
ناوری قات و وم ،  عوزارت   
یام  شــگاه  نوراد مـــد ا   

 
دوه  و ا  

ماری  وه   
 

د آوری  ن و  :دو  
روشندس زی  و ل  خ   

ن( مد ور   یام  گاه  ی د یات  او  ا )ع  

١٣٨٧ -تان   

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


 

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


   مطالبفهرست

  عنوان  صفحه

  پيشگفتار  

٢  Line  

٣  Erase  

٣  Circle  

٤  Save  

٤  Open  

٥  Redo  

٥  Oops  

٥  Offset  

٦  Zoom  

٦  Trim  

٧  List  

٧  Layer properties   

٨  Osnap  

٨  Match properties  

٩  Rectangle  

١٠  Explode  

١٠  Copy  

١١  LTS  

١١  Move  

١٢  Fillet  

١٢  Extend  

١٣  Mirror  

١٣  Polygon  

١٤  Hatch  

١٦  Edit hatch  

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com


١٦  Send to back  

١٦  Regen  

١٦  Rotate  

١٧  Scale  

١٨  apparent intersect  

١٩  Poly line  

١٩  Arc  

٢٠  Donut  

٢٠  Block  

٢١  Divide  

٢٢  Measure  

٢٢  Chamfer  

٢٣  Stretch  

٢٣  Limits  

٢٤  Array  

٢٥  Pedit  

٢٦  Id point  

٢٦  Raster image  

٢٦  Rename  

٢٧  Units  

٢٧  Purge  

٢٧  Export  

٢٨  Ellipse  

٢٨  Ucs  

٢٩  Text  

٣٠  Text edit   

٣١  Properties  

٣٢    Multiline  text    
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٣٢  Options  

٣٢  Recover  

٣٣  Area  

٣٣    Boundary  

٣٤  Pan  

٣٤    Horizontally   

٣٤  Dimension  

٣٦  Update  

٣٧  write block  

٣٨    Print  & Plot  

  منابع و ماخذ  ٤٠
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  :شگفتار يپ

   
ن نرم يد بطور کامل با ايز باي ني معماري علوم کاربرد دارد لذا دانشجويانه در تمامينکه امروزه رايبا توجه به ا

  ن بهتري وهمچنندينما ميقشه ها را راحت تر ترس نکند تاين نرم افزار کمک ميکه ايبطور. افزار آشنا باشد 

. مييت نمايريزمدياس نيمق يز بر روينت نيد تا در موقع پري نماين نرم افزار کمک ميا ندي نمايگاني باند توانيم

    .  باشدياز مينن برنامه ي تبحردرالين تفاصيبا ا

  . نموده اند قدرداني مي شودمساعدتاز زحمات دانشجو آقاي علي محبي کيا که درتهيه اين جزوه اينجانب را 
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

١ خليل گودرزي سروش: مدرس 

  :نكاتي كه بايد رعايت شوند 

ــان         ) ١ ــي هم ــد يعن ــك ميباش ــه ي ــك ب ــاس ي ــب مقي ــر حس ــا ب ــاي م ــدازه ه ــامي ان  تم

 سپس در پايـان كـار    به اندازه واقعي که يک واحد در برنامه اتوکد معادل يک متر ميباشد 

 .هنگام چاپ مقياس مورد نظر را تعيين مي كنيم

د  و مي توان با تايپ يك يا دو حروف را انجام مي ده Enter كار  spaceدر اين برنامه  )٢

                                                                   :تورها براي اجراي آن دستور استفاده كرد مثالٌابتداي دس

line را با )l   (  وcancel  را با ctrl+ c) or ESC  ( اجرا ميكنيم.  

 و قسـمت نوشـتاري تشـكيل     tool barآيكون يا , وي آبشارياين برنامه از سه بخش من ) ٣

  .و ما بيشتر با قسمت نوشتاري كار داريم . شده است 

Enter or space =  
 

  .براي اينکه مديريت مادرترسيم نقشه ها مناسب ترباشد بايد اليه بندي مناسبي داشته باشيم) ٤
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٢ خليل گودرزي سروش: مدرس 

  :دستورات 

١ (line:   

  L  (enter) :  دستور خالصه

  Draw  line: هاي آبشاري و در من دستورمكان

  . براي رسم خط با اندازه دلخواه از اين دستور استفاده ميشود :كاربرد 

  :نحوه اجرا 

Command : L  
Command : click first point 
Command : @  x , y   

 
  x  X = طول خط در راستاي محور

  y = Yحورطول خط در راستاي م  

  .مي توان انجام داد " و اين كار را متواليا

U :  برابر دستورundo  مي باشد و دستور غلط را به حالت قبل باز ميگرداند   

C :  برابر دستورclose مي باشد و آخرين نقطه را به اولين نقطه وصل ميكند   

تصات رسم ميشوند     با روشن بودن اين كليد  خطوط ترسيمي  موازي محورهاي مخ             F٨: نكته  

. 

  

و در خـارج ايـن دسـتور خـود دسـتوري             د  باشـ  فعال مي  lineدستور باال درون دستور     :  توجه   

  .مستقل است 

  

   :٢ و عرض ١مثالي از رسم يك مستطيل به طول 

L    + first point + @ ١،٠- @  ٠،٢ @ ١،٠  + c  

  مي نمايد اگر طول و عرض را با هم بدهيم وتر را رسم : توجه  

  : براي رسم خط با زاويه دلخواه : نكته 

    @ + L  + first point طول خط >   ) يدايره مثلثات ( زاويه به درجه
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٣ خليل گودرزي سروش: مدرس 

٢ ( Erase:   

   E: خالصه دستور 

             Modify Erase: در منوهاي آبشاري دستور مكان 

  پاك كردن خطوط اضافي كه ترسيم شده اند : كاربرد 

  : جرا نحوه ا

Command : E   
Command : select object  

  

  :(select object)نكاتي درباره انتخاب موضوع 

window :  كه با w و اگر  فعال مي گردد كل موضوعي را كه داخل آن است انتخاب مي كند

  . مقداري از آن خارج پنجره باشد آن را انتخاب نمي كند

 Crossing :    كه باc     موضوع داخل ايـن پنجـره قـرار         و كافي است مقداري از     فعال مي گردد 

  . و به صورت مستطيلي خط چين است .گيرد تا آن را انتخاب كند 

   . موس نيز قابل اجرا هستند بااين گزينه ها:  توجه 

Shift  :  با گرفتن اين كليد و click     بر روي موضوع اتنخاب شده از حالـت انتخـاب خـارج  

  .مي شود 

 Remove select :  كه باR از حالـت  انتخـاب خـارج    موضـوع انتخـاب شـده را     فعال ميشود   

  مي كند 

Add :  كه باA انتخاب ميكند  فعال ميشود دوباره.  

   .هستنداين دستورات در خارج دستور خود دستوري  مستقل 

  

٣( Circle:   

   C: خالصه دستور 

                Draw Circle:  در منوهاي آبشاري  دستورمكان

 رسم دايره با شعاع يا قطر دلخواه : كاربرد 

  : نحوه اجرا 

 Command : C   

     : Command   براي مركزدايرهclick  يك  +  مقدار شعاع دلخواه 

Command : C  
  : Command    براي مركزدايرهclick  يك +   +   D مقدار قطردلخواه
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٤ خليل گودرزي سروش: مدرس 

  :ا انتخاب كرد قبل از كليك ميتوان گزينهاي زير ر

٢p :  دو نقطه كه همان قطر است مشخص ميكند.  

٣p  :  سه نقطه براي رسم دايره مي خواهد 

TTr  :  دو نقطه مماس و شعاع دايره.  

  

  

٤( save:   

    ctrl + S: خالصه دستور 

 File Save:  در منوهاي آبشاري  دستورمكان

ده باشد ودر صورت قطع برنامـه بـه هـر دليـل از               قابل استفا  ذخيره كردن فايل ها تا دوباره     : كاربرد  

  .ادامه عمليات كار را انجام دهيم

  :نحوه اجرا 

و و پوشه ي دراsave in ي آبشاريدر پنجره باز شده از منو را انتخاب و saveنه ي گزfile ياز منو

  .م ي کني مokل خود را نوشته و ي اسم فا file name يجلودلخواه را انتخاب و در 

  . اين كار را تكرار نماييدو. م يکني استفاده مکون يآاز ا ي

  

  

٥( open:   

   Ctrl + O: خالصه دستور 

    File  Open:در منوهاي آبشاري دستور مكان 

  . ذخيره شده را باز ميكندفايل: كاربرد 

  :نحوه اجرا 

  ي آبشـار يو استفاده کرده و در پنجره باز شده در منکون يا از آي openنه ي گزfile ياز منو

look in افته و يو مربوطه يدرال مورد نظر را از داخل ي فاopen مي کني م.  

