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ضربدر  اليه،  مديريت  كادر  از  خروج  براى   ، AutoCAD   2010 هاى اليه  كادر  در  تنظيم ها  دادن  انجام  از  بعد 
گوشه  سمت چپ باالى كادر را فشار دهيد تا از كادر خارج شويد. حاال روى مستطيل نوار ابزار اليه ها  كليك كنيد، 

مشاهده مى كنيد كه اليه هاى مورد نظر شما ساخته شده است. 
از اين پس تمامى نقشه ها و ترسيم هاى انجام شده خود را در اليه مربوطه انجام دهيد.  

مقياس خط  .................................................................................................................................

بعد از نسبت دادن يك خط منقطع به يك اليه، اگر در زمان ترسيم آن خط را به صورت واقعى آن  مشاهده نكرديد، 
از اين دستور استفاده كرده و مقدار آن را تغيير دهيد. 

Properties  نوار ابزار -
كنار  در  هميشه  است  بهتر  كه  ابزار  نوار  اين  توسط 
نوار ابزار اليه ها باشد، مى توانيد خاصيت هاى  اليه ها را 
به  صورت دستى تغيير دهيد. براى اين كار كافى است 
بدون هيچ دستورى موضوع مورد  نظر خود را انتخاب 
كرده و بعد روى خاصيت مورد نظر كليك كنيد ولى 
دستى  به صورت  كه  باشيد  موضوعى  داشته  توجه 
خاصيت  از  بعد  به  اين  از  داده ايد  تغيير  را  خاصيتش 

اليه خود در آن   مورد خاص تبعيت نمى كند. 
اگر بخواهيد اين خاصيت ها دراليه اى ثابت باشد و براى 
شكل هاى روى آن البه تغيير نكند بايد آنها را بر روى 

گزينه By Layer تنظيم كنيم.
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نمونه كارهاى آماده براساس نوع خط ، اليه و رنگ 
اين استاندارد جهت كنترل، هماهنگى و يكپارچگى آموزش و آزمون الزامى مى باشد.
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جدول پيشنهادى زير جهت ترسيم نقشه هاى ساختمانى براساس ضخامت خطوط مى باشد. شما مى توانيد اسم 
اليه ها را بر اساس موضوع ترسيمى نيز تعيين كنيد. مانند ديوار ، پنجره ، در ، ....

*توجه : در زمان چاپ تعيين مى كنيم كه اين خطوط رنگى چاپ شوند يا مشكى.

جدول ارزش گذارى ضخامت خطوط در اليه ها
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 1- اگر در جدول اليه ها روى گزينه    Lock  اليه اى كليك كنيم. 
   الف   -   روى اليه نمى توان ويرايش انجام داد .                  ب   -   اليه روى صفحه كامپيوتر ديده نمى شود. 

   ج   -   اليه از دستور كار چاپ خارج مى گردد.                     د   -   اين اليه هميشه جارى باقى مي ماند. 

 2- با كدام يك از دستورهاى  زير مي توان نوع خط يك اليه را عوض كرد؟  
Layer    - د           Ltscale   - ج          Change   -ب    Linetype    –   الف   

  3 -    براى قفل كردن يك اليه از كدام گزينه استفاده مى شود؟
   Unlock  -د                   �aw  -ج      Lock  -ب      Freeze  -الف   

  4 -    براى تعويض رنگ يك اليه از كدام گزينه استفاده مي كنيد؟
   Color  -د                    On  -ج         Lock  -ب        Freeze  -الف   

 5 -    براى اينكه يك اليه روى صفحه تصوير ديده نشود از كدام گزينه استفاده مي كنيد؟
   On  -د                     �aw  -ج      Lock  -ب      O�  -الف   

 6 –    اگر بخواهيد اليه اى چاپ نشود از كدام گزينه استفاده مي كنيد؟
   On  -د                     Plot  -ج      Lock  -ب      O�  -الف    

 7- تفاوت     Freeze و �aw    در چيست؟ 
    الف-  �aw  اليه را خاموش اما فعال مي كند،  Freeze  اليه را خاموش و غير فعال مي كند. 

    ب-  �aw  اليه را خاموش و غير فعال مي كند و Freeze  اليه را خاموش و فعال مي كند. 
    ج-  �aw  اليه را قفل مي كند.  Freeze  اليه را خاموش مي كند. 

    د-  �aw  اليه را روشن و فعال مي كند اما  Freeze  اليه را خاموش و غير فعال مي كند. 

