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مقدمهاي بر چگونگي برنامهريزي كتابهاي پودماني
برنامهريزي تأليف «پودمانهاي مهارت» يا «كتابهاي تخصصي شاخه كاردانش» بر مبناي استانداردهاي

«مجموعه برنامههاي درســي رشتههاي مهارتي شاخه كاردانش ،مجموعه هشتم» صورت گرفته است .بر
اين اســاس ابتدا تواناييهاي همخانواده (  )Harmonic Powerمورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.

سپس مجموعه مهارتهاي همخانواده بهصورت واحدهاي كار تحت عنوان ( )Unitدستهبندي ميشوند.
در نهايت واحدهاي كار همخانواده با هم مجددا ً دســتهبندي شده و پودمان مهارتي ( )Moduleرا شكل
ميدهند.

دســتهبندي «تواناييها» و «واحدهاي كار» توسط كميسيونهاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام

شــده اســت به گونهاي كه يك سيســتم پويا بر برنامهريزي و تأليف پودمانهاي مهارت نظارت دائمي
دارد.

بــا روش مذكــور يك «پودمان» به عنوان كتاب درســي مورد تأييــد وزارت آموزش و پرورش در

«شاخهي كاردانش» چاپسپاري ميشود.

بهطور كلي هر اســتاندارد مهارت به تعدادي پودمــان مهارت ( M1و  M2و  (...و هر پودمان نيز به

تعــدادي واحــد كار ) U1و  U2و  (...و هــر واحد كار نيز به تعدادي توانايي ) P1و  P2و  (...تقســيم
ميشوند .بهطوري كه هنرجويان در پايان آموزش واحدهاي كار (مجموع تواناييهاي استاندارد مربوطه)

كليه پودمانهاي هر اســتاندارد ،تســلط و مهارت كافي در بخش نظري و عملي را به گونهاي كســب

خواهند نمود كه آمادگي كامل را براي شــركت در آزمون جامع نهايي جهت دريافت گواهينامه مهارت
به دست آورند.

بديهي اســت هنرآموزان و هنرجويان ارجمند شــاخهكاردانش و كليهعزيزاني كه در امر توســعه

آموزشهاي مهارتي فعاليت دارند ،ميتوانند ما را در غناي كيفي پودمانها كه براي توســعهآموزشهاي
مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
دفتر تأليف کتاب هاي درسی
فنيوحرفهاي و كاردانش

توصيههايي به هنرجويان
الف) توصيههاي كلي
 .1پيش از ورود به كارگاه دستهايتان را با آب و صابون بشوييد.
 .2روپوش مخصوص كارگاه را بپوشيد .روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تميز باشد.
 .3كفشهايتان را تميز كنيد .اگر از كفش مخصوص كارگاه استفاده ميكنيد آن را نيز تميز نگهداريد.
 .4هنگام كار بايد دستتان خشك باشد ،هرگاه دستتان عرق كرد آن را با دستمال خشك كنيد و يك برگ
سفيد اضافي زير دستتان بگذاريد تا نقشه كثيف نشود.

 .5اگر ناگزير به استفاده از عينك طبي هستيد ،حتم ًا با عينك كار كنيد.
ب) توصيههاي آموزشي
 .1ورود و خروج به كالس يا كارگاه آموزشي با اجازهي هنرآموز محترم باشد.
 .2پس از بهانجام رســاندن هر دســتوركار آن را براي تأييد و ارزشــيابي در اختيار هنرآموز محترم قرار
دهيد.
 .3در حل تمرينها با هنرآموز محترم در تعامل باشيد .مشاركت با همكالسيها نيز مؤثر است.
 .4در صورت غيبت در يك جلسه مطالب و تمرينهاي آن جلسه را مطالعه و انجام دهيد.
 .5همهي نقشههايي كه در طول دوره ترسيم ميكنيد در محل مناسبي بايگاني كنيد تا بتوانيد بعدها آسان
به آنها مراجعه كنيد.
 .6تمرينها را ،بيآنكه خود را تحت فشــاري رواني قرار دهيد ،بكوشــيد تا آنجا كه ميتوانيد حل كنيد
ولي حتم ًا نواقص و اشكاالت آن را بعدا ً به كمك هنرآموز محترم برطرف كنيد.

مقدمه
نرمافزار اتوكد به عنوان يكي از بهترين نرمافزارهاي طراحي و نقشهكشي به كمك رايانه است كه محصول
شركت اتودسك1است و از اولين نسخ ه آن تا نسخههاي اخير تحوالت چشمگيري داشته است.
اين نرمافزار عالوه بر ســادگي كار ،از قابليتهاي منحصر به فردي برخوردار اســت به نحوي كه با
وجود نرمافزارهاي متعدد ديگر در زمينه ( 2)CADجايگاه خود را حفظ كرده و همچنان بهعنوان پايهاي
در عرصه ( 3)CAD/ CAMبه شمار ميرود.
نســخههاي اوليه اتوكد مبتني بر سيستمعامل  DOSبود و از نســخه  13تحت سيستمعامل ويندوز

قرار گرفت كه در اين گذر قابليتهاي ويندوز تأثير بســزايي بر ســهولت كار با اتوكد گذاشت .اخيرا ً از
نســخهي  2007به بعد نيز تحوالت قابلتوجهي در اتوكد بهوجود آمده اســت كه تعدد فضاهاي كاري،
قابليتهايي نظير امكانات تخصصي نقشهكشي دوبعدي ،سهولت در طراحي سهبعدي و ارتباط با شبكه
و اينترنت از آن جمله است.
لذا در تأليف اين كتاب اتوكد  2008انتخاب گرديد تا عالوه بر به روز بودن ،سبك كار و روشهاي
دســتيابي به ابزار آن نيز با نسخههاي پايينتر منطبق باشــد .و در اين خصوص فضاي كاري كالسيك
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مبناي آموزش قرار گرفته است.
اين كتاب شامل پودمان دوم مهارت طراح و نقشهكش به كمك رايانه است كه در آن هر واحد كاري
چند توانايي از سرفصل استاندارد مهارتي مربوط را در بر ميگيرد ،در آموزش هر توانايي ابتدا شناسايي
فرمانها ،ســپس اجراي فرمان و در آخر دستوركاري جهت بهكارگيري آن فرمانها ارائه شده است .در
آخر هر توانايي نيز ،ارزشيابي نظري و عملي به صورت متنوع و سير تكاملي آن از ساده به پيچيده آورده
شده است تا عالوه بر ارزشيابي مستمر بتواند مبنايي بر آزمونهاي پاياني دوره مهارت مذكور باشد.
در سرتاســر اين كتاب سعي شــده آموزش مبتني بر نقشهكشــي صنعتي صورت پذيرد و تمرينها
و ارزشــيابيها نيز متناســب و مرتبط با مهارت نقشهكشي صنعتي باشــد و آموختههاي هنرجويان در
نقشهكشي به كمك رايانه به كار بسته شود.
با اعتقاد به اينكه هيچكاري بيعيب و نقص نيست ،منتظر پيشنهادهاي سازنده شما هستيم.
مؤلف
Autodesk
Computer Aided Design & Drafting
Computer Aided Manufacturing
Auto cad Classic
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Mirror، Offset ،Copy

◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 موارد کاربرد فرمان  Copyرا بيان كند. فرمان  Copyرا در ترسیم نقشه اجرا کند. موارد کاربرد فرمان  Offsetرا بيان كند. فرمان  Offsetرا در ترسیم نقشه اجرا کند. موارد کاربرد فرمان  Mirrorرا بيان كند. -فرمان  Mirrorرا در ترسیم نقشه اجرا کند.

مدت زمان آموزش
نظري
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جمع
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پيشآزمون
 .1در نقشهكشی دستی برای ترسيم اشياء مشابه و تکراری چه راهكاری دارید؟
 .2اصطالح  Copyبه چه معنا و مفهومی است؟
 .3فرمان  Copyدر اتوكد چگونه اجرا میشود؟
 .4برای ترسيم خطوط موازي شکل مقابل در نقشهكشي دستي چگونه عمل میكنيد؟
 .5اصطالح  Offsetبه چه مفهومی است؟
 .6فرمان  Offsetچگونه اجرا میشود؟
 .7تقارن چيست و جایگاه آن در نقشهكشی كجاست؟
 .8تقارن محوری چه تفاوتی با تقارن نقطهای و صفحهای دارد؟
 .9اصطالح  Mirrorبه چه معنا و مفهومی است؟
 .10فرمان  Mirrorچگونه اجرا میشود؟
 .11اگر در نقشهای به جای نمای دید از راست ،به اشتباه نمای دید از چپ ترسيم شود ،برای اصالح آن چه
راهكاری دارید؟

فرمان Copy

فرمان  Copyبرای نس��خه برداری از اش��ياء با فاصله و جهت مشخص
كاربرد دارد.
این فرمان در نقشهكش��ی كاربرد فراوانی دارد و باعﺚ تس��ریع كار
در ترس��يم ش��کلهای مشابه میش��ود .در نس��خهبرداری از یک شيء

برای تعيين فاصله دقيق نس��خه جدید نسبت به شيء اصلی میتوان از
مختصات ،ابزارهای كمکی مانند  Grid ،Snapو Osnapاستفاده كرد.

اجرای فرمان Copy
فرایند اجرای فرمان  copyهمانند فرمان  moveاست ،با این تفاوت كه

شيوههاي ورود فرمان

در فرمان  moveش��يء انتخابي جابهجا ميش��ود ،اما در فرمان  copyاز
شيء انتخابی نسخه جدید تکثير میشود.

ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

Modify Toolbar
Copy

Modify Menu

Copy selection

Short cut Menu

 Coیا Copy

Command Line

فرم��ان  Copy selectionرا موقع��ی از من��وی ميانبر میتوان انتخاب كرد كه ابتدا ش��يء
انتخاب شده باشد.
مراحل اجراي فرمان
↵  CoیاCommand: Copy

 .1فرمان  Copyرا وارد میكنيم.
 .2اشياء مورد نظر را انتخاب میكنيم.

Select objects:

 .3برای پایان دادن به انتخاب اینتر میكنيم.

↵ Select objects:
Specify base point

 .4نقط��ه مبنا را تعيين ،ی��ا گزینههای دیگر را

[or ]Displacement/mOde

انتخاب میكنيم.
 .5نقطه دوم (درج) را تعيين میكنيم.
 .6برای پایان دادن به فرمان اینتر میكنيم.
4

><Displacement
Specify Second point or <Use first point
>as displacement
]Exit/

or

point

Second

Specify

↵ >undo[<Exit

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

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

ظاهر میش��ود ،كه با  Singleتکثي��ر تکی و با  Multipleتکثير چندتایی (ب��ا یکبار اجرای فرمان
 )Copyامکانپذیر ميشود.
عملکرد گزینه و پيشفرض  Displacementهمانند فرمان  Moveاست.

5

دستورکار شماره 1
شکل مقابل را به کمک فرمان  Copyرسم کنید.
(زمان 15 :دقیقه)

مراحل اجرا:
 .1شکل مقابل را رسم کنید.
 .2فرمان  Copyرا وارد کنید.
↵ Coیا Command: Copy

 .3شيء موردنظر را انتخاب کنید.
انتخاب گروهیSelect objects :

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

 .5نقطه  Aرا به کمک گیرههای ش��یئی بهعنوان نقطه مبنا انتخاب
کنید.
… Specify base point or

 .6نقطه درج (استقرار) ش��کلهای تکثیری را به کمک گیرههای
شیئی و ابزار ردیابی ( )Otrackدر محلهای تعیینشده تعیین کنید.
… Specify second point or

 .7فایل خود را ذخیره کنید.
 .8نتیجه کار را براي ارزشیابی و تأیید به هنرآموز محترم ارائه کنید.
خط نقطه معرف ابزار رديابي
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فرمان Offset

فرمان  offsetیکی از فرمانهای ویرایش��ی اس��ت که برای ایجاد
اش��ياء جدید به موازات اشياء موجود با فاصله ( )distanceمعین

بهکار میرود.
اگرچ��ه این فرم��ان اغلب بهمنظور تکثیر اش��ياء موازی نظیر
ش��کلهاي روبهرو بهکار میرود ،اما در نسخههای جدید اتوکد
امکان ایجاد اشياء موازی بدون تکثیر نیز وجود دارد.
اگ��ر فرمان  offsetبر روی پارهخط اجرا ش��ود اش��ياء جدید
کام ً
ال شبیه و هماندازه شيء انتخابی خواهند شد .اما اگر بر روی
کمان ،دایره و اشياء مشابه آنها اجرا شود ،اشياء جدید مشابه ولی
کوچکتر یا بزرگتر از شيء انتخابی خواهند شد.
کارب��رد فرمان  offsetبر روی اش��ياء و س��پس اس��تفاده از
فرمانهای  Trimو  Extendدر باال بردن سرعت نقشهکشی بسیار
مؤثر است.

شيوههاي ورود فرمان

اجرای فرمان offset
فرمان  offsetرا به ش��یوههای من��درج در جدول روبهرو میتوان
وارد کرد:

Modify Toolbar
offset

Modify Menu

 oیا offset

Command Line

مراحل اجراي فرمان offset
 .1فرمان  offsetرا وارد میکنیم.
 .2فاصلهی اش��ياء را تعیین میکنیم ،یا [کاربرد
گزینههای دیگر]
 .3شيء اولیه را انتخاب میکنیم.

↵ Oیا Command: offset
Specify offset distance or [Through/Erase/
>Layer] <10.0000.
Select objects to offset or [Exit/undo] <Exit>:

 .4در س��مت ایجاد شيء جدید نقطهای تعيين Specify point on side to offset or [Exit/

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

Multiple/undo/< Exit>:
Select object to offset or [Exit/undo] <Exit>:
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[گزینه  :]Throughاین گزینه برای تعيين محل (فاصله) ش��يء جدید بعد از انتخاب ش��يء اوليه كاربرد دارد،
ضمن اینكه فاصله اش��ياء جدید نس��بت به هم نيز میتواند متغير باشد .با استفاده از این گزینه و كمک گرفتن
از گيرههای شيئی محل اشياء جدید را بر روي اشياء دیگر میتوان تعيين كرد.
[گزینه  :]Eraseدر این گزینه ش��يء انتخابی پس از ایجاد ش��يء جدید پاک میشود ،به بيان دیگر با وارد كردن
حرف  Eدر مرحله دوم ،تکثير صورت نمیگيرد ،بلکه ش��يء انتخابی به اندازه فاصله تعيين ش��ده بزرگتر یا
كوچکتر میشود.

كاربرد گزینه Erase
در فرمان offset

شيء انتخابی

اجرای  offsetبه صورت عادی

[گزین��ه  :]Layerب��ا وارد ك��ردن ح��رف  Lدر مرحله دوم میتوان تعيين كرد كه ش��يء جدی��د در الیه جاری
( )currentایجاد ش��ود یا در الیهای كه ش��يء اوليه ( )Sourceدر آن وجود داش��ته اس��ت .گفتنی اس��ت كه
پيشفرض این گزینه بر روی حالت  Sourceاست.
[گزین��ه  :]Exitای��ن گزینه برای خروج از فرایند اجرای فرمان  offsetبهكار میآید .البته همانطور كه در مرحله
 3به بعد اجرای فرمان مش��اهده میكنيد این گزینه و در پيشفرض > <Exitنيز تنظيم ش��ده است و فقط با اینتر
كردن از فرمان خارج میشویم.
[گزینه  :]Undoبا وارد كردن حرف  Uدر هر مرحله آخرین شيء ایجاد شده حذف میشود.
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[گزینه  :]Multipleدر این گزینه از یک ش��يء انتخابی چندین ش��يء جدید ایجاد میكنيم به نحوی كه با وارد
كردن حرف  Mدر مرحله ( 4پس از انتخاب ش��يء اوليه) نيازی به انتخاب مجدد ش��يء نيست .تنها كافی است
محل درج اشياء جدید درخواست شود.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

متﻐير Offset Gaptype

در فرمان  offsetمتغيری وجود دارد كه با تنظيم آن میتوان اشياء جدید بزرگتر از شيء انتخابی
را به سه حالت مطابق شکلهاي زیر تغيير داد.

Offset Gaptype=2

Offset Gaptype=1

Offset Gaptype=0

شيء انتخابی

در متغير  1و  ،2مقدار شعاع و پخ برابر فاصله تعيين شده افست است.
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دستورکار شماره 2
شکل قالب روبهرو را به كمک فرمان  offsetرسم كنيد.
(زمان  15دقيقه)

مراحل اجرا:
 .1شکل روبهرو را با فرمانهای  Circle ،Lineو  Trimدر الیههای
مربوط رسم كنيد.
 .2فرمان  offsetرا وارد كنيد.
↵ oیا Command: oﬀset

 .3عدد  10را بهعنوان فاصله (قطر ميله قالب) وارد كنيد.
↵Specify offset distance …: 10

 .4كمان پایين قالب را انتخاب كنيد.
Select objects to oﬀset:

10

 .5در نقطهای داخل قالب كليک كنيد.
Specify point on side to oﬀset

ﻧﻜﺘﻪ

در صورتیكه ش��کل رسم شده یکپارچه باشد
همه قسمتها با هم تکثير میشوند.

 .6كمان دیگر را انتخاب كنيد.
… Select objects to oﬀset

 .7در نقطهاي داخل قالب كليک كنيد.
… Specify point on side to oﬀset

 .8پارهخ��ط باقیمانده را نيز همانند مراحل قبل تکثير و از فرمان
 offsetخارج شوید.

 .9پارهخط افقی باالی قالب و نيمدایره سر قالب ( )SR5را رسم
كنيد.
 .10فایل خود را ذخيره كنيد.
 .11نتيجه كار را براي تأیيد و ارزش��يابی به هنرآموز محترم ارائه
كنيد.
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فرمان

Mirror

فرمان  Mirrorبرای قرینهسازی شکلهای متقارن ،مانند شکل روبهرو بهکار میرود و در
افزایش سرعت نقشهکشی بسیار مؤثر است .در قرینهسازی شیئي جدید به صورت قرينه
از روي اشياء مرجع (انتخابي) نسبت به خط تقارن ایجاد میشود.
در شکلهای متقارن کافی است ابتدا نیمی و در برخی اوقات تنها یکچهارم شکل را

نسبت به خط تقارن رسم و سپس آن را به کمک فرمان  Mirrorقرینه کنید .اگرچه عمل
قرینهس��ازی رایانهای بیشتر برای تکثیر قسمتهای متقارن یک شکل صورت میگیرد ،اما
با فرمان  Mirrorمیتوان اش��ياء را قرینهس��ازی کرد ،بیآنکه تکثیری صورت گیرد .بهنظر
شما کاربرد این حالت کجاست؟ جواب این سؤال را در ادامه بیابید.

مرجع

خط تقارن

اجرای فرمان Mirror

این فرمان را به شیوههای درجشده در جدول روبهرو میتوان وارد کرد:

شيوههاي ورود فرمان
Modify Toolbar
Mirror

Modify Menu

 MIیا Command Line Mirror
مراحل اجرای فرمان Mirror

 .1فرمان  Mirrorرا وارد میکنیم.

↵ MIیا Command: Mirror
Select objects:

 .2اشياء موردنظر (مرجع) را انتخاب میکنیم.
 .3برای پایان دادن به انتخاب اینتر میکنیم.

↵ Select objects:

 .4اولین نقطه خط تقارن را تعیین میکنیم.

Specify first Point of Mirror Line:

 .5دومین نقطه خط تقارن را تعیین میکنیم.

Specify Second point of Mirror Line:

 .6برای قرینهسازی تکثیری اینتر میکنیم.

↵ >Erase Source objects [Yes/no] <N

[گزینهه��ای  :]Yes/Noدر صورتیکه در مرحله آخر اجراي فرمان  Mirrorدر
پاس��خ به پیغام  Delete Source objectsحرف  Nرا وارد کنیم ش��يء جدید از
روی ش��يء مرجع (انتخابی) تکثیر میشود ،اما اگر در مقابل همین پیغام حرف

قرینهسازی بدونتکثیر (کاربرد گزینه )y

 yرا وارد کنیم ش��يء مرجع حذف میش��ود .بهعبارت دیگر قرینهسازی بدون
تکثیر صورت میگیرد.
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قرینهسازی توأم با تکثیر (کاربرد گزینه )N

دستورکار شماره 3
نقشه مقابل را به کمک  Mirrorو  offsetدر کاغذ  A4در الیههای
مربوط رسم کنید.
(زمان 25 :دقیقه)

مراحل اجرا

 .1قس��متی از نیمه س��مت چپ را مطابق شکل روبهرو [ترجیح ًا

یکپارچه ( ])plineرسم کنید.
 .2به کمک فرمان  offsetشکل موجود را به سمت داخل تکثیر کنید.
 .3قسمت داخلي جداره را به الیه خطچین ( )Hideمنتقل کنید.
 .4خطوط افقی  abو  cdرا به کمک گیرههای ش��یئی رس��م کنید.
 .5فرمان  Mirrorرا وارد کنید.
↵Command: Mirror

 .6نیمه موجود ش��کل را به روش انتخاب گروهی انتخاب کنید.
↵انتخاب شکل موجود Select objects:

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

 .8نقطه 1را بهعنوان اولین نقطه خط تقارن تعیین کنید.
نقطه Specify first Point of Mirror line: 1

 .9نقطه  2را بهعنوان دومین نقطه خط تقارن تعیین کنید.
نقطه Specify Second point of Mirror line: 2

 .10بهمنظور قرینهسازی اینتر کنید.
↵ Delete source objects: [Yes/No] <N>:

 .11فایل خود را ذخیره کنید.
 .12نتیجه کار را براي تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه کنید.
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دستورکار شماره 4
نمای جانبی راست نقشه روبهرو را به کمک فرمان Mirror

به نمای جانبی چپ تبدیل کنید.
(زمان  15دقیقه)

مراحل اجرا:
 .1دو نمای نقشه را رسم کنید.
 .2فرمان  Mirrorرا وارد کنید.
↵ MIیا Command: Mirror

 .3نمای جانبی راست را به روش گروهی انتخاب کنید.
Select objects:

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

 .5به کمک گیرههای شیئی نقطه  1را انتخاب کنید.
Specify first point of Mirror line:

 .6به کمک گیرههای شیئی نقطه  2را انتخاب کنید.
Specify second point of Mirror line:

 .7در پاسخ به پیغام زیر حرف  yرا وارد کنید.
A

Delete Source objects: [Yes/No] <N>:

نتیجه باید مطابق شکل روبهرو شود.
 .8فایل خود را ذخیره کنید.
 .9نتیج��ه کار را براي تأیید و ارزش��یابی به هنرآموز محترم
ارائه کنید.
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ارزشیابی پایانی

◄ ◄نظری
 .1مراحل اجرای فرمان  Copyرا بنویسید.

 .2مفهوم و کاربرد  offsetدر نرمافزار اتوکد چیست؟
 .3عملکرد گزینه  Throughدر فرمان  offsetرا بنویسید.
 .4گزینه  Layerدر فرمان  offsetچه کاربردی دارد؟
 .5مراحل اجرای فرمان  Mirrorرا بنویسید.
 .6عملکرد گزینههای  Yesو  Noدر مرحله پایانی فرمان  Mirrorرا با رسم شکل توضیح دهید.
 .7در تصویر روبهرو ،با توجه به اندازهها شکل  Bمحصول اجرای  offsetبر روی
شکل  Aبه سمت درون است.
درست

نادرست

 .8اگر گزینه  Eraseدر فرمان  offsetبهکار رود ،نتیجه آن تغییر اندازه شکل بدون تکثیر است.
درست

نادرست

 Copy Selection .9در منوی میانبر همان فرمان  Copyاست.
درست

نادرست

 .10با فرمان  Mirrorمیتوان ش��کل  Aرا به شکل  Bتبدیل کرد.
(بدون تكثير)
درست

نادرست

 .11مراحل اجرای فرمان  Copyمشابه با کدام فرمان است.
		
الف) offset

		
ب) Move

		
ج) Mirror

		
د) Zoom

 .12در کدام فرمان ضمن تکثیر موضوعات ،اندازهی اشياء ممکن است تغییر یابد.
		
الف) Copy

		
ب) Mirror

		
ج) offset

		
د) Move
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 .13اندازه کدام شيء در اجرای فرمان  offsetتغییر نمیکند.
		
الف) Line

		
ب) Arc

		
ج) Circle

		
د) Polygon

 .14فرمان  offsetرا به کدام شیوه نمیتوان وارد کرد.
		
الف) Toolbar

ب) Command

		
ج) Menu

د) Shortcut Menu

 .15در کدامیک از شکلهای زیر فرمان  Mirrorبهکار نمیرود.

الف)		

			
ب)

			
ج)

		
د)

 .16پیغام  Erase Source objects [Yes/No] <N<:مربوط به کدام فرمان است.
		
الف) Mirror

16

		
ب) Erase

		
ج) offset

		
د) Copy

◄ ◄عملی(زمان  180دقیقه)
 . 1برای هر یک از نقشههای زیر نمای موجود و تصویر مجسم کاوالیر طبق شکلهای مربوط ترسیم کنید.
راهنمایی :برای تصویر مجسم کاوالیر از روی نمای دوبعدی کپی برداری کنید.

Fillets= R3

17

18

 .2تصاوير ذیل را به كمك فرمانهاي  offsetو  mirrorدر الیههای الزم روی برگه  ی  A4به همراه کادر و جدول ترس��یم
کنید.

19

Fillets= R3

20

21

توانایی اجرای فرمانهای  Rotateو
◄ ◄پس از پایان آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار میرود:
 عملکرد و کاربرد فرمان  Rotateدر نقشهکشی را توضيح دهد. مراحل اجرای فرمان  Rotateرا بنویسد. فرمان  Rotateرا در نقشهکشی اجرا کند. عملکرد و کاربرد فرمان  Arrayرا توضيح دهد. اجزای پنجرهی  Rectangular Arrayرا معرفيكند. اجزای پنجره  Polar Arrayرا معرفي كند. فرمان  Arrayرا به روش  Rectangularاجرا کند. فرمان  Arrayرا به روش  Polarاجرا کند. -فرمان  Arrayرا در ترسيم نقشهها به كار گيرد.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

2

6

8

Array

پيشآزمون
 .1عمل دوران در نقشهكشی چه كاربردی دارد؟
 .2در اتوكد عمل دوران (چرخش) اشياء چگونه انجام میشود؟
 .3مفهوم و كاربرد اصطالح  Rotateچيست؟
 .4برای رسم سریع دندههای چرخدنده در اتوكد چه راهكاری وجود دارد؟
 .5برای رس��م  20عدد پيچ سرش��ش گوش با اندازهی یکسان (مطابق شکل
روبهرو) چه راهكاری ارائه میكنيد؟
 .6مفهوم و كاربرد  Arrayدر اتوكد چيست؟
 .7اصطالح  Rectangularیعنی چه و در اتوكد چه كاربردی دارد؟
 .8اصطالح  Polarیعنی چه و در اتوكد چه كاربردی دارد؟
 .9برای ترسيم سریع شکل روبهرو چه فرمانی اجرا میكنيد؟
 .10مفهوم و كاربرد  Rowو  Columnچيست؟

فرمان

Rotate

فرمان  Rotateبرای دوران اشياء حول یک نقطه کاربرد دارد.
به ش��کل روبهرو توجه کنید .این شکل به کمک فرمان  Rotateاز حالت (الف) به

(الف)

حالت (ب) تبدیل شده است .در این عمل شيء انتخابی مرجع ( ،)Sourceنقطه دوران
نقطه مبنا ( )Base pointو ( )Angleزاويه دوران محسوب میشوند.
در نسخههای اخیر با اضافه شدن گزینه  copyبه فرمان  ،Rotateانجام دوران توأم

(ب)

با کپی نیز ،مانند شکل روبهرو ،فراهم شده است.
فرم��ان  Rotateبه همراه گزینه  copyدر نقشهکش��ی صنعت��ی کاربردهای فراوانی
دارد که از آن جمله به عمل دوران در پیدا کردن اندازه حقیقی اشياء و همچنین برش
دورانی (برش مایل) میتوان اشاره کرد.

دوران توأم با كپي
اجرای فرمان Rotate

فرمان  Rotateرا به شیوههای درج شده در جدول میتوان وارد کرد.

شيوههاي ورود فرمان
Modify Toolbar
Rotate

Modify Menu

 Roیا Rotate

Command line

Rotate

Shortcut Menu

مراحل اجراي فرمان Rotate
 .1فرمان  Rotateرا وارد میکنیم.
(تنظيمات جاري فرمان گزارش ميشود).

Current Positive Angle in ucs:
ANGDIR = counter clockwise ANGBASE = 0

 .2شيء مرجع را انتخاب میکنیم.

Select objects:

 .3برای پایان دادن ب��ه انتخاب اینتر میکنیم.

Select objects:

 .4نقطه مبنا (لوال) را تعیین میکنیم.
 .5زاوی��ه چرخش را وارد یا گزینههای دیگر
را انتخاب میکنیم.
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↵Command: Rotate

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

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

در مرحل��ه 2قب��ل از درخواس��ت انتخ��اب ش��يء تنظيم��ات ج��اری فرم��ان Rotate

ب��ه ش��رح زیر آم��ده اس��ت .جه��ت زاوی��ه دوران برخالف عقربههای س��اعت اس��ت
()ANG DIR=counterclockwise

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

[گزینه  :]Copyهمانطور كه قب ً
ال اش��اره ش��د در فرمان  Rotateمیتوان شيء مرجع (انتخابی) را در وضعيت
خود نگه داش��ت و ش��يء دورانیافته را از روی آن تکثير كرد .این عمل با گزینه  Copyدر مرحله آخر با وارد
كردن حرف  Cامکانپذیر است.
[گزینه  :]Referenceبا اجرای این گزینه میتوان یک ش��يء را با توجه به راس��تای یکي از اجزاي آن ،تا یک
زاویهي معين دوران داد .به نحوي كه به كمک گزینهي  Referenceراس��تاي آن جزء را معرفي كرده و س��پس
زاویهي مقصد براي آن جزء تعيين ميشود .برای مثال به شکل زیر توجه كنيد:
همانطور كه مش��اهده میكنيد در شکل مرجع ( )aزاویه پارهخط شيبدار  4-5نامشخص است .البته در ترسيم
هم نيازی به زاویه ندارد .اما در فرایند دوران ش��کل باید در راس��تای ْ 90ش��کل( )cقرار بگيرد ،بنابراین اجرای
گزینه  Referenceو انتخاب نقاط  4و  5روي شکل) (bبهعنوان راستای مرجع و آنگاه با وارد كردن عدد  90به
عنوان زاویه مقصد شکل از حالت ( )aبه ( )cتبدیل شده است.

( )cنتيجه

( )bنقطه مبنا و راستاي Reference

( )aشکل مرجع

نقاط4 ,5
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دستورکار شماره1
شکل روبهرو را به کمک فرمان  Rotateرسم کنید.
(زمان 15 :دقیقه)
راهنمایی :با اندکی دقت متوجه میش��وید که ترس��یم این شکل
با وضعیت فعلی آن ،بهخصوص ش��کافها دشوار است ،بنابراین
طبق مراحل زیر عمل کنید.

مراحل اجرا:
 .1شکل را در وضعیت افقی مطابق شکل روبهرو رسم کنید.
 .2فرمان  Rotateرا وارد کنید.
↵ Roیا Command: Rotate

 .3شکل را در یک مرحله به روش گروهی انتخاب کنید.
↵ انتخاب شکل Select objects:

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

 .5نقطه  1را به کمک گیرههای شیئی وارد کنید.
نقطه Specify base point: 1

 .6عدد  60را به عنوان زاویه دوران وارد کنید.
Specify Rotation Angle or ...: 60

 .7فایل خود را ذخیره کنید.
 .8نتیجه کار را برای تأیید و ارزش��یابی ب��ه هنرآموز محترم ارائه
کنید.
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دستورکار شماره 2
نقش��ه روب��هرو را در کاغذ  A4در الیههای مربوط رس��م
کنید.
(زمان  25دقیقه)
تذکر :همانطور که میدانید قس��مت سمت راست نمای
روب��هرو باید با طول حقیقی رس��م ش��ود ،بنابراین طبق
مراحل زیر عمل کنید.

مراحل اجرا:
 .1نمای افقي نقشه را مطابق شکل روبهرو رسم کنید.
راهنمایی :از همین ابتدا میتوانید فضای کافی برای نمای
روبهرو در نظر بگیرید و یا پس از رس��م نمای افقي آن را
به کمک فرمان  Moveجابهجا کنید.
 .2فرمان  Rotateرا وارد کنید.
↵ Roیا Command: Rotate

 .3قس��مت موردنظر را مطابق شکل روبهرو انتخاب کنید.
↵انتخاب شکل Select objects:

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

 .5مرک��ز دای��ره را به کمک گیرههای ش��یئی بهعنوان مبنا
تعیین کنید.
تعیین مبنا Specify base point:

 .6حرف  Cرا بهمنظور کاربرد گزینه  Copyوارد کنید.

↵ Specify Rotation angle or [Copy/ …: C
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 .7عدد  45را به عنوان زاویه دوران وارد كنيد.
Rotation a copy of the selected objects.
↵ Specify rotation angle …: 45

 .8یک الیه كمکی به نام  Aidبا ضخامت خط  0.25ایجاد
كنيد و قسمت دوران یافته را به آن منتقل كنيد.
 .9نمای روبهروی نقش��ه را مطابق شکل روبهرو به كمک
گيرههای شيئی و ابزار ردیابی ( )OTrackرسم كنيد.

ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

مالحظه میكنيد قسمت سمت راست نمای روبهرو
در این حالت دارای طول حقيقی است.

 .10الیه كمکی  Aidرا خام��وش ( )offكنيد( .نتيجه باید
مطابق شکل روبهرو باشد).
 .11فایل خود را ذخيره كنيد.
 .12نتيج��ه كار را بهمنظور تأیيد و ارزش��يابی به هنرآموز
محترم ارائه كنيد.
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فرمان Array

فرم��ان  Arrayبرای تکثیر اش��ياء متعدد با فاصله یکس��ان قابل اجراس��ت .اصطالح ًا ب��ه آن آرايه نیز میگویند.
به کمک این فرمان به دو حالت قطبی )Polar( 1مطابق شکل (الف) و مستطيلي )Rectangular( 2مطابق شکل

(ب) میتوان اشياء را تکثیر کرد.

شکل (ب)

شکل (الف)

حالت قطبی(دایرهای) اغلب برای قطعات صنعتی مانند چرخدنده ،تیغه فرز و غیره قابل اجراست ،به نحوی
که با ترس��یم یک جزء و س��پس اجرای فرمان  Arrayبر روی آن س��ایر اجزا نسبت به یک نقطه مرکزی ،تکثیر
بهصورت دورانی انجام میش��ود .حالت متعامد نیز برای آرايه سطری و ستونی اشيائي مانند پیچ و مهرهها ،میخ
پرچها و سوراخهای متعدد مشابه با فاصله یکسان در دو جهت عمود بر هم قابل اجراست.

اجرای فرمان Array
ب��ا وارد کردن فرمان  Arrayبه ش��یوههای درج ش��ده در جدول
روبهرو ،یک پنجره محاورهای به شکل زیر ظاهر میشود.

 .1آرايه قطبي در برخي نرمافزارها به آرايه دايرهاي ( )Circularنيز موسوم است.
 .2به آرايه مستطيلي ،آرايه ماتريسي يا سطري ستوني نيز ميگويند.

شيوههاي ورود فرمان
Modify Toolbar
Array

Modify Menu

 ARیا Array

Command

29

در این پنجره گزینه  Polar Arrayبرای آرايه قطبی و گزین ه  Rectangular Arrayبرای آرايه اجرا میش��ود .در
ادامه به شرح هر یک میپردازیم.

مراحل ایجاد آرايه قطبی ()Polar Array
 .1فرمان  Arrayرا وارد میکنیم.

 .2گزینه Polar Array

را فعال میکنیم تا پنجره به شکل زیر درآید:

 .3بر روی دکمه Select objects

کلیک میکنیم.

 .4اشياء موردنظر (جزء اولیه) را انتخاب میکنیم و با اینتر کردن به پنجره  Arrayباز میگردیم.
 .5در قسمت  Center pointمختصات مرکز دوران را وارد میکنیم و یا با کلیک بر روی دکم ه روبهروي
آن مرکز دوران را بر روی شکل مربوط تعیین میکنیم.
 .6در کادر

 Total number of itemsتعداد کل اجزای آرايه را وارد میکنیم.

 .7در کادر

 Angle to fillزاویه كامل دوران را وارد میکنیم.

 .8بر روی دکمه

preview

کلیک و آرايه را بررسی میکنیم.

 .9پس از بررسی درستی آرايه در پنجر ه ظاهرشده میتوانیم:
الف) برای تأیید نهایی روی دکمه

کلیک کنیم.

Accept

ب) برای اصالح تنظیمات بر روی دکمه

Modify

ج) برای انصراف از ایجاد آرايه روی دکمه
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کلیک کنیم تا به پنجرهی  Arrayبازگردیم.

cancel

کلیک کنیم.

عملکرد سایر قسمتهای پنجره  Polar Arrayبه شرح زیر است.
[گزینههای قسمت  :]Methodاین گزینهها مربوط به تعداد اجزا و زاویه دوران است که عبارتاند از:

◄ ◄روش Total number of items & Angle to fill

در ای��ن روش که بهصورت پیشفرض جاری اس��ت امکان ایج��اد آرايه با تعیین
تعداد کل اجزاء و زاویهی كامل آرايه اس��ت .اگرچه در اغلب قطعات زاویه   كامل
آرايه ْ 360است اما گاهی نیز پیش میآید که زاویه كامل نظیر شکل روبهرو کمتر
از  360درجه است.

◄ ◄روش Total number of items & Angle between items

در این روش تعداد کل اجزای آرايه و زاویه بین آنها قابل تنظیم است .با انتخاب
ای��ن روش در پنج��ره    Polar Arrayکادر مربوط به زاویه بین اجزاء eAngle b

 tween itemsفعال میشود.
شکل روبهرو نمونهای از کاربرد این روش را نشان میدهد.

◄ ◄روش Angle to fill & Angle between items

در این روش زاویه نهایی آرايه و زاویه بین اجزا قابل تنظیم اس��ت .با انتخاب آن
در پنج��ره  ،Polar Arrayکادر مربوط به تعداد اجزای غیرفعال و کادرهای زاویه 
كامل و زاویه بین اجزا قابل تنظیم اس��ت .ش��کل روبهرو نمونهای از کاربرد این
روش را نشان میدهد.

[گزینه  :]Rotate items as copiedبا فعال بودن این گزینه وضعیت
اجزای تکثیر ش��ده در راستای مرکز آرايه ( )Center pointدرمیآید
و با فعال نبودن آن وضعیت اجزا در حالت اولیه باقی میماند.
 Rotate items as copied

 Rotate items as copied
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ﻧﻜﺘﻪ

جهت مثبت زاویهها در آرایه قطبی برخالف جهت ساعتگرد ()couanter clock wise=ccw

است و جهت منفی زاویهها در آرایه موافق جهت ساعتگرد ( )clock wise=cwتنظيم میشود.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ
دكمه More

 :با كليک بر روی این دكمه قسمتی به زیر پنجره  Arrayاضافه میشود .در

این حالت میتوان نقطه مبنای جزء اوليه را نسبت به مركز دوران آرایه تنظيم كرد .براي مثال به شکلهاي
زیر توجه كنيد ،در حالت عادي طبق پيشفرض نقطه مبناي مس��تطيل را گوش��ه اول آن در نظر ميگيریم
و نتيجه  polararrayمانند ش��کل (الف) ميش��ود .در صورتيكه به كمک گزینه  Basepointدر قس��مت
 object base pointميتوانيم مبناي آن را مركز مستطيل تعيين ميكنيم تا نتيجه آن شکل (ب) شود.

(ب)

(الف)

مراحل ایجاد آرایه ماتریسي ()Rectangular Array
 .1فرمان  Arrayرا وارد میكنيم Ar .یا Command: Array

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

كليک میكنيم.

 .3بر روی دكمه Select objects

 .4اش��ياء موردنظ��ر را (جزء اولي��ه) را انتخاب میكني��م و با اینتر كردن ب��ه پنج��ره  Rectangular Arrayباز
میگردیم.
 .5در كادر

 ،Rowsتعداد سطرهای آرایه را وارد میكنيم.

 .6در كادر

 Columnsتعداد ستونهای آرایه را وارد میكنيم.

 .7در كادر

 Row offsetفاصله بين سطرها را وارد میكنيم.

 .8در كادر

 Columns offsetفاصله بين ستونها را وارد میكنيم.

 .9در كادر

 Angle of Arrayزاویه راستای آرایه را وارد میكنيم.

ﻧﻜﺘﻪ

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

 .10بر روی دكمه

preview

كليک و آرایه ایجاد شده را بررسی میكنيم.

 .11پس از بررسی آرایه به كمک پنجره روبهرو میتوانيم:
الف) برای تأیيد بر روی دكمه

Accept

ب) برای اصالح تنظيمات روی دكمه

كليک كنيم.
Modify

ج) برای انصراف از ایجاد آرایه روی دكمه

كليک كنيم تا به پنجره  Arrayباز گردیم.

cancel

كليک كنيم.

ﻧﻜﺘﻪ

در آرایه مستطيلي بهصورت پيشفرض راستای ایجاد سطرها به سمت راست و راستای
ایجاد س��تونها به سمت باال نس��بت به جزء اوليه است و در صورتیكه فواصل اجزا در
جهت س��طرها و س��تونها منفی وارد ش��ود راس��تای ایجاد آرایه به سمت چپ و پایين
خواهد شد.
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دستورکار شماره 3
شکل روبهرو را به کمک فرمان  Arrayرسم کنید
(زمان  15دقیقه)

مراحل اجرا:
 .1مستطیل بزرگ و یک مستطیل کوچک را مطابق شکل روبهرو
رسم کنید.
 .2فرمان  Arrayرا وارد کنید.
↵ Arیا Command: Array

 .3گزینه  Rectangular Arrayرا فعال کنید.

 .4بر روی دکمه Select objects

کلیک کنید.

 .5مستطیل کوچک را انتخاب و اینتر کنید.
 .6در کادر

 Rowsعدد  12را وارد کنید.

 .7در کادر

 Columnsعدد  2را وارد کنید.

 .8در کادر

 Row offsetعدد  5را وارد کنید.

 .9در کادر

 Columns offsetعدد  30را وارد کنید.

 .10بر روی دکمه

Preview

کلیک و آرايه را بررسی کنید.

 .11در صورت درس��تی آرايه ب��ر روی دکمه

Accept

از پنجره

ظاهر شده کلیک کنید.
 .12فایل خود را ذخیره کنید.
 .13نتیجه کار را براي تأیید و ارزش��یابی به هنرآموز محترم ارائه
کنید.
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دستورکار شماره 4
شکل روبهرو را به کمک فرمان  Arrayرسم کنید.
(زمان  15دقیقه)

مراحل اجرا:
 .1دایرههای��ی به قطر  20، 10و  40و خطوط تقارن را مطابق ش��کل روبهرو رس��م
کنید.
 .2فرمان  Arrayرا وارد کنید.
↵ Arیا Command: Array

 .3گزینه  Polar Arrayرا فعال کنید.
 .4بر روی دکمه select object

کلیک کنید.

 .5دایرهای به قطر  10را مطابق شکل روبهرو انتخاب کنید ،و با اینتر کردن به پنجره
 Arrayبازگردید.
 .6بر روی دکمه Center point

کلیک و مرکز دایر ه به قطر  20را بهعنوان

مرکز دوران تعیین کنید.
 .7در کادر

 Total number of itemsتع��داد کل اج��زا یعنی عدد  12را وارد

کنید.
 .8بر روی دکمه

Preview

کلیک و آرايه را بررسی کنید.

 .9در صورت درس��تی آرايه بر روی دکم��ه

Accept

کلیک کنید .نتیجه باید مطابق

شکل روبهرو باشد.
 .10به کمک فرمان  Trimقسمتهای اضافی را حذف کنید.
 .11فایل خود را ذخیره کنید.
 .12نتیجه کار را بهمنظور ارزشیابی و تأیید نهایی به هنرآموز محترم نشان دهید.
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ارزشیابی پایانی

◄ ◄نظری

 .1عملکرد و کاربرد فرمان  Rotateرا بنویسید.
 .2مراحل اجرای فرمان  Rotateرا بنویسید.
 .3عملکرد گزینه  Referenceدر فرمان  Rotateچیست؟
 .4فرمان  Arrayدر اتوکد چه کاربردی دارد؟
 .5فرمان  Arrayبه چه حالتهایی قابل اجراست و هر حالت چه کاربردی دارد؟
 .6مفهوم و کاربرد هر یک از عبارتهای زیر را در حالت  Polar Arrayبنویسید:
الف) Total number of items & angle to fill
ب) Total number of items & angle between items
ج) Angle to fill & Angle between items

 .7عملکرد گزینه  Angle of Arrayدر پنجره Rectangular Arrayرا همراه با شکل توضيح دهید.
 .8برای تبدیل وضعیت ش��کل روبهرو از حالت  Aبه حالت  Bعملکرد فرمان  Rotateو ( Mirrorیکبار اجرا
کردن) یکی است.
		
درست

نادرست

 .9جهت پیشفرض دوران در فرمان  Rotateخالف حرکت ساعتگرد است؟
		
درست

نادرست

 .10برای ترسیم نقشه چرخدندهها حالت  Rectangularدر فرمان  Arrayاجرا میشود؟
		
درست

نادرست

 .11برای تکثیر نماد صندلی دورمیز مطابق شکل روبهرو ،گزینه
 Rotate items as Copiedباید غیرفعال شود.
		
درست
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نادرست

 .12در آرايه مستطیلی ،راستای سطرها ( )Rowsهمیشه بر راستای ستونها ( )Columnsعمود است.
		
درست

نادرست

 .13برای دوران بهمنظور پیدا کردن اندازه حقیقی اشياء چه فرمانی اجرا میشود؟
		
الف) Move

		
ب) Mirror

		
ج) Rotate

د) Scale

 .14کدام فرمان در منوی میانبر ( )short cut Menuقابل دسترسی نیست؟
		
الف) Array

		
ب) Move

		
ج) Rotate

د) Scale

 .15برای تعیین مرکز دوران در پنجره  Polar Arrayکدام گزینه اجرا میشود؟
				
الف) base point

ب) Center point

			
ج) Angle between items

د) Rotate items as Copied

 .16کدام گزینه برای تعیین تعداد اجزای آرايه قطبي اجرا میشود؟
			
الف) Total number of items

ب) Angle to fill

			
ج) Angle between items

د) Select objects

 .17کدام گزینه در آرايه مستطیلی برای تعیین فاصله بین ستونها اجرا میشود؟
				
الف) Row offset

ب) Column offset

				
ج) Angle of Array

د) Column distance

 .18اگر بخواهيم به كمك فرمان  Rotateشكل روبهرو را طوري دوران دهيم كه راستاي
فلش روي  90درجه قرار بگيرد كدام گزينه كاربرد دارد.
				
الف) Throught

ب) Reference

			
ج) Displacement

د) Base Point
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◄ ◄عملی (زمان  180دقیقه)

 .1نقشههای ذیل را در الیههای الزم روی برگهی  A4به همراه کادر و جدول ترسیم کنید.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه

38

عنوان نقشه:
نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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 .2برای هر یک از نقشههای زیر نمای موجود و تصویر مجسم کاوالیر طبق شکلهای مربوط ترسیم کنید.
راهنمایی :برای تصویر مجسم کاوالیر از روی نمای دوبعدی کپیبرداری کنید.
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توانایی اجرای فرمانهای
و ویرایش اشياء به کمک گریپها ()Grips

Stretch،Lengthen،Scale

◄ ◄پس از آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار میرود:
 -عملكرد و كاربرد فرمان  Scaleرا توضيح دهد.

 -فرمان  Stretchرا اجرا کند و مراحل اجرای آن را توضيح دهد.

 -فرمان  Scaleرا در ویرایش نقشه اجرا کند.

 -فرمان  Stretchرا در ویرایش اشياء نقشه اجرا کند.

 -عملک��رد گزینه  Referenceدر فرمان  Scaleرا بهصورت

 -مفهوم و انواع گریپهای اشياء را بيان كند.

