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ــبك هاى  ــتور مى توانيد س ــتفاده از اين دس ــا اس ب
نوشتارى مختلفى بسازيد. 

به ياد داشته باشيد اگر مى خواهيد در نقشه خود از 
چند مدل نوشته استفاده كنيد حتماً براى هر  كدام 
يك  Style  جديد بسازيد و مدل نوشته ايى كه قبًال 
ــتفاده كرده ايد را براى اين  كار  ــه اس از آن در نقش
ــته هاى  ويرايش نكنيد. چون اين تغييرات روى نوش

قبلى نيز اثر مى گذارد. 

سبك نوشتارى جارى  يعنى سبكى كه هنگام اجراى فرمان نگارش متن با آن نوشته مى شود.

 نام سبك هاى نوشتارى ساخته شده 

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد مشخص كنيد كداميك از سبك هاى نوشتارى  موجود در ليست نمايش داده شوند.
   

 پيش نمايش از تنظيم هاى جارى

قلم نوع حروف

 مدل نوشته را مى توانيد از اين كادر انتخاب كنيد. 

مدل متن يا نوشته

-

-

-

-

-

-
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 بعضى از مدل نوشته ها را مى توان در اين قسمت تغيير داد. 

 اين گزينه روى بعضى از مدل نوشته ها اثر مى گذارد و اندازه آن ها را بزرگتر  مى كند. 

 اندازه ها

 اگر اين گزينه را فعال كنيد سبك نوشتارى از نوع حاشيه نويسى مى شود. 

 اگر اين گزينه فعال باشد متن ايجاد شده در اين  Style   قابليت دوران نخواهد داشت و هميشه افقى مى ماند. 

 در اين قسمت مى توانيد ارتفاع متن را وارد كنيد. 

جلوه هاى ويژه متن

 نوشتن به صورت وارونه 

 نوشتن از راست به چپ 

 مقدار كشيدگى افقى حروف 

 مقدار زاويه مايل حروف  نسبت به خط عمودى

 با استفاده از اين گزينه، متن به صورت عمودى نوشته مى شود. 

جارى ساختن يك سبك نوشتارى 

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد يك سبك نوشتارى جديد ايجاد كنيد. 

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد يك سبك نوشتارى را حذف كنيد. 

گزينه  از  سبك  نوشتارى  ساختن  جارى  از  بعد  مى توانيد  خروج  براى  و  مى كند  اعمال  را  شده  انجام   تنظيم هاى 
 Close  استفاده كنيد. 

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-



160

اتوكد و نقشه هاى ساختمانى واحد كار هشتم

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

ارائه گزارش از تنظيم هاى موجود در اين دستور
 2- مشخص كردن نقطه شروع متن  ....................................

 3- معرفى زاويه دوران متن و در نهايت تايپ متن مورد نظر    ..........

با استفاده از اين گزينه مى توانيد سبك نوشتارى را تعويض كنيد. 
اگر ؟ را تايپ كنيد فهرست تمام سبك هاى نوشتارى به نمايش درمى آيد.

 عملكردهاى اين گزينه در زير آمده است. 

 با استفاده از اين گزينه دو نقطه را مشخص كنيد و متن شما
 به هر مقدار بزرگ يا كوچك  باشد، اين گزينه آن  را با رعايت تناسب ارتفاع ، بين دو نقطه جاى مى دهد. 

-

-

-

تايپ متن تك خطى
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با استفاده از اين گزينه شما بايد دو نقطه معرفى كنيد و ارتفاع متن را مشخص كنيد، در اين  حالت ارتفاع متن 
ثابت مى ماند و متن شما هر چقدر هم كه بزرگ باشد، 

بين آن دو نقطه فشرده يا  كشيده مى شود. 
مشخص كردن نقطه دوم  .........................................................

مشخص كردن ارتفاع   ...............................................................................................

 اين گزينه از شما يك نقطه مى خواهد. بعد از پايان تايپ، آن نقطه
 در پايين و وسط متن  خواهد بود. 

اين گزينه نقطه وسط متن را مشخص مى كند. 

 اين گزينه نقطه سمت راست پايين متن را مشخص مى كند. 

