نمايش در مى آيد، وارد نماييد. 

ته
نك



وارد كردن مختصات از طريق كادر شناور به صورتى نسبى مى باشد پس الزم نيست، از 
عالمت @ استفاده كنيد.

مثلث متساوى الساقين مثال صفحه ى 214 را از يك نقطه دلخواه و با استفاده از روش ورود مختصات مثال
دهى دركادر شناور رسم مى نماييم.

يك فايل جديد ايجاد مى نماييم.
 از فعال بودن ويژگى كمكى Dynamic مطمئن مى شويم ( دكمه DYN در نوار وضعيت در حالت روشن باشد).

 دستور Line را اجرا مى كنيم.
نشانگر ماوس را در يك نقطه از محيط ترسيم (به عنوان نقطه ى شروع A  ) كليك مى كنيم. 

نشانگر ماوس را حدوداً در راستاى نقطه B هدايت 
مى كنيم. سپس اندازه طول ضلع مثلث (10) را 
تايپ كرده وكليد  Tab را فشار مى دهيم تا جعبه 

متنى مربوط به ورود زاويه فعال شود. 
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در جعبه متنى مربوط به زاويه، عدد (60) را تايپ كرده و سپس كليد    را فشارمى دهيم. با اين عمل پاره خط 
AB رسم مى شود. 

براى رسم پاره خط BC مشابه نقطه B طول 10 و زاويه 60 را  وارد كرده و سپس كليد   را فشار مى دهيم. 

حرف C را تايپ كرده سپس كليد Enter را فشار مى دهيم تا رسم مثلث 
كامل شود.

ته
نك


Tab  همان گونه كه در مثال باال ديديد، براى پرش از جعبه متنى در مختصات قطبى از كليد

استفاده كرديم، اما براى وارد كردن مختصات دكارتى در كادر شناور، ابتدا طول نقطه را تايپ كرده و عالمت 
ويرگول (،) را وارد مى نمائيم سپس عرض نقطه را تايپ مى كنيم.

شكل هاى زير را ترسيم نماييد(اندازه گيرى الزم نيست). تمرين
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نترل صفحه نمايش   ك-7-12
بعضى اوقات در هنگام رسم يا مشاهده يك نقشه، موقعيت قسمتى از نقشه قابل مشاهده نمى باشد و كاركردن به دليل 
بزرگ يا كوچك بودن بيش از اندازه شكل، دشوار مى شود. در اين حالت از دستورات  Pan و Zoom براى تنظيم 

ناحيه ى ترسيم استفاده مى شود.
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به كمك اين دستور پنجره ى ديد را تغيير مى  دهند و از زاويه ى مناسبى براى مشاهده  -12-7-1  : PAN دستور
و اصالح بخش هايى از نقشه كه در خارج از محيط ترسيم قرار گرفته اند، استفاده مى شود. براى اين منظور به طريق زير 

عمل نماييد:
1- به يكى از روش هاى زيردستور Pan را اجرا نماييد:

 دكمه ى  را از نوار ابزار استاندارد كليك كنيد.

 يكى از گزينه هاى Pan را از منوى View كليك كنيد. شكل روبه رو گزينه هاى منوى Pan را نشان مى دهد.
 در ناحيه ترسيم راست كليك كرده و روى گزينه Pan كليك كنيد.

Command :P   در خط فرمان حرف P را تايپ كرده و كليد    را  فشار دهيد. 
 غلتك ميانى ماوس را فشارداده و نگه  داريد.

2- پس از اجراى اين دستور، نشانگر ماوس به شكل دست  در مى آيد. روى ناحيه ى ترسيم كليك كرده و در  حالى 
كه دكمه ى سمت چپ ماوس را نگه داشته ايد، ماوس را به نحوى جابه جا نماييد كه نقشه در موقعيت مورد نظر شما 

قرار گيرد.
3- براى خارج شدن از دستور،كليد     يا Esc را فشار دهيد.

براى مشاهده، اصالح يا ترسيم قسمت هايى از نقشه، نياز است تا قسمتى از  -12-7-2  : ZOOM دستور
نقشه بزرگ يا كوچك شود. براى اين منظور از دستور Zoom مطابق دستورالعمل زير عمل نماييد:

1- به يكى از روش هاى زير دستور Zoom را اجرا نماييد:

 دكمه   را از نوار ابزار standard كليك كنيد.

 يكى از گزينه هاى Zoom را از منوى View كليك كنيد.
 چرخاندن غلتك ميانى ماوس براى حالت Zoom - Real Time  (با قرار دادن ماوس در محل مورد نظر و چرخاندن 

غلتك وسطى ماوس به سمت جلو و عقب، اندازه ى تصوير بزرگ و كوچك مى شود).
2- متناسب با انتخاب روش Zoom پيغام داده شده را پاسخ دهيد.

نكته
بزرگ يا كوچك كردن نقشه به كمك دستور Zoom تغييرى در ابعاد موضوعات به وجود نمى آورد.
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دستورهاى  Zoom,Pan را به روش هاى مختلف روى يك نقشه امتحان نماييد.
تمرين

 خصوصيات  موضوعات:-8-12
براى ترسيم موضوعات ( خط، دايره ، كمان،مستطيل و ...) در نقشه هاى فنى عالوه بر خطوط ممتد يا پيوسته 
به ساير خطوط نظير: خط چين (خط نديد)، خط نقطه (خط محور) ، خطوط كمكى و ... با ضخامت  و رنگ هاى 
مختلف نيازمنديم. پيش  فرض خط در اتوكد به صورت ممتد مى باشد اما با استفاده از نوار ابزار Properties مى توانيد 

خصوصيات آن را تغييردهيد.
هر كدام از قسمت هاى اين نوارابزار يك ويژگى از خط را تعيين مى كند: جعبه اول رنگ خط ، جعبه دوم نوع خط 
(ممتد، خط   چين و ...) و جعبه سوم ضخامت خط . براى مشاهده ليست هر كدام از جعبه ها، بايد روى آن قسمت كليك 

كنيم.شكل زير نوار ابزار Properties و ليست هر كدام از ويژگى ها را نشان مى دهد.

رنگ خط

نوع خط

ضخامت خط

عملياتى كه از طريق نوار ابزار Properties انجام مى گيرد، به شرح زير است:
 اطالع از خصوصيات يك موضوع: با كليك كردن روى موضوع ( انتخاب موضوع)، خصوصيات آن را در 

نوار ابزار Properties مشاهده خواهيد كرد.
 تغيير خصوصيات يك يا چند موضوع ترسيم شده: بايد ابتدا موضوعات را انتخاب نموده سپس در 

ليست هاى نوار ابزار Properties، ويژگى هاى مورد نظر را كليك نماييد.



نه
ايا
ك ر

كم
به 

ى 
كش

شه 
 نق

م:
ده
واز
ل د

فص

225

مطلوب است، ترسيم دو نماى داده شده در شكل هاى زير (اندازه گذارى الزم نيست)

شكل (12-12)

شكل (12-13)

62

48

12

28
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ته
نك

 وجود نباشد، با كليك كردن Properties در صورتى كه نوع خط مورد نظر و در ليست جعبه دوم 
روى Other (در انتهاى ليست)، پنجره  ى Linetype Manager  باز مى شود، 

تا  كرده  كليك   Load دكمه  روى 
جديد  پنجره ى  در  موجود  خطوط  ليست 

(Load or Reload Linetypes) ظاهر شود 

با انتخاب خط يا خطوط ( براى انتخاب بيش از 

يك خط بايد كليد Cotrl را درهنگام انتخاب 

نگه داريد) دكمه Ok  را كليك كنيد تا خط 

در پنجره  ى Linetype Manager بارگذارى 

(Load) شود با كليك كردن روى دكمه Ok پنجره ها را ببنديد.
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ضخامت، رنگ و نوع خطوط شكل (11-12)  را بر اساس استانداردهايى كه تاكنون آموخته ايد تغيير دهيد و 
فايل آن را با نام جديد، ذخيره كنيد.

تمرين

9-12-(CIRCLE) دستور ترسيم دايره 
اين دستور پس از دستور  Line بيشترين كاربرد را در اتوكد دارد. براى رسم دايره مراحل زير را انجام دهيد:

1- به يكى از روش هاى زير دستور Circle را اجرا نماييد. 
 روى دكمه ى  از نوار ابزار Draw كليك كنيد.

