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                با استفاده از اين گزينه مى توانيد كمان بيضى رسم كنيد. فقط جهت شروع و پايان و جهت  حركت 

مثبت زاويه ها را در نظر داشته باشيد. 
 1- انتخاب گزينه  كمان  .........................................

 2- مشخص كردن اولين سر قطر  ..........................
 3- مشخص كردن نقطه پايانى قطر  ................................................................

4- مشخص كردن نصف قطر دوم  .......................................

 5- زاويه شروع كمان را وارد كنيد.    ...................................

 6- زاويه پايان كمان را وارد كنيد.    ...........

اين گزينه در صورتى در دستور بيضى ظاهر مى شود كه فرمان  Snap  را اجرا كرده و از  قسمت  Style  گزينه 
 Isometric  را اجرا كنيد. 

 1. اجراى دستور بيضى:   .......................................................................................................

............  Isocircle  2. انتخاب گزينه 

 3. مشخص كردن مركز دايره ايزومتريك  ..........................................................

 4. وارد كردن شعاع دايره   .......................................................

* توجه: براى اطالعات بيشتر در اين زمينه به توضيحات
         دستور  Snap  مراجعه كنيد. 
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- با استفاده از اين دستور مى توانيد نقطه ترسيم كنيد. 
كنيد.  استفاده  نشانه گذارى  به عنوان  مى توانيد  نقطه  از 

اين دستور با يكى از روش هاى روبرو قابل اجرا است.

 1- اجراى دستور نقطه : .............................................................................................

ارائه گزارش از مدل نقطه و سايز آن  ..........
 2- در اين حالت به هر روشى كه نقطه اى وارد كنيد،  Point  ترسيم مى شود. مى توانيد در نقطه  مشخصى كليك 

كنيد يا مختصات آن را وارد كنيد.    ..................................................................................................

از طريق مسير روبه رو مى توانيد مدل نقطه و اندازه آن را
تغيير دهيد.

چون به صورت پيش فرض، مدل  نقطه به صورت اثر يك قلم مى ماند، بهتر است براى نشانه گذارى و بهتر ديدن 
مدل، آن را به  حالت هاى ديگر تغيير دهيد. 

 اندازه نقطه را وارد كنيد. 

 اگر اين گزينه فعال باشد، اندازه نقطه براساس درصدى از  بزرگ نماى
 ، Regen  صفحه مى باشد كه بعد از بزرگ نمايى صفحه تصوير با دستور

اين اثر را مى توانيد ببينيد. 

  اگر اين گزينه فعال باشد، اندازه نقطه براساس واحد ترسيمى شما در  نظر 
گرفته مى شود.  ( بهتر است اين گزينه را انتخاب كنيد )

ترسيم نقطه

Command entry : Ddptype
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موضوع هايى  مى توانيد  دستور  اين  از  استفاده  با   -
را  چندخطى ها  دايره،  كمان،  بيضى،  پاره خط،  مانند 

به  قسمت هاى مساوى تقسيم كنيد. 
اجرا   قابل  روبرو  روش هاى  از  يكى  با  دستور  اين 

است. 

 1- اجراى دستور:  ................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع (با كليك)   .........................................................................................

 3- وارد كردن تعداد قسمت ها  ..........................................
* توجه كنيد كه اين دستور در نقاط تقسيم از Point استفاده مى كند و شكل مورد نظر را برش نمى دهد. 

با اين گزينه مى توانيد به جاى استفاده از نقطه در تقسيم ها، از يك بلوك از پيش ساخته شده  استفاده كنيد. 

 1- انتخاب گزينه بلوك  ..................................................

 2- نام بلوك را وارد كنيد  ..................................................................

 3- مشخص كنيد آيا بلوك هم جهت با مسير شود يا خير

 4- وارد كردن تعداد قسمت ها   .............................................................

* توجه : براى اطالعات بيشتر در مورد بلوك   به مبحث Block مراجعه كنيد. 

تقسيم به قسمت هاى مساوى
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مانند  مواردى  مى توانيد  دستور  اين  از  استفاده  با   -
به  را  چندضلعى ها  دايره،  كمان،  بيضى،  پاره خط، 

 اندازه هاى مساوى تقسيم كنيد. 
اين دستور با يكى از روش هاى روبرو قابل اجرا    است .