   

نمونه سواالت چهار گزينه اى پايان واحد كار
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هدف هاى رفتارى: 
فراگير پس از گذراندن اين واحد كار بايد بتواند:    

ساعت هاى آموزش

عملىعملىنظرىنظرى
  88//55  66  

واحد كار هفتمواحد كار هفتم    

توانايى ايجاد و احضار بلوك و ترسيم و ويرايش هاشور در نقشه ها   

 1- دستور بلوك را اجرا نمايد .  

 2- بلوك ساخته شده را در نقشه درج كند . 
 

 3- در قسمت هاى مختلف نقشه  هاشور ايجاد كند . 

 4- هاشورهاى مورد نظر را ويرايش نمايد.  



144

اتوكد و نقشه هاى ساختمانى واحد كارهفتم

استفاده،  در  سهولت  براى  كه  مواردى  از  نمونه اى 
تبديل به بلوك شده اند. 

در بسيارى از موارد ايجاب مى كند كه ما در نقشه ها از موارد تكر ارى استفاده كنيم كه ترسيم دوباره  آن ها كار بسيار 
سختى است و حتى استفاده از دستور كپى هم با مشكالت زيادى روبرو مى شود و حتى  انتخاب بعضى از اين موارد 

به دليل تعدد موضوع ها كار بسيار سختى مى باشد.
از اين رو به دستورى  نياز است تا بتوانيد اين موارد متعدد كه در كنار هم يك شكل واحد تشكيل مى دهند، با 
يك  نام مشخص و يكپارچه  سازى كنيد تا كاربر هر زمانى كه خواست بتواند از آن به  راحتى و نقشه هاى متعدد 

استفاده نمايد.

در اين قسمت مى توانيد نام بلوك خود را وارد كنيد، دقت كنيد كه نام بلوك ها نمى توانند  تكر ارى باشند. 

چگونگى انتخاب گيره احضار بلوك

 اگر اين گزينه فعال باشد، بعد از اينكه موضوع را انتخاب كرديد از شما  خواسته مى شود كه نقطه  Base  بلوك را 
مشخص كنيد و بعد از مشخص كردن اين نقطه، كار تمام  شده و ديگر به كادر  Block  بر نخواهيد گشت. 

ايجاد بلوك

-

-

-
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توسط اين گزينه مى توانيد گيره مبناى بلوك را تعيين كنيد و دوباره به  كادر  Block  برگرديد. 

اگر اين گزينه فعال باشد بعد از اينكه از دگمه  Ok  استفاده كرديد از شما  Select Objects  پرسيده مى شود و 
پس از انتخاب به كادر بر نمى گرديد. 

  با استفاده از اين گزينه مى توانيد موضوع ها را انتخاب كرده و به كادر  Block  برگرديد. 

 اگر اين گزينه فعال باشد موارد انتخابى روى صفحه جهت ساخت بلوك دست نخورده  باقى مى مانند. 

 اگر اين گزينه فعال باشد موارد انتخابى روى صفحه جهت ساخت بلوك نيز به  بلوك، تبديل خواهند شد. 

اگر اين گزينه فعال باشد، موارد انتخابى روى صفحه جهت ساخت بلوك، در نهايت حذف  مى شوند. 

 تعداد موضوع هاى انتخاب شده جهت ساخت بلوك را نشان مى دهد. 

اگر اين گزينه فعال باشد در زمان استفاده از دستور  Insert  جهت احضار بلوك  نمى توانيد بلوك را به صورت غير 
 .( Y  و  X  در جهت) يكسان احضار كنيد

 اگر اين گزينه فعال باشد به شما اجازه مى دهد كه بتوانيد اين بلوك را بعداً  تجزيه كنيد. 

 در اين قسمت مى توانيد در مورد بلوك، توضيح اضافه كنيد. 

 در اين قسمت مى توانيد واحد درج بلوك را مشخص كنيد. 

 اگر اين گزينه فعال باشد بعد از ساخت بلوك به صورت اتوماتيك وارد  محيط جديدى مى شويد كه امكانات زيادى 
براى ويرايش بلوك وجود دارد. براى خروج از اين  محيط روى گزينه  Close Block Editor  كليك كنيد. 

*توجه: براى تعويض تعداد زيادى از بلوك ها كه در يك شيت نقشه وجود دارند مى توانيد بلوك جديد را با نام 
بلوك قبلى ذخيره كنيد. در اين حالت بلوك قبلى از بين رفته و بلوك جديد جايگزين تمامى بلوك هاى با اين 

نام مى شود. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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با استفاده از اين دستور مى توانيد بلوك هايى را كه 
ايجاد كرده ايد يا از قبل به صورت آماده داشته ايد  يا 
نقشه هايى كه روى هارد كامپيوتر هستند را احضار 

كرده و در شيت نقشه خود درج كنيد. 