 در خط فرمان كلمه ى Circle يا حرف C را تايپ كرده و سپس كليدEnter را فشار دهيد.
 روى گزينه ى Circle از منوى Draw كليك كنيد.

2 -  در مقابل پيغام زير مختصات مركز دايره را وارد نماييد (در يك نقطه از محيط ترسيم كليك كنيد يا مختصات 
عددى آن را وارد نماييد).

 Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: مختصات مركز دايره    
3- پس از وارد كردن مختصات مركز دايره، در مقابل پيغام زير اندازه ى شعاع دايره را وارد كرده و كليد را 

فشار دهيد.
Specify radius of circle or [Diameter] <1111.5090>: اندازه شعاع دايره 

روش هاى ترسيم دايره: 1-9-12- همان گونه كه در شكل روبه رو مشاهده مى كنيد براى اجراى دستور 
Circle، شش حالت وجود دارد كه براى ترسيم دايره بر اساس اطالعاتى كه از اندازه ى قطر و شعاع و همچنين مختصات 

نقاط خاص دايره مانند: مركز، نقاط مماس و ... در اختيار داريد، گزينه ى مناسب را به كار گيرد
 مركز، شعاع(Center,Radius): همان گونه كه گفته شد، در اين روش بعد از اجراى دستور 

Circle، مختصات مركز دايره را تعيين كرده، سپس اندازه شعاع دايره را وارد نماييد. 

براى رسم دو دايره به شعاع 20 ميلى متر و به مركزهاى (20 و 20)B  و (20و40)A  به صورت زير عمل مى كنيم:مثال

يك فايل جديد ايجاد مى كنيم. 
دستور Circle را اجرا مى كنيم.

Command: c 
نقطه ى (20و20) را به عنوان مختصات مركز دايره (نقطه ى A)وارد مى كنيم.

 CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan

tan radius)]: 20,20

اندازه شعاع دايره را وارد مى كنيم تا دايره اولى رسم  شود.
Specify radius of circle or [Diameter]: 20 

P1

P2
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دستور Circle را مجدداً اجرا مى كنيم (كافى است دكمه    را فشار دهيد).
Command: 

نقطه ى (20و40) را به عنوان مختصات مركز دايره (نقطه ى B)وارد مى كنيم.
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 40,20 

چون شعاع دايره با اندازه پيش اندازه يكى است دكمه   را فشار  مى دهيم تا دايره دوم رسم شود.
Specify radius of circle or [Diameter] <20.0000>: 

 

ته
نك

 در اتوكد پيغام هايى كه در انتهاى آن يك عدد درون عالمت <   > ظاهر مى شود(نظير
پيغام آخرين خط مثال قبل)، مربوط به داده هاى آخرين  ترسيمى است كه انجام شده است، در 

صورتى كه بخواهيد مشابه ترسيم قبلى شكلى را رسم كنيد، كافى است دكمه  را فشار دهيد.

در ادامه مثال قبل سه دايره با شعاع  20 و به مختصات (20,40) ، (0,20) و (20,0) رسم كنيد.
تمرين

 Diameter)قطر مركز،   
Center): پس از اجراى دستور Circle و مشخص كردن 

 D حرف  شعاع،  مقدار  كردن  وارد  به جاى  دايره،  مركز 
(مخفف Diameter) را وارد نماييد.

Specify radius of circle or [Diameter] <518.5243>: D

با وارد كردن اندازه قطر دايره در مقابل پيغام زير، دايره رسم  مى شود.

Specify diameter of circle <1037.0485>: اندازه قطر دايره

مثال: براى رسم دايره اى به قطر 60 ميلى متر و به مركز (200و145)O به صورت زير عمل مى كنيم:
Command: c 

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 145,200

Specify radius of circle or [Diameter]: D 

Specify diameter of circle: 60 

P1) ، (0,20) و (20,0) رسم كنيد.

P2P3
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Command:

 دايره هايى با مراكز دلخواه و به قطر 20 رسم نماييد.
تمرين

 دو نقطه (Points-2): براى رسم نقشه ها با دست، مشخص بودن موقعيت قطر يك دايره، 
براى ترسيم يك دايره كافى بود، دراتوكد نيز بر همين اساس مى توان دايره را با 

مشخص بودن مختصات دو سر يكى از قطرهاى آن رسم نمود.
دايره اى كه مختصات يك سر قطر آن A(5,5) و مختصات سر مثال

ديگر آن نسبت به نقطه ى B(6,5) ،A است را به صورت زير ترسيم مى نماييم:
Command: c 

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

Specify first end point of circle's diameter: 5,5 

 Specify second end point of circle's
diameter: @6,5 

 Command:

 با توجه به شكل 9-12، دايره اى رسم كنيد كه قطر آن پاره خط AB باشد. 
تمرين

 سه نقطه (Points-3): براى ترسيم دايره اى كه سه نقطه ى واقع بر محيط آن مشخص باشد، 
مشابه مثال  زير عمل مى نماييم:

دايره اى كه از سه نقطه به مختصات ,C (10 مثال
(A (4,5) ، 5  و B  5 <30° (نسبت به نقطه A ) مى گذرد، به 

صورت زير ترسيم مى شود:

شد.
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Command: c 

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

 Specify first point on circle: 4,5 

Specify second point on circle: @5<30 

Specify third point on circle: 10,5 

مطلوب است رسم دايره اى كه سه نقطه از محيط آن از راس هاى مثلث شكل10-12 مى گذرد.
تمرين

 Tan، شعاع  مماس،  دو   
 :Tan، Radius

براى ترسيم دايره اى با مقدار شعاع معلوم كه بر دو 
موضوع ( نظير:خط، پاره خط، دايره ، كمان و .... ) مماس 
باشد از اين روش استفاده مى شود. بايد توجه داشته باشيد 
كه نمى توان هر اندازه اى را براى شعاع اختيار كرد. با توجه 
به اندازه شعاعى كه وارد مى كنيد موقعيت قرار گرفتن دايره 
فرق مى كند، در برخى از موارد دايره بر امتداد دو موضوع 
مماس مى شود. در شكل زير دايره هاى قرمز بر خط و دايره 

آبى مماس ترسيم شده اند.

اجراى  از  پس  روش،  اين  به  دايره  ترسيم  براى 
نزديك  با   ،(TTR) حالت انتخاب  و   Circle دستور
كردن نشانگر ماوس به موضوعات، شكل آن به صورت 
مربع در مى آيد، با كليك كردن روى دو موضوع انتخاب 
صورت مى گيرد، سپس در مرحله ى آخر اندازه ى شعاع را 

وارد كرده و دكمه ىEnter را فشار دهيد

ى
ك
ت
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را

(second paint) نقطه دوم (Direction) زاويه خط مماس بر شروع
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شكل 12-14
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با استفاده از ماوس دو دايره دلخواه رسم نموده، سپس دايره هايى به شعاع مختلف بر آن ها مماس نماييد. نتايج را 
در كالس به بحث بگذاريد ( اين تمرين را براى حالت هاى دو خط -  خط و دايره نيز امتحان كنيد).

تمرين

 Tan, Tan, سه مماس  
Tan : اگر قرار است دايره اى رسم كنيد كه بر سه موضوع 

(مثل خط، پاره خط، كمان ، دايره ) مماس باشد، با اين 
روش قابل ترسيم است. در شكل روبه رو  دايره ى قرمز بر دو 

پاره خط و دايره ى آبى مماس رسم شده است.

دايره اى رسم مى كنيم كه بر سه دايره  با مشخصات زير مماس باشد.مثال
اندازه ى شعاعمختصات مركز دايره ىx , yدايره
220(200 و 300)1
350(750 و 870)2
120(900 و 280)3

 با استفاده از دستور Draw/Circle/Center, Radius سه دايره 1، 2 و 3 را رسم مى كنيم.

در صورتى كه شكل ترسيمى از محيط ترسيم بيرون است ، به كمك دستور  Zoom و Pan آن را نكته
تنظيم  مى نماييم.

 دستور Draw/Circle/Tan , Tan , Tan را اجرا مى كنيم.
 روى محيط هر سه دايره ى ترسيم شده كليك كنيد تا دايره اى مماس بر هر سه دايره ترسيم شود.

