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پی دی اف به ایمیل   فایل دانشجویان عزیز پس از مطالعه جزوه ، تمرینات مشخص شده را  ترسیم کنید و فایل ترسیم شده بصورت 

jahandar.nassim@gmail.com ارسال نمایید . 

AutoCAD 

 ال دوبعدی اشکپیشرفته تر توانایی ترسیم  و تغییر : چهارمجلسه 

 

 Drawسربرگ 

 مختلف از جمله یها ترسیم دایره به روش (Tan,Tan,Radius) دایره مماس به دو :

 با شعاع مشخص خط

 -Circle  2از منوی  (Tan,Tan,Radius)انتخاب کلیک بر روی گیره زیر آیکون دایره و  -1نحوه ترسیم: 

انتخاب کردن نقطه  -4انتخاب کردن نقطه اول مماس با دایره اول -Snap  3از منوی  (Tangent)روشن کردن 

 مشخص کردن شعاع دایره -5دوم مماس با دایره دوم   

 

   مختلف از جمله یها به روش قوسترسیم (Start,End,Radius) خطوط منحنی با :

 شعاع مشخص

 -Arc  2از منوی  (Start,End,Radius)انتخاب و  قوسکلیک بر روی گیره زیر آیکون  -1 نحوه ترسیم:

 مشخص کردن شعاع قوس -4انتخاب کردن نقطه پایانی قوس  -3انتخاب کردن نقطه شروع قوس  

 

 

 Hatchزدن : هاشور 

کلیک کردن یک نقطه داخل شکل مورد  -Hatch  3انتخاب دستور -2ترسیم یک شکل بسته   -1 نحوه ترسیم:

بعد از اعمال هاشور به سطح ترسیم شده ابزار بالای صفحه تغییر میکند و وارد تنظیمات نکته: Enter        نظر +

: رنگ  Layer -2   را نشان میدهدمختلف هاشور  شکلهای:  Pattern -1 هاشور میشود اینتنظیمات عبارتند از

: تغییر  Scale -4هاشور  خطوط: زاویه دادن به  Angel -3 .دهیمقرار می Bylayerهاشور که همیشه در حالت 

به ابزار  منوی بالای صفحهمیزنیم تا   close hatchپس از اتمام اعمال تغییرات آخرین آیکون یا  مقیاس هاشور.

 اصلی اتوکد برگردد.
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 :چهارمتمرین 

 ها را هاشور بزنیدنترسیم نمایید و به انتخاب خود آزیر را  های هندسیکلش. 

  