 1- اجراى دستور:  ......................................................................................................

 2- انتخاب موضوع (با كليك)    ..............................................................................

 3- طول قطعه ها را وارد كنيد   ............................................

       نقطه شروع تقسيم 

 اين دستور مشابه دستور  Divide  مى باشد. 

تقسيم به اندازه هاى مساوى
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محيط هاى  در  مى توانيد  دستور  اين  از  استفاده  با   -
از  يك پارچه  مرز هاى  كمان  يا  خط  جنس  از  بسته 

جنس چند خطى ها ويا مدل ناحيه اى ايجاد كنيد.
دستور مذكور مرز يك پارچه را برروى شكل هاى قبلى 

ترسيم مى كند و آن ها را تغيير نمى دهد.
اين دستور با يكى از روش هاى روبرو قابل اجرا  است .

با استفاده از اين گزينه مى توانيد محيط بسته خود را انتخاب كنيد .

اين بخش در دستور هاشور توضيح داده شده است .

با استفاده از اين گزينه مى توانيد نوع يا جنس مرز خود را مشخص كنيد .

با انتخاب اين گزينه مرز ايجاد شده، از نوع چند خطى ها مى باشد .

با انتخاب اين گزينه مرز ايجاد شده، از نوع ناحيه اى مى باشد . (اين نوع مرز قابل ويرايش نيست )

اين بخش در دستور هاشور توضيح داده شده است .

ايجاد مرز يك پارچه



62
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بعد از اجراى دستورهاى ويرايشى، معموالً با سؤال  Select Object  روبرو خواهيد شد. يعنى  موضوعى كه قرار 

است روى آن تغيير صورت گيرد را انتخاب كنيد. 
راحت تر  تا  مى كند  كمك  موضوع  انتخاب  روش هاى 

موضوع يا موضوع ها را انتخاب كنيد. 
 Select  در جواب  Select  همه زير دستورهاى دستور

Object  قابل اجرا است. 

روش هاى انتخاب موضوع 

 1- اجراى دستور:  .............................................................................................................

 2- كاراكتر ؟ را تايپ كرده كليد اينتر را فشار دهيد. 

 3- تمامى زير دستورهاى دستور  Select  ظاهر مى شود كه با كاراكترى 
كه به صورت بزرگ تايپ  شده عمل مى كنند. 

                         انتخاب پنجره اى

در اين حالت مى توانيد با دو كليك يك پنجره باز كنيد. خطوط اين پنجره ممتد و رنگ آن آبى  خواهد بود و 
هر موضوعى كه كامل داخل اين پنجره باشد، انتخاب مى شود.
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                  اخرين ترسيم

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد آخرين موضوع ترسيم شده را انتخاب كنيد. 
                           برخوردى 

با استفاده از اين گزينه مى توانيد با دو كليك، پنجره اى باز كنيد كه خطوط اين پنجره از نوع  خط چين و رنگ 
آن سبز مى باشد. اين پنجره با هر موضوعى كه برخورد كند، آن را انتخاب مى كند. 

                   تركيبى  ( اين گزينه پيش فرض مى باشد )

اين گزينه تركيب دو روش  Window  و  Crossing  مى باشد. همان طور كه در شكل باال مى بينيد  هرگاه جاى 
نقطه شماره يك و دو عوض شود، نوع انتخاب از  Window  به  Crossing  تبديل  مى شود. 
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WPolygon  اين روش مشابه روش  Window  مى باشد با اين تفاوت كه تعداد اضالع اين پنجره  قابل تعيين 
خواهد بود. 

                           چند ضلعى برخوردى 

CPolygon  اين روش مشابه روش  Crossing  مى باشد با اين تفاوت كه تعداد اضالع اين پنجره  قابل تعيين 
خواهد بود. 

       Add اين گزينه برعكس گزينه  Remove  مى باشد، يعنى وضعيت  Remove Objects  را به وضعيت 
 Select Object  تبديل مى كند. 

چند ضلعى
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        ALL  همه  
 با استفاده از اين گزينه كه بايد كامل تايپ شود، شما مى توانيد همه ترسيم هاى موجود را  انتخاب كنيد. 