 حال مجدداً دستور Draw/Circle/Tan، Tan ، Tan را اجرا نماييد و اين بار در هنگام انتخاب دايره ها، روى قسمت 

ديگرى از محيط كليك كنيد، نتيجه با حالت قبلى متفاوت است. چرا؟

( 10-12-ARC) دستور ترسيم كمان 
در بيشتر نقشه هاى فنى نياز به ترسيم كمان داريم.كمان قسمتى از محيط دايره است و رسم آن تا حدودى شبيه 
اصول ترسيم دايره است. با اين تفاوت كه هر كمان يك نقطه ى شروع و يك نقطه ى پايان دارد. شكل 14-12 يك كمان 

با اجزاى آن را نمايش مى دهد.

پس دايره هايى به شعاع مختلف بر آن ها مماس نماييد. نتايج را 
لت هاى دو خط -  خط و دايره نيز امتحان كنيد).

شكل 12-15
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براى رسم كمان مطابق مراحل زير عمل نماييد:

1- به يكى از روش هاى زير دستور Arc را اجرا نماييد.
                           

 روى دكمه ى  از نوار ابزار Draw كليك كنيد.

Arc يا A را در خط فرمان تايپ كرده و كليد    فشار دهيد.

 همانگونه كه در شكل 15-12 مالحظه مى كنيديكى از گزينه هاى Arc را از منوى Draw  كليك كنيد (پيشنهاد 

مى شود، در تمرينات اين درس از اين روش استفاده شود).

2- مختصات نقطه ى شروع كمان را وارد كنيد.
Specify start point of arc or [Center]: مختصات نقطه ى شروع كمان 

3- مختصات دومين نقطه ى كمان را وارد كنيد.
 Specify second point of arc or [Center/End]: مختصات دومين نقطه ى كمان 

4- مختصات نقطه ى انتهايى كمان را وارد كنيد.
 Specify end point of arc: مختصات نقطه ى انتهايى كمان 

ته
نك

 اگر زاويه ى كمان مثبت باشد كمان در جهت خالف عقربه ساعت و اگر
زاويه ى كمان منفى وارد شود كمان در جهت عقربه ساعت ترسيم مى گردد. پس 
بايد در انتخاب نقطه شروع و پايان دقت شود تا كمان در همان جهتى كه خواست 

شما مى باشد ترسيم شود. 

 
 
 

نقطه پايان

نقطه شروع

جهت مثبت
+

همان گونه كه در (شكل 15-12) مالحظه مى كنيد، براى ترسيم كمان هشت روش وجود دارد كه داشتن سه 
مشخصه  از كمان (شكل 14-12)براى ترسيم يك كمان كافى است. روش هاى ترسيم كمان به شرح زير مى باشد:

 3Point: از اين روش زمانى استفاده مى شود كه مختصات مربوط به سه نقطه از كمان موجود 
باشد و براى ترسيم آن به ترتيبى كه در باال گفته شد، عمل نماييد.

Draw  كليك كنيد (پيشنهاد

(6 ، 7)

(6 ، 5)

(4 ، 3)
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به صورت زير، كمانى رسم مى نماييم  كه به ترتيب از سه نقطه (3و4)، (5و6) و (7و6) بگذرد:مثال
Command: Arc 

Specify start point of arc or [Center]: 4,3

Specify second point of arc or [Center/End]: 6,5

Specify end point of arc: 6,7  

ترتيب وارد كردن مختصات اعداد را در مثال 12 عوض نموده  و نتايج را با هم مقايسه نماييد.
تمرين

 Start, Center, End: به ترتيب نقطه ى شروع، مركز و نقطه ى انتهاى كمان را وارد نماييد.

 Start, Center, Angle: به ترتيب نقطه ى شروع ، مركز كمان و اندازه ى زاويه كمان راوارد نماييد.

 Start, Center, Length: به ترتيب نقطه ى شروع ، مركز كمان و اندازه ى وتر كمان را وارد نماييد.

 Start, End,Angle: به ترتيب نقطه ى شروع ، نقطه ى انتهايى و اندازه ى زاويه كمان را وارد نماييد.

 Start, End, Direction: به ترتيب نقطه ى شروع ، نقطه ى انتهايى و اندازه ى زاويه اى كه خط 

مماس بر نقطه شروع كمان با محور افق مى سازد، را وارد نماييد.

 Start, End, Radius: به ترتيب نقطه ى شروع ، نقطه ى انتهايى و اندازه ى شعاع  را وارد نماييد.

 Center, Start, End: به ترتيب نقطه ى مركز، نقطه ى شروع و نقطه ى انتهايى را وارد نماييد.

 Center, Start, Angle: به ترتيب نقطه ى مركز، نقطه ى شروع و اندازه ى زاويه كمان را وارد نماييد.

 Center,Start, Length: به ترتيب نقطه ى مركز، نقطه ى شروع و اندازه ى وتر كمان را وارد نماييد.
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 Continue : در ادامه كمان قبلى، كمانى از نقطه ى انتهايى كمان اول رسم نماييد.

ين
مر
مطلوب است رسم شكل زير: ت

شكل 12-16
مطلوب است ترسيم دو نماى شكل زير:

6شكل 12-16
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شكل 12-17

 ( 11-12-RECTANGLE) دستور ترسيم مستطيل 
  Rectangle كه در مثال هاى قبلى فراگرفتيد، بوسيله فرمان Line براى رسم مستطيل عالوه بر استفاده از دستور
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هم مى توان آن را ترسيم نمود. براى ترسيم مستطيل با اين روش به طريق زير عمل كنيد: 
1- به يكى از روش هاى زير دستور Rectangle را اجرا نماييد. 

 روى دكمه ى  از نوار ابزار Draw كليك كنيد.

 روى گزينه ى Rectangle از منوى Draw كليك كنيد.

 در خط فرمان كلمه Rec را تايپ كرده، سپس كليد    را فشار دهيد.

2- مختصات يكى از گوشه هاى مستطيل را وارد نماييد. همان طور كه مى بينيد به همراه نشانگر ماوس، مستطيلى به 
صورت شناوردر محيط ترسيم پيش نمايش داده مى شود.

3- مختصات نقطه ى قطرى مقابل را وارد كنيد تا ترسيم مستطيل كامل شود. براى انتخاب نقطه ى دوم دو حالت وجود 
دارد، كه در شكل روبه رو مشاهده مى كنيد.

براى رسم مستطيلى با طول 36 و عرض 15 كه يكى از گوشه هاى آن در نقطه ى(20 و 100) قرار دارد مثال
به روش زير عمل مى كنيم: 

 راه حل اول:

1 – دستور Rectangle را اجرا مى كنيم.

2 – مختصات گوشه اول مستطيل (20 و 100) را وارد مى كنيم. پس از فشار دادن كليدEnter مستطيلى به صورت 
شناور پيش نمايش داده مى شود.

3 – مختصات نقطه ى قطرى مقابل ( 15 و 36) كه همان اندازه طول و عرض مستطيل است را وارد كنيد. 

 راه حل دوم:

Command: Rec 

RECTANG

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 100,20 

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @36,15
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ته
نك

 مى توان مستطيل هايى با گوشه هاى Rectangle در دستور Fillet و Chamfer با استفاده از گزينه هاى
پخ دار يا گرد ايجاد نمود. براى اين منظور پس از اجراى دستور Rectangle ، حرف F را براى گرد كردن 
و حرف C را براى پخ دار كردن گوشه هاى مستطيل، در مقابل پيغام زير وارد نموده  و كليد   را فشار دهيد، 

سپس مشخصات مربوط به پخ و كمان گوشه ها كه در شكل زير مشخص شده است را وارد نماييد.
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

dist 1

dist 2 R

ين
مر
به كمك دستور  Rectangle شكل هاى زير را رسم نماييد. براى اين منظور مى توانيد از Help نرم افزار ت

(كليد F1) كمك بگيريد.
57

25

5
5 23

26

R547,23

35

 : ( 12-12-POLYGON) رسم چند ضلعى منتظم 
براى رسم چند ضلعى منتظم بوسيله دستور Polygon به روش زير عمل نماييد:

1- به يكى از روش هاى زير، دستور Rectangle را اجرا نماييد.
 روى دكمه ى  از نوار ابزار Draw كليك نماييد.

 روى گزينه Polygon از منوى Draw كليك نماييد.

 در خط فرمان كلمه Polygon را تايپ كرده و    را فشار دهيد.
2- تعداد اضالع چند ضلعى را در پاسخ به پيغام زير وارد كنيد.