 هر يك از اين گزينه ها يك نقطه درج مشخص براى متن  مى باشد، به تصوير پايين دقت كنيد. 
باال سمت راست

پايين سمت راست

وسط سمت راست

باال وسط

پايين وسط

وسط مركز

باال سمت چپ

پايين سمت چپ

وسط سمت چپ

-

-

-
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منوى تنظيم ها

اضافه كردن خط كش به صفحه

ذخيره تغييرات

خط كش 

تنظيم پهناى پاراگراف 

مسير  يك  روى  نوشتن  جهت 
منحنى مى توانيد دستور روبرو را 

دنبال كنيد. 

 1- با استفاده از اين دستور، هم مى توانيد متن هاى تك 
خطى، هم متن هاى پاراگرافى را ويرايش كنيد. 

انجام  دوبل  كليك  نظر  مورد  متن  روى  مى توانيد   -2 
دهيد، باز هم ويرايشگر متن باز خواهد شد. 

تنظيم طول پاراگراف

دكمه ايست آخر سطر
تورفتگى پاراگراف

دكمه تغيير ايستگاهTabتورفتگى اولين خط 
كادر پاراگراف بندى

منوى مشخص كردن نقاط حساس پاراگراف 

با استفاده از اين دستور، متون را مى توانيد به صورت 
پاراگرافى تايپ كنيد. بعد از اجراى دستور شما  بايد 
يك نقطه را در صفحه مشخص كنيد. در اين حالت 
نقطه  دوم  كردن  مشخص  با  كه  شده  باز  پنجره اى 
ثابت شده و كادر  Text formatting  براى نوشتن 

باز مى شود. 

ستون بندى

تايپ متن پاراگرافى

ويرايش متن
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اثر  اندازه  يك  جزئيات  روى  بخواهيم  اگر 
گذاشته و تنظيم هاى خاص خود را اعمال كرده 
يا از  استاندارد خاصى پيروى كنيم، بهتر است 
يك    Dimstyle  دستور از  استفاده  با  بتوانيم 

سبك  اندازه گذارى ايجاد كنيم .  

سبك   ايجاد  اجراى  مختلف  روش هاى 
مشاهده  تصوير  اين  در  را  اندازه گذارى 

مى كنيد. 

با  و  شده  باز  مقابل  كادر  دستور،  اجراى  از   بعد 
استفاده از گزينه  New  مى توانيم يك سبك  جديد 

ايجاد كنيم. 

سبك  يك  مى توانيم  گزينه  اين  از  استفاده  با 
روى  ويرايش  اين  كنيم.  ويرايش  را  گذارى  اندازه 

 اندازه گذارى هاى قبلى نيز اثر مى گذارد. 

سبك  يك  مى توانيم  گزينه  اين  از  استفاده   با 
اين  تغييرات  ولى  كنيم،  ويرايش  را  اندازه گذارى 

روى اندازه گذارى هاى قبلى اعمال نمى شود. 

-

-

-

ايجاد سبك اندازه گذارى
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 در اين قسمت نام سبك اندازه گذارى را وارد كنيد. 

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد از تنظيم هاى يك سبك از 
پيش ساخته، استفاده كنيد. 

 تنظيم بر روى چه قسمت هايى از اندازه اثر گذار باشد. 

براى ادامه كار بايد روى اين گزينه كليك كنيد. 

بعد از انتخاب گزينه  Continue  كادر محاوره اى زير باز شده كه شامل زبانه هاى مختلف مى باشد.  اين زبانه ها به 
ترتيب توضيح داده مى شود. 

 تنظيم هاى مربوط به خط اندازه

با استفاده از اين گزينه مى توانيد رنگ خط اندازه گذارى را معين كنيد. 

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد نوع خط اندازه گذارى را مشخص كنيد. 

با استفاده از اين گزينه مى توانيد ضخامت خط اندازه را تعريف كنيد. 

-

-

-

-

-

-

-

-
-
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 اين گزينه براى تنظيم فاصله اندازه هايى بكار مى رود كه
توسط دستور  Baseline  اندازه گذارى شده باشد. 

 تنظيم هاى مربوط به خطوط رابط اندازه گذارى

 تنظيم رنگ خطوط رابط 

تنظيم قسمتى از خط رابط كه از خط اندازه بيرون
 زده  است.

 تنظيم مقدار فاصله اى كه خط رابط از موضوع مورد
 اندازه گذارى مى گيرد. 

 در صورت فعال شدن اين گزينه مى توانيم براى خط رابط طول  تعيين كنيم. 

