
واحد کار هفتم
اجرای فرمان های ویرایشی آسان کننده

شماره  
توانایي

زمانعنوان توانایي

جمععملينظري

1 Mirror، Offset ،Copy 268اجرای فرمان های

2 Array ،Rotate 268اجرای فرمان های

3
Stretch ،Length، Scale اجرای فرمان های

)Grips( و ویرایش اشياء به كم�ک گریپ ها
268



  Mirror، Offset ،Copy توانایی اجرای فرمان های

پس از آموزش این توانایي، از فراگير انتظار مي رود:  ◄ 
- موارد كاربرد فرمان Copy را بيان كند. 

- فرمان Copy را در ترسيم نقشه اجرا كند. 
- موارد كاربرد فرمان Offset را بيان كند.

- فرمان Offset را در ترسيم نقشه اجرا كند. 
- موارد كاربرد فرمان Mirror را بيان كند. 

- فرمان Mirror را در ترسيم نقشه اجرا كند. 

مدت زمان آموزش 

جمععملينظري

268



پيش آزمون

1. در نقشه كشی دستی برای ترسيم اشياء مشابه و تکراری چه راه كاری دارید؟ 
2. اصطالح Copy به چه معنا و مفهومی است؟ 
3. فرمان Copy در اتوكد چگونه اجرا می شود؟ 

4. برای ترسيم خطوط موازي شکل مقابل در نقشه كشي دستي چگونه عمل می كنيد؟ 
5. اصطالح Offset به چه مفهومی است؟ 

6. فرمان Offset چگونه اجرا می شود؟ 
7. تقارن چيست و جایگاه آن در نقشه كشی كجاست؟ 

8. تقارن محوری چه تفاوتی با تقارن نقطه ای و صفحه ای دارد؟ 
9. اصطالح Mirror به چه معنا و مفهومی است؟ 

10. فرمان Mirror چگونه اجرا می شود؟ 
11. اگر در نقشه ای به جای نمای دید از راست، به اشتباه نمای دید از چپ ترسيم شود، برای اصالح آن چه 

راه كاری دارید؟ 
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Copy فرمان
فرمان Copy برای نس��خه برداری از اش��ياء با فاصله و جهت مشخص 

كاربرد دارد. 
این فرمان در نقشه كش��ی كاربرد فراوانی دارد و باعث تس��ریع كار 
در ترس��يم ش��کل های مشابه می ش��ود. در نس��خه برداری از یک شيء 
برای تعيين فاصله دقيق نس��خه  جدید نسبت به شيء اصلی می توان از 

مختصات، ابزارهای كمکی مانند Grid ،Snap وOsnap  استفاده كرد. 

 Copy اجرای فرمان
فرایند اجرای فرمان copy همانند فرمان move است، با این تفاوت كه 
در فرمان move ش��يء انتخابي جابه جا مي ش��ود، اما در فرمان copy از 

شيء انتخابی نسخه  جدید تکثير می شود.  

شيوه هاي ورود فرمان
Modify Toolbar

CopyModify Menu

Copy selectionShort cut Menu

Copy یا Co Command Line

مراحل اجراي فرمان

↵ Co یا1Command: Copy. فرمان Copy را وارد می كنيم. 

:2Select objects. اشياء مورد نظر را انتخاب می كنيم. 

  ↵ :3Select objects. برای پایان دادن به انتخاب اینتر می كنيم. 

4. نقط��ه  مبنا را تعيين، ی��ا گزینه های دیگر را 
انتخاب می كنيم.

Specify base point  

or ]Displacement/mOde[

 <Displacement>

5. نقطه  دوم )درج( را تعيين می كنيم.
Specify Second point or <Use first point 

as displacement>

6. برای پایان دادن به فرمان اینتر می كنيم.
Specify Second point or ]Exit/

undo[<Exit> ↵

فرم��ان Copy selection را موقع��ی از من��وی ميان بر می توان انتخاب كرد كه ابتدا ش��يء 
انتخاب شده باشد. 

يادآوري
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آيا مي دانيد

]گزینه mOde[ با كاربرد این گزینه پيغام
 Enter a copy mode option ]Single/Multiple[ <Multiple>:

ظاهر می ش��ود، كه با  Single تکثي��ر تکی و با  Multiple تکثير چندتایی )ب��ا یک بار اجرای فرمان 
Copy( امکان پذیر مي شود.  

عملکرد گزینه و پيش فرض Displacement همانند فرمان Move است.

آيا مي دانيد
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دستورکار شماره  1 

شکل مقابل را به كمک فرمان Copy رسم كنيد. 
)زمان: 15 دقيقه( 

مراحل اجرا: 
1. شکل مقابل را رسم كنيد.

2. فرمان Copy را وارد كنيد. 

Command: Copy یا Co↵

3. شيء موردنظر را انتخاب كنيد. 

Select objects :انتخاب گروهی

4. برای پایان دادن به انتخاب اینتر كنيد. 
Select objects:↵ 

5. نقطه  A را به كمک گيره های ش��يئی به عنوان نقطه  مبنا انتخاب 
كنيد. 

Specify base point or …

6. نقطه درج )استقرار( ش��کل های تکثيری را به كمک گيره های 
شيئی و ابزار ردیابی )Otrack( در محل های تعيين شده تعيين كنيد. 

Specify second point or …

7. فایل خود را ذخيره كنيد. 
8. نتيجه  كار را براي ارزشيابی و تأیيد به هنرآموز محترم ارائه كنيد. 

خط نقطه معرف ابزار ردیابي
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 Offset فرمان
فرمان offset یکی از فرمان های ویرایش��ی اس��ت كه برای ایجاد 
اش��ياء جدید به موازات اشياء موجود با فاصله  )distance( معين 

به كار می رود.  
اگرچ��ه این فرم��ان اغلب به منظور تکثير اش��ياء موازی نظير 
ش��کل هاي روبه رو به كار می رود، اما در نسخه های جدید اتوكد 

امکان ایجاد اشياء موازی بدون تکثير نيز وجود دارد. 
اگ��ر فرمان offset بر روی پاره خط اجرا ش��ود اش��ياء جدید 
كاماًل شبيه و هم اندازه شيء انتخابی خواهند شد. اما اگر بر روی 
كمان، دایره و اشياء مشابه آن ها اجرا شود، اشياء جدید مشابه ولی 

كوچک تر یا بزرگ تر از شيء انتخابی خواهند شد. 
كارب��رد فرمان  offset بر روی اش��ياء و س��پس اس��تفاده از 
فرمان های Trim و Extend در باال بردن سرعت نقشه كشی بسيار 

مؤثر است.  

offset اجرای فرمان
فرمان offset را به ش��يوه های من��درج در جدول روبه رو می توان 

وارد كرد:

شيوه هاي ورود فرمان

Modify Toolbar

offsetModify Menu

offset یا oCommand Line

 offset مراحل اجراي فرمان

↵O یا 1Command: offset. فرمان offset را وارد می كنيم. 