 Polygon Enter Number of Sides <4> :تعداد اضالع 

3- مختصات مركز چند ضلعى را وارد كنيد.
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 Specify Center of Polygon or [Edge] :مختصات مركز چند ضلعى 
4- در پيغامى كه در اين مرحله ظاهر مى شود، دو حالت براى ترسيم فراهم شده است، گزينه I و C را براساس نكته زير 

وارد كرده و سپس كليد    را فشار دهيد.
 Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:

ته
نك


يك چند ضلعى منتظم مى تواند، درون يك دايره محاط يا بر يك 
دايره محيط شود. در شكل روبه رو دايره A ، دايره اى است كه چند 
 B و دايره (Inscribed in circle)ضلعى درون آن محاط شده است
 Circumscribed) دايره اى است كه چند  ضلعى بر آن محيط شده است

(about circle

B

A

5- اندازه شعاع دايره را وارد كرده و كليد    را فشار دهيد، چند ضلعى ترسيم مى شود.

ته
نك

 اگر بخواهيد چند ضلعى را بر مبناى طول اضالع آن رسم كنيد، بايد پس از وارد كردن تعداد اضالع، به
جاى وارد كرن مختصات مركز چند ضلعى، E را وارد  كرده سپس مختصات نقطه ى ابتدا و انتهاى يكى 

از اضالع را وارد نماييد.

Specify Center of Polygon or [Edge] :E

     Specify first endpoint of edge: مختصات نقطه ى ابتدايى يكى از اضالع

Specify second endpoint of edge: مختصات نقطه ى انتهايى يكى از اضالع 
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ين
مر
  8 ضلعى منتظمى به ابعاد 20 ميلى متر ترسيم نماييد.ت

 12 ضلعى منتظمى رسم كنيد كه بر دايره اى به شعاع 30 ميلى متر محيط باشد.

 6 ضلعى منتظمى رسم كنيد كه دايره اى به شعاع 20 ميلى متر در آن محاط باشد.

 ( 13-12-SPLINE) دستور ترسيم منحنى 
براى ترسيم منحنى كه از نقاط معين عبور مى كند، از دستور Spline استفاده مى شود. براى رسم منحنى حاصل از 

برخورد دو جسم يا گسترش حجم هايى كه داراى انحنا مى باشند از اين دستور استفاده مى شود.

براى رسم منحنى بوسيله دستور Spline به روش زير عمل نماييد:
1- دستور Spline را به يكى از روش هاى زير اجرا نماييد. 

 آيكن  را از نوار ابزار Draw كليك كنيد. 

 گزينه ى Spline را از منوى Draw كليك كنيد.

 Command:spl                             .را فشار دهيد   را در خط فرمان تايپ كرده و سپس كليد SPL 

2- با اجراى اين دستور، مختصات نقطه هاى روى منحنى (كه قبالً تعيين شده است) را به ترتيب از ابتدا تا انتها وارد نموده 
و كليد Enter را فشار دهيد. سپس به ترتيب زاويه ى خط مماس بر منحنى در نقطه هاى شروع و پايان را وارد نموده تا 

رسم منحنى به پايان برسد يا دوبار پشت سرهم كليد        را فشار دهيد. 
براى بستن منحنى از نقطه ى ابتدا به انتها كافى است در اين مرحله به جاى وارد كردن زاويه ى خط مماس بر 

منحنى، حرف C را تايپ كرده سپس كليد Enter را فشار دهيد.

-12-14 ابزارهاى كمك ترسيم:
با ترسيم موضوعاتى نظير خط، دايره، كمان و ... آشنا شديد، براى رسم اين موضوعات با وارد كردن مختصات، 
موقعيت نقاط را تعيين مى كرديد. اتوكد براى سرعت عمل در ورود اطالعات، ابزار هاى كمك ترسيم را در اختيار كاربران 

قرار داده است. كه در اين كتاب با دو ابزار Object Snap و Ortho آشنا خواهيد شد. 
براى فعال و يا غيرفعال كردن ابزارهاى كمك ترسيم، الزم است روى دكمه هاى آن در نوار وضعيت كليك نمائيد. 

: موضوعات(خط، دايره و ... ) داراى نقاط خاصى هستند كه  -12-14-1  Object Snap ابزار كمك ترسيم 
اغلب براى ترسيم ديگر موضوعات از آنها استفاده مى شود. براى مثال، اگر بخواهيم نقاط وسط اضالع يك شش ضلعى را 
با پاره خط به يكديگر وصل كنيم و يا به مركز يك سر پاره خط دايره اى رسم نماييم، بايد اطالعات آن نقاط را داشته باشيم 
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تا امكان ترسيم فراهم شود. براى گريز از وارد كردن مختصات نقاط،̀  ابزار مناسبى است 
كه كاربرد فراوانى در نقشه كشى دارد. در شكل(18-12) برخى از نقاط خاص پاره خط، 

كمان، دايره، منحنى مشخص شده است.

EndpointEndpoint

Midpoint

Tangent

Center

Tangent

Tangent

Endpoint

Midpoint

شكل 12-18

براى روشن يا خاموش كردن كمك دستور OSnap، روى دكمه  OSNAP واقع 
در  نوار وضعيت  كليك كنيد يا كليد F3 را فشار دهيد. روشن بودن ابزار OSnap در 

حين اجراى دستورات ترسيمى يا ويرايشى باعث مى شود كه نشانگر ماوس روى نقاط خاص با عالئمى مشخص شود. 
در زير برخى از ابزار OSnap  معرفى مى شوند:

 Endpoint: نقاط ابتدا و انتهاى پاره خط ها، گوشه هاى چند ضلعى  وكمان ها را مشخص مى كند.

 Midpoint: نقاط وسط پاره خط ها و كمان ها را مشخص مى كند.

 Center: مركز دايره، كمان، بيضى و ... را مشخص مى كند.

 
 

ص با عالئمى مشخص ش
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Quadrant: چهار نقطه ى اصلى (270،180،90،0 درجه)   

روى دايره،كمان و بيضى را مشخص مى كند.

 Intersection : محل برخورد پاره خط ها، دواير، كمان ها و 
منحنى ها را با يكديگر مشخص مى كند.

 Extension: امتداد يك پاره خط يا كمان را مشخص مى كند. براى اين منظور بايد ماوس را بر روى 
موضوع مورد نظر نگه داشته و به آرامى در همان امتداد حركت دهيد.

 Perpendicular: براى رسم پارخطى، عمود بر يك موضوع استفاده مى شود.

 Tangent: براى رسم يك خط مماس بر دايره، كمان و منحنى محل مماس را روى موضوع مشخص 
مى كند.           

 Nearest: نزديك ترين نقطه از يك شكل به نشانگر ماوس 
را مشخص مى كند. در حالتى از اين ابزار استفاده مى شود كه محل دقيق نقطه 

روى موضوع مهم نباشد.

 (
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 Parallel: براى ترسيم يك پاره خط به موازات يك پاره خط ديگر از اين ابزار استفاده مى شود. براى 
اين كار ابتدا نقطه اول پاره خط را تعيين نماييد، سپس نشانگر ماوس را روى پاره خط مبنا برده تا عالمت موازى بر روى 

آن آشكار شود، نشانگر را جابه جا كنيد تا خط چين راستاى خط موازى را نشان دهد.
به طور معمول همه ابزارهاى OSnap مورد نياز نيست براى اين منظور بايد متناسب با نياز، ابزارها را فعال نمود. 
براى تغيير تنظيمات ابزارها، روى دكمه OSNAP كليك راست كرده و از گزينه هاى شكلSetting … ،(12-19) را 
انتخاب كنيد. با اين عمل، پنجره ى Drafting Setting ظاهر مى شود،شكل(20-12) در زبانه Object Snap گزينه هاى 
مربوط به هركدام از نقاط خاص ديده مى شود، براى فعال يا غير فعال كردن هر كدام از مشخصه ها، كافى است درون 

مربع هاى كنارى آن ها كليك كرده و در ادامه OK را كليك كنيد. 

شكل12-20 شكل 12-19   

 با استفاده از ابزار OSnap، در دو سر پاره خطى به طول 15 دوايرى به شعاع 5 ترسيم مى نماييم.مثال
ابزار OSnap را روشن مى نماييم.