مقدار طول براى خط رابط 

- به دو مثال روبرو دقت كنيد.

-

-

-

-

-

-

-
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 اين قسمت مربوط به تنظيم فلش سر خط اندازه  مى باشد. 

انتخاب اولين سر فلش 

 انتخاب دومين سر فلش 

انتخاب براى فلش خط راهنما 

 تنظيم اندازه فلش

تنظيم چگونگى عالمتى كه مركز دايره را مشخص مى كند. 

 مركز بدون عالمت 

مركز را با دو پاره خط كوچك مشخص مى كند. 

دو پاره خط عمود بر هم كه از روى دايره مى گذرد. 

 اندازه اين دو عالمت  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Dimbreak  تنظيم فاصله بريدگى در دستور

 مقدار فاصله 

 تنظيم محل قرارگيرى عالمت كمان 

 عالمت قبل از متن قرار گيرد. 

 عالمت باالى متن قرار گيرد. 

 تنظيم هاى مربوط به متن اندازه گذارى

 انتخاب رنگ مورد نظر جهت متن اندازه

 تنظيم ارتفاع متن اندازه (در صورتى كه در سبك متن انتخابى ارتفاع صفر باشد) .

-

-

-

-

-

-

-

-
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 انتخاب سبك متن اندازه گذارى

  romans.shx  با كليك بر روى اين گزينه، وارد ساخت سبك متن مى شويد. بهترين مدل  نوشته براى متن اندازه
مى باشد. در نظر داشته باشيد زمان ساخت سبك متن براى  اندازه گذارى، ارتفاع آن را صفر وارد كنيد. 

با انتخاب اين گزينه متن اندازه در يك كادر مستطيل مانند قرار  مى گيرد. 

 چگونگى قرارگيرى متن اندازه نسبت به خط اندازه

چگونگى قرارگيرى متن اندازه از لحاظ عمودى
نسبت به خط اندازه

 به تصاوير روبه رو دقت كنيد. 

چگونگى قرارگيرى متن اندازه از لحاظ افقى 
نسبت به خط اندازه 

به تصاوير روبه رو  دقت كنيد. 

-

-

-

-

-

-
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 تعيين مقدار فاصله متن از خط اندازه

 تنظيم جهت گيرى متن نسبت به خط اندازه

متن همواره افقى  باشد .
 

 متن همواره در جهت خط اندازه  باشد . 

متن از استاندارد  ISO  پيروى كند . 

                                                                                                          زبانه 
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اين تنظيم ها معموالً براى مواقعى است كه فضاى كافى براى متن و فلش اندازه نباشد. 

تنظيم چگونگى متن و فلش در شرايط خاص

  در اين حالت اتوكد بهترين حالت را در نظر مى گيرد. 

 در اين حالت ارجحيت با فلش است مگر اينكه آن هم فضا نباشد. 

در اين حالت ارجعيت با متن است مگر اينكه متن هم فضاى كافى نباشد. 

 در صورت نبودن فضاى كافى متن و فلش بيرون قرار مى گيرند. 

 هميشه متن اندازه، بين خطوط رابط باقى مى ماند. 

  اگر براى فلش ها فضاى كافى موجود نباشد، آن ها حذف مى شوند. 

 تنظيم محل قرارگيرى متن اندازه 

متن اندازه در كنار خط اندازه قرار مى گيرد. 

متن اندازه در بيرون خط اندازه باشد و به وسيله يك  خط راهنما به خط اندازه وصل شود. 

متن اندازه بدون خط  راهنما در بيرون خط اندازه باشد.

مقياس (بزرگى يا كوچكى تمامى تنظيم هاى اندازه گذارى) در  اين قسمت مى باشد. 

 يك مقياس مبنا را براى فضاى مدل و فضاى كاغذ به صورت  يكسان در نظر مى گيرد. 

براساس ضريب وارده، تمامى اجزاء اندازه گذارى بزرگ يا كوچك مى شوند.  اين ضريب هيچ اثرى روى مقدار اندازه ندارد.
 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
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تنظيم اندازه گذارى هاى طولى

تنظيم واحد متن اندازه  

به تصاوير مقابل دقت كنيد. 