  .  ميتوان صفحه جديدي را باز كرد file ي در منوnewبا كليك بر گزينه : نكته 

  

 که بـا   )باشدي مBak.ل ين فايکه پسوندا(بان قراردارديل پشتيک فاي saveدر کنار هر :  توجه 

Rename   و افزودن پسوند     آن کردن )dwg (.  ل قابل خواندن در اتوکـد      يفال به   ي اسم فا  يبه انتها 

  .گردديبر م
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٥ خليل گودرزي سروش: مدرس 

  

File ن تـر در دسـتور  ييل اتوکد نسخه باالتر در نسـخه پـا  ي فاي اجرايبرا: نکته Save as  و در

 آن يم کـه اجـرا  يسـاز ين تـر را فعـال م  ييک نسخه پاي file of type کادر يپنجره باز شده  جلو

  .باشدياه مدلخو

  

٦ ( Redo:   

 بـر    كـه انجـام داديـم        undoن  يخـر ا آن را تايپ ميكنيم و آ      ينه را انتخاب    يزن گ ي ا Edit ي از منو 

 .دانگرديم
 
٧ (oops:   

  . گرددي بر مشدهerase موضوع ن ي آخرenterد ينه و زدن کلين گزيپ ايبا تا

  

٨ ( offset:   

    O: خالصه دستور 

Modify: شاري  در منوهاي آب دستورمكان Offset  

 ديگري همانند آن    ، موضوع  موضوعي يعني به فاصله معين از        .ک موضوع ي يم مواز يترس: كاربرد  

   .نمودايجاد 

  )روش اول(:نحوه اجرا 

command : o   
  : command  دلخواه به عدد فاصله

  : command  انتخاب موضوع 

  command:  مورد نظر موضوع ا خارج ي داخل يک بر رويکل

  

  

  )روش دوم(:نحوه اجرا 

command : o   
T(Trough)   command :  

  : command  انتخاب موضوع 

  command: کليک بر روي داخل يا خارج موضوع  مورد نظر 
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٦ خليل گودرزي سروش: مدرس 

٩ (Zoom   :   

    Z: خالصه دستور 

  Zoom View   :  در منوهاي آبشاري  دستورمكان

  . يا كوچكتر از اندازه واقعي ديد تر بزرگميتوان موضوعات ايجاد شده را: كاربرد 

  :نحوه اجرا 

Command : Z  
در درون اين دستور دستورات ديگري موجود است كه با تايپ حرف اول آن مي تـوان آن را اجـرا                     

  .كرد 

 All (a ) 
                    .ترين حالـت نسـبت بـه كـل صـفحه قـرار ميدهـد       کـوچک در ضـوع هـا را   موکل 

Previous  ( p  )  
                                           يعني حالت اوليهzoomاز برگشت به حالت قبل 

 Window  ( w   + click ) 
  .م ينيم آن قسمت را ببي توانيل شکل ميک کادرمستطيباانتخاب 

( c  + click on object  ) center             
 .                     طه مركز شكل را در مركز تصوير قرار ميدهد باتوجه به نقطه مركزي زوم ميكند يعني نق

(d ) dynamic 
يعني با انتخاب اندازه طول و عرض مستطيل پيش . مي توان زوم به صورت دلخواه انجام داد 

  . فرض روي  صفحه به همان ابعاد انتخابي زوم ميكند 

   بجا كرد با كليك و آمدن عالمت  بود ميتوان آن را جاهنگامي كه روي مستطيل عالمت 

  .مي توان كادر زوم را انتخاب و در نهايت اينتر كرد

  

١٠(  Trim    :     

    Tr: خالصه دستور 

   Modify  Trim:  در منوهاي آبشاري  دستورمكان

  .  باشدي  از خطوط متقاطع مي اضافي پاک کردن قسمتهاين دستور برايا: كاربرد 

  :نحوه اجرا 

 را زده enterد يـ  برش را انتخاب و کل     يلبه ها ن دستور ابتدا وارد دستور شده سپس        ي ا يجرا ا يبرا

  م يدهي را فشار مenterد يان دوباره کلي آنها پاک و در پايک روي را با کلي اضافيو قسمتها

  : دستور راحتر 

Command : tr  
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٧ خليل گودرزي سروش: مدرس 

 : Command کل شکل را انتخاب کرده 

   : command را پاک ياضاف ي قسمتها 

  

١١ (list:   

    li: خالصه دستور 

    tools  inquiry  list:  در منوهاي آبشاري  دستورمكان

يعني اگر ما يك خط را انتخاب كنيم اندازه .  دهد يمنشان  اطالعات موضوع مورد نظر را : كاربرد 

  .را به ما ميدهد... طول و عرض و

  : نحوه اجرا 

Command : Li    
Command : select object      

 .در پنجره باز شده اطالعات موضوع مورد نظر را ميتوان يافت

١٢ (layer properties manager:             

 مختلـف بـا   يه هـا يـ  ساخت اليي باشد تواناي برنامه ميکون که در گوشه سمت چپ و باال    ين آ يا

   .بر روي آن كليك ميكنيم . دهديه ما مو ضخامت مورد نظر را برنگ 

  .مي کنيجاد و نام آن را به دلخواه انتخاب ميه ايک الي newابتدا با استفاده از 

 حالـت  ،ه را خاموش روشن يب الي توان به ترتي مon  / frees / lock / color يدر قسمت ها

 را انتخاب کرد هي رنگ ال  تيو درنها كردن  قفل   ،   خ زدن يا همان   ي از خاموش و روشن شدن       يخاص

ک  و نوع خط مورد نظر را انتخاب و ي کلload د ي و در پنجره باز شده برکلline typeسمت درق.

  .ميکني مok ان يدر پا

  م ي کني ضخامت خط را انتخاب مline weightدرقسمت 

  

printکون ي آي چاپ بر رو در موقع:  توجه    .دشويه چاپ نمي نباشد چون آن الي عالمت 

  صـفحه نيي در پـا LWT دکمـه  ي بـر رو هيـ  بـه ال  داده شدهي مشاهده ضخامت ها يبرا: توجه

  .ميکنيک ميکل

 از  يکـ ي مورد نظر را انتخـاب و بـه          موضوعات توان   ي است م  ي خال command ي جلو ي وقت 

  .انتقال دادجاد شده ي ايه هايال
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٨ خليل گودرزي سروش: مدرس 

١٣ (osnap:   

 shift + Rite click:   مكان دستور 

  از موضوع مورد نظر ميباشد   ... ) وسط ،ابتدا و(  مورد نظريافتن جاي يين دستور براا: كاربرد 

 : نحوه اجرا 

ــده گز  ــاز ش ــره ب ــا يدر پنج ــه ه  \ end point \ mid point \ intersection \ center ين

quadrant \ perpendicular محـل    ،  وسـط خـط     ،  خط يب انتها يباشد و به ترت   يموجود م ....  و 

  .دهديخط قائمه را نشان م و درجه١٨٠و٩٠و٠نقاط  ، رهيرکز دا م،يتالق

  . اجرا کرد با كليك بر آن گزينهک از آنها رايتوان هر يم

 آن يک بـر رو يـ  موجود است که بـا کل  osnap settings به اسم يگرينه دي پنجره گزني اما در ا

ح داده شـده  ي توضيه هاني و گزobject snape تحت عنوان يبا سر برگ شودي باز ميگريپنجره د

 ي مربع کنار  ي بر رو  کيوند با کل  ش يده م يو هر کدام با شکل خاص خود د       . باشنديدر آن موجود م   

م و  دستورها بـه      ينماي م okاز آن را    يپس از انتخاب موارد مورد ن     . شود  ي فعال م  نه آن گزينه    يهر گز 

  .شوديطور خود کار فعال م

  

  .شود يور خاموش و روشن من دستيا F٣د يبا فشار بر کل: توجه

  

١٤( match properties:   

    Ma: الصه دستور خ

  modify  match properties:  در منوهاي آبشاري  دستورمكان

گر انتقال دهد   ي د ير موضوع ها  يک موضوع  را به سا     يت  ايتواند تمام خصوص  ين دستور م  يا: كاربرد  

.  

  :نحوه اجرا 

 Command : ma  
  : Commandم ي کنيک ميد نظر کل موضوع موريرو  

  : Commandم ي کنيک ميرکند کلييم تغي خواهي موضوع  که مي رو
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٩ خليل گودرزي سروش: مدرس 

١٥(  Rectangle:  

    Rec: خالصه دستور 

  Draw  Rectangle:  در منوهاي آبشاري  دستورمكان

  .جاد کرد ي با ابعاد دلخواه اي توان چهار ضلعين دستور ميبا انجام ا: كاربرد 

  : جرا نحوه ا

Command : rec  
Command : click on first point  
 Command :  @ X , Y  

  x  X =  در راستاي محورمستطيلطول 

  y = Y در راستاي محورمستطيل  طول 

  

  نيز مي توان از امكاناتي مانند rectangleدر هنگام رسم چهار ضلعي با دستور : نكته 

chamfer- fillet – width كرد كه نحوه اجراي آن در دستورهاي زير بيان شده است  استفاده  :  

   filletرسم چهار ضلعي همراه با دستور ) ١

command : Rec  + F   +  radios (١،٢,…)   
 command : click first point   
Command : click second point   

   : chamferرسم چهار ضلعي همراه با دستور ) ٢  

 Command : Rec  + cha  + d  
  : Command اندازه اي كه بايد از خط اول كم شود 

  : Command  اندازه اي كه بايد از خط دوم كم شود 

Command : click first point   
Command : click second point 

  

  : رسم چهار ضلعي همراه با ضخامت ) ٣

  

Command : rec  + w   
    : Command ضخامت مورد نظر  

Command : click first point   
Command : click second point 
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١٠ خليل گودرزي سروش: مدرس 

١٦( Explode :  

  X: خالصه دستور 

 Modify  Explode :   در منوهاي آبشاري  دستور مكان

کون آن به   يکاربرد دارد و آ   ) ني ال يپل(وسته  ي به هم پ   يکردن شکلها  خورد   ين دستور برا  يا: كاربرد  

   .دباشيمت يناميشکل د

  : نحوه اجرا 

Command : X   
Command : select poly line   

  

  

 
 
١٧ (Copy:  

    Co: خالصه دستور  

 Modify   Copy :مكان دستور در منوهاي آبشاري 

  .  مختلف از آن استفاده کرديرفته و در جاهاگ ي توان از موضوع دلخواه کپيم: كاربرد 

  :نحوه اجرا 

  . استي کپبيشمار و يک کپير تنها اين دستور شامل دو دستو

Command : Co   
Command : select object 
Command : click on base point 

  : Commandانتقال 

بيشـمار  م براي ي دهيک کرده و بعد انتقال مي کلره راي مثالٌ مرکز داbase pointا همان يه ينقطه پا