در اين قسمت اگر روى فلش كوچك كليك كنيد مى توانيد از ليست باز شده بلوك مورد نظر  خود را انتخاب كنيد.

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد نقشه هايى را كه روى هارد ذخيره شده اند انتخاب  كنيد. 

مسير فايل احضار شده را نشان مى دهد. 

 چگونگى قرارگيرى گيره احضار

 اگر اين گزينه فعال باشد توسط مكان نما مى توانيد، محل درج بلوك را  مشخص كنيد.  

مقياس درج بلوك 

اگر اين گزينه فعال باشد، مقياس بلوك مورد نظر را مى توانيد با مكان نما  مشخص كنيد. 
واگر فعال نباشد مختصات محل قرارگيرى گيره اخطار بلوك را در X و Y وZ وارد كنيد.

احضار و درج بلوك

-

-

-

-

-

-

-
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اگر اين گزينه فعال باشد فقط مى توانيد از گزينه  X  استفاده كنيد و تمامى اجزاء  بلوك به يك اندازه كوچك يا 
بزرگ مى شود و در صورت غير فعال بودن مى توانيد در راستاى  X  و  Y  و  Z  اعداد متفاوتى را وارد كنيد. 

دوران بلوك ها

 اگر اين گزينه فعال باشد مى توانيد مقدار دوران موضوع را با حركت مكان نما  مشخص كنيد. 

توسط اين گزينه مى توانيد مقدار دوران بلوك را وارد كنيد. 

 واحد بلوك 

در اين قسمت واحد بلوكى كه احضار كرده ايد به نمايش گذاشته مى شود. 

در اين قسمت ضريب تغيير مقياس بلوك را مى توانيد مشاهده كنيد. ( تفاوت در واحد  ساخت بلوك و واحد نقشه 
جديد كه در حال كار هستيد ).

 اگر اين گزينه فعال باشد بعد از درج بلوك، بلوك خاصيت خود را از دست داده و  به صورت تجزيه شده وارد نقشه 
شما مى شود. 

اين دستور مشابه دستور  Block  مى باشد با اين تفاوت كه موارد انتخابى را روى هارد كامپيوتر  ذخيره مى كند. 
با استفاده از اين دستور مى توانيد تمام يا بخشى از نقشه جارى را بصورت يك فايل مستقل روى هارد كامپيوتر 

ذخيره كنيد .
مواردى را كه با اين دستور ذخيره مى كنيد با دستور Open نيز مى توانيد مشاهده كنيد . 

ــوك هايى كه به  ــوان اين بل فراخ
اين روش ذخيره شده اند در شيت 
 Insert Block ــه با دستور نقش
  Browse ــتفاده از دگمه ــا اس وب

انجام مى شود.

-

-

-

-

-

-

-

-
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قسمت هاى  مى توانيد  دستور  اين  از  استفاده  با 
مختلف نقشه را با الگوهاى مختلف هاشور بزنيد. 

دستور هاشور با استانداردهاى مختلف وجود دارد. 

نوع و الگوها 

سه نوع هاشور در اتوكد وجود دارد: Prede�ned  -1  مدل  هاى آماده در اتوكد Userde�ned  -2  استفاده از 
هاشور ساده كه مى تواند به صورت شبكه هم در بيايد. Custom  -3  هاشور  سفارشى كه بايد توسط كاربر نوشته 

شود. 

 از طريق اين گزينه مى توانيد هاشور مورد نظر را انتخاب كنيد. 

هاشور

-

-
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با استفاده از دو گزينه باال مى توانيد به كادر  Hatch Pattern Palette  وارد شويد و  استانداردهاى مختلف مانند 
 Iso،  ANSI و  Other prede�ned  و يا الگوهاى سفارشى  Custom  را  انتخاب كنيد. 

 زاويه و مقياس 

با استفاده از اين گزينه مى توانيد زاويه  هاشور مورد نظر را تغيير دهيد. 
-
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با استفاده از اين گزينه مى توانيد مقياس  هاشور مورد استفاده را تغيير دهيد. 

 اگر از قسمت  Type  هاشور  User de�ned  را انتخاب كرده باشيد، در اين قسمت  مى توانيد آن  را به هاشور 
شبكه اى تبديل كنيد. 

 اين گزينه در فضاى كاغذ فعال است و مى توانيد مقياس موجود را به  هاشور در فضاى كاغذ نسبت دهيد. 
 زمانى كه از هاشور  User De�ned   استفاده مى كنيد، اين گزينه فعال است و مى توانيد فاصله هاشورها را  در اين 

قسمت كم يا زياد كنيد. 

