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بخش اّول: استفاده از نرم افزار اتوکد در نقشه کشی

٢فصل اّول ــ استفاده از اتوکد در ترسیمات مقدماتی 
13ــ1ــ محیط اصلی اتوکد 

٢3ــ1ــ نوار ابزارها 
35ــ1ــ بازگشت از فرمان اجراشده 

٤6ــ1ــ ورود اطالعات به فرمان
 Enter 56ــ1ــ کاربرد دکمٔه

67ــ1ــ سیستم های مختصات اتوکد 
7سیستم مختصات عمومی دکارتی 
7سیستم مختصات نسبی دکارتی 

8سیستم مختصات قطبی 
8سیستم مختصات نسبی قطبی 

79ــ1ــ ترسیم با استفاده از شکل های اولیه 
9خط

11مستطیل 
11داىره

1٢کمان 
13بیضی

1٤منحنی 
1٤چندضلعی منتظم 

15چندخطی 
817ــ1ــ ابزارهای کمکی ترسیم در اتوکد

17روشن و خاموش کردن ابزار کمکی
18ابزار گیرٔه شکل ها 

٢0ابزار افقی و عمودی
٢1ابزار ترسیم مدوالر
٢3ترسیم اىزومترىک 

9٢3ــ1ــ چکیدٔه فرمان ها

فهرست



٢٥فصل دوم ــ عملیات تکمیلی بر روی شکل ها 
1٢6ــ٢ــ بزرگ نماىی و کوچک نماىی صفحه ترسیم 

 Zoom ٢6کاربرد هرکدام از فرمان های
٢7جابه جاىی مسطح دىد در صفحٔه ترسیم 

٢8بازسازی نماىش در صفحٔه ترسیم 
٢8تغییر واحدهای نماىش و ترسیم

٢٢9ــ٢ــ استخراج مشخصات اشکال 
330ــ٢ــ هاشورزدن
٤3٢ــ٢ــ رنگ آمیزی

53٢ــ٢ــ نشانه گذاری با نقطه 
63٤ــ٢ــ نگارش متن در اتوکد

37نگارش متن فارسی در اتوکد
739ــ٢ــ وىراىش شکل ها در اتوکد 

39ترکیب اجرای انتخاب شکل ها
39روش های انتخاب شکل ها 

8٤0ــ٢ــ فرمان های وىراىش شکل ها 
٤0حذف 

٤0جابه جاىی 
٤1کپی 

٤٢َدَوران
٤٢آراىه سازی ىا کپی منظم 

٤٤قرىنه سازی 
٤6تغییر مقیاس

٤6کشیدگی خطی 
٤7کپی موازی

٤7قطع
٤8قطع در ىک نقطه
٤8تالشی شکل ها  

٤8پخ زدن ىا کج کردن گوشه ها
٤9گرد کردن

٤9اصالح لبه ها و تقاطع ها
51امتداد دادن شکل ها 



٥٣فصل سوم ــ آماده سازی نقشه ها 
15٤ــ3ــ اىجاد الىه ها و مدىرىت اجزای نقشه درون الىه ها 

5٤وىژگی های الىه ها 
57دسترسی سرىع به الىه ها هنگام کار در صفحٔه ترسیم 

57نماىش ضخامت خطوط بر روی نقشه 
٢57ــ3ــ تغییر وىژگی های نماىشی اجزای الىه ها به صورت خاص 

57انتقال مشخصات از ىک شکل به شکل دىگر 
58مشاهدٔه مشخصات شکل 

358ــ3ــ ساخت بلوک ها 
60فراخوانی بلوک ها در صفحٔه ترسیم 

60انتقال بلوک  به دىگر فاىل ها 
6٢استفاده از فاىل های بلوک آماده 

٤6٤ــ3ــ به کارگیری گروه ها 
566ــ3ــ اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد 

66مفهوم اندازه و اجزای اندازه گذاری 
666ــ3ــ تعرىف شیؤه اندازه گذاری و تنظیمات آن 

770ــ3ــ روش های اندازه گذاری شکل ها 
7٢تغییر مشخصات اندازه 

873ــ3ــ چاپ کردن نقشه ها 
97٤ــ3ــ درىافت فاىل خروجی گرافیکی از اتوکد 

1075ــ3ــ رفع اشکاالت فنی فاىل ها 
1175ــ3ــ استفاده از فاىل های پشتیبان 

1٢76ــ3ــ پاک سازی فاىل های اتوکد 
78منابع  بخش اّول

بخش دوم: نقشه کشی تأسیسات مکانیکی ساختمان 

٨٠فصل اّول ــ نقشه کشی تأسیسات بهداشتی 
181ــ1ــ جانماىی لوازم بهداشتی 

181ــ1ــ 1ــ نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه 
٢81ــ1ــ 1ــ جانماىی لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه 

386ــ1ــ 1ــ جانماىی لوازم بهداشتی حمام 
٤87ــ1ــ 1ــ جانماىی لوازم بهداشتی توالت 



589ــ1ــ 1ــ فاصله مجاز بین وساىل بهداشتی 
٢91ــ1ــ لوله کشی آب سرد و آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی 

191ــ٢ــ 1ــ نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها 
٢91ــ٢ــ 1ــ نقشه خوانی 

3103ــ٢ــ 1ــ مسیر لوله کشی 
٤106ــ٢ــ 1ــ ترسیم نقشه های لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی 

3117ــ1ــ لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران 
1117ــ3ــ 1ــ نماد لوله ها و فیتینگ ها 

٢117ــ3ــ 1ــ نقشه خوانی 
3133ــ3ــ 1ــ ترسیم نقشه های لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران 

٤138ــ1ــ نقشه های جزئیات )دتاىل ها( 
١٤٩فصل دوم ــ نقشه کشی تأسیسات گرماىی ساختمان 

1150ــ٢ــ ترسیم جانماىی و لوله کشی رادىاتور 
٢151ــ٢ــ انواع شبکٔه لوله کشی سیستم گرماىی با آب گرم 

3153ــ٢ــ نقشه خوانی و نقشه کشی پالن 
1153ــ3ــ ٢ــ نقشٔه نمونه 1
٢156ــ3ــ ٢ــ نقشٔه نمونه ٢
3160ــ3ــ ٢ــ نقشٔه نمونه 3
٤161ــ3ــ ٢ــ نقشٔه نمونه ٤

٤16٤ــ٢ــ لوله کشی تأسیسات گرماىی با پکیج دىواری 
1165ــ٤ــ ٢ــ نقشٔه نمونه 5
٢168ــ٤ــ ٢ــ نقشٔه نمونه 6

5169  ــ٢ــ نقشه کشی تأسیسات گرماىی با استفاده از لوله های پلی مری 
1169ــ5 ــ ٢ــ نقشٔه نمونه 7
٢169ــ5 ــ ٢ــ نقشٔه نمونه 8

617٢ــ٢ــ نقشه اجزای موتورخانه حرارت مرکزی 
7180ــ٢ــ ترسیم نقشه موتورخانه 

1180ــ7ــ ٢ــ نقشه خوانی و نقشه کشی موتورخانه نمونه 1
٢18٢ــ7ــ ٢ــ نقشه خوانی و نقشه کشی موتورخانه نمونه ٢
318٤ــ7ــ ٢ــ نقشه خوانی و نقشه کشی موتورخانه نمونه 3

8187ــ٢ــ مدار برقی موتورخانه 
ـ  8 ــ ٢ــ مدار برقی موتورخانه نمونه 1 1187ـ
ـ  8 ــ ٢ــ مدار برقی موتورخانه نمونه ٢ ٢188ـ



ـ  8 ــ ٢ــ مدار برقی موتورخانه نمونه 3 3189ـ
١٩١فصل سوم ــ نقشه کشی گازرسانی ساختمان 

119٢ــ3ــ طراحی سیستم لوله کشی گاز 
119٢ــ1ــ 3ــ انتخاب مسیر لوله کشی گاز 

٢19٢ــ1ــ 3ــ تهیه نقشه های سیستم لوله کشی 
319٤ــ1ــ 3ــ لوله کشی رابط 

٤195ــ1ــ 3ــ کلکتور 
5196ــ1ــ 3ــ نمادها در نقشه کشی گازرسانی 

6196ــ1ــ 3ــ ترسیم نقشٔه لوله کشی گاز 
7197ــ1ــ 3ــ محدودىت ها و ممنوعیت  نصب دستگاه های گازسوز 

8198ــ1ــ 3ــ موقعیت قرارگیری شیرهای مصرف گاز
9198ــ1ــ 3ــ انتخاب کنتور 

٢199ــ3ــ نقشه خوانی 
1199ــ٢ــ 3ــ نقشٔه نمونه 1
٢٢0٢ــ٢ــ 3ــ نقشٔه نمونه ٢
3٢06ــ٢ــ 3ــ نقشٔه نمونه 3
٤٢11ــ٢ــ 3ــ نقشٔه نمونه ٤

3٢1٤ــ3ــ نقشه کشی 
1٢1٤ــ3ــ 3ــ ترسیم پالن لوله کشی 

٢٢16ــ3ــ 3ــ ترسیم اىزومترىک لوله کشی 
3٢18ــ3ــ 3ــ ترسیم نقشه های نمونه دىگر 

٢٢٢تمرىن 1
٢٢5تمرىن ٢

٢٢٩فصل چهارم ــ نقشه کشی تأسیسات آتش نشانی 
1٢30ــ٤ــ نقشه خوانی 

1٢30ــ1ــ ٤ــ نقشه خوانی نمونه 1 سیستم خشک
٢٢3٤ــ1ــ ٤ــ نقشه خوانی نمونه ٢

٢٢38ــ٤ــ نقشه کشی 
3٢٤٢ــ٤ــ نقشه های جزىیات 

1٢٤٢ــ3ــ ٤ــ نقشٔه جزىیات جعبه آتش نشانی 
٢٢٤3ــ3ــ ٤ــ نقشٔه جزىیات کپسول آتش نشانی 

٥٢٤٤ــ پیوست 
٢٥٤فهرست منابع و مآخذ 





بخش اّول 

استفاده از نرم افزار اتوکد در نقشه کشی



فصل اّول 

استفاده از اتوکد در ترسیمات مقدماتی 

هدف های رفتاری: پس از پایان آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود: 
١ــ محیط اصلی اتوکد را توضیح دهد. 