        Single  تكى     
يا انتخاب تكى با استفاده از اين گزينه، مكان نما تبديل به يك جعبه انتخاب شده و شما  مى توانيد روى يك 

موضوع كليك كنيد كه بالفاصله انتخاب مى شود. 

        Previous   قبلى  
با استفاده از اين گزينه مى توانيد، موضوع يا موضوع هايى كه از قبل انتخاب كرده بوديد را  دوباره انتخاب كنيد. 

        Multiple   چند تايى  
  Select Objects  اين گزينه اجازه انتخاب تك تك موضوع ها را از طريق كليك روى آن ها مى دهد ولى  پيغام 

تكرار نمى شود. 
        Remove   حذف   

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد موضوع هايى كه انتخاب كرده ايد را از حالت انتخاب  خارج كنيد. اين حالت را 
با پايين نگه داشتن كليد  �Shi  نيز مى توانيد بدست آوريد. 

                   خط برخوردى

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد به وسيله نقاطى كه كليك مى كنيد، خطى ترسيم كنيد كه بعد  از فشردن اينتر 
آن خط از روى هر موضوعى كه عبور كرده باشد  انتخاب خواهد شد. مانند شكل  باال. 
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نقطه هاى  روى  مكان نما،  دستور  اين  از  استفاده  با   -
خاصى پرش كرده و روى آن نقطه قفل مى شود، اين 
 نقطه ها مهم بوده و براى يك ترسيم دقيق، شما بايد 

هر لحظه از اين نقطه ها استفاده كنيد. 

روش هاى مختلف استفاده از اين نقطه ها در پايين ذكر 
شده است. 

نقطه هاى كمكى

روش استفاده به وسيله كـيبورد

در  AutoCAD  2010  دو گزينه  Intersection  و  Apparent Intersection  هر دو مشابه و كار  يكديگر 
را انجام مى دهند.

استفاده از نوار ابزار نقاط كمكى

1- آخرين نقطه  ............................

2- مركز كمان يا دايره ................

3- مماس بر  .................................

4- نقطه ميانى  .............................
5- گيره مشخص نقطه  ..............

6- نزديكترين نقطه  ...................

7- محل تقاطع دو موضوع  ......

8- چهار ربع كمان يا دايره   .....

9- موازى  ....................................

10- ادامه يك موضوع  ..............

.........  Block  11- گيره احضار
12- ميان دو نقطه

13- عمود بر  .................................
m٢p      First point of mid
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با استفاده از اين جدول مى توانيد موارد دلخواه را فعال كنيد. 
command : osnap     

را    Shi�  كليد مى توانيد  ترسيم  زمان  در 
پايين نگه داشته كليد راست ماوس را فشار 
كنيد.  استفاده  شده  منوى  باز  از  و  دهيد 

 Status  نوار روى  مى توانيد 
كليك    Osnap  گزينه و    bar
راست كنيد و از منوى باز شده 

استفاده كنيد  .
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جلوى  در  و  بوده  دستور  وسط  كمكى  نقاط  اين  *توجه: 
اين  نقاط  از  ندارند.  استفاده اى  هيچ    Command 
كنيد. استفاده  دستورها  ديگر  از  استفاده  زمان  در  بايد 

 
F3  فعال و غير فعال كردن موارد قفل شده با  استفاده از كليد
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- با استفاده از اين ابزار مكان نماى شما فقط به صورت افقى و عمودى 
حركت مى كند. 

استفاده از اين ابزار براى ترسيم خط هاى عمود بر هم مانند ترسيم 
پالن بسيار مفيد و سريع  مى باشد. 

فعال و غير فعال كردن  Ortho  با كليد   F8  انجام مى شود. 

Ortho  در راستاى  Z  نيز مانند راستاى  X  و  Y  عمل مى كند. 

ترسيمى  كمك  ابزار  يك    Ortho  مانند نيز  ابزار  اين 
نيز  تحت  را  زوايا  مى تواند  كه  بيشتر  قدرت  با  اما  است 

پوشش خود قرار دهد. 

زاويه هاى آماده براى ردياب قطبى كه مى توان انتخاب كرد. 

 در اين بخش مى توانيد زاويه هاى دلخواه كه در بخش قبلى وجود نداشت را  اضافه كنيد. 

 در اين قسمت زاويه هايى كه به دلخواه اضافه كرده ايد، قابل رويت مى باشد. 

