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فصل هفدهم
ابزار كمكي ترسيم در اتوكد

هدف هاى رفتارى: با مطالعه و اجراي تمرينات اين فصل از فراگيرنده انتظار مي رود:

1- جهت ترسيم شكل هاى تركيبى ، از ابزار گيره ى شكل 
ها يا Object Snap استفاده كند و آن را تنظيم نمايد.

2- با استفاده از ابزار افقى و عمودى يا Ortho، ترسيمات 
افقى وعمودى راست گوشه را به سرعت اجرا كند.

Grid/ ــيم مدوالر يا ــا تنظيم فواصل ابزارهاى ترس 3- ب
ــدول ثابت اند به  ــه داراى يك م ــه هايى را ك Snap ، نقش

راحتى ترسيم نمايد.

ــك، انواع  ــه ايزومتري ــاى مدوالر ب ــر ابزاره ــا تغيي 4- ب
ترسيمات سه بعدى ايزومتريك را اجرا كند.

 (Polar Tracking 5- از ابـزارهــاى رديـابى قـطبى ( 
و رديابى اشيا (Object Snap Tracking) در ترسيمات 

استفاده نمايد.

ــا  ــه ورودى پــويــ ــوط بـ ــات مرب ــا تــنـظيم 6- بـ
(Dynamic Input)، سرعت استفاده از اين ابزار را در 

به كارگيرى با انواع مختصات محيط ترسيم، باال ببرد.

ــده ى فرمان ها يا  ــال تغييرات دل خواه در چكي 7- با اعم
ــل acad.pgp، بتواند در اجراى فرمان، ازصفحه كليد  فاي

استفاده نمايد.

ــات اتوكد را  ــتم هاى مختلف مختص ــل قبل سيس درفص
ــكل هاى اوليه، براى  ــنايى با ش ــى كرديم و ضمن آش معرف
ــتم هاى مختصات استفاده نموديم. اما  ترسيم آن ها از سيس
ــرى اعداد در انواع مختصات چهارگونه ى اتوكد تنها  به كارگي
روش رسم نيست، بلكه كاربران اتوكد هم زمان از روش هاى 
ــتفاده مى كنند. به  ــه ها اس ــيم نقش گوناگونى به منظور ترس
كارگيرى اين شيوه ها و نيز فعال نمودن برخى از ابزار كمكى 
ــى كمك مى كند تا با سرعت  در بعضى مراحل، به نقشه كش
بيش ترى به نتيجه برسد. در اين فصل به معرفى اين روش ها 

پرداخته خواهد شد.

روشن و خاموش كردن ابزار كمكى
ــيم داراى دكمه هايى  تقريباً همه ى ابزارهاى كمكى ترس
ــتند كه در نوار وضعيت1 صفحه ى اتوكد قرار گرفته اند.  هس
دكمه هاى مذكور، هم به منظور روشن و خاموش كردن اين 
ابزارها به كار مى رود و هم مى توان پنجره ى تنظيمات مربوط 
ــه آن ها را فعال كرد و قابليت هاى مورد نياز را در آن فعال  ب

نمود. اين دكمه ها در تصوير زير به نمايش درآمده اند.

ــاى فوق فقط دوحالت  ــه مى كنيد كه در دكمه ه مالحظ
ــال و غيرفعال.  ــوش كردن يا فع ــن و خام وجود دارد: روش
ــن و  ــال دكمه هاى MODEL,DYN,OSNAP روش مث
ــر كدام از اين ابارها  ــى خاموش اند. براى تغيير حالت ه مابق

1.  Status Bar
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ــت با ماوس بر آن ها كليك كنيد تا دكمه ى روشن،  كافى اس
ــود و يا دكمه ى خاموش به حالت روشن و فعال  خاموش ش
ــيد كه اين بازارها، خودشان به  ــته باش در آيد. به خاطر داش
تنهايى فرمان نيستند بلكه هنگام اجراى ديگر فرمان ها مورد 

استفاده قرار مى گيرند.