٢ــ نوار ابزارها مانند Layers  Draw و …توضیح دهد. 
٣ــ روش بازگشت از فرمان اجرا شده را توضیح دهد. 

٤ــ چگونگی ورود اطالعات عددی و گزینشی به فرمان را توضیح دهد. 
٥ــ چگونگی استفاده از دکمٔه Enter را توضیح دهد. 
٦ــ سیستم مختصات مناسب هر شکل را انتخاب کند. 

٧ــ کلیه شکل زیرمجموعه Draw را در اتوکد انجام دهد. 
8ــ در هنگام ترسیم شکل از ابزارهای کمکی مانند گیره شکل ها، افقی و عمودی ترسیم مدوالر، ایزومتریک 

استفاده کند. 
٩ــ چکیده فرمان های اتوکد با اعمال تغییرات دلخواه به طور شخصی تنظیم کند. 



٣

١ــ١ــ محیط اصلى اتوکد
محیط کار اتوکد بخشى است که بیش تر  ترسیمات، مخصوصاً 
نقشه هاى دو بعدى، در آن صورت می گیرد. این محیط به گونه ای 
طراحى شده که استفاده از روش هاى بصرى١ ترسیم در اولویت 
آن چه را که رسم می کند،  قرار بگیرد. در نتیجه کاربر مستقیماً 

می بیند و بر آن تسلط کامل دارد.
محیط کار اتوکد شامل بخش هاى زیر است:

صورت  به  رسم  اصلى  عملیات  که  ترسیم٢،  صفحٔه  ١ــ 
بصرى در آن اجرا می شود.

٢ــ خط فرمان٣، که به منظور ورود اطالعات و داده ها از 
صفحه کلید استفاده می شود.

فرمان هاى  اجراى  براى  ها،که  دکمه  یا  ابزار٤  نوار  ٣ــ 
کاربردى تر از آن ها استفاده می گردد.

٤ــ منوها٥، که همانند اکثر برنامه ها، کلیٔه عملیات، تنظیمات 
و فرمان ها در آن ها موجود است.

صفحٔه  در  را  جارى  مختصات  که  وضعیت٦،  نوار  ٥ ــ 
قرار  آن  در  ترسیم  کمکى  هاى  دکمه  نیز  و  دهد  می  نشان  ترسیم 

دارد.
پایین  ٦ ــ زبانه هاى مدل سازى و جانمایى٧ که در بخش 

صفحٔه ترسیم قرار دارند.
٧ــ شمایل یو سى اس )UCS(8  یا عالمت نمایش محورهاى 

مختصات که در گوشٔه صفحٔه ترسیم واقع است.
8 ــ نشانگر ترسیم٩، که در صفحٔه ترسیم همراه با ماوس 

حرکت می کند.
در تصویر زیر اجزاى محیط کار اتوکد به نمایش درآمده 

است:

V ــ١ sua D ــ٢  aw ng Sc een  ــ٣ Command L ne ــ٤ Too ba Menus ــ٥  
S ــ٦ a us ba Mode ــ٧   and Layou  abs 8 ــ UCS Icon ــ٩ C ossha

٢ــ١ــ نوار ابزارها
ابزارها، که شامل دکمه هاى کمکى اجراى فرمان ها  نوار 
در نرم افزارند، یکى از کاربردى ترین بخش هاى محیط کار اتوکد 
اجرا  را  اتوکد  برنامه   کاربر  یک  که  زمانى  شوند.  می  محسوب 
می کند، چندین نوار ابزار را که معمول ترین فرمان هاى مورد نیاز 

را در خود دارند در کناره هاى محیط نرم افزار مشاهده می کند. 
این نوارابزارها عبارت اند از:

Draw, Layers, Modify, Properties, Standard, 
Styles, Workspaces

هر کدام از این نوار ابزارها شامل دکمه هاى متعددى از 
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ابزار Draw مجموعه دکمه هاى  نوار  مثالً  فرمان اند.  یک گروه 
با  منویى  در  فرمان ها  این  که  می شود  را شامل  فرمان هاى رسم 
اخیر  نگارش هاى  در  است.  موجود  اتوکد  محیط  در  نام  همین 
اتوکد، شکل دکمه هاى کمکى فرمان هاى منوها در کنار آن ها قرار 

است  کافى  ابزارها  نوار  نمودن  کم  یا  اضافه  منظور  به 
از  و  کنیم  راست  کلیک  موجود  ابزارهاى  نوار  از  یکى  برروى 
پنجرٔه باز شده نمونه هاى مورد نیاز را انتخاب، یا از انتخاب خارج 

کنیم. تصویر زیر، این پنجره را نشان می دهد.

اتوکد  اخیر  نگارش هاى  در  اتوکد:  کار  محیط هاى 
محیط هاى گوناگونى، به منظور سهولت استفاده کاربران، طراحى 
شده است. نوارابزارى براى تغییر محیط ترسیم در بخش باالیى 
توان از آن  نیز می  اتوکد قرار داده شده است، که در میان ترسیم 

طریق، محیط را تعویض نمود.

داده شده اند تا کاربر به راحتى تصاویر دکمه ها را با خود فرمان 
تطابق دهد. در زیر نوار ابزار Draw و بخشى از منوى آن نمایش 

داده شده است.
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 Workspace سه محیط اصلى قابل استفاده، که در اتوکد با نام
شناخته می شوند، عبارت اند از:

منظور  به  2D Drafting & Annotation: محیطى   
ترسیمات اولیٔه دوبعدى

 3D Modeling: محیطى براى مدل سازى سه بعدى
اتوکد، که همٔه   AutoCAD Classic: محیط اصلى 

کاربران قدیمى با آن آشنا هستند.
اختصاصى  جز  به  مذکور،  محیط هاى  از  کدام  هر  در 
بودن نوارابزارها، پنجره هاى کمکى تحت عنوان داشبورد١ وجود 
دارد که دسترسى به فرمان هاى کاربردى دسته بندى شده را فراهم 
می سازد. کاربر اگر مایل بود می تواند این داشبوردها را با دکمٔه 
« باالى آن ها مخفى نماید یا این که با دکمٔه »X« آن ها را کامالً  «
منوى  از  اتوکد  کار  به محیط  داشبورد  بازگرداندن  براى  ببندد. 
Tools گزینٔه Palettes فرمان Dashboard را اجرا می کنیم. در 
 )2D Drafting( تصویر زیر نمونٔه داشبورد محیط کار دوبعدى

به نمایش درآمده اند.

هم چنین کاربران می توانند با ایجاد تغییراتى در محیط، نحؤه 
نمایش و نیز تغییر نوارابزارهاى آن، محیط جدید را با نامى دل خواه 
فرمان  …Save Current Asدر  از  منظور  بدین  نمایند.  ذخیره 

نوارابزار محیط کار استفاده می شود.
اجرا  مرتبه  اولین  براى  را  اتوکد  که  زمانى  است،  ممکن 
می کنید، صفحه اى مبنى بر انتخاب محیط کار ظاهر شود که طبق 
توضیحات قبلى می توانید یکى از سه محیط را براى آغاز به کار 

اتوکد انتخاب نمایید. 
در این کتاب عموماً سعى شده آموزش، در محیط اصلى 

اتوکد یعنى AutoCAD Classic انجام گیرد.