کاربردی بيان كند.

 -تواناییهای ویرایش��ی هر یک از گریپهای یک شيء را

 -عملکرد و کاربرد فرمان  Lengthenرا توضيح دهد.

معرفي كند.

 -عملکرد هر یک از گزینههای فرمان  Lengthenرا توضيح دهد.

 -اشياء را به کمک گریپهای آن ویرایش کند.

 -فرمان  Lengthenرا در ویرایش اشياء اجرا کند.

 -فرمانه��ای ویرایش��ی  copy، move، rotate ،Stretchو

 -عملکرد و کاربرد فرمان  Stretchرا بيان كند.

 Mirrorرا به کمک گریپها اجرا کند.

 -وجه اشتراک و تفاوت فرمان  Stretchبا فرمانهای Move

و  Scaleرا بيان كند.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

2

6

8

پيشآزمون
 .1در نقشهكشی ،تصویر قطعات بزرگ و یا قطعات بسيار كوچک را چگونه در كاغذهای استاندارد رسم میكنيد؟
 .2آیا در اتوكد نيز حتم ًا باید در هنگام ترسيم نقشه مقياس آن را محاسبه و اعمال كنيد؟
 .3مفهوم اصطالح  Scaleچيست ،آیا با اصطالح اشل ارتباط دارد؟
 .4آیا با اجرای فرمان  Zoomبه هدف مقياسدهی به اشياء میرسيم؟
 .5فرمان  Scaleبا فرمان  Zoomچه تفاوتی دارد؟
 .6برای تبدیل كادر كاغذ  A4به كادر كاغذ  A3چگونه عمل میكنيد؟
 .7مفهوم و عملکرد فرمان  lengthenچيست؟
 .8پارهخط  ABاز پيش رس��م شده است ،ولی اندازه آن را نمیدانيم .اگر بخواهيم اندازه آن را به
 40mmبرسانيم ،به چه شيوهای عمل كنيم؟

 .9مفهوم  Stretchچيست و در نقشهكشی چه كاربردی دارد؟
 .10برای تبدیل شکل  Aبه شکل  Bدر اتوكد چه كنيم.

 .11وقتی اشياء ترسيمی را خارج از فرمان انتخاب میكنيم ،مربعهای آبیرنگی كه بر روی آنها ظاهر میشوند ،چه مفهومی
دارند؟
 .12اگ��ر ب��ر روی مربعهای آبیرنﮓ كه پس از انتخاب اش��ياء (خارج از فرمان) ظاهر میش��وند ،كليک كنيم چه تغييری
بهوجود میآید؛ در خط فرمان چه پيغامی ظاهر میشود؟
 .13عملکرد و كاربرد گریپهای گوناگون اشياء چيست؟

فرمان

Scale

فرمان  =( Scaleمقياس) برای بزرگ و یا كوچک كردن ابعاد اشياء اجرا میشود .شکل زیر را ببينيد.
در حالت (الف) نفش��ه با مقياس  1:1رس��م شده است و بر اساس قواعد نقشهكشی مقياس نقشه با ابعاد كاغذ و
كادر جدول متناسب نيست.

(الف)

(ب)

بنابراین در حالت (ب) به كمک فرمان  Scaleمقياس آن به  1:2تغيير یافته است.
به آس��انی پی میبریم كه با وجود این فرمان نيازی به رس��م مجدد اشياء در صورت بزرگ یا كوچک بودن آنها
نيس��ت .نکته دیگر این كه حتی در هنگام رس��م نيازی به محاس��به مقياس نقشه نس��بت به اندازه كاغذ نيست.
بهعبارت دیگر میتوان همه اش��ياء را با مقياس  1:1رس��م و س��پس به كمک فرمان  Scaleآن را متناسب با ابعاد
كاغذ و كادر جدول تنظيم كرد.
همانط��ور كه از قواعد نقشهكش��ی میدانيد ،اعداد بزرگتر از  1به عنوان ضری��ب مقياس افزاینده بهمنظور
بزرگ كردن و اعداد بين  0و  1بهعنوان ضریب مقياس كاهنده به منظور كوچک كردن اشياء بهكار میرود.

ﻧﻜﺘﻪ

برای كوچک كردن اشياء ضریب مقياس كاهنده را میتوان بهصورت اعشاری وارد كرد.
مث ً
ال عدد  0.5برای نصف كردن ابعاد شيء انتخابی بهكار میرود.
اجرای فرمان Scale

فرمان  Scaleرا به ش��يوههای درجش��ده در جدول میتوان وارد
كرد.
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شيوههاي ورود فرمان
Midify Toolbar
Scale

Modify Menu

 SCیا Scale

Command line

Scale

Shortcut Menu

ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

برای وارد كردن فرمانهای ویرایشی از جمله  Scaleاز راه منوی ميانبر ،ابتدا باید اشياء
انتخابشده و سپس در صفحه ترسيمی ،كليک راست كنيم.
مراحل اجرای فرمان Scale
 .1فرمان  Scaleرا وارد میكنيم.

↵  SCیا Command: Scale
Select objects:

 .2اشياء را انتخاب میكنيم.

↵ Select objects:

 .3برای پایان دادن به انتخاب اینتر میكنيم.

Specify base point:

 .4نقطه مبنا را تعيين میكنيم.
 .5ضریب مقياس را وارد یا گزینههای دیگر را

[Specify Scale factor or ]copy/Reference
><1.000

انتخاب میكنيم.

ﻧﻜﺘﻪ

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

[گزینه  :]Copyاین گزینه برای ایجاد كپی از شيء انتخابی ضمن مقياسگذاری اجرا میشود.

اشياء جدید
شيء انتخابی
(الف) كاربرد گزینه  Copyدر اجرای فرمان Scale

شيء جدید

شيء انتخابی

(ب) اجرای فرمان  Scaleبدون كپی
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[گزینه  :]Referenceبه کمک این گزینه میتوان ضریب مقیاس اش��ياء انتخابی را برحس��ب نس��بت یک طول

مرجع ( )Referenceو یک طول جدید تعیین کرد و کاربرد آن بیش��تر در مواقعی اس��ت که ضریب مقیاس دقیق ًا
مشخص نیست ،یا ضریب عددی راديكالي ،است .مث ً
ال برای تبدیل کادر  A4به کادر  A3که ضریب آن  2است،
و عدد  2را بهراحتی نمیتوان وارد کرد چنین عمل میکنیم.
					
 .1فرمان  Scaleرا وارد میکنیم.

↵  SCیا Command: Scale

					
 .2کادر  A4را انتخاب میکنیم.

Select objects:

				
 .3برای پایان دادن به انتخاب اینتر میکنیم.

↵ Select objects:

		
 .4گوشه سمت چپ و پایین کادر را به عنوان مبنا انتخاب میکنیم.

Specify base point:

 .5حرف  Rرا به منظور کاربرد گزینه  Referenceوارد میکنیم.
						

↵ Specify Scale factor or [copy/Reference] : R

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

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

[گزین��ه :]Pointدر صورتیکه گزینه  Referenceرا برای مقیاسگذاری انتخاب کنیم برای تعیین طول جدید ،با
وارد کردن حرف  ،Pدو نقطه انتخابی بر روی اشياء نقشه را به عنوان طول جدید معرفی میکنیم.

48

دستورکار شماره1
نقشه مقابل را با اندازههای دقیق روی کاغذ  A4در الیههای مربوط رسم کنید.

تذکر :اندازهگذاری نیازی نیست.
(زمان  15دقیقه)

راهنمایی :با توجه به اندازههای اعش��اری ابتدا ش��کل را با مقیاس  1:1رسم کنید،
سپس به کمک فرمان  Scaleآن را متناسب با کاغذ  A4درآورید.

مراحل اجرا:
 .1اندازه کاغذ ،الیههای الزم ،کادر ،و جدول را تنظیم کنید.
 .2نقشه را با مقیاس  1:1خارج از کادر رسم کنید.
 .3فرمان  Scaleرا وارد کنید.
↵ Command: Scale

 .4شکل را انتخاب کنید.
انتخاب گروهی Select objects:

 .5برای پایان دادن به انتخاب اینتر کنید.
↵ Select objects:

 .6نقطه  Aرا به عنوان مبنا انتخاب کنید.
Specify base point:

 .7عدد  0.5را به عنوان ضریب مقیاس وارد کنید.
↵ Specify Scale factor …: 0.5

تذکر :نتیجه باید شکل روبهرو باشد.
 .8به کمک فرمان  Moveشکل را به داخل  A4مطابق شکل روبهرو منتقل کنید.
 .9فايل خود را ذخيره كنيد.
 .10نتيجه كار را پس از تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه كنيد.
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فرمان

Lengthen

فرمان  Lengthenبرای تغيير طول و زاویه اش��ياء

خطی باز ( )openاجرا میش��ود؛ اشياء خطی باز
عبارتاند از:
خط��وط ( ،)linesكمانه��ای دایرهای ( ،)Circular arcچن��د خطی یکپارچ��ه ( ،)Polylinesكمانهای بيضوی
( ،)Elliptical arcsو منحنیه��ای نقطهیابی ( .)Splinesعملکرد فرمان  Lengthenاز یک طرف ش��بيه عملکرد
فرمان  Stretchاس��ت ،با این تفاوت كه در این فرمان تنها امکان انتخاب اش��ياء خطی است و امکان تغيير طول
فقط در امتداد شيء وجود دارد .از سوی دیگر عملکرد آن شبيه به عملکرد فرمان  Extendاست ،با این تفاوت
كه در فرمان  Extendباید مرز مشخصی برای امتداد دادن اشياء وجود داشته باشد .اما در فرمان  Lengthenتغيير
طول بهصورت عددی یا شناور انجام میشود و نيازی به مرز نيست.
فرمان  Lengthenعالوه بر امکانات تغيير طول و زاویه ،گزارشی از طول و زاویه شيء انتخابی ،اعم از بسته
یا باز ،را ارائه میكند؛ درواقع اندازهگيری طول و زاویه را انجام میدهد.

اجرای فرمان Lengthen

شيوههاي ورود فرمان
Lengthen

Modify menu

 LENیا Lengthen

Command line

مراحل اجراي فرمان Lengthen
 .1فرمان  Lengthenرا وارد میكنيم.

↵  Lenیا Command: Lengthen

 .2یک ش��يء خط��ی انتخاب ،ی��ا گزینه
دیگری انتخاب میكنيم.
طول جاري (فعلي) ش��يء انتخابشده ...

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

Current Length: ...

 .3یک ش��يء دیگر انتخ��اب میكنيم ،یا
گزین��ه دیگری انتخاب میكنيم ،و یا برای ↵Selelct an object or ]DElta/ Percent/Total/ Dynamic[:

پایان دادن به اجرای فرمان اینتر میكنيم.
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گزینههای فرمان Lengthen

]گزینه  :[DEltaبا وارد کردن حروف  DEاز طریق این گزینه میتوانیم مقدار تغییر طول و زاویه اشیاء خطی باز
را تعیین کنیم .تغییر طول یا زاویه از طریق گزینه  DEltaبهصورت جبری صورت میگیرد ،یعنی مقدار مثبت به

منزله افزودن و مقدار منفی به منزله کاستن از طول یا زاویه کاربرد دارد.
تﺬکر :برای اجرای گزینه  DEltaحتم ًا باید حروف  DEرا وارد کنیم.

]گزینه  :[Angleبرای تغییر زاویه قطاع کمان دایره یا کمان بیضي اجرا میشود.

]گزینه  :[Percentاین گزینه برای تغییر طول و زاویه برحس��ب درصد نس��بت به طول یا زاویه موجود ش��يء
انتخابی اجرا میش��ود .اجرا و عملکرد این گزینه ش��بیه گزینه  Deltaاس��ت ،با این تفاوت که اندازه تغییر طول
نسبتی از عدد  100است ،به نحوی که اعداد بزرگتر از  100تغییرات افزاینده و اعداد کوچکتر از  100تغییرات
کاهنده را انجام میدهند .مث ً
ال عدد  200طول یا زاویه را دو برابر و عدد  50طول یا زاویه را نصف میکند.
]گزینه  :[Totalبه کمک گزینه  ،Totalطول کل پارهخط یا کمان ،صرفنظر از اندازه فعلی آن ،تعیین میش��ود.
در صورتیکه اندازه موجود از اندازه کل کمتر باشد ،اجرای این گزینه باعث افزایش طول و در صورتیکه اندازه
موجود از اندازه کل بیش��تر باش��د باعث کاهش طول میش��ود .به کمک گزینه  Totalمیتوان زاویه قطاع کمان
دایره یا کمان بیضی را نیز تغییر داد.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

در اج��رای گزین��ه  ،Totalاندازه کاهش یا افزای��ش طول بر انتهای ش��يء انتخابی انجام
میش��ود ،به بیان دیگر اندازه تعیینشده بهعنوان طول کل از ابتدای شيء محاسبه میشود؛
ابتدای هر شيء اولین نقطه تعیین شده در هنگام ترسیم آن شيء است.
طول کل

هنگام تغییر طول

هنگام ترسیم

]گزین��ه  :[Dynamicاز طری��ق این گزینه میتوان با وارد کردن حروف  Dyو با انتخاب انتهای پارهخط یا کمان
و به کمک موس ،طول آن را تغییر داد .این تذکر الزم است که در این اجرا انتهای دیگر پارهخط یا کمان ثابت
میماند و تغییرات در امتداد پارهخط کمان صورت میگیرد.
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فرمان

Stretch

فرمان  Stretchبه مفهوم کش��ش برای تغییر اندازه اش��یاء در یک جهت کاربرد دارد .برای روش��ن شدن مطلب
شکل زیر را ببینید.

کشش
(الف)

(ب)

در این ش��کل حالت (الف) به کمک فرمان  Stretchبه حالت (ب) تبدیل ش��ده اس��ت .همانطور که مالحظه
میکنید ،در هنگام انتخاب موضوع ،نیمهی س��مت راست ش��کل به کمک کادر  Crossingانتخاب شده است.
بنابراین در فرایند اجرای فرمان  Stretchدایره و پارهخط قائم س��مت راست جابهجا شده است و پارهخطهای
افقی تحت کش��ش قرار گرفتهاند .جالب این اس��ت که فرمان  Stretchقابلیت اجرای فرمان  Moveرا نیز دارد.
البته به ش��رطی که تمام اشیاء موردنظر انتخاب شده باشند .همچنین تغییر اندازه اشیاء نیز همانند انجام مقیاس
در یک جهت است .جالب است که فرمان  Stretchبرای کوتاه کردن اندازه اشیاء نیز اجرا میشود.
فشار
(الف)

اجرای فرمان Stretch
فرمان  Stretchبه ش��یوههای درجش��ده در جدول روبهرو وارد
میشود.
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(ب)

شيوههاي ورود فرمان
Modify Toolbar
Stretch

Modify Menu

 Sیا Stretch

Command line

Stretch

Shortcut Menu

مراحل اجراي فرمان Stretch
↵  Sیا Command: Stretch

 .1فرمان  stretchرا وارد میکنیم.
 .2اشیاء موردنظر را به کمک کادر انتخاب

Select objects to stretch by Crossing – window

 Crossingانتخاب میکنیم.

or crossing polygon … Select objects:

 .3برای پایان دادن به انتخاب اینتر میکنیم.

Select objects:

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

]Specify base point or [Displacement
><displacement

میکنیم.
 .5نقطه دوم (مقصد) را تعیین میکنیم.

Specify second point or <use ﬁrst point as
>displacement

ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

حتم ًا متوجه شدهاید که فرآیند اجرای فرمان  stretchبسیار شبیه فرمان  Moveاست ،بنابراین اجرای گزینه
 Displacementو پیشفرض  use ﬁrst point as displacementنیز دقیق ًا شبیه فرمان  Moveاست.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

همانطور که در ابتدای بحث و فرایند اجرای فرمان  stretchاش��اره ش��د ،برای انتخاب اش��یاء
حتم ًا باید از کادر  Crossingاس��تفاده کرد ،زیرا تنها از این طریق اس��ت که اش��یاء داخل کادر
جابهجا میش��ود و اش��یاء متقاطع با کادر تحت تغییر اندازه قرار میگیرند .یادآوری میشود که
کادر  Crossingبه دو شکل قابل استفاده است.
◄  ،Crossing Windowک��ه در آن ی��ک
پنج��ره (چهارضلعی) بهص��ورت خطچین
وجود دارد( .شکل روبهرو)

◄  ،crossing polygonکه در آن یک کادر
چندضلعی بهصورت خطچین وجود دارد.
بیش��تر برای شکلهای شلوﻍ بهکار میرود.
(شکل روبهور)
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دستورکار شماره 2

ابتدا شکل (الف) را رسم کرده و سپس با فرمان  stretchآن را به شکل (ب) تبدیل کنید؛ كاربرد اليهها و ترسيم خطوط

محور الزامي است.
(زمان 10 :دقیقه)

(ب)

مراحل اجرا:
 .1شکل اولیه را رسم کنید.
 .2فرمان  stretchرا وارد کنید.

↵ Sیا Command: stretch

 .3نیمه راس��ت نقش��ه را مطابق ش��کل روب��هرو انتخاب
کنید.
Select objects:

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

 .5نقطه  Bرا بهعنوان نقطه مبنا انتخاب کنید.
Specify base point …:

 .6مكاننما را به س��مت راست حركت داده و عدد  20را
بهعنوان نقطه دوم (مقصد) وارد کنید.
↵Specify second point …: 20
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(الف)

ابزار Grips

وقتی اش��ياء را خارج از فرمانها انتخاب میکنیم ضمن خطچین
ش��دن اش��ياء انتخابی ،عالیم (معموالً آبیرنگ) به ش��کل مربع،
مثلث ،دایره و غیره ظاهر میش��وند ک��ه به آنها گریپ ()Grips
میگویند.
گریپها ابزاری هستند که با کلیک کردن بر روی آنها میتوان
برخ��ی عملیات ویرایش��ی پرکاربرد را بر روی اش��ياء انجام داد.
به ش��کلهای روبهرو توجه کنید و پاسخ دهید .چرا تعداد و
نوع گریپها در هر شيء متفاوت است؟
پاس��خ این پرس��ش در درون نوع اشياء تش��کیلدهنده شکل
نهفته است که در ادامه به آن میپردازیم.

نوع گریپ
Standard
Linear
Rotation

نماد

نحوه ظهور و دستیابی به گریپ اشياء
درون یک صفحه دوبعدی در هر جهت
به سمت جلو یا عقب در یک جهت تعریفشده
یا در طول یک محور
حول یک محور خطی

عملکرد و قابلیت گریپ
نقطه مبنا ،حرکت در جهت  xو  yو تحت زاویه
حرکت خطی
حرکت چرخشی (دورانی)

Flip

کلیک ب ه منظور تعویض جهت مرجع بلوکها

حرکت تعویض

Alignment

داخل ی��ک صفحه دوبعدی وقت��ی که بر روی
شيء حرکت میکنیم.

همراستا (همتراز) کردن

Lookup

کلیک در صفحه نمایش و ظهور لیست جزئیات
مربوط

نمایش و مرور جزئیات
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اجرای فرمانهاي ویرایﺸي به کمک گریپها

بعد از انتخاب اش��یاء و ظاهر ش��دن گریپه��ا اگر بر روی هر گریپ کلیک کنیم آن گریپ ب��ه رنگ دیگر (معموالً قرمز)

درمیآید که به آن گریپ فعال میگویند و بالفاصله فرمان  stretchبهصورت خودکاربه شرح زیر وارد میشود:
Command:
**** stretch

که میتوانیم نقطه کشش را تعیین کنیم.

Specify stretch point

یا گزینههای مربوط را انتخاب کنیم.

]or [Base point/copy/undo/exit

و اگر بدون پاسخ به پیغام فرمان Stretch

** **Move

فقط اینتر کنیم ،فرمان  Moveوارد میشود،
که میتوانیم نقطه مقصد جابهجایی شيء انتخابی را تعیین،

Specify Move point

یا گزینههای مربوط را انتخاب کنیم.

or [Base point/copy/undo/exit]:

و اگر مجددا ً بدون پاسخ به پیغام فرمان  Moveاینتر کنیم.

****Rotate

فرمان  Rotateوارد میشود؛

Specify Rotation angle

که میتوانیم زاویه چرخش (دوران) شيء انتخابی را تعیین،

یا گزینه دیگری را انتخاب کنیم
و اگر مجددا ً بدون پاسخ به پیغام فرمان  Rotateفقط اینتر کنیم

or [Base point/copy/Reference /exit]:
****scale

فرمان  scaleوارد میشود،

که میتوانیم ضریب (نسبت) مقیاس شيء انتخابی را تعیین کنیم
یا گزینه دیگری را انتخاب کنیم.
و اگر مجددا ً بدون پاسخ به پیغام فرمان  Scaleاینتر کنیم.
فرمان  Mirrorوارد میشود،

که میتوانیم نقطه دوم خط تقارن را وارد کنیم.

یا گزینهي دیگری را انتخاب کنیم.
و اگر مجددا ً بدون پاسخ به پیغام فرمان  Mirrorاینتر کنیم.

Specify scale factor

or [Base point/copy/undo/Reference /exit]:
****Mirror
Specify second point
or [Base point/Copy/
undo/exit ]:

فرمان  stretchبار دیگر وارد میشود و ...

ب��ه این عمل تکراری که به کمک گریپها صورت میگیرد لیس��ت چرخش��ی گریپه��ا ()Grip cycling Listمیگویند.
ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

 .1به دلیل آشنایی قبلی با اجرای فرمانهای ویرایشی لیست چرخشی گریپها از توضیح اجرای گزینههای
آنها پرهیز میکنیم .البته روشن است که در اجرای این فرمانها به کمک گریپها ،گریپ فعال بهعنوان نقطه
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اول خط تقارن در فرمان  Mirrorو در سایر فرمانها بهعنوان نقطه مبنا به حساب میآید.

یک مﺜال کاربردی استﻔاده از گریپها

نحوه ترسيم و ویرایش خط محور و تقارن
همانط��ور که میدانی��د ،خط محور یا تقارن بای��د حدود  2تا 3
میلیمتر از اش��یاء بی��رون بزند ،به این منظ��ور در اتوکد راههای
فراوانی وجود دارد .سادهترین و ابتداییترین راه این است که:

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

 .2خطوط تقارن را به کمک گیرههای شیﺌی  Quadrantرسم کنیم.

 .3ب��ر روی ه��ر ی��ک از خطوط تق��ارن یک بار کلی��ک کنیم تا
گریپهای آنها ظاهر شوند.
 .4بر روی گریپ انتهای هر خط تقارن مجددا ً کلیک کنیم تا فعال
(قرمزرنگ) شود.

 .5با حرکت مکاننما به س��مت بیرون دایره و وارد کردن عدد 3

مقدار الزم را به آن اضافه کنیم.

ﻧﻜﺘﻪ

برای حفﻆ راستای خط تقارن از ابزار کمکی مانند  polarو  orthoنیز میتوان کمک گرفت.
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ارزشیابی پایانی

◄ ◄نظری:

 .1عملکرد و کاربرد فرمان  Scaleرا بنویسید.
 .2مراحل اجرای فرمان  Scaleرا بنویسید.
 .3عملکرد گزینه  Referenceدر فرمان  Scaleرا با مثال کاربردی توضيح دهید.
 .4عملکرد و کاربرد فرمان  Lengthenرا بیان کنید.
 .5مراحل اجرای فرمان  Lengthenرا بنویسید.
 .6عملکرد و کاربرد هر یک از گزینههای فرمان  Lengthenرا توضيح دهید.
 .7عملکرد و کاربرد فرمان  Stretchرا بنویسید.
 .8وجه اشتراک و تفاوت فرمان  Stretchبا فرمان  Scaleو  Moveرا بنویسید.
 .9مفهوم و کاربرد گریپها ( )Gripsرا بنویسید.
 .10انواع و عملکرد گریپهای اشياء ترسیمی را بنویسید.
 .11در فرمان  Scaleضریب مقیاس را بهصورت کسری نمیتوانیم وارد کنیم.
			
درست

			
نادرست

 .12با فرمان  Scaleامکان تکثیر اشياء انتخابی نیز هست.
			
درست

			
نادرست

 .13با اجرای فرمان  Lengthenتغییر زاویه اشياء خطی نیز امکانپذیر است؟
			
درست

			
نادرست

 .14فرمان  Lengthenبرای تغییر طول نیاز به مرز دارد.
			
درست

			
نادرست

 .15به کمک فرمان  Stretchمیتوانیم یک مربع را به مستطیل تبدیل کنیم.
			
درست

			
نادرست

 .16به کمک فرمان  Stretchمیتوانیم یک دایره را به بیضی تبدیل کنیم.
			
درست

			
نادرست

 .17در اجرای فرمان  Stretchبرای انتخاب موضوعات ،روش انتخاب  Windowکاربرد ندارد.
			
درست

			
نادرست

 .18وقتي اشياء بدون وارد كردن فرمان انتخاب شوند گريپها ظاهر میشوند.
			
درست
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نادرست

 .19پارهخطی مطابق شکل روبهرو که دارای دو گریپ است با فرمان  polylineترسیم شده است.
			
درست

			
نادرست

 .20تعداد گریپهای یک موضوع ،به آن شيء بستگی دارد.
			
درست

			
نادرست

 .21برای تبدیل کادر کاغذ  A4به کادر کاغذ  A3بهصورت دقیق کدام فرمان و گزینه اجرا میشود؟
الف) Limits/on

ب) Move/Displacement

ج) گزینهی  Referenceاز فرمان Scale

د) Zoom/Sccale

 .22کدام گزینه برای تغییر طول بهصورت درصدی اجرا میشود؟
		
الف) Delta

		
ج) Total

		
ب) Percent

د) Dynamic

 .23در تغیی��ر ط��ول پارهخط  ABبه کمک فرمان  ،Lengthenاضافه یا کم ش��دن طول در ک��دام نقطه از پارهخط صورت
میگیرد؟
		
الف) نقطه A

(B )Next point

M

		
ب) نقطه B

)First point( A
		
ج) نقطه M

د)  Aو B

 .24برای تبدیل شکل  Aبه شکل  Bبا یک بار اجرای فرمان ،کدام فرمان کاربرد دارد؟
الف) Move

ب) Extend

ج) Stretch

د) Lengthen

 .25گريپ مثلثی مربوط به کدام یک از اشياء زیر است؟
		
الف) Line

		
ب) Arc

		
ج) circle

د) Rectangle

 .26با فعال کردن یک گریپ کدام یک از فرمانهای زیر ابتدا جاري ميشود؟
		
الف) stretch

		
ب) Move

		
ج) Rotate

د) Mirror

 .27کدام فرمان از طریق گریپها قابل اجرا نیست؟
		
الف) Move

		
ب) Copy

		
ج) Mirror

د) Array
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◄ ◄عملی(زمان  180دقیقه)
هر يك از شکلهاي زیر را در کاغذ  A4با مقیاس  1:2ترسیم کنید( .اندازهگذاري نياز نيست)

راهنمایی :برای س��هولت کار ،می توانید ش��کل را با مقیاس  1:1ترسیم نموده و سپس به کمک فرمان  Scaleآن را کوچک
کرده و به داخل کادر کاغذ  A4منتقل کنید.
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 .6برای قطعه زیر مطلوب است:
الف) تهیه و تنظیم برگه  ،A4الیههای الزم و کادر و جدول.
ب) ترسیم طرح اول با مقیاس  1:2بدون اندازهگذاری.
ج) ترسیم طرح دوم از طریق تهیه کپی از طرح اول و تغییر طول آن به کمک فرمان .Stretch
د) ترسیم نماي سر از طرح اول قطعه
ه) ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک متناسب با اندازهی طرح دوم.

طرح اول

طرح دوم
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واحد کار هﺸتم
ایجاد و ویرایش متن و جدول
شماره
توانایي
1

عنوان توانایي

زمان
نظري

عملي

جمﻊ

ایجاد متن با فرمانهای
،Single line Text ،Multiline Text
تنظی��م س��بک مت��ن ب��ا فرم��ان

2

2

4

 Text Styleو ویرایش متن با فرمانهای
 DDEdit ،ScaleTextو Justify Text

2

ایجاد جدول توسط فرمان  ،Tableویرایش
جدول و تنظیم سبک متن جدول

2

2

4

ایجاد متن ب��ا فرمانه��ای ،Single line Text ،Multiline Text
تنظیم سبک نوش��تن متن با فرمان  Text Styleو ویرایش متن با
فرمانهای  DDEdit ،ScaleTextو Justify Text
◄ ◄پس از آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار میرود:
 -انواع روشهای نوشتن متن و فرمانهای آنها را در اتوکد

 -عملکرد و کاربرد فرمان  Text styleرا بيان كند.

بيان كند.

 -قسمتهای مختلف پنجره  Text styleرا معرفی کند.

 -ابزار اختصاصی نوار ابزار  Textرا معرفیکند.

 -فرمان  Multiline Textرا براي نوشتن متن اجرا کند.

 -عملک��رد و کارب��رد فرمانه��ای  Single line Textو

 -قس��متهای مختلف ن��وار اب��زار  Text Formattingرا

 Multi line Textرا توضيح دهد.

معرفیکند.

 -فرمان  Single line Textرا براي نوشتن متن اجرا کند.

 -قس��متهای مختلف پنجر ه ویراس��تار متن چندخطی را

 -عملک��رد و کاربرد گزینههای فرمان  Single line Textرا

معرفي كند.

بيان كند.

 -متنهای تکخطی و چندخطی را ویرایش کند.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

2

2

4

پيش آزمون
 .1اصطالح انگلیسی متن چیست؟
 .2نوشتن متن در نقشهکشی صنعتی چه کاربردی دارد؟
 .3اصطالح  Annotationچه مفهوم و کاربردی در نقشهکشی دارد؟
 .4منظور از سبک متن چیست؟
 .5در اتوکد با چه فرمانها یا روشهایی میتوانیم متن بنویسیم؟
 .6متنهای موجود (نوشته شده) چگونه ویرایش میشوند؟
 .7محتوای یک متن چگونه غلطیابی و اصالح میشود؟
 .8چگونه در اتوکد میتوانیم متن فارسی بنویسیم؟

نوشتن متن

()Text

نوش��تن مت��ن در اتوکد ب��ه منظورهای گوناگ��ون انجام
میش��ود ،اما مهمترین آنها در نقشهکشی صنعتی ،نوشتن
یادداشتها و ضمایم و اطالعات جدولهای نقشه است.
ایج��اد متن در اتوکد به دو صورت تکخطی (single

 )line Textو چندخطی ( )Multi line Textانجام میشود.
که در ادامه به شرح هر یک میپردازیم .همچنین در اتوکد
ن��وار ابزار اختصاصی برای ایج��اد و ویرایش متن وجود
دارد که در شکل زیر مشاهده میکنید.

 Closeبستن نوار ابزار Text
ایجاد متن تکخطی single line Text

یافتن و جایگزینی اصطالحات
Findand Replace

تنظیمات سبک نوشتاري text Style
تنظیمات نقطه کنترل متن Justify

 Multi line Textایجاد متن چندخطی (پاراگرافی)
 Text Editویرایش انواع متنها
 Spell checkچک کردن امالیی متن
 Scale Textمقیاس متن
 Convertمعادلسازی متنها
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فرمان

Single line Text

ب��ه کمک این فرمان میتوان یک ی��ا چند خط متن ایجاد

کرد .البته هر س��طر آن مستقل محس��وب شود ،به نحوی
که هر س��طح جداگانه قابل انتخاب ،و ویرایش است .در
هنگام اجرای فرمان متن تکخطی ،ابتدا نقطه ش��روع متن
( ،)Start pointس��پس ارتفاع س��طر متن ( ،)heightو در
نهایت زاویهی راستای متن یا به عبارت دیگر زاویه دوران
س��طر ( )Rotation Angleدرخواست میشود ،و باالخره
فرمان آمادهی متننویسی میشود.

اجرای فرمان Single line Text

ورود این فرمان به ش��یوههای درجشده در جدول روبهرو

شيوههاي ورود فرمان

است.

Text Toolbar
Text/ Single line Text

Draw Menu

 Dtیا  Dtextیا Text

Comman line

مراحل اجرای فرمان  Textبهمنظور ایجاد متن تکخطی
 .1فرمان  textرا وارد میکنیم.

↵  Dtیا  DtextیاCommand: text
Current text style: "standard" Text height: 2.5

گزارشی از تنظیمات جاری ارائه میشود.

Annotative: No

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

 .3ارتفاع سطر متن را تعیین میکنیم.
 .4زاویه دوران متن (راستا) را تعیین میکنیم.

>:پیشفرض< Specify height:
Specify yotation angle of text:

 .5متن موردنظر را مینویسیم و در پایان هر سطر اینتر میکنیم.

Enter text:

 .6برای پایان دادن به متننویسی ،دو بار اینتر میکنیم.

Enter text:
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ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

 .1اگ��ر در پاس��خ به پیغ��ام  Specify start point...در مرحله  2فقط اینت��ر کنیم نرمافزار ادامه
آخرین سطر متن نوشتهشده را به عنوان شروع متن جدید انتخاب میکند.
 .2در هنگام نگارش متن ( ،)Enter Textدر هر نقطهای که کلیک کنیم ،مکاننما به آنجا منتقل
میشود و در آنجا میتوانیم سطر جدیدی را بنویسیم .این از ویژگیهای متن تکخطی است.
]گزین��ه :[Justifyب��ه کمک این گزینه میتوان محدوده و نقطه کنترل را تنظیم ک��رد؛ وقتی حرف  Jرا به منظور
کاربرد گزینه  Justifyوارد کنیم ،پیغام زیر مشاهده میشود.
Enter an option [Align/Fit/Center/Midel/Right/Tl/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]:

هر یک از این زیرگزینهها به شرح زیر عمل میکنند:
]گزینه  :[Alignبه کمک این گزینه محدوده طول ،ارتفاع و زاویه متن توسط دو نقطه تعیین میشود ،به نحوی
که پس از تعیین دو نقطه ابتدا و انتهای متن ،هرچه تعداد حروف متن بیشتر باشد ،متن ریزتر (شکل الف) و هر
چه تعداد حروف کمتر باشد متن درشتتر (شکل ب) میشود.

(الف)

(ب)

]گزینه  :[Fitsعملکرد این گزینه ش��بیه به عملکرد گزینهی  Alignاس��ت با این تفاوت که پس از تعیین دو نقطه
محدوده متن ارتفاع س��طر نیز مش��خص میشود و در هنگام نوش��تن متن ارتفاع سطر ثابت میماند .پس تعداد
حروف بیشتر متن را فشردهتر (شکل الف) و تعداد حروف کمتر متن را کشیدهتر (شکل ب) میکند.

(ب)

(الف)

س��ایر زیر گزینههای این مجموعه مربوط به نقطه کنترل متن اس��ت؛ نقطه کنترل متن نقطهای اس��ت که متن در
هنگام نوشتن نسبت به آن تنظیم میشود .این نقطه میتواند در  12وضعیت به شرح زیر تنظیم شود:
 :Centerمرکز
 :Midelوسط
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 :Rightراست

 :)Top left ( TLچپ باال

 :)Top center( TCمرکز باال

 :)Top Right( TRراست باال

 :)Midel left( MLچپ وسط

 :)Midel center( MCمرکز (وسط)

 :)Midel Right( MRراست وسط

 :)Bottom Left( BLچپ پایین  :)Bottom Center( BCمرکز پایین

 :)Bottom Right( BRراست پایین.

]گزین��ه  :[Styleب��ه کمک این گزینه میتوان س��بک متن را تنظی��م کرد ،به نحوی که ب��ا ورود حرف  Sپیغام
> Enter Style name or [?] <standardظاهر میشود .چنانچه نام سبک موردنظر را بدانیم آن را وارد میکنیم،
در غیر این صورت با وارد کردن »؟« (عالمت س��ﺆال) فهرس��ت سبکهای موجود را مشاهده میکنیم ،سپس از
بین آنها سبک موردنظر را انتخاب و وارد میکنیم.

ﻧﻜﺘﻪ

تنظیمات س��بک متن قبل از نوش��تن متن نیز به کمک فرمان  Text styleقابل انجام است
که در ادامه به آن میپردازیم.

فرمان

Text Style

شيوههاي ورود فرمان

این فرمان برای ایجاد ،اصالح و یا تنظیم سبکهای نوشتاري بهکار

Style Toolbar

ميرود .با وارد کردن فرمان  Styleبه یکی از شیوههای درجشده در

Text Toolbar

جدول روبهرو ،پنجره  Text Styleمطابق شکل زیر ظاهر میشود.

Text Style

Format Menu

 Stیا Style

Comman line

ﻧﻜﺘﻪ

در صورتیکه عبارت  Text Styleرا بهصورت کامل در خط فرمان وارد کنیم ،تنظیمات
سبک متن از طریق خط فرمان قبل اجراست.
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تﺸریﺢ قﺴمتهای پنجره Text Style

قﺴ��مت  :Current text styleس��بک جاری نوشتاري را نش��ان میدهد که در حالت پیشفرض معموالً سبک
 Standardجاری است.
قﺴمت  :Stylesفهرست سبکهای موجود در فایل جاری را نشان میدهد که در حالت عادی در نسخه  2008دو سبک
 Annotativeو  Standardموجود است .همچنین در این قسمت نام سبک جاری با کادر رنگی مشخص شده است.
نی��ز مربوط به نحوه نمایش فهرس��ت س��بکهای متنی در

ن��وار All Style

قسمت  Styleاست ،به نحوی که حالت  All Styleهمه سبکهای موجود و حالت  Style inuseفقط سبکهای
استفادهشده را نشان میدهد؛ در پایینترین قسمت  Stylesپیشنمایش نوع سبک جاری قابل مشاهده است.
قﺴ��مت  :Fontدر این قس��مت تنظیمات فونت (نوع قلم) متن به شرح زیر انجام میشود .در نوار Font name

نام فونت و در نوار  Font Styleس��بک فونت قابل انتخاب است .کاربرد گزینه  Use Big Fontنیز برای استفاده
از فونت بزرگ است.
ﻧﻜﺘﻪ

 .1برخ��ی فونتها ،نظیر  ،txt.shxقابلیت تغییر س��بک فونت را ن��دارد ،به همین دلیل در این

فونتها نوار  Font Styleغیرفعال است.

 .2چنانچه در تنظیمات س��بک ،فونت متن را تغییر دهیم و آن را جاری کنیم ،با اجرای فرمان
( Regenبازسازی تصویر) فونت متنهایی که قب ً
ال نوشته شده نیز به فونت جاری تغییر میکند.
قﺴمت  :Sizeدر این قسمت تنظیمات اندازه فونت انجام میشود؛
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

گزینه  Annotativeامکان تنظیم اندازه فونت نس��بت به ضمایم نقش��ه ،نظیر مقیاس دیتایل را
میس��ر میکند؛ گزینه  match Text Orentation to Layoutنیز مربوط به تطبیق متن با فضای
 Layoutاست و در صورتيکه گزینه  Annotativeفعال باشد قابل انتخاب است.
نوار  0,0000 Heightبه منظور تعیین ارتفاع سطر متن بهصورت ثابت کاربرد دارد ،بهنحوی که با وارد کردن عددی
بزرگتر از  0باعث میشود در هنگام اجرای فرمان  Single Line Textبهمنظور نوشتن متن ،ارتفاع متن درخواست نشود.
قﺴمت  :Eﬀectsدر این قسمت اصالحات کاراکتر فونت انتخابی به شرح زیر قابل تنظیم است:
گزینه  upside downبرای وارونه کردن متن
گزینه  Back wardsبرای تغییر جهت نوشتن متن
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گزینه  Verticalبرای تعیین جهت قائم (عمودی) کاربرد دارد .به طور مثال:

نوار  Width factorبرای تنظیم پهنای کاراکتر به كار ميرود؛ كاراكتر عبارت اس��ت از فضای اشغالشده توسط
یک حرف ،یک عدد ،یک عالمت و یا فاصلهی بین آنها.
به کمک ن��وار  oblique Angleمیتوان زاویه مایل بودن
کاراکتر را تنظیم کرد

دکمه

Set current

برای جاری کردن

سبک انتخابی بهکار میرود.
دکمه

New

برای ایجاد یک سبک جدید

بهکار میرود ،به نح��وی که با کلیک بر
روی آن پنجره  New Text Styleمطابق
شکل روبهرو ظاهر میشود.
در آن میتوان نام سبک جدید را وارد کرد ،تا به لیست سبکهای موجود فایل جاری اضافه شود .ضمن اینکه با
انتخاب سبک ایجادشده میتوان تغییرات الزم را در پنجره  Text Styleبر روی آن انجام داد.
دکمه

Delete

برای حذف سبکهای استفاده نشده کاربرد دارد.

دکمه

Apply

برای ثبت تغییرات بدون خروج از پنجره  Text Styleکاربرد دارد.

فرمان

Multi Line Text

ای��ن فرمان برای ایجاد یک متن چندخطی یا پاراگرافی کاربرد

دارد .در ای��ن روش پ��س از وارد ک��ردن فرم��ان  ،Mtتعیین
گوش��ههای محدوده پاراگراف درخواس��ت میشود و سپس
یک نگارش��گر متن ش��بیه به نرمافزارهای نوش��تن متن ظاهر
میشود.
در ای��ن پنج��ره میت��وان قب��ل ،هن��گام و بعد از نوش��تن متن را ب��ه کمک امکان��ات موجود مت��ن قالببندی
( )Formationgویرایش کرد .تفاوت اساس��ی میان متن چندخطی و تکخطی این اس��ت که همه سطرهای متن
چندخطی که در یکبار اجرای فرمان  Mtایجاد ش��ده باش��د یک شيء محسوب میشود ،در صورتیکه در متن
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تکخطی حتی اگر چندین سطر نوشته شود ،هر سطر جداگانه یک شيء مستقل محسوب میشود ،ضمن اینکه
در هنگام نگارش و ویرایش هر یک نیز امکانات مخصوﺹ همان نوع متن در اختیار قرار میگیرد.

متن تکخطي ()Single line Text

متن چندخطي ()Multi line Text

شيوههاي ورود فرمان

اجرای فرمان Multi line Text

این فرمان را به روشهایی که در جدول مقابل نشان داده
شده میتوان وارد کرد.

Text Toolbar
Text/ Multiline text

Draw Menu

 Tیا  MTیا MText

Comman line

مراحل اجرای فرمان Multi line text

 .1فرمان  Mtextرا وارد میکنیم.
 .2گوشه اول محدوده پاراگراف را تعیین میکنیم.
 .3گوشه مخالف (دیگر) محدوده پاراگراف را
تعیین یا گزینهی دیگری را انتخاب میکنیم.

↵  Tیا  MtیاCommand: Mtext
Specify ﬁrst corner:

Specify opposite corner or [Height/Justfy/Line
]Spacing/ Rotation/Style/Width/columns

 .4داخل کادر ظاهرشده کلیک و به کمک امکانات نوار  text formattingمتن مورد نظر خود را تایپ میکنیم.

 .5روی دکمه

ok

کلیک میکنیم.

ﻧﻜﺘﻪ

تمامی گزینههای مرحله  3در نوار  Text Formatingموجود است .به همین دلیل است که از
توضیح مستقل آنها خودداری و توجه شما را به تشریح اجزای این نوار جلب میکنیم.
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در شکل زیر مهمترین قسمتهای نوار  text Formattingو همچنین ویرایشگر متن معرفی شدهاند.
نمایش منوی متن ستونی

ضمائم

Displays column menu

Annotation

نمایش منوی گزینهها

Display menu options

نمایش خطکش

ارتفاع

Display ruler

انتخاب فونت

Height

Font

شمارهگذاری سطرها
Numbering

ذخیره کردن تغییرات و
خروج از ویراستار متن

Save changes and close

ترازمندی

Alingment

انتخاب سبک
Style

نمایش منوی نقاط کنترل متن

Displays MText Justiﬁcation
menu

نمایش کادر محاورهای تنظیمات پاراگراف

عالئم

Displays Paragraph dialog bax

Symbols

فاصله بین سطرها
Line spacing

تغییر سبک ابزار tab
Change tab style

خطکش
ruler

تنظیم شروع اولین سطر متن
ﬁrst line indent

کاربرد ابزار متن جدولی
user-set tab stops

تنظیم عرض محدوده متن

Set width of the mtext object

تنظیم تورفتگی پاراگراف
Paragraph indent

تنظیم طول محدوده متن

Set length of the mtext object

ﻧﻜﺘﻪ

اگ��ر متن چندخطی ( )Mtextتجزیه ( )explodeش��ود ،متن تکخط��ی ()Single line text
بهدست میآید.
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دستورکار

ش��کل مقابل را در کاغذ  A4ترسیم کرده و ضمائم کیفیت
س��طح و مقیاس را بهکم��ک فرم��ان  DTextو فرمانهاي
ویرایشي دیگر به آن اضافه کنید.
تﺬکر :اندازهگذاري نیاز نیست.
(زمان  20دقیقه)

مراحل اجرا
 .1کاغذ  A4با کادر و الیههاي الزم را ایجاد و تنظیم کنید.
یک الیه مخصوﺹ ضمائم بهنام  Annایجاد کنید
 .2شکل اولیه را با مقیاس  1:1رسم کنید.
 .3مقیاس شکل را بهکمک فرمان  Scaleبه  1:2کاهش دهید.
 .4عالئم کیفیت سطح پایین شکل را رسم کنید.
راهنمایي :اندازه عالئم طبق اس��تاندارد با استفاده از کتاب
نقشهکش��ي و کمک هنرآموز محترم درنظر گرفته ش��ود و
توجه داش��ته باش��ید این عالئ��م در الی��ه  Annباید ایجاد
شود.
 .5اع��داد کیفیت س��طح و متن مقی��اس را بهکمک فرمان
 DTextایجاد کنید.
 .6با استفاده از فرمانهاي  Copyو  Mirrorضمائم کیفیت
سطح روي شکل را ایجاد کنید.
راهنمایي :پس از نسخهبرداري و قرینهسازي ضمائم کیفیت
س��طح روي نقش��ه بهکمک ویرایش متن ان��دازه بهراحتي
ميتوانی��د مقادی��ر زی��ر را تغیی��ر داده و همچنین عبارت
( Reamingبرقوکاري) را ایجاد کنید.
 .7فایل خود را ذخیره کنید.
 .8نتیج��ه کار را برای تأیید و ارزش��یابي به هنرآموز محترم
ارائه کنید.
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درﺝ برخی عﻼیم ویﮋه نقﺸهکﺸی

در ضمائ��م نقش��ه از جمله اندازهگ��ذاری در محیط اتوکد عالئم��ی همانند ∅ و  ...کارب��رد دارند که با ترکیب

کاراکترهایي به شرح زیر در فرآیند ایجاد متن درج ميشوند.
عالمت قطر برای معرفی اندازه قطر اشکال دایرهای
عالمت درجه برای معرفی اندازه زاویه (به درجه)
عالمت مثبت و منفی برای معرفی اندازه تولرانس تقارن
درج خط در زیر متن در دست ،مثال
درج خط باالی متن در دست ،مثال
ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

این عالیم در پنجره  Text Formattingمربوط به فرمان ( Mtextمتن چندخطی) در کش��و
( )Symbolsقابل انتخاب است .ضمن ًا عالیم دیگری نیز از این طریق میتوان انتخاب کرد.
ویرایش متن Edit Text

در اتوکد متنها نیز اشیاء ترسیمی محسوب میشوند ،بنابراین اغلب فرمانهای ویرایشی نظیر
 Array ،Stretch ،Copy ،Scale ،Rotate ،Move ،Eraseو  Mirrorبر روی آنها قابل اجراست.
ﻧﻜﺘﻪ

در قرینهسازی اشیاء به کمک فرمان  Mirrorوضعیت متن حفﻆ میشود ،یعني متنها قرینه نميشوند .این
عملکرد مربوط به متغیر  MIRRTEXTو به شرح زیر است:
در صورتیک��ه متغی��ر  MIRRTEXTرا وارد کنی��م؛ ↵  Command: MIRRTEXTمیتوانی��م عدد 1یا
 0را وارد کنی��م .Enter new value MIRRTEXT<0> :عملک��رد ه��ر یک از آنه��ا هنگام اجرای فرمان
 MIRRORمطابق شکلهای زیر است

اگ��ر بخواهی��م محتوای متنها را ویرایش و اصالح کنیم به کمک فرمانهای  DDEditو  propertiesاین کار را
انجام میدهیم.
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فرمان

DDEdit

ای��ن فرمان برای ویرایش محتوای متن موجود ،اعم از تکخط��ی ( )Single line textیا چندخطی)Multi line text( ،

کاربرد دارد.
در فراین��د اج��رای فرمان  DDEditبر روی هر نوع متن ،امکانات مربوط به همان متن ظاهر ميش��ود که از
طریق آن هر متنی قابل ویرایش است.
اجرای فرمان DDEdit

شيوههاي ورود فرمان

برای وارد کردن فرمان  DDEditشیوههای گوناگونی مطابق
جدول روبهرو وجود دارد.