تنظيم دقت پس از اعشار 

چگونگى شكل مميز 

مقدار عددى براى گرد كردن متن اندازه
 

اضافه كردن پيشوند به متن اندازه 

اضافه كردن پسوند به متن اندازه  

مهندسى                 دهدهى               علمى

فاصله             كاما              نقطه

برداشت از روى سيستم عامل      كسرى               معمارى

-

-

-

-

-

-

-
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 تنظيم مقياس اندازه 

 اين ضريب در تمامى متن هاى اندازه اثر مى كند.       
در  كه  اندازه گذارى  مواردى  براى  گزينه  اين  از 
شده اند  ترسيم  متفاوت  مقياس هاى  با  هم  كنار 

استفاده مى شود. 

روى گزينه  OK  پايين زبانه كليك كرده و وارد كادر  Dimensions Style Manager  شويد. 

 1- اسم سبك جديد كه ايجاد كرده ايد را انتخاب كنيد. 
 2- روى گزينه  Set Current  كليك كنيد تا اين سبك جارى شود. 

 3- گزينه  Close  را انتخاب كنيد تا از اين كادر خارج شويد

 (حال مى توانيد اندازه گذارى را شروع  كنيد) .

-

-

-
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- نوار ابزار اندازه گذارى

                                                                                اندازه گذارى خطى

  X  به وسيله اين دستور مى توانيد تغييرات روى محور
و محور  Y  را اندازه گذارى كنيد . 

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

 2- مشخص كردن اولين نقطه  ........................

 3- مشخص كردن دومين نقطه  ......................................................

دستور  استفاده  زير  موارد  از  يا  كنيد  انتخاب  اندازه  درج  محل  به عنوان  را  نقطه اى  مى توانيد  مرحله  اين  در   -4 
نمائيد. 

- ارائه گزارش از مقدار اندازه   ..............................................................................................

با استفاده از اين گزينه مى توانيد به جاى متن اندازه از متن پاراگرافى استفاده كنيد. 

مى توانيد به جاى متن اندازه از يك متن تك خطى استفاده كنيد. 

 مى توانيد متن اندازه را زاويه دار درج كنيد. 

باعث مى شود تا اندازه گذارى در هر شرايطى افقى باشد. 

 باعث مى شود تا اندازه گذارى در هر شرايطى عمودى باشد. 

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد خط اندازه را درحالت زاويه دوران دهيد.
اين دوران روى  مقدار اندازه نيز اثر مى گذارد. 

-

-

-

-

-

-

-

اندازه گذارى خطى                      اندازه گذارى خطى
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با استفاده از اين دستور و معرفى دو نقطه مى توانيد طول واقعى موضوع هاى مورد نظر را  اندازه گذارى كنيد. 
روش عمل كرد اين دستور و زير دستورهاى آن مانند دستور قبل مى باشد.

                                                                        اندازه گذارى كمان

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

 2- انتخاب كمان    ................................................................................

 3- مشخص كردن محل درج اندازه يا استفاده از زير دستورها
- ارائه گزارش از طول كمان  ..................................................................................................

 با استفاده از اين گزينه مى توانيد قسمتى از كمان را اندازه گذارى كنيد. 

 اين گزينه در صورتى عمل مى كند كه كمان انتخابى شما از 90 درجه بزرگتر
 باشد. اين  حالت وسط خط اندازه را با يك خط راهنما به وسط كمان وصل

مى كند. 

-

-

ى      اندازه گذارى كمان ذذاذارررىىىىىىى ككگذگذه گه گذا  

اندازه گذارى در جهت موضوع

اندازه گذارى كمان

        



175

متن نويسى و اندازه گذارى نقشه ها واحد كارهشتم

                                                                       
 Y  و  X  با استفاده از اين دستور مى توانيد مختصات

نقطه اى را كه مى خواهيد مشخص كنيد. 

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

 2- مشخص كردن محل مختصات   ............................................................................

 3- با حركت مكان نما به سمت پايين يا سمت چپ مى توانيد مختصات  X  يا  Y  را مشخص كنيد. 
ارائه گزارش   ..............................................................................................................................

 اين گزينه مختصات، X  نقطه مشخص شده را تعيين مى كند. 

اين گزينه مختصات، Y  نقطه مشخص شده را تعيين مى كند. 

                                                                       

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

 2- انتخاب كمان يا دايره    .......................................................................................................
ارائه گزارش  .............................................................................................................................

 3- مشخص كردن محل درج اندازه
              (در داخل يا خارج كمان)

-

-

 اندازه گذارى مختصاتى

  اندازه گذارى شعاع