٣ــ١ــ بازگشت از فرمان اجرا شده
همانند بسیارى از نرم افزارها در اتوکد نیز، وقتى فرمانى 
اجرا می شود، می توان برنامه را به عقب برگرداند؛ یعنى فرمان اجرا 
نشده  اجرا  فرمان  آن  گویى  که  ای  گونه  به  نمود،  حذف  را  شده 
است. مثالً شکلى را از صفحٔه اتوکد حذف می کنید. سپس از این 
فرمان منصرف می شوید و می خواهید عملیات حذف را به عقب 
بازگردانید؛ آن چنان که آن شکل حذف شده دوباره به صفحٔه ترسیم 
 Undo اتوکد بازگردد. به چنین عملیاتى در برنامه هاى رایانه ای
اطالق می شود. در اتوکد، هر فعالیتى را که در محیط رسم اجرا 
کنید، امکان بازگشت آن وجود دارد. حتى عملیات بزرگ نمایى، 
کوچک نمایى و جابه جایى دید نیز می توانند بازگردند. دکمٔه  
در نوار ابزار Standard اتوکد عملیات Undo را انجام می دهد. 
همین فرمان را می توان از منوى Edit نیز اجرا نمود. دکمه هاى 

Ctrl است. z کمکى آن نیز
به  مرحله  چندین  تا  بازگشت  امکان   Undo فرمان  در 
بار فرمان Undo عملیات  با اجراى هر  یعنى  عقب وجود دارد؛ 
اجرا  شده در اتوکد، مرحله به مرحله و به طور معکوس، به عقب 
برمی گردد. می توان این چند مرحله Undo را یک باره به انجام 
، که در کنار دکمٔه  بر دکمٔه  با کلیک  این منظور  به  رسانید. 
Undo قرار دارد، در لیست باز شده تعداد فرمان هاى موردنظر 

را براى بازگشت کلیک می کنیم.
Dashboa ــ١ d
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توان  می  شد،   Undo اشتباه  به  فرمانى  چنان چه  حال، 
از فرمان  با استفاده  و  نمود  از اجراى فرمان Undo صرف نظر 
Redo فرمان حذف شده را مجددًا به محیط رسم بازگرداند. این 
منوى  از   Redo فرمان  یا  دکمٔه     از  استفاده  با  نیز  فرمان 
 Undo قابل اجراست و مانند Ctrl y یا دکمه هاى کمکى Edit
از  تعدادى  یک باره  به  آن  طریق  از  توان  می  که  دارد  اى  پنجره 
فرمان هاى Undo شده را بازگرداند. البته توجه داشته باشید که 
 Undo اجراى  از  پس  بالفاصله  تنها   Redo فرمان  از  استفاده 

میسر می شود.

٤ــ١ــ ورود اطالعات به فرمان
بسیارى از فرمان هاى اتوکد در حین اجرا نیاز به دریافت 
اطالعاتى از کاربر دارند. این اطالعات را می توان در دو بخش 

خالصه نمود:
مختصات  شامل  ورودى ها  این  عددى:  اطالعات  ١ــ 
برخى نقاط ترسیمى یا ابعاد بعضى از شکل هاى در حال رسم و یا 

فاصلٔه اجراى عملیات بر روى شکل ها هستند.
٢ــ اطالعات گزىنشى: این گزینش در بین فرمان هایى 
دارد روشى  کاربر الزم  ها،  آن  اجراى  که، طى  گیرد  صورت می 
خاص از آن فرمان را انتخاب کند یا در حین اجرا، اتوکد سؤالى 
را، براى گزینش تنظیماتى از آن فرمان، از کاربر می پرسد و اساساً 
یا  ترسیمى  هاى  و شیوه  بخش ها  داراى  فرمان ها  که  در شرایطى 

ویرایشى گوناگونى هستند، چنین گزینشى الزم است.

Enter ٥ــ١ــ کاربرد دکمۀ
هاى  دکمه  کاربردى ترین  از  یکى  که   ، یا     Enter دکمٔه 

صفحه کلید محسوب می شود، در اتوکد نیز چند کاربرد دارد:
تا  است  الزم  فرمان  یک  اجراى  حین  که  هنگامى  ١ــ 
متن هاى  جعبه  یا  فرمان  خط  در  گزینشى(  یا  )عددى  اطالعاتى 
صفحه ترسیم وارد شود، پس از تایپ آن اطالعات الزم است از 

دکمٔه Enter به منظور تأیید ورود آن استفاده گردد.
٢ــ در اکثر فرمان ها هنگام اجرا، براى تأیید و پایان دادن 

به آن فرمان، از دکمٔه Enter استفاده می شود.
٣ــ زمانى که هیچ فرمانى در حال اجرا نیست، با فشردن 
دکمٔه Enter می توان آخرین فرمان اجرا شده را دوباره اجرا نمود، 
بدون نیاز به آن که از منوها یا دکمه هاى نوارابزار استفاده  شود.

نیز   Space دکمٔه  اتوکد،  محیط  در  که  آن  دیگر  توضیح 
همان نقش Enter را بازى می کند.

انصراف از اجراى ىک فرمان: اگر طى اجراى یک 
از دکمٔه  استفاده  با  توانیم،  آن منصرف شدیم می  ادامٔه  از  فرمان 
Esc روى صفحه کلید، آن را لغو نماییم. البته انقطاع فرمان، با 
استفاده از Esc، به نوع آن فرمان بستگى دارد. اگر فرمانى منفرد 
و مجزا در حال اجراست، به کلى عملیات آن از بین می رود )مانند 
جابه جا کردن یک شکل(. اگر فرمانى چند قسمتى اجرا می شود، 
نخواهد  اجرا  فرمان  بعدى  مراحل   ،Esc دکمٔه  فشردن  زمان  از 
شد )مانند رسم یک خط شکسته(. اگر هیچ فرمانى در حال اجرا 
بر روى شکلى کلیک کنید، آن شکل  با ماوس  اشتباهاً  نباشد و 
خواهد  داده  نشان  خط چین  صورت  به  آن  بدنٔه  و  شده  انتخاب 
شد. در این حال، براى خارج کردن آن شکل از انتخاب نیز، از 

دکمٔه Esc استفاده می شود.
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پرسش و تمرىن
١ــ مختصات جارى کار در صفحٔه ترسیم اتوکد در کدام بخش از محیط کار آن نمایش داده مى شود؟

٢ــ در محیط اتوکد نوارابزارهاى Dimension و Zoom را فعال نمایید.
٣ــ اگر پس از اجراى چند عملیات در محیط اتوکد، خواستیم یک باره چهار مرحله به عقب برگردیم، به چه 

ترتیب عمل مى کنیم؟
٤   ــ چند روش براى ورود اطالعات گزینشى به اتوکد وجود دارد و به چه ترتیب؟

٥ــ سه کاربرد دکمٔه Enter را در اتوکد بیان کنید.

٦ــ١ــ سیستم هاى مختصات اتوکد
در صفحٔه رسم اتوکد، هر نقطه داراى یک بُعد مشخص 
است که طبق اصول هندسى به آن »مختصات نقطه« گویند. صفحٔه 
رسم، یک مبدأ مختصات با ابعاد صفر دارد که سایر نقاط نسبت 
به آن سنجیده می شوند. هر چند مختصات صفحٔه ترسیم اتوکد 
یک مختصات سه بعدى است اما از آن جا که در این کتاب تنها 
به نقشه کشى دو بعدى پرداخته می شود، به بیان ترسیمات مرتبط با 

مختصات دوبعدى اکتفا می کنیم.
که  سیستم،  این  دکارتى:  عمومى  مختصات  سیستم 
متداول ترین نوع کاربردى آن در ترسیمات است، صفحٔه رسم را 

به دو راستاى افقى و عمودى که به ترتیب با X و Y نمایش داده 
می شوند، تقسیم می کند. در این سیستم، هر نقطه نسبت به مبدأ 
مختصات داراى یک طول ) x( و یک عرض ) y( است که این دو 
از چپ به راست پشت سر هم و با یک جدا کنندٔه کاما ) ,( نشان 
در تصویر  و  آمده  زیر  در  این قسم  از  هایى  مثال  داده می شوند. 

نشان داده شده است:
A 12,43  
B 125,  90  
C 60,74  
D 18,  52  

نقشه ها،  ترسیم  در  دکارتى:  نسبى  سیستم مختصات 
باالخص موارد پیچیده، امکان نقطه یابى همٔه اجزاى نقشه با استفاده 
از سیستم مختصات دکارتى وجود ندارد؛ زیرا محاسبٔه مکان واقعى 
نباشد، کار بسیار سختى است. لذا در  نقاط اگر غیرممکن  همٔه 

اکثر موارد مختصات دکارتى را به صورت نسبى به کار می برند. 
در سیستم نسبى، مبدأ مختصات ثابت نیست بلکه براى هر نقطه در 
ترسیم، نقطٔه قبلى ترسیم شده به عنوان مبدأ در نظر گرفته می شود. 
سنجیده  یکدیگر  به  نسبت  نقشه  اصلى  هاى  نقطه  ابعاد  بنابراین، 
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نسبت  نقطه  هر  عرضى  و  طولى  فاصلٔه  دیگر  بیان  به  یا  می شوند 
به نقطٔه مجاور آن در نظر گرفته می شود نه نسبت به مبدأ اصلى 
صفحٔه رسم. نشانٔه استفاده از این سیستم به کارگیرى عالمت @ 

در ابتداى ورود مختصات دکارتى است. در زیر مثالى از ترسیم 
با سیستم مختصات نسبى دکارتى نشان داده شده است.

سیستم مختصات قطبى: مبدأ مختصات در سیستم قطبى 
همان مبدأ مختصات در سیستم دکارتى است، اما فاصلٔه مکانى 
اندازه گیرى  و عرضى  به صورت طولى  مبدأ  این  به  نسبت  نقاط 
نمی شود بلکه فاصلٔه مستقیم آن ها تا مبدأ در نظر گرفته می شود. 
در کنار این فاصله، زاویٔه خط فرضى که از مبدأ و نقطٔه مذکور 
مثلثاتى؛  در جهت  زاویه  این  گردد.  می  منظور  نیز  کند  می  عبور 
یعنى برعکس جهت حرکت عقربه هاى ساعت، مثبت در نظر گرفته 
می شود و طبیعتاً در جهت عقربه هاى ساعت، منفى خواهد بود. 