عمودكش

رديابى قطبى



69

دستورهاى ترسيمى ، كمك ترسيمى ، ويرايشى  واحد كار چهارم 

فاصله هاى پرش افقى مكان نما

 فاصله هاى پرش عمودى مكان نما

 زمانى كه اين گزينه فعال باشد، فاصله هاى پرش 
افقى و عمودى مساوى  در نظر گرفته مى شود.

 

مى توان  باشد  فعال  قطبى  ردياب   زمانى كه 
نظر  در    Polar  براى را  پرش  فاصله هاى 
جدول  همين  پايين  در  گزينه  اين   گرفت. 

يعنى  Polar Snap  مى باشد. 

  New        
با استفاده از اين گزينه مى توانيد زاويه هاى جديد را اضافه كنيد. 

  Delete        
با استفاده از اين گزينه زاويه هاى اضافه شده را مى توانيد حذف كنيد. 

 Track Orthogonally Only        
فقط  مكان يابى  آن  در  كه  نظر  مى گيرد  در    Object Snap Tracking  براى را  پيش فرض  حالت  گزينه  اين 

به صورت افقى يا عمودى صورت مى گيرد. 
 Track Using All Polar Angle Settings        

در اين قسمت مى توانيد زاويه هاى  Object Snap  Tracking  را با زوايه هاى ردياب قطبى همراه كنيد. 
 Absolute        

در صورت فعال بودن اين گزينه مبناى محاسبات زاويه در  Polar  حالت مطلق در نظر  گرفته مى شود. 
 Relative to Last Segment        

نظر  در  شده  ترسيم  خط  پاره  را  آخرين    Polar  در زاويه  محاسبات  مبناى  مى توان  گزينه  اين  از  استفاده  با 
گرفت. 

پرش مكان نما نقاط شبكه بندى دستور  دو  اين  از  استفاده  با 
شبكه  نقاط  روى  نما  مكان 
بندى مشخصى پرش مى كند 

و قفل مى شود . 
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اين گزينه پيش فرض سيستم بوده و زمانى كه فعال باشد دو گزينه زير نيز فعال است. 

 حالت پيش فرض بوده و در اين حالت مكان نما مانند شكل روبه رو است و  نقاط شبكه بندى
 نسبت به هم حالت مربع يا مستطيل دارند. 

دهيد.  انجام  را  ترسيم هاى  ايزومتريك  مى توانيد  و  مى شود  ايزومتريك  حالت  به  تبديل  مكان نما  حالت  اين   در 

*توجه : زمانى كه اين حالت را انتخاب مى كنيد زير دستور
Isocircle به دستور بيضى اضافه مى شود.

  براى تعويض حالت مكان نما براى ترسيم وجه سمت راست و چپ و باالى  ترسيم هاى ايزومتريك مى توانيد از اين 
كليدها كمك بگيريد. 

 زمانى كه اين گزينه فعال باشد  Snap  از  Polar  تبعيت مى كند و فواصل پُرشده را  مى توانيد در قسمت
  Polar Spacing  تنظيم كنيد. 

 تنظيم فاصله هاى افقى نقاط شبكه بندى

 تنظيم فاصله هاى عمودى نقاط شبكه بندى

تعريف محدوده را  گوش  چهار  محدوده  يك  مى توانيد  دستور  اين  از  استفاده  با   -
براى ترسيم هاى خود معرفى كنيد .  اگر اين دستور فعال باشد شما 

نمى توانيد خارج از محدوده تعيين شده ترسيمى انجام دهيد. 
*توجه: اگر مى خواهيد چند شيت نقشه را در كنار هم قرار دهيد، 

بهتر است اين دستور فعال نباشد.

 1- اجراى دستور:   ......................................................................................................................
ارائه گزارش راه اندازى مجدد محدوده  ...................................................................

 2- مشخص كردن گوشه پايين سمت چپ محدوده
 3- مشخص كردن گوشه باال سمت راست محدوده

با استفاده از گزينه On و �O مى توانيد محدوده را فعال يا غير فعال كنيد . اگر محدوده را فعال كرديد حتما  
يك بار از دستور Zoom Extend  استفاده كنيد .
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ورودى اطالعات به صورت پويا  

طول در حال تغييرزاويه در حال تغيير

اطالعات خط فرمان
زاويه مطلق

اندازه موجود

خط  مى توانيد  كمكى  ابزار  اين  از  استفاده  با 
فرمان يا  Command Line  را به كلى حذف 
كنيد . چون  اين ابزار اطالعات خط فرمان را 

به صفحه ترسيم منتقل مى كند. 