2. فاصله ی اش��ياء را تعيين می كنيم، یا ]كاربرد 
گزینه های دیگر[

Specify offset distance or ]Through/Erase/

Layer[ <10.0000.>

 :<3Select objects to offset or ]Exit/undo[ <Exit. شيء اوليه را انتخاب می كنيم. 

4. در س��مت ایجاد شيء جدید نقطه ای تعيين 
می كنيم. 

Specify point on side to offset or ]Exit/

Multiple/undo/< Exit>:

5. ش��يء دیگ��ری انتخاب، یا ب��رای خروج از 
فرمان اینتر می كنيم. 

Select object to offset or ]Exit/undo[ <Exit>:
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]گزینه  Through[: این گزینه برای تعيين محل )فاصله( ش��يء جدید بعد از انتخاب ش��يء اوليه كاربرد دارد، 
ضمن این كه فاصله  اش��ياء جدید نس��بت به هم نيز می تواند متغير باشد. با استفاده از این گزینه و كمک گرفتن 

از گيره های شيئی محل اشياء جدید را بر روي اشياء دیگر می توان تعيين كرد. 
]گزینه  Erase[: در این گزینه ش��يء انتخابی پس از ایجاد ش��يء جدید پاک می شود، به بيان دیگر با وارد كردن 
حرف E در مرحله دوم، تکثير صورت نمی گيرد، بلکه ش��يء انتخابی به اندازه فاصله تعيين ش��ده بزرگ تر یا 

كوچک تر می شود. 

]گزین��ه Layer[: ب��ا وارد ك��ردن ح��رف L در مرحله  دوم می توان تعيين كرد كه ش��يء جدی��د در الیه   جاری 
)current( ایجاد ش��ود یا در الیه ای كه ش��يء اوليه )Source( در آن وجود داش��ته اس��ت. گفتنی اس��ت كه 

پيش فرض این گزینه بر روی حالت Source است. 
]گزین��ه  Exit[: ای��ن گزینه برای خروج از فرایند اجرای فرمان offset به كار می آید. البته همان طور كه در مرحله 
3 به بعد اجرای فرمان مش��اهده می كنيد این گزینه و در پيش فرض <Exit> نيز تنظيم ش��ده است و فقط با اینتر 

كردن از فرمان خارج می شویم. 
 ]گزینه  Undo[: با وارد كردن حرف U در هر مرحله آخرین شيء ایجاد شده حذف می شود. 

Erase كاربرد گزینه
offset در فرمان

اجرای offset به صورت عادیشيء انتخابی
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]گزینه  Multiple[: در این گزینه از یک ش��يء انتخابی چندین ش��يء جدید ایجاد می كنيم به نحوی كه با وارد 
كردن حرف M در مرحله  4 )پس از انتخاب ش��يء اوليه( نيازی به انتخاب مجدد ش��يء نيست. تنها كافی است 

محل درج اشياء جدید درخواست شود. 

شيء انتخابی Offset Gaptype=1 Offset Gaptype=2Offset Gaptype=0

آيا مي دانيد

 Offset Gaptype متغير
در فرمان offset متغيری وجود دارد كه با تنظيم آن می توان اشياء جدید بزرگ تر از شيء انتخابی 

را به سه حالت مطابق شکل هاي زیر تغيير داد. 

در متغير 1 و 2، مقدار شعاع و پخ برابر فاصله تعيين شده افست است.
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دستورکار شماره 2

شکل قالب روبه رو را به كمک فرمان offset رسم كنيد. 
)زمان 15 دقيقه(

مراحل اجرا: 
1. شکل روبه رو را با فرمان های Circle ،Line و Trim در الیه های 

مربوط رسم كنيد. 

2. فرمان offset را وارد كنيد. 

3. عدد 10 را به عنوان فاصله )قطر ميله قالب( وارد كنيد. 

4. كمان پایين قالب را انتخاب كنيد. 

Command: offset یا o↵

 Specify offset distance …: 10↵

Select objects to offset:  
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5. در نقطه ای داخل قالب كليک كنيد. 

 Specify point on side to offset

در صورتی كه ش��کل رسم شده یکپارچه باشد 
همه قسمت ها با هم تکثير می شوند. 

6. كمان دیگر را انتخاب كنيد. 

7. در نقطه اي داخل قالب كليک كنيد.

8. پاره خ��ط باقی مانده را نيز همانند مراحل قبل تکثير و از فرمان 
offset خارج شوید. 

9. پاره خط افقی باالی قالب و نيم دایره سر قالب )SR5( را رسم 
كنيد.  

10. فایل خود را ذخيره كنيد. 
11. نتيجه  كار را براي تأیيد و ارزش��يابی به هنرآموز محترم ارائه 

كنيد. 

Select objects to offset …

نكته

Specify point on side to offset …
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 Mirror فرمان
فرمان Mirror برای قرینه سازی شکل های متقارن، مانند شکل روبه رو به كار می رود و در 
افزایش سرعت نقشه كشی بسيار مؤثر است. در قرینه سازی  شيئي جدید به صورت قرینه 

از روي اشياء مرجع )انتخابي( نسبت به خط تقارن ایجاد می شود. 
در شکل های متقارن كافی است ابتدا نيمی و در برخی اوقات تنها یک چهارم شکل را 
نسبت به خط تقارن رسم و سپس آن را به كمک فرمان Mirror قرینه كنيد. اگرچه عمل 
قرینه س��ازی رایانه ای بيشتر برای تکثير قسمت های متقارن یک شکل صورت می گيرد، اما 
با فرمان Mirror می توان اش��ياء را قرینه س��ازی كرد، بی آنکه تکثيری صورت گيرد. به نظر 

شما كاربرد این حالت كجاست؟ جواب این سؤال را در ادامه بيابيد. 

Mirror اجرای فرمان
این فرمان را به شيوه های درج شده در جدول روبه رو می توان وارد كرد: 

مرجع

خط تقارن

شيوه هاي ورود فرمان

Modify Toolbar

MirrorModify Menu

Mirror یا MICommand Line

Mirror مراحل اجرای فرمان

↵MI یا Command: Mirror 1. فرمان Mirror را وارد می كنيم. 

 :2Select objects. اشياء موردنظر )مرجع( را انتخاب می كنيم. 

↵ :3Select objects. برای پایان دادن به انتخاب اینتر می كنيم.

 :4Specify first Point of Mirror Line. اولين نقطه  خط تقارن را تعيين می كنيم.

:5Specify Second point of Mirror Line. دومين نقطه خط تقارن را تعيين می كنيم. 

↵ <6Erase Source objects ]Yes/no[ <N. برای قرینه سازی تکثيری اینتر می كنيم.