بنابراین، در این سیستم مختصات هر نقطه شامل دو عدد است. 
اولى فاصلٔه مستقیمش با مبدأ و دومى زاویٔه خط فرضى عبورى 
از آن و مبدأ با محور افقى است. در زیر نمونه هایى از این سیستم 

مختصاتى آورده شده است.
48<25
110<135
54<  60

 70<35

سیستم مختصات نسبى قطبى: همانند سیستم دکارتى، 
با استفاده از سیستم قطبى  یابى مکان هندسى اجزاى نقشه  نقطه 
بنابراین، سعى می شود در  با آن مشکل است.  نیز پیچیده و کار 
به استفاده از سیستم قطبى، مختصات نقاط به طور  موارد الزم 

نسبى اندازه گیرى شوند. بدین معنا که مبدأ مختصات ثابت نیست 
و مکان هر نقطه به صورت قطبى، نسبت به نقطٔه قبلى ترسیم شده 
با  به طور نسبى  نقاط  بیان دیگر مکان  به  نظر گرفته می شود.  در 
نقاط مجاورشان سنجیده می شود. نشانٔه استفاده از این سیستم 
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ابتداى ورود مختصات قطبى است.  در زیر نمونه ای از ترسیم با مختصات نسبى قطبى به نمایش درآمده به کارگیرى عالمت @ در 
است.

٧ــ١ــ ترسیم با استفاده از شکل هاى اولیه
اکنون، که با سیستم هاى مختصات صفحٔه رسم آشنا شدیم، 
می توانیم به ترسیم شکل هاى مبتدى در اتوکد بپردازیم. این شکل ها 
در منوى Draw قرار دارند. دکمه هاى کمکى فرمان هاى آن نیز در 

 Draw نوار ابزارى با همین نام قابل استفاده است. تصویر منوى
و نوار ابزار )دکمه ها( آن در زیر نشان داده شده است. اکنون به 

این فرمان ها می پردازیم.

خط )Line(: این فرمان را از منوى Draw یا از دکمٔه
انتهاى  ابتدا و  نقطٔه  ترسیم خط، دو  براى     اجرا می کنیم. 
سیستم هاى  طریق  از  یا  مکان  تعیین  این  کنیم.  می  تعیین  را  آن 
با استفاده  یا  و  باال ذکر شد، صورت می گیرد  مختصات، که در 

از کلیک ماوس اجرا می شود. مزیت فرمان Line آن است که 
ترسیم  فرمان  بدون قطع  و  پیوسته  به صورت  را  خطوط مختلف 
می کند. بنابراین، وقتى الزم است که دو خط پشت سر هم کشیده 
شوند، نقطٔه دوم به عنوان انتهاى خط اول و نیز ابتداى خط دوم 
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در نظر گرفته می شود و کاربر اتوکد به وارد کردن دوبارٔه مختصات 
اولیٔه خط دوم نیاز ندارد. همان گونه که در فصل قبل بیان شد، 
براى پایان دادن به فرمان و خروج از آن از دکمٔه Enter استفاده 
می شود. مراحل رسم یک خط در سیستم مختصات دکارتى در 

زیر نشان داده شده است.
10,0
20,10
40,10
40,20
20,30
50,30

در  را  فوق  خط  اطالعات  ورود  مراحل  زیر،  تصویر  در 
خط فرمان اتوکد مالحظه می کنید.

وارد  منظور  به  شود  می  اجرا   Line فرمان  که  هنگامى 
فرمان  خط  از  توان  می  انتهایى  و  ابتدایى  نقاط  مختصات  کردن 

 Dynamic اتوکد استفاده نمود و یا در صورتى که ویژگى کمکى
که  متن هایى  جعبه  درون  را  عددى  مقدار  توانیم  می  باشد،  فعال 
که  کنید  توجه  کنیم.  تایپ  آید،  درمی  نمایش  به  ماوس  کنار  در 
در شراىطى که اطالعات مختصات در جعبه متن هاى کنار 
نشان گر ماوس وارد شود،به صورت نسبى فرض می شود و 

حتى الزم نیست عالمت @ را ابتداى  آن تاىپ نماىید.
تمرىن ١: با استفاده از  مختصات نسبى دکارتى، شکل 

زیر را در مکان دل خواهى از صفحه رسم، ترسیم کنید.

تمرىن ٢: با استفاده از مختصات نسبى قطبى، شکل زیر 
را در مکان دل خواهى از صفحه رسم، ترسیم کنید. در صورتى 
جهت  معکوس  یا  مثلثاتى  جهت  در  را  رسم  این  بخواهید  که 
عقربه هاى ساعت اجرا کنید )از نقطٔه A شروع کنید و به H ختم 
نقطٔه  راست  به سمت  رو  که  افقى،  به خط  نسبت  زوایا  نمایید(، 
شروع قرار می گیرد، اندازه گیرى می شود؛ یعنى براى زاویٔه A به 

B، ١٣٥ درجه، زاویٔه C به D، ٢٢٥ درجه و … .
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 Draw این فرمان نیز از منوى :)Rectangle ( مستطیل
یا با آیکن  قابل اجراست. به منظور رسم مستطیل باید طول 
با اجراى  بنابراین،  به اتوکد داده شود.  و عرض آن توسط کاربر 
فرمان مذکور، ابتدا مکان یکى از چهار نقطٔه گوشه هاى مستطیل 
تعیین شده و سپس مختصات نقطٔه قطرى مقابل، که فاصلٔه افقى 
و عمودى آن از نقطٔه اول همان طول و عرض مستطیل است، در 

نرم افزار وارد می شود.

در   :)Center,Radius ( شعاع  مرکز،  اول:  روش 
این روش مختصات مرکز دایره را به نرم افزار می دهند و در مرحلٔه 
بعد، شعاع دایره یا نقطه اى از محیط آن، وارد می شود. این روش 

با به کارگیرى دکمٔه   نیز امکان پذیر است.

که   ،٢٢ عرض  و   ٤٥ طول  با  مستطیلى  رسم  براى  مثالً 
یک گوشه از آن در نقطٔه 15,30 قرار دارد، به ترتیب زیر عمل 

می کنیم:
Rectangle ١ــ اجراى فرمان

٢ــ ورود مختصات نقطٔه اول با سیستم دکارتى 15,30
٣ــ ورود نقطٔه قطرى مقابل، با سیستم دکارتى 60,52 یا با 

سیستم نسبى دکارتى 45,22@
زیر  صورت  به  فوق،  فرمان  ورود  در  اتوکد،  فرمان  خط 

خواهد بود.

ىادآورى: همان طور که مالحظه می شود استفاده از سیستم 
نسبى دکارتى ساده تر و کاراتر از سیستم عمومى آن است. بنابراین، 

توصیه می شود حتى االمکان از سیستم نسبى استفاده نماییم.
 Draw فرمان رسم دایره که از منوى :) Circle( داىره
اجرا می شود با ٦ روش قابل اجراست. در واقع، با به کارگیرى 

یکى از این ٦ شیؤه رسم، می توان دایره اى رسم نمود.

روش دوم: مرکز، قطر ) Center,Diameter(: تنها 
قطر  شعاع  جاى  به  که  است  آن  قبل  روش  با  روش  این  تفاوت 

دایره، که دو برابر شعاع است، وارد می شود.

روش  این  در   :)2 Points ( نقطه  دو  سوم:  روش 
)و  دارند  قرار  قطر  یک  سوى  دو  که  دایره،  نقطٔه  دو  مختصات 

مرکز دایره در میان آن هاست(، به نرم افزار داده می شود.

نقطٔه اول
نقطٔه اول

نقطٔه دوم

نقطٔه دوم
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3(: طبق یک اصل  Points ( روش چهارم: سه نقطه
هندسى، می دانیم که از هر سه نقطه که بر روى یک خط راست 
با  چهارم  روش  در  بنابراین،  کند.  می  عبور  دایره  یک  نباشند، 
وارد کردن مختصات سه نقطه از دایره، می توان آن دایره را رسم 

نمود.

همان  به  منحصر  که  دیگرى  مشخصات  است،  دایره  از  شده اى 
کمان است نیز در ترسیم آن وجود خواهد داشت. به طورکلى در 

ترسیم کمان از مشخصات زیر استفاده می شود:
)Center ( ١ــ مرکز

)Radius ( ٢ــ شعاع
)Length ( ٣ــ وتر

)Angle ( ٤ــ زاویه
)Start ( ٥ ــ نقطٔه شروع

)End ( ٦ ــ نقطٔه پایان
)Second Point ( ٧ــ نقطٔه دوم یا نقطه اى روى کمان

)Direction ( 8 ــ زاویٔه خط مماس به شروع
این مشخصات در تصویر زیر به نمایش درآمده است.

 :)Tan, Tan, Radius ( روش پنجم: دو مماس، شعاع
در روش پنجم، ابتدا با کلیک ماوس دو شکل موجود را که دایره 
تعیین می کنیم. سپس مقدار عددى شعاع  با آن ها مماس است، 
دایره،  توانند خط،  می  مذکور  دو شکل  کنیم.  می  وارد  را  دایره 
کمان، بیضى، و یا هر شکل دیگرى باشند که یک دایره می تواند 

با آن ها مماس شود.