  :بار كپي 

Command : Co  
Command : select object 
Command : M  (multiple) 
Command : base point 

  : Command انتقال به تعداد دفعات الزم

  

م يخـواه يواحد است و مـا م ٣ مثالٌ اگر طول شکل base pointق بعد از ي انتقال دقيبرا: توجه 

 :        ٠ , ٨ @ .واحد به سمت راست منتقل شود٨د يم باي واحد به سمت راست منتقل کن٥
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١١ خليل گودرزي سروش: مدرس 

١٨ (LTS:   

ـ جـاد ال يب کـه پـس از ا   ين ترت ي به ا  کرداد و کم    ين را ز  ي خطوط خط چ   ريز و درشتي   توان   يم ه و ي

  .ميکنير را وارد ميشکل مورد نظر دستور ز

     +  Lts اندازه به عدد دلخواه 

  .بزرگتراز يک درشتترميشودوکوچکترازيک ريزترمي شود

  

١٩ (Move  :   

   M: خالصه دستور 

   Modify  Move: ر در منوهاي آبشاري مكان دستو

  . کند ين تفاوت که شکل را جا به جا مي است با ايهمانند دستور کپ: كاربرد 

  : نحوه اجرا 

Command : m  
Command : select object  
Command : base point 
Command : second point     

 مثال ي را جا به جا کرد همانطور که در دستور کپ     ق آن ي توان به اندازه دق    يه م يبعد از نقطه پا   :  نكته  

  آن زده شد

 اسـتفاده  P درقسمت انتخـاب موضـوع از حـرف      شود Moveبراي اينكه آخرين انتخاب : نكته 

  .مينماييم

 
 
   ٢٠ (Fillet:   

    F: خالصه دستور 

    Modify  Fillet: مكان دستور در منوهاي آبشاري 

ـ  ا ييم و توانـا   يکنـ ين دستور اسـتفاده م    يگر از ا  يکديط متقاطع به      رساندن دو خ    يبرا: كاربرد   ن را  ي

  .ه و هم به صورت قوس انجام دهد يدارد که آن ها را هم با زاو

  :نحوه اجرا 

  :به صورت زاويه دار

Command : F  
Command : click on first line 
Command : click on second line 
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١٢ خليل گودرزي سروش: مدرس 

 م چـون بـا  يکنـ ي را انتخـاب م ين خط کدام سمت تالقينتخاب اولمهم است که پس از ا  :  توجه   

  .شوديگر حذف مي طرف د ، هر طرفانتخاب

  

  : به صورت قوس دار

Command : F  
Command : R  

   : Command  اندازه شعاع قوس به دلخواه 

   : Commandكليك بر خط اول  

  : Commandكليك بر خط دوم 

   

  .رد ي پذي انجام نميريين صورت تغير ايد متناسب باشد در غي بان اندازهيد که اي توجه کن

  . مواقع از آن استفاده کرد ي در بعضtrim دستور يتوان به جاي م:نكته 

م ي بـه هـم برسـان      زاويـه دار  صورت  خطوط را به     م دوباره   يعد از قوس دادن بخواه    اگر ب : توجه  

  .م يد شعاع را صفر کنيبا

  

٢١( Extend:   

  Ex: ور خالصه دست

   Modify  Extend :مكان دستور در منوهاي آبشاري 

 را کـه بـه      يک خط را گسترش داد در واقع مي توانـد خطـوط           يتوان  ين دستور م  ي ا يبا اجرا كاربرد  

  .باشد را به هم رساند ين ميصورت متقاطع با فاصله مع

  :نحوه اجرا 

Command : ex  
  : Command د به آن برسد ي که خط ما بايك بر خطلكلي

  : Command خطوط مورد نظر يک رويکل

  

٢٢( Mirror:  

    Mi: خالصه دستور 

  Modify  Mirror: مكان دستور در منوهاي آبشاري 

ـ ا. کنـد يکند و موضوع مورد نظر  ما را  بـرعکس م           ينه عمل م  يين دستور مانند آ   يا: كاربرد   ن عمـل   ي

   . رديگيرت منسبت به فاصله اي كه ما آن را تعيين مي كنيم  صو
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١٣ خليل گودرزي سروش: مدرس 

   

 تـوان بـا دادن   ين صورت مير ايدر غ.  ر وارونه کامل است ي روشن باشد تصو F٨د  ي  اگر کل   :نكته  

  . ه دلخواه نسبت به محور مختصات آن را وارونه کرديزاو

  : نحوه اجرا 

Command : Mi  
Command : select object 

  : Commandد انتخاب نقطه اولي كه نسبت به آن قرينه شكل رسم ميشو

   : Commandانتخاب نقطه دومي كه نسبت به آن قرينه شكل رسم ميشود 

  .ميتوان با ابعاد دقيق اين نقاط را انتخاب كرد: نكته 

  

  

٢٣( Polygon:   

  Pol : خالصه دستور 

 draw  polygon : مكان دستور در منوهاي آبشاري 

ـ   يکل چند ضلع. باشد ي منتظم ميم چند ضلعي  ترسين دستور برايا: كاربرد    اسـت ک موضـوع  ي

صورت ميگيـرد   شود و به دو روش متفاوت       ي انتخاب م  آنکل  شكل   هر ضلع    يک بر رو  ي با کل  يعني

.  

 
 
 
  

   :نحوه اجرا 

 را يتوان چند ضـلع ي رسم کرده سپس ممورد نظر به شعاع يره اين روش ابتدا دايدر ا : روش اول  

   . ره رسم کردين دايط بر ايا محيمحاط و

Command : pol   
     : Command يتعداد اضالع چند ضلع  

  : Commandره ي مختصات مرکز داكليك بر

Command : I or C 
  : Command رهي              شعاع دا 

 
 Circumscribed C) (ديـ ره و بـا  فشـردن کل  يـ  محاط بر داI )Inscribed (ديبا زدن کل:  نكته 

  .رسم ميشود ره ياط بر ديمح
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١٤ خليل گودرزي سروش: مدرس 

 
  .به خود اضالع چند ضلعي مقدار ميدهيمدر اين روش : روش دوم 

Command : pol     
   : Command ي تعداد اضالع چند ضلع

Command : E  
Command : click first point  
Command : click second point    

  .@ل ضلع            صفر و طو انتخاب كردق يبا ابعاد دقرا نقطه دوم ميتوان :  نكته 

  .ارئه ميدهدن گونه اشکال يز در ايط را ني مساحت و محlist با انجام دستور  :نکته 

  

٢٤( Hatch:   

  H: خالصه دستور 

 Draw  Hatch  : مكان دستور در منوهاي آبشاري 

  .  باشد ي مختلف ايجاد شده  مي هاشور زدن قسمت هاين دستور برايا:  كاربرد  

  : نحوه اجرا 

   متفاوت يبا رنگهام ي کنيجاد ميد اي جديهاه ي الابتدا ) ١

 ميکنيرا وارد م    Hدستور  ) ٢

 حذف شده بـه  يک کرده تا قسمتها   ين سمت راست کل   ييابتدا بر فلش پا   در پنجره باز شده      ) ٣

 در  ين تـر بـه صـورت سـربرگ        يي و پا  ٢٠٠٤ يد که در نسخه ها    يتوجه کن . آن اضافه گردد  

 .باشد ي پنجره ميباال

از را يک کرده و در پنجره باز شده نوع هاشور مورد نيکل... کون يبر آpattern در قسمت  ) ٤

 م ي کنيد مييانتخاب کرده و آن را تا

ـ که اد ياد کرد توجه کني را کم و زهاشور انتخابين ي توان فاصله بي مscaleدر قسمت    ) ٥ ن ي

  بين آنها  هيتوان زاو ي م angle در قسمت    . عمل کند     دستور شد تا د متناسب با  يز با يفاصله ن 

 .ر داد ييرا تغ

 بسـته و  يا همان فضـا ين دو محدوده ي و انتخاب ب add pick pointکون يک بر آيبا کل ) ٦

فعال اسـت و      previewن تفاوت که قسمت     يشود با ا  ينتر دوباره پنجره باز م    يد ا يزدن کل 

د با  ييدهد و در صورت تا    ينه هاشور مورد نظر ما رادر آن محدوده نشان م         ين گز يک ا يبا کل 

 .شوديجاد مي هاشور اokنتر و سپس يد ايزدن کل

   :island detection styleا ي  advancedدر قسمت 
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١٥ خليل گودرزي سروش: مدرس 

ان آنهـا را هاشـور      يـ  در م  يکيم به صورت    ياگر چند شکل متداخل داشته باش      normal حالت  

  .زنديم

  کـل محـدوده را هاشـور      ignoreزنـدو حالـت     ين فاصله را هاشور م    ي تر يروني ب outerحالت  

  زند يم

  

  .شودياد ميار زيل بسيد چون حجم فاي نکنExplodeهرگز هاشور را : توجه 

  

ن يهمچنـ . کسان کردن هاشورها اسـتفاده کـرد   ي ي براmatch properties توان از يم: نکته 

 را کـه  يير مکـان هـا  ي استفاده و سـا inherit propertiesنه ياز گز  hatchتوان در پنجره يم

  .ر زد هاشور ندارند هاشو

    H  + pick point + select object + preview or ok: مراحل در يك نگاه 

  

 وجود دارد كه مانند هاشور عمل ميكند بـا          Gradientاز سربرگ باال گزينه اي تحت عنوان        : نكته  

  اين تفاوت كه مي توان كل فضاي بسته را رنگ كرد 

كليـك ميكنـيم  و رنـگ مـورد          ... بعد بر آيكون    ابتدا حالت تك رنگ يا دو رنگ را انتخاب ميكنيم           