Text Toolbar
abject/ text/Edit

Modify Menu

DDEdit

Comman line

 Mtext Editیا Edit

Short cut menu

دوبار کلیک بر روی

Pointing Device

متن موردنظر
مراحل اجراي فرمان DDEdit

↵ Command: DDEdit

 .1فرمان  DDEditرا وارد میکنیم.
 .2یک ضمیمه متنی را انتخاب میکنیم.

Select an annotation object or [undo] :

 .3با ظاهر شدن کادر مربوط ،ویرایش موردنظر را انجام میدهیم.
 .4مت��ن دیگری انتخاب میکنیم یا برای خروج

select an annotation ...

اینتر میکنیم.
ب��ه کم��ک فرمان  propertiesنیز میتوان محتوای متنها را اص��الح و ویرایش کرد ،البته فرمان  propertiesرا
باید از ش��یوههای دیگری غیر از دو بار کلیک کردن وارد کنیم ،زیرا همانطور که قب ً
ال گفته ش��ده است با دو بار
کلیک کردن بر روی متنها فرمان  DDEditوارد میشود.

فرمان Scale text

این فرمان براي تغییر اندازهي متنها در محل خود بدون جابهجایي نس��بت به نقطه مبنا کاربرد دارد؛ قب ً
ال اش��اره

شد که فرمان  Scaleبر روي متنها نیز قابل اجراست ،اما نکته اینجاست که تغییر اندازه متنهاي متعدد به کمک
فرمان  Scaleمنجر به جابهجایي آنها نسبت به نقطه مبنا میشود .انجام این عمل برخی اوقات دردسر ایجاد ميکند.
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بنابراین کاربرد فرمان  Scale textکه خاﺹ تغییر اندازه متنها تعبیه ش��ده هر متن نسبت به نقطهمبناي خودش تغییر اندازه
ميدهد .شکل زیر تفاوت تغییر اندازه متنها به کمک فرمان  Scale textدر مقایسه با عملکرد فرمان  Scaleرا نشان ميدهد.

تغییر اندازه بهکمک فرمان

متن انتخابي (اولیه)

Scale text

تغییر اندازه به کمک فرمان

Scale

شيوههاي ورود فرمان

اجراي فرمان Scale text

Text Toolbar

این فرمان را بهشیوههاي درجشده در جدول وارد کنید.

Object> Text> Scale

Modify Menu

Scale text

Command Line

مراحل اجراي فرمان Scale text
↵Command: Scale text

 .1فرمان  Scale textرا وارد ميکنیم.
 .2متنهاي موردنظر را انتخاب ميکنیم.

Select Objects:
↵Select Objects:

 .3براي پای��ان دادن به انتخاب اینتر ميکنیم.
 .4نقطهمبنا را بهکمک نقاط کنترل (که قب ً
ال با
آنها آشنا شدهاید) انتخاب ميکنیم.
 .5ارتف��اع جدید ح��روف مت��ن را وارد ،یا

Enter a base point option for scaling [Existing/
Left/Center/Middele/Right/
>Tl/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Existing
Specify a new Model height or [Paper height/

گزینههاي دیگر را انتخاب ميکنیم.

Match object/Scale factor

]گزین��ه  :[Existingای��ن گزینه که طبق پیشفرض > <Existingبا اینتر نیز وارد ميش��ود ،نقطه مبنا براي تغییر
اندازه متن را نقطهدرج متن هنگام ایجاد متن درنظر ميگیرد.

ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

گزینههاي دیگر مربوط به تعیین نقطه مبنا شامل  Center, leftو  ...همان نقاط کنترل متن
( )Justifyاست که پیش از آن از مبحث متن یک خطي با آنها آشنا شدید.
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]گزینه  :[Paper heightبا کاربرد این گزینه اندازه ارتفاع حروف متن نس��بت به اندازه ارتفاع ضمائم در فضاي
کاغذ تنظیم ميشود (مربوط به مبحث پیشرفته).
]گزینه  :[Match Objectبا انتخاب این گزینه ميتوانیم متني را بهعنوان مرجع انتخاب کنیم تا ارتفاع آن برروي
متنهاي موردنظر انجام شود.
]گزینه  :[Scale factorبه کمک این گزینه ميتوانیم ضریب مقیاس را همانند فرمان  Scaleوارد کنیم ،به نحويکه
اعداد بزرگتر از  1باعث بزرگ شدن و اعداد بین  0تا  1باعث کوچک شدن متن ميشود .با اجراي گزینه Scale

 factorگزینه  Referenceنیز در پیغام مربوطه ظاهر ميشود و عملکرد آن شبیه عملکرد فرمان  Scaleاست.

فرمان

Justify text

این فرمان براي تغییر نقطه کنترل متنهاي انتخابي بدون جابهجایي آنها اجرا ميشود .توجه کنید که تغییر نقطه
کنترل از طریق فرمانهاي ویرایشي ،نظیر  ،DDEditبه جابهجایي متن نسبت به نقطه کنترل منجر ميشود .اما با

اجراي فرمان  Justify textبدون تغییر مکان متن ،فقط نقطه کنترل تغییر ميیابد.

شيوههاي ورود فرمان

اجراي فرمان Justify text

ای��ن فرم��ان به ش��یوههاي درج ش��ده در ج��دول وارد
ميشود.

Text Toolbar
Object> text> Justify

Modify Menu

Justify text

Command Line

مراحل اجراي فرمان Justify text

 .1فرمان  Justify textرا وارد ميکنیم.
 .2متنهاي موردنظر را انتخاب ميکنیم.
 .3براي پایان دادن به انتخاب اینتر ميکنیم.

↵ Command: Justify text
Select Objects:
↵ Select Objects:
Enter a Justiﬁcation option [left/Align/Fit/center/

 .4نقطه کنترل جدید را انتخاب ميکنیم.

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

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

 .1از فرمان  Findبراي یافتن و جایگزیني حروف و اصطالحات در متنها کاربرد دارد.
 .2فرمان  Spellingبراي چک کردن متن ،پیدا کردن نادرستي و اصالح متنها کاربرد دارد.
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ارزشیابی پایانی

◄ ◄ نظری:

 .1انواع روشهای نوشتن متن در اتوکد را بنویسید.
 .2مراحل اجرای فرمان  Textرا بنویسید.
 .3مفهوم و کاربرد  Text styleرا بنویسید.
 .4مراحل اجرای فرمان  Multi Line Textرا بنویسید.
 .5مراحل اجرای فرمان  DDEditرا بنویسید.
 .6عملکرد و کاربرد فرمان  Scale Textرا همراه مثال بنویسید.
 .7مراحل اجرای فرمان  Scale Textرا بنویسید.
 .8عملکرد و کاربرد فرمان  Justify Textرا بنویسید.
 .9مراحل اجرای فرمان  Justify Textرا بنویسید.
 .10نشانه

برای  ..............کاربرد دارد.

 .11در صورتی که عبارت  ...............را به صورت کامل در خط فرمان وارد کنیم ،تنظیمات سبک متن از طریق خط فرمان
قابل اجراست.
 .12چندین سطر متن که با فرمان  DTextایجاد شده باشند یک شيء یکپارچه محسوب میگردند.
				
درست
 .13نشانه

نادرست

در نوار ابزار  Textبرای ویرایش انواع متنها کاربرد دارد.

				
درست

نادرست

 .14با اجرای فرمان  Regenتنظیمات سبک جدید بر روی متون قبلی نیز اعمال میشود.
				
درست

نادرست

 .15اگر متن چند خطی ( )MTextتجزیه ( )explodeشود به متن تک خطی ( )DTextتبدیل میشود.
				
درست

نادرست

 .16اگر متغیر  MirrText=1تنظیم شده باشد ،با اجرای فرمان  Mirrorبر روی متن انتخابی مطابق شکل زير میشود؟
				
درست

نادرست
پس از Mirror

 .17کدام گزینه عملکرد فرمانهای مربوط به نوشتن متن را صحیح معرفی نمیکند.
الف)

			
ایجاد متن چندخطی

ب)

مقياس دادن به متن

ج)

		
تنظيمات سبك نوشتاري

د)

تنظیمات نقطه كنترل

قبل از Mirror
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 .18کدام گزینه از فرمان  Textبرای تنظیم نقطه کنترل متن در پایین و چپ کاربرد دارد؟
		
الف) BR

		
ب) BL

		
ج) BC

د) LB

" کاربرد دارد؟

 .19کدام گزینه برای وارونه کردن متن "مثال
				
الف) Back Wards

ب) Upside down

					
ج) Vertical

د) Horizontal

 .20کدام گزینه برای واردکردن فرمان نوشتن متن چند خطی از طریق خط فرمان کاربرد ندارد.
		
الف)T

		
ب) MT

		
ج) MText

د) Text

 .21کدام گزینه کاربرد کلیدهای صفحه کلید برای درج عالئم ویژه را اشتباه معرفی میکند.
			
الف)

ب)

ج)

د)

 .24کدام گزینه برای انجام ارتفاع متن انتخابی روی متون دیگر کاربرد دارد.
				
الف) Match object

ب)Scale factor

					
ج) Reference

د) Justify Text

تحقيق :در مورد اجرا ،عملكرد و كاربرد فرمانهاي  Spelling ،Findو متغير  Qtentتحقيق كنيد.
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◄ ◄عملی(زمان  90دقیقه)
نقش��ه زیر را با مقیاس  1:2ترس��یم و کلیه متنهای پیرامون آن و همچنین جدول مشخصات را
 
 .1نماها و تصویر مجس��م
نگارش کنید.

83

 .2متن زیر را به کمک فرمان  Multi Line textنگارش كرده و س��پس نقش��ه  زیر را با کلیه مشخصات مربوطه ترسیم کنید.
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 .3نقش��ه قطعات زیر را با مقیاسهای زیرنویس ش��ده ترس��یم کنید و ضمائم زیرنویس هر نقشه و مشخصات جدول را به
صورت کامل بنویسید.
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توانايي ايجاد جدول توسط فرمان  ،Tableويرايش جدول و
تنظيم سبك متن جدول
◄ ◄در پايان آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 كاربرد جدول در نقشهكشي به كمك رايانه را بيان كند. عملكرد فرمان  Tableرا توضيح دهد. فرمان  Tableرا اجرا كند و جزئيات پنجره آنرا معرفي كند. بهكمك فرمان  Tableجدول مشخصات نقشه و جدولهاي مشابه ديگر را ايجاد كند. ساختار جدول و محتواي جدول را ويرايش كند. متن خانههاي جدول را بهكمك فرمان  Table Editويرايش كند. -سبك جاري متن جدول را بهكمك فرمان  Table Styleتنظيم كند.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

2

2

4

پيشآزمون
 .1اصطالح انگلیسی جدول چیست؟
 .2جدول در نقشهکشی صنعتی عالوه بر جدول مشخصات ،چه کاربردی دارد؟
 .3منظور از سبک جدول چیست؟
 .4اجزاء تشکیلدهنده جدول چیست؟
 .5در اتوکد جدول چگونه ایجاد میشود؟
 .6ساختار جدول در اتوکد چگونه تنظیم و ویرایش میشود؟
 .7محتوای جدول (متن داخل خانهها) چگونه ایجاد میشود؟
 .8محتوای جدول چگونه ویرایش میشود؟

ایجاد و ویرایش جدول

جدولها بهویژه جدول مش��خصات و جدول فهرس��ت قطعات از ملزومات اصولي نقشهکشي صنعتي هستند و
به همین دلیل در نسخههاي اخیر اتوکد فرماني تحت عنوان  Tableبه آن اختصاﺹ دادهاند .به کمک این فرمان
ضمن طراحي جدول موردنظر خانههاي آن نیز آماده نگارش و ویرایش متن است.
اجراي فرمان Table

ب��ا ورود به این فرمان به ش��یوههاي درج ش��ده در جدول روبهرو
پنجره  Insert Tableبه شکل زیر ظاهر ميشود.

شيوههاي ورود فرمان
Draw Toolbar
Table

Draw Menu

Tables panel>Table

Dashboard

Table/tb

Command Line

قسمتهاي پنجره  Insert Tableبه شرح زیر است:
:Table Style

در این قس��مت س��بک جدول قابل انتخاب است ،براي تغییر سبک جاري یا ایجاد سبک جدید ميتوان بر روي
دکمه

کلیک کرد.

ﻧﻜﺘﻪ

در ادام��ه همی��ن بح��ث به نحوه ایج��اد و جاري کردن یک س��بک جدید ب��راي جدول
ميپردازیم.
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 :Insert Optionsدر اين قسمت نحوه درج محتواي خانههاي جدول قابل تعيين است كه شامل گزينههای زیر است.
 :Start from empty tableدر صورت فعال بودن اين گزينه ،يك جدول خالي طراحي ميشود و كاربر ميتواند
اطالعات خانههاي آنرا كامل كند.
 :From a data linkب��ا انتخ��اب اي��ن گزين��ه ،اطالع��ات خانهه��اي ج��دول ميتوان��د از يك فاي��ل Excel

گرفت��ه ش��ود ،به اين منظور ب��ا كليك بر روي دكمه

ميت��وان فايل موردنظر را جس��تجو و انتخاب كرد.

 :From Object data in the drawingبه كمك اين گزينه ميتوان اطالعات موجود در فايل ترسيمي را انتخاب
كنيم تا در جدول درج كرد.
:Insertion behavior

در اين قسمت محل درج (قرارگيري) جدول در فايل ترسيمي با دو گزينه قابل تنظيم است.
 :Specify insertion pointدر صورت فعال بودن اين گزينه ،طبق پيشفرض نقطه درج گوش��ه س��مت چپ و
باالي جدول است و محل قرارگيري جدول با آن تعيين ميشود.
 :Specify windowدر ص��ورت فعال كردن اين گزينه ،با انتخ��اب دو نقطه يك پنجره ميتوان محدوده و محل
قرارگيري جدول را تعيين كرد.
:Column &Row settings

در اين قسمت تعداد سطرها و ستونها و ابعاد آنها بهشرح زير قابل تنظيم است.
 :Columnsدر اين نوار تعداد ستونها مشخص ميشود.
 :Column widthدر اين نوار عرض ستونها برحسب واحد (ميليمتر) تعيين ميشود .حداقل تعداد آن نيز يك
كاراكتر است.
 :Data Rowsدر اين نوار تعداد سطرهاي جدول مشخص ميشود.
 :Row heightدر اين نوار ارتفاع هر سطر بر اساس تعداد خط متن تعيين ميشود.
:Set cell styles

در اين قسمت سبك خانههاي هر سطر از جدول بر اساس سه گزينه ( Titleبهمفهوم عنوان)( Header ،به مفهوم
سربرگ) و ( Dataبهمفهوم داده) ،به شرح زير قابل تنظيم است:
در نوار  First row cell styleسبك خانههاي سطر اول قابل انتخاب و طبق پيشفرض  Titleاست.
در ن��وار  Second row cell styleس��بك خانههاي س��طر دوم قابل انتخاب و طبق پيشفرض  Headerاس��ت.
در نوار  All Other row cell stylesسبك خانههاي ساير سطرها قابل انتخاب و طبق پيشفرض  Dataاست.
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ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

س��طر اول و دوم جدول جزء تعداد سطرهاي مشخص شده در نوار  Data rowsمحسوب
نميش��ود .به بیان دیگر همواره تعداد سطرهاي جدول درج شده ،دو سطر بیشتر از تعداد
مش��خص شده اس��ت .براي مثال اگر یک جدول سهسطري نیاز داریم کافي است در نوار
 Data rowsعدد  1را وارد کنیم.

مراحل اجراي فرمان Table
 .1فرم��ان  Tableرا وارد ميکنیم تا پنجره
 Insert Tableظاهر شود.

↵ Command: Table/tb

 .2در کادر  Columnsتع��داد س��تونهاي
جدول را وارد ميکنیم.
 .3در کادر  Columns Widthع��رض
ستونها را وارد ميکنیم.
 .4در کادر  Data Rowsتع��داد س��طرهاي
جدول را وارد ميکنیم.
 .5در کادر  Row heightارتفاع هر سطر را
برحسب تعداد خطهاي متن وارد ميکنیم
 .6بر روي دکمه

Ok

کلیک ميکنیم.

 .7نقطه درج جدول را تعیین ميکنیم.

Specify insertion point:

 .8محتواي جدول را به کمک ابزار ( Text Formattingمربوط به متن چندخطي  )Mtextتکمیل ميکنیم.

 .9بر روي دکمه
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Ok

در نوار ابزار  Text Formattingکلیک ميکنیم.

ﻧﻜﺘﻪ

در صورتيکه جدول بدون محتوا (خالي از متن) موردنظر باش��د در مرحله  8بر
روي دکمه

فرمان

Ok

از نوار ابزار  Text Formattingکلیک ميکنیم.

Table Style

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

با وارد کردن فرمان  Table Styleبه یکي از شیوههاي درجشده در جدول پنجره  Table Styleظاهر ميشود.
شيوههاي ورود فرمان
Style Toolbar
Table Style

Format Menu

Tablestyle/ts

Command Line

در این پنجره در قسمت  ،Stylesفهرست سبکهاي موجود نشان داده ميشود و نام سبک جاري در آن مشخص شده است.
در قس��مت  listنحوه نمایش فهرست سبکها در قسمت  Stylesمشخص ميشود .نمایش فهرست کل سبکها
با  All Stylesو فهرست سبکهاي استفاده شده با  Styles in Usedقابل انتخاب است.
در قسمت  Preview ofپیشنمایش سبک انتخاب شده مشاهده ميشود.
کاربرد دکمه

Set current

براي جاري کردن سبک انتخابي است.
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کاربرد دکمه

New

براي ایجاد یک سبک جدول جدید است.

کاربرد دکمه

Modify

براي اصالح جزئیات سبک انتخابي است.

کاربرد دکمه

Delete

برای حذف یک سبک استفاده نشده است.

ویرایش جدول Table Edit

همانطور که گفته ش��د ،جدول از دو بخش مهم تشکیل ش��ده است .یکي ساختار جدول شامل سطر ،ستون و
خان��ه (س��لول) و دیگري محتواي جدول یا بهعبارت دیگر دادهه��ا و اطالعات داخل خانههاي جدول که براي
ویرایش هر یک از آنها امکاناتي وجود دارد که بهشرح آنها ميپردازیم.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

تمامي ساختار و محتواي یک جدول شيء ترسیمي محسوب ميشود و برخي فرمانهاي ویرایشي
نظیر  Rotate، Array، Mirror، Copy، Eraseو  Scaleبر روي آن قابل اجراست.
◄ ویرایش ساختار جدول
چنانچه بر روي خطوط تش��کیلدهنده جدول کلیک کنیم ،ضمن خطچین ش��دن خطوط جدول ،گریپهاي آن
نیز مطابق شکل زیر ظاهر ميشوند .به کمک آنها ميتوان موقعیت و اندازه جدول و خانههاي آنرا تغییر دهیم.
در ادامه به عملکرد هر یک از گریپها ميپردازیم.

جابهجا کردن جدول

تغییر عرض جدول
تغییر عرض ستونها

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

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

 ..1اگر قصد دارید یک ستون بدون تغییر عرض در جدول جابهجا شود در هنگام جابهجایي
گریپ آن ،دکمه  Ctrlرا در حالت فشرده نگه دارید.
 .2با دوبار کلیک روي خطوط جدول از طریق پنجره  Propertiesنیز ميتوان ساختار جدول
را تغییر داد.
 .3ساختار جدول یک شيء یکپارچه است ،مگر اینکه تجزیه ( )Explodeشود.
چنانچه داخل یک خانه جدول کلیک کنیم ،خطوط آن خانه به شکل مقابل درميآید.

تغییر عرض خانه

عملکرد هر یک از گریپهاي آن نیز در شکل روبهرو معرفي شده است.

تغییر ارتفاع خانه

توسعه حالت انتخاب به چند خانه

ﻧﻜﺘﻪ

با درگ در خانهاي از جدول و دراپ در خانهاي دیگر نیز ميتوان چندین خانه از جدول را انتخاب کرد.
وقتي یک یا چند خانه از جدول در حالت انتخاب باش��د نوار ابزاري تحت عنوان  Tableمطابق ش��کل زیر ،در
باالي جدول ظاهر ميش��ود .به کمک ابزار آن ميتوان س��اختار جدول را ویرایش کرد .در این ش��کل برخي از
ابزارهاي پرکاربرد معرفي شدهاند.

تنظیم سبک محتوای خانهها

ادغام خانهها
کنترل متن خانه
اضافه کردن ستون
تقسیم خانهها

خطوط کادر خانه حذف ستون حذف سطر

فرمول نویسی احضار بلوک
قفل کردن
محتوای خانه

اضافه کردن سطر

یکي از ابزار مهم این نوار دکمهي
( )Merge Cellsاس��ت ک��ه ب��ه کم��ک آن
ميتوانیم چند خانه را ادغام و به یک خانه
تبدی��ل کنیم .در این حالت در منوي میانبر
نیز گزینهي  Mergeظاهر ميشود.
چنانچه چند خانه براي ادغام انتخاب ش��ود س��ه گزینه در ابزار  Mergeوجود دارد که گزینه  Allهمهي س��طر و ستون
خانهها را ادغام ميکند ،گزینهي  Rowبراي ادغام سطرها و گزینهي  Columnsبراي ادغام ستونها کاربرد دارد.
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◄ ویرایش محتواي جدول
محتواي خانههاي جدول را به سه روش ميتوانیم ویرایش کنیم.
روش اول :چنانچ��ه در داخ��ل یک��ي از خانههاي پر یا خالي جدول دوبار کلیک کنی��م ،آن خانه به حالت فعال
درميآید و مطابق شکل زیر با استفاده از ابزار  Text Formattingمحتواي آنرا ویرایش ميکنیم.

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

ﻧﻜﺘﻪ

وقتي خانهاي از جدول در حالت انتخاب باش��د اگر کلیک راست کنیم از طریق منوي زمینه
( )Shortcut Menuو گزینهي  Edit textنیز ميتوانیم محتواي آن خانه را ویرایش کنیم.
روش سوم :اجراي فرمان  Table Editطبق مراحل زیر:
 .1فرمان  Table Editرا وارد ميکنیم.
 .2داخل خانه موردنظر کلیک ميکنیم.
 .3با فعال شدن ویرایشگر متن ،محتواي داخل خانه را ویرایش ميکنیم.
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↵ Command: TableEdit
Pick a Table Cell:

دستوركار

پس از آمادهس��ازي كاغذ  A4قائم و رس��م كادر ،جدول مش��خصات آنرا

مطابق شكل روبهرو به كمك فرمان  Tableايجاد كنيد.
(زمان 15:دقيقه)

مراحل اجرا
 .1كاغذ  A4قائم و كادر آنرا آماده كنيد.
 .2فرمان  Tableرا وارد كنيد.
↵ Command: Table/tb

 .3در پنج��ره  Insert Tableدر كادر  Columnsع��دد  3را وارد كني��د.
 .4در كادر  Columns Widthعدد  50را وارد كنيد.
 .5در كادر  Data Rowsعدد  1را وارد كنيد.
 .6در كادر  Row heightعدد  1را وارد كنيد.
 .7در قسمت  Set Cell Stylesهر سه كادر را روي گزينه Dataتنظيم كنيد.
 .8بر روي دكمه

Ok

كليك كنيد.

 .9در نقطهاي از صفح ه ترس��يمي كليك كنيد ت��ا جدول آماد ه نگارش متن
شود.
 .10عب��ارت  Drawرا در خان��ه اول تايپ و به كمك كليدهاي جهتدار به
خانههاي ديگر حركت كنيد و سپس متنهاي مربوط را تايپ كنيد.

راهنماي��ي :همانطور كه در ش��كل مالحظه ميكني��د ،موقعيت متن داخل
خانههاي جدول را در همين مرحله ميتوانيد تنظيم كنيد.
 .11در نوار ابزار  Text Formattingبر روي دكمه

Ok

كليك كنيد.

 .12به كمك فرمان  Moveجدول را به محل خود منتقل كنيد.
 .13فايل خود را ذخيره كنيد.
 .14نتيجه كار را برای تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه كنيد.
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◄ ◄نظری

ارزشیابی پایانی

 .1شیوههای وارد کردن فرمان  Tableرا بنویسید.
 .2مراحل ایجاد جدول توسط فرمان  Tableرا بنویسید.
 .3شیوههای وارد کردن فرمان  Table Styleرا بنویسید.
 Columns .4برای تعیین تعداد  ..................جدول کاربرد دارد.
 Rows .5برای تعیین تعداد  ........................جدول کاربرد دارد.
 .6با ايجاد يك جدول ويرايشگر متن ( )Text Formattingفعال ميشود.
			
درست

نادرست

 .7با درگ و دراپ نمیتوانیم خانههای جدول را انتخاب کنیم.
			
درست

نادرست

 .8وقتی خانهای از جدول در حالت انتخاب است از طریق منوی میانبر ( )Shortcut Menuنیز میتوانیم گزینه
 Text Editرا به منظور ویرایش متن جدول انتخاب کنیم.
			
درست

نادرست

 .9کدام گزینه برای وارد کردن مخفف فرمان  Tableدر خط فرمان کاربرد دارد.
		
الف) T

		
ب) Ta

ج) 		tb

د) tl

 .10در قسمت  Set Cell Styleاز پنجرهی  Insert Tableکدام گزینه قابل تنظیم نیست؟
		
الف) Header

		
ب) Title

		
ج) Data

د) Exel

 .11کدام دکمه از پنجره  Table styleبرای جاری کردن سبک انتخابی کاربرد دارد.
الف) set current

		
ب) New

ج) Modify

د) Style

 .12کدام نشانه برای فرمولنویسی داخل جدول کاربرد دارد.
		
الف) %

		
ب) fx

ج) By Row/Column

د) همه موارد

 .13کدام فرمان برای ویرایش محتوای متن جدول کاربرد دارد.
الف) Table Text

		
ب) Tabledit

		
ج) EditText

د) Text

 .14كدام گزينه از ابزار  Mergeبراي ادغام خانهها در جهت ستوني كاربرد دارد.
		
الف) All
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ب) Rows

		
ج) Columns

د) Vertical

◄ ◄عملی(زمان  90دقیقه)
 .1برای نقشههای ذیل مطلوباست:
الف) طراحی جدول مشخصات و نگارش محتویات داخل آن به کمک فرمان .Table
ب) ترس��یم نقش��ه هر قطعه در الگوی طراحی شده به همراه ضمائم کیفیت سطح و شماره قطعه (اندازهگذاری نیاز نیست)

طراح
رسام
بازبین
تصویب
کد:
کاغذ:
شماره:

نام

تاریخ

نام:

تولرانس

محور

جنس

مقیاس
سفارش:

سازنده:
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طراح
رسام
بازبین
تصویب
کد:
کاغذ:
شماره:
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نام

تاریخ

نام:

تولرانس

رابط

جنس

مقیاس
سفارش:

سازنده:

طراح
رسام
بازبین
تصویب

کد:
کاغذ:
شماره:

نام

تاریخ

سفارش:

نام:

جنس

تولرانس

مقیاس

سازنده:

نقشه زیر را در یک کاغذ  A4افقی با مقیاس  1:2ترسیم و ضمائم کیفیت سطح را روی آن درج کنید.
  .2
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واحد کار نهم
اندازهگﺬاری ()Dimensioning
شماره

توانایي
١

2
3
4

عنوان توانایي
اندازهگذاری مقدماتی ()Basic Dimension
مدیریت سبکهاي اندازهگذاری به کمک
فرمان Dim Style

ویرایش اندازههای موجود از طریق
 Propertiesو DDEdit

اندازهگذاری تخصصی و تولرانسگذاری

زمان
نظري

عملي

جمﻊ

2

6

8

4

6

10

2

4

6

2

6

8

توانايياندازهگذاريمقدماتي()Basic Dimension


◄ پسازآموزشاينتواناييازفراگيرانتظارميرود:
 اجزاي اصطالحات اندازهگذاري را بهكمك شكل معرفي كند. مفهوم و كاربرد فرمانهاي اندازهگذاري مقدماتي را توضيح دهد. با اجراي هر يك از فرمانهاي اندازهگذاري نقشههاي مختلف را اندازهگذاري كند. مراحل اجراي هر يك از فرمانهاي اندازهگذاري مقدماتي را بنويسد. -شكلهاي متعدد را بهكمك فرمان  Quick Dimensionبهطور همزمان اندازهگذاري كند.

مدتزمانآموزش
نظري

عملي

جمع

2

6

8

پيﺶآزمون
 .1معادل انگليسي واژه اندازهگذاري چيست؟
 .2منظور از ضمائم در نقشهكشي صنعتي چيست؟
 .3به چه دليل اندازهگذاري در نقشههاي صنعتي اهميت زيادي دارد؟
 .4انواع اندازهگذاري نقشههاي صنعتي را نام ببريد.
 .5اجزاي تشكيلدهنده اندازه كداماند؟
 .6استانداردهاي  ISOبراي اجزاي اندازهگذاري چگونه است؟
 .7در اتوكد اندازهگذاري يك نقشه چگونه انجام ميشود؟
 .8ابعاد خطي (افقي و قائم) چگونه اندازهگذاري ميشوند؟
 .9قطر و شعاع دايرهها و كمانها با چه فرمانهايي اندازهگذاري ميشوند؟
 .10زاويه چگونه و با چه فرماني اندازهگذاري ميشود؟
 .11اندازهگذاري مختصاتي در اتوكد با چه فرماني و چگونه اجرا ميشود؟
 .12اندازهگذاري متوالي (زنجيري يا پيدرپي) در اتوكد با چه فرماني و چگونه اجرا ميشود؟
 .13اندازهگذاري مبنايي (پلهاي يا موازي) در اتوكد با چه فرماني و چگونه اجرا ميشود؟

مقدمه

يكي از مباحث مهم و اساس��ي نقشهكش��ي صنعتي اندازهگذاري و ضمائم ( )Annotationاس��ت كه در اتوكد

جايگاه ويژهاي دارد .اگرچه ضمائم نقش��ه عالوهبر اندازهگذاري كيفيت س��طح ،يادداش��تهاي اطراف نقشه و
شمارهگذاري قطعات را نيز شامل ميشود ،اما بهدليل اهميت اندازهگذاري ،در اتوكد كالسيك اغلب ضمايم نيز
زيرمجموع ه اندازهگذاري تحت عنوان  Dimensionاست.
نكته ديگر اينكه در عمليات اندازهگذاري ،نخس��ت موقعيت و ابعاد اشياء انتخاب شده اندازهگيري و سپس
طبق قواعد و اصول اندازهگذاري درج ميشود.
در اتوك��د رعاي��ت اص��ول اس��تاندارد و قواع��د اندازهگ��ذاري توس��ط تنظيم��ات س��بك اندازهگ��ذاري
( )Dimension Styleقابل اجراس��ت ،ضمن اينكه پ��س از اندازهگذاري نيز ميتوان مؤلفهها و متن اندازه را به
صورت تكي يا جمعی ويرايش كرد .شايان ذكر است مؤلفههاي اندازهگذاري نيز با برخي از فرمانهاي ويرايشي
مانند  Arrey، Mirror، Rotate، Copy، Move، Eraseو  Scaleقابل ويرايش است.
فرمانهاي اندازهگذاري()Dimension

به دليل اهميت مبحث اندازهگذاري ،در اتوكد
يك منوي مس��تقل به اي��ن مبحث اختصاص
داده شده اس��ت كه مطابق فهرست زير شامل
فرمانهاي متعدد براي ايجاد و ويرايش اندازه
و ضمائم مربوط است.

اندازهگذاري
اندازهگذاري سريع
اندازهگذاري خطي (افقي قائم)
اندازهگذاري همراستا (همتراز)
اندازهگذاري طول كمان
اندازهگذاري مختصاتي
اندازهگذاري شعاع
اندازهگذاري شعاع فشرده
اندازهگذاري قطر
اندازهگذاري زاويه
اندازهگذاري مبنايي (پلهاي)
اندازهگذاري متوالي (زنجيري)
تنظيم فاصله خطوط اندازه
شكستن خط اندازه و خط رابط
ايجاد ضمائم بهكمك راهنما
ايجاد تولرانسهاي هندسي
ايجاد عالمت مركز و خط مركز
ايجاد و ويرايش ضمائم بازرسي
فشرده كردن خط اندازه
ويرايش اندازهگذاري مايل
ويرايش راستاي متن اندازه
تنظيم سبك اندازهگذاري
اعمال موقت تنظيمات
همگام كردن (بهروز رساني) سبك اندازهها
وابستگي مجدد اندازههاي غير وابسته
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همچنين نوار ابزاري به شكل زير امكان دسترسي به فرمانهاي اندازهگذاري را فراهم ميكند .در اين نوار عالوه
بر فرمانهاي ايجاد و ويرايش اندازه و ضمائم مربوط ،سبك جاري اندازهگذاري نيز قابل مشاهده و تنظيم است.

سبك جاری اندازهگذاری

ع��الوه ب��ر امكانات باال با توجه به تعدد فرمانهاي اندازهگذاري ،با وارد كردن اصطالح  Dimيا  Dim1در خط
فرمان ،مطابق شكل زير اين اصطالح جايگزين  Commandو آمادهي اجراي فرمانهاي اندازهگذاري ميشود.
↵ Command: Dim
Dim:

اجزاءتﺸﻜيلدهندهاندازه

همانطور كه از قواعد نقشهكشي ميدانيد ،در اندازهگذاري از اجزاي مختلفي استفاده ميشود كه در اتوكد اين

اجزاء مطابق شكل زير مشخﺺ ،و در هنگام اندازهگذاري ظاهر ميشوند.
Center Mark
عالمت مركز

Center Line
خط مركز (محور)

Leader
راهنما

Dim Text
متن اندازه

Dim Line

Extension Line

خط اندازه

خط امتداد (رابط)
سر فلش

Arrow Head
ﻧﻜﺘﻪ

 .1در اتوكد كليه اجزاء تشكيلدهنده اندازه و ضمائم يك شيء واحد محسوب ميشود ،مگر
اينكه تجزيه شوند.
 .2در اتوكد اندازه و مؤلفههاي آن به اش��ياء وابس��ته ميشود ،يعني با تغيير يا ويرايش شيء
آنها نيز تغيير ميكند.
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انواع اندازهگذاري در اتوكد
مطابق اصول و قواعد اندازهگذاري در نقشهكشي ،در اتوكد نيز نوع اندازهگذاري به نوع شيء مورد اندازهگيري
بستگي دارد .در شكل زير انواع اندازهگذاري آمده است.
اندازه خطی افقی

اندازه زاویهای
Angular Dim

Horizontal Dim Linear

Aligned Dim
اندازه همراستا

Radius Dim
اندازه شعاع

Vertical Dim
اندازه خطی قائم

Diameter Dim

اندازه قطر
اندازهگذاری مبنایی
Baseline Dim

اندازهگذاري متوالی
Continue Dim

در اتوكد براي هر يك از انواع اندازهگذاريهاي گفته ش��ده ،فرماني اختصاص داده ش��ده است ،كه در فهرست
فرمانهاي اندازهگذاري صفحات پيش به آنها اش��اره ش��د ،ضمن آنكه در يك فرمان ويژه بهنام اندازهگذاري
سريع ()Quick Dimensionاندازههاي گروهي را نيز ميتوان بهصورت همزمان ايجاد كرد.
در ادامه به عملكرد و اجراي هر يك از فرمانهاي اندازهگذاري ميپردازيم.

فرمان Dim linear

اي��ن فرمان براي اندازهگذاري خطي به حالت افقي و قائم
مطابق شكل مقابل كاربرد دارد.

اجراي فرمان Dim linear

وارد كردن فرمان  Dim linearبه ش��يوههاي درجشده در
جدول مقابل امكانپذير است.

شيوههاي ورود فرمان
Dimension Toolbar
Linear

Dimension Menu

 Dimlinearيا  dimlinيا dli

Command Line

Horizontal or Vertical

Dim:
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مراحلاجرايفرمانDimlinear
↵ Command: dim linear

 .1فرمان  Dim linearرا وارد ميكنيم.
 .2محل اولين خط رابط را تعيين ميكنيم.

Specify first extension line origin or <Select
>object
Specify second extension line

 .3محل خط رابط دوم را تعيين ميكنيم.

 .4موقعي��ت خط اندازه را تعيين ميكنيم و Specify dimension line location or [Mtext,Text/

يا گزينههاي ديگر را انتخاب ميكنيم.

Angle/Horizontal/Vertical/Rotated

>پيﺶفرﺽ<Select Object

اگ��ر در مرحل��ه دوم با ظهور اين پيشفرض در مقابل پيغام مربوط فقط اينت��ر كنيم بهجاي تعيين محل خطوط
رابط ميتوانيم شيﺌي خطي را براي اندازهگذاري انتخاب كنيم ،گفتني است اين حالت براي اشياء خطي يكتكه
كاربردي است.
[گزينه :]Mtextاين گزينه براي ويرايش متن اندازه به كمك امكانات ويرايشگر  Text Formattingكاربرد دارد.
[گزينه:]Textاين گزينه براي ويرايش متن اندازه كاربرد دارد.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

متن اندازهاي كه به كمك گزينه  Textويرايش شود از حالت وابسته به شيء خارج ميشود
بهنحوي كه با تغيير اندازه ش��يء مقدار عدد اندازه ثابت ميماند ،اما در ويرايش متن اندازه
به كمك  Mtextدر صورتيكه بدون تغيير در متن اندازهگيري ش��ده به آن پيشوند يا پسوند
اضافه شود مقدار عدد اندازه در حالت وابسته به شيء باقي ميماند.

[گزينه :]Angleاين گزينه براي تغيير زاويه راستاي متن اندازه كاربرد دارد.
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[گزينه:]Horizontalبا كاربرد اين گزينه ،راستاي خط اندازه
فقط بهصورت افقي امكانپذير ميگردد.

[گزين��ه :]Verticalبا كاربرد اين گزينه ،راس��تاي خط اندازه
فقط بهصورت قائم امكانپذير ميگردد.

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

ﻧﻜﺘﻪ

در اتوكد طبق تنظيمات پيشفرض اندازهگذاري بين شيء مورد اندازهگذاري و نقطه شروع
خط رابط فاصلهاي مطابق شكل زير تحت عنوان  Oﬀset from originيعني فاصله از مرجع
بهوجود ميآيد كه از س��بك ج��اري اندازهگذاري تبعيت
ميكند ،مقدار اين فاصله در تنظيمات سبك اندازهگذاري
قابل تغيير اس��ت و حتي ميتوانيم آنرا صفر كنيم ،كه در
مبحث سبك اندازهگذاري به آن ميپردازيم.

فرمانDim Aligned

اين فرمان براي اندازهگذاري همراس��تا (موازي) كاربرد دارد،
البته همانگونه كه در ش��كل مالحظه ميكني��د اندازهگذاري
خط��ي ( )linearب��راي خطوط افقي و قائم ني��ز با اين فرمان
امكانپذير است.
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شيوههايورودفرمان

اجرايفرمانDimAligned

Dimension Toolbar

فرمان  DimAlignedمطابق شيوههاي درجشده در جدول
قابل وارد كردن است.

Aligned

Dimension Menu

 dimaliيا  Dim alignedيا dal

Command Line

Aligned or ali

Dim:

مراحلاجرايفرمانDim Aligned
↵ Command: Dimaligned

 .1فرمان  Dim Alignedرا وارد ميكنيم.
 .2محل اولين خط رابط را تعيين ميكنيم.

Specify first extension line origin or <select object>:

 .3محل دومين خط رابط را تعيين ميكنيم.

Specify second extension line origin:

 .4موقعيت خط اندازه را تعيين ميكنيم.

Specify dimension line location or [Mtext/Text/
Angle]:

ﻧﻜﺘﻪ

عملكرد گزينههاي  MText، Textو  Angleهمانند فرمان  Dim linearاست.

فرمانDimarc
اين فرمان براي اندازهگذاري طول كمان مطابق ش��كل كاربرد
دارد .نوع كمان براي اي��ن منظور ميتواند از جنس Polyline

نيز باش��د .همانط��ور كه در ش��كل مالحظ��ه ميكنيد ،طبق
اس��تانداردهاي نقشهكش��ي عالمت طول كمان در قبل و باالي
متن اندازه ميتواند درج شود .طبق پيشفرض نرمافزار عالمت
قبل از متن اندازه قرار ميگيرد.
اجرايفرمانDimarc

شيوههاي ورود فرمان  Dimarcرا در جدول مقابل مالحظه ميكنيد.
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شيوههايورودفرمان
Dimension Toolbar
Arc length

Dimension Menu

 Darيا dimarc

Command Line

مراحلاجرايفرمانDimarc
↵ Command: dimarc

 .1فرمان  Dimarcرا وارد ميكنيم.
 .2كمان موردنظر را انتخاب ميكنيم.
 .3موقعيت خط اندازه را تعيين ميكنيم.

Select arc or polyline arc segment:
Specify arc length dimension location or [Mtext/Text/
]Angle/Partial

[گزينه:]Partialبه كمك گزينه  Partialميتوانيم طول قس��متي از يك كمان
را اندازهگذاري كنيم.

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

فرمانDim ordinate

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

يك مبناست كه به كمك يك خط راهنما مشخﺺ ميشود.

ﻧﻜﺘﻪ
در اندازهگ��ذاري مختصات��ي مبناي مختص��ات بهصورت پيشفرض همان مبدﺃ دس��تگاه
مختصاتي است ،اما ميتوان اين مبنا را به نقطه ديگري نظير گوشه تصوير انتقال داد.

اجرايفرمانDim ordinate
فرمان  Dim ordinateرا به شيوههاي درجشده در جدول
ميتوانيم وارد كنيم.

شيوههايورودفرمان
Dimension Toolbar
Ordinate

Dimension Menu

 dimaliيا  Dimordinateيا dal

Command Line

ordinate or ord

Dim:
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مراحلاجرايفرمانDim ordinate
↵ Command: dim ordinate

 .1فرمان  Dim ordinateرا وارد ميكنيم.
 .2موقعيت مشخصه اندازه را تعيين ميكنيم.
 .3انتهاي خط راهنماي اندازه را تعيين ميكنيم.

Specify feature location:
Specify leader end point or [Xdatum/Ydatum/
Mtext/text/Angle

[گزينه:]Xdatumبا وارد كردن حرف  Xدر مرحله  ،2مبنا فقط محور  Xمحسوب ميشود ،در نتيجه مختصات
 Yتعيين میگردد.
[گزينه :]Ydatumبا وارد كردن حرف  Yدر مرحله  ،2مبنا فقط محور  Yمحسوب ميشود .در نتيجه مختصات
 Xتعيين ميگردد.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

اگر فرمان  ordinateرا از ورودي مستقيم  Dimاجرا كنيم ،يك مرحله به مراحل فوﻕ به
شرح زير اضافه ميشود.
 >:مقدار پيشفرض< Enter dimension text

كه به مفهوم وارد كردن متن اندازه براي مختصات نقطه انتخاب شده است.
اين حالت در فرمانهاي ديگر اندازهگذاري وجود دارد.

انتقاﻝمبدﺃمﺨتﺼاتبهمﺤلديﮕر

اگر چه اين مسﺌله خود داراي يك فرمان مستقل ( )UCSاست و فرايند خاص خود را دارد ،اما در اندازهگذاري
مختصاتي در حد رفع نياز به آن ميپردازيم.
مراحلانتقاﻝمبدﺃمﺨتﺼاتبهمﺤلديﮕر
 .1فرمان  UCSرا وارد ميكنيم.
 .2محل جديد مبدﺃ مختصات را تعيين ميكنيم.
 .3جهت محور  Xرا تعيين ميكنيم و يا با اينتر كردن
جهت پيشفرض را ميپذيريم.
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↵ Command: UCS
…Specify origin UCS
Specify point on x-axis or <accept>:

فرمان

Dim radius

اين فرمان براي اندازهگذاري شعاع كمان و دايره كاربرد دارد .در اين نوع اندازهگذاري حرف

 Rبهصورت خودكار توس��ط اتوكد قبل از عدد اندازه درج ميگردد .همچنين درصورتيكه
فضاي كافي براي متن اندازه و فلش موجود باشد آنها را داخل و در غير اينصورت آنها
را در خارج از ش��كل درج مينمايد .البته هنگام يا پس از اندازهگذاري جايگاه متن اندازه
قابل ويرايش نيز هست.

شيوههاي ورود فرمان
اجراي فرمان Dim radius

Dimension Toolbar

فرمان  dim radiusمطابق ش��يوههاي مندرج در جدول قابل
وارد كردن است.

Radius

Dimension Menu

 draيا  dimradيا dim radius

Command line

 radiusیا rad

Dim:

مراحل اجراي فرمان Dim radius

 .1فرمان  Dim radiusرا وارد ميكنيم.
 .2كمان يا داير ه موردنظر را انتخاب ميكنيم.
 .3موقعي��ت خط ان��دازه را تعيين ميكنيم يا به كمك
گزينههاي ديگر متن اندازه را ويرايش ميكنيم.

فرمان

↵ Command: dimradius/dimrad
Select arc or circle:
Specify dimension line location or
][Mtext/Text/Angle

Dim diameter

اين فرمان براي اندازهگذاري قطر دايره و كمان كاربرد دارد.
در اندازهگذاري قطر ،عالمت ∅ مطابق با استاندارد اندازهگذاري نقشهكشي صنعتي قبل از

عدد اندازه نياز است كه اتوكد بهصورت خودكار اين كار را انجام ميدهد ،همچنين متن
ان��دازه و فلش با توجه به فضاي كافي داخل يا خارج ش��كل درج ميگردد ،ضمن اينكه
ميتوانيم بهصورت دلخواه نيز محل آنرا تعيين كنيم.
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اجرايفرمانdim diameter

شيوههايورودفرمان

اين فرمان به ش��يوههاي مندرج در جدول قابل وارد كردن

Dimension Toolbar

است.

Diameter

Dimension Menu

 ddiيا  dimdiaيا Dimdimeter

Command Line

 diaيا diameter

Dim:

مراحلاجرايفرمانDim diameter

 .1فرمان  Dim diameterرا وارد ميكنيم.

↵  dimdiaيا Command: dim diameter

 .2دايره يا كمان موردنظر را انتخاب ميكنيم.

Select arc or circle:

 .3موقعي��ت خط ان��دازه را تعيين ميكنيم
يا به كمك گزينهه��اي ديگر متن اندازه را

Specify dimension line location or [Mtext/Text/

ويرايش ميكنيم.

ﻧﻜﺘﻪ

چنانچه بخواهيم عالمت قطر را به عدد اندازه در نماي غير دايرهاي
اضاف��ه كنيم ،بايد بهكمك فرمان  dim linearيا  dimalignedاقدام
ب��ه اندازهگذاري كنيم و با ويرايش مت��ن اندازه به كمك گزينههای
 Mtextيا  textعالمت ∅ ( )%%Cرا به عدد اندازه بيفزاييم.
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]Angle

فرمانDim angular

اين فرمان براي اندازهگذاري زاويه طبق شرايط زير كاربرد دارد.

(ج)

 -زاويه بين دو خط انتخابي (شكل الف)

(الف)

 زاويه متشكل از راستاي سه نقطه (شكل ب) زاويه قطاع يك كمان انتخابشده (شكل ج) زاويه قطاع قسمتي از يك دايره (شكل د)در اندازهگذاري زاويه با فرمان  dim angularمطابق استاندارد نقشهكشي

(ب)

(د)

عالمت درجه (˚ ) 0به عدد اندازه اضافه ميگردد.