زمانى كه از هاشورهاى استاندارد  Iso  استفاده مى كنيد، اين گزينه فعال است و با  استفاده از آن مقياس  هاشور نيز 
تغيير مى كند. 

 تعيين مرز هاشورها

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد مرز هاشور را انتخاب كنيد.
براى اين كار الزم  است تا در محيطى كه مى خواهيد هاشور 

بزنيدكليك كنيد. البته آن محيط بايد محدوده بسته اى  باشد. 

 با استفاده از اين گزينه نيز مى توانيد مرز هاشور را انتخاب كنيد،
با اين  تفاوت كه بايد از گزينه  Select Object  استفاده كنيد. 
وموضوع مورد نظر را كه مى خواهيد درون آن ها هاشور بخورد 

 انتخاب كنيد. 

در شكل هاى روبرو تفاوت دو نوع انتخاب را مى توانيد ببينيد. 

-

-

-

-

-

-

-



151

ايجاد بلوك و ترسيم هاشور واحد كار هفتم

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد مرز انتخاب شده اى را از حالت انتخاب  خارج كنيد. 

 بعد از ساخت هاشور اگر روى آن كليك دوبل انجام دهيد اين گزينه فعال  شده و مى توانيد در اين محيط يك مرز 
جديد از نوع چند خطى يا ناحيه ايجاد كنيد. 

با استفاده از اين گزينه مى توانيد به صورت موقت يكبار ديگر محل هاى انتخاب  شده را ببينيد. 

 با استفاده از اين گزينه هاشور برخى از خواص حاشيه  نويسى ها را به خود خواهد  گرفت. 

 استفاده از اين گزينه باعث مى شود هاشور مرز خود را شناخته و با تغييرات آن تغيير  كند و محيط جديد را نيز 
بشناسد. 

به مثال هاى زير دقت كنيد. 

 با استفاده از دستور هاشور اگر در يكبار انتخاب چند مرز بسته جدا از  هم را انتخاب كنيم، پس از پايان هاشور 
زدن اين هاشورها به هم وصل بود. يكى حساب مى شوند.  با استفاده از اين گزينه مى توان با يكبار انتخاب چند مرز، 

هاشورها از هم جدا ساخت. 

با استفاده از اين گزينه مى توان مشخص كرد كه هاشور در زمان ساخت در زير بقيه  موارد و يا بين يا روى آن ها 
ترسيم شود.

در صورتى كه از قبل، هاشور آماده اى در نقشه خود داشته باشيد با استفاده از  اين گزينه مى توانيد آن الگوى هاشور   
را با تمام تنظيم هايش، به محيط جديد انتقال دهيد. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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پيش نمايش هاشور تنظيم شده

 اين گزينه نقطه شروع هاشور را از متغير سيستمى  Hporigin  بدست  مى آورد كه قابل تغيير است ولى قبل از 
تغيير صفر و صفر دستگاه مختصاتى مى باشد . 

 
 زمانى كه اين گزينه فعال باشد كاربر مى تواند نقطه شروع الگوى  هاشور روى صفحه را تغيير دهد. 

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد نقطه شروع هاشور را با مكان نما  مشخص كنيد . 

مانند  كنيد.  استفاده  آماده  و  مدل هاى  شده  باز  كركره  از  مى توانيد  را  شروع  نقطه  باشد،  فعال  گزينه  اين   اگر 
 �Bottom le  يعنى پايين سمت چپ . 

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد موقعيت جديد نقطه شروع هاشور را در  سيستمى  Hporigin  ذخيره كنيد . 

 در اين پيش نمايش مى توانيد نقطه شروع هاشور را مشاهده كنيد . 

 تنظيم هاى اضافه هاشور را در اين قسمت مى توانيد مشاهده كنيد .  

منظور، مرزهاى تو درتو مى باشد .  

 اگر اين گزينه فعال شود طريقه استفاده از مرز هاشورها از مدل هاى زير پيروى  مى كند . 

 در اين حالت مرزهاى تو در تو، يكى در ميان هاشور زده مى شوند . 

 در اين حالت فقط اولين مرز بيرونى، هاشور زده مى شود .  

 در اين حالت مرزهاى داخلى به حساب نمى آيند . 
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ايجاد مرز دور هاشور .

مرز  يك  هاشور،  پيرامون  باشد  مى توانيد  فعال  گزينه  اين  اگر  مى كند.  عمل    BPoly  دستور معادل  گزينه  اين 
يكپارچه ايجاد كنيد. 

 نوع مرز مى تواند از جنس  Poly Line  يا  Region  باشد . 