در و  درجـه تركيـب را مشـخص ميكنـيم     shade & tintنظر را مي يابيم و بعد با لغزانـدن نـوار   

   . موجود مربع مورد نظر را انتخاب ميكنيم هاشور خورده ميان مربع هايقسمت پايين از 

Centered           و بـا     ركيب رنگها ظاهر شود    فعال بودن اين گزينه موجب ميشود تا  در مركز تangle 

  .نيز ميتوان زاويه هاشور را تغيير داد

    .ok و انتخاب فضاي مورد نظر و سپس pick pointو در نهايت 

  

٢٥ ( Edit hatch :   

   …Modify  object  hatch :مكان دستور در منوهاي آبشاري 

  .يم به كار مي رودبراي تغييرات هاشور پس از اينكه آن را تاييد كرد: كاربرد 

  :نحوه اجرا 

پس از انجام مراحل باال و انتخاب هاشور مورد نظر دو باره پنجـره مربـوط بـه ايجـاد هاشـور بـاز                        

  .ميشود 

  . كليك نماييدokپس از اعمال تغييرات الزم بر گزينه 
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١٦ خليل گودرزي سروش: مدرس 

٢٦ (Send to back:   

 Tools  display order  send to back : مكان دستور در منوهاي آبشاري 

اگر هاشور روي خطوط مجاورش را به پوشاند با استفاده از اين دستور ميتـوان آن را  زيـر      : كاربرد  

  .خطوط كناري قرار داد

  : نحوه اجرا 

  ا فشار ميدهيم پس از انجام مراحل باال ، هاشورهاي  مورد نظر را انتخاب و كليد اينتر ر

  

٢٧ (Regen:   

  view  regen: مكان دستور در منوهاي آبشاري 

در هنگام رسم دايره ها ممكن است به صورت چند ضلعي منتظم در آيند بـراي بازگشـت                  : كاربرد  

  . به حالت اوليه از اين دستور استفاده ميكنيم 

  :نحوه اجرا 

  .  را انتخاب مي كنيم  regen گزينه view از منوي 

  

  

٢٨ (Rotate:   

   Ro : خالصه دستور 

 modify  rotate : آبشاري مكان دستور در منوهاي

  براي چرخش شكل حول يك نقطه يا خط استفاده ميشود: كاربرد 

  : نحوه اجرا 

  : چرخش حول نقطه 

Command : Ro   
Command : select object  
Command : click on base point 
Command : angle of rotate  

   ).شكل حول آن نقطه مي چرخد دادن زاويه چرخش به درجه و با زدن كليد اينتر  ( 

  

  :چرخش حول خط 

Command : Ro    
Command : select object 
Command : click on base point 
Command : R (reference)  
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١٧ خليل گودرزي سروش: مدرس 

Command : click on base point 
Command : click on second point  
Command : angle of rotate  

 
  .يه بايد روي يك خط از شكل باشندنقطه اوليه و ثانو: نكته 

  

٢٩ (Scale :   

    Sc: خالصه دستور 

   Modify  Scale :مكان دستور در منوهاي آبشاري 

  .براي اينكه بتوان شكل را بزرگ يا كوچك كرد تا به اندازه مورد نظر برسد : كاربرد 

  .اده ميشود اين دستور هم براي بزرگ شدن در راستاي نقطه و هم در راستاي خط  استف

   :نحوه اجرا 

  : راستاي نقطه 

Command : sc  
Command : select object 
Command : base point 

second point   Command :  
تعداد برابر بزرگ يا كوچك      )مثالٌ وسط خط  ( نقطه پايه   يعني در مرحله آخر پس از مشخص شدن         

  . را وارد سپس اينتر ميكنيم ..). ، ٣،٢/١، ٢(شدن

  

  :راستاي خط 

Command : Sc    
Command : base point  
Command : R     
Command : base point  
Command : second point  

  مي پردازيم referenceدر اينجا كار با اين دستور تمام است اما به تشريح كار قسمت 

ديگر ببريم ضلع ديگر نيـز بـه     يك ضلع را از يك اندازه به اندازه          اگركه  اين است   كاربرد آن   : نكته  

  .همان نسبت بزرگ يا كوچك ميشود 

   تبديل ميشود ٤/٦نيز به ٤ تبديل كنيم ٨را به ٥ ميباشد اگر ٤و٥ براي مثال اضالع يك مستطيل 

  :اين كار به دو روش زير انجام ميگيرد 

   :ير قراردان موضوع بر ابتداي آن و طي مراحل زدازه مورد نظر وسپسانتعين خطي به ) آ

 Command : sc  
Command : select object  + base point   
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١٨ خليل گودرزي سروش: مدرس 

  Command : R  + base point  
   : Command  ابتداي موضوع + انتهاي موضوع مورد نظر

   : Commandانتهاي خطي كه موضوع بر روي آن قرار داشت 

  

  :د بشواي كه ما ميخواهيم   موضوع و اندازه يا عرضدادن مختصات طول) ب 

Command : sc  + select object  + base point 
  Command : R  

 : Command   عموضو  دادن اندازه طولي يا عرضي

  : Commandدادن اندازه ثانويه 

  توجه كنيد كه هنگام انتخاب نكته پايه بايد طولي يا عرضي بودن آن را انتخاب كرد

  

٣٠ (apparent intersect:   

  shift + right click: مكان دستور 

 نقطـه تالقـي دو خـط        filletاين دستور به ما كمك مي كند تـا بـدون اسـتفاده از دسـتور                 : كاربرد  

  .متقاطع كه هنوز به يكديگر وصل نشده اند را بيابيم 

  :نحوه اجرا 

- circle – line)توجه كنيد كه اين دستور فقط وقتي انجام ميگيرد كه درون دستور ديگري مانند 

  .اشيم  ب(…

 . و كليك راست را هم زمان فشار ميـدهيم  shift دكمه سپس  cابتدا دستوري وارد ميكنيم مانند 

 ابتـدا روي يكـي از   در نهايـت   كليك مي كنيم apparent intersectبر گزينه در پنجره باز شده 

  .خطوط سپس روي خط بعدي كليك ميكنيم 

  

٣١(  Poly line:  

    Pl: خالصه دستور 

  draw  poly line :دستور در منوهاي آبشاري مكان 

ترسيم چند خطي است به طوري كه بعد از رسـم كـل خطـوط ترسـيمي بـه هـم پيوسـته                       : كاربرد  

  .ميباشند 

  : نحوه اجرا 

Command : Pl  
Command : click on first point  
Command : click on second point  
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١٩ خليل گودرزي سروش: مدرس 

  

 – arc – length( يـه گزينهـاي ديگـري ماننـد     پـس از دادن مختصـات نقطـه اول   : توجـه  

width,… (  مي آيند كه به توضيح آنها مي پردازيم.  

 ضـخامت  . را فشار دهيم مي توانيم ضخامت نقاط ابتدا و انتهاي خط را تغييـر دهـيم    wاگر كليد   

    w +ضخامت اوليه   +ثانويه 

  .و سپس نقطه بعدي را مشخص كرد 

  . قوس دلخواه زد  يا مي توان كمانAط رسم كرد و با فشردن كليد  ميتوان خlبا زدن كليد 

  

  .براي بازگشت به حالت اوليه ضخامت را صفر ميكنيم :  توجه 

  

٣٢ (Arc:   

   Draw  Arc :مكان دستور در منوهاي آبشاري 

ي زير در منوي باز شده گزينه ها. ترسيم كرد  با اجراي اين دستور ميتوان قوسهاي مختلفي: كاربرد 

  وجود دارند كه به ترتيب توضيح ميدهيم 

٣point / start , center , end/ start , center , angle / 
Start , center , length / start , end , angle /  
start , end ,direction / start , end , radius / 

center , start ,end/ center , start ,angle/ 
center , start ,length / Continue 

. انتهـا   . شـروع   / طـول وتـر   . مركـز   . شروع  / زاويه  . مركز  . شروع  / پايان  . مركز  . شروع  / نقطه  ٣

/ زاويـه   . شـروع   . مركز  / انتها  . شروع  . مركز  / شعاع  . انتها  . شروع  / جهت  . انتها  . شروع  / زاويه  

  .خرين قوس شروع به قوس زدن ميكند طول قوس و در نهايت ادامه كه از انتهاي آ. شروع . مركز 

  

٣٣( Donut :  

   Do: خالصه دستور 

  Draw  Donut: مكان دستور در منوهاي آبشاري 

براي پر كردن فضاي بين دايره يا دو دايره متداخل كاربرد دارد و آنرا با توجه به اليه اي كه          : كاربرد  

  .انتخاب كرديم پر ميكند 

 : نحوه اجرا 
 Command : do  

  : Command دايره داخليقطر 
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٢٠ خليل گودرزي سروش: مدرس 

  : Command قطر دايره خارجي   

  .اگر در مرحله دوم اينتر كنيم دايره داخلي را به صورت تو پر نشان مي دهد 

  

٣٤( Block:   

    B: خالصه دستور 

  Draw  Block :  مكان دستور در منوهاي آبشاري 

ه آن در جاهاي مختلف از كـار  اسـتفاده           اين دستور براي حفظ شكل ساخته شده و استفاد        : كاربرد  

 .ميشود 

  : نحوه اجرا 

١ (  B  

   اسم دلخواه را براي بلوك مي گذاريم  nameدر پنجره باز شده در قسمت ) ٢

 كليك و شكل مورد نظر را انتخاب كرده اينتر ميكنيم دوبـاره پنجـره   select objectيكون بر آ) ٣

 كليك كرده و با موس مختصـات نقطـه اي از شـكل يـا      pick pointباز ميشود اين بار بر آيكون 