ابزار «گيره ى شكل ها»
يكى از پركاربردترين وسايل كاربران در ترسيمات اتوكد، 
ــكل ها»1 ست كه در نوار وضعيت به اختصار  ابزار «گيره ى ش
ــكل ها داراى نقاط  ــده است. همه ى ش OSNAP ناميده ش
ــتند كه اغلب در ترسيم ديگر شكل ها از  خاص و مهمى هس
ــود. براى به دست آوردن اين نقاط  ــتفاده مى ش اين نقاط اس

ويژه مى توان ابزار متنوع گيره ى شكل را به كار گرفت.
براى روشن كردن اين ابزار، دكمه ى OSNAP را فعال 
ــورت پيش فرض فعال  ــد. البته معموال اين دكمه به ص كني
ــت. براى فعال يا غير فعال نمودن اين قابليت، مى توانيد  اس
ــد. به منظور تغيير تنظيمات  ــتفاده نمايي از كليد F3 نيز اس
ــرروى دكمه ى ا«، بر عبارت  ــت ب اين ابزار، ضمن كليك راس

Settings نيز كليك مى كنيم.

ــه ى snap Object را فعال  ــده زبان در پنجره ى باز ش
ــم. هر كدام از گزينه هاى اين ابزار براى انتخاب نقاط  مى كني
ــكل هاى ترسيمى استفاده مى شود كه برخى از  ويژه اى از ش

آن ها در زير بيان مى شوند:

 

Endpoint: نقاط انتهايي شكل هاي باز / گوشه هاي 
شكل هاي بسته

ــــكل هاي گرد و منحني /  ـــط ش Midpoint: وس
Endpoint  نقطه ي مياني دو

Center: مركز دايره، كمان و بيضي

Quadrant: چهار نقطه ي اصلي روي دايره، كمان و 
بيضي كه در حالت مثلثاتي با زواياي صفر، 90، 180 و 270 

درجه مشخص مي شوند.

Intersection: نقطه ي برخورد دو شكل

Extention: امتداد يك شكل باز

Perpendicular: عمود بر يك شكل از بيرون آن

ــاس بر دايره، كمان، بيضي و منحني  Tangent: مم
از بيرون آن ها

Nearest: نزديك ترين نقطه روي هر شكل به نشانگر 
ماوس

Parallel: موازي يك شكل غير منحني

ــده  هر كدام از اين گزينه ها كه درپنجره ى فوق فعال ش
باشد، هنگام رسم يا اجراى ديگر فرمان هاى اتوكد، مى تواند 
ــن صورت كه وقتى ماوس به  ــتفاده قرار بگيرد، بدي مورد اس
ــود، عالمت آن گزينه ظاهر  نقطه ى مورد نظر نزديك مى ش
ــتطيل آبى  ــارت آن گزينه نيز در يك مس ــد و عب خواهد ش
ــد آمد. در زير مثال  ــگ دركنار ماوس به نمايش درخواه رن
ــده و متعاقب آن يك تمرين نيز  ــى از اين گزينه ذكر ش هاي

بيان گرديده است.

1.  Object Snap
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در تصوير زير، دو نقطه ى Endpoint از يك پنج ضلعى 
منتظم با يك خط به يكديگر وصل شده اند.

ــتفاده از ابزار گيره ى شكل ها، تصوير زير  تمرين1: با اس
را ترسيم نماييد.

ــتطيل به  ــر نقاط Midpoint از يك مس در تصوير زي
وسيله ى خط به يكديگر وصل شده اند.

ــكل ها، تصوير زير را  ــتفاده از گيره ى ش تمرين 2: با اس
ترسيم كنيد.

 

در تصوير زير مراكز (Center) دو دايره به عنوان رئوس 
يك مستطيل ترسيمى در نظر گرفته شده است.

تمرين 3: با استفاده از ابزار گيره ى شكل ها، تصوير زير 
را ترسيم نماييد.

ــى يك دايره به صورت  ــر زير چهار نقطه ى اصل در تصوي
يك در ميان به هم وصل شده اند.

ــكل ها، تصوير  ــتفاده از ابزار گيره ى ش تمريـن 4: با اس
ــم كنيد،  ــيم نماييد (راهنمايى: ابتدا بيضى را رس زير را ترس
سپس دايره ى بزرگ تر و نهايتاً دو دايره ى كوچك تر را رسم 

كنيد.)
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 ، (Intersection) در تصوير زير از محل برخورد دو خط
 (Pependicular) خط سومى عمود بر ضلع يك چند ضلعى

رسم شده است.