*توجه : زمانى كه ابزار  Dynamic Input  فعال باشد، پيش فرض اين دستور حالت نسبى است. پس  براى ترسيم 
در حالت نسبى الزم نيست از عالمت @ استفاده كنيد و به همين علت اگر بخواهيد  ترسيمى در حالت مطلق داشته 

باشيد حتماً بايد قبل از ورود اطالعات به صورت مطلق از عالمت #  استفاده كنيد. 

*توجه : در قسمت سربرگ  Dynamic Input  مى توانيد تنظيم هاى دلخواه انجام دهيد. 
- در  AutoCAD  2010  ابزار  Dynamic Input  به صورت پيش فرض فعال مى باشد. 
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واحدهاى زاويه  
                                 واحد نقشه بردارى ، واحد درجه/ دقيقه/ ثانيه ،  واحد گراد و راديان  ،  واحد دهدهى

 تنظيم دقت بعد از اعشار از يك تا هشت رقم

حالى كه  در  مى شود.  عقربه هاى  ساعت  حركت  جهت  با  موافق  زاويه ها  چرخش  جهت  گزينه  اين  شدن  فعال   با 
پيش فرض سيستم خالف اين موضوع مى باشد. 

اين گزينه مربوط به واحد مواردى مى باشد كه از بيرون وارد  AutoCAD  مى شود. 

 تنظيم شدت نور با استفاده از استانداردهاى موجود در اين قسمت. 

با استفاده از اين گزينه مى توانيد شروع زاويه صفر را تغيير دهيد. 

با استفاده از جدول روبرو مى توانيد جهت مورد نياز را انتخاب كنيد .

واحدها

تنظيم  براى  دستور  اين 
زاويه اى  و  طولى  واحدهاى 

مورد استفاده قرار مى گيرد. 

 واحدهاى طول

 – مهندسى  واحد   – دهدهى  واحد   – معمارى   واحد 
واحد كسرى – واحد عملى 

تنظيم دقت بعد از اعشار از يك تا هشت رقم. 
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حذف يا پاك كردن موضوع ها
در  يا   Modify منوى  در  دستورها  اين  همه 

Modify Panel  موجود مى باشد .

اجرا  قابل  روبرو  هاى  روش  از  يكى  به  دستور  اين 
مى باشد . 

 1- اجراى دستور:   ....................................................................................................................

 2- انتخاب اولين موضوع (كليك روى موضوع)   ............................................................

 3- انتخاب دومين موضوع  ...............................................................................

 4- تأييد انتخاب ها با فشردن كليد اينتر  ......................................................................................

دستور  Oops  مى تواند آخرين موضوع حذف شده توسط دستور  Erase  را بازيابى و به صفحه  ترسيم برگرداند،  و 
مقدار زمان گذشته از استفاده از دستور Erase  روى اين موضوع اثرى ندارد .  

فرمان هاى آرايشى  و پيرايشى
در اين قسمت با چگونگى تغيير و اصالح موضوع هاى ترسيم شده آشنا خواهيد شد. در واقع ترسيم ها  به تنهايى 
كامل نيستند و با دستورهاى موجود در اين قسمت كامل مى شوند. به طور مثال شايد شما  در ترسيم يك نقشه از 
دستور ترسيم خط يك بار استفاده كنيد ولى با استفاده از دستورهايى مانند  Copy  يا  O�set  و  Mirror  آن  را 

چند بار به شكل هاى مختلف تكرار خواهيد كرد .

تقريباً اولين پرسش همه اين دستورها مشابه بوده و از كاربر مى خواهد كه موضوع مورد بحث را  انتخاب كند يعنى 
( Select Object ). پس الزم است قبًال، روش هاى انتخاب موضوع را به خوبى  يادگرفته باشيد. 



74

اتوكد و نقشه هاى ساختمانى واحد كار چهارم 
با اين دستور مى توانيد يك يا چند نسخه از موضوع 

انتخاب شده را كپى كنيد.