  .خارج آن را ميدهيم و دوباره كليد اينتر را فشار مي دهيم

  . كليك ميكنيم okپنجره دوباره گشوده مي شود و سپس بر آيكون ) ٤

  :  بلوك مراحل زير را دنبال ميكنيم  ازبراي استفاده

١ (  I   

  . پيدا ميكنيمnameوك را در قسمت  ابتدا نام بلدر پنجره باز شده) ٢

 هيچ اقدامي انجام نميدهيم چون مختصات شناسايي شده توسط  insertion point در قسمت )٣

  خود برنامه است 

 براي   مي توان زاويه دلخواه    angle در قسمت    داد و نيز   مي توان ابعاد را تغيير     scaleقسمت  در  ) ٤

  . كرد ok سپس  ، را واردچرخش بلوك

  .كند خته شده همراه با موس حركت ميد ديد كه بلوك ساخواهي

  . آن را در مكان مورد نظر برده و كليك ميكنيم 

  

٣٥(  Divide:  

  Div: خالصه دستور 

 draw  point  divide: مكان دستور در منوهاي آبشاري 
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٢١ خليل گودرزي سروش: مدرس 

سـاوي تقسـيم     بـه فاصـله هـاي م        ]... خـط و      ،  دايره [اين دستور موضوع مورد نظر ما را        : كاربرد  

  .ميكند

  :نحوه اجرا 

Command : Div  
Command : select object 

  : Command) ٤( تعداد قسمتهاي الزم مثالٌ 

  . موضوع مي بينيم كه نقاط ريزي باقي ماند  Eraseدر ظاهر هيچ اتفاقي رخ نداد اما با : توجه 

 را نقطـه تالقـي   pick point و براي جلوگيري از اين كار ابتدا يك بلوك مي سازيم مانند يك 

  .كنيم ي حل زير را طي ما مرسپساين شكل ميدهيم 

١ (Div  + select object  

   .كنيم  اينتر مي ، را زدهBبه جاي تعداد قسمتها كليد در اين قسمت ) ٢

  . نماييم ميEnter  كردهاسم بلوك را وارد ) ٣

  . استفاده نكنيد spaceاز دكمه : توجه 

در نهايت تعداد قسـمتها را وارد و        را فشار ميدهيم و      اينتر    كليد به سوال برنامه پاسخ مثبت داده      ) ٤

  .اينتر مي كنيم 

  . ، موضوع را به قسمتهاي مساوي تقسيم مي كند خواهيم ديد كه بلوك مورد نظر

 
 
 
  

٣٦ (Measure :   

  Me: خالصه دستور 

   Draw  Point  Measure :مكان دستور در منوهاي آبشاري 

  است بـا ايـن تفـاوت كـه مـي توانـد موضـوع را بـه                  divideاين دستور نيز مانند دستور      : كاربرد  

بـراي مثـال خطـي را بـه فواصـل مسـاوي يـك               .  قسمت هايي كه ما تعيين ميكنيم تقسـيم نمايـد           

  .مانند دستور قبل ميتوان از بلوك خاصي استفاده نمود . سانتيمتري جدا ميكند 

  

كنيـد زيـرا آن سـمت را         در هنگام انتخاب موضوع دقت كنيد كه از كدام سمت انتخاب مي           : جه  تو

  .صحيح نباشد  فاصله  سمت مقابل ممكن است  پايان درمبنا گرفته و

Command : Me   
Command : select object 
Command : b  
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٢٢ خليل گودرزي سروش: مدرس 

Command : name block 
Command : Y 

  : Command  تعداد قسمتها  

براي بردن اطالعاتي از يك صفحه به صفحه ديگر پس از انتخاب موضوع مورد نظر از منوي                 : نكته  

 edit بر گزينه copy  كليك و در صفحه جديد از همين منو گزينه paste را انتخاب ميكنيم .  

  

٣٧( Chamfer:   

  Cha: خالصه دستور 

  Modify  Chamfer   :مكان دستور در منوهاي آبشاري 

 كرد از اين دسـتور اسـتفاده         مورد نظر كم   هد بر هم به انداز    وبراي اينكه بتوان از دو خط عم      : ربرد  كا

 وتـر   داد و از يك خط مثالٌ يـك واحـد و از خـط ديگـر دو واحـد كـاهش                     يعني مي توان  . ميشود  

    . شود ميرسمخودكار طه ومرب

  :مراحل زير را طي ميكنيم 

Command : cha   
Command : D   

  : Command اندازه اي كه بايد از خط اول كم شود  

  : Command  اندازه اي كه بايد از خط دوم كم شود 

 : Command كليك بر روي خط اول

  : Commandكليك بر روي خط دوم 

  

  .ترتيب انتخاب بسيار مهم است :  توجه 

  

مه به نسبت دلخواه كم كـرد        قائ  مي توان از تمام خطوط      داشته باشيم  اگر يك شكل پلي الين    : نكته  

   :با روش زير

Command : cha   
Command : D   

  : Command اندازه اي كه بايد از خط اول كم شود  

  : Command  اندازه اي كه بايد از خط دوم كم شود 

  : P Commandفشردن كليد   

Command : select polyline 
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٢٣ خليل گودرزي سروش: مدرس 

 
٣٨(  Stretch:  

  S: خالصه دستور 

   Modify  Stretch : دستور در منوهاي آبشاري مكان

اين دستور براي تغيير اندازه ويا انتقال شكل ميباشد يعني ميتوان ابعاد شكل و محل               كاربرد  : كاربرد  

  .دقرارگيري را تغيير دا

  :نحوه اجرا 

 command : s 
Command : select object   
Command : base point 

  Command : انتقال شكل مورد نظر 

  crossingبايد به صورت پنجره   انتخاب توجه داشته باشيد كه در هنگام انتخاب موضوع: نكته  

  .باشد تا دستورات بعدي اجرا شود 

  

 اگر براي مثال از يك چهار ضلعي سه ضلع آنرا انتخاب كنيم پس از انتخاب نقطه پايه: نكته 

  . ديگر تغيير داد  اشكال  مي توان آن را به

 
 
 
  

٣٩ (Limits :   

  Format  Drawing limits: مكان دستور در منوهاي آبشاري 

  .صفحه به اندازه مورد نظر كاربر ميباشد اين دستور براي محدود كردن : كاربرد 

  : نحوه اجرا 

Command : limits  
   : Command كليك  بر  پايين ترين گوشه سمت چپ      

  : Command تكليك بر باالترين گوشه سمت راس
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٢٤ خليل گودرزي سروش: مدرس 

  

٤٠ (Array:   

    Ar : خالصه دستور 

   modify  array: مكان دستور در منوهاي آبشاري 

  .با اجراي اين دستور ميتوان شكل مورد نظر را حول موضوع مورد نظر تكرار كرد : كاربرد 

  : نحوه اجرا 

command : ar    
command :select ١ or ٢ 

 
 مورد نظر را به صورت  ، مي توان موضوعrectangular array قسمت در پنجره باز شده در ١)

  .ستون ها و رديف ها تكرار كرد 

كليك كرده و موضوع مورد نظر را انتخاب ميكنيم و كليد اينتر را فشار  select object بر گزينه 

  .مي دهيم 

ا را انتخاب مي  تعداد ستون ها رcolumns تعداد رديفهاي تكرار و در قسمت rows در قسمت 

 column offset  فاصله بين رديف ها و در قسمت  row offsetهمچنين در قسمت . كنيم 

  .را تعيين مي كنيم فاصله بين ستون ها 

  .مان تكرارها را تغيير داد د مي توان زاويه چيangle of arrayدر قسمت 

 كليك كرده و در غير accept كليك و در صورت تاييد بر گزينه  previewدر پايان بر آيكون 

  . كليك و تغيرات الزم را اعمال ميكنيم modifyاين صورت برگزينه 

  

 مي توان موضوع مورد نظر را حول دايره اي تكرار polar array در پنجره باز شده در قسمت ٢)

  .كرد 

  .يمده ميقبل از انجام دستور دايره مورد نظر را تعيين وموضوع را بر محيط آن قرار: نكته 

كنيم و كليد اينتر را فشار  كليك كرده و موضوع مورد نظر را انتخاب مي select object بر گزينه 

  .مي دهيم 

  .  بر آيكون مربوطه كليك و مختصات مركز دايره را ميدهيم center pointدر قسمت 

 باز مي  سه سوال وجود دارد كه با انتخاب هر كدام قسمت مربوطهدر قسمت بعد در منوي آبشاري

  .شود و به ترتيب زير ميباشند 

 تعداد تكرار ها و زاويه كلي  )١

 تعداد تكرارها و زاويه بين آنها )٢
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٢٥ خليل گودرزي سروش: مدرس 

 زاويه كلي و زاويه بين آنها )٣

  . استفاده ميكنيم previewپس از انتخاب حالت مورد نظر از گزينه 

  

ول مركز  موضوع به طور ثابت حrotate items as copiedبا برداشتن تيك در قسمت : نكته

  .نميچرخد در راستاي دايره موضوع ديگر  خودميچرخد يعني

  .شد و الزامي براي رسم دايره نيست مركز هر كجا مي تواند با : ٢نكته

  

٤١(Pedit:  

  pe  :خالصه دستور 

  Modify Object polyline: مكان دستور در منوهاي آبشاري 

همچنين توانايي .هستند به پلي الين تبديل كند مي تواند خطوطي را كه به صورت الين : كاربرد 

  .را دارد ... جدا كردن قسمتي از پلي الين و ، ضخامت دادن به پلي الينها

  :نحوه اجرا 

Command : pe  
  : Command   انتخاب يك خط از خطوط مورد نظر 

Command : J  (join) 
  : Command انتخاب كل خطوط مورد نظر  

  . و كليك بر روي آن خطوط متوجه مي شويم كه يك موضوع شده اندEscبا زدن كليد 

  :مراحل زير را طي مكنيم  پلي الينبراي ضخامت دادن به 

Command : pe   
Command : select poly line   
Command : w  

    : Command ضخامت مورد نظر 

  

  :براي جدا كردن قسمتي از پلي الين مراحل زير را طي ميكنيم 

  

 Command : pe   
Command : select polyline + e  ( edit vertex )  

 كه حالت پيش فرض ميباشد و زدن كليد اينتر به جلو و با N(next)عالمت ضربدر را با تايپ 

   به عقب برده و در مكان مورد نظر قرار ميدهيمP(previous)تايپ 

  .و از دستور خارج ميشويم     B   +  G سپس 
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٢٦ خليل گودرزي سروش: مدرس 

  

 /fitدر اين دستور پس از انتخاب پلي الين مربوطه ميتوان حالت آن را با انتخاب گزينه هاي : ته نك

spline / decurve  تغيير داد.  