تمريـن 5: با استفاده از ابزار گيره ى شكل ها، تصوير زير 
ــك 10 ضلعى منتظم  ــيم نماييد.( راهنمايى: ابتدا ي را ترس
ــيم كنيد. در پايان رسم،  ــم نماييدو قطرهاى آن را ترس رس
خطوط داخلى را از رئوس 10 ضلعى شروع كنيد  به گونه اى 
كه اين خطوط در جهت حركت عقربه هاى ساعت به قطرها 

عمود باشند.)

ــپ) ، از دو رأس يك  ــمت چ درتصوير باالى صفحه (س
ــتقطيل دو خط مماس بر يك دايره (Tangent) رسم  مس

شده اند.

ــتفاده از ابزارگيره ى شكل ها، تصوير زير  تمرين 6: با اس

را ترسيم نماييد. شعاع دايره دل خواه است و خطوط داخلى 
از رئوس 12 ضلعى به دايره مماس اند.

ــود كه همه ى گزينه هاى گيره ى  هيچ گاه توصيه نمى ش
ــت هنگام ترسيم، نقط  ــند. زيرا ممكن اس شكل روشن باش
ــابهى نزديك به نقطه ى مورد نظر كاربر قرار داشته باشد  مش
ــرعت  ــازد و س ــكل س و امكان انتخاب نقطه ى مذكور را مش
ترسيم را كند ناميد. بهتر است بسته به تجربه ى كار با شكل 
ــروكار  ــم بيش تر با آن س ــا، تنها گزينه هايى را كه در رس ه

داريم، فعال كنيم.
چنان چه در ميان اجراى يك فرمان به گزينه اى از گيره 

هاى شكل ها نياز داشتيم، كه قبًال فعال نشده بود، مى توانيم 
آن را، فقط روى يك مرحله، فعال نماييم. بدين منظور كافى 
ــم، كليد shi� , Ctrl را به  ــت كه بر روى صفحه ى رس اس

هماره كليك راست ماوس فشار 
دهيم تا پنجره ى زير ظاهر شود. 
سپس بر روى هركدام از گزينه 

ــر از گيره هاى  ــورد نظ ــاى م ه
ــكل ها كليك كرده وفرمان را  ش
در حال اجرا را با استفاده از آن 

ادامه مى دهيم.
گزينه هاى  ــره،  پنج اين  در 
ديگرى به غير از مواردى كه در 
بخش تنظيمات گيره ى شكل ها 

مالحظه شد، وجود دارد.
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ابزار »افقی و عمودی «

بســیاری اوقات کاربران، هنگام ترســیم یک نقشــه، با 
خطوط افقی و عمودی ســروکار دارنــد و کم تر از خطوط 
زاویه دار و مایل اســتفاده می شــود. بنابراین ، اتوکد ابزار 
بســیار ساده ای برای رســم خطوط افقی و عمودی تدارک 
دیده است، که با نام ortho شناخته  می شود. این ابزار در 
نوار وضعیت نیز با عنوان ORTHO قرار داده شده است و 

با کلید F8 روشن و خاموش می گردد.

ابــزار افقی و عمودی تنظیمــات خاصی ندارد، اما وقتی 
روشن است، حرکت ماوس )در صفحه ی ترسیم( به گونه ای 
هدایت می شــود که فقط بتوان خطــوط افقی وعمودی را 

ترسیم نمود.

یکــی از قابلیت های اتوکــد هنگام ترســیم یا اجرای 
عملیات عددی آن اســت که  اگر مــاوس در جهت خاصی 
روی صفحه ی ترسیم نگه داشته شود و توسط کاربر عددی 
تایپ گردد و کلید Enter زده شــود ، ترســیم یا عملیات 
مذکور، در همان راســتا و یا طول آن عدد، عملی می شود. 
حــال وقتی این امکان با ابزار افقی و عمودی همراه شــود. 

می تواند سرعت ترسیم نقشه را با اعداد دقیق باال ببرد.

مثــًا وقتی می خواهیم نمای کناری پله ای را، که طول 
کف هر پله ی آن 30 ســانتی متر و ارتفاع آن 20 سانتی متر 
اســت، رسم کنیم، ضمن روشــن کردن Ortho، ماوس را 
عمودی می گیریم و عدد 20 را تایپ می کنیم. دوباره آن را 

افقی مــی گیریم و 30 را تایپ می کنیم و به همین ترتیب 
ادامه می دهیم.