روش ششم: سه مماس ) Tan, Tan,Tan(: در این 
روش، براى رسم دایره به مشخصات اولیه چون مرکز یا شعاع، 
نیاز نیست، بلکه ما دایره اى را رسم می کنیم که بر سه شکل موجود 
در صفحٔه رسم مماس باشد. مانند سه خط یا سه دایره یا دو خط 

و یک دایره یا …

بیان  به  یا  است،  ناقص  دایرٔه  یک  کمان   :)Arc ( کمان 
همانند  کمان  بنابراین،  است.  دایره  یک  از  قسمتى  کمان  دیگر، 
بریده  بخش  که  آن جا  از  اما  است.  شعاع  و  مرکز  داراى  دایره 

جهت  در  همیشه  کمان  ترسیم  که  است  توضیح  به  الزم 
در  )که  شود  می  انجام  ساعت  هاى  عقربه  خالف  یعنى  مثلثاتى؛ 
تصویر پایین صفحه این جهت با پیکان ضخیم و عالمت  نشان 
داده شده است( و کاربران اتوکد در ترتیب انتخاب نقاط شروع و 

پایان باید به این نکته توجه نمایند.
به تعیین همٔه هشت  مشخصٔه فوق  براى رسم یک کمان 
نیاز نیست، بلکه در هر کدام از روش هایى از رسم، که در زیر بیان 
خواهد شد، تنها سه مشخصه از هشت مشخصٔه فوق براى ترسیم 

یک کمان کافى است. روش هاى ترسیم کمان به شرح زیرند:
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3 تعیین نقطٔه شروع، نقطه اى روى کمان و  Points ١ــ
نقطٔه پایان کمان، این فرمان را می توان با استفاده از دکمٔه  نیز 

اجرا نمود.
٢ــ Start, Center, End تعیین نقطٔه شروع، مرکز و نقطٔه 

پایان کمان
٣ــ Start, Center, Angle تعیین نقطٔه شروع، مرکز و 

زاویٔه کمان
مرکز  نقطٔه شروع،  تعیین   Start, Center, Length ٤ــ 

و وتر کمان
و  پایان  شروع،  نقطٔه  تعیین   Start, End, Angle ٥ ــ 

زاویٔه  کمان
٦ ــ Start, End, Direction تعیین نقطٔه شروع، پایان و 

زاویٔه خط مماس به شروع کمان
و  پایان  شروع،  نقطٔه  تعیین   Start, End, Radius ٧ــ 

شعاع کمان
و  شروع  نقطٔه  مرکز،  تعیین   Center, Start, End 8 ــ 

پایان کمان
٩ــ Center, Start, Angle تعیین مرکز، نقطٔه شروع و 

زاویٔه کمان
١0ــ Center, Start, Length تعیین مرکز، نقطٔه شروع 

و وتر کمان
با  قبلى  شدٔه  رسم  کمان  دادن  ادامه   Continue ١١ــ 

استفاده از نقطٔه پایان
تمرىن ٣: نمای یک مخزن را همانند تصویر زیر ترسیم 

کنید )ابعاد و اندازه ها تقریبی است( 

دایره  به  شبیه  هندسى،  بیضى شکلى   :)Ellipse( بیضى 
است که شعاع آن متغیر است و یک قطر بزرگ و یک قطر کوچک 
دارد. بیضى همانند دایره یک مرکز دارد. بنابراین، در رسم بیضى، 

مهم ترین ویژگى ها جهت ترسیم، مرکز و قطرهاى آن است.

براى رسم این شکل دو روش وجود دارد.

مرکز، انتهاى دو قطر )Center(: در این شیوه، ابتدا 
مختصات مرکز بیضى تعیین می شود، سپس مختصات انتهاى هر 
یک از دو قطر بزرگ و کوچک به اتوکد داده می شود. این سه 

نقطه در تصویر نمایش داده شده است.

ىک قطر، انتهاى قطر دىگر ) Axis, End(: این شیوه، 
با استفاده از دکمٔه   نیز قابل اجراست که در آن می توان به جاى 
تعیین مرکز بیضى ابتدا دو رأس یکى از قطرها را تعیین نمود )که در 
واقع مرکز بیضى در وسط آن قرار می گیرد( و در مرحلٔه بعد رأس 
قطر دیگر را به نرم افزار داد. در این شیوه و نیز شیؤه قبلى تفاوتى 
در ترتیب تعیین قطرها وجود ندارد. بنابراین، می توان ابتدا قطر 
قطر  و سپس  قطر کوچک  ابتدا  یا  قطر کوچک  و سپس  بزرگ 

بزرگ را مشخص نمود.
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 Ellipse رسم کمان بیضى: اتوکد این قابلیت را در فرمان
قرار داده است تا بتوان بخشى از یک بیضى را به صورت یک کمان 
ترسیم نمود. این فرمان با عنوان Arc در زیر مجموعٔه Ellipse از 
منوى Draw قرار دارد و نیز با به کارگیرى دکمٔه   امکان پذیر 

است.
در این فرمان، به منظور رسم کمان بیضى، ابتدا یک بیضى 
کامل با همان روش Center )که در باال ذکر شد( ترسیم می شود، 
سپس زاویٔه شروع و پایان کمان به نرم افزار داده می شود. بخشى 
از بیضى که در جهت مثلثاتى میان این دو زاویه قرار می گیرد به صورت 

کمانى از بیضى کشیده خواهد شد.

تمرىن ٤: با استفاده از بیضی و کمان بیضی یک توالت 
تقریبی  اندازه ها  و  )ابعاد  کنید.  رسم  زیر  تصویر  مطابق  فرنگی 

است.( 

منحنى )Spline (: نرم افزار اتوکد این توانایى را دارد که 
یک منحنى را از تعدادى نقطٔه مفروض عبور دهد و آن را ترسیم 

کند. به منظور ترسیم منحنى، از فرمان Spline یا دکمٔه  استفاده 
می کنیم. براى رسم منحنى، پس از اجراى فرمان، کافى است که 
مختصات نقطه هاى قرار گرفته روى منحنى موردنظر را به ترتیب 

از ابتدا تا انتها وارد نماییم.

در  زنیم.  می  را   Enter دکمٔه  ها  نقطه  همٔه  ورود  از  پس 
این جا اتوکد ابتدا زاویٔه خط مماس بر منحنى در نقطٔه شروع را 
می پرسد. پس از ورود زاویٔه موردنظر، همین زاویه را براى نقطٔه 
مد  نظرمان  خاصى  زاویٔه  چنان چه  کند.  می  درخواست  پایانى 
نباشد و بخواهیم به سادگى شروع و انتهاى منحنى در راستاى بقیٔه 
ساختار آن باشد، کافى است در دو سؤال مذکور هیچ زاویه اى 
وارد نکنیم و تنها Enter را بزنیم. انتخاب دیگرى که در اختیار 
به صورت یک شکل  منحنى  انتهاى  و  ابتدا  اتصال  است  کاربر 
منحنى،  رسم  نقاط  کلیٔه  تعیین  از  پس  منظور  بدین  است.  بسته 
  Close ابتداى کلمٔه ،C پیش از تعیین زاویٔه شروع و پایان، حرف

را تایپ می کنیم تا یک منحنى بسته به دست آید.
چندضلعى منتظم )Polygon(: یک چندضلعى منتظم، 
شکلى است که طول همٔه اضالع و نیز زاویٔه میان آن ها با هم برابرند. 
دو روش کلى براى رسم چندضلعى هاى منتظم در اتوکد وجود دارد. 

این دو روش عبارت اند از:
١ــ تعیین دوایر محیطى یا محاطى چندضلعى

٢ــ تعیین یکى از ضلع ها
به منظور استفاده از هر کدام از این شیوه ها، ابتدا فرمان 
Polygon را اجرا می کنیم یا دکمٔه  را به کار می بریم. وقتى 
فرمان Polygon اجرا می شود، پیش از تعیین روش رسم، ابتدا 
تعداد اضالع آن را در پاسخ به Enter number of sides وارد 
می کنیم. از این به بعد، پیش فرض فرمان همان روش اول، یعنى 
سؤال  جهت  بدین  است.  محاطى  یا  محیطى  دوایر  از  استفاده 
 Specify بعدى ترسیم، مکان مرکز چندضلعى است، که با عبارت
است  الزم  دراین جا  و  شود  می  پرسیده   center of polygon
مختصات مرکز آن را تعیین کنیم. در مرحلٔه بعد، از کاربر خواسته 
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می شود تا یکى از گزینه ها را انتخاب نماید:

اجراى  از  پس  منتظم،  ضلعى  چند  رسم  دوم  روش  در 
فرمان و تعیین تعداد اضالع، به جاى وارد کردن مرکز چندضلعى، 
حرف E را که اول کلمٔه Edge است تایپ می کنیم. بدین ترتیب 
اتوکد مشخص می کنیم که می خواهیم از روش دوم رسم  براى 

مختصات  ابتدا  اتوکد  حال،  این  در  نماییم.  استفاده  چندضلعى 
نقطٔه اول و سپس نقطٔه دوم یکى از اضالع چندضلعى را از کاربر 
می خواهد. بنابراین، با ورود مختصات نقطٔه ابتدا و انتهاى ضلع 
مورد نظر، به طور خودکار طول ضلع چندضلعى و قرارگیرى سایر 
اضالع، نسبت به آن پردازش می شود و مجموعٔه این چندضلعى 

ترسیم خواهد شد.