  .ميشود تغيير داد استفاده  يا توپوگرافييعني آن را به حالتي كه براي نقشه برداري

  

٤٢ ( Id point:   

     Id: خالصه دستور 

tools  inquiry: آبشاري مكان دستور در منوهاي   id point  

  .مختصات نقطه را در صفحه به ما ميدهد : كاربرد 

  : نحوه اجرا 

Command : Id  + select point  
 
 

٤٣ (Raster image:   

  insert  raster image:مكان دستور در منوهاي آبشاري 

  .ن استفاده كرد براي آوردن عكس دلخواه در صفحه اتو كد مي توان از آ: كاربرد 

  :نحوه اجرا 

 عكس را از درايو مربوطه پيدا look inپس از كليك بر اين گزينه در پنجره باز شده در قسمت 

  . مي كنيم  openسپس 

  .با كليك بر صفحه و تعيين كادر مورد نظر عكس مربوطه باز ميشود 

  

  . اجرا كرد  آن روي بر…, move , scale دستوراتميتوان : نكته 

  . و انتخاب كادر دور عكس آن را پاك مي كنيم eraseبا دستور : ته نك

  

٤٤ (Rename :   

  ren: خالصه دستور 

    format  rename:مكان دستور در منوهاي آبشاري 

  .به كار مي رود... و  بلوك ها،براي تغيير نام اليه ها : كاربرد 

  :نحوه اجرا 
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٢٧ خليل گودرزي سروش: مدرس 

 عنوان موضوع name objectشود كه در قسمت پس از كليك بر منوي فوق پنجره اي باز مي

  .ميكن مورد نظر را يافته و بر آن كليك مي

. مانند عنواع اليه هاي ايجاد شده .  موضوعاتي را كه قبالٌ ايجاد كرديم ميبينيم itemدر قسمت 

 اسم جديد را وارد rename To كليك كرده در قسمت ١ layerآن موضوع مثالٌ سپس بر روي 

  .ميكنيم  okو سپس 

   

٤٥ ( Units:   

     un: خالصه دستور 

   Format  units: مكان دستور در منوهاي آبشاري 

   ي داده شده توسط دستوراتي مانندبراي تغيير اطالعات عدد: كاربرد 

List or DI , … استفاده ميشود ) معموالٌ دو رقم (  تا ارقام اعشار مورد نياز.  

  

  

  :نحوه اجرا 

ارقام اعشار مورد نياز   precisionر منوي فوق پنجره اي باز ميشود كه در قسمت پس از كليك ب

  . كليك ميكنيمokرا انتخاب سپس بر آيكون  

  

٤٦ (Purge :  

    pu: خالصه دستور 

 :مكان دستور در منوهاي آبشاري 
File  Drawing utilities  purge 

ن از آنها استفاده نشده و اضافي مي باشند و مي توان كليه موضوعاتي را كه تا اين زما: كاربرد 

   .پاك كرد ... باعث حجيم شدن فايل مي شوند از قبيل اليه ها وبلوك ها و

  : نحوه اجرا 

 Command : pu    
Command : click on icon purge all  
Command : click on icon Yes to all  

 
٤٧ ( Export:   

   exp: خالصه دستور 

  …File  export:  در منوهاي آبشاري مكان دستور 
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٢٨ خليل گودرزي سروش: مدرس 

  مانند .فايل ساخته شده در برنامه را به ديگر فرمتها براي ساير برنامه ها تبديل ميكند : كاربرد 

bmp براي عكس  /wmf براي فايلهاي نوشتاري مثالٌ برنامه word و ....  

  : نحوه اجرا 

 محل ذخيره سازي را انتخاب  save inپس از اجراي دستور در پنجره باز شده ابتدا در قسمت 

 file of type  اسم فايل و در نهايت از منوي آبشاري درقسمت file nameسپس در قسمت 

  . كليك ميكنيم okفرمت مورد نظر را انتخاب و بر 

  

٤٨ (  : Ellipse   

   Draw  Ellipse:مكان دستور در منوهاي آبشاري 

  مي توان بيضي رسم كرد: كاربرد 

پس از انجام مراحل قبل سه گزينه در مقابل ما وجود دارد كه به شرح هر يك مي :  اجرا نحوه

  پردازيم 

(A center:   

و در نهايت فاصله از مركز را با انتخاب اين گزينه ابتدا بايد مركز بيضي سپس انتهاي بيضي 

  .مشخص كرد 

(B axis ,end:   

  .ن از كانونها را مشخص كنيم بايد ابتداي بيضي سپس انتهاي بيضي و فاصله آ  

(C arc:   

 ، به اين ترتيب كه ابتدا. با انتخاب اين گزينه ميتوان كمان خاصي از بيضي ترسيمي را رسم كرد 

  .ن دلخواه را انتخاب و كليك ميكنيم  فاصله را مشخص و با حركت موس كماانتها و

  

حور مختصات را خاموش و روشن  كردن آن ميتوان مon / off  و ucs icon   با تايپ: نكته 

  .كرد 

  

٤٩ (Ucs:    

يعني آن را در جهتي . با استفاده از اين گزينه مي توان محور هاي مختصات را تغيير داد : كاربرد 

  .غير از جهت معمول قرار داد

  : نحوه اجرا 

  :ابتدا بايد خطي را كه محور بايد در راستاي آن بچرخد تعيين سپس 

Command: ucs  
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٢٩ خليل گودرزي سروش: مدرس 

Command : ob   
Command : select object  

  :براي بازگشت به حالت اوليه بايد مراحل زير را طي كنيم

Command: ucs  
  

   Command: w ( word)حالت پيش فرض ميباشد 

٥٠ (Text :   

   Dt: خالصه دستور 

 draw single line text: مكان دستور در منوهاي آبشاري 

  . هاي فارسي يا انگليسي در برنامه كد به استفاده دارد براي ايجاد نوشته: كاربرد 

  

 كپي font درايو اي كه برنامه اتوكد را نصب كرده ايد در پوشه ابتدا فونت هاي الزم را در : نكته 

  .مي كنيد 

  

  : انگليسي متننحوه اجراي  

  .كنيم  ابتدا اليه اي به همين نام ايجاد مي) ١

 : نت را انتخاب كنيم پس اعمال زير را انجام ميدهيم در اين مرحله بايد شكل فو) ٢
format  text style     

  . مي كنيم ok براي فونت تايپ سپس  كليك و اسم دلخواه راnewدر پنجره باز شده بر آيكون 

  . نوع  فونت مورد نظر را انتخاب ميكنيم  با كليك بر منوي آبشاريfont nameدر قسمت 

  تعيين ميكنيمفونت راحروف   ارتفاعheightدر قسمت 

  : براي نقشه در مقياس يك به يك از قوانين زير انتخاب مي كنيم

 ٠,٣ – ٠,٢٢                                      اندازه گذاري      ) آ

 ٠,٥                   ...پالن و نما:مشخصات نقشه مانند براي ) ب

   ٠,٦ – ٠,٥            ..    اسم : براي مشخصات نقشه مانند ) ج

  

 زاويه حروف را oblique angle عرض بين حروف و در قسمت width factorدر قسمت 

   ميتوان تغيير داد

از /  به ترتيب براي برعكس نوشتن upside down / back wards / verticalقسمتهاي 

  .ميباشد/ عمودي نوشتن) / مخصوص فونت فارسي(راست به چپ نوشتن 

 . كرده خارج ميشويم set current or applyجام عمليات فوق پس از ان
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٣٠ خليل گودرزي سروش: مدرس 

  

٣ (                     

                                                     command : DT   

   ...command : click first point  & type  

  . بر روي متن ها ميباشد  قابل اجرا (… move –scale – rotate )كليه دستورها مانند  : ١نكته 

 ( by layer) در همان اليه مي توان رنگ را تغيير داد با استفاده از منوهاي آبشاري باال : ٢نكته 

  .توجه كنيد كه فقط در مورد اين دستور كاربرد دارد

  ٠  ميتواند مانند آئينه متون را تكرار كند با اين تفاوت كه اگر    mirror textدستور  : ٣نكته 

  . كنيم حالت آئينه روشن ميشود ١كنيم حالت آئينه خاموش و اگر 

  

 از ابتدا تعيين كرد يا آن را با ro   مي توان متن را در راستاي خطي خاص بدون انجام   ) ٤نكته 

  . مقدار مورد نظر متناسب كرد بهتوجه

 البته اين نظر ايجاد ميكنيم به اين ترتيب كه ابتدا خطوط مورد نياز و مستطيل هايي به ابعاد مورد 

  :مراحل زير را انجام ميدهيم  نيست سپسكار براي دقيق بودن اندازه ها ميباشد و الزامي 

  :براي مشخص كردن راستا

Command : dt  
Command : j  + A (Align)   

  : Command كليك بر ابتداي خط +كليك بر انتهاي خط 

  :براي متناسب كردن 

Command : dt  
Command : j  + f (fit)  

  : Commandكليك بر ابتداي خط مستطيل +كليك بر انتهاي خط

  

٥١  ( Text edit :  

    ED: خالصه دستور 

  :مكان دستور در منوهاي آبشاري 

Modify  object  text  edit 
  براي ويرايش متن نوشته شده به كار ميرود: كاربرد 

  :نحوه اجرا 

Command : ed   
Command : select text 
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٣١ خليل گودرزي سروش: مدرس 

 
 ٥٢ (  Properties :   

   modify  properties: مكان دستور در منوهاي آبشاري 

  .را تغيير دهد .. اندازه و/ رنگ/مي تواند عالوه بر ويرايش اليه: كاربرد 

  : نحوه اجرا 

 ر قسمت ابتدا متن مورد نظر را انتخاب سپس مراحل فوق را طي ميكنيم در پنجره باز شده و د

text ميتوان كليه اطالعات مربوطه را تغيير داد .   