تمرین7: با اســتفاده از ابزار افقی وعمودی، نقش زیر را 
ترسیم نمایید.

ابزار ترسیم مدوالر

استفاده از یک شبکه ی شطرنجی برای ترسیم نقشه های 
معمــاری در واقع به کارگیری یک مــدول ثابت در طراحی 
ساختمان ها می باشد. چنین شبکه هایی نه تنها امروزه در 
طراحی معماری به کار می رود، بلکه در گذشــته نیز روشی 
برای نظم بخشــیدن و ســرعت دادن به برنامه ریزی برای 

ساختمان سازی بوده است.
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ــى مينياتور را نشان مى  ــمتى از يك نقاش تصوير زير قس
دهد كه در آن تخته رسم شطرنجى براى پالن باغى رسمى 
كه براى بابر امپراطور گوركانى تهيه كرده بودند نمايش داده 
ــود. تاريخ اين مينياتور مربوط به حوالى 988 هجرى  مى ش

معادل 1580 ميالدى مى باشد.

 

ــى  در تصاوير زير نيز نمونه هايى از پالن و نقوش هندس
ترسيم دشه بر شبكه ى شطرنجى نشان داده شده است. اين 
ــه اى مى باشد كه زمانى به ميرزا  ها بربوط به مجموعه نقش
ــت و در اواخر قرن  ــته اس اكبر، معمار دربار قاجار تعلق داش

دوازدهم هجرى يا هجدهم ميالدى ترسيم گرديده است.

ــى اتوكد وجود دارد  ــت در ميان ابزار هاى كمك دو قابلي
ــرار مى گيرند. اين دو ابزار  ــتفاده ق كه عموماً با هم مورد اس
ــطرنجى» و «پرش ماوس»اند، كه به ترتيب با  «شبكه ى ش
ــن GRID و SNAP  در نوار وضعيت وجود دارند و  عناوي
ــوند. شبكه  ــن و خاموش مى ش با كليد هاى F7 و F9 روش
ــيم اتوكد را با نقاطى منظطم  ــطرنجى صفحه ى ترس ى ش
ــتون هاى عمودى تقسيم مى كند.  به رديف هاى افقى و س
ــت.  ــيمات در تنظيمات آن قابل تغيير اس فاصله ى اين تقس
ــت، نشانگر  ــخص اس پرش ماس همان گونه كه از نامش مش
ــا فواصل منظمى در جهت افقى و عمودى حركت  ماس را ب
ــر روى همه ى نقاط  ــد و در واقع ماس نمى تواند ب ــى ده م
ــيم قرار بگيرد. هنگامى كه اين دو ابزار با هم  صفحه ى ترس
ــود – يعنى پرش ماوس دقيقاً بر روى شبكه ى  هماهنگ ش
شطرنجى منطبق گردد- ترسيمى صورت مى گيرد كه واحد 
ــى دارد و به صورت مدوالر  ــخصى از نظر طولى و عرض مش
رسم مى شود. تصوير صفحه ى بعد نمونه اى از رسم مدوالر 

را نشان مى دهد.
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براى دسترسى به تنظيمات اين ابزارها كافى است ضمن 
ــوار وضعيت، بر  ــــت بر روى دكمه ى آن در ن كــليك راس

گزينه ى …Settings نيز كليك كنيد.
 

ــه ى Snap and Grid را  ــده زبان ــره ى باز ش در پنج
ــبكه ى مدوالر  ــد و فواصل افقى وعمودى اين ش ــال كني فع
ــور،در Snap X spacing و  ــن نماييد. بدين منظ را تعيي
Snap Y spacing فاصله اى افقى وعمودى پرش ماس و 
ــه ى  در Grid X spacing و Grid Y spacing  فاصل
افقى و عمودى شبكه ى شطرنجى را تنظيم مى نماييم. هر 
چند اين دو مجموعه مى توانند مستقل از يكديگر باشند اما، 
همان گونه كه ذكر شد، بهتر است فواصل افقى آن ها با هم 
و فواصل عمودى نيز با هم يكى شوند تا پرش ماس بر شبكه 

ى شطرنجى ترسيم منطبق گردد. ضمناً اگر بخواهيم فواصل 
افقى و عمودى اين دو  ابزار نيز با هم برابر باشند، گزينه ى 

Equal X and Y spacing را فعال مى كنيم.