]گزینه ه��ای Yes/No[: در صورتی كه در مرحله آخر اجراي فرمان Mirror در 
پاس��خ به پيغام Delete Source objects حرف N را وارد كنيم ش��يء جدید از 
روی ش��يء مرجع )انتخابی( تکثير می شود، اما اگر در مقابل همين پيغام حرف 
y را وارد كنيم ش��يء مرجع حذف می ش��ود. به عبارت دیگر قرینه سازی بدون 

 تکثير صورت می گيرد. 

)y قرینه سازی بدون تکثير )كاربرد گزینه

)N قرینه سازی توأم با تکثير )كاربرد گزینه
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دستورکار شماره 3 

نقشه  مقابل را به كمک Mirror و offset در كاغذ A4 در الیه های 
مربوط رسم كنيد. 
)زمان: 25 دقيقه( 

مراحل اجرا 
1. قس��متی از نيمه س��مت چپ را مطابق شکل روبه رو ]ترجيحًا 

یکپارچه )pline([ رسم كنيد.  

2. به كمک فرمان offset شکل موجود را به سمت داخل تکثير كنيد. 
3. قسمت داخلي جداره را به الیه خط چين )Hide( منتقل كنيد. 

4. خطوط افقی ab و cd را به كمک گيره های ش��يئی رس��م كنيد. 
5. فرمان Mirror را وارد كنيد. 

Command: Mirror↵

6. نيمه  موجود ش��کل را به روش انتخاب گروهی انتخاب كنيد. 

7. برای پایان دادن به انتخاب اینتر كنيد. 
Select objects: ↵

8. نقطه 1 را به عنوان اولين نقطه خط تقارن تعيين كنيد. 
Specify first Point of Mirror line: 1 نقطه

9. نقطه 2 را به عنوان دومين نقطه خط تقارن تعيين كنيد. 
Specify Second point of Mirror line: 2 نقطه   

10. به منظور قرینه سازی اینتر كنيد. 
Delete source objects: [Yes/No] <N>: ↵

11. فایل خود را ذخيره كنيد. 
12.  نتيجه كار را براي تأیيد و ارزشيابی به هنرآموز محترم ارائه كنيد. 

Select objects: انتخاب شکل موجود↵ 
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دستورکار شماره 4 

 Mirror نمای جانبی راست نقشه  روبه رو را به كمک فرمان
به نمای جانبی چپ تبدیل كنيد. 

)زمان 15 دقيقه(
 

مراحل اجرا: 
1. دو نمای نقشه را رسم كنيد. 
2. فرمان Mirror را وارد كنيد. 

3. نمای جانبی راست را به روش گروهی انتخاب كنيد. 

4. برای پایان دادن به انتخاب فقط اینتر كنيد. 

5. به كمک گيره های شيئی نقطه  1 را انتخاب كنيد. 

6. به كمک گيره های شيئی نقطه  2 را انتخاب كنيد. 

7. در پاسخ به پيغام زیر حرف y را وارد كنيد. 
A

نتيجه باید مطابق شکل روبه رو شود. 
8. فایل خود را ذخيره كنيد. 

9. نتيج��ه  كار را براي تأیيد و ارزش��يابی به هنرآموز محترم 
ارائه كنيد. 

Command: Mirror یا MI↵

Select objects: 

Select objects: ↵

Specify first point of Mirror line:

Specify second point of Mirror line: 

Delete Source objects: [Yes/No] <N>:
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ارزشيابی پایانی 
نظری  ◄ 

1. مراحل اجرای فرمان Copy را بنویسيد. 
2. مفهوم و كاربرد offset در نرم  افزار اتوكد چيست؟ 

3. عملکرد گزینه  Through در فرمان offset را بنویسيد. 
4. گزینه Layer در فرمان offset چه كاربردی دارد؟ 

5. مراحل اجرای فرمان Mirror را بنویسيد. 
6. عملکرد گزینه های Yes و No در مرحله  پایانی فرمان Mirror را با رسم شکل توضيح دهيد. 

7. در تصویر روبه رو، با توجه به اندازه ها شکل B محصول اجرای offset بر روی 
شکل A به سمت درون است. 

 درست                                     نادرست 

8. اگر گزینه  Erase در فرمان offset به كار رود، نتيجه آن تغيير اندازه شکل بدون تکثير است. 
 درست                                     نادرست 

Copy Selection .9 در منوی ميان بر همان فرمان Copy است. 
 درست                                     نادرست 

10. با فرمان Mirror می توان ش��کل A را به شکل B تبدیل كرد. 
)بدون تکثير(

 درست                                      نادرست 

11. مراحل اجرای فرمان Copy مشابه با كدام فرمان است. 
  Zoom )د   Mirror )ج   Move )ب   offset )الف 

12. در كدام فرمان ضمن تکثير موضوعات، اندازه ی اشياء ممکن است تغيير یابد. 
  Move )د   offset )ج   Mirror )ب   Copy )الف 
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13. اندازه  كدام شيء در اجرای فرمان offset تغيير نمی كند. 
  Polygon )د   Circle )ج   Arc )ب   Line )الف 

14. فرمان offset را به كدام شيوه نمی توان وارد كرد. 
Shortcut Menu )د   Menu )ج  Command )ب   Toolbar )الف 

15. در كدام یک از شکل های زیر فرمان Mirror به كار نمی رود. 

 الف(    ب(     ج(      د(   
16. پيغام :<Erase Source objects ]Yes/No[ <N مربوط به كدام فرمان است.

  Copy )د   offset )ج   Erase )ب   Mirror )الف 
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عملی)زمان 180 ◄ دقيقه(
1 . برای هر یک از نقشه های زیر نمای موجود و تصویر مجسم كاوالير طبق شکل های مربوط ترسيم كنيد.

راهنمایی: برای تصویر مجسم كاوالير از روی نمای دوبعدی كپی برداری كنيد. 

Fillets= R3
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2. تصاویر ذیل را به كمک فرمان هاي offset و mirror در الیه های الزم روی برگه  ی A4 به همراه كادر و جدول ترس��يم 
كنيد.
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Fillets= R3
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 Array و Rotate توانایی اجرای فرمان های
 

پس از پایان آموزش این توانایی، از فراگير انتظار می رود:  ◄
- عملکرد و كاربرد فرمان Rotate در نقشه كشی را توضيح دهد. 

- مراحل اجرای فرمان Rotate را بنویسد. 
- فرمان Rotate را در نقشه كشی اجرا كند. 

- عملکرد و كاربرد فرمان Array را توضيح دهد. 
- اجزای پنجره ی Rectangular Array را معرفي  كند.

- اجزای پنجره Polar Array را معرفي كند.
- فرمان Array را به روش Rectangular اجرا كند. 