چون قصد داريم از نقاط انتهايى پاره خط بعنوان مركز دايره استفاده كنيم, بايد از فعال بودن گزينه Endpoint در 
پنجره ى  Drafting Setting مطمئن شويم.

با استفاده از دستور  Line پاره خطى به طول 15 در يك قسمت از ناحيه ترسيم، رسم  مى كنيم. 

دستور Circle را اجرا مى كنيم.
نشانگر ماوس را روى نقطه ى ابتدا يا انتهاى  پاره خط قرار مى دهيم، هنگامى كه نشانگر به شكل مشخصه  

Endpoint در  آمد، كليك مى كنيم تا مركز دايره وارد شود.   

عدد 5 (شعاع دايره) را تايپ كرده و كليد  Enter را فشار مى دهيم، دايره اول ترسيم مى شود.
براى اجراى مجدد دستور Circle، كليد Enter  را فشار مى دهيم.

نشانگر ماوس را به سر ديگر پاره خط نزديك مى كنيم، هنگامى كه نشانگر به شكل مشخصه  Endpoint درآمد 
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كليك مى كنيم تا مركز دايره مشخص شود.
كليد  Enter را فشار مى دهيم تا دايره دوم با همان شعاع دايره قبلى رسم شود. چرا؟

ين
مر
به كمك ابزار OSnap شكل زير را ترسيم نماييد( اضالع شش ضلعى 25 ميليمتر است).ت

در شكل 21-12 دو نماى داده شده را رسم نماييد (اندازه گذارى 
الزم نيست).

                                                 شكل 21-12                                                                                           شكل 12-21

 ابزار كمك ترسيم ORTHO: 2-14-12- در نقشه هاى فنى به وفور از خطوط افقى و عمودى استفاده 
مى شود. رسم اين خطوط به روش ورود مختصات ابتدا وانتهاى پاره خط زمان  زيادى از وقت كاربر را مى گيرد. ابزار 
كمك ترسيم Ortho رسم اين خطوط را آسان نموده است. در صورت فعال بودن اين ابزار، خطوط در جهت هاى افقى 
 F8 روى نوار وضعيت يا كليد ORTHO و عمودى محدود مى شوند. براى روشن يا خاموش كردن اين ابزار از دكمه

استفاده مى شود.

ندازه گذارى 

20

15

50

15
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با كمك دستور Ortho شكل زير را رسم مى نماييم:مثال
ابزار كمك ترسيم Ortho را روشن مى كنيم.

 دستور Line را اجرا نموده و براى وارد كردن نقطه ى ابتداى پاره خط در يك نقطه از ناحيه ترسيم كليك مى كنيم.
نشان گر ماوس را در سمت راست ماوس مبريم و عدد 50 را تايپ مى كنيم و كليد    را فشار مى دهيم تا 

پاره خط اول رسم شود.
 براى ترسيم خط قائم، نشان گر ماوس را به سمت باال مى بريم و 15 را تايپ كرده و كليد    را فشار 

مى دهيم.
 ساير خطوط را به همين شيوه رسم مى كنيم.

 دستورات ويرايشى-15-12
 دستور حذف كردن يك موضوع (Erase): 1-15-12- براى حذف موضوعات ترسيم شده، از دستور 

Erase استفاده مى شود. براى اين منظور به صورت زير عمل نماييد:

1- دستور  Erase  را به يكى از روش هاى زير اجرا نماييد:
دكمه ى  را از نوار ابزار Modify كليك كنيد.

گزينه ى Erase را از منوى Modify كليك كنيد.
Command: erase   .فشار دهيد   در خط فرمان تايپ كرده وسپس كليد e يا erase

موضوعات را انتخاب نموده و سپس كليد Delete را فشار دهيد.
2- پس از اجراى دستور Erase ، نشانگر ماوس در صفحه ى ترسيم به صورت مربع كوچك  ظاهر 
مى شود، روى موضوعات كليك كنيد تا، آن ها را در حالت انتخاب قرار گيرند(موضوعات پس از انتخاب به صورت 

خط چين در مى آيند). 
3- كليد Enter را فشار دهيد تا موضوعات انتخاب شده حذف  شود.



ك رايانه
فصل دوازدهم: نقشه كشى به كم

244

ته
اين ترتيب كه  ابتدا موضوعات انتخاب شده، سپس موضوعات ويرايش صورت مى گيرد.نك

انتخاب موضوعات به صورت تكى و گروهى صورت مى گيرد. براى انتخاب تكى بايد روى 
موضوعات تك به تك كليك كنيد و براى انتخاب گروهى بايد در محلى از ناحيه ى ترسيم كه موضوعى 
وجود ندارد كليك كرده و با نگه داشتن دكمه ماوس آن را جابه جا كنيد تا موضوعات در پنجره انتخاب 
قرار گيرند با رها كردن دكمه ماوس انتخاب صورت مى گيرد. البته حركت ماوس از سمت چپ يا راست 

موضوعات براى شروع انتخاب نتيجه متفاوتى دارد. بررسى اين موضوع را به شما واگذار مى كنيم.
خارج كردن موضوعات انتخاب شده از حالت انتخاب، مانند انتخاب موضوعات مى باشد با اين 

تفاوت كه در هنگام كليك كردن روى موضوعات بايد كليد Shift را پايين نگه داريد.
اگر در هنگام اجراى فرمان  Erase موضوع يا موضوعات را به اشتباه حذف نموديد نگران نباشيد 

چون با فرمان Undo  مى توانيد به حالت يا حاالت قبلى باز گرديد.
 Polygon يا Rectangle براى انتخاب همه اضالع مستطيل يا چند ضلعى منتظمى كه با دستور
رسم شده باشد، كافى است روى يكى از اضالع شان كليك كنيد تا كل شكل انتخاب  شود. در صورتى نياز 
به انتخاب تنها يك ضلع از شكل (پاره خط) داريد. بايد با استفاده از دستور Explode اجزاى شكل را از 
يك ديگرمنفك كنيد. الزم به توضيح است كه اين دستوردر ظاهر شكل تغييرى ايجاد نمى كند، فقط مانند 
حالتى است كه اضالع شكل با پاره خط يا كمان و ... ايجاد شده باشد. شكل() نتيجه عمل انتخاب يك ضلع 

را در دو حالت قبل و بعد از انجام دستور Explode  را نشان مى دهد.

  
Explode بعد از دستور      Explode قبل از دستور                           

براى تفكيك اجزاى يك شكل يك پارچه به روش زير عمل نماييد:
دستور Explode  را با كليك كردن روى دكمه ى  از نوار ابزار Modify يا منوى Modify اجرا 

نماييد.
موضوعات را انتخاب نماييد.

كليد    را فشار دهيد.

براى انتقال موضوعات از محلى كه در آن قرار دارد، به  -12-15-2  :(Move) دستور انتقال موضوعات 
روش زير عمل نماييد:

1- به يكى از روش هاى زير دستور Move را اجرا نماييد.
روى دكمه ى  از نوار ابزار Modify كليك كنيد.
گزينه ى Move را از منوى Modify انتخاب نماييد.
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Command: m   .فشار دهيد    را در خط فرمان تايپ كرده و كليد m
2- موضوعات را انتخاب نموده و كليد    را فشار دهيد.   

Select objects: انتخاب موضوعات 

ــه كمك ابزار OSnap روى يك نقطه كليك كنيد يا مختصات  ــك نقطه را به عنوان مبنا تعيين نماييد (ب 3- ي
نقطه را وارد نماييد).

Specify base point or [Displacement] <Displacement >: مختصات نقطه ى مبنا 

4- نقطه ى مقصد را تعيين نماييد تا موضوعات بر اساس نقطه ى مبنا به اين نقطه منتقل شود.
Specify second point or<use first point as displacement>:مختصات نقطه ى مقصد   

موضوع اوليه

نقطه ى مبنا
نقطه ى مقصد

تصوير

ين
مر
ابتدا حالت 1 شكل مقابل را رسم نموده سپس ت

مطابق با حالت 2، با استفاده از دستور Move و 
به كمك Osnap  خطوط قرمز را به نقاط وسط 

طول وعرض مستطيل انتقال دهيد.
1 2

-12-15-3 (Copy) دستور تكثير موضوعات 
به  جاى رسم تمام  شكل هاى شبيه به هم در يك نقشه، مى توان يك نمونه از شكل ها را ترسيم نمود و بقيه را بر 

اساس آن تكثيركرد. براى تكثير موضوعات به روش زير عمل نماييد:
1- به يكى از روش هاى زير دستور Copy را اجرا نماييد.
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روى دكمه ى  از نوار ابزار Modify كليك كنيد.
گزينه ى Copy را از منوى Modify  انتخاب نماييد.