اجرا  قابل  روبه رو  از  روش هاى  يكى  با  دستور  اين 
است. 

 1- اجراى دستور:   ....................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع يا موضوع ها (روش هاى انتخاب موضوع)   ...................................

 3- تأييد انتخاب ها با فشردن كليد اينتر  ..........................................................................................

ارائه گزارش از تنظيم دستور كپى  .........................................

 4- انتخاب يك نقطه به عنوان مبناى حركت

 5- انتخاب نقطه دوم به عنوان نقطه درج كپى

چون پيش فرض دستور گزينه  Multiple مى باشد يعنى كپى نامحدود، پس نقطه دوم هر بار  پرسيده مى شود و 
شما مى توانيد نقطه هاى زيادى را به عنوان نقطه درج مشخص كنيد. 

 Mode  -                                                    
                                                                                        انتخاب اين گزينه باعث مى شود تا
                                                                                         شما انتخاب كنيد روش كپى كردن

                                                                                           يكى باشد يا  نامحدود.          

كپى يا نسخه بردارى از موضوع ها
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با اين دستور مى توانيد موضوع يا موضوع هاى انتخاب 
شده را در صفحه ترسيم جابه جا كنيد.

 اين  دستور با يكى از روش هاى روبرو قابل اجرا است. 

 1- اجراى دستور    ......................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع يا موضوع ها (روش هاى انتخاب موضوع)   ................................

 3- تأييد انتخاب يا انتخاب ها با فشردن كليد اينتر  ..................................................................

 4- انتخاب يك نقطه به عنوان مبناى جابه جايى

 5- انتخاب نقطه دوم به عنوان نقطه مقصد

جابه جا كردن موضوع ها
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و  هتل ها  مساجد،  مانند  ساختمان هايى  نقشه،  در 
ديگر  قسمت  قرينه  ساختمان  از  قسمتى  كه  مدارس 

 مى باشد، مى توان از اين دستور استفاده كرد. 

قوانين آينه تخت در اين دستور مصداق دارد. 

 1- اجراى دستور:   ....................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع يا موضوع ها  .....................................................................................

 3- تأييد انتخاب ها با فشردن كليد اينتر   .........................................................................................

 4- مشخص كردن اولين نقطه از خط آينه   .............................................

 5- مشخص كردن دومين نقطه از خط آينه   ...................................

 6- آيا موضوع اصلى حذف شود يا خير: خير و فشردن كليد اينتر

 7- آيا موضوع اصلى حذف شود يا خير: بله و فشردن كليد اينتر

متغير سيستمى در مورد آينه شدن نوشته ها  ..................................................................

اين متغير بين دو عدد صفر و يك مى باشد.    .............................

ايجاد تصوير آينه اى

قبل از بعد از بعد از
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با استفاده از اين دستور مى توانيد موضوع هاى انتخاب 
شده را دور يك نقطه دوران دهيد . 

اين  دستور با استفاده از يكى از روش هاى روبرو قابل 
اجرا مى باشد. 

 1- اجراى دستور  ...............................................................................................................

ارائه گزارش در مورد جهت دوران و مرجع دوران
 2- انتخاب موضوع يا موضوع ها  ..........................

 3- تأييد انتخاب با فشردن كليد اينتر   ...........................................................................................

 4- انتخاب يك نقطه به عنوان مركز دوران   .........................................................................

 5- وارد كردن زاويه دوران   .........................

                                               مرجع شروع زاويه دوران  ،   جهت دوران خالف عقربه هاى ساعت مثبت
اين دو متغير را مى توانيد از طريق  Command  و يا از طريق دستور  Unit  تغيير دهيد. 

دوران يا چرخش موضوع ها
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با استفاده از اين گزينه مى توانيد يك كپى از شكل اصلى را دوران دهيد. 

دوران يك كپى از موضوع انتخاب شده

وارد كردن زاويه دوران   ......................................

مثال :

اين گزينه براى تغيير مرجع دوران موضوع ها هنگام اجراى دستور مى باشد. 
 1- اجراى دستور:    ............................................................................................................

ارائه گزارش از متغيرهاى اين دستور
 2- انتخاب موضوع  ..............................................................................................................