- فرمان Array را به روش Polar اجرا كند.  
- فرمان Array را در ترسيم نقشه ها به كار گيرد.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

268



پيش آزمون 

1. عمل دوران در نقشه كشی چه كاربردی دارد؟ 
2. در اتوكد عمل دوران )چرخش( اشياء چگونه انجام می شود؟ 

3. مفهوم و كاربرد اصطالح Rotate چيست؟ 
4. برای رسم سریع دنده های چرخ دنده در اتوكد چه راه كاری وجود دارد؟ 

5. برای رس��م 20 عدد پيچ سرش��ش گوش با اندازه ی یکسان )مطابق شکل 
روبه رو( چه راه كاری ارائه می كنيد؟ 

 
6. مفهوم و كاربرد Array در اتوكد چيست؟ 

7. اصطالح Rectangular یعنی چه و در اتوكد چه كاربردی دارد؟ 
8. اصطالح Polar یعنی چه و در اتوكد چه كاربردی دارد؟ 

9. برای ترسيم سریع شکل روبه رو چه فرمانی اجرا می كنيد؟ 

10. مفهوم و كاربرد Row و Column چيست؟ 
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Rotate فرمان
فرمان Rotate برای دوران اشياء حول یک نقطه كاربرد دارد. 

به ش��کل روبه رو توجه كنيد. این شکل به كمک فرمان Rotate از حالت )الف( به 
حالت )ب( تبدیل شده است. در این عمل شيء انتخابی مرجع )Source(، نقطه  دوران 

نقطه مبنا )Base point( و )Angle( زاویه دوران محسوب می شوند. 
در نسخه های اخير با اضافه شدن گزینه  copy به فرمان Rotate، انجام دوران توأم 

با كپی نيز، مانند شکل روبه رو، فراهم شده است. 
فرم��ان Rotate به همراه گزینه  copy در نقشه كش��ی صنعت��ی كاربردهای فراوانی 
دارد كه از آن جمله به عمل دوران در پيدا كردن اندازه حقيقی اشياء و همچنين برش 

دورانی )برش مایل( می توان اشاره كرد.
 

Rotate اجرای فرمان
شيوه هاي ورود فرمانفرمان Rotate را به شيوه های درج شده در جدول می توان وارد كرد. 

Modify Toolbar

RotateModify Menu

Rotate یا RoCommand line

RotateShortcut Menu

Rotate مراحل اجراي فرمان

1. فرمان Rotate را وارد می كنيم.
)تنظيمات جاري فرمان گزارش مي شود.(

Command: Rotate↵

Current Positive Angle in ucs: 

ANGDIR = counter clockwise ANGBASE = 0

 :2Select objects. شيء مرجع را انتخاب می كنيم.

:3Select objects. برای پایان دادن ب��ه انتخاب اینتر می كنيم.

:4Specify base point. نقطه  مبنا )لوال( را تعيين می كنيم.

5. زاوی��ه  چرخش را وارد یا گزینه های دیگر 
را انتخاب می كنيم.

Specify rotation angle or ]copy/Reference[<0 >

دوران توأم با كپي

)ب(

)الف(
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 ]گزینه  Copy[: همان طور كه قباًل اش��اره ش��د در فرمان Rotate می توان شيء مرجع )انتخابی( را در وضعيت 
خود نگه داش��ت و ش��يء دوران یافته را از روی آن تکثير كرد. این عمل با گزینه Copy در مرحله آخر با وارد 

كردن حرف C امکان پذیر است. 
]گزینه  Reference[: با اجرای این گزینه می توان یک ش��يء را با توجه به راس��تای یکي از اجزاي آن، تا یک 
زاویه ي معين دوران داد. به نحوي كه به كمک گزینه ي Reference راس��تاي آن جزء را معرفي كرده و س��پس 

زاویه ي مقصد براي آن جزء تعيين مي شود. برای مثال به شکل زیر توجه كنيد: 
همان طور كه مش��اهده می كنيد در شکل مرجع )a( زاویه  پاره خط شيب دار 5-4 نامشخص است. البته در ترسيم 
هم نيازی به زاویه ندارد. اما در فرایند دوران ش��کل باید در راس��تایْ 90  ش��کل)c( قرار بگيرد، بنابراین اجرای 
گزینه  Reference و انتخاب نقاط 4 و 5 روي شکل(b) به عنوان راستای مرجع و آنگاه با وارد كردن عدد 90 به 

عنوان زاویه  مقصد شکل از حالت )a( به )c( تبدیل شده است.

 Rotate در مرحل��ه 2 قب��ل از درخواس��ت انتخ��اب ش��يء تنظيم��ات ج��اری فرم��ان
ب��ه ش��رح زیر آم��ده اس��ت. جه��ت زاوی��ه دوران برخالف عقربه های س��اعت اس��ت

 )ANG DIR=counterclockwise(

مبنای زاویه دوران نيز صفر است )ANGBASE=0( كه البته این تنظيم ها به عنوان متغير 
با همين اصطالحاتی كه با حروف بزرگ نوشته شده در خط فرمان قابل تغيير است. 

)a( شکل مرجع)c( نتيجه  Reference نقطه مبنا و راستاي )b(
نقاط5, 4 

آيا مي دانيدآيا مي دانيد
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دستورکار شماره 1 

شکل روبه رو را به كمک فرمان Rotate رسم كنيد. 
)زمان: 15 دقيقه( 

راهنمایی: با اندكی دقت متوجه می ش��وید كه ترس��يم این شکل 
با وضعيت فعلی آن، به خصوص ش��کاف ها دشوار است، بنابراین 

طبق مراحل زیر عمل كنيد. 

مراحل اجرا: 
1. شکل را در وضعيت افقی مطابق شکل روبه رو رسم كنيد. 

2. فرمان Rotate را وارد كنيد. 

3. شکل را در یک مرحله به روش گروهی انتخاب كنيد. 

4. برای پایان دادن به پيغام انتخاب فقط اینتر كنيد. 

5. نقطه 1 را به كمک گيره های شيئی وارد كنيد. 

6. عدد 60 را به عنوان زاویه  دوران وارد كنيد. 

Specify Rotation Angle or ...: 60

7. فایل خود را ذخيره كنيد. 
8. نتيجه  كار را برای تأیيد و ارزش��يابی ب��ه هنرآموز محترم ارائه 

كنيد. 

Command: Rotate یا Ro↵

Select objects: انتخاب شکل ↵ 

Select objects: 

Specify base point: 1 نقطه
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دستورکار شماره  2 

نقش��ه روب��ه رو را در كاغذ A4 در الیه های مربوط رس��م 
كنيد. 

)زمان 25 دقيقه( 

تذکر: همان طور كه می دانيد قس��مت سمت راست نمای 
روب��ه رو باید با طول حقيقی رس��م ش��ود، بنابراین طبق 

مراحل زیر عمل كنيد. 

مراحل اجرا: 
1. نمای افقي نقشه را مطابق شکل روبه رو رسم كنيد. 

راهنمایی: از همين ابتدا می توانيد فضای كافی برای نمای 
روبه رو در نظر بگيرید و یا پس از رس��م نمای افقي آن را 

به كمک فرمان Move جابه جا كنيد. 
2. فرمان Rotate را وارد كنيد. 

3. قس��مت موردنظر را مطابق شکل روبه رو انتخاب كنيد. 