تمرىن ٥: با استفاده از فرمان Polygon تصاویر زیر را، 
ضمن بهره گیرى از یک دایرٔه ترسیم شدٔه مفروض، رسم نمایید. 
تصویر )الف( از داخل به بیرون رسم شود و تصویر )ب( از بیرون 

به داخل رسم گردد.

چندخطى ) Polyline(: شکل Polyline یا چند خطى از 
اتوکد است که واقعیت هندسى ندارد بلکه به منظور  اشکال ویژهٔ 
شده  پیش بینى  افزار  نرم  در  فرمان  این  ترسیمات،  برخى  تسهیل 

است. چندخطى داراى این ویژگى هاست:
١ــ پیوستگى اجزاى آن به طور متوالى

)Arc( و کمان )Line( ٢ــ امکان استفادهٔ همزمان از خط
٣ــ قابلیت تغییر ضخامت اجزا در طى ترسیم

پس از اجراى فرمان Polyline یا دکمٔه  ، اتوکد به طور 
پیش فرض امکان ترسیم خط را در اختیار کاربر قرار می دهد. 
بنابراین، همانند فرمان Line می توان خطوط به هم پیوسته را رسم 
کرد. چنان چه بخواهیم مابین ترسیم خط، کمان یا کمان هایى نیز 
رسم کنیم، در خط فرمان حرف A ابتداى کلمٔه Arc را تایپ و 

دایره است )چند ضلعى  الف( چند ضلعى که درون یک 
Inscribed in circle    )محاطى

ب ( چند ضلعى که پیرامون یک دایره است )چند ضلعى 
Circumscribed about circle   )محیطى

در حقیقت با انتخاب اولى شعاع دایرهٔ محیطى ارائه می گردد 
و با انتخاب گزینٔه دوم شعاع دایرهٔ محاطى از کاربر دریافت می شود. 
براى انتخاب هر کدام از این دو گزینه، یا حرف اول آن ها )I یا C( را 
وارد می نماییم و یا روى صفحٔه رسم بر روى یکى از این دو مورد 
ــ که در کنار ماوس ظاهر شده است ــ کلیک می کنیم. با انتخاب 
دایرٔه موردنظر براى رسم، در آخرین مرحله، شعاع دایره باید وارد 
شود و یا آن که با حرکت ماوس و کلیک روى صفحٔه مختصات، 

انتهاى شعاع را تعیین می کنیم.

بالف
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 Arc می کنیم و یا با کلیک راست ماوس از پنجرٔه باز شده Enter
را انتخاب می نماییم.

به بخش کمان، در فرمان Polyline امکان ورود  با ورود 
از  شده  باز  پنجرهٔ  در  یا  فرمان  خط  در  کمان  مشخصات  برخى 
کلیک راست ماوس فراهم می شود، مانند زاویه )Angle(، مرکز 
 ،)Radius( شعاع   ،)Direction( مماس  خط  زاویٔه   ،)Center(

.)Second pt( نقطٔه دل خواه روى کمان

چنان چه بخواهیم، با استفاده از کمان، آخرین نقطٔه چندخطى 
را به ابتداى آن وصل کنیم از Close استفاده می کنیم. هم چنین 
اگر الزم شد به رسم کمان پایان دهیم و دوباره خط رسم شود، از 

گزینٔه Line استفاده می کنیم.
تا بخش  نیاز بود  در تمام مراحل رسم چندخطى، هر جا 
توان  می  ترسیم شود  متفاوت،  با ضخامتى  رسم،  حال  در  جدیِد 
گزینٔه Width را، که هم در بخش خط و هم بخش کمان وجود 
دارد، انتخاب نمود. با انتخاب Width ضخامت ابتدا و انتهاى 

قطعٔه در حاِل ترسیم از طریق دو سؤال زیر پرسیده می شود:
Specify starting width
Specify ending width

گزینٔه  طریق  از  خطى،  چند  ابتداى  به  انتها  بستن  امکان 
Close در بخش ترسیم خط، نیز وجود دارد.

تمرىن ٦: با استفاده از فرمان چندخطى Polyline، شکل 
زیر را ترسیم کنید. در این شکل از مرکز به بیرون، ضخامت خط 
در هر مرحله ١ واحد و طول آن ١0 واحد اضافه می شود. به منظور 
راهنمایى در ترسیم این چندخطى، سه مرحلٔه اول آن در خط فرمان 

نشان داده شده است.
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پرسش و تمرىن
1ــ سیستم مختصات عمومى دکارتى با سیستم مختصات نسبى دکارتى چه تفاوتى دارد؟
2ــ در سیستم مختصات قطبى چه مشخصاتى از هر نقطه الزم است به اتوکد داده شود؟

3ــ چرا در همٔه سیستم هاى مختصات، استفاده از حالت نسبى ساده تر و کاربردى تر از دیگر سیستم هاست؟
4ــ اگر بخواهید دایره اى رسم کنید، که از سه رأس یک مثلت عبور کند، از کدام روش رسم دایره استفاده  

مى نمایید؟
5   ــ به چند روش مى توانید دایره اى رسم کنید که از چهار رأس یک مربع عبور کند؟

8 ــ١ــ ابزارهای کمکی ترسیم در اتوکد
اتوکد  چهارگانٔه  مختصات  انواع  در  اعداد  به کارگیرى 
تنها روش رسم نیست، بلکه کاربران اتوکد هم زمان از روش هاى 
گوناگونى به منظور ترسیم نقشه ها استفاده مى کنند. به کارگیرى این 
شیوه ها و نیز فعال نمودن برخى ابزار کمکى در بعضى مراحل، به 
نقشه کش کمک مى کند تا با سرعت بیش ترى به نتیجه برسد. در 

این جا به معرفى این روش ها پرداخته خواهد شد. 
روشن و خاموش کردن ابزار کمکى: تقریباً همٔه ابزارهاى 
کمکى ترسیم داراى دکمه هایى هستند که در نوار وضعیت١ صفحٔه 
اتوکد قرار گرفته اند. دکمه هاى مذکور، هم به منظور روشن و خاموش 
کردن این ابزارها به کار مى رود و هم مى توان پنجرهٔ تنظیمات مربوط 

به آن ها را فعال کرد و قابلیت هاى مورد نیاز را در آن فعال نمود. این 
دکمه ها در تصویر زیر به نمایش درآمده اند. 

S ــ١ a us ba

مالحظه مى کنید که در دکمه هاى فوق فقط دو حالت وجود 
 OSNAP دارد: روشن و خاموش یا فعال و غیرفعال. مثالً دکمه هاى
و DYN و MODEL روشن و مابقى خاموش اند. براى تغییر حالت 
هرکدام از این ابزارها کافى است با ماوس بر آن ها کلیک کنید تا 
دکمٔه روشن، خاموش شود و یا دکمٔه خاموش به حالت روشن و 
فعال درآید. به خاطر داشته باشید که اىن ابزارها، خودشان به 
تنهاىى فرمان نیستند بلکه هنگام اجراى دىگر فرمان ها مورد 

استفاده قرار مى گیرند. 
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ابزار »گیرۀ شکل ها«: یکى از پرکاربردترین وسایل کاربران 
در ترسیمات اتوکد، ابزار »گیرهٔ شکل ها«١ست که در نوار وضعیت 
به اختصار OSNAP نامیده شده است. همٔه شکل ها داراى نقاط 
خاص و مهمى هستند که اغلب در ترسیم دیگر شکل ها از این نقاط 
استفاده مى شود. براى به دست آوردن این نقاط ویژه مى توان ابزار 

متنوع گیرهٔ شکل را به کار گرفت. 
براى روشن کردن این ابزار، دکمٔه OSNAP را فعال کنید؛ 
البته معموالً این دکمه به صورت پیش  فرض  فعال است. براى فعال یا 
غیرفعال نمودن این قابلیت، مى توانید از کلید F3 نیز استفاده نمایید. 
به منظور تغییر تنظیمات این ابزار، ضمن کلیک راست بر روى دکمٔه 

آن، بر عبارت... Settings نیز کلیک مى کنیم. 

Ob ــ١ ec  Snap

در پنجرهٔ باز شده، زبانٔه Object Snap را فعال مى کنیم. 
از  ویژه اى  نقاط  انتخاب  براى  ابزار  این  گزینه هاى  از  هرکدام 
شکل هاى ترسیمى استفاده مى شوند که برخى از آن ها در زیر بیان 

مى شوند. 