 در اين قسمت مشخص مى شود كه در زمان هاشور زدن چه قسمت هايى مورد  جستجو قرار گيرد . 

 اين گزينه باعث مى شود اتوكد، تمامى صفحه ديد را براى جستجوى مرز  مورد محاسبه قرار دهيد . 

 اين گزينه باعث مى شود اتوكد، فقط قسمت مشخص شده را براى جستجوى مرز  مورد محاسبه قرار دهد . 

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد  Exiting Set  را مشخص كنيد . 

 اگر محيطى را كه مى خواهيد هاشور بزنيد واقعاً بسته نباشد، توسط اين گزينه  مى توانيد در آن محيط هاشور ايجاد كنيد .
 

 مقدار عددى تلورانس كه بايد از ميزان شكاف در مرز هاشور بزرگتر باشد . 

چگونگى شروع الگوى هاشورها 

 به صورت پيش فرض بوده و شروع الگوى هاشور زمانى كه از گزينه  Inherit  Properties  استفاده شود به تنظيم 
متغير  Hporigin  بر مى گردد . 

 hatch  تنظيم هاى به  هاشور  شروع  الگوى  مى شود  انجام    Inherit Properties  طريق از  هاشور  كه   وقتى 
origin  بر مى گردد. 

-
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نمونه سواالت چهار گزينه اى پايان واحد كار

 1- اگر گزينه  Explode  در پنجره  Insert   فعال باشد،  
    الف   -   بلوك هاي ايجاد شده تجزيه خواهند شد.            ب   -   بلوك هاي ايجاد شده فشرده خواهند شد. 

    ج  -   بلوك هاي ايجاد شده كشيده مي شوند.              د  -   اين گزينه روي  Block  اثري ندارد 

2   - موضوع هايى كه با  WBlock  ذخيره مي شوند داراي چه پسوندي هستند؟ 
    .dws   -د       .doc  -ج    .dwt  -ب    .dwg  -الف  

   3-براى رسم هاشورها از كدام فرمان استفاده مى شود؟
   O�set  -د               Chang  -ج              Point  -ب        Hatch  -الف   

 4- براي درج يك بلوك از كدام فرمان استفاده مي شود؟
Open  -د                 Insert  -ج              Block  -ب             WBlock  -الف    

 5- تفاوت  Block  و  Wblock  در چيست؟ 
  الف- هر دو براي ذخيره دائم ترسيم ها استفاده مي شوند. 

  ب-  Wblock  براي ذخيره دائم و Block  براي ذخيره موقت استفاده مي شود .                                                                                        
  ج-  Block  براي ذخيره درشيت نقشه و Wblockبراي ذخيره روى هارد كامپيوتر استفاده مي شود.   

  د- در هنگام ذخيره هر يك داراي پسوند متفاوت مي باشد. 

 6- براي ذخيره بخشي از يك ترسيم در فايل جاري، از كدام فرمان استفاده مي شود؟ 
Insert -د                Block -ج                Save -ب                    Wblock -الف   

 Associative   -7   در هاشور چه عملى را انجام مي دهد؟
   الف- هاشور با مرز خود پيوستگى پيدا مى كند .            ب- هاشور مرز خود را نمى شناسد. 

   ج- هاشورهاى از هم جدا مى سازد .                           د- هاشور تجزيه شده ايجاد مى كند. 

 8- گزينه  Create Separate Hatches  در هاشور چه عملى را انجام مي دهد؟
   الف- هاشور با مرز خود پيوستگى پيدا مى كند .            ب- هاشور مرز خود را نمى شناسد. 

   ج- هاشورهاى از هم جدا مى سازد .                           د- هاشور تجزيه شده ايجاد مى كند 
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نمونه اى از استفاده هاشور در نماى ساختمان .

1- مبلمان مورد نياز پروژه خود را ترسيم و آن ها را به بلوك تبديل كنيد. 

2- قسمت هاى مختلف پروژه خود كه در واحد كار چهارم ترسيم كرده ايد را هاشور بزنيد .

نمونه كار و تمرين هاى كارگاهى
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هدف هاى رفتارى: 
فراگير پس از گذراندن اين واحد كار بايد بتواند:    

ساعت هاى آموزش

عملىعملىنظرىنظرى

  88//55    66  

واحد كار هشتمواحد كار هشتم    

توانايى اضافه كردن متن و اندازه گذارى نقشه ها  

 1- يك سبك جديد متن ايجاد نمايد . 
 

 2- متن هاى مورد نظر را به نقشه ها اضافه كند.  

 3- سبك هاى مختلف اندازه گذارى ايجاد كند. 

 4- نقشه هاى ساختمانى را اندازه گذارى نمايد.  