شيوههايورودفرمان

اجرايفرمانdim angular

Dimension Toolbar

اين فرمان به شيوههاي مندرج در جدول قابل اجراست.

Angular

Dimension Menu

 danيا  dimangيا dim angular

Command line

angular or ang

Dim:

مراحلاجرايفرمانDim angular

 .1فرمان  Dim angularرا وارد ميكنيم.
 .2خ��ط اول زاويه را انتخاب ميكنيم ،ضم��ن اينكه ميتوانيم
كمان يا دايره را نيز انتخاب كنيم.

↵  dimangيا Command: dim angular
Select arc , circle, line or <Specify vertex>:
Select second line:

 .3خط دوم زاويه را انتخاب ميكنيم.
 .4موقعيت خط اندازه را تعيين ميكنيم.

Specify dimension arc line location or [Mtext/
]Text/Quadrant

>پيﺶف��رﺽ :<Specify Vertexاگر در مرحله  2اينت��ر كنيم ميتوانيم با معرفي يك نقطه بهعنوان
رﺃس زاويه و دو نقطه ديگر به عنوان راستاي اضالع زاويه مزبور اندازهگذاري زاويه را انجام دهيم.
[گزينه :]Quadrantبا كاربرد اين گزينه اندازه يك زاويه از بين زاويه مقابل و زواياي مكمل آن
قابل انتخاب اس��ت ،بهنحويكه با وارد كردن حرف  Qدر محدوده زاويه موردنظر كليك ميكنيم
كه پس از آن حتي با حركت ماوس فقط متن اندازه جابهجا ميشود .چون با انتخاب دو ضلع در
حالت عادي چهار حالت طبق شكل زير قابل اندازهگذاري است.
ﻧﻜﺘﻪ

چنانچه بخواهيم يك پخ را مطابق ش��كل مقابل و نظير آن اندازهگذاري كنيم بايس��تي ابتدا توس��ط فرمان
 dimlinearاقدام به اندازهگذاري خطي كنيم و با ويرايش متن اندازه در هنگام اندازهگذاري يا پس از آن
عالمت  )%%d(oرا به عدد اندازه اضافه كنيم.
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دستوركار شماره 1

نقش ه زیر را در كاغذ  A4متريك رسم و اندازهگذاري كنيد.
(زمان 25 :دقیقه)

مراحل اجرا

 .1يك كاغذ  A4متريك را كه قب ً
ال آمادهسازي كردهايد باز كنيد و با
نام  Dim1ذخيره كنيد.

تذك��ر :يك اليه بهنام  dimتنظيم و آنرا به اندازهگذاري اختصاص
دهيد.
 .2نقشه را مطابق شكل زير در اليههاي مربوط رسم كنيد.

 .3ب��ه كمك فرمانه��اي  Dim linearو  Dim Alignedاندازههاي
خطي و همراستا را مطابق شكل زير ايجاد كنيد.

 .4ب��ه كم��ك فرمانه��اي  Dim Radiusو  Dim Diameterو
 Dim Angularاندازههاي شعاعي ،قطري و زاويهاي را مطابق شكل
زير ايجاد كنيد.

 .5ب��ه كمك فرم��ان  Single line Textزيرنويس ضخامت قطعه را
ايجاد كنيد.
 .6نقش ه خود را ذخيره كنيد.
 .7نتيج�� ه كار را ب��راي ارزش��يابي و تأييد به هنرآم��وز محترم ارائه
كنيد.
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فرمان

Dim bese line

اين فرمان براي اندازهگذاري مبنايي اعم از پلهاي يا غيرپلهاي مطابق شکلهای زير كاربرد دارد.

(الف) اندازهگذاری مبنایی غیرپایهای

(ج) اندازهگذاری پلهای زاویهای

(ب) اندازهگذاری پلهای خطی

همانطور كه در ش��کلهای باال مش��اهده ميكني��د اندازهگذاري خطي و زاويهاي را بهص��ورت مبنايي ميتوان
انج��ام داد .براي اين منظور ابتدا بايد اولين قس��مت نس��بت به مبنا به كمك فرمانه��اي Dim Aligned، Dim

" linear Dim Ordinateو  Dim Angularاندازهگ��ذاري ش��ود و پ��س از آن ،س��اير اندازهه��ا به كمك فرمان
 Dim baselineنسبت به اندازه مبنا اندازهگذاري گردد .در اين فرايند ابتداي اندازه اوليه انتخابي (موقعيت خط
رابط اول اندازه) بهعنوان خط رابط اول كليه اندازههاي بعدي محسوب ميگردد.
شيوههاي ورود فرمان

اجراي فرمان dim baseline

اين فرمان به ش��يوههاي متعددي طبق جدول روبهرو قابل
ورود است.

Dimension toolbar
Base line

Dimension Menu

 dbaيا  dimbaseيا dimbaseline

Command Line:

 basيا Base line

Dim:

مراحل اجراي فرمان dim base line

 .1فرمان  Dim base lineرا وارد ميكنيم.
 .2يك اندازه خطي ،مختصاتي يا زاويهاي را به
عنوان اندازه مبنا انتخاب ميكنيم.
 .3موقعيت خط رابط دوم (براي دومين اندازه)
را تعيين ميكنيم.
 .4موقعي��ت خط راب��ط دوم (براي س��ومين
اندازه) را تعيين ميكنيم.
 .5موقعي��ت خط رابط دوم (ب��راي چهارمين
اندازه) را تعيين ميكنيم و يا براي پايان دادن به
فرمان دو بار اينتر ميكنيم يا كنسل ميكنيم.

↵  dbaيا Command: dimbaseline
Select base dimension:
Specify second extension line origin or
>[undo/select]<Select
Specify second extension line origin or
>[undo/select]<select
Specify a second extension line origin or
[undo/select]<select>:
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اگر در فايل جاري اخيرا ً اندازهگذاري خطي ،مختصاتي يا زاويهاي انجام ش��ده باش��د ،به
مح��ﺾ ورود فرم��ان  ،dim base lineآخرين اندازه به عنوان مبنا انتخاب ميش��ود و در
پيغامهاي بعد موقعيت خط رابط دوم درخواست ميگردد.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

چنانچ��ه در اج��راي فرمان  ،dim base lineاز اندازه انتخابش��ده ب��ه عنوان مبنا از نوع
مختصاتي باش��د بع��د از آن پيغ��ام ] Specify feature location or [undo/selectصادر
ميشود كه به مفهوم تعيين موقعيت مختصه بعدي است.
[گزينه :]Undoبا وارد كردن حرف  Uآخرين مرحله اندازهگذاري شده لغو ميگردد.

[گزين��ه :]Selectب��ه كمك اين گزينه ميتوانيم در هر يك از مراحل اجراي فرمان  dim base lineمبنايي جديد

انتخاب كنيم تا ادامه اندازهگذاري نسبت به آن انجام شود.

فرمانDim Continue

اين فرمان براي اندازهگذاري متوالي 1مطابق اشكال زير كاربرد دارد.

همانطور كه در ش��كلهاي فوﻕ مش��اهده ميكنيد انواع اندازههاي خطي ،زاويهاي و همچنين مختصاتي را به
كمك فرمان  dim continueميتوانيم اندازهگذاري كنيم.
در اي��ن نوع اندازهگ��ذاري نيز همانند اندازهگذاري مبنايي بايس��تي ابتدا يك ان��دازه را به كمك فرمانهاي
 dim cordinate، dim aligned، dim linearو  dim angularاندازهگ��ذاري نم��وده و س��پس نس��بت ب��ه آن
اندازهگذاري متوالي را انجام دهيم.
در اين فرايند دومين خط رابط از هر اندازه به عنوان اولين خط رابط اندازه بعدي محس��وب ميگردد .و در
حقيقت اندازهگذاري بهصورت نسبي انجام ميشود.
 .1به اندازهگذاري متوالي ،اندازهگذاري زنجيري يا پي در پي نيز ميگويند.
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اجرايفرمانdim continue

اين فرمان به شيوههاي متعدد طبق جدول روبهرو قابل
وارد كردن است.

شيوههايورودفرمان
Dimension Toolbar
Continue

Dimension Menu

 dcoيا  dimconيا dimcontinue

Command line

 conيا Continue

Dim:

مراحلاجرايفرمانDim Continue

 .1فرمان  Dim Continueرا وارد ميكنيم.

↵ Command: dim continue/dco

 .2ي��ك اندازه خطي ،مختصات��ي يا زاويهاي را

Select continued dimension:

انتخاب ميكنيم.
 .3موقعيت خط رابط دوم براي دومين اندازه را

Specify a second extension line origin or
>[Undo/Select] <Select

تعيين ميكنيم.
 .4موقعيت خط رابط دوم براي س��ومين اندازه

Specify a second extension line origin or
>[Undo/Select] <Select

را تعيين ميكنيم.
 .5موقعيت خط رابط دوم براي چهارمين اندازه
را تعيين ميكنيم يا براي پاياندادن به فرمان دو

Specify a second extension line origin or

بار اينتر ميكنيم يا كنسل ميكنيم.

>[Undo/Select] <Select

ﻧﻜﺘﻪ

اگر در فايل جاري اخيرا ً اندازهگذاري خطي ،مختصاتي يا زاويهاي انجام ش��ده باش��د،
بهمحﺾ ورود فرمان  dim continueآخرين اندازه بهعنوان اندازه اول انتخاب ميشود
و در پيغامهای بعد موقعيت خط رابط دوم درخواست میشود.
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دستوركار شماره 2

نقش ه روبهرو را در كاغذ  A4متريك رسم و اندازهگذاري كنيد.
(زمان 45 :دقیقه)

مراحل اجرا:

 .1ي��ك كاغذ  A4را كه قب ً
ال آمادهس��ازي كردهايد باز و با نام Dim2
ذخيره كنيد.

 .2نقشه را مطابق شكل روبهرو در اليههاي مربوط رسم كنيد.

 .3به كم��ك فرمانهاي  Dim linearو  Diameterاندازههاي قطري
را مطابق شكل روبهرو ايجاد كنيد.
راهنماي��ي :عاليم ∅ و ضمايم  4×∅10را به كمك گزينه  Mtextدر
هنگام اندازهگذاري اضافه كنيد.

 .4ابت��دا اندازه طول��ي  40را به كمك فرمان  Dim linearو س��پس
اندازهه��اي طولي  60و  80را به كمك فرمان  Dim Base lineايجاد
كنيد.

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

ايجاد كنيد.
 .6نقش ه خود را ذخيره كنيد.
 .7نتيجه كار را براي ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم ارائه كنيد.
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فرمان

Quick Dimension

اين فرمان به مفهوم اندازهگذاري سريع براي اندازهگذاري همزمان

جمعي از ترسيمات هندسي مختلف يك نقشه همانند نقشهي زير
كاربرد دارد.

در اي��ن نقش��ه ه��ر مجموعه از اندازهه��اي متوالي ،پلهاي متق��ارن و قطري به صورت همزمان توس��ط فرمان
 Qdimاندازهگذاري ش��ده اس��ت ،بديهي اس��ت كه در نقشههاي ش��لوغ كاربرد اين فرمان در افزايش سرعت
عمل اندازهگذاري بس��يار مؤثر اس��ت ،چراكه ب��راي مثال اندازهگذاري همزمان  20ع��دد دايره به جاي  20بار
اندازهگذاري آنها سودمندتر است.
شيوههاي ورود فرمان

اجراي فرمان Quick Dimension

اين فرمان نيز به شيوههاي مندرج در جدول روبهرو قابل
وارد كردن است.

Dimension toolbar
Quick Dimension

Dimension Menu

Qdim

Command line

مراحل اجراي فرمان Q Dim

 .1فرمان  Q Dimرا وارد ميكنيم.
 .2ترسيمات هندسي را انتخاب ميكنيم.

↵ Command: QDim
Select Geometry to dimension:

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

Select Geometry to dimension:

ميكنيم.
 .4موقعيت خطوط اندازه را تعيين ميكنيم
يا گزينههاي ديگر را بهمنظور انتخاب نوع
اندازهگذاري وارد ميكنيم.

Specify dimension line position, [Continuous/
Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
]Diameter/…./datumPoint/Edit/seTtings
<Continuous>:

[گزين��ه  :]Continiuousاين گزينه براي اندازهگذاري همزمان چندين ان��دازه به صورت متوالي كاربرد دارد،
ضمن اين كه كاربرد اين گزينه در فرمان  Qdimدر مقايسه با فرمان  dim continueنيازي به اندازه اوليه ندارد.
[گزينه  :]Staggeredاين گزينه براي اندازهگذاري همزمان چندين اندازه بهصورت پلهاي متقارن كاربرد دارد.
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ﻧﻜﺘﻪ

طبق پيشفرض متن اندازه در اين نوع اندازهگذاري بهصورت زيگزاگ (يكي در ميان
چپ و راست) درج ميشود ،البته اين حالت قابل ويرايش است.
[گزينه :]Base lineاين گزينه براي اندازهگذاري همزمان چندين اندازه بهصورت مبنايي پلهاي كاربرد دارد .در
اين گزينه نيز نيازي به معرفي اندازهاي به عنوان مبنا نيست و مبناي اولين شيء ترسيم شده ،مبنا محسوب ميشود.
[گزينه :]Ordinateاين گزينه براي اندازهگذاري همزمان چندين اندازه بهصورت مختصاتي كاربرد دارد.

[گزين��ه:]Radiusاين گزينه براي اندازهگذاري ش��عاعي چندين كمان يا داي��ره بهصورت همزمان كاربرد دارد.

[گزينه :]Diameterاين گزينه براي اندازهگذاري قطري چندين دايره بهصورت همزمان كاربرد دارد.

[گزينه :]datum Pointبا وارد كردن حرف  Pبه كمك اين گزينه ميتوانيم نقطه مبناي اندازهگذاري مبنايي و
مختصاتي را تنظيم كنيم.

[گزين��ه :]Editبه كمك اين گزينه ميتوان يك يا چن��د اندازه را به مجموعه در حال اندازهگذاري اضافه يا كم
كنيم ،به نحوي كه با وارد كردن حرف  Eپيغام زير صادر ميشود:
Indicate dimension point to remove, or [Add/exit] <exit>:

در اي��ن پيغ��ام انتخاب نقطهاي مبني بر حذف اندازه آن نقطه از مجموعه درخواس��ت ميش��ود و درصورتيكه
بخواهيم اندازه ديگري اضافه كنيم ابتدا بايد گزينه  Addو سپس نقطهي موردنظر براي اندازهگذاري را انتخاب
كنيم .زيرگزينه  Exitنيز براي خروج از اين مرحله كاربرد دارد.
[گزينه :]seTtingاين گزينه براي تنظيم نوع وابس��تگي اندازه به اش��ياء كارب��رد دارد ،بهنحويكه با وارد كردن

حرف  Tدو زيرگزينه به ش��رح زير قابل انتخاب اس��ت ،زيرگزينه  Endpointبراي وابستگي اندازهها به نقطهي
انته��اي مجموعه اندازهگذاريش��ده و زيرگزينه  Intersectionبراي وابس��تگي اندازهها به تالقي اندازهها (نقطه
مشترﻙ بين دو اندازه) كاربرد دارد.
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دستوركار شماره3

نقشه زير را در كاغذ  A4متريك رسم و اندازهگذاري كنيد.
(زمان 45 :دقیقه)

مراحل اجرا

 .1يك كاغذ  A4متريك را كه قب ً
ال آمادهسازي كردهايد باز و بهنام  Dim3ذخيره كنيد.

 .2نقشه را مطابق شكل زير در اليههاي مربوطه رسم كنيد.
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 .3در اليه اندازهگذاري ( ،)Dimبه كمك فرمان  Quick Dimensionو گزينه  Diameterتمامي دايرههاي نقشه
را مطابق شكل زير بهطور همزمان اندازهگذاري كنيد.
راهنماي��ي :براي اينكه اندازهگذاري قطر دايرهها مطابق ش��كل كتاب درآيد پ��س از انتخاب گزينه Diameter

جهت ماوس را در راستاي حدود  135درجه تنظيم و كليك كنيد.

 .4مج��ددا ً به كمك فرم��ان  Quick Dimensionالبته اين دفعه با گزين��ه  Staggredاندازههاي مبنايي متقارن را
مطابق شكل زير ايجاد كنيد.
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 .5اندازه شعاع  R10را به كمك فرمان  DimRadiusو ساير اندازهها ( 25، 10و  )60را به كمك فرمان
 Dim linearمطابق شكل زير ايجاد كنيد.

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

ارزشيابي پاياني

 .1نوع اندازهگذاري هر يك از قسمتهاي تصوير زير را مانند صفحه  105بهصورت التين و فارسي بنويسيد.

 .2مراحل اجراي فرمان  Dim linearرا بنويسيد.
 .3مراحل اجراي فرمان  Dim Alignedرا بنويسيد.
 .4مراحل اجراي فرمان  Dim Arcرا بنويسيد.
 .5مراحل اجراي فرمان  Dim Ordinateرا بنويسيد.
 .6مراحل اجراي فرمان  Dim Radiusرا بنويسيد.
 .7مراحل اجراي فرمان  Dim diameterرا بنويسيد.
 .8مفهوم پيغامهاي زير را در اجراي فرمان  Dim Angularبنويسيد.
↵ Command: dimang
Select arc, circle, line or <Specify Vertex>:
Select second line:
Specify dimension arc line location, or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:
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 .9مراحل اجراي فرمان  Dim Baselineرا بنويسيد.
 .10مراحل اجراي فرمان  Dim Continueرا بنويسيد.
 .11اندازه  15در شكل روبهرو را هم به كمك فرمان  Dim linearو هم به كمك فرمان
 Dim Alignedميتوان اندازهگذاري كرد.
نادرست

درست

 .12اندازه  25در شكل باال فقط با فرمان  Dim linearقابل اندازهگذاري است.
نادرست

درست

 .13براي اندازهگذاري طول يك خط مطابق شكل روبهرو در مقابل پيغام
>Specify first extension origin or <Select Object

ميتوان اينتر و پارهخط را انتخاب كرد.
نادرست

درست

 .14ب��ا فرمان  Dim Radiusش��عاع كمان بيض��ي ( )Elliptical Arcرا نيز ميتوان
اندازهگذاري كرد.
نادرست

درست

 .15براي اندازهگذاري مطابق شكل روبهرو فرمان  . . . . . . . . . .كاربرد دارد.
 .16پيغام  Select base dimensionمربوط به فرمان  . . . . . . . . . . . . .است.
 .17براي اندازهگذاري پخ شكل روبهرو فرمان  . . . . . . . . . . . . . . .كاربرد دارد.
 .18براي اندازهگذاري  . . . . . . . . . . .فرمان  Dim Ordinateكاربرد دارد.
 .19نشانه

مربوط به كدام فرمان اندازهگذاري است؟

				
الف) Linear

ب) Aligned

			
ج) Quick Dimension

د) Angular

 .20نشانه فرمان  Arc Lengthكدام است؟
الف)		

ب) 		

ج) 		

د)

 .21نشانه كدام فرمان صحيح درج شده است؟
الف)
ج)

		
Radius
		
Continue

ب)
د)

Base line
Ordinate
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 .22كدام اصطالح يعني خط رابط اندازهگذاري؟
		
الف) Extension line

ب) Dimension line

		
ج) Dimension Text

د) Dimension Arrow

 .23در هنگام اندازهگذاري با كدام گزينه ميتوان متن اندازه را مطابق شكل زير چرخاند؟
			
الف) Text

ب) MText

			
ج) Angle

د) Rotate

 .24كدام نوع اندازهگذاري اشتباه معرفي شده است؟

ب) aligned

الف) Angular

د) Horizontal

ج) Vertical

 .25اندازهگذاري قطر دايره در كدام شكل با فرمان  Diameterانجام نشده است؟

		
ب)

		
الف)

		
ج)

 .26كدام گزينه براي درج عالمت درجه كاربرد دارد؟
الف)%%C

		
ب)%%P

		
ج)%%d

 .27شكل روبهرو با چه فرماني اندازهگذاري شده است؟
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الف) Ordinate

ب) Linear

			
ج) Aligned

د) Continue

د)%%O

د)

◄ ◄عملی (زمان  180دقیقه)
 .1نقشه زیر را در کاغذ  A4افقی ترسیم و اندازهگذاری کنید.

تغییر:
رسام

کنترل

عنوان نقشه :مکانیکی

جنس:

تولرانس:
تصویب

شماره نقشه

نام قطعه:

مقیاس:

تذکر :جدول مشخصات تکمیل گردد.
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 .2نقشه زیر را در کاغذ  A4افقی ترسیم و اندازهگذاری کنید.

تغییر:

جنس:

رسام

کنترل

تولرانس:
تصویب

شماره نقشه

نام قطعه :یاتاقان

عنوان نقشه :مکانیکی
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مقیاس:

تذکر :جدول مشخصات تکمیل گردد.

 .3نقشه زیر را در کاغذ  A4ترسیم و اندازهگذاری کنید.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه

عنوان نقشه:

نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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 .4نقشه زیر را در کاغذ  A4ترسیم و اندازهگذاری کنید.

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:
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عنوان نقشه:

نام قطعه:

تغییر:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .5نقشه زیر را در کاغذ  A4ترسیم و اندازهگذاری کنید.

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:

عنوان نقشه:

نام قطعه:

تغییر:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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 .6نقشه زیر را در کاغذ  A4ترسیم و اندازهگذاری کنید.

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:
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عنوان نقشه:

نام قطعه:

تغییر:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

توانايي مديريت سبكهاي اندازهگذاري به كمك فرمان Dim Style
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 مفهوم و كاربرد سبك اندازهگذاري در نقشهكشي را توضيح دهد. فرمان  Dim Styleرا به شيوههاي متداول اجرا كند. اجزاي پنجره  Dimension Style Managerرا معرفي كند. مراحل ايجاد يك سبك جديد اندازهگذاري را بنويسد. روشهاي جاري كردن يك سبك اندازهگذاري را بنويسد. يك سبك جديد اندازهگذاري را ايجاد و جاري كند. در سبك جاري اندازهگذاري كند. يك سبك اندازهگذاري را ويرايش كند. -اجزاي سربرگهاي پنجره  Modify Dimension Styleرا معرفي كند.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

4

4

8

 .1معادل انگليسي واژه "سبك" چيست؟

پيﺶآزمون

 .2مفهوم و كاربرد سبك اندازهگذاري در نقشهكشي چيست؟
 .3تفاوت اندازهگذاري دو شكل (الف) و (ب) چيست؟

(الف)

(ب)

 .4كاربرد هريك از اندازهگذاريهاي شكل (الف) و (ب) در كجاست؟
 .5در اتوكد استانداردهاي اندازهگذاري نظير ارتفاع متن اندازه ،طول فلش چگونه تنظيم ميشود؟
 .6در اتوكد يك سبك جديد اندازهگذاري چگونه تنظيم ميشود؟
 .7يك سبك اندازهگذاري در اتوكد چگونه ويرايش ميشود؟
 .8اگر در اتوكد نقشهاي با مقياس  1:2رسم شود ،چگونه ابعاد آن اندازهگذاري حقيقي ميشود؟
 .9چگونه ميتوان در يك نقشه هم اندازههاي ميليمتري و هم اندازههاي اينچي را درج كرد؟
 .10تولرانسهاي ابعادي و انطباقي در اتوكد چگونه بر روي نقشه انجام ميشود؟
 .11در اتوكد براي اندازهگذاري نيمنما و نيمبرش چگونه عمل ميكنند؟
 .12اگر چند سبك اندازهگذاري داشته باشد ،چگونه آنها را جاري ميكنيم (در دسترس قرار ميدهيم)؟

مديريت سبك اندازهگذاري

Dimension Style Manager

همانطور كه از اصول و قواعد نقشهكشي ميدانيد اندازهگذاري بر اساس نوع نقشه به شيوههاي مختلفي صورت
ميگيرد ،براي مثال به شكل زير توجه كنيد:

(الف)

(ب)

ش��كل (الف) سبك اندازهگذاري افقي )Horizontal( 1و شكل (ب) سبك اندازهگذاري همراستا )Aligned( 2را
نشان ميدهد .با توجه به نوع نقشه يكي از آنها در اندازهگذاري استفاده ميشود .به عالوه جزئيات ديگري مانند
نوع فلش ،متن اندازه ،واحد مورد اس��تفاده در اندازهگذاري ،تولرانسهاي ابعادي و انطباقي و غيره را در قالب
س��بك اندازهگذاري ميتوان كنترل و تنظيم كرد و يا اينكه س��بك خاصي را به اندازهگذاري نيمنما و نيمبرش
اختصاص داد.
با توجه به اينكه اندازهگذاري يكي از مباحث مهمي است كه به نقشه ماهيت كاربردي ميبخشد ،در اتوكد
يك سبك اندازهگذاري بهصورت پيشفرض ،براي اندازههايي كه ايجاد ميكنيم ،وجود دارد كه خوشبختانه با
س��بك اندازهگذاري نقشهكشي صنعتي تا حد زيادي همخواني دارد .البته با توجه به تنوع نقشهها ميتوان سبك
پيشفرض را ويرايش كرد و سبك جديدي را تنظيم و مورد استفاده قرار داد.
اجراي فرمان Dimension Style

وارد كردن اين فرمان به شيوههاي گوناگون مطابق جدول

شيوههاي ورود فرمان
Styles Toolbar

روبهرو امكانپذير است.

 .1به اندازهگذاري افقي ،اندازهگذاري يكسويه نيز ميگويند.
 .2به اندازهگذاري همراستا ،اندازهگذاري دوسويه نيز ميگويند.

Dimension Toolbar
Dimension Style

Dimension Menu

Dimension Style

Format menu

 dيا  ddimيا dim Style

Command line
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با وارد كردن فرمان  Dimension Styleپنجره زير ظاهر ميشود .در زير اجزاي آن معرفي شده است:
نام سبك جاري

پيش نمايش سبك جاري
انتخاب سبك جاري

توضيحات مربوط
به سبكها

به كمك دكمه

Set current

نحوه نمايش
فهرست نام سبكها

ميتوان سبك انتخابي را جاري كرد و يا تغييرات انجامشده در يك سبك اندازهگذاري

را بر روي تمامي اندازهها انجام داد.
به كمك دكمه

New

به كمك دكمه

Modify

به كمك دكمه

Override

ميتوان يك سبك اندازهگذاري جديد ايجاد كرد.
ميتوان يك سبك اندازهگذاري را اصالح و ويرايش كرد.
ميتوان تغييراتي را به صورت ش��اخه فرعي در يك سبك بهوجود آورد كه بهصورت

موقت بر روي اندازهگذاري انجام شود.
به كمك دكمه

Compare

ميتوان تنظيمات دو سبك اندازهگذاري را با يكديگر مقايسه كرد.

مراحلايﺠادسبكجديداندازهگذاري
(:)Dim Style New
 .1فرمان  DimStyleرا وارد ميكنيم.

 .2در پنجره  Dimension Style Managerبر روي دكمه
New

كليك ميكنيم.

 .3در پنجره  Create New Dimension Styleنام س��بك
جدي��د را در كادر  ،New Style Nameس��بك پايه را در
كادر  ،Start withو اندازههاي مورد استفاده براي سبك را
در كادر  Use forوارد ميكنيم.
 .4بر روي دكمه
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Continue

كليك ميكنيم.

 .5در پنجره  New Dimension Styleتنظيمات موردنظر
را انجام ميدهيم.
 .6بر روي دكمه

OK

كليك ميكنيم.

 .7در پنجره  Dimension Style Managerبر روي دكمه
Close

كليك ميكنيم.

روشهايجاريكردنسبكاندازهگذاري(:)Dimension Current
در دسترس قرار دادن سبكهاي اندازهگذاري را جاري كردن آنها مينامند كه به دو روش انجام ميشود:
الف) انتخاب سبك موردنظر از طريق نوار ابزار ( Styleمطابق شكل زير)

ب) از طريق پنجره  Dimension Style Managerبا انتخاب نام س��بك موردنظر از قس��مت  Stylesو كليك بر
روي دكمه

Set current

ﻧﻜﺘﻪ

اغلب در صورتيكه با دكمه
Set current

Modify

س��بك اندازهگذاري را ويرايش كنيم و بر روي دكمه

كليك كنيم ،تغييرات ايجادش��ده بر روي اندازههاي قبلي نيز انجام ميش��ود؛ در

غير اين صورت بايد به كمك فرمان  Dimupdateآنها را با سبك جاري همگام كنيم.
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دستوركار شماره 1

نقش ه مقابل را در يك كاغذ  A4متريك رسم و اندازهگذاري كنيد.

راهنمايي :يك سبك جديد اندازهگذاري بهنام  Half Viewايجاد
كني��د و تنظيمات مربوط به اندازهگذاري نيمنما (و نيمبرش) را
در آن انجام دهيد ،س��پس اندازههاي نيمنما را به كمك س��بك
 Half Viewايجاد كنيد.

مراحل اجرا
 .1ي��ك فاي��ل ترس��يمي را ب��از كني��د و آنرا ب��ا ن��ام
 Half Viewذخيره كنيد.
 .2فرمان  Dim Styleرا وارد كنيد تا پنجر ه روبهرو ظاهر
شود.

 .3ب��ر روي دكم��ه

كلي��ك كني��د ت��ا پنج��ره

New

 Create New Dim...مطابق شكل روبهرو ظاهر شود.
 .4در كادر  New Style Nameن��ام س��بك جدي��د يعني Half

 Viewرا وارد و بر روي دكمه

Continue

كليك كنيد.

 .5در پنجره  New Dimension Styleو سربرگ  Linesمطابق
ش��كل روب��هرو گزينهه��اي  Dim line 2و  Ext line 2را
فعال و بر روي دكمه
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OK

كليك كنيد.

 .6در پنج��ره  Dimension Style Managerب��ر روي
دكمه

Close

كليك كنيد.

تذك��ر :دق��ت كني��د در مرحل�� ه  6نام س��بك جديد
( )Half Viewدر قسمت  Stylesثبت شده باشد.

 .7نقش��ه را مطابق ش��كل روبهرو در اليههاي مربوطه
رسم كنيد.

 .8با اس��تفاده از س��بك اندازهگذاري ( Iso 25س��بك
پيشفرض) اندازههاي كامل نقشه را ايجاد كنيد
 .9س��بك  Half Viewرا جاري و اندازههاي نيمنما را
مطابق شكل روبهرو ايجاد كنيد.
راهنماي��ي :براي ان��دازه  40ميتواني��د در محل خط
رابط موجود كليك كنيد و سپس با حركت مكاننما به
سمت پايين عدد  40را در خط فرمان تايپ كنيد.
 .10نقش ه خود را ذخيره كنيد.
 .11نتيج��ه كار را برای ارزش��يابي و تأييد به هنرآموز
محترم ارائه كنيد.
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مراحلويرايﺶسبكاندازهگذاري()Dimension Modify

 .1فرمان  Dim Styleرا وارد ميكنيم.
 .2در پنجره  Dimension Style Managerبر روي دكمه

Modify

كليك ميكنيم.

 .3در پنجره  Modify Dimension Styleتنظيمات موردنظر را انجام ميدهيم.
 .4به منظور تأييد تنظيمات بر روي دكمه

OK

كليك ميكنيم.

 .5در پنجره  Dimension Style Managerبر روي دكمه
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Close

كليك ميكنيم.

تنظيماتكادرمﺤاورهايModify Dimension Style

◄ سربرگLines

اين س��ربرگ ش��امل تنظيمات خواص خط اندازه و خط رابط
است.
همچنين تنظيمات پركاربرد اين قسمت به شرح زير است.
قسمت :Dimension linesدر اين قسمت خواص خط اندازه
شامل رنﮓ و نوع خط و پهناي خط اندازه تنظيم ميشود.
همچنين تنظيمات هر كاربرد اين قسمت به شرح زير است.
~ گزين��ه  Base line spacingبراي تنظيم فاصله بين خطوط
اندازه در اندازهگذاري مبنايي پلهاي كاربرد دارد.

ﻧﻜﺘﻪ

محل اولين خط رابط در هنگام اندازهگذاري تا وسط خط اندازه ،نيمه اول خط اندازه محسوب ميشود.

~ گزين��ه  Suppressبراي نمايش يا عدم نمايش خط اندازه
كارب��رد دارد Dim line 1 .براي ح��ذف نيمه اول خط اندازه ،
مطابق شكل روبهرو كاربرد دارد.
و  Dim line 2براي حذف نيمه دوم خط اندازه ،مطابق ش��كل
روبهرو كاربرد دارد.

قسمت :Extension linesدر اين قسمت خواص خطوط امتداد (خطوط رابط) قابل تنظيم است.
همچنين گزينههاي پركاربرد اين قسمت به شرح زير است:
~ گزينه  Suppressبراي نمايش يا نمايش ندادن خطوط رابط كاربرد دارد.
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 Ext line 1براي مخفي كردن خط رابط اول ،مطابق شكل روبهرو
كاربرد دارد.
 Ext line 2براي مخفي كردن خط رابط دوم مطابق شكل روبهرو
كاربرد دارد.

ﻧﻜﺘﻪ

نمايش ندادن نيمه خط اندازه و خط رابط در اندازهگذاري نيمنما و نيمبرش كاربرد دارد.
~ گزينه  Extend beyond dim linesبراي تنظيم مقدار بيرونزدگي خط رابط از خط اندازه مطابق
شكل (الف) كاربرد دارد.
(ب)

(الف)

~ گزينه  Oﬀset from originدر تنظيم مقدار فاصله خط رابط از شيء مطابق شكل (ب) كاربرد
دارد.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

~ گزينه  Fixed length extension linesبراي محدود و ثابت كردن طول خط رابط مطابق
شكل روبهرو كاربرد دارد.
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◄ سربرگSymbols and Arrows

اين س��ربرگ شامل تنظيمات فلشها ،عالمت مركز ،طول
كمان و زاويه و ارتفاع فشردگي شعاع است.
قس��مت :Arrowheadsدر اين قسمت نوع و اندازه فلش
اندازه و خط راهنما قابل تنظيم است.
~ گزينهه��اي  Firstو  Secondبراي انتخاب نوع فلش
اندازه كاربرد دارد.
~ گزين��ه  Leaderب��راي تعيين نوع فلش خ��ط راهنما
كاربرد دارد.
~ گزينه  Arrow sizeبراي تنظيم طول فلش كاربرد دارد.
قسمت :Center Marksدر اين قسمت وضعيت عالمت مركز و خط محور براي كمانها و دايرهها قابل تنظيم است.
تنظيمات اين قسمت بر اجراي فرمان  Center Markاثرگذار است.
~ گزينه  Noneبا فعال ش��دن اين گزينه فرمان Center

 Markقابل اجرا نيس��ت ،همچنين در اندازهگذاري شعاع
نيز عالمت مركز درج نميشود.
~ گزينه  Markبراي درج عالمت مركز كاربرد دارد.
~ گزين��ه  Lineب��راي درج خ��ط مركز(خ��ط محور) كارب��رد دارد .ط��ول خطوط عالمت مرك��ز و همچنين
بيرونزدگي خط مركز از كمانها و دايرهها به كمك متغير

 2.5قابل تنظيم است.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

در اتوك��د عالوه بر اينكه به كمك فرمان  Center Markميتوان براي كمانها و دايرهها
عالمت مركز يا خط محور درج كرد ،در هنگام اندازهگذاري ش��عاع كمانها و دايرهها به
كمك فرمان  ،Dim Radiusبهصورت خودكار عالمت مركز درج ميشود.
قسمت:Dimension breakدر اين قسمت توسط گزينه  Break sizeفاصله نقاط
شكستن خط اندازه و خط رابط مطابق شكل روبهرو قابل تنظيم است.
قس��مت :length symbolدر اين قسمت محل درج عالمت ∩ (طول كمان) نسبت به متن
اندازه در اندازهگذاري طول كمان توسط فرمان  Arc Length Dimensionقابل تنظيم است.
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~ گزين��ه  Preceding dimension textبراي درج عالمت ∩ قبل از متن اندازه ،مطابق ش��كل (الف) كاربرد
دارد.
~ گزين��ه  Above dimension textب��راي درج عالم��ت ∩ در باالي متن اندازه ،مطابق ش��كل (ب) كاربرد
دارد.

(الف)

~ گزينه  Noneبراي عدم درج عالمت ∩ كاربرد دارد.
قس��مت :Radius Jog dimensionدر اين قسمت به كمك گزينه Jog Angle

زاويه فشردگي و خط اندازه در اندازهگذاري شعاع فشرده را ميتوان تنظيم كرد.
اندازهگذاري شعاع فشرده توسط فرمان  dimggedانجام ميشود.

قس��مت:linear Jog dimensionدر اي��ن قس��مت به كمك گزينه
 Jog heigt factorارتفاع فش��ردگي خط ان��دازه را ميتوان براي فرمان
 dim Jog linearتنظيم كرد.
فرمان  dim Jog linearبراي اندازهگذاري خطي فش��رده مطابق ش��كل
روبهرو كاربرد دارد.
◄ سربرگText

اين س��ربرگ ش��امل ويژگيهاي ظاه��ري ،موقعيت و
راستاي متن اندازه است.
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(ب)

قس��مت :Text appearanceدر اين قس��مت خواص ظاهري متن اندازه به شرح
زير قابل تنظيم است:
~ گزينه  Text Styleبراي تنظيم و كنترل س��بك متن اندازه كاربرد دارد و همانند
تنظيم سبك در متننويسي انجام ميشود.
~ گزينه  Text Colorبراي تنظيم رنﮓ متن اندازه كاربرد دارد.
~ گزينه  Fill Colorبراي تنظيم زمينه متن اندازه كاربرد دارد.
~ گزينه  Text heightبراي تنظيم ارتفاع متن اندازه كاربرد دارد.
~ گزين��ه  Draw from around textب��راي درج كادر دور متن اندازه ب��راي اندازهي دقيق تﺌوري
كاربرد دارد.
قسمت:Text Placementدر اين قسمت موقعيت و وضعيت متن اندازه نسبت به خط اندازه قابل تنظيم است.
~ گزينه  Verticalبراي تعيين موقعيت قائم (عمودي) متن اندازه نسبت به خط اندازه كاربرد دارد .اين گزينه
داراي چهار حالت ،مطابق شكل زير است.

خارج

استاندارد ژاپن

باال

مركز

~ گزينه  Horizontalبراي كنترل موقعيت افقي متن اندازه در طول خط اندازه كاربرد دارد .اين گزينه نيز پنﺞ
حالت ،مطابق شكل زير ،دارد.

روي رابط دوم

روي رابط اول

كنار رابط دوم

كنار رابط اول

مركز

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

~ گزين��ه  Oﬀset from dim lineب��راي تنظيم
فاصله بين متن اندازه و خط اندازه ،مطابق ش��كل
روبهرو كاربرد دارد.
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قس��مت  :Text alignmentدر اين قسمت وضعيت يكسويه يا دوس��ويه بودن متن اندازه قابل كنترل است،
همچنين در اين گزينه استانداردي با عنوان ISO 25وجود دارد كه در شكل زير مالحظه ميكنيد.

ISO 25

aligned

Horizontal

(شبيه دوسويه به جز شعاع و قطر)

هم راستا(دوسويه)

افقي(يك سويه)

◄ ◄سربرگ Fit

اين س��ربرگ ش��امل تنظيمات موقعيت متن اندازه نسبت به خط اندازه و خط رابط و همچنين مقياس اجزاي
اندازهگذاري است.

قسمت  :FitOptionدر اين قسمت نحوهي درج متن اندازه و فلشها نسبت به خطوط رابط تنظيم ميشود.
از پركاربردترين گزينه اين قسمت به شرح زير است.
~ ~گزين��ه  Both text and Arrowsبراي بيرون فرس��تادن هر دوي متن اندازه و فلشها (در
صورت نداش��تن فضاي كافي) مطابق ش��كل روبهرو كاربرد دارد .ضمن اين كه با فعال ش��دن
اين گزينه خط اندازه قطر در اندازهگذاري قطري ( )Diameterبه صورت كامل درج ميشود.
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قس��مت  :Text placementدر اين قس��مت موقعيت متن اندازه هنگاميكه در محل پيشفرض قرار ندارد قابل
تنظيم است.
يكي از گزينههاي پركاربرد آن عبارت است از:
~ ~گزين��ه With leaderو Over dimension lineبراي درج متن اندازه در باالي خط اندازه بههمراه
خط راهنما مطابق شكل روبهرو در فضاي كم اندازهگذاري كاربرد دارد.
قسمت  :Scale for dimension featuresدر اين قسمت مقياس اجزاي اندازهگذاري قابل تنظيم است.
مهمترين گزينه اين قسمت عبارت است از:
~ ~گزينه  Use Overal Scale ofبراي تنظيم مقياس اجزاي اندازهگذاري توس��ط ضريب عددي مطابق ش��كل
زيركاربرد دارد.

قسمت  :FineTuningدر اين قسمت تعيين موقعيت متن اندازه قابل تنظيم است.
~ ~گزين��ه  Place Text manuallyامكان تعيين موقعيت متن اندازه هنگام اندازهگذاري بهصورت دس��تي (در
محل دلخواه خارج يا داخل خطوط رابط را فراهم ميسازد)
~ ~گزینه  Draw dim line between ext linesامكان رسم خط اندازه بين خطوط رابط در هم ه شرايط مطابق
شكل زير را فراهم ميسازد (حتي اگر متن اندازه خارج از خطوط رابط باشد).

Draw dim between ext lines

◄ ◄سربرگ Primary Units

اين س��ربرگ ش��امل تنظيمات واحد ،دقت واحد اندازه و
پيشوند و پسوند متن اندازه است.
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قس��مت:linear dimensionدر اين قسمت واحد و دقت اندازه قابل تنظيم است كه پركاربردترين گزينههاي
آن به شرح زير است:
~ گزينه  Unit formatبراي تنظيم واحد جاري اندازهگذاري بهجز اندازهگذاري زاويه كاربرد دارد.
~ گزينه  Precisionبراي تنظيم تعداد رقمهاي اعشار (دقت اندازه) كاربرد دارد.
مثال 0.00:براي  40,13و  0براي .40
ﻧﻜﺘﻪ

پيشفرض اين گزينه  Decimalبه مفهوم اعشاري مبناي  10است كه واحد مورد استفاده
نقشهكشي صنعتي بهشمار ميآيد.
~ گزينه  Round oﬀبراي تنظيم نحوه گردكردن عدد اندازه كاربرد دارد.
~ گزينه  prefexبراي اضافه كردن پيشوند به متن اندازه كاربرد دارد .مثال  Mبراي  M20و يا  ٪٪Cبراي Ø20
~ گزينه  suﬃxبرای اضافه كردن پسوند به متن اندازه كاربرد دارد .مثال  H7برای 20H7

قسمت :Measurement Scaleدر اين قسمت مقياس اندازهگيري قابل تنظيم است.
~ گزين��ه  Scale Factorب��راي تنظيم ضريب مقياس اندازهگذاري نس��بت به اندازهگيري اس��ت؛ كه مهمترين
گزينهي اين قسمت است.
مﺜاﻝ :اگر مقياس نقش��ه ترس��يمي 1:2باشد در اين گزينه بايد عدد  2وارد ش��ود تا اعداد اندازهگيريشده در آن
ضرب شده و بهعنوان اندازه حقيقي در اندازهگذاري درج شود.

ﻧﻜﺘﻪ

ضريب مقياس ( )Scale Factorاندازهگذاري هميشه عكس مقياس ترسيمي نقشه است.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

قسمت :Zero suppressionدر اين قسمت نحوهي نمايش صفرهاي قبل و بعد از مميز مشاهده ميشود.
~ گزينه  Leadingاگر فعال شود صفر قبل از مميز نمايش داده نميشود .مثال .25بهجاي0.25

~ گزينه  Tyailingاگر فعال باشد صفرهاي بعد از اعداد صحيح نمايش داده نميشود واگر فعال
نباشد به تعداد ارقام اعشار بعد از مميز عدد يا صفر قرار ميگيرد .مثال0.200به جاي0.2

~ گزينهه��اي  Feetو  Inchesدر صورت��ي فعال ميش��ود ك��ه واح��د  Engineeringبهجاي
 Decimalانتخاب شده باشد.
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قسمت:Angular dimensionsدر اين قسمت واحد زاويه و دقت آن قابل تنظيم است.
~ گزينه  Unit formatبراي تنظيم نوع واحد زاويه كاربرد دارد.
~ گزينه  Precisionبراي تنظيم ارقام اعشار اندازه زاويه كاربرد دارد.
قسمت :Zero Suppressionدر اين قسمت ارقام اعشار پيش و پس از مميز قابل تنظيم است.
◄ سربرگAlternate Units

اين سربرگ شامل تعيين نمايش واحدهاي تبديلي (يكاهاي
تبديلي) اندازهگذاري و تنظيمات آن است.

~ گزينه  Display Alternate Unitsاگر فعال باشد اندازهها عالوه بر واحد اول (اصلي) واحد دوم نيز داخل
عالمت ]

[  ،مطابق شكل روبهرو ،نمايش داده ميشود.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

واحد تبديلي ( )Alternate Unitهنگامي كاربرد دارد كه نمايش اندازههاي يك نقش��ه عالوه بر
واحد اصلي با واحد ديگري نيز نياز باش��د؛ مثال در نقشهكش��ي صنعتي واحد رايﺞ  ISOميليمتر
اس��ت .اگ��ر در مواردي واحد اينﭻ نيز نياز باش��د ،واحد اينﭻ بهعنوان واح��د دوم واحد تبديلي
محسوب و داخل عالمت ] [ نمايش داده ميشود.
اغلب تنظيمات سربرگ  Alternate Unitsمربوط به واحد اوليه (اصلي) و مشابه سربرگ  Primary Unitsاست،
بنابراين از توضيح مجدد آنها صرفنظر ميكنيم و به موارد جديد مربوط به واحد دوم (تبديلي) ميپردازيم.
قسمت:Alternate Unitsدر اين قسمت گزينه  Multiplier for all unitsضريب تبديل واحد اصلي به واحد

دوم تعيين ميش��ود؛ مثال ،براي تبديل واحد ميليمتر به اينﭻ عدد  0.0393700787كاربرد دارد كه همان 1
25.4

است و بهصورت پيشفرض وارد شده است.
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ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

قس��مت:Placementدر اين قس��مت نحوه نمايش واحد تبديلي نسبت به واحد اول به شرح
زير قابل كنترل است.
~ گزينه  After Primery Valueاگر فعال باشد واحد تبديلي بعد از واحد اصلي ،مطابق شكل
(الف) درج ميشود.
~ گزينه  Below Primary Valueاگر فعال باشد واحد تبديلي زير واحد اصلي ،مطابق شكل
(ب) ميشود.

(ب)

◄ سربرگTolerances
اين س��ربرگ ش��امل تنظيمات تولرانس
ابعادي در كنار متن اندازه است.
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(الف)

قسمت  :Tolerance formatدر اين قسمت نوع تولرانس و تنظيمات آن قابل كنترل است.
 گزينه  Methodبراي انتخاب روش تولرانسگذاري به شرح زير كاربرد دارد.
حالت  Noneاگر انتخاب شود تولرانس در نظر گرفته نميشود و تنظيمات مربوطه نيز غيرفعال ميشود.
حالت  Symmetricalبراي تولرانسگذاري متقارن (انحراف بااليي و پاييني مساوي) ،مطابق شكل (الف) كاربرد
دارد.
 Deviationبراي تولرانسگذاري متفاوت (انحراف بااليي و پاييني متفاوت) ،مطابق شكل (ب) كاربرد دارد.

(ب)

(الف)

حالت  Limitsبراي اعمال تولرانس بهصورت حدي (بزرگترين و كوچكترين اندازه) ،مطابق شكل زير كاربرد
دارد.