 : Endpoint نقاط انتهایى شکل هاى باز/ گوشه هاى 
شکل هاى شکسته 

Midpoint :  وسط شکل هاى گرد و منحنى/ نقطٔه 
 Endpoint میانى دو

Center :  مرکز دایره، کمان و بیضى 
کمان  دایره،  اصلى روى  نقطٔه  :  چهار   Quadrant
و بیضى که در حالت مثلثاتى با زوایاى صفر، 90 ، 180 و 270 

درجه مشخص مى شوند. 
Intersection :  نقطٔه برخورد دو شکل 
امتداد یک شکل باز   : Extension

Perpendicular :  عمود بر یک شکل از بیرون آن 
منحنى  و  بیضى  کمان،  دایره،  بر  مماس   :Tangent

از بیرون آن ها 
Nearest:  نزدیک ترین نقطه روى هر شکل به نشانگر 

ماوس
Parallel :  موازى یک شکل غیرمنحنى 

هرکدام از این گزینه ها که در پنجرٔه فوق فعال شده باشد، 
هنگام رسم یا اجراى دیگر فرمان هاى اتوکد، مى تواند مورد استفاده 
قرار بگیرد؛ بدین صورت که وقتى ماوس به نقطٔه مورد نظر نزدیک 
مى شود، عالمت آن گزینه ظاهر خواهد شد و عبارت آن گزینه نیز 
در یک مستطیل آبى رنگ در کنار ماوس به نمایش درخواهد آمد. 
در زیر مثال هایى از این گزینه ها ذکر شده و متعاقب آن یک تمرین 

نیز بیان گردیده است. 
در تصویر زیر، دو نقطٔه Endpoint از یک پنج ضلعى منتظم 

با یک خط به یکدیگر وصل شده اند. 
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تمرىن 7: با استفاده از ابزار گیرٔه شکل ها، تصویر زیر را 
ترسیم نمایید.) ازpolygon  و  Lineاستفاده کنید.(

در تصویر زیر، نقاط Midpoint از یک مستطیل به وسیلٔه 
خط به یکدیگر وصل شده اند.  

ابزار گیرٔه شکل ها، تصویر زیر  از  با استفاده  تمرىن 8: 
را ترسیم کنید.

در تصویر زیر، مراکز )Center( دو دایره به عنوان رئوس 
یک مستطیل ترسیمى درنظر گرفته شده است. 

تمرىن 9: با استفاده از ابزار گیرٔه شکل ها، تصویر زیر را 
ترسیم نمایید. 

در تصویر زیر، چهار نقطٔه اصلى )Quadrant( یک دایره 
به صورت یک درمیان به هم وصل شده اند.  

تمرىن 10: با استفاده از ابزار گیرهٔ شکل ها، تصویر زیر را 
ترسیم نمایید. )راهنماىى: ابتدا بیضى را رسم کنید؛ سپس دایرٔه 

بزرگ تر و نهایتاً دو دایرٔه کوچک تر را رسم کنید.(

 ،)Intersection( در تصویر زیر، از محل برخورد دو خط
 )Perpendicular( چندضلعى  یک  ضلع  بر  عمود  سومى  خط 

رسم شده است. 
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تمرىن 11: با استفاده از ابزار گیرهٔ شکل ها، تصویر زیر را 
ترسیم نمایید. )راهنماىى: ابتدا یک 10 ضلعى منتظم رسم نمایید 
و قطرهاى آن را ترسیم کنید. در پایان رسم، خطوط داخلى را از 
رئوس 10 ضلعى شروع کنید به گونه اى که این خطوط در جهت 

حرکت عقربه هاى ساعت به قطرها عمود باشند.( 

یک  رأس  دو  از  چپ(،  )سمت  صفحه  باالى  تصویر  در 
مستطیل دو خط مماس بر یک دایره )Tangent( رسم شده اند. 

تمرىن 12: با استفاده از ابزار گیرٔه شکل ها، تصویر زیر 
را ترسیم نمایید. شعاع دایره دل خواه است و خطوط داخلى از 

رئوس 12 ضلعى به دایره مماس اند. 

هیچ گاه توصیه نمى شود که همٔه گزینه هاى گیرهٔ شکل روشن 
باشند. زیرا ممکن است هنگام ترسیم، نقاط مشابهى نزدیک به نقطٔه 
موردنظر کاربر قرار داشته باشد و امکان انتخاب نقطٔه مذکور را 
مشکل سازد و سرعت ترسیم را کُند نماید. بهتر است بسته به تجربٔه 
کار با شکل ها، تنها گزینه هایى را، که در رسم بیش تر با آن ها سروکار 

داریم، فعال کنیم. 

چنان چه در میان اجراى یک فرمان به گزینه اى از گیره هاى 
بود،  نشده  فعال  قبالً  که  نیاز داشتیم،  شکل ها 
براى یک مرحله، فعال  مى توانیم آن  را، فقط 
نماییم. بدین منظور کافى است که بر روى صفحٔه 
کلیک  همراه  به  را   Shift یا   Ctrl کلید  رسم، 
ظاهر  زیر  پنجرٔه  تا  دهیم  فشار  ماوس  راست 
شود. سپس بر روى هرکدام از گزینه هاى مورد 
نیاز از گیره هاى شکل ها کلیک کرده و فرمان در 

حال اجرا را با استفاده از آن ادامه دهیم. 
در این پنجره، گزینه هاى دیگرى به غیر از مواردى که در 
بخش تنظیمات گیرٔه شکل ها مالحظه شد، وجود دارد. مثالً گزینٔه 
Mid Between 2 Points براى پیدا کردن نقطٔه میان دو نقطٔه دیگر 
روى صفحٔه رسم است. از Point Filters در زمان هایى استفاده 
مى شود که الزم است تنها یکى از ابعاد مختصاتى یک نقطه )مثالً 
فقط X یا Y( در گیرٔه شکل ها استفاده گردد. در نهایت، وقتى در 
یک مرحله نیازى به گیرٔه شکل ها نداشته باشیم، گزینٔه None را 

انتخاب مى کنیم. 
ابزار »افقى و عمودى«:  بسیارى اوقات کاربران، هنگام 
ترسیم یک نقشه، با خطوط افقى و عمودى سروکار دارند و کم تر 
اتوکد  بنابراین،  مى شود.  استفاده  مایل  و  زاویه دار  خطوط  از 
ابزار بسیار ساده اى براى رسم خطوط افقى و عمودى تدارک 
دیده است، که با نام Ortho شناخته مى شود. این ابزار در نوار 
 F8 قرار داده شده است و با کلید ORTHO وضعیت نیز با عنوان
روشن و خاموش مى گردد. ابزار افقى و عمودى تنظیمات خاصى 
ندارد، اما وقتى روشن است، حرکت ماوس )در صفحٔه ترسیم( 
به گونه اى هدایت مى شود که فقط بتوان خطوط افقى و عمودى 

را ترسیم نمود. 



٢١

یکى از قابلیت هاى اتوکد هنگام ترسیم یا اجراى عملیات 
عددى آن است که اگر ماوس درجهت خاصى روى صفحٔه ترسیم 
نگه داشته شود و توسط کاربر عددى تایپ گردد و کلید Enter زده 
شود، ترسیم یا عملیات مذکور، در همان راستا و با طول آن عدد، 
عملى مى شود. حال وقتى این امکان با ابزار افقى و عمودى همراه 

شود، مى تواند سرعت ترسیم نقشه را با اعداد دقیق باال ببرد. 
مثالً وقتى مى خواهیم نماى کنارى پله اى را، که طول کف 
هر پلٔه آن 30 سانتى متر و ارتفاع آن 20 سانتى متر است، رسم کنیم. 
ضمن روشن کردن Ortho، ماوس را در جهت افقى قرار مى دهیم 
و عدد 30 را تایپ مى کنیم. سپس ماوس را عمودى مى گیریم و 
عدد 20 را تایپ مى کنیم. دوباره آن را افقى مى گیریم و 30 را 

تایپ مى کنیم و به همین ترتیب ادامه مى دهیم. 

تمرىن 13: با استفاده از ابزار افقى و عمودى، نقش زیر 
را ترسیم نمایید. 

ابزار ترسیم مدوالر: دو قابلیت در میان ابزارهاى کمکى 
اتوکد وجود دارد که عموماً با هم مورد استفاده قرار مى گیرند. این 
دو ابزار »شبکٔه شطرنجى«  و »پرش ماوس« اند، که به ترتیب با عناوین 
 F7 در نوار وضعیت وجود دارند و با کلیدهاى SNAP و GRID
و F9 روشن و خاموش مى شوند. شبکٔه شطرنجى صفحٔه ترسیم 

اتوکد را با نقاطى منظم به ردیف هاى افقى و ستون هاى عمودى 
تقسیم مى کند. فاصلٔه این تقسیمات در تنظیمات آن قابل تغییر است. 
پرش ماوس همان گونه که از نامش مشخص است، نشانگر ماوس 
را با فواصل منظمى در جهت افقى و عمودى حرکت مى دهد و در 
واقع ماوس نمى تواند بر روى همٔه نقاط صفحٔه ترسیم قرار بگیرد. 
ـ یعنى پرش ماوس دقیقاً  هنگامى که این دو ابزار با هم هماهنگ شودـ 
ـ ترسیمى صورت مى گیرد که  بر روى شبکٔه شطرنجى منطبق گردد   ـ 
واحد مشخصى ازنظر طولى و عرضى دارد و به صورت مدوالر رسم 

مى شود. تصویر زیر نمونه اى از رسم مدوالر را نشان مى دهد. 

براى دسترسى به تنظیمات این ابزارها کافى است ضمن کلیک 
 Settings ...راست بر روى دکمٔه آن در نوار وضعیت، بر گزینٔه

نیز کلیک کنید. 