4. برای پایان دادن به انتخاب اینتر كنيد. 

5. مرك��ز دای��ره را به كمک گيره های ش��يئی به عنوان مبنا 
تعيين كنيد. 

6. حرف C را به منظور كاربرد گزینه Copy وارد كنيد. 

Command: Rotate یا Ro↵

Select objects: انتخاب شکل↵ 

Select objects: 

Specify base point: تعيين مبنا

Specify Rotation angle or [Copy/ …: C ↵
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Rotation a copy of the selected objects. 

Specify rotation angle …: 45 ↵

7. عدد 45 را به عنوان زاویه   دوران وارد كنيد. 

8. یک الیه  كمکی به نام Aid با ضخامت خط 0.25 ایجاد 
كنيد و قسمت دوران یافته را به آن منتقل كنيد.  

9. نمای روبه روی نقش��ه را مطابق شکل روبه رو به كمک 
گيره های شيئی و ابزار ردیابی )OTrack( رسم كنيد. 

10. الیه  كمکی Aid را خام��وش )off( كنيد. )نتيجه باید 
مطابق شکل روبه رو باشد.(

11. فایل خود را ذخيره كنيد. 
12. نتيج��ه  كار را به منظور تأیيد و ارزش��يابی به هنرآموز 

محترم ارائه كنيد. 

يادآوري

مالحظه می كنيد قسمت سمت راست نمای روبه رو 
در این حالت دارای طول حقيقی است.
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 Array فرمان
فرم��ان Array برای تکثير اش��ياء متعدد با فاصله یکس��ان قابل اجراس��ت. اصطالحًا ب��ه آن آرایه نيز می گویند. 
به كمک این فرمان به دو حالت قطبی )Polar( مطابق شکل )الف( و مستطيلي )Rectangular( مطابق شکل 

)ب( می توان اشياء را تکثير كرد. 

شکل )الف( شکل )ب(

 Array اجرای فرمان
ب��ا وارد كردن فرمان Array به ش��يوه های درج ش��ده در جدول 

روبه رو، یک پنجره محاوره ای به شکل زیر ظاهر می شود. 

شيوه هاي ورود فرمان

Modify Toolbar

ArrayModify Menu

Array یا ARCommand

حالت قطبی)دایره ای( اغلب برای قطعات صنعتی مانند چر خ دنده، تيغه  فرز و غيره قابل اجراست، به نحوی 
كه با ترس��يم یک جزء و س��پس اجرای فرمان Array بر روی آن س��ایر اجزا نسبت به یک نقطه  مركزی، تکثير 
به صورت دورانی انجام می ش��ود. حالت متعامد نيز برای آرایه سطری و ستونی اشيائي مانند پيچ و مهره ها، ميخ 

پرچ ها و سوراخ های متعدد مشابه با فاصله یکسان در دو جهت عمود بر هم قابل اجراست. 

12

1. آرایه قطبي در برخي نرم افزارها به آرایه دایره اي )Circular( نيز موسوم است.
2. به آرایه مستطيلي، آرایه ماتریسي یا سطري ستوني نيز مي گویند.
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3. بر روی دكمه  Select objects  كليک می كنيم. 
4. اشياء موردنظر )جزء اوليه( را انتخاب می كنيم و با اینتر كردن به پنجره  Array باز می گردیم. 

5. در قسمت Center point مختصات مركز دوران را وارد می كنيم و یا با كليک بر روی دكمه  روبه روي
آن مركز دوران را بر روی شکل مربوط تعيين می كنيم. 

6. در كادر  Total number of items تعداد كل اجزای آرایه را وارد می كنيم. 
7. در كادر  Angle to fill زاویه  كامل دوران را وارد می كنيم. 

preview كليک و آرایه را بررسی می كنيم.  8. بر روی دكمه 
9. پس از بررسی درستی آرایه در پنجره  ظاهرشده می توانيم:

Accept كليک كنيم.  الف( برای تأیيد نهایی روی دكمه 
Modify كليک كنيم تا به پنجره ی Array بازگردیم.  ب( برای اصالح تنظيمات بر روی دكمه 

cancel كليک كنيم.  ج( برای انصراف از ایجاد آرایه روی دكمه   

در این پنجره گزینه Polar Array برای آرایه قطبی و گزینه  Rectangular Array برای آرایه اجرا می ش��ود. در 
ادامه به شرح هر یک می پردازیم. 

 )Polar Array( مراحل ایجاد آرایه قطبی
1. فرمان Array را وارد می كنيم. 

2. گزینه  Polar Array  را فعال می كنيم تا پنجره به شکل زیر درآید: 
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عملکرد سایر قسمت های پنجره Polar Array به شرح زیر است. 
]گزینه های قسمت Method[: این گزینه ها مربوط به تعداد اجزا و زاویه  دوران است كه عبارت  اند از: 

 ◄ Total number of items & Angle to fill روش
در ای��ن روش كه به صورت پيش فرض جاری اس��ت امکان ایج��اد آرایه با تعيين 
تعداد كل اجزاء و زاویه ی كامل آرایه اس��ت. اگرچه در اغلب قطعات زاویه   كامل 
آرایه ْ 360 است اما گاهی نيز پيش می آید كه زاویه  كامل نظير شکل روبه رو كمتر 

از 360 درجه است. 

 ◄ Total number of items & Angle between items روش
در این روش تعداد كل اجزای آرایه و زاویه بين آن ها قابل تنظيم است. با انتخاب 
-Angle b Polar Array كادر مربوط به زاویه بين اجزاء    ای��ن روش در پنج��ره 

tween items فعال می شود. 

شکل روبه رو نمونه ای از كاربرد این روش را نشان می دهد. 

◄ Angle to fill & Angle between items  روش
در این روش زاویه  نهایی آرایه و زاویه بين اجزا قابل تنظيم اس��ت. با انتخاب آن 
در پنج��ره   Polar Array، كادر مربوط به تعداد اجزای غيرفعال و كادرهای زاویه   
كامل و زاویه بين اجزا قابل تنظيم اس��ت. ش��کل روبه رو نمونه ای از كاربرد این 

روش را نشان می دهد. 

]گزینه  Rotate items as copied[: با فعال بودن این گزینه وضعيت 
اجزای تکثير ش��ده در راستای مركز آرایه )Center point( درمی آید 

و با فعال نبودن آن وضعيت اجزا در حالت اوليه باقی می ماند. 
 Rotate items as copied   Rotate items as copied 
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)Rectangular Array( مراحل ایجاد آرایه ماتریسي
Command: Array یا Ar .را وارد می كنيم Array 1. فرمان

2. گزینه  Rectangular Array  را فعال می كنيم تا پنجره شکل ظاهر شود. 