حالت  Basicاگر انتخاب ش��ود دور متن اندازه كادر مبنا درج ميش��ود و به اين مفهوم اس��ت كه تعيين تولرانس
ابعادي غير ممكن و اندازه بهصورت اندازه دقيق تﺌوري محسوب ميشود.
ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

اين نوع اندازهگذاري مانند شكل باال مربوط به تولرانسگذاري هندسي است.
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 گزينه  Precisionبراي تعيين تعداد ارقام اعش��ار تولرانس كاربرد دارد .مثال  0.0براي تولرانس  0.1و 0.00

براي تولرانس .0.01
 گزينه  Upper Valueبراي تعيين مقدار انحراف بااليي تولرانس كاربرد دارد.
 گزينه  Lower Valueبراي تعيين مقدار انحراف پاييني تولرانس كاربرد دارد.
 گزينه  Scalling for heightبراي تعيين مقياس ارتفاع متن تولرانس نسبت به متن اندازه كاربرد دارد.
مثال ،عدد  1ارتفاع متن تولرانس را برابر ارتفاع متن اندازه مش��ابه  20 _+ 0.1و عدد  0.5ارتفاع متن تولرانس را
 20 +_ 0.1درج ميكند.
نصف ارتفاع متن اندازه مشابه 0.2
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

 گزين��ه  Vertical Positionب��راي كنترل موقعيت قائم متن تولرانس نس��بت به اندازه متن
اندازه به شرح زير كاربرد دارد.
عملك��رد اين گزينه هنگامي اﺛربخش اس��ت كه ارتف��اع متن تولرانس براب��ر ارتفاع متن اندازه
نباشد.
حال��ت  Topمتن تولران��س را باالي متن اندازه قرار ميدهد (ش��كل
روبهرو).
حالت  Middleمتن تولرانس را وس��ط متن اندازه قرار ميدهد (شكل
روبهرو).
 Bottomمت��ن تولران��س را پايين مت��ن اندازه قرار ميدهد (ش��كل
روبهرو).

س��اير تنظيمات س��ربرگ تولرانس مشابه س��ربرگهاي  Primary Unitsو  Alternate Unitsاست ،بنابراين از
توضيح در مورد آنها صرفنظر ميكنيم.
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دستوركار شماره 2

در س��بك اندازهگذاري  ISO25تغييرات زير را مطابق با اس��تاندارد اندازهگذاري معمول نقشهكش��ي صنعتي انجام
دهيد.

Arrow size = 3.5

Offset from origin = 0

Center Mark = line

Primary units/precision = 0

Text height = 3.5

Fit /  Both text and arrow

ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

دقت كنيد اين تنظيمات را در فايل متريك (مثال  )ACAD ISOانجام شود.

مراحل اجرا
 .1فرمان  DimStyleرا وارد كنيد( .دقت كنيد سبك اندازهگذاري  ISO25فعال باشد)
 .2در پنجره  Dimension Style Dimensionروي دكمه

Modify

كليك كنيد.

 .3در پنج��ره  Modify Dimension Style: ISO25و س��ربرگ  Linesمطاب��ق ش��كل زير ع��دد صفر را در گزينه
 Offset from originوارد كنيد.
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 .4در س��ربرگ  ،Symbol and Arrowsمطابق ش��كل زير ،براي گزينه  Arrow sizeعدد( 3.5طول فلش= 3/5
ميليمتر) را وارد و گزينه  lineرا در قسمت  Center markانتخاب كنيد.

 .5در سربرگ  Textبراي گزينه ( Text heightارتفاع متن اندازه) عدد  3.5را وارد كنيد.

 .6در سربرگ  Primary Unitsمقابل گزينه  Precisionعدد  0بهمفهوم درج اعداد اندازه بدون اعشار را انتخاب
كنيد.

 .7بر روي دكمه

OK

كليك كنيد.

 .8در پنجره  Dimension Styles Managerروي دكمه

Close

كليك كنيد.

 .9تنظيمات انجام شده را ذخيره كنيد تا از اين پس اندازهگذاري را به كمك آن انجام دهيد.
 .10نتيجه كار را برای ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم ارائه كنيد.
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ارزشيابي پاياني

◄ ◄نظري

 .1عملكرد هر يك از دكمهها و اجزاي ديگر پنجره  Dimension Style Managerرا بنويسيد.

 .2روشهاي جاري كردن يك سبك اندازهگذاري را بنويسيد.
 .3كاربرد واحد تبديلي ( )Alternate Unitدر نقشهكشي را با ذكر مثال شرح دهيد.
 .4تنظيمات فلش و عالئم اندازه در زبانه  ...............از پنجره  Dimension Styleانجام ميشود.
 .5در س��ربرگ  ..........از پنجره  Dimension Styleتنظيمات مقياس اجزاي اندازهگذاري (درشتي و ريزي متن
اندازه و فلشها) انجام ميشود.
 .6اغلب استانداردهاي اندازهگذاري در  Dimension Style Managerقابل تنظيم است.
درست

نادرست

 .7ضريب مقياس اندازهگذاري هميشه عكس مقياس ترسيمي نقشه است تا اندازه حقيقي روي نقشه درج شود.
درست

نادرست

 .8فرمان  Dimension Styleاز چه راهي قابل ورود نيست؟
الف) Dim Toolbar

ب) Dim Menu

ج) Command

د) Status

 .9پنجر ه روبهرو مربوط به چه كاري است؟
الف) اصالح سبك جاري اندازهگذاري
ب) ايجاد يك سبك جديد اندازهگذاري
ج) اعمال تغييرات موقت بر روي سبك اندازهگذاري
د) مقايسه دو سبك اندازهگذاري
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 .10با توجه به شكل روبهرو ،متغير  Base line Spacingمربوط به چه تنظيمي است؟
الف) فاصلهي خطوط اندازهگذاري مبنايي پلهاي
ب) فضاي موردنياز براي اندازهگذاري متوالي
ج) ارتفاع متن اندازه
د) طول فلش اندازه
 .11در شكل سؤال  12گزينههاي Dimline2

و Dimline1

به چه كار ميآيد؟

الف) حذف نيمي از خط رابط
ب) حذف نيمي از خط اندازه
ج) حذف فلشها
د) حذف متن اندازه
 .12كدام گزينه براي درج خط مركز (خط محور) دايره به كمك فرمان  Center Markكاربرد دارد؟
الف) Line

ب) Mark

ج) None

د) Center

 .13مطابق شكل روبهرو براي اندازهگذاري طول كمان كدام گزينه بايد فعال باشد؟
الف) Preceding dimension text

ب) Above dimension text

		
ج) Under dimension text

د) None

 .14كدام گزينه در پنجر ه شكل روبهرو مربوط به اندازهگذاري يكسويه است.
				
الف) A
					
ج) C

ب) B

د) همه موارد

A
B
C

 .15در پنجره شكل روبهرو كدام گزينه بايد فعال باشد تا متن اندازه و فلش با هم
به داخل يا خارج خطوط رابط انتقال يابد؟
				
الف) A
					
ج) C
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ب) B
د) D

A
B
C
D

 .16كدام گزينه س��ربرگ  Primary Unitsدر پنجرهي  Dimension Styleمربوط به تنظيم تعداد ارقام اعش��ار
عدد اندازه است؟
			
الف) Unit Format

ب) Precision

				
ج) Prefix

د) Sufix

 .17حروف انطباقي در كدام قسمت سربرگ  Primary Unitsميتواند قرار بگيرد؟
الف) 			Leading

ب) Trailing

				
ج) Sufix

د) Prefix

 .18مطابق شكل روبهرو كدام روش از سربرگ  Toleranceدر پنجره  Dimension Styleمربوط به تولرانسگذاري
متقارن است؟
			
الف)Symetrical

ب) Deviation

				
ج) Limits

د) Basic

◄ ◄تحقيق
 .1س��بك جديدي ايجاد و تنظيم كنيد كه به كمك آن بتوان اندازهگذاري مبنايي غير پلهاي مطابق ش��كل زير را
انجام داد ،بهنحوي كه پس از آن به ويرايش نياز نباشد.

 .2در مورد عملكرد و كاربرد ابزار  Overrideو  Compareدر پنجرهي  Dimension Stylesتحقيق كنيد.
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◄ ◄عملی (زمان  180دقیقه)
 .1نقشه زیر را در کاغذ  A4با مقیاس  1:2ترسیم و اندازهگذاری کنید.

راهنمايي :برای اندازهگذاری حقیقی يك س��بك جديد ايجاد كرده و در آن متغیر  Scale factorدر قس��مت Primary unit

را تنظیم و سپس در آن اندازهگذاري كنيد.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه
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عنوان نقشه :مکانیکی

نام قطعه :یاتاقان

تغییر:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .2نقشه زیر را در کاغذ  A4با مقیاس  1:1ترسیم و اندازهگذاری کنید.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه

عنوان نقشه :مکانیکی

نام قطعه :یاتاقان

تغییر:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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 .3نقشه زیر را در کاغذ  A4با مقیاس  1:1ترسیم و اندازهگذاری کنید.

راهنمايي :برای اندازهگذاري يك س��بك جديد ايجاد كرده ،تنظيمات اندازهگذاري نيمنما را در آن انجام دهيد و س��پس به
كمك آن اندازهگذاري كنيد.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه
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عنوان نقشه :مکانیکی

نام قطعه :یاتاقان

تغییر:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .4سه نمای نقشه زیر را در کاغذ  A4با مقیاس  1:1ترسیم و اندازهگذاری کنید.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه

عنوان نقشه :مکانیکی

نام قطعه :یاتاقان

تغییر:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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توانايي ويرايش اندازههاي موجود يك نقشه
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:

 -عملكرد و كاربرد فرمان  Obliqueرا بيان كند.

 -ضرورت ويرايش اندازههاي يك نقشه را بيان كند.

 -با اجراي فرم��ان  Obliqueمفهوم پيغامهاي آنرا توضيح

 -اندازههاي موجود يك نقشه را با گريپها ويرايش كند.

دهد.

 -اج��زاي اندازههاي يك نقش��ه را با فرم��ان Properties

 -تصاوير مجس��م دوبع��دي را به كمك فرم��ان Oblique

ويرايش كند.

اندازهگذاري كند.

 -مفهوم و عملكرد فرمان  Dim Text Editرا توضيح دهد.

 -عملكرد و كاربرد فرمان  Dimension Updateرا بيان كند.

 -وضعي��ت متن اندازه را ب��ه كمك فرمان Dim Text Edit

 -ويژگيهاي اندازههاي موجود يك نقشه را به كمك فرمان

ويرايش كند.

 DimUpdateبه روز كند.

 -متن اندازه را از راه منوي ميانبر ويرايش كند.

 -مفهوم وابستگي اندازهها ( )Dimension Associationرا

 -عملكرد و كاربرد فرمان  Dimension Spaceرا بيان كند.

توضيح دهد.

 -با اجرايفرمانDimspaceفاصل هيخطوط و اندازه را

 -عملك��رد و كاربرد فرم��ان  Reassociate Dimensionرا

يكسان كند.

بيان كند.

 -عملكرد و كاربرد فرمان  Dimension Breakرا بيان كند.

 -فرم��ان  Dim Reassociateرا بر روي اندازههاي موجود

 -فرمان  Dim breakرا بر روي اندازههاي يك نقش ه اجرا كند.

يك نقشه اجرا كند.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

2

4

6

پيشآزمون
 .1در اندازههاي نقشه روبهرو چه اشكاالتي وجود دارد؟

 .2با كليك بر روي يك اندازه ،چه گريپهايي ظاهر ميشوند؟
 .3به كمك گريپها چه تغييراتي در ظاهر اندازهگذاري امكانپذير است.
 .4به كمك فرمان و پنجره  Propertiesچه تغييراتي ميتوان در اندازهها داد؟
 .5چگونه ميتوان محتواي متن اندازه را تغيير داد؟
 .6چگونه ميتوان موقعيت و زاويه متن اندازه را تغيير داد؟
 .7فاصلههاي خطوط اندازه را چگونه تنظيم و يكسان ميكنيد؟
 .8چگونه ميتوان خط اندازه را مطابق شكل روبهرو (خط اندازه )∅8شكست؟
 .9عالمت

مطابق اندازه  28در شكل روبهرو چگونه ايجاد ميشود؟

 .10خط اندازه فشرده مانند اندازه  411در شكل روبهرو چگونه ايجاد ميشود؟
 .11تصاوير مجسم دوبعدي را چگونه ميتوان بهصورت صحيح اندازهگذاري
كرد؟
 .12چگونه ميتوان تغييرات ايجادشده در يك سبك اندازهگذاري را بر اندازههاي قبلي انجام داد؟
 .13مستطيل شكل (الف) اندازهگذاري و سپس انتخاب شده است:
اگر گوشه سمت راس��ت و باالي مستطيل را به نقطه ديگري مانند
شكل (ب) تغيير دهيم ،اندازه  20چه تغييري ميكند؟
 .14وابستگي اجزاي اندازهگذاري نسبت به يك شيء را چگونه
كنترل ميكنند؟

(ب)

(الف)

ويرايش اندازهها

()Modify Dimensions

اندازهه��اي موجود در يك نقش��ه را ميتوان به كمك فرمانهاي ويرايش��ي و همچني��ن گريپها ويرايش كرد.
همانطور كه قبال اش��اره ش��د اجزاي اندازهگذاري يك شيء ترسيمي بهحساب ميآيد و به راحتي با فرمانهاي
ويرايش��ي قابل اصالح اس��ت .عالوه بر اين سادهترين راه ويرايش اجزاي اندازهگذاري استفاده از گريپهاست.
در زير به دو نمونه از عملكرد آنها اشاره ميكنيم.
◄ جابهجايي خط اندازه و هﻢراستا كردن آن با خط اندازه ديگر
 .1كليك بر روي اندازه

 .2كليك بر روي گريپ خط اندازه

◄ جابهجايي متن اندازه به محل ديگر
 .1كليك بر روي اندازه

 .3انتقال گريپ به محل جديد

 .2كليك بر روي گريپ متن اندازه  .3انتقال گريپ متن اندازه به محل جديد

ويرايش اجزاي اندازه با فرمان Properties

اندازههاي ايجادشده بر روي نقشه نيز همانند ساير اشياء از ويژگيهايي برخوردار است.
كه براي اصالح و تغيير آنها از فرمان  Propertiesنيز ميتوانيم استفاده كنيم.
اگر بر روي اندازهاي دو بار كليك كنيم و يا به شيوههاي ديگر فرمان  Propertiesرا

بر روي اجزاي اندازهگذاري اجرا كنيم در پنجره  ،Propertiesمطابق ش��كل مقابل ،پس
از ويژگيه��اي عمومي ،ويژگيهاي اجزاي اندازهگذاري قابل كنترل و ويرايش اس��ت.
س��ربرگ  Miscبراي تنظيم ويژگيهاي سبك اندازهگذاري است .همانطور كه مالحظه
ميكنيد س��اير س��ربرگها همانند س��ربرگهاي س��بك اندازهگذاري موجود در پنجره
 Dimension Styleاس��ت كه قبال آنها را آموختهايد .استفاده از اين نوع ويرايش اغلب
براي تغييرات جزئي و موردي براي يك يا چند اندازه معدود است.
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ﻧﻜﺘﻪ

ب��ه كمك فرم��ان Match Properties

نيز ميتوان ويژگيهاي اندازههاي موجود در اش��ياء را با

يكديگر مطابقت كرد.
فرمان Dim Text Edit

شيوههاي ورود فرمان

اي��ن فرمان براي ويرايش وضعيت متن اندازه از جمله موقعيت و
زاويه آن نسبت به راستاي افق كاربرد دارد.
جدول روبهرو شيوههاي ورود اين فرمان را نشان ميدهد.

Dimension toolbar
Align Text

Dimension Menu

dimtedياdimtedit

Command line

TEdit

Dim

مراحل اجراي فرمان Dim TEdit
↵  Dimtedيا Command: dimtedit

 .1فرمان  Dimteditرا وارد ميكنيم.
 .2موقعي��ت جدي��د متن ان��دازه را تعيين

Specify New location for Dimension or [Left/

ميكنيم.

Right/Center/Home/Angle]:

[گزينه  ]Leftاين گزينه مطابق شكل روبهرو متن اندازه را به سمت
چپ خط اندازه انتقال ميدهد.
[گزينــه  ]Rightاين گزينه مطابق ش��كل روبهرو مت��ن اندازه را به
سمت راست خط اندازه انتقال ميدهد.
[گزينه ]Centerاين گزينه مطابق ش��كل روب��هرو متن اندازه را به
وسط خط اندازه انتقال ميدهد.
[گزينه  ]Angleاين گزينه مطابق ش��كل روبهرو براي زاويه دادن به
متن اندازه كاربرد دارد.
[گزينــه  ]Homeاين گزينه براي برگرداندن مت��ن اندازه به حالت
پيشفرض نسبت به هر يك از حالتهاي باال كاربرد دارد.
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چنانچه بر روي اندازهاي ابتدا كليك چپ و سپس كليك راست كنيم در منوي ميانبر چندين منو
براي ويرايش اجزاي اندازه فراهم ميشود كه به نوبهي خود داراي كاربردهاي جالبي است.

 منوي  Dim Text Positionبراي كنترل و تنظيم موقعيت متن اندازه انتخابشده كاربرد دارد.
 منوي  Precisionبراي تنظيم تعداد ارقام اعشار متن اندازه انتخابشده كاربرد دارد.
 منوي  Dim Styleبراي تنظيم سبك اندازهي انتخابشده كاربرد دارد.
 من��وي  Flip Arrowب��راي تعويﺾ جهت فلشهاي اندازه انتخاب ش��ده
كاربرد دارد.
پس ازFlip Arrow

پيش ازFlip Arrow

ويرايش محتواي متن اندازه

محت��واي متن ان��دازه را به كمك فرمان  ddEditميتواني��م ويرايش كنيم ،بهنحوي كه با اج��راي اين فرمان بر
روي اندازه موردنظر ويرايشگر  Text Formattingظاهر ميشود و از راه آن ميتوانيم متن انتخاب شده را ويرايش
كنيم.

ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

فرمان  ddEditمربوط به ويرايش متن چندخطي ( )Multi line Textاس��ت كه قب ً
ال عملكرد آنرا
آموختهايد.

ﻧﻜﺘﻪ

تولرانسهاي ابعادي و انطباقي را ميتوانيم با ويرايش محتواي متن اندازه به آن اضافه كنيم.
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فرمان

Dimension Space

اين فرمان براي يكسان كردن فاصله بين خطوط اندازه ،مطابق شكل زير ،كاربرد دارد.

پيش از اجراي DimSpace

پس از اجراي DimSpace

فرم��ان  Dim spaceبر روي تمامي اندازهه��اي خطي (،)linear
همراستا ( ،)Alignedزاويهاي ( ،)Angularمتوالي (،)Continue
مبناي��ي ( ،)Base lineو همچنين اندازهگذاري س��ريع ()QDim

قابل اجراست.
با اين فرم��ان هم ميتوان فاصله بين خط��وط انداز ه موازي
در اندازهگ��ذاري پلهاي (مبنايي و متق��ارن) را تنظيم كرد ،و هم
ميتوان ساير اندازهها را همراستا ( )Alignكرد .در شكل روبهرو
نمونهاي از آنها را مشاهده ميكنيد.

اجراي فرمان Dimension Space

اين فرمان به روشهاي مندرج در جدول روبهرو وارد
ميشود.

شيوههاي ورود فرمان
Dimension toolbar
Dimension Space

Dimension Menu

Dim space

Command line
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مراحل اجراي فرمان Dim Space

 .1فرمان  Dim Spaceرا وارد ميكنيم.
 .2يك اندازه را بهعنوان پايه انتخاب ميكنيم.
 .3اندازههاي ديگر را انتخاب ميكنيم.
 .4براي پايان دادن به انتخاب اينتر ميكنيم.
 .5مقدار فاصله موردنظر را وارد ميكنيم.

↵ Command: dimspace
Select base dimension:
Select dimensions to space:
Select dimension to space:

>Enter Value or [Auto] <Auto

ﻧﻜﺘﻪ

در صورتيكه در مرحله  5مقدار فاصله را صفر وارد كنيم ،خطوط اندازه انتخاب ش��ده در راستاي
خط اندازهي پايه قرار ميگيرد .بهعبارت ديگر خطوط اندازه همراستا ( )Alignميشوند.
[گزينه  ]Autoبا كاربرد اين گزينه مقدار فاصله بين خطوط اندازه بهطور خودكار تنظيم ميشود و اندازه آن بر
اساس اندازه متغير تنظيمي  Base line spacingدر تنظيمات سبك اندازهگذاري است.

فرمان

Dimension Break

اين فرمان براي شكس��تن خ��ط اندازه ،خ��ط رابط ،و خط

راهنما ،مطابق ش��كل روبهرو ،كارب��رد دارد.البته خط راهنما
اگر از جنس  Splineباشد با اين فرمان قابل شكستن نيست.
در اج��راي فرم��ان  ،Dim Breakاش��ياء متقاط��ع با اجزاي
اندازهگذاري بهعنوان لبه برش محس��وب ميش��وند و عمل
شكستن نسبت به آنها صورت ميگيرد.
انواع اشياء مانند Dimension، leader، Circle، line، Arc
،Spline، Ellipse، Polyline، Text، Multi line Text، Blocks

و  xrefsميتوانند بهعنوان لبه برش معرفي شوند.
ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

در مبح��ث فرمان  Breakگفتي��م كه اجزاي اندازهگذاري ب��ا فرمان  Breakقابل
شكستن نيست ،بنابراين فرمان  Dimension Breakبراي اين منظور كاربرد دارد.
البته توجه كنيد اشياء ترسيمي ديگر كه متداخل با متن اندازه باشد را ميتوان با
فرمان  ،breakمطابق شكل روبهرو ،شكست.
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اجراي فرمان Dimension Break

شيوههاي ورود فرمان

اي��ن فرمان ب��ه روشه��اي درجش��ده در جدول روب��هرو وارد
ميشود.

Dimension Toolbar
Dimension Break

Dimension Menu

Dim Break

Command line

مراحل اجراي فرمان Dim Break
↵ Command: dim break

 .1فرمان  Dim Breakرا وارد ميكنيم.

Select a dimension or [Multiple[:

 .2اندازه موردنظر را انتخاب ميكنيم.
 .3شيﺌي را بهعنوان لبه برش انتخاب ميكنيم ،يا

Select object to break dimension or [Auto/

گزينه ديگري را انتخاب ميكنيم.

(Restore/Manual[ )Auto

 .4ش��يء ديگري را بهعنوان لب��ه برش انتخاب
ميكنيم ،يا براي پايان دادن به اجزاي فرمان اينتر

Select object to break dimension:

ميكنيم.
[گزينه  :]Multipleبه كمك اين گزينه ميتوانيم چندين اندازه را براي شكستن انتخاب كنيم.

[گزينه  :]Autoاين گزينه كه در حالت پيشفرض است ،شكستن اندازه را در دو طرف لبه برش درنظر ميگيرد.
ضمن اينكه با جابهجايي اندازه محل شكستهشده نيز جابهجا ميشود.
[گزينه  :]Manualبا كاربرد اين گزينه ميش��ود محدوده شكس��تن اندازه را با تعيين دو نقطه بهصورت دس��تي
مشخص كرد (همانند فرمان .)Break
[گزينه  :]Restoreاين گزينه براي برگشت قسمتهاي شكستهشده اندازه به حالت اوليه كاربرد دارد.

فرمان

Jogged linear

اين فرمان براي فشرده كردن خط اندازه در نماي شكسته ،مطابق شكل زير ،كاربرد دارد.

ﻧﻜﺘﻪ

ترسيم خط شكسته در نماي شكسته ،مطابق شكل باال ،به كمك فرمان  Break lineامكانپذير است.
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شيوههاي ورود فرمان

اجراي فرمان Jogged linear

Dimension Toolbar

اين فرمان به ش��يوههاي مندرج در ج��دول روبهرو قابل
وارد كردن است.

Jogged linear

Dimension Menu

Dim Jog line

Command line

مراحل اجراي فرمان Jogged linear
↵ Command: dim to gline

 .1فرمان  Dim Jog lineرا وارد ميكنيم.
 .2خط اندازه موردنظر را انتخاب ميكنيم.

Select dimension to add Jog or ]Remove[:

 .3در محل موردنظر براي ايجاد فشردگي،
كلي��ك ميكنيم ،يا اينتر ميكنيم تا در محل
پيشفرض خط اندازه فشرده شود.

Specify Jog location [or press Enter[:

[گزينه  :]Removeبراي برگشت (حذف) عالمت  Joggedكاربرد دارد.

ﻧﻜﺘﻪ

با كليك بر روي عالمت  Joggedبه كمك گريپ مربوطه ميتوانيم آنرا جابهجا كنيم.

فرمان ( Obliqueويرايش خﻄوط رابط)

اين فرمان براي مايل كردن خطوط رابط اندازه ،مانند اندازههاي
 10و  40در شكل روبهرو ،كاربرد دارد.
اين فرمان ب��راي اندازهگذاري تصوير مجس��م نيز كاربرد
دارد ،كه در ادامه به آن ميپردازيم.
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اجراي فرمان Oblique

شيوههاي ورود فرمان

اين فرمان به شيوههاي روبهرو وارد ميشود:

Dimension Toolbar
Oblique

Dimension Menu

DimEdit

Command line

 Obيا Oblique

Dim

مراحل اجراي فرمان Oblique

 .1فرمان  Obliqueرا وارد ميكنيم.

↵  Obيا Dim: oblique

 .2ش��يء (اندازه م��ورد نظ��ر) را انتخاب

Select object:

 .3ان��دازه ديگري را انتخاب ،يا براي پايان

↵ Select object:

ميكنيم.
دادن به انتخاب اينتر ميكنيم.
 .4زاوي�� ه تماي��ل خط��وط راب��ط را وارد
ميكنيم.

Enter obliquing angle (press Enter for none):
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دستوركار

تصوير مجسم مقابل را در كاغذ  A4رسم و اندازهگذاري كنيد.
(زمان 15 :دقيقه)

مراحل اجرا
 .1فاي��ل ترس��يمي  A4و اليههاي الزم را آماده كني��د( .يك اليه بهنام ISO

براي تصوير ايزومتريك اختصاص دهيد).
 .2تصوير مجس��م ايزومتريك را ،مطابق ش��كل روبهرو ،با استفاده از ابزار
 Isometric/Snapرسم كنيد.
 .3با اس��تفاده از فرمان  ،Dim Alignedمطابق شكل روبهرو ،اندازهگذاري
كنيد.

 .4با اس��تفاده از فرمان  DimEditو گزينه  ،Obliqueمطابق شكل روبهرو،
اندازهه��اي  20و  50را ويرايش و خطوط رابط آنها را در راس��تاي زاويه
 30تنظيم كنيد.

 .5مجددا ً با اس��تفاده از فرمان  DimEditو گزينه  ،Obliqueمطابق ش��كل
روبهرو ،اندازه  60را ويرايش و خطوط رابط آنرا در راس��تاي زاويه 150

درجه تنظيم كنيد.

 .6ب��ر روي اندازه  40دوبار كليك كرده و در پنجره Propertiesس��ربرگ
 line & Arrowو  Ext line1و Ext line 2را بر روي حالت  offتنظيم كنيد
تا خطوط رابط آن حذف شود.
 .7فايل خود را ذخيره كنيد.
 .8نتيجه كار را براي ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم ارائه كنيد.
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فرمان

Dimension Update

اين فرمان براي همگام كردن ويژگيهاي اندازههاي موجود يك نقشه با تنظيمات سبك جاري كاربرد دارد .بهعبارت ديگر
فرمان  Updateتنظيمات و ويژگيهاي سبك جاري را به اندازههاي انتخابشده اختصاص ميدهد.
اجراي فرمان Update

شيوههاي ورود فرمان

براي وارد كردن اين فرمان به شيوههاي روبهرو عمل ميكنيم:

Dimension Toolbar
Update

Dimension Menu

Upيا Update

Dim

مراحل اجراي فرمان Update

 .1فرمان  Updateرا وارد ميكنيم.
 .2اندازههاي موردنظر را انتخاب ميكنيم.
 .3براي پايان دادن به انتخاب اينتر ميكنيم.

↵  Upيا Dim: Update
Select object:
↵ Select objects:

كنترل وابستگي اندازه ()Dimension Association

همانطور كه در ابتداي مبحث اندازهگذاري اش��اره ش��د ،طبق تنظيمات پيشفرض ،اجزاي اندازه به اشياء مورد
اندازهگذاري وابسته است .اين وابستگي توسط گزينه  Associative Dimensioningدر پنجره  ،Optionsمطابق
شكل زير ،قابل كنترل است.

براي دسترسي به پنجرهي  Optionاز منوي  Toolsيا منوي ميانبر گزينهي  Optionرا انتخاب كنيد.
بديهي است فعال بودن گزينه  Make New dimensions associativeباعث وابستگي اندازههاي جديد به اشياء
و فعال نبودن آن باعث ناوابستگي اندازهها ميشود.
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ﻧﻜﺘﻪ

ب��ا دو ب��ار كلي��ك ب��ر روي ي��ك ان��دازه در پنجره
 ،Propertiesمقاب��ل گزينه  ،Associativeعبارت Yes

وابس��تگي و  Noناوابستگي اجزا اندازهگذاري بهاشياء
را مشخص ميكند.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

فرمان

Reassociate Dimensions

اين فرمان براي وابس��تگي مجدد اندازههاي ناوابس��ته كاربرد دارد ،بهنحويكه به كمك آن ميتوان

اندازههاي انتخابي را به شيء مورد اندازهگذاري و يا حتي اشياء ديگر وابسته كرد.
اجراي فرمان Reassociate Demensions

شيوههاي ورود فرمان
Reassociate Dimensions
DreياDimreassociate

Dimension Menu
Command line

مراحل اجراي فرمان Dimensions Reassociate

 .1فرمان  Dim reassociateرا وارد ميكنيم.
 .2اندازههاي موردنظر را انتخاب ميكنيم.
 .3محل وابستگي خط رابط اول را تعيين ميكنيم.

↵ Command: dre
…Select dimensions to Reassociate
Select object:
Specify first extension line origin or [Select
>object] <Next

 .4محل وابستگي خط رابط دوم را تعيين ميكنيمSpecify Second extension line origin <Next> .

نﻜته:
 .1در اجراي فرمان  Dim reassociateپيغامهای مرحله  3به بعد با توجه به نوع اندازه متفاوت است.
 .2به كمك فرمان  DimDisAssociateميتوان اندازههاي وابسته را به ناوابسته تبديل كرد.
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◄ ◄نظري

ارزشيابي پاياني

 .1در پنجره  ،Propertiesشكل زير ،اجزاي قابل ويرايش هر سربرگ را روبهروي آن بنويسيد.
ويرايش ويژگيهاي عمومي اجزاي اندازه

 .2فرمان  Dim Text Editچه كاربردي دارد؟
 .3گزينههاي زير مربوط به چه منويي است؟
عملكرد هر يك را روبهروي آن بنويسيد.

 .4محتواي متن اندازه  20.00به  M20مطابق شكل روبهرو،
چگونه ويرايش ميشود؟

(الف)

(ب)

 .5عملكرد و كاربرد فرمان  Dimension Spaceرا همراه با شكل توضيح دهيد.
 .6عملكرد و كاربرد فرمان  Dimension Breakرا همراه با شكل توضيح دهيد.
 .7عملكرد كاربرد فرمان  Jogged linearرا همراه با شكل توضيح دهيد.
 .8مراحل اجراي فرمان  Obliqueرا بنويسيد.
 .9مراحل اجراي فرمان  Dimension Updateرا بنويسيد.
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 .10تنظيمات مشخصشده در شكل زير مربوط به چيست؟ درباره آن توضيح دهيد.

 .11پيغام Specify New location for Dimension text ...مربوط به فرمان  . . . . . . . . . . .است.
 .12فرمان  ddeditمربوط به  . . . . . . . . . . . .است.
 .13نشانه

مربوط به فرمان  . . . . . . . . . . . . . . .است.

 .14با گريپها نميتوان متن اندازه را جابهجا كرد؟
				
درست

نادرست

 .15به كمك فرمان  Match Propertiesنيز ميتوان ويژگيهاي اندازهها را با يكديگر تطبيق داد.
				
درست

نادرست

 .16تولرانسهاي ابعادي و انطباقي را با فرمان  ddeditميتوانيم به متن اندازه اضافه كنيم.
				
درست

نادرست

 .17فرمان  Dimension Spaceبراي همراستا كردن خطوط اندازه نيز كاربرد دارد.
				
درست

نادرست

 .18در فرمان  Dimension Breakكدام گزينه را براي تعيين محدوده شكستن دستي مشخص ميكنيم؟
الف) 			Multiple

ب) Manual

				
ج) Remove

د) Auto

 .19در فرمان  Jogged linearكدام گزينه براي برگشت (حذف) عالمت فشردگي كاربرد دارد؟
				
الف) Delete

ب) Remove

				
ج) Erase

د) همهي موارد

 .20براي اصالح خطوط رابط اندازههاي تصوير حجم كدام فرمان اجرا ميشود؟
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الف) 			Oblique

ب) Rotate

				
ج) Home

د) Inspection

 .21كدام گزينه براي برگرداندن متن اندازه به حالت پيشفرض كاربرد دارد؟
				
الف) Angle

ب) Remove

				
ج) Center

د) Home

 .22فرمان  Dimension Spaceبر روي كدام نوع اندازه قابل اجرا نيست؟
				
الف) Linear

ب) Aligned

				
ج) Angular

د) Radus

 .23كداميك از نشانههاي زير مربوط به فرمان  Dimension Breakاست؟
الف)		

ب)

ج) 		

د)

 .24در پنجره  Propertiesمطابق ش��كل روب��هرو كدام گزينه وضعيت
وابستگي اندازه به شيء را نشان ميدهد؟
الف) 			Associative

ب) Hyper link

				
ج) Plot Style

د) Line Weight

◄ ◄تحقيق

با توجه به اينكه تولرانسهاي ابعادي و انطباقي يك نقشه معموالً متفاوت و گوناگون است ،بهترين شيوه براي درج آنها
در اندازهگذاري چيست؟
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◄ ◄عملی (زمان  180دقیقه)

 .1نقشههاي زير را به همراه اندازهگذاري و تولرانسهاي ابعادي در كاغذ  A4ترسيم كنيد.

راهنمايي :مقادير تولرانس ابعادي را با راهنمايي هنرآموز محترم از جدول  ISO2768استخراج و در نقشه درج كنيد.

جدول  ISO 2768مربوط به مقادير پيشنهادي تولرانسهاي عمومي
خيلي خشن
ـــ
0/5
1

رسام:
کنترل:
تصويب:
شماره نقشه:
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خشن

0/1

±

0/05

±

 0/05تا 3

0/1

±

0/05

±

 3تا 6

±

0/2

±

0/1

±

 6تا 30

0/3

±

0/15

±

 30تا 120

±

0/5

±

0/2

±

 120تا 315

0/8

±

0/3

±

 315تا 1000

1/2

±

0/5

±

 1000تا 2000

c

ـــ
±

0/2
± 0/5

±

0/8

±

1/5

C.V

f

اندازهها برحسب

±

2

±

3

±

1/2
±2

4

±

3

±

عنوان نقشه:
نام قطعه :دهانه ميله

متوسط

m

ظريف

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

mm

 .2نقش��ههاي زیر را مطابق ش��كل موجود به همراه اندازهگذاري و تولرانسهاي ابعادي ترسيم كنيد .مقادير تولرانس را از
جدول  ISO2768استخراج كنيد.

رسام:
کنترل:
تصويب:
شماره نقشه:

عنوان قطعه:
نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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 .3نقشههاي زیر را با مقیاسهاي زيرنويسشده ترسیم و اندازه گذاري کنید (به همراه تولرانسهاي ابعادي و انطباقي).
راهنمايي :با توجه به مقياسهاي متفاوت دو قطعه ،ميتوانيد دو سبك جداگانه با ضريب مقياس مربوط به هر قطعه ايجاد و استفاده كنيد.

رسام:
کنترل:
تصويب:
شماره نقشه:
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عنوان نقشه :ساخت
نام قطعه :محور

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .4تصاوير مجسم قطعات زير را ترسيم و اندازهگذاري کنید.
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توانايي اندازهگذاري تخصصي و تولرانسگذاري

◄ ◄پس از آموزش اين توانايي از فراگير انتظار ميرود:
 -عالمت مركز و خط مركز (خط محور) را به كمك فرمان

 -عملكرد و كاربرد فرمان  Toleranceرا توضيح دهد.

 Center Markايجاد كند.

 -ب��ا اجراي فرم��ان  ،Toleranceتولرانسگذاري هندس��ي

 -عملكرد و كاربرد فرمان  Multi Leaderرا توضيح دهد.

انجام دهد.

 -ضماي��م نقش��ههاي صنعت��ي را ب��ه كم��ك فرم��ان

 -اجزاي پنج��ره  Geometrical Toleranceرا معرفي كند.

 Multi Leaderايجاد كند.

 -ب��ه كمك فرمانه��اي  Leaderو  ،Qleadeتولرانسگذاري

 -س��بك خ��ط راهنم��ا و ضماي��م آنرا ب��ه كم��ك فرمان

هندسي انجام دهد.

 Multileader Styleمديريت كند.

 -با اجراي فرمان  Dim Inspectاندازههاي مورد بازرس��ي

 -عملكرد و كاربرد فرمان  Mleader Editرا توضيح دهد.

را مشخص كند.

 -خطوط راهنماي موجود در يك نقش��ه را به كمك فرمان

 -اج��زاي پنج��ره  Inspection Dimensionرا معرفي كند.

 Mleader Editويرايش كند.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

2

6

8

پيشآزمون
 .1در اتوكد عالمت مركز و خط مركز ،مطابق شكل روبهرو ،چگونه ايجاد ميشود؟

 .2منظور از ضمائم در نقشهكشي صنعتي چيست؟
 .3در اتوكد خط راهنما ،مطابق شكل باال ،چگونه ايجاد ميشود؟
 .4چند كاربرد خط راهنما در نقشهكشي صنعتي را با شكل نشان دهيد.

 .5در اتوكد خط راهنماي چندتايي ،مطابق شكل روبهرو ،چگونه ايجاد ميشود؟
 .6در اتوكد تولرانسگذاري هندسي چگونه انجام ميشود؟
 .7در اتوكد اندازههاي مورد بازرسي يك نقشه چگونه مشخص ميشود؟
 .8در اتوكد تولرانسگذاري ابعادي و انطباقي چگونه انجام ميشود؟

عﻼمت مركز ( )Center Markو خط مركز

()Center Line

در نقشهكشي براي دايره و كمان عالمت مركز يا خط مركز ،مطابق شكل زير ،درج ميشود.

خط مركز

عالمت مركز

در اتوك��د فرمان  Center Markبه اين منظور كارب��رد دارد كه در حالت پيشفرض براي  Center Markتنظيم
اس��ت ،و ب��ا تنظيم گزينه  lineدر پنج��ره  Dimension Style Managerزبانه  Symbol and Arrowخط مركز
(خط محور) درج ميشود.

شيوههاي ورود فرمان
Dimension Toolbar

اجراي فرمان Center Mark
اين فرمان به شيوههاي مندرج در جدول وارد ميشود.

Center Mark

Dimension Menu

 dceيا dim center

Command line

 ceيا center

Dim

مراحل اجراي فرمان Center Mark

 .1فرمان  dim centerرا وارد ميكنيم.

↵ Command: dimcenter

 .2داي��ره يا كمان موردنظر را انتخاب ميكنيم.

Select arc or circle:

 .3براي پايان دادن به فرمان اينتر ميكنيم.

Select arc or circle:

خط راهنما

()leader

خط راهنما در نقشهكش��ي صنعتي ب��راي اضافه كردن ضمايم
نقشه ،مطابق شكل روبهرو ،اعم از اندازهگذاري ،تولرانسگذاري
هندسي ،و يا شمارهگذاري قطعات كاربرد دارد.

همانطور كه در شكل روبهرو مالحظه ميكنيد ،خط راهنما و
ضمايم مربوط به آن از اجزايي تشكيل شده است كه در هنگام
ايجاد يا ويرايش آن قابل كنترل و تنظيم است.
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محتواي متن
فرود (دنباله)
سرفلش

خط راهنما

در اتوك��د  2008خ��ط راهنما ب��ا فرمان  Multileaderايجاد ميش��ود .عالوه بر اينكه اي��ن فرمان زيرمجموعه
اندازهگذاري است ،نوار ابزار اختصاصي ،به شكل زير ،نيز دارد.
Multileader Style Control

Remove leader

كنترل سبك خط راهنما جاري

حذف خط راهنما
Multileader
ايجاد خط راهنما

Multileader style

ابزار ويرايش خط راهنما

مديريت سبك خط راهنما

ﻧﻜﺘﻪ
در اتوكد  2008عالوه بر فرمان جديد  Multileaderبا دو فرمان  leaderو Quick leader

ني��ز ميتوانيم خط راهنماي توﺃم با ضماي��م ايجاد كنيم كه در برخي امور تخصصي مانند
تولرانسگذاري هندسي كارآيي جالبي دارد.
شيوههاي ورود فرمان

اجراي فرمان Multi leader

اي��ن فرمان ب��ا ش��يوههاي درج ش��ده در جدول روب��هرو وارد
ميشود.

Multileadar Toolbar
Multileader

Dimension Menu

 mldيا mleader

Command line

مراحل اجراي فرمانMultileader
 .1فرمان  Mleaderرا وارد ميكنيم.
 .2محل س��ر فل��ش خط راهنم��ا را تعيين
ميكنيم.

↵ Command: Mleader
Specify leader Arrow head location or )leader
(Landing first / Content first / Option

 .3نقطه بعدي خط راهنما را تعيين ميكنيم.

Specify next point

 .4محل دنبالهي خط راهنما را تعيين ميكنيم.

Specify landing location

 .5متن مورد نظر را به كمك ويرايشگر متن  Text Formattingمينويسيم.

 .6بر روي دكمه

OK

كليك ميكنيم.
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[گزينه  :]Leader landing firstبا انتخاب اين گزينه ابتدا دنبالهي خط راهنما تعيين ميش��ود ،س��پس فلش سر
خط راهنما وآنگاه متن ضمايم درج ميشود.
[گزينه  :]Content Firstبا انتخاب اين گزينه ابتدا متن ضمايم و سپس دنباله و فلش سرخط راهنما درج ميشود.

[گزينه  :]Optionاين گزينه شامل تنظيمات نوع اجزاي تشكيلدهنده خط راهنماست و چون در مديريت سبك
خط راهنما نيز وجود دارد ،در ادامه به آن ميپردازيم.
مديريت سبك خط راهنما Multileader Style Manager

شيوههاي ورود فرمان

سبك خط راهنما داراي فرماني است كه با ورود آن پنجرهي زير

Multileader Toolbar

ظاهر ميشود.
در اين پنجره عمليات زير را ميتوان انجام داد.

Style toolbar
Multileader Style

Format Menu

 MlSيا Mleader Style

Command line

سبک جاری

جاری کردن یک سبک
ایجادیک سبک جدید
اصالح یک سبک
حذف یک سبک

سبک های
موجود

چنانچ��ه ب��ر روي دكمه  Modifyكلي��ك كنيم پنج��ره Modify

 ،Multileader Styleمطاب��ق ش��كل روبهرو ،ظاهر ميش��ود ،كه
تنظيم��ات س��بك خط راهنما در آن به ش��رح زي��ر قابل ويرايش
است.

در سربرگ  Leader Formatنوع خط ،فلش و خواص آنها قابل تنظيم است.
در سربرگ  Leader Structureتنظيمات ساختاري شامل نقاط تعيين راستاي خط راهنما و دنبالهي آن انجام ميشود.
در سربرگ  Contentنوع محتواي ضمائم و تنظيمات آنها قابل ويرايش است.
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دستوركار شماره 1

به كم��ك فرمان  Multi leader Styleيك س��بك جديد بهنام
 Datumايجاد كنيد.
(زمان 5 :دقیقه)

مراحل اجرا:
 .1فرمان  Multileader Styleرا وارد كنيد.
↵ Command: mleader style

 .2در پنج��ره  Multileader Style Managerب��ر روي دكم��ه
New

كليك كنيد.

 .3در پنجره  Create New Multileader Styleنام سبك
( )Datumرا وارد و بر روي دكمه

Continue

كليك كنيد.

 .4در پنجره  Modify Multileader Style: Datumو سربرگ
 leader formatدر قسمت  ،Arrow headمطابق شكل روبهرو،
گزينه  Symbolرا بر روي نوع فلش Datum Triangle Field

تنظيم و بر روي دكمه

OK

كليك كنيد.

 .5در پنجره  Multileader Managerبر روي دكمه 

Close

كليك كنيد.
 .6فايل خود را ذخيره كنيد.
 .7نتيج ه كار را بهمنظور ارزش��يابي و تأييد به هنرآموز محترم
ارائه كنيد.

187

فرمان

Mleader Edit

اين فرمان براي ويرايش خط راهنما كاربرد دارد:
در ويراي��ش خط راهنما ميتوانيم خطوط راهنماي جديد به خ��ط راهنماي مورد ويرايش اضافه ( )addكنيم يا
خطوط راهنماي چندتايي را حذف ( )Removeكنيم .با اين فرمان راس��تاي ضمائم دنبالهي خط راهنما نيز قابل
تنظيم است.
اجراي فرمان Mleader Edit

شيوههاي ورود فرمان

اين فرمان به شيوههاي درجشده در جدول وارد ميشود.

Mleader toolbar

يا
Object>Multileader

Modify Menu

 mleيا Mleaderedit

Command line

مراحل اجراي فرمان Mleader Edit

 .1فرمان  Mleader Editرا وارد ميكنيم.

↵  mleadereditیا Command:mle

 .2خط راهنماي مورد نظر را انتخاب ميكنيم.

Select a Multileader:

 .3براي افزودن خط راهنما گزينه  Addرا Select an point [add leader Remove leader] <Add

انتخاب ميكنيم.

leader>:

 .4موقعيت سر فلش را تعيين ميكنيم.

Specify leader arrowehead location:

 .5براي پايان دادن به فرمان اينتر ميكنيم.

Specify leader arrow head location:

[گزينه  :]Remove leaderبراي حذف خط راهنماي چندگانه كاربرد دارد.

مثال :براي درج عالمت كيفيت سطح براي چند سطح به ترتيب زير عمل ميكنيم.

 .1ايجاد خط راهنم��اي پايه به كمك
فرمان
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.Mleader

 .2افزودن دو خ��ط راهنماي ديگر به

 .3اضافه كردن عالمت كيفيت س��طح

كم��ك گزين��ه  Addleaderاز فرم��ان

روي خط راهنما.

.Mleader Edit

همچني��ن گزينههاي فرم��ان  Mleadereditدر نوار ابزار  Multileaderنيز وجود دارد كه در ش��كل زير معرفي
شدهاند.
Addleader
اضافه كردن خط راهنما
collectMultileader
يكي كردن خط راهنماي ضمائم

MultileaderAlign

Removeleader

همراستا كردن ضمائم

حذف خط راهنما

مثال :دو نمونه از كاربردهاي ابزار باال را مشاهده ميكنيد.
ابزار

براي یکی کردن خط راهنمای ش��مارهگذاری به کمک فرمان  Multileadercollectاس��تفاده ش��ده

است.

پس از اجرای

ابزار

Mleadercollect

پیش از اجرای Mleadercollect

براي همراستا کردن ضمائم شمارهگذاری به کمک فرمان  Multi leaderAlignاستفاده شده است.

پس از اجرای Mleader Align

پیش از اجرای Mleader Align
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تولرانسگذاريهندسي()Geometrical Tolerance
قاب تولرانس

تولرانسهاي هندس��ي جزو مباحث تخصصي نقشهكشي صنعتي
است كه در اتوكد زيرمجموعه اندازهگذاري است.

مقدار تولرانس

عالمت

حرف مبنا
محدوده تولرانس

فلش راهنما

همانطور كه از نقشهكش��ي ميدانيد تولرانسهاي هندس��ي،
مطابق شكل روبهرو از چندين جزء تشكيل شده است.
مبنا
ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

انواع تولرانسهاي هندسي و ويژگيهاي هر يك در جدول زير آمده است.
نوﻉ

Type

ويﮋگی
وضعيت

موقعيت

جهت

Location

Orientation

هممركزی يا هممحوری

توازی
تعامد

Perpendicularity

تختی

مستقيمی
پروفيل

(دويدگی) لنگی

Runout

پروفيل يك سطح

Angularity
Cylindricity
Flatness
Circularity or roundness
Straightness
Profile of a surface

پروفيل يك خط

Profile of a line

لنگی دايرهای

Cicular runout

لنگی كلی
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Concentricity or coaxiality

Parallelism

دايرهای يا گردی

Profile

Position

تقارن

استوانهای
شكل(فرم)

 Characteristicعﻼمت

Symmetry

زاويه داشتن

Form

Symbol

Total runout

شيوههاي ورود فرمان

اجراي فرمان Tolerance

Dimension toolbar

در اتوكد فرمان  Toleranceمخصوص ايجاد تولرانسهاي

Tolerance

هندسي است .اين فرمان به شيوههاي درج شده در جدول

 Tolﻳﺎ Tolerance

روبهرو وارد ميشود.