Command: co  co را در خط فرمان تايپ كرده و سپس كليد    را فشار دهيد. 
2- موضوعاتى را كه قرار است كپى نماييد انتخاب نموده و كليد   را فشار دهيد.

Select objects: انتخاب موضوعات 
3-  يك نقطه را به عنوان مبنا تعيين نماييد (به كمك ابزار OSnap روى يك نقطه كليك كنيد يا مختصات نقطه را وارد نماييد).
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:  مختصات نقطه ى مبنا     

4- مختصات نقطه ى مقصد را نسبت به نقطه ى مبنا وارد نماييد يا در مكانى كه مى خواهيد موضوع انتخاب شده قرار 
گيرد، كليك كنيد.

Specify second point or <use first point as displacement>: مختصات نقطه ى مقصد    

5- دستور Copy آماده دريافت محلى است براى تكثير ديگرى از همين موضوع، اين عمل را مى توانيد براى تعداد 
نامحدودى انجام دهيد براى خارج شدن از اين دستور كليد    يا Esc را فشار دهيد.

Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: 
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ين

سپس به  كمك دستور Copy شكل مقابل را 
تكميل نمايد.

 

2

10

5

-12-15-4 Rotate دستور دوران موضوعات 
براى دوران موضوعات، حول يك نقطه و تحت زاويه ى مشخص به روش زير عمل نماييد:

A

شكل اوليه

A

پيش نمايش دوران

A

شكل دوران يافته

 يافته
دوران

شكل 

ى دوران
زاويه 

شكل اوليه
ز دوران

مرك

1- به يكى از روش هاى زير دستور Rotate را اجرا نماييد.

روى دكمه ى  از نوار ابزار Modify كليك كنيد.
گزينه ى Rotate را از منوى Modify  انتخاب نماييد.

Command: RO   .را فشار دهيد    را در خط فرمان تايپ  كرده و كليد RO

2- موضوعاتى را كه قرار است دوران دهيد انتخاب نموده و كليد    را فشار دهيد.
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Select objects: انتخاب موضوعات 

3- يك نقطه را به عنوان مركز دوران تعيين نماييد (به كمك ابزار OSnap روى يك نقطه كليك كنيد يا مختصات نقطه 
را وارد نموده و كليد   را فشار دهيد).

Specify base point: مختصات نقطه ى مركز دوران 

4- زاويه دوران را وارد نموده و   را فشار دهيد ( زاويه دوران زاويه اى است كه موضوع حول آن دوران مى كند و 
جهت مثبت آن در خالف حركت عقربه هاى ساعت است).

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0 >: زاويه دوران 

ته
نك


گزينه Copy  در پيغام باال براى حالتى بكار مى رود كه قصد داشته باشيد بعد از دوران موضوع، شكل 

اوليه آن نيز باقى بماند.

ين
مر
ت

مطابق شكل زير ابتدا نماى 1 را ترسيم كرده سپس با استفاده از دستور Rotate صفحه ى P را دوران 
.داده و نماى 2 را ايجاد كنيد. ي يج ر ى م و

1
1 30

P

P

 1 2

( -12-15-5 Mirror) دستور رسم تقارن موضوعات 
براى رسم قرينه موضوعات نسبت به يك خط از اين دستور استفاده مى شود. شكل زير مراحل ترسيم تقارن قسمت ترسيم 

شده شكل را نسبت به خط تقارن قرمز رنگ نشان مى دهد.
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اشكل نهايى شكلن

3

انتخاب قسمت اّول تعيين نقاط ابتدا و انتهاى خط تقارن

براى ترسيم قرينه موضوعات نسبت به يك خط مطابق روش زير عمل نماييد:

1- به يكى از روش هاى زير دستور Mirror را اجرا نماييد.
روى دكمه ى  از نوار ابزار Modify كليك كنيد.

گزينه ى Mirror را از منوى Modify  انتخاب نماييد.
Command: MI   .را فشار دهيد    را در خط فرمان تايپ كرده و كليد MI

2- پس از اجراى دستور، نشانگر ماوس در حالت انتخاب موضوع قرار مى گيرد. موضوعاتى كه قرار است تقارن 
آن ها رسم شود را انتخاب نموده و كليد    را فشار دهيد.

Select objects: انتخاب موضوعات 

3- مختصات نقطه ى اول از خط تقارن را وارد كنيد.
Specify first point of mirror line:  مختصات نقطه ى اول از خط تقارن   
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4- مختصات نقطه ى دوم از خط تقارن را وارد كنيد.
Specify second point of mirror line: مختصات نقطه ى دوم از خط تقارن 

5- در مقابل پيغام ظاهر شده، اگر قصد حذف موضوع اولى را نداريد كليد    را فشار دهيد تا قرينه شكل رسم 
شود، در صورتى كه مى خواهيد شكل اولى حذف شود Y (Yes) را تايپ كرده و كليد    را فشار دهيد. 

Erase source objects? [Yes/No] <N>: 

  
ين
مر
به ترتيب مراحل زير، شكل مرحله 4 را ترسيم نماييد.ت

1

4

اجراى دستور Mirror و انتخاب موضوعات
ترسيم قسمت اول

تعيين Quadrant دايره بعنوان بعنوان نقاط خط تقارن شكل نهايى

 ( -12-15-6 Offset)دستور رسم تصوير موازى
از اين دستور براى رسم تصوير موازى يك موضوع در جهت و فاصله مشخص استفاده مى شود. در شكل صفحه ى بعد 

دستور Offset چند بار روى خط، دايره، و كمان اعمال شده است. 

براى ترسيم Offset يك موضوع  مطابق روش زير عمل نماييد:
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1- به يكى از روش هاى زير دستور Offset را اجرا نماييد.
روى دكمه ى  از نوار ابزار Modify كليك كنيد.
گزينه ى Offset را از منوى Modify  انتخاب نماييد.

Command: MI   .را فشار دهيد    را در خط فرمان تايپ كرده و كليد O
2- اندازه فاصله Offset با موضوع اوليه را وارد كرده و سپس كليد   فشار دهيد، يا روى دو نقطه از ناحيه 

ترسيم كه فاصله بين آن ها معادل اندازه Offset  است كليك  نماييد.
Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>:  Offset اندازه فاصله 

3- نشانگر ماوس در حالت انتخاب موضوع قرار مى گيرد، موضوع را انتخاب كنيد.
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: انتخاب موضوع

4- در آن سمتى از شكل كه قصد داريد Offset موضوع رسم شود، كليك كنيد  تا Offset انجام شود.
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: كليك در سمت مورد نظر موضوع اوليه

5- مرحله 3 و 4 را براى ساير موضوعاتى كه فاصله Offset آن ها به اندازه تعيين شده در اين دستور است را 
مى توانيد، تكرار نماييد.

bject to offset or [Exit/Undo] <Exit>:

6- براى خروج از دستور، كليد   يا Esc را فشار دهيد.
-12-15-7 (Trim) دستور برش دادن موضوعات 

در ترسيم نقشه هاى فنى، مواردى پيش مى آيد كه نياز است قسمتى از موضوعاتى كه قبال" ترسيم شده است را با 
 Trim توجه به موضوعات ديگر برش دهيد. به عنوان مثال درشكل (22-12) نماى روبه روى استوانه به كمك دستور

توسط صفحه P برش خورده است. براى برش موضوعات با استفاده از دستور Trim به روش زير عمل كنيد:
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P P

شكل (12-22)
1- براى اجراى دستور Trim ابتدا بايد به يكى از شيوه هاى زير عمل نماييد:

روى دكمه ى  از نوار ابزار Modify كليك كنيد.
روى گزينه ى Trim از منوى Modify كليك كنيد.

Trim را در خط فرمان تايپ كرده و سپس كليد    را فشار دهيد. 

Command: Trim

2- در اين مرحله دو حالت وجود دارد، يا لبه  هاى برش را انتخاب كنيد يا 
مجموعه اى از اشيايى كه قرار است Trim روى آن ها انجام شود ، انتخاب نموده 

وسپس   را فشار دهيد. در شكلP ،(12-22) لبه برش است.
Select cutting edges... 