 3- تأييد انتخاب با فشردن كليد اينتر   ..............................................................................................

 4- انتخاب مركز دوران    .............................................................................................................

 5- انتخاب گزينه  تغيير مرجع ...............................

 6- انتخاب دوباره مركز دوران   ....................................................................

 7- انتخاب نقطه دوم (اين نقطه مى تواند بين نقطه   6   و   7   باشد)   .................................

 8- وارد كردن زاويه دوران   ........................................................

با استفاده از اين گزينه مى توانيد به جاى وارد كردن زاويه دوران از دو نقطه مشابه روى نقشه  استفاده كنيد. 
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اصلى،  موضوع  از  مى توانيد  دستور  اين  از  استفاده  با 
كپى موازى تهيه كنيد.

دارد.  زيادى  كاربرد  ترسيم  پالن،  براى  دستور  اين 
اين  مى توانيد  روبرو  روش هاى  از  يكى  از  استفاده  با 

دستور را اجرا كنيد. 
الزم به ذكر است كه اين دستور در مورد دايره و بيضى 

روى شعاع آن اثر مى گذارد. 

 1- اجراى دستور:  .....................................................................................................................

ارائه گزارش از تنظيم هاى اين دستور

 2- وارد كردن فاصله كپى موضوع

 3- در اين حالت يك موضوع را انتخاب كنيد  (انتخاب در اين دستور تنها از روش Single مى باشد) .

4- در اين مرحله بايد در جهت يا سمتى كه مى خواهيد موضوع كپى شود كليك كنيد. 

 5. دوباره مى توانيد موضوعى را جهت كپى كردن انتخاب كنيد. 

 اين گزينه كه پيش فرض نيز مى باشد، بدون درخواست فاصله اجازه مى دهد شما به  دفعات موضوع ها را انتخاب كنيد.

 اين گزينه از شما مى پرسد كه بعد از كپى شدن، موضوع اصلى حذف شود يا خير. 

پس از اجراى اين گزينه پيغام زير ظاهر مى شود. 

 اين گزينه باعث مى شود موضوع كپى شده در اليه جارى قرار گيرد. 

 اين گزينه باعث مى شود موضوع كپى شده در اليه موضوع اصلى ايجاد شود. 

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد با كليك هاى متوالى كپى هاى موضوع اصلى را با همان  فاصله تعيين شده اوليه 
به تعداد زياد داشته باشد. 

ايجاد كپى موازى
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در  را  موضوع ها  مى توانيد  دستور  اين  از  استفاده  با 
جهتى كه مى خواهيد بكشيد يا فشرده كنيد. 

 1- اجراى دستور:   .............................................................................................................

تنها راه انتخاب موضوع در اين دستور   Crossing-window or Crossing – Polygon  مى باشد. 
 2- انتخاب موضوع ..................................................

 3- تأييد انتخاب با استفاده از فشردن كليد اينتر  .......................................................................

 4- مشخص كردن نقطه مبنا    ................

 5- مشخص كردن نقطه دوم يا وارد كردن طول در جهتى كه مى خواهيد. 

در اين دستور اگر همه موضوع ها درون پنجره انتخاب قرار گيرند اين دستور معادل دستور Move  عمل مى كند. 

كشيدگى موضوع ها
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منظم  كپى هاى  مى توانيد  دستور  اين  از  استفاده  با 
به صورت سطرى و ستونى و يا دورانى ايجاد كنيد.  

با اجراى دستور، كادرى مطابق شكل زير باز مى شود كه 
شامل دو گزينه  Rectangular  و  Polar   مى باشد. 

درج يك آرايه يا چيدمان

انتخاب موضوع
تعداد رديف ها

فاصله رديف ها
فاصله  ستون ها
زاويه چيدمان

تأييد
انصراف

پيش نمايش

زاويه چيدمان
فاصله ستون ها

ف ها
ردي

له 
فاص

راهنما

تعداد ستون ها

اجراى دستور:   ...........................................................................................................................
                                                        چيدمان به صورت سطرى و ستونى
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  با استفاده از اين دكمه ها مى توانيد به جاى وارد كردن فاصله رديف ها و ستون ها و زاويه چيدمان  از 
ماوس كمك گرفته و نقاط يا همان فاصله يا زاويه را از روى نقشه برداشت يا انتخاب كنيد. 