ــبكه ى  ــه برخورد كنيد كه ش ــه اين نكت ــت ب ممكن اس
ــتـفاده، تنها در بخش كوچكى از  ــــطرنجى مـى رود اس ش
ــد، اما پرش ماوس در  ــيم به نمايش درمى آي صفحه ى ترس
ــورد فوق توجه نكرده ايد  ــه ى آن اتفاق مى افتد. اگر به م هم
كافى است با استفاده از غلتك ماوس صفحه را كوچك نمايى 
ــطرنجى را  ــبكه ى ش كنيد تا مانند تصوير زير، محدوديت ش

مالحظه نماييد.

ــيم اتوكد،  ــوط به صفحه ى ترس ــى از تنظيمات مرب يك
ــس  ــيم» (زيرنوي ــدوه ى ترس «مح
ــت. اين  Drawing Limits) اس
ــت  ــدوده ى قراردادى اس يك مح
ــى تغيير  ــر آن را به راحت ــه كارب ك
ــى فرمان ها تنها در  مى دهد و برخ
آن اجرا مى شوند. نمايش شبكه ى 
شطرنجى نيز فقط در اين محدوده 

 ،Format ــوى ــيم از مــن ى ترس
ــان Drawing Limits را  فــرم

اجرا مى كنيم.
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ــد كه  اين فرمان، مختصات دو نقطه را از كاربر مى پرس
ــددى تايپ كرد و يا، با كليك  ــوان آن ها را به صورت ع مى ت
ــى آن ها را  ــيم، مكان تقريب ــر روى صفحه ى ترس ــاوس ب م

مشخص نمود.
اين دو نقطه عبارتند از:

Lower Left Corner

نقطه ى محدوده ى پايين و سمت چپ
Upper Right Corner

نقطه ى محدوده ى باال و سمت راست

ــالن زير را كه  ــتفاده از ابزار مدوالر، پ تمريـن 8: با اس
ــتى ورودى بناهاى قديمى ايران است، ترسيم  الگويى از هش

نماييد.(فواصل شبكه ى شطرنجى دلخواه است.)

ترسيم ايزومتريك 
ــبكه ى افقى و عمودى  ابزارهاى مدوالر، به جز ايجاد ش
ــبكه ى شطرنجى و پرش ماس  ــيم، مى توانند ش جهت ترس
ــكل هاى سه بعدى تنظيم  ــيم ايزومتريك ش را مطابق ترس
ــتفاده از قابليت ايزومتريك اين ابزارها كافى  نمايند. براى اس
 Snap type ــت، در پنجره ى تنظيمات آن ها در بخش اس

، گزينه ى Isometric snap را فعال كنيد.

ــبكه ى مدوالر با  ــمت، زواياى ش ــدن اين قس با فعال ش
زواياى ايزومتريك هماهنگ خواهد شد.

ــيم بايد گزينه ى  ــت به حالت  اوليه ى ترس براى بازگش
snap Rectangular فعال شود.

ــزار مدوالر، ايزومتريك حجم  ــتفاده از اب تمرين 9: با اس
سه بعدى را ترسيم كنيد.
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سواالت و تمرين هاى فصل هفدهم
براى روشن و خاموش كردن ابزار هاى كمكى ترسيم از كدام بخش محيط اتوكد استفاده مى شود؟

ــت  ــكالتى ممكن اس ــن نمود؟ در اين صورت چه مش ــكل ها را با هم روش آيا مى توان همه ى گزينه هاى ابزار گيره ى ش
براى كاربر پيش آيد؟

اگر در حين ترسيم يك چند خطى، بخواهيد بدون قطع كردن فرمان، از ابزار افقى و عمودى استفاده كنيد چگونه عمل 
مى كنيد؟

چگونه محدوده ى نقاط شبكه ى شطرنجى را در صفحه ى ترسيم اتوكد مشخص مى كنيد؟
آيا مى توان براى يك فرمان 2 چكيده تعيين نمود؟

ــتفاده مى شود. براى اتوكد تعريف  ــم چند ضلعى منتظم (Polygon ) اس عبارت POL در چكيده ى فرمان ها براى رس
كنيد كه با چكيده ى PN اين فرمان را اجرا نمايد.