Select objects or <select all>: انتخاب مجموعه ى كه بايد برش بخورد يا انتخاب لبه هاى برش 

  3- روى آن قسمت از موضوع كه قرار است برش بخورد كليك كنيد تا همان محدوده بريده شود. اين مرحله را مى
توانيد آن قدر تكرار كنيد تا شكل كامل شود.

4- براى خر وج از دستور، كليد Esc  را فشار دهيد.
پ در شكل (الف) با استفده از دستور Trim قسمت هايى از پاره خط ها و دايره را برش مى دهيم.مثال ل

A B

2

3

4

C

D

1

الف ب
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شكل(12-23)

براى ايجاد شكل (23-12ب)  به روش زير عمل مى كنيم:
1- دستور Trim را  اجرا مى كنيم.

2- تمام شكل را انتخاب مى كنيم و كليد   را فشار مى دهيم.
3- روى يك نقطه از پاره خط AB كليك مى كنيم تا AB حذف شد.

4- روى يك نقطه از پاره خط CD كليك كنيم تا CD حذف شد.
5- ساير قسمت ها را به همين روش برش مى زنيم.

6- اگر در حين اجراى دستور با اشتباهى مواجه شديم  با دستور Undo يا فشار دادن كليدهاى Ctrl+Z به حالت قبل 
باز مى گرديم.

7- با فشار دادن كليد Esc از اين دستور خارج مى شويم.

مثال
شكل روبه رو را به كمك دستور Trim ترسيم مى نماييم.

1- ابتدا مربعى به ضلع 90 ميلى متر ترسيم مى نماييم و سپس به مركز يكى از گوشه هاى مربع و دايره اى به شعاع 40 رسم مى كنيم.
2- به كمك دستور Copy دايره ى ترسيم شده را روى سه گوشه ديگر مربع ايجاد مى نمائيم

3- دستور Trim را اجرا مى نماييم.
4- تمامى موضوعات را انتخاب مى نماييم(كليدهاى A , Ctrl را همزمان نگه مى داريم) و دكمه ى Enter را فشار 

دهيد.

ين
مر
مبراى ايجاد حالت چهارم شكل زير طبق مراحل زير عمل كنيد:ت

1- مربعى به ضلع 50 ميلى متر رسم كنيد.
2- دايره اى به آن محيط كنيد.

3- دايره اى به شعاع 15 ميليمتر، به مركز دايره بزرگ تر رسم نماييد.
4- با استفاده از دستور Trim، قسمت هاى اضافه را برش دهيد.
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5- روى قسمت هايى از كمان دايره كه قرار است حذف شود كليك مى كنيم تا آن قسمت ها حذف شود.
6- كليد Enter را فشار مى دهيم تا فرمان Trim پايان يابد.

( -12-15-8 EXTEND) دستور امتداد دادن موضوعات 
در شكل زير، پاره خط هاى 1، 2 و كمان 3 با استفاده از دستور Extend به دو پاره خط قرمز امتداد داده شدند. براى 

امتداد موضوعات رسم شده تا لبه هاى مشخص، به صورت زير عمل نماييد:
1

2

1

2

1- با يكى از روش هاى زير دستور Extend را اجرا نماييد.
روى دكمه ى  از نوار ابزار Modify كليك كنيد.
گزينه ى Extend را از منوى Modify  انتخاب نماييد.

Command: EX   .را فشار دهيد    را در خط فرمان تايپ  كرده و كليد EX

2- در اين مرحله لبه هايى كه قرار است موضوعات به آن ها امتداد پيدا كند  را انتخاب كرده و كليد    را فشار دهيد.
3-  روى تك تك موضوعات كليك كنيد تا به لبه ها بچسبد.

4-  براى خروج از دستور، كليد Esc را فشار دهيد.



نه
ايا
ك ر

كم
به 

ى 
كش

شه 
 نق

م:
ده
واز
ل د

فص

255

ين
مر
مراحل زير را براى رسم شكل زير طى نماييد:ت

1 2 3 4

1- دستور  Rectangle– دستور Explode (تفكيك اضالع) – دستور Offset ( عرض بااليى به 
اندازه 35 ميلى متر و يكى از طول ها به اندازه نصف عرض به سمت داخل)

 Rotate 2- دستور
3- دستور Extend ( امتداد پاره خط قرمز تا طول)

Erase و Trim 4- دستور
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-12-15-9 ( CHAMFER) دستور پخ زدن گوشه ها 
براى پخ زدن محل برخورد دو خط از دستور Chamfer استفاده مى شود. براى پخ زدن گوشه ها به صورت زير 

عمل نماييد:
1- به يكى از روش هاى زير دستور Chamfer را اجرا نماييد.

روى دكمه ى  از نوار ابزار Modify كليك كنيد.
گزينه ى Chamfer را از منوى Modify  انتخاب نماييد.

Command: CHA   .را فشار دهيد    را در خط فرمان تايپ  كرده و كليد CHA

2- حرف D مخفف گزينه Distance را تايپ كرده و كليد    را فشار دهيد.
مطابق شكل زير فاصله هاى dist 1  و dist 2 را به ترتيب وارد نماييد(پس از هر مرحله كليد Entre را فشار دهيد).   

dist 1

dist 2

1

2

3-  به ترتيب روى خط 1و 2 كليك كنيد تا پخ ايجاد شود.

ين
مر
ساير گزينه هاى Camfer را آزمايش كنيد.ت

با استفاده از دستور Line مستطيلى رسم نموده و سپس به كمك دستور Camfer گوشه هاى آن 
را با اندازه هاى متفاوت پخ بزنيد.
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-12-15-10  FILLET دستور گرد كردن گوشه ها  
براى گردكردن محل برخورد دو خط از دستور Fillet استفاده مى شود. براى اين منظور به صورت زير عمل نماييد:

1- به يكى از روش هاى زير دستور Fillet را اجرا نماييد.
روى دكمه ى  از نوار ابزار Modify كليك كنيد.

گزينه ى Fillet را از منوى Modify  انتخاب نماييد.
Command: F   .را فشار دهيد    را در خط فرمان تايپ كرده و كليد F

2- براى تعيين شعاع كمان حرف R مخفف گزينه Radius را تايپ كرده و كليد    را فشار دهيد.
3- اندازه شعاع گوشه را وارد كرده و كليد    را فشار دهيد. 

R

4- روى دو خط كه قرار است گرد شود، كليك كنيد تا گوشه ى گرد ايجاد شود.

ين
مر
ساير گزينه هاى Camfer را آزمايش كنيد.ت

با استفاده از دستور Line مستطيلى رسم نموده و سپس به كمك دستور Fillet گوشه هاى آن 
را به شعاع دلخواه گرد كنيد.

16-12- (Hatch) رسم هاشور 
براى هاشور زدن سطوح برش خورده ، از اين فرمان استفاده مى شود. 

1- به يكى از روش هاى زير دستور Hatch را اجرا نمائيد: 

بر روى دكمه ى  از نوار ابزار Draw كليك كنيد.
روى گزينه ى Hatch از منوى Draw كليك كنيد.

Command: H H  را در خط فرمان تايپ كرده و سپس كليد   را فشار دهيد. 
2- با اجراى اين دستور پنجره ى محاوره اى هاشور (Hatch and Gradient) باز مى شود، در قسمت سمت 



ك رايانه
فصل دوازدهم: نقشه كشى به كم

258

راست اين پنجره  نوع (Type) ، الگو (Pattern) ، زاويه (Angle) و مقياس (Scale) هاشور را انتخاب نمائيد (شكل 
.(12-24

شكل 12-24

3- با كليك بر روى  از قسمت Pattern اغلب الگوهاى كاربردى 
هاشور را مشاهده مى كنيد؛ الگوى مورد نظر خود را انتخاب كرده و دكمه ى OK را كليك كنيد. شكل زير الگوهاى 

زبانه ى ANSI را نشان مى دهد. گزينه ى مشخص شده را انتخاب كرده و بر روى OK كليك كنيد.