  اگر شما فاصله رديف ها را به صورت يك عدد منفى وارد كنيد چيدمان به سمت پايين انجام  مى شود و 
اگر فاصله ستون ها را عدد منفى وارد كنيد چيدمان به سمت چپ تشكيل مى شود.                         

نگاه  روبرو  فونداسيون  پالن  به 
از  عملى  تمرين  يك  كنيد 
چيدمان  در  دستور  اين  كاربرد 

 صفحه هاى ستون مى باشد. 
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چيدمان به صورت قطبى و يا دروانى 

انتخاب موضوع 

تأييد

به پالن مقابل نگاه كنيد. 
چيدمان  دستور  كارآيى  پالن  اين  ترسيم  براى 
پنجره ها،  مى بينيد.  ستون ها،  را  قطبى  به صورت 
اين  از  استفاده  با  همه  صندلى ها  و  سرستون ها 

دستور ترسيم شده است. 

زاويه بين موضوع ها
زاويه دوران

تعداد موضوع

روش دوران

مشخص كردن مركز دروان

انصراف
پيش نمايش

بت
ن مث

دورا
ت 

جه

راهنما
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روش وارد كردن تعداد موضوع ها

روش وارد كردن زاويه دوران موضوع هاى انتخاب شده دور نقطه مركزى. 

 روش وارد كردن زاويه بين دو موضوع 

وارد كردن عدد مثبت جلوى زاويه باعث دوران خالف عقربه هاى ساعت مى شود و وارد كردن عدد 
 منفى جلوى زاويه چيدمان، باعث چرخش موضوع ها در جهت عقربه هاى ساعت مى شود. 

داده  دوران  نيز  مركزى  دور  نقطه  چيدمان  زمان  در  شده  انتخاب  موضوع  گزينه  اين  شدن  فعال   با 
مى شود و اگر غير فعال باشد خير. 

RotateRotate  فعال   فعال RotateRotate  غير فعال   غير فعال 
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با استفاده از اين دستور مى توانيد موضوع هاى انتخاب 
يا  بزرگ  كوچك  موضوع ها  ديگر  به  نسبت  را  شده 

كنيد. 
اين دستور با يكى از روش هاى روبرو اجرا مى شود. 

 1- اجراى دستور:   ..................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع يا موضوع ها  .......................................................................................

 3- تأييد انتخاب ها با فشردن كليد اينتر .......................................................................................

 4- مشخص كردن نقطه مبنا    .................................................................................................
 (نقطه اى كه تمام موضوع ها نسبت به آن نقطه كوچك و بزرگ  مى شوند) .

 5- وارد كردن ضريب مقياس (اتوكد به صورت پيش فرض موضوع اوليه را، يك در نظر مى گيرد) .

انتخاب گزينه كپى    .....................................

انتخاب اين گزينه باعث مى شود تا موضوع اوليه ثابت بماند و كپى از آن موضوع با مقياس جديد ترسيم  شود. 

مقياس
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  Reference       
تغيير مرجع اين گزينه زمانى استفاده مى شود كه نخواهيم ضريب مقياس را وارد كنيم و  مى خواهيم از اندازه ها يا 

ترسيم هاى درون نقشه استفاده كنيم. 

 1- اجراى دستور:   .....................................................................................................................

 2- انتخاب موضوع يا موضوع ها   .......................................................................................

 3- تأييد انتخاب با فشردن كليد اينتر ...................................................................................................

 4- مشخص كردن نقطه مبنا (كليك)   ......................................................................................

 5- انتخاب گزينه  تغيير مرجع  .....................

 6- وارد كردن طول يا مقياس فعلى   ......................................

 7- وارد كردن طول يا مقياس نهايى   ............................

 Points       
با استفاده از اين گزينه مى توانيد به جاى وارد كردن طول يا مقياس نهايى از دو نقطه روى  نقشه كمك بگيريد. 

*توجه: در دستور مقياس نمى توانيد از عدد منفى استفاده كنيد ولى مى توانيد از اعداد اعشارى يا  كسرى مانند 
مثال باال استفاده كنيد.  

- وقتى عدد اعشارى يا كسرى از 1 كوچكتر باشد شكل حاصل نسبت به موضوع اوليه كوچكتر خواهد شد .