  

  : نحوه اجرا متن فارسي 

 format  text style. ابتدا به تعريف فونت ميپردازيم كه قبالٌ توضيح داده شد ) ١

  . را در برنامه اتوكد اجرا كنيم تا بتوان تايپ فارسي انجام داد K.lsp بايد برنامه اي تحت عنوان )٢

   .كنيمي   را دريكي از درايوهاي كامپيوتر كپي مkتدا آيكون تحت عنوان اب

  …tools  load Application: به منوي رو به رو  ميرويم ) ٣

 lock inاز قسمت .  را انتخاب مكنيم history list سر برگ دوم يعني  ابتدادر پنجره باز شده

 را add to historyيك كرده و تيك گزينه  كلloadبر دكمه  پس از انتخاب يافته را kمحل كپي 

  .پنجره ديگري باز ميشود و كامل شدن شناسايي را گزارش ميدهد. فعال كرده پنجره را ميبنديم 

   

  .بعد از هربار باز و بسته شدن برنامه دوباره مراحل قبل را بايد انجام داد : نكته 

  

٤(       

                                                 Command : k    
Command : click first point  & type  

 
  . باشد set current or applyبايد فونت انتخابي در حالت :  توجه 

  

  . درجه را نبايد تغيير داد١٨٠ خاموش بايد باشد و caps lockهمواره كليد  : ١نكته 

 استفاده propertiesو ميتوان از دستور  بر روي اين فونت ها كاربرد ندارد editدستور  : ٢نكته 

  .كرد

 و enterدر هنگام تايپ حروف جداجدا يا برعكس تايپ ميشود كه پس از زدن كليد  : ٣نكته 

  .خارج شدن از دستور به حالت اصلي برميگردد
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٣٢ خليل گودرزي سروش: مدرس 

٥٣ ( Multiline  text  :   

  :مكان دستور در منوهاي آبشاري 

Draw  text  multiline text 
  .به طوري كه آن مستطيل كادر متن ما باشد . مي توان مستطيلي با ابعاد دلخواه تعريف كرد: كاربرد 

  :  نحوه اجرا 

  .پس از طي مراحل باال نقطه آغاز كادر را با كليك بر صفحه داده و نقطه دوم را تعيين ميكنيم 

نوع فونت را انتخاب در مرحله بعد پنجره اي كه همان كادر انتخاب شده است باز ميشود و ميتوان 

  .ليك كرد كokو شروع به تايپ كرد و در پايان بر دكمه 

  

  .اين دستور براي حالت انگليسي كاربرد دارد : نكته 

= EN or FA Alt + shift  
  

٥٤ (Options.. :  

  op: خالصه دستور 

   …tools  options: مكان دستور در منوهاي آبشاري 

  .اري زيادي انجام داد كه به توضيح دو سربرگ آن مي پردازيممي توان تنظيمات اختي: كاربرد 

 : نحوه اجرا 
Command : op  

   را انتخاب ميكنيم displayدر پنجره باز شده سربرگ 

  . در هنگام كار تغيير داد(+) اندازه شكل موس crosshair sizeمي توان در قسمت 

ن برنامه اتوكد پايين تر را انتخاب  ميتواsave as در قسمت open & saveهمچنين در سربرگ 

  .كرد تا در آن هم قابل اجرا باشد 

   

٥٥ (Recover:   

  :مكان دستور در منوهاي آبشاري 

                               File  recoverاگر هيچ فايلي باز نبود  

  : اگر فايلي در برنامه باز بود 

File  drawing utilities  recover 
 عمل ميكند با اين تفاوت كه اگر نقصي در فايل در سيستم خود يا openهمانند دستور : كاربرد 

  . پيش بيايد ميتوان با اين گزينه آن را بازگرداني كرد انديگر

   openهمانند دستور :نحوه اجرا 
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٣٣ خليل گودرزي سروش: مدرس 

٥٦ ( Area:   

      Tolls  inquiry  area:مكان دستور در منوهاي آبشاري 

 مي توان آن را در اين نوار قرار inquiry ابزار و انتخاب گزينه  روي نواربا راست كليك بر: نكته 

  .داد

   اشكال متنوع را به دست آورد  و محيطيتوان مساحتم :كاربرد 

  :نحوه اجرا 

   :areaپس از كليك بر آيكون 

  .كليك و پس از اتمام اينتر ميكنيم  اگر شكل نا منظم بود بر تمام گوشه هاي شكل )آ 

 و زدن كليد اينتر ميتوان مساحت را با يك كليك بر روي آن obبا تايپ ) پلي الين( منظم  اگر)ب

  .موضوع به دست آورد 

add (Aاگر ) ج  را انتخاب كنيم ميتوانيم مساحت چند موضوع متفاوت را با يكديگر جمع كنيم (

.  

م كرد توجه داشته  مي توان مساحت موضوعات مورد نظر را از يكديگر كSubtractبا انتخاب ) د

 و سپس ساير موضوعات را از آن موضوع اصلي addبايد موضوع اصلي را باشيد كه ابتدا بايد 

  .كاست 

  . ميتوان در دستورات ج و د نيز استفاده كردobاز : نكته  

  . مي توان تمام دستورات انجام شده تا اين لحظه را مشاهده كردF٢با فشار بر دكمه : توجه 

  

٥٧ (Boundary:   

   bo: خالصه دستور 

  Draw  boundary: مكان دستور در منوهاي آبشاري 

خطوطي كه به صورت الين براي مشخص كردن يك محدوده به صورت پلي الين يعني : كاربرد 

  .است به پلي الين تبديل ميكند بدون حذف خطوط اوليه 

  :نحوه اجرا  

Command : bo  
Command : select pick point  
Command : select object  

  شكل بايد بسته باشد: نكته 

  . انرا جابه جا ميكنيمmoveوع قبلي قرار ميگيرد كه با دستور  موضموضوع روي: نكته 

   .نيز ميتوان استفاده كرد  pedit  دستور از: نكته 
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٣٤ خليل گودرزي سروش: مدرس 

٥٨ ( Pan:   

    p: خالصه دستور 

   or  view pan  shift + rite click  pan :مكان دستور 

  . و نقاط مختلف صفحه را ديدبه جا كرد مي توان تصوير را جا: كاربرد 

  :نحوه اجرا 

Command : P  
  .با موس شكل را گرفته جابه جا ميكنيم 

   

٥٩ (Horizontally & Vertically:   

  :مكان دستور در منوهاي آبشاري 

window  horizontally or vertically  
  به كار ميرود  دو فايل مجزا در كنار هم  براي باز كردن:كاربرد 

  :نحوه اجرا 

با انتخاب  باشند سپس به منوي مربوطه رفته  restore downابتدا دو فايل باز شده در حالت 

horizontally  دو فايل به صورت افقي و با انتخاب vertically دو فايل به صورت عمودي در 

  .كنار هم ظاهر ميشوند 

  

٦٠ (Dimension :  

  يكي از منوهاي آبشاري مي باشد 

 مي توان آن را در اين نوار dimension با راست كليك بر روي نوار ابزار و انتخاب گزينه : نكته 

  .قرار داد

  .براي اندازه گذاري  اشكال رسم شده ميباشد: كاربرد 

  : نحوه اجرا 

  :ابتدا بايد مراحل زير را براي نخستين بار به كار گيري طي كرد 

(A تعريف اليه اي به نام (D)   

(B تعريف text style ٠ ٢٥. با فونت دلخواه و ارتفاع 

(C dimension  style…:   

  : كليك كرده مراحل زير را طي ميكنيم newدر پنجره باز شده ابتدا بر آيكون 

 كليك continueرا انتخاب و بر گزينه  (dim١) اسم دلخواه  new style nameدر قسمت ) آ 

  .يكنيم م
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 دــــوکـــ    ات                          دانشگاه پيام نورمرکز همدان                           يوتردرمعماريکاربرد کامپ

٣٥ خليل گودرزي سروش: مدرس 

  :linesدر سربرگ ) ب

 با كليك بر منوي color در قسمت Extension line و dimension lines هايدر كادر

    .دهيم  تغييرميby leyer  آبشاري رو به رو آن را به 

   :symbol arrowsدر سر برگ ) ج

  .مي كنيم  اشكال ابتدا و انتهاي اندازه را انتخاب  Headدر كادر 

  . را تايپ ميكنيم ٠,١ عدد arrows sizeدر قسمت 

   :textدر سر برگ ) د

  :ات زير را انجام ميدهيميردر قسمت ها داده شده تغي

  Text style                            نام فونت ايجاد شده را از منوي آبشاري ميابيم 
Vertical  centered 
Horizontal   centered 

   را فعال ميكنيم aligned with dimension line گزينه text alignmentدر نهايت در كادر 

   :primary unitsدر سربرگ )ه

  .كنيم   تاييد ميپنجره را وتغيير داده را دو رقم اعشار precisionقسمت 

  