4- روى گزينه ى Pick Points كليك كرده تا امكان انتخاب محدوده ى هاشور خورده فراهم شود، پنجره ى 
Hatch and Gradient براى انتخاب محل هاشور به طور موقت بسته مى شود. نشانگر موس را در داخل سطوح مورد 

 Hatch and Gradient را فشار دهيد تا پنجره ى Enter نظر كليك كنيد تا تمام انتخاب ها صورت گيرد. دكمه ى
مجدداً ظاهر شود. 
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5- با كليك كردن بر روى دكمه ى OK هاشور اعمال مى شود.

ين
مر
شكل مرحله 5 را مطابق مراحل 1 تا 5  كامل نماييد.ت

1 2 3

4 5
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ب
طال
ى م

ده 
زي
گ

1- نرم افزارهاى صنعتى به كمك فرآيند ساخت و توليد آمده است.
2- اتوكد ابزار نقشه كشى قدرتمندى است كه براى طراحان و نقشه كشان در ترسيم نقشه هاى دو بعدى 

و تا حدودى سه بعدى بسيار قابليت دارد.
3- محيط برنامه ى اتوكد در كل از پنج بخش منوها، نوارهاى ابزار، ناحيه ى ترسيم، پنجره ى دستور و 

نوار وضعيت تشكيل شده است.
4- براى راحتى كاربران، دستورات اتوكد با چند روش مختلف قابل دسترسى و اجرا است.

5- سيستم مختصات دهى در اتوكد، دكارتى و قطبى است و نحوه محاسبه مختصات نقاط به دو صورت 
نسبى و مطلق انجام مى شود.

6- دستور Line يكى از كاربردى ترين دستورات اتوكد است كه از طريق آن پاره خط را رسم مى كنند.
7- امكان تغيير رنگ، ضخامت و نوع خطوط از طريق نوار ابزار Properties فراهم است.

8- فرمان Pan , Zoom براى مشاهده ى بهتر جزئيات نقشه و كار روى قسمت هاى مختلف آن كاربرد دارد.
9- براى ترسيم دايره در اتوكد از فرمان Circle استفاده مى شود.

10- براى ترسيم كمان از فرمان Arc استفاده مى شود.
11- براى ترسيم مستطيل مى توان از فرمان Rectangle استفاده كرد.

12- از دستور Polygon براى رسم چند ضلعى منتظم استفاده مى شود.
13- از دستور Spline براى رسم منحنى از نقاط مشخص، استفاده مى شود.

14- از دستور Polygon براى رسم چند ضلعى منتظم استفاده مى شود.
15- از ابزار كمك ترسيم OSnap براى مشخص كردن نقاط خاص موضوعات در ترسيم استفاده مى شود.

16- از ابزار كمك ترسيم Ortho براى ترسيم خطوط افقى و عمودى استفاده مى شود.
17- براى پاك كردن موضوعات ترسيم شده در نقشه از فرمان Erase استفاده مى شود.

18- براى انتقال موضوعات بر اساس يك نقطه مبنا از دستور Move استفاده مى شود.
19- براى تكثير موضوعات از دستور Copy استفاده مى شود.

20- براى دوران موضوعات حول يك نقطه از دستور Rotate استفاده مى شود.
21- با استفاده از دستور Mirror امكان مى توان قرينه يك موضوع را نسبت به خط تقارن رسم كرد.

22- گوشه چند ضلعى را با دستور Chamfer  و Fillet به صورت پخ دار يا گرد رسم مى كنند.
23- براى پاك كردن قسمتى از يك شى ء با كمك بعدهاى برش از دستور  Trim استفاده مى شود.

24- براى هاشور زدن قسمت هاى برش خورده در نقشه، از دستور Hatch استفاده مى شود.
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مه
ه نا
واژ

adhesive چسب   
air cleaner هواكش   
alloy آلياژ   
angle زاويه   
angle فرجه   
apex نوك (رأس، سر)   
approximately تقريبي   
arc كمان   
area ناحيه سطح - مساحت   
auxiliary كمكي   
auxiliary line خط كمكي    
auxiliary view تصوير كمكي    
axe محور   
base پايه   
binder چسب   
bisector نيمساز   
bobbin پيچك    
brass برنج   

 canal - channel كانال   
cap strip فرنگي پيچ كشويي   
card board مقوا   
chair صندلي   
changing تبديل   
changing channel كانال تبديل   
chinney دودكش   
circle دايره   
circumference محيط   
compass پرگار   
compound drawing نقشه تركيبي   

cone مخروط   
connection اتّصال   
conversion تبديل   
cornice گلويي   
crinoid الله اي   
crossroads چهار راه   
cruciform صليبي   
cube مكعب   
curve خم   
curve منحني   
cylinder استوانه   
deep ژرف (گود)   
defective cone مخروط ناقص    
design طرح   
development گسترش   
devision تقسيم    
diagonal قطر (چند ضلعي)   
diagram ترسيم    
diameter قطر (دايره)   
distance بُعد   
double bottom فرنگي پيچ كف   
double seam فرنگي پيچ كف   
duct كانال   
edge يال   
elbow زانو   
electricarc قوس الكتريكي    
ellipse بيض   
equilateral متساوي االضالع   
facing مواجه   

واژه نامه
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واژه نامه

facing line خط مواجه    
flag like پرچم مانند   
fluid سّيال   
focal كانوني   
focus كانون   
forenead پيشان   
forked جناغي   
fouid سّيال   
friction اصطكاك   
frontal جبهى   
frontal line خط جبهي   
frontal projection plane صفحه ي روبه روي تصوير   
frontal view ديد از جلو   
generatrix مولد   
geomelrical drawing ترسيم هندسى   
geometry هندسه   
grooved seam فرنگي پيچ ساده   
guide راهنما   
heat گرما    
height ارتفاع    
height ارتفاع   
hexagon شش ضلعى   
hexagon شش ضلعي   
horizontal افقي   
horizontal line خط افقي   
horizontal projection plane صفحه ي افقي تصوير    
hyper bola هذلولي   
hyper bolic هذلولي گون   
intermediator واسطه   

intersection فصل مشترك   
isosceles متساوي الساقين   
layer اليه   
length طول   
length درازا (طول)   
line خط   
locking joint اتصال قفلي   
longitudinal corner فرنگي پيچ كانال   
manner روش   
maximum بيشينه   
metal industry صنايع فلزي   
middle layer اليه مياني   
minimum كمينه   
nonspecial غير خاص   
nonspecial line خط غير خاص   
octagon هشت ضلعي   
orthographic قائم الزاويه   
orthographic راست گوشه   
parabola سهمي   
parabolic سهمي گون   
parallel موازي   
parallelogram متوازي االضالع   
pattern نمونه   
pentagon پنج ضلعي   
perimeter محيط   
perpendicular عمود   
bisector عمود منّصف   
perpendicular line خط عمود   
pipe لوله   
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مه
ه نا
واژ

plane سطح   
polygon چند ضلعي   
polyhedra چند وجهي   
pompe پمپ   
prism منشور   
profile نيم رخ   
profile line خط نيم رخ   
profile projection plane صفحه ي نيم رخ تصوير   
projection نما (تصوير)   
pulley weld قرقره جوش   
pyramid هرم   
qround line خط زمين   
radius شعاع   
raised منتصب   
recembling copper مسوار   
rectangle مستطيل   
refinery پااليشگاه   
rivet پرچ   
scrap دور ريز   
seam فرنگي پيچ   
seamweld درز جوش   
section برش   
sheet برگ   
sheet ورق   
side ضلع   
side لبه   
side view ديد از چپ    
simi lar متشابه   
simple drawing نقشه ساده   

skull cap عرق چين    
slice قاچ   
slug دور ريز   
solder لحيم   
sphere كره   
square مربّع   
steam بخار   
surface رويه (سطح)   
symmetry قرينه   
tank مخزن   
three roads سه راه   
throughout seam درز سر به سر   
tolerance تولرانس   
top view ديد از باال    
transfer انتقال    
trapzoid ذوزنقه   
triangle مثلّث   
true length اندازه ي حقيقي   
typical نمونه   
venti lation تهويه   
vertical قائم    
view نما (تصوير)   
volume حجم   
welding جوش   
zone منطقه   
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هندسه فضايى      تاليف هئيت مؤلفين احمد بى رشك، پرويز شهريارى و ...  
هندسه ترسيمى     تاليف محمد خواجه  حسينى و ابوالحسن موسوى  

رسم فنى سال سوم رشته نقشه  كشى صنعتى نظام قديم تاليف محمدحسين شربت  ملكى و محمد خواجه  حسينى  
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