Dimension Menu
Command line

مراحل اجراي فرمان Tolerance
↵  tolيا Command: Tolerance

 .1فرمان  Toleranceرا وارد ميكنيم.

 .2از پنجره ظاهر ش��ده ( )Geometrical Toleranceعالمت تولرانس ،مقدار تولرانس و موارد ديگر
تولرانس را تنظيم ميكنيم.

A

 .3بر روي دكمه

OK

كليك ميكنيم.

 .4محل درج تولرانس را تعيين ميكنيم.

Enter tolernce location:

ﻧﻜﺘﻪ

ابتدا ميتوانيد خط راهنماي تولرانس هندس��ي
را ب��ه كمك فرمان  leaderايجاد كنيد ،س��پس
در هن��گام تولرانسگذاري آنرا در انتهاي خط
راهنما قرار دهيد.
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ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

عﻼﺋﻢ ويﮋه تولرانسهاي هندسي
primary, secondary, and tertiary
datum reference letters

حروف مبنای اول و دوم و سوم

material conditions of tolerance

شرايط ماده تولرانس

material conditions
of datums

شرايط ماده مبناها

Projected tolerance

تولرانس تصوير شده

Height value

مقدار ارتفاع تصوير شده

نم��اد مع��رف  )Maximum Material Condition( MMCمربوط به حداكثر ش��رايط ماده
است.
نماد معرف  )Least Material Condition( LMCمربوط به حداقل شرايط ماده است.
نماد معرف  )Regrdless of feture Size( RFSمربوط به صرفنظر از اندازه ماده است.
نم��اد معرف  ،Projected Toleranceمربوط به تولرانس تصوير ش��ده اس��ت كه ارتفاع يا
محدوده تصوير شده (مثال ،عدد  )40در كنار آن درج ميشود.
نحوه درج عالئم ويژه را در شكل زير مالحظه ميكنيد.

تولرانسگذاري هندسي به كمك فرمان  leaderو Qleader

از راه فرمانهاي  leaderو  Qleaderميتوان هنگام ايجاد خط راهنما در ادامه آن تولرانس هندسي درج كرد ،به
نحوي كه با انتخاب گزينه  Toleranceدر تنظيمات اين دو فرمان بهجاي  Mtextامكان تولرانسگذاري هندسي
فراهم ميشود.
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مراحل تولرانسگذاري هندسي به كمك فرمان Qleader
↵ Command: qleader / le

 .1فرمان  Qleaderرا وارد ميكنيم.
 .2بهمنظور تنظيم ضمايم اينتر ميكنيم.

↵ Specify first leader point or [setting] <setting>:

 .3در پنج��ره  leader settingsو س��ربرگ
 Annotationگزينهي  Toleranceرا مطابق شكل
روبهرو ،انتخ��اب و بر روي دكمه

OK

كليك

ميكنيم.

 .4محل سر فلش تولرانسگذاري را تعيين ميكنيم.

…Specify first leader point, or

 .5نقطه دوم خط راهنما را تعيين ميكنيم.

Specify next point:

 .6نقطه بعدي را تعيين ميكنيم.

Specify next point:

 .7از پنجره  Geometric Toleranceكه ظاهر شده اجزاي تولرانس هندسي را ،مطابق شكل زير ،انتخاب و تنظيم
ميكنيم.

 .8بر روي دكمه

OK

كليك ميكنيم.
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ﻧﻜﺘﻪ

 .1پ��س از تنظيم ضماي��م در فرمان  qleaderبر روي گزين��ه  ،Toleranceتا زمانيكه گزينه
آنرا تعويﺾ نكنيم با اجراي فرمان  qleaderتولرانسگذاري هندسي ميسر است و نيازي به
انتخاب گزينه  Toleranceنيست.
 .2در فرم��ان  leaderانج��ام تنظيمات از جمله انتخاب گزين��ه  Toleranceاز راه خط فرمان
صورت ميگيرد ،ضمن اينكه براي تولرانسگذاري هندس��ي با هر بار اجراي فرمان leader

بايد گزينه  Toleranceانتخاب شود.

فرمان

DIMINSPECT

نرﺥ بازرسي

برچسب
مقدار اندازه
(مشخصه)

اين فرمان براي مش��خص كردن اندازههاي مورد بازرسي ،مطابق

شكل روبهرو ،كاربرد دارد.
»اندازههاي مورد بازرسي ،اندازههايي هستند كه در مراحل ساخت
و يا پس از آن به صورت ويژه كنترل ميشوند«.
اجراي فرمان Diminspect

با وارد كردن اين فرمان ،مطابق ش��يوههاي درج شده در جدول روبهرو،
كادر زير ظاهر ميشود ،كه عملكرد گزينههاي آن به شرح زير است.
 -دكمه

Select dimension

شيوههاي ورود فرمان
Dimension toolbar
Inspection

Dimension Menu

Diminspect

Command line

براي انتخاب اندازه موردنظر كاربرد دارد.

 در قسمت  Shapeميتوانيم شكل عالمت بازرسي را انتخاب كنيم. گزينه  Lableبراي اختصاص نام به اندازه مورد بازرسي كاربرد دارد. گزين��ه  Inspection rateبراي انتخ��اب و تنظيم مقدار درصد نيازبازرسي كاربرد دارد.

ﻧﻜﺘﻪ

دقت داش��ته باشيد ،مش��خص كردن اندازهاي به عنوان اندازه مورد بازرسي جزء ويرايش
اندازهگذاري اس��ت ،يعني ابتدا بايد اندازه مورد نظر با فرمانهاي اندازهگذاري ايجاد شود
سپس با فرمان  Diminspectآن را به صورت اندازه مورد بازرسي درآوريم.
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دستوركار شماره 2

تولرانسهاي هندسي شكل روبهرو را از راه فرمان  leaderايجاد كنيد.
(زمان 15 :دقیقه)

مراحل اجرا:
 .1شكل اوليه را مطابق شكل روبهرو رسم كنيد.
 .2فرمان  leaderرا وارد كنيد.
↵ Command: Leader

 .3نقطه شروع خط راهنما را تعيين كنيد( .نقطه )1
Specify leader start point

 .4نقطه بعدي خط راهنما را تعيين كنيد( .نقطه )2
Specify next point

 .5نقطه بعدي خط راهنما را تعيين كنيد( .نقطه )3
Specify next point or ...

 .6حرف  Aرا بهمنظور انتخاب گزينه  Annotationوارد
كنيد.
Specify next point or [Annotation/Format/
↵undo] <Annotation>: A

 .7بهمنظور تأييد پيشفرض < >Optionاينتر كنيد.
Enter First line of annotation next or
↵ <option>:
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 .8حرف  Tرا بهمنظور انتخاب گزينه  Toleranceوارد كنيد تا پنجره زير ظاهر شود.
↵Enter an annotation option [Tolerance/Copy/Block/None/Mtext <mtext>: T

 .9در پنجره  Geometric Toleranceعاليم ،مقادير و حرف مبناي  Aرا ،مطابق ش��كل زير،
تنظيم و بر روي دكمه

OK

كليك كنيد.

با انجام اين كار نتيجه همانند شكل روبهرو ميشود.

 .10ضميم�� ه مبناي  Aرا ب��ه كمك فرمان  leaderو گزينه
 Toleranceمطابق مراحل قبل به زير شكل اضافه كنيد.

 .11فايل خود را ذخيره كنيد.
 .12نتيج ه كار را برای ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم
ارائه كنيد.
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ارزشيابي پاياني

◄ ◄نظري

 .1مراحل اجراي فرمان  Center Markرا بنويسيد.
 .2اجزاي خط راهنماي شكل روبهرو را در محلهاي مشخص شده معرفي كنيد.
 .3ابزار و نشانههاي نوار ابزار  Multileaderرا در محلهاي مشخص شده معرفي كنيد.

Multi leader style
.....................................

Remove leader

................................ collect Multi leader

..........................................
Multi leader style control
Align Multi leader
.....................................................
.......................................

Multi leader
...........................
add leader

........................

 .4عملكرد گزينه  Content firstدر فرمان  Multi leaderچيست؟
 .5اجزاي پنجره زير را بر روي شكل معرفي كنيد.

 .6اجزاي تشكيلدهند ه تولرانس هندسي را مطابق شكل روبهرو در
محلهاي مشخص شده معرفي كنيد.

 .7عملكرد و كاربرد فرمان  Diminspectرا همراه با شكل توضيح دهيد.
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 .8اجزاي پنجره  Inspction Dimensionرا بر روي
شكل روبهرو معرفي كنيد.

 .9خط محور ( )Center lineدايرهها نيز به كمك فرمان  . . . . . . . . . . .ايجاد ميشود.
 .10ويرايش خط راهنما توسط فرمان  . . . . . . . . . . . . .انجام ميشود.
 .11در پنجره  Multileader Style Managerعمليات . . . . . . . . . . . . . . . . .انجام ميشود.
 .12در اتوكد  2008به كمك فرمان  leaderنميتوانيم خط راهنما ايجاد كنيم.
نادرست

				
درست

 .13به كمك گزينه  Leader landing firstابتدا دنبال ه خط راهنما و سپس فلش و ضمايم درج ميشود.
نادرست

				
درست
 .14نشانه

براي افزودن خط راهنما به خط راهنماي قبلي كاربرد دارد.
نادرست

				
درست

 .15در فرمان  leaderبراي تولرانسگذاري هندسي ،هربار بايد گزينه  Toleranceانتخاب شود.
نادرست

				
درست

 .16در اتوكد  2008با كدام گزينه نميتوان تولرانسگذاري هندسي انجام داد؟
		
الف) Tolerance

		
ب) Leader

ج) Q leader

د) Mleader

 .17فرمان مديريت سبك خط راهنما ( )Multi leader Styleدر كدام منو است؟
		
الف) Dimension

		
ب) Format

		
ج) Tools

د) Modify

 .18كدام نشانه در نوار ابزار  Multileaderبراي همراستا كردن ضمائم شمارهگذاري كاربرد دارد؟
الف)

ج) 		

ب) 		

د)

 .19در پنجره  Geometric Toleranceكدام قس��مت مربوط به
انتخاب عاليم تولرانسهاي هندسي است؟
			
الف) Datum

ب) Tolerance

			
ج) Height

د) Sym

 .20كدام گزينه مربوط به بازرسي اندازه نيست؟
الف)
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ب)

		
ج)

د)

◄ ◄عملی (زمان  180دقیقه)
 .1هر یک از نقشههای زیر را ترسیم ،اندازهگذاری و تولرانسگذاری کنید.

رسام:
کنترل:

شماره نقشه:

عنوان نقشه:
نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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 .2هر یک از نقشههای زیر را ترسیم ،اندازهگذاری و تولرانسگذاری کنید.

رسام:
کنترل:
تصويب:
شماره نقشه:
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عنوان نقشه:
نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .3هر یک از نقشههای زیر را ترسیم ،اندازهگذاری و تولرانسگذاری کنید.

رسام:
کنترل:
تصويب:
شماره نقشه:

عنوان نقشه:
نام قطعه 1:درن بست
 2مرغك ثابت

تغییرات:
جنس:
تولرانسISO2768 :

مقیاس:
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 .4نقشه زیر را ترسیم ،اندازهگذاری و تولرانسگذاری کنید.

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:
202

عنوان نقشه :ساخت
نام قطعه .1 :محورگردان (شافت)
 .2یاتاقان آویز

تغییرات:
جنس:
تولرانسISO2768 :

مقیاس:

واحد كار دهﻢ
ترسيﻢ برش و آج در نقﺸههاي صنعتي و سايهزني تﺼاوير مجسﻢ
شماره

عنوان توانايي

توانايي
1
2

اجراي فرمانه��اي  Gradient ،Hatchو
Hatch Edit
اجراي فرمانه��اي Boundary ،Region
 Join ،Splineو Pedit

زمان
نظري

عملي

جمﻊ

2

6

8

2

4

6

توانايي اجراي فرمانهاي  Gradient ،Hatchو
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي از فراگير انتظار ميرود:
 عملكرد و كاربرد فرمان  Hatchدر نقشهكشي صنعتي را توضيح دهد. با اجراي فرمان  ،Hatchاجزاي پنجره  Hatch and Gradiantرا تشريح كند. در اتوكد انواع نقشههاي صنعتي را در حالتهاي مختلف برش رسم كند. هاشورهاي موجود يك نقشه را با فرمان  Hatch Editويرايش كند. هاشور آج در نقشههاي صنعتي را فرمان Hatchبيان كند. عملكرد و كاربرد فرمان  Gradientرا بيان كند. جزئيات سربرگ  Gradientاز پنجره  Hatch and Gradientرا معرفي كند. -با اجراي فرمان  Gradientتصاوير مجسم دوبعدي را رنگآميزي و سايهزني كند.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

2

6

8

Hatch Edit

پيﺶآزمون
 .1مفهوم و کاربرد برش در نقشهکشي چیست؟
 .2ویژگيهاي هاشور در نقشهکشي صنعتي چیست؟
 .3آج در نقشههاي صنعتي چگونه نمایش داده ميشود؟
 .4در اتوکد هاشور برش و آج چگونه ایجاد ميشود؟
 .5در اتوکد آج موضعي ،مطابق شكل روبهرو ،چگونه ایجاد ميشود؟
 .6سایهزني تصاویر مجسم در نقشهکشي صنعتي به چه منظور انجام ميشود؟
 .7در اتوکد چگونه و یا چه فرماني ميتوانیم تصاویر مجسم دوبعدي را رنگآمیزي و سایهزني کنیم؟
 .8هاشور و سایههاي موجود در یک نقشه چگونه ویرایش ميشود؟
 .9معادل انگلیسي واژه هاشور چیست؟
 .10اصطالح  Gradientبه چه مفهومي است؟

فرمان

هاشور برش

Hatch

اين فرمان براي ايجاد هاشور برش ،آج ،و غيره ،مطابق شكل

روبهرو ،اجرا ميشود.

هاشور آج

اجراي فرمان Hatch

اين فرمان به شيوههاي درجشده در جدول قابل ورود است.

شيوههاي ورود فرمان
Draw toolbar
Hatch

Draw Menu

 bhيا  Hيا  bhatchيا Hatch

Command line

مراحل اجراي فرمان  Hatchبراي هاشور برش
 .1فرمان  Hatchرا وارد ميكنيم.
 .2در پنج��ره  Hatch and Gradientو
س��ربرگ  Hatchدر قس��مت  Swatchبر
روي الگوي هاشور كليك ميكنيم.

 .3در پنج��ره  Hatch pattern palletو
س��ربرگ  ANSIالگوي هاش��ور موردنظر
( )ANSI31را انتخ��اب و ب��ر روي دكمه
OK
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كليك ميكنيم.

↵ Command:H / Hatch

مراحل اجراي فرمان  Hatchبراي هاشور برش
 .4در پنجره Hatch and Gradient

بر روي دكمه

Add pick points

كليك

ميكنيم.
 .5در پاس��خ به پيغ��ام  Pick internal point or [select object /remove Bounderies[:در نقطهاي
داخل محدود ه موردنظر براي هاشور كليك و اينتر ميكنيم.
 .6در پنجره  Hatch and Gradientبر روی دکمه

Preview

کلیک و هاشور را پیشنگری میکنیم.

 .7در ص��ورت مناس��ب ب��ودن هاش��ور اينت��ر و در غير اينص��ورت كلي��ك ميكنيم تا ب��ه پنجره
 Hatch and Gradientبازگردي��م ،آن��گاه تنظيم��ات الزم را انجام ميدهيم و س��پس بر روي دكمه
OK

كليك ميكنيم.

تنظيمات پنجره Hatch and Gradient

همانطور كه مشاهده ميكنيد در اين پنجره دو سربرگ به نامهاي  Hatchو  Gradientوجود دارد كه در اينجا

به تنظيمات سربرگ  Hatchميپردازيم و سربرگ  Gradientرا به انتهاي توانايي موكول ميكنيم.
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سربرگ :Hatch

قسمت  :Type and patternدر این قسمت نوع و الگوي هاشور (شكل ظاهري هاشور) قابل تنظیم است.

~ گزین��ه  :Typeب��راي تعیی��ن نوع هاش��ور کارب��رد دارد Predifiened .هاش��ورهاي از پیش تعریفش��ده،
 User difinedهاشورهایي که توسط کاربر تعریف ميشود ،و  customهاشور اختصاصي را ایجاد ميکنند.
~ گزینه  :Patternبراي انتخاب الگوي هاش��ور از راه فهرس��ت نامهاي هاش��ورهاي از پیش تعریف ش��ده
( )Predifinedکاربرد دارد و از راه کلیک روي دکمه

ميتوان به پنجره الگوهاي هاشور (Hatch Pattern

 )Palletدست یافت.
~ گزینه  :Swatchالگوي هاشور انتخابشده در این گزینه قابل مشاهده است ،ضمن اینکه با دوبار کلیک بر
روي الگوي نمایش دادهشده ميتوان به پنجره الگوهاي هاشور دست یافت.

ﻧﻜﺘﻪ

اگر الگوي هاشور ( Solidسطح کام ً
ال توپر) انتخاب شده باشد از راه گزینهی Swatch
رنگ آن قابل انتخاب است.
قسمت  :Angle and Scaleدر این قسمت زاویه و مقیاس(فاصله خطوط) هاشور قابل تنظیم است.
~ گزینه  :Angleبراي تنظیم زاویه هاش��ور کاربرد دارد .توجه کنید زاویهاي که در کادر  Angleوارد ميکنید
با زاویه اولیه خطوط هاشور جمع ميشود .به عبارت دیگر زاویه واردشده زاویه تغییرات خطوط هاشور است.
براي مثال ،الگوي هاشور  Ansi31که بیشترین کاربرد را در هاشور برش دارد در حالت پیشفرض داراي زاویه
 45درجه اس��ت ،در صورتيکه در کادر  Angleعدد (صفر) درج ش��ده است .بنابراین اگر شما عدد  45را در آن
وارد کنید زاویه خطوط هاشور  90درجه خواهد شد.
~ گزینه  :Scaleدر این گزینه مقیاس (بزرگي یا کوچكي) فاصله خطوط هاشور الگوهاي از پیش تعریفشده
( )Predefinedقابل تنظیم است ،به نحوي که با وارد کردن عددي در کادر مربوطه یا انتخاب ضرایب موجود از
کشو آن مقیاس هاشور نسبت به نقشه قابل تنظیم است.
توجه :توجه کنید عدد تنظیمي در گزینه  Scaleفاصله میليمتري بین خطوط هاشور نیست ،بلكه ضریب بزرگي
یا کوچكي فاصلهها نسبت به تنظیمات اولیه هاشور است.
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ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

~ گزینه  :Dobleاین گزینه براي تعریف هاشور دوتایي (متقاطع) کاربرد دارد و در صورتي فعال ميشود که
نوع هاشور توسط کاربر تعریف شود ،یعني در گزینه  Typeعبارت  User definedانتخاب شده باشد.

~ گزین��ه  :Spacingاین گزینه براي تنظیم فاصله خطوط هاش��ور کاربرد دارد ،البته اگر هاش��ور

توسط کاربر ( )User definedتعریف شده باشد.

قسمت  :Hatch originدر این قسمت نقطهي شروع ایجاد هاشور قابل تنظیم است.
~ گزینه  :User Current Originبراي استفاده از تنظیمات پیشفرض کاربرد دارد.

~ گزینه  :Specified Originبا انتخاب این گزینه کاربر ميتواند نقطه شروع ایجاد هاشور را تنظیم کند.
قسمت  :Boundariesدر این قسمت تنظیمات انتخاب محدوده هاشور انجام ميشود.
گزینه  :Add Pick Pointsیا کلیک بر روي دکمه

امكان تعیین نقطهاي در درون محدوده هاشور میسر ميشود.

ﻧﻜﺘﻪ

در این روش طبق تنظیمات پیشفرض با توجه به زاویه خطوط هاشور مرز محدوده هاشور
باید بسته باشد ،اما با تنظیم گزینه ( Gaptoleranceکه در ادامه توضیح خواهیم داد) ميتوان
محدوده درزدار را نیز هاشور زد.
~ گزینه  :Add Select Objectsبا کلیک بر روي دکمه

ميتوان مرزهاي محدوده هاش��ور را با انتخاب

اشیاء مشخص کرد.
ﻧﻜﺘﻪ

در این روش بس��ته بودن مرزهاي محدوده هاش��ور الزامي نیس��ت ،اما خطوط مرزي باید
روبهروي خطوط هاشور مطابق شكل روبهرو باشند.
~ گزینه  :Remove bounderiesبراي برگش��ت مرز هاش��ور ،یا بهعبارت دیگر خارج کردن مرزهاي انتخاب
شده از حالت انتخاب کاربرد دارد.
ﻧﻜﺘﻪ

در اتوک��د طبق تنظیمات پیشفرض ،متون از جمله متن اندازه در س��طح هاش��ور به حالت
جزیره محس��وب ميش��ود و روي آنها هاش��ور نميخورد .چنانچه بخواهیم متون هاشور
بخورد با گزینه  Removeآنرا از حالت جزیره خارج ميکنیم.
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~ گزینه  :Recreat boundaryدر این گزینه تعیین مجدد مرز هاشور به کمک چند ضلعي یكپارچه ()Polyline
و ناحیهها ( )Regionامكانپذیر است.
~ گزینه  :View Selectionبراي دیدن موقت مرزهاي انتخاب شده کاربرد دارد.
قسمت  :optionsدر این قسمت وضعیت هاشور قابل تنظیم است.
~ گزینه  :Annotativeهاشور را بهصورت ضمایم مقیاسپذیر درميآورد.
~ گزینه  :Associativeبراي کنترل وضعیت وابستگي یا ناوابستگي هاشور نسبت به اشیاء مرزي کاربرد دارد.
ﻧﻜﺘﻪ

طبق تنظیمات پیشفرض هاش��ور به اش��یاء مرزي وابسته است ،یعني با جابهجایي و یا تغییر
اندازه موضوع ،هاشور نیز جابهجا ميشود.

هاشور وابسته

هاشور ناوابسته

Associative

NonAssociative

~ گزین��ه  :Create seprated hatchsب��راي جداس��ازي چند محدوده که با هم انتخاب ش��دهاند کاربرد دارد.
یعني با فعال بودن این گزینه و انتخاب چند محدودهي هاشور ،پس از آن هاشور هر محدوده مستقل محسوب
ميشود و بهطور مستقل قابل ویرایش است.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

~ گزینه  :Draw Orderاگر چند ش��يء با هاش��ور روي هم باش��ند ،به
کمک این گزینه ميتوان تقدم یا تأخر نمایش هاش��ور را نس��بت به اش��یاء
دیگر تنظیم کرد.
~ گزین��ه :Inherit Properties

این گزین��ه امكان انتخاب الگوي

هاشور از روي هاشور موجود را میسر ميکند ،بهنحوي که با کلیک بر روي
این گزینه و س��پس انتخاب الگوي هاش��ور موجود ،هاشور در حال ترسیم
مطابق با هاشور موجود در ميآید.
اگر بر روي نشانه (

 )More Optionsکلیک کنیم قسمتي مطابق شكل

روبهرو به پنجره هاشور اضافه ميشود که تنظیمات آن به شرح زیر است:
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قس��مت  :Islandدر این قس��مت وضعیت محدودههاي چندگانه هاش��ور قابل تنظیم اس��ت ،بهنحوي که اگر
محدودهه��اي چندتایي هاش��ور به کمک گزین��ه Add select object

انتخاب ش��وند و گزینهي Island

 detectionنیز فعال باشد عملكرد گزینههاي آن به شرح زیر است:
~ گزینه  :Normalموجب هاشورخوردن محدودهها بهصورت یکدرمیان ميشود.
~ گزینه  :Outerموجب هاشورخوردن محدوده خارجي ميشود.
~ گزینه  :Ignoreموجب هاشورخوردن تمامي محدودهها بدون درنظر گرفتن مرزهاي داخلي ميشود.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

قس��مت  :Boundary retentionدر این قسمت وضعیت تبدیل مرز هاشور به چندخطي
یكپارچه یا ناحیه مشخص ميشود.
~ گزینه  :Retain boundariesاگر این گزینه فعال شود مرز هاشور ميتواند به چندخطي
یكپارچه ( )Polylineیا ناحیه ( )Regionتبدیل شود .البته به شرطي که محدوده هاشور از
طریق گزینه  Add pickpointsانتخاب شده باشد.
نﻜته :مرز  Polylineیا  Regionحاصل از فعال بودن گزینه  Retain boundaryدر واقع از
روي محدوده انتخابي تكثیر ميشود.
قس��مت  :Boundary Setاین قسمت براي تنظیم مرز هاشور بر اساس آنالیز اشیاء کاربرد
دارد .اگر مرزهاي انتخابي متعدد و ش��لوﻍ باش��د با کلیک ب��ر روي دکمه

()New

ميتوان مرزهاي موردنظر براي آنالیز را انتخاب کرد.
قس��مت  :Gaptoleranceدر این قس��مت تنظیم دقت تولرانس براي درزهاي مرز هاشور
امكانپذیر اس��ت .به نحويکه با وارد کردن عددي بین  0و  5000واحد ،مرزهایي که درز
آنها کمتر یا مساوي عدد تنظیمي تولرانس باشد هاشورپذیر ميشوند.
قس��مت  :Inherit Optionsدر ای��ن قس��مت نقطهی هاش��ور الگوبرداريش��ده از روي
هاشورهاي قبلي قابل تنظیم است.
~ گزینه  :Use Current Originشروع هاشور الگوبرداريشده مطابق با تنظیمات جاري
فایل ترسیمي است.
~ گزینه  :Use Source Hatch Originشروع هاشور الگوبرداريشده مطابق مرجع الگو
انجام ميشود.
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دستوركار شماره 1

نقشه روبهرو را در كاغذ  A4رسم و اندازهگذاري كنيد.
(زمان 15 :دقيقه)

مراحل اجرا:
 .1يك كاغذ  A4آماده و اليههاي الزم را در آن تنظيم كنيد.

تذكر :حتم ًا اليهاي بهنام  Hatchايجاد و استانداردهاي خط
هاشور را به آن اختصاص دهيد.
 .2نقش��ه اوليه را ،مطابق شكل روبهرو ،به كمك فرمانهاي
ترسيمي و ويرايشي در اليههاي مربوط ايجاد كنيد.
راهنماي��ي :ب��راي تس��ريع كار از فرم��ان  Mirrorبهمنظور
قرينهسازي استفاده كنيد.
 .3الي��ه  Dimرا ج��اري و نقش��ه را مطابق ش��كل روبهرو
اندازهگذاري كنيد.
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 .4اليه   Hatchرا جاري و فرمان  Hatchرا وارد كنيد.
↵ Command: Hatch

 .5در پنج��ره  Hatch and Gradiantالگ��وي  ANSI31را
مطابق شكل روبهرو انتخاب كنيد.

 .6به كمك گزينه  ،Addpick pointsمطابق شكل روبهرو،
درون محدودهه��اي موردنظر (نق��اط  1و  )2كليك كنيد تا
مرزهاي آن بهصورت خطچين درآيد.

 .7ب��ر روي دكمه

Preview

كليك و هاش��ور را پيشنگري

كنيد .در صورت تأييد اينتر كنيد و در غير اينصورت كليك
كنيد و در پنجره تنظيمات هاش��ور تغيي��رات الزم را انجام
دهيد ،سپس بر روي دكمه

OK

كليك كنيد.

 .8فايل خود را ذخيره كنيد.
 .9نتيج��ه كار را برای ارزش��يابي و تأييد به هنرآموز محترم
ارائه كنيد.
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ويرايﺶ هاشور

()Hatch Edit

هاشور از جمله اشیاء ترسیمي است که اغلب فرمانهاي ویرایشي نظیر Rotate ،Copy ،Move ،Erase Array

 ،Mirrorو  Trimبر روي آن قابل اجراس��ت .همچنین به کمک فرمان  Explodeميتوان هاش��ور را به اجزاي
تشكیلدهنده آن تجزیه کرد .براي مثال هاشور  ANSI31که به شكل

است ،در صورت تجزیه شدن

به خطوط مجزا تبدیل ميشود.
در اتوکد براي ویرایش ویژگيهاي اختصاصي هاش��ور فرمان  Hatch Editنیز اختصاص یافته اس��ت و به
کمک آن ميتوانیم اغلب تنظیمات هاشور را تغییر دهیم.
اجراي فرمان Hatch Edit

شيوههاي ورود فرمان

براي وارد کردن این فرمان عالوه بر شیوههاي درجشده در جدول

Modify toolbar

ميتوانی��م بر روي هاش��ور موجود دو بار کلی��ک کنیم .نتیجه آن

Object> Hatch

Modify Menu

ظاهرش��دن پنجره  ،Hatch Editمطابق شكل زیر ،که دقیق ًا مشابه

Hatch Edit

Shortcut Menu

 Heیا Hatch Edit

Command line

پنج��ره  Hatch and Gradientاس��ت و اغلب تنظیمات آن براي
ویرایش فعال است.

ﻧﻜﺘﻪ

از راه پنج��ره  Propertiesنیز
ميت��وان بیش��تر ویژگيهاي
هاشور را ویرایش کرد.
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ايجاد هاشور آج بهصورت موضعي

همانطور كه ميدانيد در نقشهكش��ي صنعتي هاشور آج اغلب
بهصورت موضعي ،مطابق شكل روبهرو ،رسم ميشود .به همين
منظور در اتوكد چندين روش به شرح زير وجود دارد.

الف) ترسيم يك خط منحني كمكي در محدوده آج و ايجاد هاشور در آن محدوده و سپس حذف خط منحني.
ب) ترس��يم منحني محدوده آج در يك اليه ويژه ،ايجاد هاش��ور آج و س��پس خاموش ك��ردن اليه مزبور.
ج) ايجاد هاشور بدون مرز به كمك فرمان  Hatchكه از طريق خط فرمان مطابق مراحل زير انجام ميشود:
		
 .1فرمان  -Hatchرا وارد ميكنيم.

↵ Command: -Hatch

تذكر :تايپ خط تيره قبل از فرمان  -Hatchدر اجراي اين روش الزامي است.
 .2حرف  Pرا بهمنظور انتخاب گزينه  Propertiesبراي انتخاب الگو و زاوي ه موردنظر وارد ميكنيم.
Specify internal point or [Properties/
↵ Select objects/draw boundary/ …]:P

 .3كلمه  ANSI37را مقابل پيغام زير وارد ميكنيم.
↵ Enter a pattern name or [?/solid/user defined]: ANSI37

 .4در پاسخ به پيغام زير به منظور تعيين ضريب فاصله خطوط آج (مثال عدد (1را وارد ميكنيم.
↵ Specify a scale for the pattern <0.25>:1

 .5عدد  90را بهمنظور تعيين زاويه خطوط آج روبهروي پيغام زير وارد ميكنيم.
↵ Specify an angle for the pattern <90>: 90

 .6حرف  Wرا بهمنظور ترسيم مرز هاشور مقابل پيغام زير وارد ميكنيم.
Specify internal point or [Properties/
↵ Select object/draw boundary/… W
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 .7بهمنظور برجاي نماندن مرز هاشور گزينه  Nرا وارد ميكنيم.
↵ >Retain polyline boundary? [Yes/No] <N

 .8اولين نقطه مرز هاشور را تعيين ميكنيم)1(.
Specify start point:

 .9نقطه بعدي مرز هاشور را تعيين ميكنيم)2(.
Specify next point or [Arc/length/undo]:

 .10نقطه بعدي مرز هاشور را تعيين ميكنيم)3(.
Specify next point or [Arc/length/undo]:

 .11براي پايان دادن به اجراي فرمان و ظاهر شدن آج ايجادشده اينتر ميكنيم.
Specify next point or [Arc/length/undo]:
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فرمان

Gradient

اي��ن فرمان براي رنگآميزي و يا س��ايهزني اش��ياء از جمله تصاوير

مجسم (دوبعدي) ،مطابق شكل روبهرو ،كاربرد دارد.
بيش��تر تنظيمات اين فرمان با تنظيمات فرمان  Hatchيكي است ،اما
آنچه متفاوت است مربوط به انتخاب رنگها و جهت نور است كه
در ادامه به آن ميپردازيم.
اجراي فرمان Gradient

شيوههاي ورود فرمان

ش��يوههاي ورود اين فرمان مطابق جدول روبهرو اس��ت .به محض
وارد ك��ردن فرم��ان پنج��ره  ،Hatch and Gradientمطابق ش��كل
روبهرو ،ظاهر ميشود.
همانطور كه مالحظه ميكنيد قسمت سمت راست اين پنجره همان

Draw toolbar
Gradient

Draw Menu

 gdیا Gradient

Command line

تنظيمات هاشور و تنظيمات قسمت سمت چپ به شرح زير است:
قس��مت  :Colorدر اين قس��مت تنظيمات رنگ زمينه با گزينههاي
زير انجام ميشود.
~ ~گزين��ه  :One Colorدر ص��ورت فع��ال بودن اي��ن گزينه فقط
از ي��ك رن��گ ب��راي رنگآمي��زي اس��تفاده
ميش��ود و ب��ا تركي��ب آن ب��ا رنگ س��فيد
(يا سياه) حالت سايه و روشن ايجاد ميشود؛
در اين حالت شدت نور در نوار روبهرو قابل

(روشن)

(سایه)

تنظيم است.
~ ~گزينه  :Tow Colorبا فعال كردن اين گزينه ،عالوه بر رنگ اول ،رنگ دومي نيز قابل انتخاب است .در اين
حالت رنگ دوم جايگزين نوار سايه و روشن ميشود.
ب��راي انتخ��اب رنگ موردنظر در هر دو گزينهي  One Colorو  Two Colorبر روي دكمه

يا داخل

كادر رنگ مربوط كليك ميكنيم.
الگوي تركيب رنگ را ميتوان توسط  9كادر مربعشكل زيرمجموعه  Colorانتخاب كرد.
قسمت  :Orientationدر اين قسمت جهت زاويه و وضعيت تقارن نور و رنگ تنظيم ميشود.
~ ~گزينه  :Centeredبا فعال بودن اين گزينه رنگ بهصورت متقارن با نور يا رنگ دوم تركيب ميش��ود و در
صورت فعال نبودن جهت آن به سمت چپ و باال متمايل ميشود.
~ ~گزينه  :Angleبه كمك اين گزينه زاويه نور يا رنگ قابل تنظيم است.

217

دستوركار شماره 2

تصوي��ر مجس��م ايزومتريك روبهرو را رس��م و س��ايهزني
(رنگآميزي) كنيد.
(زمان 15 :دقيقه)

مراحل اجرا
 .1يك كاغذ  A4آماده و اليههاي الزم را در آن تنظيم كنيد.

توجه :اليهاي بهنام  Gradبه منظور س��ايهزني ايجاد و تنظيم
كنيد.
 .2تصوي��ر اوليه را به كمك اب��زار  ،Snap/Isometricمطابق
شكل روبهرو ،رسم كنيد.

 .3فرمان  Gradientرا وارد كنيد.
↵ Command: Gradient/gd

 .4در پنج��ره  ،Gradiantمطابق ش��كل روبهرو ،از قس��مت
 Colorالگوي مشخص شده را انتخاب كنيد.
توجه :سايز تنظيمات را تغيير ندهيد.
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 .5به كمك گزينه  Addpick pointنماي سر را انتخاب و
رنگآميزي كنيد( .با زاويهي پيش فرض )O
 .6يك بار ديگر فرمان  Gradientرا اجرا و نماي روبهرو
را ب��ا همان الگ��وي قبل و زاوي��ه  270درجه رنگآميزي
كنيد.
 .7ب��ار ديگر فرمان  Gradientرا اجرا و نماي جانبي را با
همان الگو و زاويه  90درجه رنگآميزي كنيد.

 .8فرم��ان  Gradientرا وارد و در پنج��ر ه آن الگ��وي
مشخصشده در شكل روبهرو را انتخاب كنيد.

 .9به كمك گزينه  ،Addpick pointس��طح سوراخ نماي
سر را انتخاب و رنگآميزي كنيد( .با زاويهي پيش فرض
)O
توجه :ساير تنظيمات تغيير نكند.
 .10بار ديگر فرمان  Gradientرا اجرا و س��طح س��وراخ
نماي روبهرو را با زاويه  60درجه رنگآميزي كنيد.
 .11يكبار ديگر فرمان  Gradientرا اجرا و سطح سوراخ
نماي جانبي را با زاويه    300درجه رنگآميزي كنيد.
 .12فايل خود را ذخير كنيد.
 .13نتيجه كار را برای ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم
ارائه كنيد.
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ارزشيابي پاياني

◄ ◄نظري

 .1موارد كاربرد هاشور در نقشههاي صنعتي را بههمراه شكل توضيح دهيد.
 .2در شكل زیر موارد مشخصشده را معرفي كنيد.

 .3ويرايش هاشور چگونه انجام ميشود؟
 .4روشهاي ايجاد هاشور موضعي مانند هاشور آج را بنويسيد.
 .5قسمتهاي مشخصشده پنجره  Gradientدر شكل روبهرو
را معرفي كنيد.

 .6فرمان هاشور  . . . . . . . . . . . . . .است.
 .7پيشنگري هاشور با گزينه  . . . . . . . . . . . . . . . . .انجام ميشود.
 .8رنگآميزي و سايهزني با فرمان  . . . . . . . . . . . . . . . .انجام ميشود.
 .9در نقشههاي صنعتي نمايش آج نيز با فرمان  Hatchانجام ميشود.
درست

نادرست

 .10عدد تنظيمي در گزينه  Scaleپنجر ه تنظيمات هاشور فاصله ميليمتري بين خطوط هاشور است.
درست
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نادرست

 .11با دوبار كليك روي هاشور پنجره  Propertiesباز ميشود.
درست

نادرست

 .12براي اجراي هاشور از راه خط فرمان تايپ خط تيره الزامي است.
درست

نادرست

 .13كدام گزينه براي وارد كردن فرمان هاشور در خط فرمان كاربردي نيست؟
					
الف) bHatch

ب) bH

ج) 					H

د) HG

 .14با توجه به شكل روبهرو كدام گزينه براي برگشت مرز هاشور كاربرد دارد؟
		
الف) A

ب) 		B

		
ج) C

د) D

 .15كدام گزينه در شكل روبهرو مربوط به وابستگي هاشور به مرز است؟
		
الف) E

ب) 		F

ج) G

د) H

 .16براي ويرايش هاشور كدام فرمان كاربرد دارد؟
					
الف) b hatch

ب) P hatch

				
ج) Hatch Edit

د) Hatch Modify

A
B
C
D

E
G

F

H

 .17كدام گزينه صحيح معرفي شده است؟

					
الف) Normal

ب) Ignor

					
ج) Outer

د) هيچكدام

 .18سايهزني تصاوير حجم دوبعدي با كدام گزينه انجام ميشود.
				
الف) Gradient

ب) Hatch

				
ج) ISO Hatch

د) ISO Gradient
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◄ ◄عملی (زمان  180دقیقه)

تغییرات:

جنس:

رسام:

کنترل:

تولرانس:
تصویب:

شماره نقشه:

عنوان نقشه :مكانيكي
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نام قطعه:

پ) ترسيم نماي جانبي در برش از مسير B-B

ت) اندازهگذاري كامل نقشه

مقیاس:

 .1براي نقشه زیر مطلوب است؛ الف) ترسيم نماي روبهرو در برش از مسير A-A

ب) ترسيم نماي سر

 .2نقشه زیر را در الیههای الزم و با مقیاس  1:2روی کاغذ  A4افقی ترسیم و اندازهگذاري کنید.

تغییرات:
رسام:

کنترل:

عنوان نقشه :مكانيكي

جنس:

تولرانس:
تصویب:

شماره نقشه:

نام قطعه:

مقیاس:

توجه :نمایش مسیر برش دورانی (مایل) الزامی است .نماي سر بايد در حالت طول حقيقي با استفاده از دوران نماي روبهرو ترسيم شود.
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 .3نقشه زیر را در الیههای الزم روی  A4با مقیاس  1:2ترسیم و اندازهگذاري کنید.

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:
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عنوان نقشه :مكانيكي
نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .4نقشه ریختهگری زیر را دقیق ًا مانند آنچه مشاهده میکنید ترسیم و اندازهگذاری کنید.

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:

عنوان نقشه :ريختهگري
نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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 .5نقشه زیر را در الیههای الزم روی برگهی  A4ترسیم و تصویر مجسم را سایهزنی کنید.
توجه :مشخصات جدول تکمیل گردد.

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:
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عنوان نقشه :مكانيكي
نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

ISO2768

 .6هریک از تصاویر مجسم ایزومتریک زیر را در يك كاغذ  A4ترسیم کرده و به کمک فرمان  Gradientطبق الگوي كتاب سایهزنی کنید.

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:

عنوان نقشه :تصوير مجسم
نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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توانایی اجرای فرمانهای Pedit ،Join ،Region ،Boundary ،Spline
◄ ◄پس از آموزش این توانایی از فراگیر انتظار می رود:
 عملکرد و کاربرد فرمان  Boundaryرا توضيح دهد. فرمان  Boundaryرا در نقشهکشی اجرا و بهکار گیرد. عملکرد و کاربرد فرمان  Regionرا بيان كند. فرمان  Regionرا در نقشهکشی اجرا و بهکار گیرد. عملکرد و کاربرد فرمان  Splineرا توضيح دهد. فرمان  Splineرا در نقشهکشی اجرا و بهکار گیرد. عملکرد و کاربرد فرمان  Joinرا بيان كند. فرمان  Joinرا در نقشهکشی اجرا و بهکار گیرد. عملکرد و کاربرد فرمان  Peditرا توضيح دهد. فرمان  Peditرا در نقشهکشی اجرا و بهکار گیرد.مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

2

4

6

پيﺶآزمون
 .1منظور از اشیاء یكپارچه و چندپارچه چیست؟
 .2چگونه میتوان اشیاء چندپارچه را یكپارچه کرد؟
 .3مفهوم  Splineو کاربرد آن در نقشهکشی چیست؟
 .4محدوده برش موضعي در اتوکد چگونه ترسیم ميشود؟
 .5در اتوکد شكلهایی مانند شكل زیر را چگونه رسم میکنند؟
 .6برای اتصال و یكیکردن اشیاء مانند خطوط زیر چه راهحلی پیشنهاد میکنید؟
 .7چگونه میتوان پهنای خطوط یک شيء را ،مطابق شكل روبهرو ،به صورت متفاوت
تغییر داد.

 .8در اتوک��د چگون��ه میتوان منحنیه��ای چندگانهی یكپارچه مانند ش��كل زیر را به
چندخطی یكپارچه تبدیل کرد.

فرمان

Spline

این فرمان برای ایجاد منحنی نقطهیابی ،مطابق شكل روبهرو،

کاربرد دارد .منحني  ،Splineمنحني است که از شعاع خاصي
تبعی��ت نميکند بلكه با تعیین نقاطي در مس��یر منحني یا به
عبارتي نقطهیابي ترس��یم ميش��ود .این نوع منحني عالوه بر
موارد مش��خص شده شكل روبهرو ،در ترسیم فصل مشترک
احجام و شبیه آن نیز کاربرد دارد.
شيوههاي ورود فرمان
Draw toolbar

اجرای فرمان Spline

این فرمان به شیوههای درجشده در جدول وارد میشود.

Spline

Draw Menu

 Splیا Spline

Command line

مراحل اجراي فرمان Spline

 .1فرمان  Splineرا وارد میکنیم
 .2نقطه اول را تعیین میکنیم.
 .3نقطه بعدی را تعیین میکنیم.
 .4نقطه بعدی را تعیین میکنیم.
 .5نقطه بعدی را تعیین میکنیم.
 .6برای تعیی��ن نقاط مماس بر منحنی
اینتر میکنیم.

Specify first point or [object[:

Specify next point:
[Specify next point or [Close/Fit tolerance
><start tangent
[Specify next point or [Close/Fit tolerance
><start tangent
[Specify next point or [Close/Fit tolerance
↵ <start tangent>:

 .7برای مماسش��دن منحن��ی بر نقطه

↵ Specify Start tangent:

 .8برای مماسش��دن منحن��ی بر نقطه

↵ Specify End tangent:

شروع اینتر میکنیم.
پایان اینتر میکنیم.
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↵ SplیاCommand: Spline

~ [گزينه  :]Objectاین گزینه برای تبدیل یک شيء موجود به منحنی  Splineکاربرد دارد.

~ [گزينه  :]Closeبا وارد کردن حرف  Cنقطه آخر منحنی به نقطه اول وصل و یک منحنی بسته ایجاد میشود.
~ [گزينه  :]Fit toleranceبا این گزینه دقت گذر منحنی از نقاط تعیین ش��ده تنظیم میش��ود ،به نحوی که

اگر  Fit toleranceصفر باشد منحنی دقیق ًا از نقاط تعیین شده عبور میکند .در غیر اینصورت منحنی به مقدار
تعیین شده در  Fit toleranceاز نقاط تعیین شده فاصله میگیرد.

ويرايﺶ منﺤنیهای Spline

Fit tolerance = 0

Fit tolerance = 5

چنانچ��ه برروی یک منحنی  Splineکلیک کنیم ،به کمک گریپهای آن میتوانیم نقاط منحنی را ویرایش کنیم،

و اگر برروی منحنی دوبار کلیک کنیم فرمان ویژه  Splineeditوارد میشود و به کمک آن میتوانیم ویژگیهای
تخصصی منحنی  Splineرا ویرایش کنیم.
فرمان  Splineeditدر منوی  ، Modifyگزینه  Objectو همچنین نوار ابزار  ModifyIIنیز وجود دارد.

فرمان

Boundary

با اش��یاء یكپارچه و نحوه ایجاد آنها در واحد کار پنجم آش��نا ش��دید اما ش��اید تا به حال پیش آمده باشد که
بخواهید یک ش��يء خطی چندپارچه را به ش��يء یكپارچه تبدیل کنید .یكی از فرمانهای مناسب این کار فرمان
 Boundaryاست .این فرمان به دو حالت از اشیاء انتخابی ،یک شيء یكپارچه ایجاد میکند.
حالت ( Polylineچندخطی مرزی).
حالت ( Regionناحیه صلب).

ﻧﻜﺘﻪ

شيء چندپارچه

اشیاء انتخابی برای اجرای  Boundaryباید حتم ًا بسته باشند.

اجرای فرمان Boundary

ای��ن فرمان به ش��یوههای درج ش��ده در جدول روب��ه رو وارد
میشود.

شيء یكپارچه

شيوههاي ورود فرمان
Boundary

Draw Menu

 boیا  polyیا Boundary

Command line

231

مراحل اجراي فرمان Boundary

 .1فرمان  Boundaryرا وارد میکنیم.

↵ Boیا Command: Boundary

 .2در پنج��ره  ، Boundary Creationمطاب��ق
ش��كل رو به رو ،بر روی دکم��ه Pick point

کلیک میکنیم.

 .3بر نقطهای درون محدودههای مورد نظر از

Pick internal point:

اشیاء کلیک میکنیم.

Pick internal point:

 .4برای پایان دادن به اجرای فرمان اینتر میکنیم.

[گزين��ه  :]Poly lineب��ا انتخاب این گزینه ،ش��يء مرزی یكپارچه از ش��يء انتخابی تكثیر میش��ود که قابلیت
جابهجایی از روی شيء اولیه را دارد.
[گزين��ه  :]Regionبا انتخاب این گزینه ،ضمن تكثیر مرز یكپارچه محدوده داخلی اش��یاء انتخابی به یک ناحیه
تبدیل میشود که قابلیت سایهدار شدن با فرمان  Visual stylesرا دارد.
س��ایر گزینههای این فرمان مشابه قسمت سمت راست پنجره  Hatch and Gradientاست ،که قب ً
ال توضیح
داده شده است.