دكمه More  : با كليک بر روی این دكمه قسمتی به زیر پنجره  Array اضافه می شود. در 
این حالت می توان نقطه  مبنای جزء اوليه را نسبت به مركز دوران آرایه تنظيم كرد. براي مثال به شکل هاي 
زیر توجه كنيد، در حالت عادي طبق پيش فرض نقطه مبناي مس��تطيل را گوش��ه  اول آن در نظر مي گيریم 
و نتيجه polararray مانند ش��کل )الف( مي ش��ود. در صورتي كه به كمک گزینه Basepoint در قس��مت 

object base point مي توانيم مبناي آن را مركز مستطيل تعيين مي كنيم تا نتيجه آن شکل )ب( شود. 

نكته
 )couanter clock wise=ccw(  جهت مثبت زاویه ها در آرایه قطبی برخالف جهت ساعتگرد
است و جهت منفی زاویه ها در آرایه موافق جهت ساعتگرد )clock wise=cw( تنظيم می شود. 

)ب()الف(

آيا مي دانيد
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3. بر روی دكمه  Select objects  كليک می كنيم. 
4. اش��ياء موردنظ��ر را )جزء اولي��ه( را انتخاب می كني��م و با اینتر كردن ب��ه پنج��ره  Rectangular Array باز 

می گردیم. 
5. در كادر  Rows، تعداد سطرهای آرایه را وارد می كنيم. 

6. در كادر  Columns تعداد ستون های آرایه را وارد می كنيم. 
7. در كادر  Row offset فاصله بين سطرها را وارد می كنيم. 

8. در كادر  Columns offset فاصله  بين ستون ها را وارد می كنيم. 
9. در كادر  Angle of Array زاویه  راستای آرایه را وارد می كنيم. 

preview كليک و آرایه ایجاد شده را بررسی می كنيم.  10. بر روی دكمه 
11. پس از بررسی آرایه به كمک پنجره روبه رو می توانيم: 

Accept كليک كنيم.  الف( برای تأیيد بر روی دكمه 

Modify كليک كنيم تا به پنجره  Array باز گردیم.  ب( برای اصالح تنظيمات روی دكمه  
cancel كليک كنيم.  ج( برای انصراف از ایجاد آرایه روی دكمه  

نكته

در ه��ر یک از مراحل 7 ت��ا 9 می توانيم مقادیر تنظيمی را به كمک دكمه های مربوط  
روی شکل در محيط ترسيمی به كمک موس تعيين كنيم. 

نكته

در آرایه مستطيلي به صورت پيش فرض راستای ایجاد سطرها به سمت راست و راستای 
ایجاد س��تون ها به سمت باال نس��بت به جزء اوليه است و در صورتی كه فواصل اجزا در 
جهت س��طرها و س��تون ها منفی وارد ش��ود راس��تای ایجاد آرایه به سمت چپ و پایين 

خواهد شد. 
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دستورکار شماره  3 

شکل روبه رو را به كمک فرمان Array رسم كنيد 
)زمان 15 دقيقه( 

مراحل اجرا: 
1. مستطيل بزرگ و یک مستطيل كوچک را مطابق شکل روبه رو 

رسم كنيد. 
2. فرمان Array را وارد كنيد. 

Command: Array یا Ar↵

3. گزینه Rectangular Array را فعال كنيد. 

4. بر روی دكمه  Select objects  كليک كنيد. 
5. مستطيل كوچک را انتخاب و اینتر كنيد. 

6. در كادر  Rows  عدد 12 را وارد كنيد.
 7. در كادر  Columns  عدد 2 را وارد كنيد. 
8. در كادر  Row offset  عدد 5 را وارد كنيد. 

9. در كادر  Columns offset عدد 30 را وارد كنيد. 
Preview كليک و آرایه را بررسی كنيد.  10. بر روی دكمه 

Accept از پنجره   11. در صورت درس��تی آرایه ب��ر روی دكمه 
ظاهر شده كليک كنيد. 

12. فایل خود را ذخيره كنيد. 
13. نتيجه  كار را براي تأیيد و ارزش��يابی به هنرآموز محترم ارائه 

كنيد. 
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دستورکار شماره  4 

شکل روبه رو را به كمک فرمان Array رسم كنيد. 
)زمان 15 دقيقه(  

مراحل اجرا: 
1. دایره های��ی به قطر 10 ،20 و 40 و خطوط تقارن را مطابق ش��کل روبه رو رس��م 

كنيد. 
2. فرمان Array را وارد كنيد. 

3. گزینه Polar Array را فعال كنيد.
4. بر روی دكمه  select object           كليک كنيد. 

5. دایره ای به قطر 10 را مطابق شکل روبه رو انتخاب كنيد، و با اینتر كردن به پنجره 
Array بازگردید. 

6. بر روی دكمه  Center point             كليک و مركز دایره  به قطر 20 را به عنوان 
مركز دوران تعيين كنيد. 

7. در كادر   Total number of items تع��داد كل اج��زا یعنی عدد 12 را وارد 
كنيد.

 
Preview كليک و آرایه را بررسی كنيد.  8. بر روی دكمه 

Accept كليک كنيد. نتيجه باید مطابق  9. در صورت درس��تی آرایه بر روی دكم��ه  
شکل روبه رو باشد. 

10. به كمک فرمان Trim قسمت های اضافی را حذف كنيد. 

11. فایل خود را ذخيره كنيد. 
12. نتيجه  كار را به منظور ارزشيابی و تأیيد نهایی به هنرآموز محترم نشان دهيد. 

Command: Array یا Ar↵
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ارزشيابی پایانی 
نظری ◄ 

1. عملکرد و كاربرد فرمان Rotate را بنویسيد. 
2. مراحل اجرای فرمان Rotate را بنویسيد. 

3. عملکرد گزینه Reference در فرمان Rotate چيست؟ 
4. فرمان Array در اتوكد چه كاربردی دارد؟ 

5. فرمان Array به چه حالت هایی قابل اجراست و هر حالت چه كاربردی دارد؟ 
6. مفهوم و كاربرد هر یک از عبارت های زیر را در حالت Polar Array بنویسيد: 

 Total number of items & angle to fill )الف
 Total number of items & angle between items )ب

 Angle to fill & Angle between items  )ج
7. عملکرد گزینه  Angle of Array در پنجره Rectangular Array را همراه با شکل توضيح دهيد. 

8. برای تبدیل وضعيت ش��کل روبه رو از حالت A به حالت B عملکرد فرمان  Rotate و Mirror )یک بار اجرا 
كردن( یکی است. 

 درست    نادرست 

9. جهت پيش فرض دوران در فرمان Rotate خالف حركت ساعتگرد است؟  
 درست    نادرست 

10. برای ترسيم نقشه چرخ  دنده ها حالت Rectangular در فرمان Array اجرا می شود؟ 
 درست    نادرست 

11. برای تکثير نماد صندلی دورميز مطابق شکل روبه رو، گزینه  
Rotate items as Copied باید غيرفعال شود.  