  . امكان تغيرات اندازه ساخته شده فراهم است modifyبا كليك بر آيكون : نكته 

  

(D در منوي آبشاري dimension)آيكون هايي كه با راست كليك در نوار ابزار قرار داديميا  (

  :گزينه هاي زير براي اندازه گذاري موجود است كه هريك را توضيح مي دهيم 

١ - linear:   

نظر و  براي اندازه هاي عمودي يا افقي استفاده ميشود به اين ترتيب كه ابتدا و انتها خط مورد

  . مشخص مي كنيم اندازه از خط را با كليكسپس فاصله 

٢ -aligened:   

  براي اندازه گذاري مورب به كار ميرود با همان ترتيب قبل 

٣-radius :   

ر مي رود كه با كليك بر اين گزينه و انتخاب دايره مورد نظر و اري شعاع دايره به كابراي اندازه گذ

 .كليك بر مكاني كه ميخواهيم اندازه آنجا باشد حاصل ميشود 

  

٤-diameter:   

  .براي اندازه گذاري قطر دايره با همان ترتيب شعاع
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٣٦ خليل گودرزي سروش: مدرس 

٥ - angular:   

براي اندازه زاويه بين دو خط به كار ميرود و باكليك بر يك خط و كليك بر خط ثاني و كليك بر 

  .فاصله آن تا زاويه مورد نظر حاصل ميشود

٦ - base line:   

پايه در نظر گرفته و ساير اندازه ها را نسبت به  نقطه اوليه را به عنوان  ،بعد از اندازه گذاري اوليه

.  سانتي متري  از يك خط خطهاي ديگري نيز داريم ١٠آن مي سنجد  مثالٌ فرض كنيد كه با فاصله 

ساير اندازه ها نسبت به خط اول زياد و كليك بر اين گزينه بعد از اندازه گذاري دو خط اول 

  .ميشود ...) و٤٠- ٣٠-٢٠(ه ها انداز...ميشونديعني با كليك بر خط سوم و

٧ - continue:   

همانند دستور قبل با اين تفاوت كه  بعد از اندازه گذاري اوليه به ترتيب ساير اندازه ها را از ادامه 

  .يعني فواصل پشت سر يكديگر مي باشند .اولين اندازه گذاري انجام ميدهد

٨ - align text:   

به  ، مثالٌ آن ها را بچرخانيم. هاي اندازه گذاريها را تغيير دادكاربرد خاصي ندارد ولي ميتوان نوشته 

  ..  و به چپ ببريم ، حالت اوليه برگردانيم

  

بلند يا كوتاه كردن خطوط /  نيز تغيراتي داد مثل تغيير جاي نوشته راميتوان اندازه گذاري :نكته 

  ...واصل و

ه ميكنيم ساير دستورات نيز در همين منو براي جابه جا كردن عدد نوشته شده از دستور زير استفاد

  ميباشند 

    command: انتخاب اندازه مورد نظر 

command : Rite click   
command : click on dim text position 
command :  click on move text alone 

  .و با كليك بر نقطه مورد نظر كار به اتمام ميرسد

     

٦١ (Update:   

    dimension update:آبشاري مكان در منوهاي 

  . اندازه گذاري قبلي به اندازه گذاري جديد به كار ميرود تبديلبراي : كاربرد 

  :نحوه اجرا 

  . كندكليك بر منوي فوق و انتخاب اندازه قبلي و زدن كليد اينتر اندازه گذاري تغيير مي
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٣٧ خليل گودرزي سروش: مدرس 

 ٦٢ (write block:   

    W: خالصه دستور 

  .ستورميتوانيم قسمت يا تمام فايل را به يک فايل تبديل نماييم بوسيله اين د :كاربرد 

پس از تعريف اندازه گذاري مورد نظر مي خواهيم كه اين عمليات هاي انجام شده در فايل : مثال 

مورد استفاده قرار بگيرد كه  دستور مذكور اين كار را براي ما امكان ديگر و يا براي دفعات بعدي 

  .پذير ميسازد 

  :اجرا نحوه 

  و مراحل زير را طي مي كنيم   از اندازه گذاري را ترسيم كردهابتدا نمونه اي

Command : w   
Command : click on select object   

  : Command انتخاب اندازه ساخته شده  

Command : click on pick point 
   : Command انتخاب نقطه اي نزديك اندازه ساخته شده 

   محلي را كه ميخواهيم بلوك ذخيره شود را انتخاب و تاييدfile name & pathدر قسمت 

  . مي كنيم 

  .مراحل زير را انجام مي دهيم  براي باز كردن آن در فايل يا صفحه جديد  بلوك ساخته شد

  . را انتخاب ميكنيم block گزينه insertاز منوي آبشاري  )١

 و پنجره را تاييد ميكنيمخيره سازي را انتخاب  مكان ذBrowseدر قسمت  )٢

  مي كنيمexplodeبراي قابل استفاده شدن آن را  )٣

 .مي كنيم   set current رفته و نام اندازه ساخته شده را  dimension styleبه منوي  )٤

  .اين دستور براي ساير تنظيمات نيز كاربرد دارد : نكته 
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٣٨ خليل گودرزي سروش: مدرس 

٦٣( Print   &Plot:   

   ctrl + p: خالصه دستور 

   file plot: آبشاري ن دستور در منوهاي مكا

  براي چاپ اعمال انجام شده : كاربرد 

  :نحوه اجرا 

  :دهيم  ي را انجام ميدابتدا به شرح چند نكته پرداخته و مراحل بع

  

    . نبايد يك سانتيمتر از اطراف آن را در نظر گرفت ، باشدor A٣ A٤اگر كار ما در قطع   : ١نكته

 يا كاغذ رول باشد  نبايد دو سانتيمتر از اطراف آن را در نظر  ١٠٠,٧٠ or ٥٠,٧٠ع اگر كار ما در قط

  .چون هنگام پالت يا پرينت دستگاه توانايي عمليات بر اين نقاط را ندارد . گرفت 

كه ميخواهيم در ... يعني هر عملي مانند شيت بندي و. اندازه كادر بر حسب متر ميباشد  : ٢نكته

شد بر حسب متر است مثالٌ اگر يك سانت به عنوان كادر در نظر گرفته ايم بايد حاشيه كار ما با

  ٠,٠١عدد يك را تايپ كنيم نه 

  

براي پالت در هر مقياسي كادر را تغيير تمام اندازه هاي ما بر اساس مقياس يك به يك بود  : ٣نكته

 ١/٥٠پنج برابر و ١/٥٠٠برابر  اندازه كادر دو ١/٢٠٠يعني در مقياس ميدهيم و با نقشه كاري نداريم 

  .نصف ميشود 

  .تنظيمات زير را نيز بايد انجام داد 

  

  اجراي دستور ) ١

  . را پيدا مي كنيم يا پرينتر  نام پالترnameدر پنجره باز شده در قسمت ) ٢

 ابعاد كاغذ مورد نياز را با توجه به پرينتر يا پالتر موجود از منوي paper sizeقسمت در ) ٣

  .ي روبه رو پيدا ميكنيم آبشار

  

  ميتواندر برنامه ها با ورژن پايين تر بايد برخي گزينه ها را از دو سر برگ موجود: توجه  

  .يافت

  

 را فعال كرده تا موضوع وسط كادر چاپ شود  center the plot گزينه plot offsetدر كادر ) ٤

.  
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٣٩ خليل گودرزي سروش: مدرس 

براي دادن . را انتخاب ميكنيم fit to paper(scale to fite) گزينه plot scaleدر كادر ) ٥

 مقياس را تقسيم بر units باشد و در گزينه ١ همواره بايد عدد pixelsمقياس مربوطه گزينه 

  .كرد  ١٠٠٠

  ... و٠,٢ و ١ ميشود ٢٠٠/١ – units٠,١ =و١= pixelsميشود  ١٠٠/١يعني 

  

ه و سپس  محدوده اي  كليك كردwindow بر گزينه plot area ( what to plat)در كادر ) ٦

  .كه كار ما موجود است را مشخص مي كنيم

  

  .كليك ميكنيم  yesو بر آيكون را انتخاب كرده  acad.ctb گزينه plot style tableدر كادر ) ٧

...  پنجره اي باز ميشود كه ضخامت و رنگي بودن و ) Edit(با كليك بر آيكون سمت راست 

  .  انتخاب كردميتواناليه ها را 

  . موجود است  plot styleتمامي رنگها در كادر 

 را انتخاب use object colorگزينه  colorاگر بخواهيم كار ما رنگي چاپ شود در قسمت 

  . را انتخاب مي كنيم blackميكنيم و اگر بخواهيم سياه و سفيد باشد 

  

 ديگر نياز به انتخاب تك  مي توان تمام رنگها را انتخاب كرد وshift + endبا گرفتن كليد  : نكته 

  .تك نيست 

  

با توجه به رنگ اليه ها كه آنها را قبالٌ انتخاب كرديم در اين قسمت آن رنگ را يافته و در      

 و پنجره را تاييد .به آن رنگ و در واقع به آن اليه ضخامت ميدهيم   line weightمقابل گزينه 

  .ميكنيم 

  . كليك كردokآيكون بر ي توان اعمال انجام شده را ديد و  مpreview fullگزينه و در پايان بر

  

٦٤ (Distance 

  Di: خالصه دستور 

Tools    Inquriy    Distance 
  .مي توان از دستور زير براي يافتن اندازه فاصله ها استفاده كرد: کاربرد

Di  + click First point + click second point  
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٤٠ خليل گودرزي سروش: مدرس 

 
 

  :منابع و ماخذ 

  

www.ArshaDownload.comwww.ArshaDownload.com

http://www.arshadownload.com