فرمان

Region

این فرمان برای تبدیل یک ش��يء خطی بس��ته به یک ناحیه س��طحی صلب کاربرد دارد .بدیهی اس��ت با تبدیل

س��طح داخلی اشیاء انتخابی به یک ناحیه ،مرزهای آن نیز یكپارچه میشود .عملكرد فرمان  Regionشبیه فرمان
 Boundaryاست ،با این تفاوت که خود شيء انتخابی به ناحیه تبدیل میشود و تكثیر صورت نمیگیرد.
شيوههاي ورود فرمان
اجرای فرمان Region

این فرمان به شیوههای درج شده در جدول رو به رو وارد میشود.
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Draw Toolbar
Region

Draw Menu

 regیا Region

Command line

مراحل اجراي فرمان Region
↵ Regیا Command: Region

 .1فرمان  Regionرا وارد میکنیم.

فرمان

 .2اشیاء مورد نظر را انتخاب میکنیم.

Select objects:

 .3برای پایان دادن به اجرا اینتر میکنیم.

Select objects:

Join

این فرمان برای اتصال و یكی کردن دو یا چند ش��يء خطی همجنس کاربرد دارد .همچنین به کمک این فرمان

میتوانیم کمان دایرهای را به دایره و کمان بیﻀوی را به بیﻀی تبدیل کنیم.
اشیائي که فرمان  Joinبر روی آنها قابل اجراست عبارتاند از:
( Lineخطوط)( Arcs ،کمانها)( Poly line ،چندخطیهای یكپارچه)( Splines ،منحنیها)
شيوههاي ورود فرمان

اجرای فرمان Join

Modify Toolbar

این فرمان به شیوههای درجشده در جدول وارد میشود.

Join

Modify Menu

 Jیا Join

Command line

مراحل اجراي فرمان Join

 .1فرمان  Joinرا وارد میکنیم.

↵  Jیا Command: Join

 .2اشیاء مرجع را انتخاب میکنیم (مثال ،اگر یک

Select source objects:

پاره خط انتخاب کنیم).
 .3خطوط دیگر را انتخاب میکنیم.

Select lines to Join to sorce:

در اجرای فرمان  Joinبا توجه به نوع شيء انتخابی در مرحله  2به عنوان مرجع ،پیغام مرحله  3صادر میشود،
ضمن اینکه اشیاء انتخابی باید دارای شرایط زیر باشند.
◄ ( Linesخطوط) :خطوط مورد نظر باید در یک راستا باشند ،اما میتوانند با فاصله یا بدون فاصله باشند.
Join
ﻧﻜﺘﻪ

اگر دو خط بر روی هم رسم شده باشند با فرمان  Joinبه یک خط تبدیل میشوند.
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◄ ( Arcsکمانها) :باید همش��عاع و هممرکز باش��ند ،به عبارت دیگر کمانهای انتخابی باید همه قطاعهای یک
دایره باشند.

ب��ا انتخ��اب اولین کمان به عنوان مرجع ،گزینهی  cLoseدر خط فرمان ظاهر میش��ود ،که با وارد کردن حرف L

کمان را به دایره تبدیل میکند.
◄ ( Elliptical Arcsکمانهای بیﻀوی) :در این حالت نیز کمانها باید قطاعهای یک بیﻀی باشند.

با انتخاب اولین کمان بیﻀی نیز گزینه  cLoseقابل انتخاب است و با وارد کردن حرف  Lبه بیﻀی تبدیل میشود.
ﻧﻜﺘﻪ

وقت��ی که فرمان  Joinبر روی دو یا چند کمان دایرهای یا کمان بیﻀوی اجرا میش��ود،
اتصال آنها در جهت خالف عقربههای ساعت ( )CCWانجام میشود.
◄ ( Poly linesچندخطیه��ای یكپارچه) :در این حالت ش��يء مرجع (اولین انتخاب) باید چند خطی یكپارچه
( )Poly lineباش��د ،ولی اش��یاء انتخابی ملحقش��ونده میتوانند خط ( )lineیا کمان ( )Arcباشند؛ همچنین اشیاء
انتخابی نباید با هم فاصله داشته باشند.

◄ ( Splinesمنحنیها) :با اجرای فرمان  Joinدر صورتی که ش��يء مرجع  Splineباش��د ،اش��یاء متصلش��ونده
میتواند  Splineیا  HelixباشدHelix .ها منحنیهای مارپیچاند ،در این حالت نیز منحنیهای انتخابی نباید فاصله
داشته باشند.
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فرمان

PEdit

این فرمان برای ویرایش چند خطیها کاربرد دارد .عملیاتی مانند

تبدیل چند خطی به منحنی ( ،)Splineتغییر پهنای خطوط(،)Width
یکی کردن اش��ياء ( ،)Joinبستن اشياء ( )Closeاز جمله کارهایی
اس��ت که با فرمان  Peditانجام میش��ود .همچنین اشياء انتخابی
میتوانند چند خطیهای دوبعدی یا سهبعدی باشند.
اجرای فرمان PEdit

این فرمان به شیوههای درج شده در جدول روبهرو وارد میشود.

شيوههاي ورود فرمان

البت��ه در صورتيك��ه اش��ياء چندخط��ی یکپارچه ابت��دا انتخاب
و س��پس کلیکراس��ت كني��م از طری��ق من��وی میانب��ر فرمان

ModifyII Toolbar
Object Poly line

Modify Menu

 PEیا PEdit

Command line

Poly line edit

Short CutMenu

 Poly line editقابل ورود است.
ضمن اينكه با دو باز كليك بر روي اشياء چند خطي يكپارچه
و منحنيهاي  Splineنيز اين فرمان وارد ميشود.
مراحل اجراي فرمان PEdit

↵  Peیا Command: PEdit

 .1فرمان  PEditرا وارد میکنیم.
 .2یک چند خطی یکپارچه را انتخاب میکنیم.

Select Polyline or[Multiple]:

 .3یک��ی از گزینهه��ا را وارد میکنی��م و

Enter an option[close / Join / Width / Edit

عملیات مورد نظر را انجام میدهیم.
 .4برای پایان دادن به کار اینتر میکنیم.

vertex / Fit / Spline / Decurve / ltypegen / undo]:
… Enter an option [close /

[گزینه  :]Multipleبه کمک این گزینه میتوانیم چند خط ( )lineو کمان ( )Arcرا انتخاب و ویژگیهای آنها
را ویرایش کنیم.
[گزینه  :]Closeاین گزینه برای تبدیل اشياء باز به شکلهای بسته کاربرد دارد.

مثال:

[گزینه  :]Joinعملکرد این گزینه همانند فرمان  Joinاست ،البته با شرایط خاص.
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ﻧﻜﺘﻪ
در صورتیکه ش��يء یكپارچه بس��تهای در اجرای فرمان  peditانتخاب ش��ود به جای گزینه Close

گزینه  Openظاهر میشود که با وارد کردن آن آخرین پاره خط یا کمان چندخطی حذف میشود.
[گزينه  :]Widthاین گزینه برای تغییر پهنای خطوط اشیاء کاربرد دارد ،به کمک گزینه  Widthمیتوانیم پهنای
خطوط یک شيء را مانند شكل روبهرو به صورت متفاوت تغییر دهیم.
[گزين��ه  :]Edit Vertexب��ه کم��ک این گزینه میتوانیم نقطه ش��روع چند خطیه��ا را ویرایش کنیم.
[گزينه  :]Fitاین گزینه برای تبدیل یک چند خطی با گوشههای تیز به منحنی موسوم به  Fit curveکاربرد دارد.

مثال:

[گزين��ه  :]Splineای��ن گزینه نیز برای تبدیل یک چندخطی با گوش��ههای تیز به منحن��ی  Splineکاربرد دارد.

مثال:

[گزينه  :]Decurveاین گزینه برای تبدیل منحنیهای  Splineو  Fit curveبه چندخطی یكپارچه با گوش��ههای
تیز کاربرد دارد .به عبارت دیگر نسبت به گزینههای  Splineو  Fitبه طور معكوس عمل میکند.
مثال:

با گزینه  Decurveکمانهای یكپارچه نیز ،مطابق شكل زیر ،به چند خطی تبدیل میشود.
مثال:

[گزين��ه  :]Ltype genای��ن گزینه برای ویرایش نوع خط ( )line typeچند خطیهای یكپارچه کاربرد دارد و در
دو حالت  onو  ،oﬀبه شكل زیر ،قابل تنظیم است.

[گزينه  :]Undoگزینه  Undoبرای برگش��ت عملیات انجام ش��ده بر روی چند خطیها از آخر به س��مت اول
کاربرد دارد.
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◄ ◄نظری

ارزشیابی پایانی

 .1مفهوم و کاربرد  Splineدر نقشهکشی صنعتی را به همراه شکل شرح دهید.
 .2مفهوم پیغامهای فرمان  Splineرا در روبهروی هر یک بنویسید.
↵Command: Spl
Specify first point or [object]:
Specify next point:
Specify next point or
>Or [close / Fit tolerance] < Start tangent
 .3عملکرد و کاربرد پیشفرض < >Start tangentدر پیغام فرمان Spline

را بنویسید.
 .4قسمتهای مشخص شده در پنجره شکل روبهرو را معرفی کنید.
 .5تفاوت عملکرد فرمان  Regionو فرمان  Boundaryچیست؟
 .6مراحل اجرای فرمان  Regionرا بنویسید.
 .7فرمان  Joinچه کاربردی دارد و بر روی چه اشيائي قابل اجراست؟
 .8مراحل اجرای فرمان  Joinرا بنویسید.
 .9شرایط اجرای فرمان  Joinبر روی خطوط ( )linesچیست؟
 .10شرایط اجرای فرمان  Joinبر روی کمانها چیست؟
 .11عملکرد گزینه  Closeدر فرمان  peditرا همراه با ترسیم شکل شرح دهید.
 .12تفاوت دو شکل زیر مربوط به عملکرد گزینه  .............................در فرمان  Splineاست.

 .13ناحیه صلب ( )Regionبه کمک فرمان  ....................................سایهدار میشود.
 .14برای ویرایش چند خطیها فرمان  ................................کاربرد دارد.
 .15برای تغییر پهنای خطوط یک شيء گزینه  .................................از فرمان  peditکاربرد دارد.
 .16اشياء باز ( )openرا به کمک فرمان  Boundaryمیتوانیم به شيء یکپارچه تبدیل کنیم.
				
درست

نادرست
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 .17ش��يء یکپارچه به دس��ت آمده از فرمان  Regionاز روی ش��يء انتخابی تکثیر نمیشود ،اما حاصل گزینه  Regionدر
فرمان  Boundaryتکثیر از شيء اولیه است.
				
درست

نادرست

 .18خطوط متقاطع را نیز به کمک فرمان  Joinمیتوان یکی کرد.
				
درست

نادرست

 .19اگر دو خط بر روی هم ترسیم شده باشند به کمک فرمان  Joinبه يك خط تبديل ميشوند.
				
درست

نادرست

 .20اتصال دو کمان به کمک فرمان  Joinدر جهت حرکت عقربههای ساعت صورت میگیرد.
				
درست

نادرست

 .21با فرمان  Peditاشياء چند خطی بسته ( )Closeرا میتوان به حالت باز ( )Openتبدیل کرد.
				
درست

نادرست

 .22با کدام فرمان اشياء چندپارچه به یکپارچه تبدیل نمیشود؟
الف) Boundary

		
ب) Region

		
ج) pedit

د) Width

 .23فرمان  Joinبر روی کدام شيء قابل اجرا نیست؟
		
الف) Circle

		
ب) Arc

		
ج) Polyline

د) Spline

 .24برای تبدیل یک چندخطی به منحنی کدام فرمان کاربرد دارد؟
الف) Boundary

		
ب) Region

		
ج) pedit

د) Join

 .25کدام گزینه از فرمان  Peditبرای برگشت منحنی  Splineبه چند خطی کاربرد دارد؟
		
الف) Spline

		
ب) Dcurve

		
ج) Polyline

د) Fit

 .26کدام گزینه فرمان  peditبرای ویرایش نوع خط ( )linetypeاشياء کاربرد دارد.
		
الف) typegen
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ب) Edit vertex

		
ج) lwt

د) lts

◄ ◄عملی (زمان  180دقیقه)
 .1نقشه زیر را در الیههای الزم بر روی کاغذ  A4ترسیم و اندازهگذاری کنید.
راهنمایی :برای مرز برش موضعی از فرمان  Splineاستفاده کنید.

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:

عنوان نقشه:
نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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 .2نقش��ه قطعات ش��اقول زیر را در کاغذ  A3با مقياسهاي خواسته شده ترسیم و اندازهگذاری کنید و سپس قطعات را بر
روی هم مونتاژ و نقشه ترکیبی آن را نیز با مقياس  2:1ارائه کنید.
1
توجه :اطالعات جداول مربوطه کام ً
ال تکمیل شود.

شماره

وزنه
نام قطعه

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:

تعداد

آلومينيم
جنس

استاندارد

وزن

عنوان نقشه :تركيبي
نام مجموعه :شاقول

 .1ساير اطالعات جدول را با مشورت هنرآموز محترم تعيين و در جدول بنويسيد.
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مالحظات

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .3نقشه قطعات صندلی زیر را با مقیاس مناسب در کاغذ  A3ترسیم و اندازهگذاری کنيد.

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:

عنوان نقشه:
نام مجموعه:

1

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .1در مورد نام ،عملكرد و تهيه نقشه تركيبي (مونتاژ) اين مجموعه زير نظر هنرآموز محترم تحقيق كنيد.
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 .4برای نقشه زیر مطلوب است؛

ال��ف) طراحی برگه  A4به همراه کادر و جدول مش��خصات مطابق جدول موجود و

ایجاد و تنظیم الیههای الزم.

ب) ترسیم تمامی قطعات مطابق با نقشه موجود با مقیاس و جانمایی مناسب.

		
ج) اندازهگذاری و تولرانسگذاری.

تعداد
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نام قطعه

جنس

د) طراحی و تکمیل جدول فهرست قطعات.

شماره

مشخصات

وزن

 .5نقشه زیر را ترسیم و اندازهگذاری کنید و عالئم کیفیت سطح را نیز بر روی آن درج کنید.
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واحد كار يازدهﻢ
كاربرد بلوﻙها ،استعﻼﻡ اﻃﻼعات و تقسيﻢبندی اشياء
شماره

توانايي
١

عنوان توانايي
ایجاد ،ویرایش ،و کاربرد بلوکها با
فرمانهای Wblock ، Insert ،Block

زمان
نظري
2

عملي
6

جمﻊ
8

استعالم اطالعات و محاسبات مربوط به
2

اشیاء با فرمانهای زیر مجموعه  Inquiryو

1

3

4

 Calculationو Help

3

ایجاد نقطه و تقسیمبندی اشیاء با فرمانهای
Measure ،Point ،Divide

1

3

4

توانايی ايجاد ،ويرايﺶ ،و كاربرد بلوﻙها با فرمانهای
Block Wblock ،Insert

◄ پس از آموزش اين توانايی ،از فراگير انتظار میرود:

 مفهوم و کاربرد بلوک را در نقشهکشي به کمک رایانه توضیح دهد. اجزاي پنجره Block Definationرا معرفي کند. با فرمان  ،Blockبلوک ایجاد کند. فرمان  Insertرا اجرا و جزئیات پنجره  Insertرا معرفي کند. با فرمان  ،Insertبلوکها را در نقشه درج کند. فرمان  Wblockرا اجرا و جزئیات پنجره  Write Blockرا توصیف کند. با فرمان  Wblockبلوکهای فایلی ایجاد کند. -بلوکهای پیشساخته اتوکد را از پنجرههای  Tool palletو  Design Centerفراخوانی و در نقشههای مربوط درج کند.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

2

6

8

پيﺶآزمون
 .1در اتوک��د ضمائ��م اجرایي نقش��ه مانند عالیم کیفیت س��طح و عالیم جوش��كاری چگون��ه تهیه و درج
میشوند؟
 .2مفهوم و کاربرد اصطالح  Blockچیست؟
 .3در صورتیکه عالیم پیچ و مهره در اتوکد وجود داشته باشد چگونه فراخوانی در نقشه درج میشوند.
 .4مفهوم و کارایی  Insertدر اتوکد چیست؟
 .5چگونه ميتوان یک فایل ترسیمي را در فایلي دیگر باز کرد؟

فرمان

Block

کاربرد این فرمان ایجاد بلوک از اش��ياء انتخابی اس��ت .فرض کنید می خواهیم عالیم کیفیت س��طح را که در
اتوکد موجود نیست ایجاد کنیم و در مواقع ضروری از آنها استفاده کنیم .به این منظور ابتدا عالمت مربوط
را با اس��تفاده از فرمان های ترسیمی و ویرایش��ی ایجاد می کنیم (شکل زیر) سپس با فرمان  Blockاز آن یک
بلوک می سازیم تا در مواقع ضروری از آن استفاده کنیم.
از ديگر كاربردهاي بلوكها در نقشهكشي صنعتي نمادها و عالئم اجزاي ماشين نظير عالئم پيچ و مهره،
عالئم جوش و  ...است كه البته برخي از آنها در اتوكد موجود بوده و كافي است كه آنها را از محل ذخيره
ش��ده فراخواني كرده و در نقش��ه مربوطه درج كنيم ولي به هر حال براي عالئمي كه بلوك آنها در اتوكد
موجود نيست به كمك فرمان  Blockميتوانيم بلوك مورد نظر را ايجاد كنيم.
اجرای فرمان Block

شيوههاي ورود فرمان

این فرمان مطابق جدول روبهرو وارد می شود.

Draw Toolbar

براي اينكه مراحل اجراي فرمان را كاربردي آموزش دهيم ابتدا

Block > Make

يك عالمت كيفيت سطح مطابق اس��تاندارد 1نقشهكشي صنعتي

یا  B Modیا Block

ايجاد ميكنيم.

یا BMake

Draw Menu
Command line

مراحل اجراي فرمان Block
 B ↵ 1یا Command : Block

 .1فرمان  Blockرا وارد می کنیم.

2

 .2در پنجره   ،Block Definitionدرون نوار
 Nameنام بلوک یعنی  Raرا وارد می کنیم.

3

4

 .3به کم��ک دکم��ه  Select Objects

 ،را انتخاب

ش��يء مـورد نظر ،یعن��ی

می کنیم .نتيجه آن نمايش عالمت در قسمت
پيش نمايش است.
 .4به کمک دکمه  Pick Point

(مطابق شکل روبهرو)

5
نقطه درج (محل استقرار عالمت در نقشه) را

تعیین می کنیم .ضمن اینکه میتوان مختصات نقطه درج را نیز در کادرهای مربوطه وارد کرد.
 .5بر روی دکمه

OK

کلیک می کنیم.

 .1ويژگيهاي استاندارد و عالمت كيفيت سطح را قب ً
ال آموختهايد.
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ساير تنظيمات پنجره Block Deﬁnition
قسمت base point

[گزينه  : ]Specify on- screenبا فعال کردن این گزینه نقطه درج بعد از تنظیمات دیگر و بس��ته ش��دن پنجره
 Block Definitionتعیین میشود.
قسمت object

[گزينه  :]Specify on- screenبا فعال کردن این گزینه انتخاب شيء بعد از تنظیمات دیگر و پس از بسته شدن
پنجره  Block Definitionانجام میشود.
دکمه

( )Quick Selectبرای انتخاب سریع اشیاء بر حسب خواص آنها کاربرد دارد.

[گزين��ه  :]Retainبا فعال کردن این گزینه ش��يء انتخابی پ��س از فرایند ایجاد بلوک ،به همان حالت قبلی خود
باقی میماند .برای مثال در عالمت

 ،متن  Raاز خطوط عالیم جداس��ت و پس از ایجاد بلوک در حالتی

که  Retainفعال است به همان حالت مجزا باقی میماند.
[گزينه  :]Convert to blockبا فعال کردن این گزینه عالوه بر ایجاد بلوک اشیاء انتخابی نیز به بلوک تبدیل میشوند.

[گزينه  :]Deleteبا فعال شدن این گزینه اشیاء انتخابی پس از ایجاد بلوک از صفحه نمایش حذف میشوند.
قسمت Behavior

1

[گزينه  :]Scale uniformlyبا فعال شدن این گزینه ،هنگام فراخوانی و درج بلوک ،مقیاس بلوک در همه ابعاد
یكسان خواهد شد.
[گزينه  :]Allow explodingبا فعال شدن این گزینه ،تجزیه بلوک در هنگام امكانپذیر ميشود.
قسمت Setting

[گزينه  :]Block Unitدر این گزینه واحد ابعاد بلوک قابل انتخاب است .که در فایل (کاغذ) متریک پیشفرض
آن میليمتر است.
دکمه

Hyper link

برای ارتباط بلوک با صفحات وب کاربرد دارد.

در قسمت  Descriptionتوضیحات مربوط به بلوک درج میشود.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

[گزينه  : ]Open in block editorبا فعال شدن این گزینه پس از کلیک بر روی دکمه

OK

و

پس از بسته شدن پنجره  ،Block Definitionویراستار بلوک ( )Block Editorباز و امكان تعریف
خواص پارامتری برای آن فراهم میشود که در این صورت بلوک به بلوک پویا تبدیل ميشود.
 .1گزینههاي  Annotativeو  Math block orientation to layoutمربوط به فﻀاي کاغذ در مبحﺚ پیشرفته است.
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ﻧﻜﺘﻪ

بلوکهایی که با فرمان  Blockایجاد میشوند تنها در فایل جاری (همان فایلی که بلوک در
آن ایجاد شده) قابل دستیابی است.

فرمان

INSERT

این فرمان برای فراخوانی و درج بلوک یا فایلهای ذخیره ش��ده 1در نقش��ه کاربرد دارد .فرض کنید میخواهیم

عالمت کیفیت سطحی را که قب ً
ال ساختهایم فراخوانی و در نقشه درج کنیم .باید دقت کنیم که بلوک ایجاد شده با
فرمان  Blockتنها در همان فایل که بلوک در آن ایجاد شده قابل فراخوانی و درج است .در صورتيکه بلوکهای
ایجاد شده با  ،Wblockبلوکهای پیش ساخته و فایلهاي ذخیره شده در همه فایلها قابل فراخوانی و درج است.
اجرای فرمان INSERT

شيوههاي ورود فرمان

این فرمان مطابق جدول روبهرو وارد میشود.

Draw toolbar
Block

insert Menu

 Iیا Insert

Command line

مراحل اجراي فرمان Insert

 .1فرمان  Insertرا وارد میکنیم.

 I ↵ 1یا Command : Insert

 .2در پنجره  Insertنام بلوک مورد نظر ،مث ً
ال  ،Raرا در نوار
 Nameوارد و یا با دکمه

2

نام آن را از فهرس��ت مربوطه

انتخاب میکنیم.
 .3در قس��مت  Scaleگزینه  Specify on screenرا غیر

3

فعال و مقیاس بلوک را متناسب با نقشه در راستای  Xوارد
میکنیم.
5
 .4گزینه  Explodeرا به منظور تجزیه بلوک فعال میکنیم .در مثال کیفیت س��طح اگر بلوک تجزیه نش��ود تغییر متن
4

مقدار زبری امكانپذیر نیست.

 .5بر روی دکمه

OK

کلیک میکنیم.

 .6در پاسخ به پیغام مقابل  Specify insertion point for blockمحل درج
(استقرار) بلوک را تعیین میکنیم .نتیجه آن نیز مطابق شكل روبهرو است.
......................... .1
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ﻧﻜﺘﻪ
در صورتیکه  blockفراخوانی شده تجزیه شده باشد متن آن به کمک فرمان ddEdit

و یا روشهاي دیگر قابل ویرایش است.
تنظيمات پنجره Insert

با کلیک بر روی دکمه

Browse

امكان فراخواني بلوکهای پیشس��اخته و یا حتی فایلهای ترسیمی ذخیرهشده

وجود دارد.
قسمت Insertion point

[گزين��ه  : ]Specify on-screenاین گزینه اگر فعال ش��ود ،همانند مرحل��ه  6فرایند اجرای فرمان  ،Insertنقطه
درج بلوک از طریق خط فرمان درخواس��ت میش��ود .در صورت فعال نبودن باید مختصات نقطه درج بلوک را
در کادرهای  y ،xو zوارد کنیم.
قسمت Scale

[گزينه  :]Specify on-screenاین گزینه اگر فعال شود تعیین مقیاس بلوک پس از بسته شدن پنجره  Insertدر
خط فرمان درخواست میشود .در صورت فعال نبودن تعیین مقیاس در کارهای  y ، xو  zتعیین میشود.
[گزينه  :]Uniform scaleاگر این گزینه فعال شود مقیاس جهتهای  yو  zبا جهت  xیكسان ميشود.
ﻧﻜﺘﻪ
اگر در هنگام س��اخت بلوک در پنجره  ، Block Definitionگزینه Scale uniformly

فعال شده باشد ،در هنگام فراخواني در پنجره  insertنوارهای مقیاس  yو  zو گزینه
 Uniform scaleبه صورت خودکار غیرفعال است.

قسمت Rotation

[گزينه  : ]Specify on-screenبا فعال کردن این گزینه تعیین راس��تای اس��تقرار بلوک پس از بستهشدن پنجره
 insertدر خط فرمان درخواست میشود.
[گزينه  :]Angleاگر گزینه  Specify on-screenفعال نباش��د زاویه راس��تاي استقرار بلوک در نوار  Angleقابل
تعیین است .مثالً برای درج عالمت کیفیت سطح بر روی خطوط  90درجه میتوان عدد  90را در مقابل Angle

وارد کرد که نتیجه آن به شكل
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خواهد شد.

قسمت Block unit

[گزینه :]unitاین گزینه واحد تعیین شده ابعاد بلوک در هنگام ساخت بلوک را نشان میدهد و قابل تغییر نیست.

[گزینه :]factorاین گزینه ضریب مقیاس واحد بلوک نسبت به واحد ترسیمی را در هنگام ساخت بلوک نشان

میدهد و قابل تغییر نیست.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

در اتوک��د ی��ک فرمان قدیم��ی باعنوان  Minsertوج��ود دارد که به کم��ک آن میتوان بلوک یا
فایل ترس��یمي را از طریق خط فرم��ان فراخواني کرد .در این فرمان به صورت آرایه مس��تطیلي
( )Rectangular Arrayقابل درج است .فرایند اجرای این فرمان همانند فرمان  Arrayاست.

فرمان

)Write Block( WBlock

این فرمان برای ایجاد بلوک و ذخیرهس��ازی آن در قالب یک فایل ترسیمی کاربرد دارد .همانطور که قب ً
ال در

فرمان  Blockاش��اره ش��د ،بلوکهایی که با فرمان  Blockایجاد میشوند فقط در همان فایلی که بلوک در آن
ایجاد ش��ده قابل دس��تیابیاند ،در صورتی که بخواهیم یک بلوک را در فایلهای متعدد دیگر قابل دستیابي
باشد .به کمک فرمان  Wblockبلوک مورد نظر را ایجاد و در مسیر دلخواه ذخیرهسازی و با فرمان  Insertدر
فایلهای دیگر فراخوانی و درج ميکنیم.
ﻧﻜﺘﻪ

بلوکهایي که با فرمان  Wblockایجاد ميشوند با فرمان  Openمانند فایلها قابل بازشدن هستند.
اجرای فرمان WBlock

این فرمان تنها از طریق خط فرمان وارد میشود.
مراحل اجراي فرمان Wblock
↵  Wیا Command : Wblock

 .1فرمان  Wblockرا وارد میکنیم.
 .2در پنجره  Wblockبر روی دکمه Select object

کلیک و ش��يء مورد نظر را

انتخاب و اینتر میکنیم.
 .3به کمک دکمه Pick point

نقطه درج (استقرار) بلوک را تعیین میکنیم.

 .4در نوار  ، File name and pathنام و مسیر ذخیرهسازی بلوک را مشخص میکنیم.
 .5برای تأیید و پایان کار دکمه

OK

را کلیک میکنیم.
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سایر تنظیمات پنجره  Write Block
قسمت Source

[گزین��ه  :]Blockبه کمک این گزین��ه می توان یکی از بلوکهای موجود در فایل ج��اری را با انتخاب نام آن به
صورت فایل ذخیره کرد .اين گزينه وقتي فعال است كه بلوكي در فايل جاري وجود داشته باشد.
[گزینه   :]Eniter drawingبا فعال کردن این گزینه ،تمامی ترسیمهای موجود فایل جاری به بلوک تبدیل و در
مس��یر مشخص شده ذخیره میش��ود .با انتخاب این گزینه فرمان  Wblockهمانند فرمان  Save asعمل می کند.
با این تفاوت که عمل  Purgeبه صورت خودکار بر روی آن انجام می ش��ود( .عمل  Purgeتنظيمات و الیههای
اضافی بدون استفاده مانند الیه   Def pointرا حذف می کند).
[گزینه  :]objectsبا فعال کردن این گزینه انتخاب اشياء و نقطه درج آن انجام می شود.
گزینه های زیرمجموعه   objectsو  Base pointهمانند فرمان  Blockاست.
[گزینه  :]insert unitsبا انتخاب این گزینه واحد کاری درج بلوک تعیین می شود.
قسمت Distination

نوار  Filename and pathو دكمهي

...

به منظور تعيين مس��ير و نام بلوك فايلي در حال ايجاد كاربرد

دارد .در نوار  insertunitsواحد كاري براي بلوك فايلي كاربرد دارد.
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دستوركار

سه عالمت كيفيت سطح به شكل (

Ra

،

Ra

)

Ra

ايج��اد كرده و به كم��ك  Wblockآنها را بلوك كنيد تا در موقع
لزوم در همهي فايلها به آنها دسترسي داشته باشيد.
(زمان  15دقيقه)

مراحل اجرا
 .1عالمته��اي موردنظر را مطابق با اس��تانداردهاي نقشهكش��ي
ايجاد كنيد.
 .2فرمان  Wblockرا وارد كنيد.

(

Ra

،

Ra

)

Ra

↵ Command : W

 .3در پنج��رهي  Write blockو به كمك دكمهي Select object

عالئم را انتخاب كنيد.
 .4با اينتر كردن به پنجرهي  Wblockبازگشته و به كمك دكمهي
 Pick pointنقط��هي درج بلوك را تعيين كنيد (رأس پاييني يكي
از عالئم)
 .5در كادر  ،File name and pathآدرس و نام  Rdرا براي بلوك
وارد كنيد.
 .6بر روي دكمهي

OK

كليك كنيد.

 .7در فايل��ي ديگر به كم��ك فرمان  Insertي��ك مرتبه بلوك را
فراخواني و درج كنيد.
 .8نتيج��ه را جه��ت تأييد و ارزش��يابي به هنرآم��وز محترم ارائه
كنيد.
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مراحل فراخوانی و درﺝ بلوﻙهای پیشساخته از پنجره Tool Pallet

 .1از من��وی  ،toolsگزین��ه  Palettesو س��پس زی��ر گزین��ه
 Tool palettesرا انتخاب میکنیم.
ﻧﻜﺘﻪ

همانط��ور ک��ه در ش��کل مش��اهده میکنی��د پنج��ره
 Tool palettesب��ه کمک کلیده��ای

Ctrl+3

نیز فعال

میش��ود 1ضمن اینکه با فرمان  Tool palettesاز طریق
خط فرمان نیز ميتوان به این پنجره دست یافت .عالوه
بر آن ،نش��انه

در نوار ابزار  standardنیز مربوط

به این فرمان است.
 .2در پنجره  Tool palttesبر روی س��ربرگ  Mechanicalکلیک
میکنیم (شکل روبهرو).

 .3در سربرگ  Mechanicalدر قسمت  Metric samplesبر روی
بل��وک مورد نظ��ر (مانن��د  )Shoulder screwدرگ و در صفحه
ترسیمی رها میکنیم.
 .4بر روی بلوک پیچ کلیک میکنیم تا گریﭗهای آن ظاهر شوند.
 .5بر روی گریﭗ انتخاب اندازه اس��می کلیک و اندازه مورد نظر
را انتخاب میکنیم (شکل روبهرو).

ﻧﻜﺘﻪ

بلوکهای��ی که همانن��د بلوکهای پنجره Tool palettesهس��تند و قابلیت تنظیم پارامتری
دارند را بلوکهای پویا میگویند.
 .1براي دستیابي به پنجرههاي  Tool palettesو  Design centerکلیههاي عددي قسمت تحریري صفحه کلید به همراه کلید  ctrlکاربرد دارد.
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مراحل فراخوانی و درﺝ بلوﻙهای پیشساخته
از پنجره Design center
 .1از من��وی  ،toolsگزین��ه  palettesو س��پس زیر گزینه

 Design centerرا انتخاب میکنیم.

ﻧﻜﺘﻪ

پنج��ره  Design centerب��ه کم��ک کلیده��ای
Ctrl+2

نیز فعال میشود .ضمن اینکه با فرمان

 dcenterاز طریق خط فرمان نیز ميتوان به این
پنجره دس��ت یافت .عالوه بر آن ،نش��انه

نیز

مربوط به این پنجره است.
 .2در پنجره  DESIGN CENTERمطابق ش��کل روبهرو
ب��رروی  Fasteners Metric.dwgدرگ و در صفح��ه
ترسیمی در نقطهای کلیک میکنیم.
 .3در پاس��خ به پیغامهای ظاهر شده همانند اجرای فرمان
 insertمقی��اس و زاوی��ه چرخ��ش بلوکه��ا را تنظی��م
میکنیم.
 .4به کمک فرمان  Explodeبلوکها را تجزیه میکنیم تا
هر بلوکی به صورت مجزا قابل استفاده شود.
 .5ه��ر بلوک را به مح��ل مربوطه میبری��م و آن را درج
میکنیم.

ﻧﻜﺘﻪ

بلوکهای پنجره  Design centerپویا نیس��تند.
اما با فرمانهای ویرایشی قابل ویرایشاند.
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◄ ◄نظری (زمان  60دقیقه)

ارزشیابی پایانی

 .1عملکرد و کاربرد هر یک از فرمانهای  Insert ،Blockو  Wblockزیر را بنویسید.
 .2مراحل فراخوانی و درج بلوکهای پیشساخت ه پنجره  Tool Palletsرا بنویسید.
 .3مراحل فراخوانی و درج بلوکهای پیشساخت ه پنجره  Design Centerرا بنویسید.
 .4برای تجزیه بلوک در هنگام فراخوانی گزینه  ......................................کاربرد دارد.
 .5بلوکی که با فرمان  Blockساخته میشود فقط در فایل جاری قابل دستیابی است.
			
درست

نادرست

 Wblock .6مخفف  Window blockاست.
			
درست

نادرست

 .7در پنج��ره ( Block Definationمطاب��ق ش��کل زیر) ک��دام گزین ه برای تعیین نقطه درج بل��وک کاربرد دارد.
		
الف) Pick point

		
ب) Annotative

		
ج) Select objects

د) Name

 .8در پنج��ره ( Block Definationمطابق ش��کل روبهرو) کدام
گزینه اگر فعال باش��د شيء انتخابی به بلوک تبدیل نمیشود و
به همان حالت اولیه باقی میماند.
الف) Convert to block

ب) Retain

			
ج) Delete

د) Hyperlink

 .9در پنجره ( Block Definationشکل روبهرو) عملکرد گزینه
 Scale uniformlyچیست؟
		
الف) یکسان شدن مقیاس بلوک

ب) متغیر شدن مقیاس بلوک

			
ج) تجزیه شدن بلوک

د) ارتباط بلوک با صفحات وب

 .10در پنجره ( Insertشکل زير) کدام گزینه برای فراخوانی بلوکهای پیشساخته و فایلهای دیگر کاربرد دارد.
الف) Specify on-screen

		
ب) Browse

		
ج) Factor

 .11در پنجره ( Insertشکل روبهرو) کاربرد گزینه  Angleچیست؟
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الف) تعیین زاویه ترسیم بلوک

ب) تعیین زاویه درج بلوک

ج) تعیین زاوی ه تجزی ه بلوک

د) تعیین زاوی ه مقیاس بلوک

د) unit

 .12فرمان  Wblockاز کدام طریق قابل اجراست؟
الف) خط فرمان

		
ب) منوها

		
ج) نوار ابزار

د) همه موارد

 .13در پنجره  ، Tool palletبلوکهای مربوط به نقشهکشی صنعتی در کدام سربرگ وجود دارد؟
		
الف) Model

ب) Annotation

ج) Mechanical

د) Blocks

 .14پنجر ه شکل رو به رو مربوط به چه فرمانی است؟
		
الف) Block

		
ب) WBlock

		
ج) Insert

د) Attribute Defination

 .15برای فعال کردن پنجره  Design Centerکدام کلیدهای ترکیبی
کاربرد دارد؟
		
الف)Ctrl+1

		
ب) Ctrl+2

		
ج) Ctrl+3

د) Ctrl+4
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◄ ◄عملی (زمان  180دقیقه)
.1نقشه زیر را در الیههای الزم بر روی کاغذ  A4ترسیم و اندازهگذاری کنید.

تغییرات:

جنس:

رسام:

کنترل:

تولرانس:
تصویب:

شماره نقشه:

نام قطعه:

عنوان نقشه:
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مقیاس:

راهنمایی :برای مرز برش موضعی از فرمان  Splineاستفاده کنید.

 .2نقشه زیر را در يك کاغذ  A4ترسیم و اندازهگذاری کنید .سپس عالئم كيفيت سطح را روي آن درج کنید.
توجه :اطالعات جداول مربوطه کام ً
ال تکمیل شود.

رسام:
کنترل:
تصویب:
شماره نقشه:

عنوان نقشه:
نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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 .3نقشه تركيبي زير و نقشه جداگانه را به همراه كليه ضمائم و جدول فهرست قطعات در كاغذ  A2ترسيم كنيد.
راهنمايي :براي پيچها از بلوكهاي آماده پنجرهي  Tool palletsيا  Design centerاستفاده كنيد.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه
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عنوان نقشه :تركيبي

نام مجموعه :ياتاقان

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .4برای نقشه زیر مطلوب است؛
الف) طراحی برگه  A3به همراه کادر و جدول مشخصات و ایجاد و تنظیم الیههای الزم.
			
ب) ترسیم دو نماي موجود

ج) ترسيم نماي سر در برش A-A

د) اندازهگذاري ،تولرانسگذاری و درج عالئم كيفيت سطح
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 .5نقشه زیر را در کاغذ  A4ترسیم ،اندازهگذاری و عالئم كيفيت سطح را بر روي آن درج كنيد.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه
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عنوان نقشه :ساخت

نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .6نقشه زیر را ترسیم ،اندازهگذاری و عالئم کیفیت سطح را نیز بر روی آن درج کنید.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه

عنوان نقشه:

نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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توانایی استعالم اطالعات و محاسبات اشياء
()Calculation Inquiry
◄ ◄پس از آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار میرود:
 فرمانهای استعالم اطالعات را نام ببرد. به کمک فرمان  Distanceفاصله بین دو نقطه را نمايش دهد. به کمک فرمان  Areaمحیط و مساحت اشياء را نمايش دهد. به کمک فرمان  listاطالعات اشياء را دریافت و نمايش دهد. به کمک فرمان  ID Pointمختصات ترسیمها را نمايش دهد. به کمک فرمان  Timeزمان صرفشده برای ترسیمها را مشخص کند. -از ماشینحساب اتوکد در نقشهکشی استفاده کند.

مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

1

3

4

پیشآزمون
 .1در شکل زیر فاصله مستقیم میان دایرهها چگونه اندازهگیری میشود(بدون اندازهگذاری).

 .2محیط و مساحت شکلهای هندسی در اتوکد چگونه به دست میآید؟
 .3چگونه میتوان فرمان و عملیات به کار رفته در یک نقشه را شناسایی کرد؟
 .4زمان صرف شده برای ترسیم و ویرایش یک نقشه را چگونه میتوان اندازهگیری کرد؟
 .5عملیات حسابی نظیر چهار عمل اصلی در اتوکد چگونه انجام میشود؟
 .6ماشینحساب اتوکد چه امکاناتی دارد و چگونه کار میکند؟

استعالم اطالعات

()INQUIRY

در اتوکد فرمانهایی برای دریافت اطالعات و گزارشگیری از محتویات فایل ترسیمی تدارک دیده شده که به
 Inquiryمعروف است.
این فرمانها از منوی  Toolsو ش��اخه  Inquiryمطابق ش��کل روبهرو
قابل دستیابیاند.
همچنین  Inquiryنوار ابزاری مطابق شکل زیر دارد.
در ادامه به عملکرد و نحوه اجرای هر یک از فرمانهای  Inquiryمیپردازیم.

فرمان Distance

این فرمان برای اندازهگیری فاصله و زاویه میان دو نقطه کاربرد دارد

شیوههاي ورود فرمان

و به شیوههای رو به رو قابل ورود است.
مثال :میخواهیم فاصله میان مرکز دو دایره شکل زیر را اندازه بگیریم؛

Inquiry Toolbar
Inquiry>Distance

Tools Menu

dist

Command line

مراحل اجراي فرمان Distance

 .1فرمان  Distanceرا وارد میکنیم.

↵ Command : dist

 .2نقطه اول را تعیین میکنیم(1) .

Specify First point:

 .3نقطه دوم را تعیین میکنیم(2) .

Specify Second point:

نتیجه در خط فرمان چنین است.
Distance= 30.000 , Angle in xy plane= 10, Angle from xy plane= 0
Deltax= 29.5442 , Deltay= 5.2094 , Deltaz= 0.0000

فاصله میان دو نقطه برابر  30واحد ،زاویه راستاي دو نقطه در صفحه  xو ( yنسبت به محور  10 )xدرجه ،زاویه
نس��بت به صفحههای  xو  yصفر درجه ،تغییرات  xنقطه دوم نس��بت به نقطه اول  29/5442واحد ،تغییرات y

نقطه دوم نسبت به نقطه اول  5/2094واحد  ،و تغییرات  zصفر است.
ﻧﻜﺘﻪ

واحد محاسبات در این فرمانها بر حسب واحد فایل انتخابی (کاغذ متریک یا اینچی) است.
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فرمان Area

شیوههاي ورود فرمان

این فرمان برای محاسبه مساحت و محیط شکلها کاربرد دارد

که به شیوههای رو به رو قابل ورود است.
مثال :میخواهیم مساحت و محیط مثلﺚ زیر را محاسبه کنیم.

Inquiry Toolbar
Inquiry >Area

Tools Menu

Area

Command line

مراحل اجراي فرمان Area
↵ Command : Area

 .1فرمان  Areaرا وارد میکنیم.

Specify First Corner point:

 .2گوشه اول را انتخاب میکنیم)A(.

or[ Object/Add/Subtract]:

 .3گوشه بعدی(دوم) را انتخاب میکنیم)B( .

Specify next point or press Enter for total:

 .4گوشه سوم را انتخاب میکنیم)C( .

Specify next point or press Enter for total:

 .5اینتر میکنیم.

Specify next point or press Enter for total:

نتیجه :در خط فرمان به شرح زیر است.
مساحت 400 :میلی متر مربع ،محیط  96/5685 :میلیمتر.

Area= 400.0000 , Perimeter= 96.5685

[گزینه  :]objectبه کمک این گزینه میتوانیم اشیاء یکپارچه را یکباره انتخاب کنیم.
ﻧﻜﺘﻪ

 .1در صورت انتخاب دایره به کمک گزینه  objectمحیط با عبارت  Circumferenceاعالم میشود.
 .2چنانچه ش��يء انتخابی یک شکل باز مطابق شکل روبهرو باشد توسط
نرماف��زار خطی فرض��ی از آخرین نقطه به اولین نقط��ه آن در نظر گرفته
ميشود و مساحت و محیط محاسبه ميگردد.
[گزینه  :]Addاین گزینه برای افزودن دو یا چند سطح به هم و استعالم مجموع مساحت آنها کاربرد دارد.
[گزینه  :]Subtractاین گزینه برای کم کردن سطحها و استعالم باقیمانده مساحت آنها کاربرد دارد.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

فرمان  Masspropertiesبرای محاسبه خواص جرمی ناحیهها و مدلهای سه بعدی توپر کاربرد دارد.
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دستورکار
ش��کل روبه رو را رسم کنید ،مس��احت و محیط سطح هاشور
خورده را به دست آورید.
(زمان 10 :دقیقه)

مراحل اجرا
 .1فایل ترسیمی مورد نیاز را به همراه الیههای مربوطه و کادر
و جدول تهیه کنید.
 .2شکل را رسم کنید و درون آن را هاشور بزنید.
 .3فرمان  Areaرا وارد کنید.
↵ Command: Area

 .4حرف  Oمعرف گزینه  objectرا وارد کنید.
Specify first corner point or
↵ [Object/Add/Subtract] O

 .5سطح هاشور را با کلیک بر روی خطوط آن انتخاب کنید.
Select objects:

مساحت و محیط در پیام زير گزارش میشود.
Area : 1806.1339,
Primeter : 127.2060

 .6فایل خود را ذخیره کنید.
 .7نتیج ه کار را برای ارزش��یابی و تأیید به هنرآموز محترم ارائه
کنید.
268

فرمان List

این فرمان برای دریافت اطالعات اشياء انتخابی اعم از نوع موضوع ،الیه زیربنای شيء و وضعیت مختصات y،

 xو  zشيء نسبت به سیستم مختصات جاری کاربرد دارد.
شیوههای ورود این فرمان مطابق جدول رو به رو است.
ي روبهرو را اس��تعالم
مث��ال :اطالعات مربوط ب��ه دایره 
میکنیم.
ب��رای ای��ن منظور فرم��ان  listرا وارد و پ��س از انتخاب

شيوههاي ورود فرمان
Inquiry Toolbar
Inquiry >list

Tools Menu

 liيا list

Command line

دای��ره اینتر میکنیم .نتیج��ه آن ارائه اطالع��ات دایره در
 Text Windowبه شکل زیر است.

فرمان

Status

عملکرد این فرمان همانند فرمان  listاس��ت ،با این تفاوت که بدون درخواس��ت انتخاب ش��يء یکباره تمامی
اطالعات فایل جاری را گزارش میکند.

فرمان

ID Point

ای��ن فرم��ان برای نمایش مختصات یک نقط ه انتخابی کاربرد دارد که نتیج��ه اجرای همانند فرمان  distanceدر

خط فرمان نمایش داده میشود.

فرمان

Time

این فرمان زمان س��نج اتوکد برای فایل ترسیمی جاری است که تاریخ
و زمان جاری ،زمان صرفش��ده برای ایجاد و ویرایش محتویات فایل
جاری را به نمایش میگذارد.

شيوههاي ورود فرمان
Inquiry > Time

Tools Menu

Time

Command line

ش��یوههای ورود ای��ن فرمان مطابق ج��دول روبهرو
اس��ت .پس از ورود فرمان اطالع��ات تاریخ و زمان
(مطابق شکل روبهرو) در  Text Windowبه نمایش
در میآید.
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ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

فرمان  Set variableبرای تنظیم متغیرهای سیستمی اتوکد کاربرد دارد.

كاربرد ماشینحساﺏ

()Calculator

در اتوکد دو نوع ماشینحساب سریع و معمولی وجود

دارد .ماشینحساب سریع که خود یک پالت محسوب
میشود و به ش��یوههای درجشده در جدول زیر فعال
میشود.
شیوههاي ورود فرمان
Standard Toolbar
Palettes >quick cal c

Tools Menu

 qcیا quickcalc

Command line

 Quiccalcکلیک راست در صفحه ترسیمی و انتخاب
این ماشینحساب در واقع یک ماشینحساب مهندسی
اس��ت که در شکل روبهرو قسمتهای مختلف آن معرفي
شده است.

عملیات عمومی اجرایی و برخی
فرمانهای استعالم اطالعات
نمایش��گر س��ابقه عملیات
انجام شده ضمن اینکه این
سوابق قابل محاسبه مجدد
نیز هست.
نوار ورودی دادههای محاسباتی
کلیدهای محاسباتی
استاندارد (معمولی)

کلیدهای محاسباتی
علمی و مهندسی

تنظیم و تبدیل واحدهای
متری و اینچی
ایجاد ،ویرایش و بازیابی
متغیرهای محاسباتی

ﻧﻜﺘﻪ

 .1در زبان انگلیسي کاراکتر * (ستاره) به جاي عالمت × (ضربدر)( / ،ممیز) بهجاي خط کسري
در تقسیم کاربرد دارد.
 .2از پرانتز براي تقدم محاسبات استفاده ميشود.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

نوع دیگر ،ماشینحس��اب خط فرمان اس��ت که با تایﭗ  calدر خط فرمان فعال میش��ود و با
عبارت  Expressionآماده عملیات محاسبه ميشود؛
↵Command:Cal
مثال :فرمان  calرا وارد میکنیم.
↵ >>Expression : 3*27/2
عملیات مورد نظر را تایﭗ و اینتر میکنیم.
40.5
نتیجه نیز در خط فرمان به شکل مقابل اعالم میشود.
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ارزشیابی پایانی

◄ ◄نظری
 .1فرمانهای استعالم اطالعات را نام ببرید.