 درست    نادرست 
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12. در آرایه مستطيلی، راستای سطرها )Rows( هميشه بر راستای ستون ها )Columns( عمود است. 
 درست    نادرست 

13. برای دوران به منظور پيدا كردن اندازه  حقيقی اشياء چه فرمانی اجرا می شود؟ 
 Scale )د    Rotate )ج    Mirror )ب    Move )الف 

14. كدام فرمان در منوی ميان بر )short cut Menu( قابل دسترسی نيست؟ 
 Scale )د   Rotate )ج    Move )ب    Array )الف 

15. برای تعيين مركز دوران در پنجره  Polar Array كدام گزینه اجرا می شود؟ 
 Center point )ب      base point )الف 

 Rotate items as Copied )د     Angle between items )ج 
16. كدام گزینه برای تعيين تعداد اجزای آرایه قطبي اجرا می شود؟ 

 Angle to fill )ب     Total number of items )الف 
 Select objects )د     Angle between items )ج 

17. كدام گزینه در آرایه مستطيلی برای تعيين فاصله بين ستون ها اجرا می شود؟ 
 Column offset )ب      Row offset )الف 

 Column distance )د      Angle of Array )ج 
18. اگر بخواهيم به كمک فرمان Rotate شکل روبه رو را طوري دوران دهيم كه راستاي

 فلش روي 90 درجه قرار بگيرد كدام گزینه كاربرد دارد.
 Reference )ب     Throught )الف 
Base Point )د     Displacement )ج 
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عملی )زمان 180 ◄ دقيقه( 

1. نقشه های ذیل را در الیه های الزم روی برگه ی A4 به همراه كادر و جدول ترسيم كنيد.

رسام

كنترل

تصویب

شماره  نقشه

تغييرات:
عنوان نقشه: 

تولرانس:نام قطعه:

مقياس:

جنس:
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40
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2. برای هر یک از نقشه های زیر نمای موجود و تصویر مجسم كاوالير طبق شکل های مربوط ترسيم كنيد.
راهنمایی: برای تصویر مجسم كاوالير از روی نمای دوبعدی كپی برداری كنيد.
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پس از آموزش این توانایی، از فراگير انتظار می رود: ◄ 
- عملکرد و كاربرد فرمان Scale را توضيح دهد. 

- فرمان Scale را در ویرایش نقشه اجرا كند. 
- عملک��رد گزینه Reference  در فرمان Scale را به صورت 

كاربردی بيان كند. 
- عملکرد و كاربرد فرمان Lengthen را توضيح دهد. 

- عملکرد هر یک از گزینه های فرمان  Lengthen را توضيح دهد. 
- فرمان Lengthen را در ویرایش اشياء اجرا كند. 

- عملکرد و كاربرد فرمان Stretch را بيان كند.
 Move با فرمان های Stretch وجه اشتراک و تفاوت فرمان -

و Scale را بيان كند. 

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

268

  Stretch،Lengthen،Scale توانایی اجرای فرمان های
 )Grips( و ویرایش اشياء به کمک گریپ ها

- فرمان Stretch را اجرا كند و مراحل اجرای آن را توضيح دهد. 
- فرمان Stretch را در ویرایش اشياء نقشه اجرا كند. 

- مفهوم و انواع گریپ های اشياء را بيان كند. 
- توانایی های ویرایش��ی هر یک از گریپ های یک شيء را 

معرفي كند. 
- اشياء را به كمک گریپ های آن ویرایش كند.   

- فرمان ه��ای ویرایش��ی copy، move، rotate ،Stretch و 
Mirror را به كمک گریپ ها اجرا كند. 



پيش آزمون 

1. در نقشه كشی، تصویر قطعات بزرگ و یا قطعات بسيار كوچک را چگونه در كاغذهای استاندارد رسم می كنيد؟ 
2. آیا در اتوكد نيز حتمًا باید در هنگام ترسيم نقشه مقياس آن را محاسبه و اعمال كنيد؟ 

3. مفهوم اصطالح Scale چيست، آیا با اصطالح اشل ارتباط دارد؟ 
4. آیا با اجرای فرمان Zoom به هدف مقياس دهی به اشياء می رسيم؟ 

5. فرمان Scale با فرمان Zoom چه تفاوتی دارد؟ 
6. برای تبدیل كادر كاغذ A4 به كادر كاغذ A3 چگونه عمل می كنيد؟ 

7. مفهوم و عملکرد فرمان lengthen چيست؟ 
8. پاره خط AB از پيش رس��م شده است، ولی اندازه آن را نمی دانيم. اگر بخواهيم اندازه آن را به 

40mm برسانيم، به چه شيوه ای عمل  كنيم؟ 

 

9. مفهوم Stretch چيست و در نقشه كشی چه كاربردی دارد؟ 
10. برای تبدیل شکل A به شکل B در اتوكد چه كنيم. 

11. وقتی اشياء ترسيمی را خارج از فرمان انتخاب می كنيم، مربع های آبی رنگی كه بر روی آن ها ظاهر می شوند، چه مفهومی 
دارند؟ 

12. اگ��ر ب��ر روی مربع های آبی  رنگ كه پس از انتخاب اش��ياء )خارج از فرمان( ظاهر می ش��وند، كليک كنيم چه تغييری 
به وجود می آید؛ در خط فرمان چه پيغامی ظاهر می شود؟ 
13. عملکرد و كاربرد گریپ های گوناگون اشياء چيست؟ 
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 Scale فرمان
فرمان Scale )= مقياس( برای بزرگ و یا كوچک كردن ابعاد اشياء اجرا می شود. شکل زیر را ببينيد. 

در حالت )الف( نفش��ه با مقياس 1:1 رس��م شده است و بر اساس قواعد نقشه كشی مقياس نقشه با ابعاد كاغذ و 
كادر جدول متناسب نيست. 

بنابراین در حالت )ب( به كمک فرمان Scale مقياس آن به 1:2 تغيير یافته است. 
به آس��انی پی می بریم كه با وجود این فرمان نيازی به رس��م مجدد اشياء در صورت بزرگ یا كوچک بودن آن ها 
نيس��ت. نکته دیگر این كه حتی در هنگام رس��م نيازی به محاس��به مقياس نقشه  نس��بت به اندازه كاغذ نيست. 
به عبارت دیگر می توان همه اش��ياء را با مقياس 1:1 رس��م و س��پس به كمک فرمان Scale آن را متناسب با ابعاد 

كاغذ و كادر جدول تنظيم كرد. 
همان ط��ور كه از قواعد نقشه كش��ی می دانيد، اعداد بزرگ تر از 1 به عنوان ضری��ب مقياس افزاینده به منظور 

بزرگ كردن و اعداد بين 0 و 1 به عنوان ضریب مقياس كاهنده به  منظور كوچک كردن اشياء به كار می رود.   

)ب( )الف(

برای كوچک كردن اشياء ضریب مقياس كاهنده را می توان به صورت اعشاری وارد كرد. 
مثاًل عدد 0.5  برای نصف كردن ابعاد شيء انتخابی به كار می رود.  