 .2مفهوم هر یک از پیامهای زیر را در روبهروی آنها بنویسید.
↵ Command : Area
Specify First Corner point
or[ object / Add / Subtract:
Specify next point or press Enter for totals:

 .3عملکرد و کاربرد فرمان  listرا بنویسید.
 .4عملکرد و کاربرد فرمان  timeرا بنویسید.
 .5فرمان  .................................برای نمایش مختصات یک نقطه انتخابی کاربرد دارد؟
 .6معادل التین واژه ماشینحساب  ....................................است.
 .7در فرمان  ، Distanceفاصله میان دو نقطه عالوه بر اندازهگیری  ،اندازهگذاری نیز میشود.
		
درست

نادرست

 .8با فرمان  Areaمحیط اشياء نیز به دست میآید.
		
درست

نادرست

 .9در کدام فرمان مختصات اشياء گزارش نمیشود؟
الف) Distance

		
ج) list

ب) ID point

د) time

 .10کدام گزینه از فرمان  Areaبرای کمکردن مساحتها به کار میرود؟
		
الف) object

		
ج) subtract

ب) add

د) همه موارد

 .11فرمان  Statusدر اجرا مانند کدام فرمان عمل میکند؟
		
الف) list

		
ب) time

ج) Distance

د) Area

 .12اگر  Calرا در خط فرمان وارد کنیم کدام عبارت ظاهر میشود؟
الف) Calculator

ب) Expression

ج) Callname

د) Area

 .13در زبان انگلیسی به جای عالمت × از چه کاراکتری استفاده میشود؟
		
الف) #

		
ب) &

			
ج) $

د) *
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◄ ◄عملی(زمان  210دقیقه)
 .1نقشه ترکیبی و قطعات زیر را به همراه كليه ضمائم و جدول فهرست قطعات در كاغذ  A3ترسیم کنید.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه
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عنوان نقشه :تركيبي
نام مجموعه :جك پيچي

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .2در زير نقشه يك چرخدنده ساده ارائه شده است ،برخي از اندازهها كه داده نشده براي ساخت چرخدنده ضروري نيست
ولي براي ترس��يم نقش��ه آن نياز است لذا با استفاده از ماشينحس��اب اتوكد آنها را محاسبه كرده و سپس نقشه موجود به
همراه كليه ضمائم را در كاغذ  A4ترسيم كنيد.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه

عنوان نقشه :ساخت
نام قطعه :چرخدنده ساده

تغییرات:
جنسST50 :
تولرانسISO 2768 :
مقیاس1:2 :
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 .3نقشه تركيبي زير و نقشه قطعات به همراه كليه ضمائم و شماره و جدول فهرست قطعات در كاغذ  A2ترسيم كنيد.

راهنمايي :براي نقشه مهره از بلوكهاي آماده پنجرهي  Tool Palletيا  Design Centerاستفاده كنيد.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه
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عنوان نقشه:

نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

توانایی ایجاد نقطه و تقسیمبندی اشياء به کمک
فرمانهاي

 Divide ،Pointو Measure

◄ ◄پس از آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار میرود:
 -کاربرد نقطه در نقشهکشی را بيان كند.

 فرمانهای ایجاد نقطه را نام برده و کاربرد هر یک را بنویسید. عملکرد و کاربرد فرمان  Point styleرا توضيح دهد. فرمان  Point styleرا اجرا و جزئیات پنجره آن را معرفي كند. به کمک پنجره  Point styleشکل نقطه را تغییر دهد. به کمک فرمان  Multiple pointنقطه ایجاد کند. مفهوم و کاربرد فرمان  Divideرا توضيح دهد. به کمک فرمان  Divideاشياء را تقسیمبندی کند. مفهوم و کاربرد فرمان  Measureرا توضيح دهد. به کمک فرمان  Measureاشياء را تقسیمبندی کند.مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

1

3

4

پیش آزمون
 .1مفهوم و کاربرد نقطه در نقشهکشی چیست؟
 .2نقطه در اتوکد با چه فرمانی ایجاد میشود؟
 .3تقسیم بندی اشیائي نظیر خط و دایره در نقشهکشی به چه منظوري انجام ميشود.
 .4در اتوکد تقسیمبندی اشیاء چگونه انجام میشود؟
 .5برای ترسیم گسترش حجمهای توخالی در اتوکد چه راهحلی پیشنهاد میکنید؟

ایجاد نقطه ()Point

ایجاد نقطه در نقشهکشی صنعتی اغلب برای نشانهگذاری کاربرد دارد.
در اتوکد ايجاد نقطه از طریق چهار فرمان مطابق شكل روبهرو به منظورهای
مختلف به شرح زیر انجام میشود.
 :Single pointبرای ایجاد یک نقطه با یکباراجرای این فرمان کاربرد دارد.
 :Multiple pointبرای ایجاد چند نقطه با یکبار اجرای این فرمان کاربرد دارد.
 :Divideبرای تقسیم یک شيء به چند قسمت مساوی ،براساس تعیین تعداد قسمتها كاربرد دارد .در اين عمل ،نشانههاي
تقسيم با نقطه مشخص ميشوند.
 :Measureبرای تقسیم یک شيء به چند قسمت ،براساس تعیین طول قسمتها ،کاربرد دارد.
در اتوکد برای تعیین س��بک نقطه فرمانی به نام  Point styleوجود دارد که به کمک آن میتوان ش��کل و انداز ه نقطه را
تنظیم کرد .با توجه به این که ش��کل نقطه در حالت پیشفرض بس��یار کوچک اس��ت و به آسانی قابل رؤیت نیست ،ابتدا
فرمان  Point styleرا اجرا میکنیم.

شيوههاي ورود فرمان

اجرای فرمان Point style

این فرمان به شیوههای جدول روبهرو قابل ورود است.

Point style

Format Menu

ddptype

Command line

مراحل اجراي فرمان point style

 .1فرمان  point styleرا وارد میکنیم.

Format > point style

 .2در پنجره  point styleشکل مورد نظر را
انتخاب میکنیم.
 .3در قس��مت  ، Point sizeاندازه نقطه را
تعیین میکنیم.
 .4ب��ر روی دکمه

OK

کلیک میکنیم.

سایر گزینههای پنجره point style

[گزینه  :]Set size Relativeto screenبا فعال بودن این گزینه ،اندازه نقطه برحس��ب درصد نس��بت به صفحه

نمایش تنظیم میشود .به نحوی که پس از  zoomکردن يا اجرای فرمان  Regenاندازه نقطه مجددا ً تنظیم میشود.
[گزینه  :]Set size in Absulate unitsبا فعال کردن این گزینه اندازه نقطه به صورت واحد مطلق تنظیم میشود
و اندازه آن نیز همیشه ثابت میماند.
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ﻧﻜﺘﻪ

با تغییر سبک نقطه با فرمان  ،point styleنقطههایی که قب ً
ال ایجاد شدهاند نیز با سبک جدید تطبیق مییابند.
اجرای فرمان Multiple point

شیوههاي ورود فرمان

این فرمان به شیوههای جدول روبهرو قابل ورود است.

Draw Toolbar
Point > Multiple point

Draw Menu

مراحل اجراي فرمان Multiple point
Draw > Multiple point

 .1فرمان  Multiple pointرا وارد میکنیم.

Current point Modes: PDMode= 35 PD size : 0.00

 .2موقعیت یک نقطه را تعیین میکنیم.

Specify a point:

 .3موقعیت یک نقطه دیگر را تعیین میکنیم.

Specify a point:

 .4برای پایان اجرای فرمان کلید  Escرا فشار میدهیم.
اجرای فرمان  Single pointنیز دقیق ًا مانند اجرای فرمان  Multiple Pointاست ،با این تفاوت که تنها یک نقطه
ایجاد میکند ،یعنی پس از تعیین یک نقطه اجرای فرمان پایان مییابد .ورود فرمان  Single pointعالوه بر منوی
 ،Drawاز شیوهی خط فرمان با تایﭗ  pointیا  Poنیز امکانپذیر است.

اجرای فرمان Divide
این فرمان برای تقس��یم شيء به چند قسمت مساوی کاربرد دارد که به

شیوههاي ورود فرمان
Point > Divide

Draw Menu

 Divیا Divide

Command line

شیوههای مندرج در جدول وارد میشود.
برای اجرای فرمان  Divideموضوعی مانند خط زیر رسم میکنیم.
مراحل اجراي فرمان Divide

 .1فرمان  Divideرا وارد میکنیم.

↵  divیا Command : Divide

 .2ش��يء مورد نظر را برای تقسیم انتخاب
میکنیم.

Select object to divide:

(مثال پاره خط  ABرا انتخاب میکنیم).
 .3تعداد تقسیمات را وارد میکنیم.
(مثال عدد )5
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Enter the number of segments
]or[Block

[گزین��ه  :]Blockب��ه کمک این گزینه میتوان نام یک بلوک را وارد کرد تا از آن به جای نقطه در نش��انهگذاری
تقسیمات استفاده شود .اگر گزینه  Blockوارد شود پیامهای زیر ظاهر میشود.
نام بلوک مورد نظر را وارد کنید.

Enter name of Block to insert:

آیا بلوکها با مرکز شيء همراستا شوند؟

]Align block with object ? [Yes/No

با وارد کردن  Yesراستاي بلوک با مرکز شيء همراستا ميشود و با  Noهمراستا نميشود .به شکل زیر توجه کنید.

بلوک با مرکز شيء همراستاست

بلوک با مرکز شيء همراستا نیست

اجرای فرمان Measure

این فرمان برای تقسیم شيء به چند قسمت  ،با تعیین طول تقسیمات،
کاربرد دارد و به شیوههای داخل جدول روبهرو وارد میشود.
ب��رای اجرای فرمان  Measureموضوع��ی مانند خط زیر به طول

شیوههاي ورود فرمان
Point > Measure

Draw Menu

 meیا Measure

Command line

 45رسم میکنیم.
مراحل اجراي فرمان Measure

 .1فرمان  Measureرا وارد میکنیم.
 .2شيء مورد نظر را انتخاب میکنیم.
(مثال پاره خط  ABرا انتخاب میکنیم).
 .3طول هر قسمت را تعیین میکنیم.
(مثال عدد  8را وارد میکنیم).

 meیا Command : Measure
Select object to Measure:

]Specify length of segment or[Block

[گزینه  :]Blockبه کمک این گزینه با ورود نام یک بلوک ،از آن برای نشانهگذاری تقسیمات استفاده میشود.
ﻧﻜﺘﻪ

تقسیمبندی شيء از سمتی شروع میشود که به محل کلیک موس هنگام انتخاب نزدیکتر باشد.
گیره ش��یئي  Nodeبا نش��انه از مجموعه  osnapبراي استفاده از نقاط ترسیم شده به منظور
کمک ترسیم کاربرد دارد.
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دستورکار

تصویر گس��ترش اس��توانه جدار نازک (توخال��ی) روبهرو را  ،با
درپوش و کفپوش ،در کاغذ  A4رسم کنید:
(زمان  30 :دقیقه)

مراحل اجرا
 .1کاغ��ذ  A4افقی توأم با کادر و جدول و الیههای الزم را تنظیم
کنید.
راهنمایی :یک الیه به نام  Aidبه ضخامت  0.25برای تقس��یمات
و خطوط کمکی و یک الیه به نام  Devبه ضخامت خط  0.5برای
ترسیم گسترش ایجاد و تنظیم کنید.
 .2نمای روبهرو نمای س��ر اس��توانه را ،مطابق شکل روبهرو ،در
الیههای مربوطه رسم کنید.

 .3به کمک فرمان  Divideدایر ه نمای سر را به  12قسمت مساوی
تقسیم کنید.
راهنمایی :ش��کل نقطه را به کمک فرمان  Point styleبه صورت
× و اندازه  2واحد تنظیم کنید.
 .4به کمک فرمانهای  Textو  Arrayتقس��یمات را مطابق شکل
شمارهگذاری کنید.

 .5ب��ه کمک فرمان خط و گیرههای ش��یئی تقس��یمات را مطابق
ش��کل به نمای رو به روی اس��توانه منتقل کنید ،س��پس آنها را
شمارهگذاری کنید.
راهنمایی .1 :گیره شیئی  Nodeبرای انتقال تقسیمات کاربرد دارد.
 .2برای جلوگیری از شلوغی نقشه از درج شمارههای پشت نمای
روبهرو صرف نظر کنید.
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 .6خطی به طول محیط دایره (مطابق ش��کل زیر) رسم ،تقسیم و
شمارهگذاری کنید.
راهنمایی :با استفاده از فرمان  Areaمحیط دایره را محاسبه و در
ترسیم طول خط گسترش بهکار ببرید.

تذکر :از اندازههای تقریبی طول گس��ترش خودداری کنید .براي
اين منظور ميتوانيد اندازه محيط محاس��به ش��ده توس��ط فرمان
 Areaدر خ��ط فرمان را  (ctrl+c) copyكرده و س��پس در هنگام
اجراي فرمان  Lineبه منظور ترس��يم خط گس��ترش در پاسخ به
پيغ��ام  specify next pointدر خط فرمان آن را )paste (ctrl+v

كنيد.

 .7به کمک فرمان  Copyو گیرههای شیئی یالهای نمای روبهرو را مطابق شکل زیر به تصویر گسترش انتقال دهید.
راهنمایی :یال شماره  4را در نمای روبهرو مطابق شکل به الیه  Aidتغییر دهید و اندازه آن را دقیق کنید.
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 .8به کمک فرمان  Splineو گیرههای شیئی ،منحنی گسترش را مطابق شکل زیر رسم کنید.

 .9تصویر حقیقی صفحه نصب ش��ده (درپوش) را به کمک فرمان بیضی ،مطابق شکل زیر ،باالی نمای روبهرو
رسم کنید.
 .10به کمک فرمان  Copyو  Rotateدرپوش و کفپوش را بر روی تصویر گسترش منتقل کنید.
راهنمایی :از گزینه  Refrenceدر فرمان  Rotateبرای چرخش شبهبیضی در راستای قائم کمک بگیرید.
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ارزشیابی پایانی

◄ ◄نظری
 .1فرمان های ایجاد نقطه را نام ببرید.
 .2کاربرد فرمان  Point styleچیست؟

 .3مفهوم هر یک از پیامها را روبهروی آن بنویسید.
						
فرمان  Divideرا وارد کنید.

		

↵ Command: Divide
Select object to divide:

Enter the number of segments or Block]:

 .4مفهوم هر یک از پیامهای زیر را در رو به روی آن بنویسید.
			
فرمان  Measureرا وارد میکنیم.

			

↵ Command: Measure
Select object to Measure:

Specify leangth of Segment or [Block]:

 .5سبک نقطه با فرمان  ........................................تنظیم میشود.
 .6برای تقسیمبندی اشياء براساس طول تقسیمات فرمان  ................................کاربرد دارد.
 .7با تغییر سبک نقطه توسط فرمان  ،Point styleنقطههای قبلی نیز با سبک جدید تطبیق مییابند.
		
درست

			

نادرست

 .8با فرمان  Multiple pointنمیتوان یک نقطه ایجاد کرد و از فرمان خارج شد.
		
درست

نادرست

 .9در پنجره  ،Point Styleمطابق ش��کل روبهرو ،گزین��ه ..........................
برای تنطیم اندازه نقطه درست است.
		
الف) A
			
ج) C

ب) B
د)  Aو C

 .10در تقس��یمبندی اش��ياء با فرمان  Measureتقسیمبندی از سمتی شروع
میشود که .....................................
		
الف) به محل انتخاب نزدیکتر است

A
B
C

ب) از محل انتخاب دورتر است
ج) به وسط شيء انتخابی نزدیکتر است
د) فرقی نمیکند
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◄ ◄عملی (زمان  180دقیقه)
 .1براي هر يك از نقشههاي زير مطلوب است:
الف) تنظيم برگه و اليههاي موردنياز .ب) ترسيم نقشه قطعه و گسترش مربوطه .ج) اندازهگذاري نقشه.
راهنمايي :تقسيمبندي و خطوط كمكي را در اليهي كمكي ايجاد كرده و در موقع اندازهگذاري خاموش كنيد.

رسام
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کنترل
تصویب
شماره نقشه

عنوان نقشه:
نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه

عنوان نقشه:

نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه
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عنوان نقشه:

نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .2نقش ه زیر را به صورت کامل در کاغذ  A4ترسیم و نمای روبهرو و جانبی را اندازهگذاری کنید.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه

عنوان نقشه:

نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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رسام

عنوان نقشه:
کنترل

تصویب

جنس:

تولرانس:

نام قطعه:
شماره نقشه

تغییرات:
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مقیاس:

 .3نقشه زیر را به همراه گسترش و تصویر مجسم در کاغذ  A4ترسیم کرده و دو نمای قائم و افقی را اندازهگذاری کنید.

واحد كار دوازدهم
خطوط ساختاری و نحوه نمایش اشیاء
شماره

توانایي
١

2

عنوان توانایي
ایجاد و ویرایش خطوط ساختاری
()Multi line ،Ray ،Constraction line
کار با فرمانهای Revision cloud ،Sketch
Draw order ،Wipe out

زمان
نظري

عملي

جمع

2

2

4

2

2

4

توانایی ایجاد و ویرایش خطوط ساختاری
(فرمانهای )Multi line ،Ray ،Construction line
◄ ◄پس از آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار می رود:
 انواع و كاربرد خطوط ساختاری را بيان كند. با اجرای فرمان  Construction lineخطهای بینهایت رسم کند. عملکرد و کاربرد گزینههای فرمان  Construction lineرا توضيح دهد. با اجرای فرمان  Rayخطهای شعاعی رسم کند. عملکرد و کاربرد فرمان  Multi lineرا توضيح دهد. با اجرای فرمان  Multi lineچندخطی موازی رسم کند. کاربرد گزینههای فرمان  Multi lineرا بيان كند. سبک چندخطیها را با فرمان  Multi line Styleمدیریت کند. چندخطیهای موازی را با فرمان  Multi line Editویرایش کند.مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

1

3

4

پیش آزمون
 .1تفاوت خط و پارهخط را همراه با شکل دستی بیان کنید.
 .2مفهوم  Constructionچیست؟
 .3در اتوکد خط بینهایت چگونه رسم میشود؟
 .4مفهوم  Rayچیست؟
 .5پرسپکتیو (تصاویر نقطه فراري) مطابق شکل روبهرو در
اتوکد چگونه رسم ميشود؟

 .6در اتوکد چگونه میتوان دو یا چند خط موازی را همزمان رسم کرد؟
 .7کاربرد چند خطیهای موازی در نقشه کشی چیست؟
 Multi line .8با  Poly lineچه تفاوتی دارد؟

فرمان

Construction line

این فرمان برای رس��م خطوط بینهایت موس��وم به خطهای س��اختاری کاربرد دارد .همانطور که از ریاضی به

خاطر داریم ،خط دارای طول بینهایت است و پاره خط بخشی از خط است که دو سر آن معلوم است .واقعیت
این است که آنچه در اتوکد با فرمان  lineرسم میشود پارهخط است ،اما به دلیل کاربرد زیاد به آن خط اطالﻕ
میش��ود .به همین دلیل فرمان خاصی برای رسم خطهای بینهایت به نام  Construction lineیا  Xlineتدارک
دیده ش��ده که به نوبه خود کاربردهای ویﮋهای دارد .در رس��م این نوع خطها به سهولت با تعیین یک نقطه خط
ایجاد میشود .به عبارتی خط وجود دارد و فقط محل آن مشخص میشود ،ضمن اینکه انتهای هر خط نامعین
و مطابق شکل زیر به لبههای صفحه نمایش منتهی میشود.
در ای��ن فرایند با اجرای فرمان  ،Xlineچند نوع خط س��اختاری میتوان رس��م کرد ک��ه با تنظیم گزینههای
مربوطه قابل دستیابی است.

اجرای فرمان )Xline( Construction line

شیوههاي ورود فرمان

این فرمان به شیوههای درج شده در جدول قابل ورود است.

Draw Toolbar
Construction line

Draw Menu

 xlیا Xline

Command line

مراحل اجراي فرمان (Xline)Construction line

 .1فرمان  xlineرا وارد میکنیم.

↵  Xlیا Command : xline

 .2یک نقطه (محل استقرار خطوط) را تعیین میکنیمSpecify a point or[Hor/ver/ Ang / Bisect / Offset] .
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 .3نقطه عبور (راستای خط) را تعیین میکنیم.

Specify through point:

 .4نقطه عبور دیگری را تعیین میکنیم.

Specify through point

 .5برای پایان اجرای فرمان اینتر میکنیم.

Specify through point

[گزینه  :]Horاین گزینه برای ترس��یم خطهای بینهایت
افقی مطابق شکل روبهرو کاربرد دارد.
[گزینه  :]Verاین گزینه برای ترس��یم خطهای بینهایت
قائم کاربرد دارد.
[گزینه  :]Angاین گزینه برای ترس��یم خطهای بینهایت
با زاویهی معین کاربرد دارد.
[گزینه  :]Bisectاین گزینه برای ترس��یم خطهای بینهایت متقاطع کاربرد دارد ،به نحوی که هر خط نیمس��از
زاویهای است که با سه مﺆلفهی رأس ،راستای ضلع اول ،و راستای ضلع دوم تعیین میشود.
زاویه رأس

شروع زاویه
( راستاي ضلع اول)

انتهاي زاویه
ﻧﻜﺘﻪ

( راستاي ضلع دوم)

در گزینه  Bisectبا توجه به اینکه با یکبار اجرای فرمان  Xlineچندین خط میتوان رسم
نمود ،برای خطهای بعدی رأس و راستای ضلع اول زاویه ثابت و فقط راستاي ضلع دوم
زاویه درخواست ميشود تا خط  Xlineاز نیمساز زاویه بعدی بگذرد.
[گزین��ه  :]oﬀsetای��ن گزینه برای تکثیر موازی خط��وط کاربرد دارد ،به نحوی
که خط انتخابی برای تکثیر میتواند از جنس  line، plineو  Xlineباش��د ،یعنی
صرفنظر از خط انتخابی  ،خط تکثیر شده از جنس  Xlineمیشود.
ﻧﻜﺘﻪ

عملکرد گزینه  Offsetدر فرمان  Xlineو زیر گزینههای
آن ش��بیه عملکرد فرمان ویرایش��ی  Offsetاست ،با این
تفاوت که تنها بر روی خطوط قابل اجراست.
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فرمان

RAY

این فرمان برای ترس��یم خطهای شعاعی( 1مطابق شکل زیر) کاربرد دارد .خطهای شعاعی خطهایی هستند که

نقطهی شروع آنها معین ولی انتهای آنها نامعین است و به صورت ظاهری به لبه صفحه نمایش ختم میشود.
جهت این خطها با نقطه گذر موس��وم  through pointتعیین میش��ود .یکبار اجرای فرمان  Rayامکان ایجاد
چندین خط شعاعی را میسر میکند .یکی از کاربردهای خطهای شعاعی ترسیم تصاویر نقطه فرار ،مطابق شکل،
است.

اجرای فرمان RAY

این فرمان به شیوههای درج شده در جدول قابل ورود است.

شيوههاي ورود فرمان
Ray

Draw Menu

Ray

Command line

مراحل اجراي فرمان Ray
 .1فرمان  Rayرا وارد میکنیم.

↵ Command :Ray

 .2نقطه شروع را تعیین میکنیم.

Specify start point:

 .3نقط��های به عنوان محل گذر خط ش��عاعی
تعیین میکنیم.
 .4نقطه گذر خط شعاعی بعدی را تعیین میکنیم.

Specify through point:

 .5برای پایان کار اینتر میکنیم.

Specify through point:

 .1به خطهاي شعاعي ،نيمخط نيز ميگويند.
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Specify trough point:

دستورکار شماره 1

پرس��پكتيو يك نقطه فرار روبهرو را به كمك فرمان Ray

ترسيم كنيد.
(زمان  20 :دقیقه)
راهنمايي :براي بهدست آوردن نقطه فرار ( )V.Pيالهاي
طولي قطعه را ادامه دهيد تا همديگر را قطع كنند.

مراحل اجرا
 .1نم��اي روبهروي قطعه را مانند ش��كل روبهرو ترس��يم
كنيد.
توج��ه :اليهاي به نام  V.Pب��راي خطوط فرار با ضخامت
 0/25تهيه و تنظيم كنيد.
 .2خطوط فرار را در اليه  V.Pبه كمك فرمان  Rayمطابق
شكل روبهرو ترسيم كنيد.

 .3لبههاي انتهاي قطعه كه در ديد مس��تقيم قرار ميگيرند
را مطابق ش��كل روبهرو در فاصله  50نس��بت به نقطه B

ترسيم كنيد.

 .4خطوط اضافي را نس��بت به لبههاي قطعه مطابق شكل
روبهرو حذف كنيد.
 .5فايل خود را ذخيره كنيد.
 .6نتيجه كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم
ارائه كنيد.
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فرمان

پنج جزء

Multi line

این فرمان برای ایجاد چند خطی موازی (شکل رو به رو) کاربرد دارد.

ده جزء

چند خطی موازی ش��يء یکپارچهای است که میتوانیم خواص
ه��ر ی��ک از خطها را تنظی��م کنیم .چند خطیه��ای موازی در

دو جزء

نقشههای ترافیک ،ساختمان و تأسیسات کاربرد دارد.

شیوههاي ورود فرمان

اجرای فرمان Multi line

این فرمان به شیوههای درج شده در جدول روبهرو قابل ورود

Multi line

Draw Menu

است.

 mlیا Mline

Command line

مراحل اجراي فرمان Multi line

 .1با ورود فرمان  Multi lineبالفاصله تنظیمات جاری ظاهر
میشود.

 Mlیا Command: Mline
Current setting: Justification= Top, Scale = 1.00,
Style = standard

 .2نقطه شروع چند خطی را تعیین میکنیم.

Specify start point:
or [Justification / Scale / Style]:
Specify next point:

 .3نقطه بعدی چند خطی را تعیین میکنیم.
 .4نقطه بعدی را تعیین میکنیم.
 .5برای پایان دادن به اجرا اینتر و یا حرف  Cرا وارد میکنیم.

Specify next point or [undo]:
]Specify next point or [Close / undo

[گزینه  :]Justiﬁcationاین گزینه برای تنظیم نقطه کنترل یا تراز چند خطی کاربرد دارد.
نقطه کنترل ،نقطهای است که هر یک از خطهاي چند خطی نسبت به آن تنظیم میشود و دارای سه حالت زیر است:

[گزینه  :]scaleاین گزینه برای تنظیم ضریب فاصله میان خطها کاربرد دارد.

ﻧﻜﺘﻪ

 .1عدد وارد ش��ده در گزینه  scaleبه عنوان ضریب مقیاس محسوب میشود و الزام ًا این عدد
فاصله میان خطها نیست ،بلکه در فاصله اولیه ضرب میشود.
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[گزینه  :]styleاین گزینه برای انتخاب سبک چند خطی موازی کاربرد دارد .سبک چندخطی را در مبحﺚ بعدی
توضیح خواهیم داد.

فرمان

Multi line style

ای��ن فرمان برای مدیریت س��بک چندخطی موازی کاربرد دارد .در هر س��بک نوع و تع��داد خطها ،فاصله میان
خطها و خواص عمومی آنها قابل تنظیم است .در هر سبک تا  16خط را میتوان انتخاب و تنظیم کرد.
اجرای فرمان Multi line style

این فرمان به شیوههای درج شده در جدول رو به رو قابل ورود است.

شیوههاي ورود فرمان
Multi line style

Format Menu

Ml style

Command line

مراحل اجراي فرمان Multi line style
↵ Command: ml style

 .1فرمان  ml styleرا وارد میکنیم.

 .2در پنجره  Multi line styleعملیات تنظیمی مورد نظر را انجام میدهیم.
 .3بر روی دکمه

OK

کلیک میکنیم.

تنظیمات پنجره Multi line style
جاری کردن سبک
ایجاد یک سبک جدید
اصالح یک سبک
تغییر نام سبک
حذف یک سبک
بارگذاری سبکهایی که در فایل  Mlineذخیره شدهاند
ذخیرهسازی سبک
پیشنمایش سبکها

ﻧﻜﺘﻪ

سبکهایی که در آن ترسیم وجود دارد قابل اصالح نیستند پس بهتر است ابتدا تنظیمات الزم
انجام شود و سپس مورد استفاده قرار گیرند.
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فرمان

Multi line Edit

این فرمان براي ویرایش و اصالح چند خطيهاي موجود ،کاربرد دارد .براي مثال شکل زیر فرآیند ویرایش چند
خطيها به منظور اصالح تقاطع این خطوط به کمک فرمان  Multi line Editرا نشان ميدهد.

دومین چندخطي انتخابي

نتیجه

اجرای فرمان Multi line Edit
این فرمان به شیوههای درج شده در جدول قابل ورود است.

اولین چندخطي انتخابي

شیوههاي ورود فرمان
… Object > Multi line

Modify Menu

Ml edit

Command line

دبل کلیک روي چندخطی موازی
( )Multi lineموجود
مراحل اجراي فرمان Multi line Edit

 .1فرمان ml editرا وارد میکنیم.

↵ Command: ml edit

 .2در پنجره ( Multi line Edit toolsمطابق
ش��کل روبهرو) حالت مورد نظر را انتخاب
میکنیم.

 .3چند خطی اول را انتخاب میکنیم.

Select first mline:

 .4چند خطی دوم را انتخاب میکنیم.

Select second m line:

به دلیل گویا بودن ش��کلهای مربوط به گزینههای پنج��ره  Multi line Edit toolsاز توضیح اضافی صرفنظر
کردهایم.
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ﻧﻜﺘﻪ

اگ��ر فرمانه��اي  Trimو  Extendب��ر روي چند خطيهاي موازي اجرا ش��ود ،در
پیغام آخر سه گزینهي  Closed ،Openو  Mergedاضافه ميشود که نظیر آنها در
پنجرهي  Multi lines Edit Toolsنیز وجود دارد و عملکردي مانند هم دارند.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

چند خطيهاي موازي تا زماني که تجزیه نشوند توسط فرمانهاي Fillet ،Chamfer
 ،Offsetقابل ویرایش نیستند .هر چند ،چندخطیهای موازی به کمک فرمان Explode

قابل تجزیه بوده و همانند س��ایر خطها یا فرمانهای ویرایشی ،اصالح میشوند ،اما
باید توجه کنید که چندخطیها اگر تجزیه ش��وند ویﮋگیهای اختصاصی خود را از
دست میدهند و به راحتی قابل برگشت نیستند .به همین منظور فرمان  Ml editتهیه
شده است که در ادامه به نحوه اجرای آن میپردازیم.
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دستورکار شماره 2
نقش ه تأسیس��اتی سیستم گرمایش شوفاژ مطابق شکل روبهرو
را ترسيم كنيد..
(زمان  30دقیقه)

مراحل اجرا
 .1فایل ترس��یمی محتوی کادر و ج��دول و الیههای الزم را
تهیه کنید.
 .2پالن س��اختمان را به کمک فرمان ( M lineمطابق ش��کل
روبهرو) رسم کنید .نمادهای شوفاژ قراردادی است.

 .3به کمک فرمان  Multi line styleیک س��بک جدید به نام
 Tasisatایج��اد کنی��د و تنظیمات آن را مطابق پنجره ش��کل
روبهرو انجام دهید.

 .4به کمک فرمان  Mlineسیس��تم لولهکش��ی گرمایشی را در
الیهای به نام  Tasisatرسم کنید.
 .5فایل خود را ذخیره کنید.
 .6نتیج�� ه کار را برای ارزش��یابی و تأیید ب��ه هنر آموز محترم
ارائه کنید.
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ارزشیابی پایانی

◄ ◄نظری

 .1مفهوم و کاربرد  Construction lineرا بنویسید.
 .2کاربرد گزینههای  Bisect, Ang, Ver, Horدر فرمان  Construction lineبنویسید.
 .3مفهوم پیغام  Specify trough pointدر فرمان  Rayچيست؟
 .4مفهوم و کاربرد  Multi lineرا بنویسید.
 .5فرمان  Construction lineدر خط فرمان باید با عبارت  .............................وارد شود.
 .6در فرمان  Multi lineگزینه  .....................................برای تنظیم فاصله میان خطها کاربرد دارد.
 .7انتهای خطهای  Xlineبا اجرای  Zoomدر صفحهی نمایش پیدا میشود.
			
درست

نادرست

 .8سبکهای  Multi lineکه استفاده شدهاند قابل اصالح نیستند ،مگر اشياء آنها پاک شوند.
			
درست

نادرست

 .9چندین خط موازی مش��ابه ش��کل روبهرو که با فرمان  Multi lineایجاد شدهاند ،یک
شيء محسوب میشوند.
			
درست

نادرست

 .10برای تكثير یک خط بینهایت ( )Xlineاز روی یک پارهخط (( )lineمطابق ش��کل)
کدام گزینه کاربرد دارد.
		
الف) Hor

		
ب) Ver

		
ج) Bisect

د) offset

 .11برای ترسیم تصاویر نقطه فراری (پرسپکتیو) کدام فرمان مناسبتر است.
		
الف) Xline

		
ب) Ray

ج) Multi line

د) Spline

 .12در فرمان  Multi lineکدام گزینه برای تنظیم نقط ه کنترل یا تراز چندخطی کاربرد دارد؟
		
الف) Scale

		
ب) Style

ج) Justification

د) Point

 .13برای تنظیم نقطه کنترل ( Multi lineمطابق شکل روبهرو) کدام گزینه کاربرد دارد.
		
الف) Zero

		
ب) Center

		
ج) top

د) Bottom

 .14کدام گزینه در پنجره  Multi line styleبرای بارگذاری سبکهای ذخیره شده کاربرد دارد.
		
الف) New

		
ب) Rename

		
ج) load

د) Save
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◄ ◄عملی(زمان  150دقیقه)
 .1نقشه ساختمانی زیر را با مقیاس  1:100ترسیم و اندازهگذاری کنید.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه
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عنوان نقشه :پالن
نام مجموعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .2نقشه ساختمانی زیر را با مقیاس  1:100ترسیم و اندازهگذاری کنید.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه

عنوان نقشه :پالن
نام مجموعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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 .3نمای سر (پالن) نقشه زیر را در کاغذ  A4با مقیاس 1:100ترسیم و اندازهگذاری کنید.

راهنمايي :براي اندازهگذاري مطابق نقشه موجود از گزينه  Fixed length extension lineدر تنظيمات سبك اندازهگذاري
استفاده كنيد.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه
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عنوان نقشه :پالن
نام مجموعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .4پالن و سيستم لولهكشي شوفاژ زير را با مقياس  1/1000در كاغذ  A4ترسيم كنيد.
راهنمايي :براي ترسيم خطوط لوله از فرمان  Multilineاستفاده كنيد.

رسام

عنوان نقشه :پالن لولهكشي

کنترل

آب سرد و گرم بهداشتي

تصویب
شماره نقشه

نام مجموعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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توانایی کار با فرمانهاي
Draw order ،Wipe out ،Revision Cloud ،Sketch
◄ ◄پس از آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار میرود:
 با اجرای فرمان  Sketchخطهايی را به صورت دست آزاد رسم کند. تنظیمات فرمان  Sketchرا انجام دهد. مفهوم و کاربرد فرمان  Revision cloudرا توضيح دهد. با اجرای فرمان  Revision cloudشکلهای ابری ایجاد کند. مفهوم و کاربرد فرمان  Wipoutرا توضيح دهد. فرمان  Wipoutرا در کار عملی اجرا کند. مفهوم و کاربرد فرمان  Draw orderرا توضيح دهد. فرمان  Draw orderرا در ترتیب نمایش اشياء اجرا کند.مدت زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

1

3

4

پیشآزمون
 .1مفهوم و کاربرد  Sketchدر نقشهکشی چیست؟
 .2در اتوکد چگونه میتوان خطهای دست آزاد رسم کرد؟
 .3مفهوم عبارت  Revision cloudچیست؟
 .4آیا در نقشهکشی مشابه شکل روبهرو کاربرد دارد؟

 .5چگونه در اتوکد شکل پرسش  4را رسم کنیم؟
 .6مفهوم اصطالح  Wipe outدر علوم فنی چیست؟
 .7در شکل روبهرو بدون استفاده از پاک کردن خطوط چگونه میتوان متن را بر خطهای
شکل اولویت داد.
 .8تقدم متن و اندازه در نقشه نسبت به سایر ترسیمات چگونه کنترل و تنظیم میشود؟

فرمان

SKETCH

این فرمان برای ترسیم خط دست آزاد (مطابق شکل نقشه ایران)

کاربرد دارد .خط دس��ت آزاد از پارهخطهای پی در پی تش��کیل
ش��ده اس��ت ،که طول پارهخطه��ا ابتدا تعیین و س��پس حرکت
مکاننما مس��یر ایجاد آنها را مشخص میکند .این فرمان تنها از
راه خط فرمان قابل اجراست.

مراحل اجراي فرمان Sketch
 .1فرمان  Sketchرا وارد میکنیم.
 .2طول پارهخطها را تعیین میکنیم.
 .3در محل مورد نظر کلیک و با حرکت موس
خط دست آزاد را رسم میکنیم.
 .4برای قطع موقت ترسیم کلیک میکنیم.
 .5برای شروع مجدد ترسیم کلیک میکنیم.

Command: sketch
Record increment <1.0000>:
Sketch pen exit Quit Record
Erase connect : < pen up > :
> < pen up
> < pen down

 .6برای پایان یافتن کار اینتر میکنیم.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

پارهخطهای تش��کیل دهنده  Sketchدر حالت پیشفرض از یکدیگر مستقلاند و از جنس
پارهخطهای فرمان  lineهستند ،اما به کمک متغیر سیستمی  skpolyمیتوانیم به روش زیر
ماهیت آن را از جنس  Poly lineتعیین کنیم؛
↵ Command : skploy
↵ Enter New Value for skploy < 0> 1

دراین نوع تنظیم عدد  0منجر به مستقل بودن پارهخطها و عدد  1منجر به یکپارچه بودن
پارهخطها میشود.
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فرمان

REVISION CLOUD

این فرمان به منظور ایجاد یک ش��کل ابری و متش��کل از

کمان برای مش��خص کردن قس��متی از نقشه کاربرد دارد.
برای مثال در نمایش نمای جزئی ( )Detailدر نقشه مانند
ش��کل زیر که اغلب ترسیمات نقش��ه دایره است کاربرد
شکل ابری به جای دایره مناسبتر است.
شیوههاي ورود فرمان

اجرای فرمان Revision cloud

این فرمان به ش��یوههای درج شده در جدول روبهرو وارد
میشود.

Draw Toolbar
Revision cloud

Draw Menu

revcloud

Command line

مراحل اجراي فرمان revision cloud
↵ Command: revcloud

 .1فرمان  revcloudرا وارد میکنیم.
 .2نقطه شروع را تعیین میکنیم.

> Specify start point or [Arclength / Object/Style] < object

 .3مکاننما را در مسیر مورد نظر هدایت میکنیم.

Guid cross hairs along cloud patch

 .4براي توقف ترسیم اینتر ميکنیم.
 .5براي پایان دادن به کار اینتر ميکنیم.

>Reverse Direction ]Yes/No[ <No

[گزینه  :]Arc lengthبا این گزینه طول کمینهی وتر کمان ( )Minimumو طول بیشینه وتر کمان ()Maximum

تعیین ميشود ،ضمن اینکه طول بیشینه نميتواند از سه برابر طول کمینه بیشتر شود.
[گزینه  :]objectبه کمک این گزینه میتوان اش��یاء موجود مانند مستطیل روبهرو
را به شکل ابری تبدیل کرد.
[گزینه  :]Styleبا این گزینه س��بک کمانهای ش��کل اب��ری با دو حالت Normal

(عادی) و ( Calligraphyخوش نویسی) قابل تنظیم است( .مطابق شکل)
Calligraphy

Normal

ﻧﻜﺘﻪ

در هنگام ترس��یم ش��کل ابری اگر نقطه آخر به نقطه اول نزدیک ش��ود به صورت خودکار ش��کل

بس��ته میش��ود و اجرای فرمان پایان میپذیرد ،اما در صورتی که قبل از این حالت اینتر کنیم پیغام

 <Reverse direction [Yes/ No] < NOظاه��ر میش��ود و ب��ه مفهوم جهت
معکوس کمانهاست؛ با ورود حرف  yکمانها مانند شکل روبهرو به صورت

معکوس در میآید .این پیغام در هنگام کاربرد گزینه  objectنیز ظاهر میشود
و همین عملکرد را دارد.
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فرمان

WIPEOUT

این فرمان برای پوش��ش اشیاء با یک سطح (شکل روبهرو) کاربرد دارد .1سطحی که اشیاء
را میپوشاند به صورت قاب چند ضلعی و رنﮓ زمینه است.
از ویﮋگیهای  Wipeoutاین است که بدون حذف اشیاء زیرین سطح آنها را میپوشاند
و در هنگام چاپ نیز محدوده  Wipeoutبر اشیاء زیر آن برتری دارد.
شیوههاي ورود فرمان

اجرای فرمان Wipe out

این فرمان به شیوههای درج شده در جدول روبهرو وارد میشود.

Wipe out

Draw Menu

Wipe out

Command line

مراحل اجراي فرمان Wipe out

 .1فرمان  Wipe outرا وارد میکنیم.
 .2نقطه اول را تعیین میکنیم.
 .3نقطه بعدی را تعیین میکنیم.
 .4نقطه بعدی را تعیین  ،یا برای پایان دادن

Command: wipe out
Specify first point
> or [Frames / poly line] < poly line
Specify next point or [undo]:
] Specify next point or [close / undo

 Closeرا وارد میکنیم.
[گزین��ه  :]Framesبا وارد کردن این گزینه ،حالت  onباعﺚ نمایش و حالت  offباعﺚ عدم
نمایش قاب (چند ضلعی)  Wipeoutمیشود.

ﻧﻜﺘﻪ

ب��ا تنظیم گزینه  Framesروی حالت  offقاب تمامی Wipeoutهای موجود در فایل
جاری پنهان میشوند.
[گزین��ه  :]Poly lineبه کمک این گزینه میتوان چند خطیه��ای یکپارچه موجود را به  Wipeoutتبدیل کرد،
براي این منظور چند خطی یکپارچه باید بسته ( )Closedباشد.
 .1به این عمل ماسک زدن نیز ميگویند.
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فرمان

DRAWORDER

این فرمان برای کنترل نمایش اشیائي که روی هم قرار دارند (مطابق شکل

روب��هرو) کاربرد دارد .به نحوی که اگر چند ش��يء روی هم قرار داش��ته
باشند ،ترتیب نمایش آنها را میتوان مشخص کرد.
فرم��ان  Draworderچند ابزار دارد که در منوی
 toolsقابل دسترسی است (شکل روبهرو)
همچنی��ن  Draworderن��وار ابزاری به ش��کل
روبهرو دارد.
فقط متن جلو بیاید
فقط اندازهها جلو بیایند
متن و اندازهها جلو بیایند

آوردن به جلو
بردن به عقب
آوردن به باالي اشیاء
بردن به زیر اشیاء

ب��ه عنوان مثال در ش��کل روبهرو برای انتقال  Wipeoutبه پش��ت خطه��ا از گزینهی
 Sent to Backاستفاده شده است.
اجرای فرمان Draw order

این فرمان به شیوههای درج شده در جدول رو به رو وارد میشود.

شیوههاي ورود فرمان
Draw order Toolbar
Draw order

Tools Menu

 drیا Draworder

Command line

Draw order

Shortcut Menu

مراحل اجراي فرمان Draw order

 .1فرمان  Draw orderرا وارد میکنیم.

↵  Drیا Command: draw order

 .2اشیاء مورد نظر را انتخاب میکنیم.

Select Objects:

 .3برای پایان دادن به انتخاب اینتر میکنیم.

Select Objects:

 .4گزینه مورد نظر برای انتقال اش��یاء انتخاب ش��ده را
وارد میکنیم.

Enter object ordering option
> [Above / under / Front / Back] < Back

با توجه به اینکه گزینههای فرمان  Draw orderدر شناسایی فرمان معرفی شدهاند از توضیح مجدد صرفنظر میکنیم.
ﻧﻜﺘﻪ

اش��یاء متن ( )Textو اندازهه��ا ( )Dimensionesدارای فرمان ویﮋه با عن��وان  text to frontبرای
ترتیب نمایش نسبت به سایر اشیاء است.
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ارزشیابی پایانی

◄ ◄نظری
 .1کاربرد فرمان  Sketchرا بنویسید.

 .2مفهوم پيغام  Guid cross hairs along cloud pathدر اجرای فرمان  Revision cloudچيست؟
 .3عملکرد هر یک از گزینههای  Style, Object, Arclengthدر فرمان  Revision cloudرا بنویسید.
 .4کاربرد فرمان  Wipeoutرا بنویسید.
 .5ب��ا توجه به ش��كل روب��هرو مفهوم هر ی��ک از گزینههای فرم��ان  Draw orderرا در
روبهروی آنها بنویسید.
 .6اگر روبهروی پیغام [ Reverse direction [yes / noگزین ه  ..........................وارد ش��ود
شکل ابری (مطابق شکل روبهرو) در میآید.
 .7فرمان  Draworderیک فرمان ترسیمی است که با آن اشياء جدیدی ایجاد میشود.
			
درست

نادرست

 .8در اجرای فرمان  Sketchبا کلیک کردن و قطع موقت ترسیم کدام گزینه در خط فرمان ظاهر میشود.
الف) pen down

		
ج) pen over

		
ب) pen up

د) pen back

 .9در فرمان  Revision cloudeبا گزینهی  Arc lengthکدام طول از کمانهای شکل ابری تعیین میشود.
		
الف) Maximum

		
ج) Medium

ب) Minimum

د) الف و ب

 .10در فرمان  Wipeoutکدام گزینه برای پنهان کردن قاب  Wipeoutکاربرد دارد؟
الف) 		Poly line

		
ج) Close

		
ب) Frame

د) Hidden

 .11در منوی  Draw orderکدام اشياء ابزار مخصوص دارند.
			
الف) Text

		
ج) Hatch

ب) Dimension

د) الف و ب

 .12کدام یک از نشانههای فرمان  Draw orderبرای انتقال تصویر به زیر اشياء کاربرد دارد.
			
الف) A

ب) 		B

			
ج) C

 .13برای تبدیل شکل  aبه شکل  bکدام فرمان کاربرد دارد؟
			
الف) Sketch

		
ب) Revesion cloud

			
ج) Wipeout

د) Draw order

 .14فعال شدن کدام گزینه در فرمان  Revision clodeبه شکل روبهرو منجر میشود؟
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الف) Calligraphy

ب) Normal

		
ج) Width

د) Weight

د) D

D

C

B

A

◄ ◄عملی(زمان  150دقیقه)
 .1نقشه زیر را با مقیاس  1:2در کاغذ  A4ترسیم و اندازهگذاری کنید .همچنین مشخصات داده شده را مانند شكل موجود
در زير نقشه درج كنيد.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه

عنوان نقشه :مكانيكي
نام قطعه :پوسته جعبه دنده

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:
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 .2نقشه مکانیکی جوشکاری زیر را با مقیاس  1:5در کاغذ  A4ترسیم و اندازهگذاری کنید .همچنین مشخصات قطعات را
به جدول فهرست قطعات منتقل کنید.

رسام
کنترل
تصویب
شماره نقشه

314

عنوان نقشه:
نام قطعه:

تغییرات:
جنس:
تولرانس:
مقیاس:

 .3نقشه جوشکاری زیر را با مقیاس  1:5ترسیم و اندازهگذاری کنید.
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