Scale اجرای فرمان 
فرمان Scale را به ش��يوه های درج ش��ده در جدول می توان وارد 

كرد.  

شيوه هاي ورود فرمان
Midify Toolbar

ScaleModify Menu

Scale یا SCCommand line

ScaleShortcut Menu

نكته
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برای وارد كردن فرمان های ویرایشی از جمله Scale از راه منوی ميان بر، ابتدا باید اشياء 
انتخاب شده و سپس در صفحه ترسيمی، كليک راست كنيم. 

Scale مراحل اجرای فرمان

↵ SC یا 1Command: Scale. فرمان Scale را وارد می كنيم. 

 :2Select objects. اشياء را انتخاب می كنيم. 

↵ :3Select objects. برای پایان دادن به انتخاب اینتر می  كنيم. 

:4Specify base point. نقطه مبنا را تعيين می كنيم. 

5. ضریب مقياس را وارد یا گزینه های دیگر را 
انتخاب می كنيم.

Specify Scale factor or ]copy/Reference[ 

<1.000>

ضریب مقياس را می توان به كمک موس با انتخاب نقطه ای نسبت به نقطه مبنای مقياس 
تعيين كرد. به عبارت دیگر ضریب مقياس عبارت اس��ت از فاصله نقطه انتخابی تا نقطه 

مبنای مقياس. 

]گزینه Copy[: این گزینه برای ایجاد كپی از شيء انتخابی ضمن مقياس گذاری اجرا می شود. 

Scale در اجرای فرمان Copy الف( كاربرد گزینه(
شيء جدیداشياء جدید شيء انتخابیشيء انتخابی

)ب( اجرای فرمان Scale بدون كپی

يادآوري

نكته
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]گزینه  Reference[: به كمک این گزینه می توان ضریب مقياس اش��ياء انتخابی را برحس��ب نس��بت یک طول 
مرجع )Reference( و یک طول جدید تعيين كرد و كاربرد آن بيش��تر در مواقعی اس��ت كه ضریب مقياس دقيقًا 
مشخص نيست، یا ضریب عددی رادیکالي، است. مثاًل برای تبدیل كادر A4 به كادر A3 كه ضریب آن 2   است، 

و عدد 2   را  به راحتی نمی توان وارد كرد چنين عمل می كنيم. 

Command: Scale یا SC ↵             .را وارد می كنيم Scale 1. فرمان
Select objects:                    .را انتخاب می كنيم A4 2. كادر
Select objects: ↵                        .3. برای پایان دادن به انتخاب اینتر می كنيم
Specify base point:       .4. گوشه سمت چپ و پایين كادر را به عنوان مبنا انتخاب می كنيم

5. حرف R را به منظور كاربرد گزینه Reference وارد می كنيم. 
Specify Scale factor or ]copy/Reference[ : R ↵          

6. عدد 297 را به عنوان طول مرجع وارد می كنيم.
Specify Reference Length <1>: 297 ↵    

7. عدد 420 را به عنوان طول جدید وارد می كنيم. 
Specify new Length or ]point[: 420↵ 

]گزین��ه Point[: در صورتی كه گزینه  Reference را برای مقياس گذاری انتخاب كنيم برای تعيين طول جدید، با 
وارد كردن حرف P، دو نقطه  انتخابی بر روی اشياء نقشه را به عنوان طول جدید معرفی می كنيم. 
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دستورکار شماره 1 

نقشه مقابل را با اندازه های دقيق روی كاغذ A4 در الیه های مربوط رسم  كنيد. 
تذکر: اندازه گذاری نيازی نيست. 

 )زمان 15 دقيقه(

راهنمایی: با توجه به اندازه های اعش��اری ابتدا ش��کل را با مقياس 1:1 رسم كنيد، 
سپس به كمک فرمان Scale آن را متناسب با كاغذ A4 درآورید. 

مراحل اجرا:  
1. اندازه كاغذ، الیه های الزم، كادر، و جدول را تنظيم كنيد. 

2. نقشه را با مقياس 1:1 خارج از كادر رسم كنيد. 
3. فرمان Scale را وارد كنيد. 

4. شکل را انتخاب كنيد. 

5. برای پایان دادن به انتخاب اینتر كنيد. 

6. نقطه A را به عنوان مبنا انتخاب كنيد. 

7. عدد 0.5  را به عنوان ضریب مقياس وارد كنيد. 

تذکر: نتيجه باید شکل روبه رو باشد. 

8. به كمک فرمان Move شکل را به داخل A4 مطابق شکل روبه رو منتقل كنيد. 
9. فایل خود را ذخيره كنيد.

10. نتيجه كار را پس از تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه كنيد.

Command: Scale ↵

Select objects: انتخاب گروهی

Select objects: ↵ 

Specify base point:

Specify Scale factor …: 0.5 ↵
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 Lengthen فرمان
فرمان Lengthen برای تغيير طول و زاویه اش��ياء 
خطی باز )open( اجرا می ش��ود؛ اشياء خطی باز 

عبارت اند از: 

خط��وط )lines(، كمان ه��ای دایره ای )Circular arc(، چن��د خطی یکپارچ��ه )Polylines(، كمان های بيضوی
)Elliptical arcs(، و منحنی ه��ای نقطه یابی )Splines(. عملکرد فرمان Lengthen از یک طرف ش��بيه  عملکرد 
فرمان Stretch اس��ت، با این تفاوت كه در این فرمان تنها امکان انتخاب اش��ياء خطی است و امکان تغيير طول 
فقط در امتداد شيء وجود دارد. از سوی دیگر عملکرد آن شبيه  به عملکرد فرمان Extend است، با این تفاوت 
كه در فرمان Extend باید مرز مشخصی برای امتداد دادن اشياء وجود داشته باشد. اما در فرمان Lengthen تغيير 

طول به صورت عددی یا شناور انجام می شود و نيازی به مرز نيست. 
فرمان Lengthen عالوه بر امکانات تغيير طول و زاویه، گزارشی از طول و زاویه شيء انتخابی، اعم از بسته 

یا باز، را ارائه می كند؛ درواقع اندازه گيری طول و زاویه را انجام می دهد. 

Lengthen اجرای فرمان
شيوه هاي ورود فرمان

LengthenModify menu

Lengthen یا LENCommand line

Lengthen مراحل اجراي فرمان

 ↵ Len یا 1Command: Lengthen. فرمان Lengthen را وارد می كنيم. 

2. یک ش��يء خط��ی انتخاب، ی��ا گزینه 
دیگری انتخاب می كنيم.                                                  

طول جاري )فعلي( ش��يء انتخاب شده ...

Selelct an object or ]DElta/ Percent/Total/ DYnamic[:↵

Current Length: ...

3. یک ش��يء دیگر انتخ��اب می كنيم، یا 
گزین��ه  دیگری انتخاب می كنيم، و یا برای 
پایان دادن به اجرای فرمان اینتر می كنيم. 

Selelct an object or ]DElta/ Percent/Total/ Dynamic[:↵