کنید  فعال  را   Snap and Grid زبانٔه  شده  باز  پنجرٔه  در 
نمایید.  تعیین  را  مدوالر  شبکٔه  این  عمودى  و  افقى  فواصل  و 
بدین منظور، در Snap X spacing و Snap Y spacing فاصلٔه 
 Grid Y و Grid X spacing افقى و عمودى پرش ماوس و در
spacing فاصلٔه افقى و عمودى شبکٔه شطرنجى را تنظیم مى نماییم. 
اما،  باشند  یکدیگر  از  مستقل  مى توانند  مجموعه  دو  این  هرچند 
همان گونه که ذکر شد، بهتر است فواصل افقى آن ها با هم و فواصل 
عمودى نیز با هم یکى شوند تا پرش ماوس بر شبکٔه شطرنجى ترسیم 
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منطبق گردد. ضمناً اگر بخواهیم فواصل افقى و عمودى این دو 
ابزار نیز با هم برابر باشند، گزینٔه Equal X and Y spacing را 

فعال مى کنیم. 

ممکن است به این نکته برخورد کنید که شبکٔه شطرنجِى 
مورد استفاده، تنها در بخش کوچکى از صفحٔه ترسیم به نمایش 
درمى آید، اما پرش ماوس در همٔه آن اتفاق مى افتد. اگر به مورد 
فوق توجه نکرده اید کافى است با استفاده از غلتک ماوس صفحه 
را کوچک نمایى کنید تا مانند تصویر زیر، محدودیت شبکٔه شطرنجى 

را مالحظه نمایید. 

یکى از تنظیمات مربوط به صفحٔه ترسیم اتوکد، »محدودٔه 
ترسیم«١ است. این یک محدودٔه قراردادى است که کاربر آن را 
به راحتى تغییر مى دهد و برخى فرمان ها تنها در آن اجرا مى شوند. 

D ــ١ aw ng L m s

اتفاق مى افتد.  این محدوده  نیز فقط در  نمایش شبکٔه شطرنجى 
 Drawing فرمان Format براى تنظیم محدودٔه ترسیم از منوى

Limits را اجرا مى کنیم. 

که  مى پرسد  کاربر  از  را  نقطه  دو  مختصات  فرمان،  این 
مى توان آن ها را به صورت عددى تایپ کرد و یا با کلیک ماوس 
بر روى صفحٔه ترسیم، مکان تقریبى آن ها را مشخص نمود. این 

دو نقطه عبارت اند از: 
 Lower Left Corner 

نقطٔه محدودٔه پایین و سمت چپ
 Upper Right Corner 

نقطٔه محدودهٔ باال و سمت راست
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فرضی  مسیر  مدوالر،  ابزار  از  استفاده  با   :14 تمرىن 
حرکت لوله کشی آب به مخزن بام و توزیع آن را در طبقات ساختمان 

ترسیم کنید. 

ایجاد  به جز  ابزارهاى مدوالر،  اىزومترىک:  ترسیم 
شبکٔه افقى و عمودى جهت ترسیم، مى توانند شبکٔه شطرنجى 
و پرش ماوس را مطابق ترسیم ایزومتریک شکل هاى سه بعدى 
ابزارها  این  ایزومتریک  قابلیت  از  استفاده  براى  نمایند.  تنظیم 
 ،  Snap type آن ها در بخش تنظیمات  پنجرٔه  کافى است، در 

گزینٔه Isometric snap را فعال کنید. 

تمرىن ١5: با استفاده از ابزار مدوالر ایزومتریک، تصویر 
سه بعدی کانال هواساز زیر را ترسیم کنید.

 ٩ــ١ــ چکیدۀ فرمان ها 
جمله  از  فرمان ها،  اجراى  شد،  مالحظه  که  همان گونه 
فرمان هاى ترسیمى، به دو روش امکان پذیر است؛ اول اجرا از طریق 
منوها و دوم با استفاده از دکمه هاى نوار ابزار. اما روش سومى نیز 
براى اجراى هر فرمان وجود دارد که کاربران حرفه اى اتوکد اغلب 
از آن استفاده مى کنند و آن شیوهٔ به کارگیرى صفحه کلید است. زمانى 
که فرمانى در حال اجرا نباشد، مى توان براى شروع به یک فرمان 
جدید به جاى استفاده از منوها یا دکمه ها،چکیدٔه آن را در خط 
فرمان تایپ نمود. به طور مثال، براى اجراى فرمان Line مى توان 
در خط فرمان حرف L را تایپ کرد و کلید Enter را فشار داد. 
بدین ترتیب کاربرد صفحه کلید در عملیات محیط اتوکد بسیار زیاد 

خواهد شد و ضمناً سرعت اجراى آن ها نیز باال خواهد رفت. 
این چکیدٔه فرمان ها در فایل متنى به نام acad.pgp وجود 
به زیرفرمان هاى   Tools از منوى آن  به  براى دسترسى  دارد که 
 Edit Program Parameters مى رویم و فرمان Customize

)acad.pgp(را اجرا مى کنیم.  با فعال شدن این قسمت، زوایاى شبکٔه مدوالر با زوایاى 
ایزومتریک هماهنگ خواهد شد.

گزینٔه  بایـد  ترسیـم  اولیـٔه  حـالت  بـه  بـازگشـت  بـراى   
Rectangular snap فعال شود.

رسم ایزومتریک در نمایش مسیر حرکت لوله کشی گاز و 
نیز جزئیات کانال های هواساز به کار می رود.

راىزر دىاگرام لوله کشی
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 Notepad از طریق برنامٔه acad.pgp با اجراى آن، فایل
ویندوز باز مى شود. اگر در این فایل کمى به پایین بروید، به چکیدٔه 
نوشته  ابتدا  چکیده،  هر  بخش  این  در  رسید.  خواهید  فرمان ها 
شده  و عالمت  , در انتهاى آن آمده است. سپس، با رعایت یک 
فاصله، کل فرمان بعد از یک عالمت ٭ قید گردیده است؛ مثالً 

نوشته شده: 
A,    ٭ARC  

یعنى حرف A چکیدهٔ اجراى فرمان Arc )کمان( است. 

پرسش و تمرىن
1ــ براى روشن و خاموش کردن ابزارهاى کمکى ترسیم از کدام بخش محیط اتوکد استفاده مى شود؟ 

2ــ آیا مى توان همٔه گزینه هاى ابزار گیرٔه شکل ها را با هم روشن نمود؟ در این صورت چه مشکالتى ممکن است 
براى کاربر پیش آید؟ 

3ــ اگر در حین ترسیم یک چندخطى، بخواهید بدون قطع کردن فرمان، از ابزار افقى و عمودى استفاده کنید 
چگونه عمل مى کنید؟ 

4ــ چگونه محدودٔه نقاط شبکٔه شطرنجى را در صفحٔه ترسیم اتوکد مشخص مى کنید؟ 
5  ــ آیا مى توان براى یک فرمان 2 چکیده تعیین نمود؟ 

6  ــ عبارت POL در چکیدٔه فرمان ها براى رسم چندضلعى منتظم )Polygon( استفاده مى شود. براى اتوکد 
تعریف کنید که با چکیدٔه PN این فرمان را اجرا  نماید.

به منظور سرعت بخشیدن به کار،  کاربران اتوکد، عموماً 
تغییراتى در این اختصارات ایجاد مى کنند. مثالً اگر فرمانى کاربرد 
بیش ترى دارد و اختصارى براى آن تعیین نگردیده است، به این 
مى نمایند.  انتخاب  چکیده اى  آن  براى  و  مى کنند  اضافه  لیست 
آن را  اگر فرمان کم کاربردى داراى یک چکیده است  هم چنین 
تغییرات،  انتهاى  با یک فرمان کاربردى جاى گزین مى کنند. در 
کافى است فایل acad.pgp را ذخیره کنید و اتوکد را ببندید و 
مجددًا راه اندازى کنید تا چکیده هاى جدید در آن رعایت گردد. 
دربارٔه اضافه کردن چکیده هاى جدید به این فایل، باید به دو نکتٔه 

مهم توجه نمایید: 
1ــ ترتیب حروف الفبا در چکیده ها رعایت گردد. 

اما  کرد  تعیین  چکیده  دو  فرمان  یک  براى  مى توان  2ــ 
نمى توان یک چکیده را براى دو فرمان قرار داد. 



فصل دوم 

عملیات تکمیلی برروی شکل ها 

هدف های رفتاری: پس از پایان آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود: 
١ــ از فرمان های ذوم )Zoom( و پن )Pan( به منظور پیمایش درون نقشه های اتوکد استفاده کند. 

٢ــ با واحدهای نقشه و فرمان های استخراج مشخصات عددی اشکال کار کند. 
٣ــ هاشور زدن نقشه را انجام دهد. 
٤ــ رنگ آمیزی نقشه را اجرا کند. 

٥ــ نشانه گذاری با نقطه را اجرا کند. 
٦ــ انواع متون انگلیسی و فارسی را با تنظیم دلخواه مشخصات درون محیط اتوکد نگارش کند. 

٧ــ از انواع روش های انتخاب شکل ها در اتوکد متناسب با کاربردشان استفاده کند. 
تنظیمات استفاده  ترتیب و اعمال  با رعایت  انواع فرمان های ویرایشی Modify در محل کاربردشان  از  ٨  ــ 

کند. 
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1ــ٢ــ بزرگ نمایی و کوچک  نمایی صفحه ترسیم
در  و   View منوى  در   Zoom فرمان هاى  مجموعه 

زیرشاخه اى با همین نام قرار دارند.

اگر گزینٔه Exit انتخاب شود، فرمان به پایان مى رسد؛ هرچند 
که با زدن کلید Enter نیز فرمان پایان مى یابد. قسمت دوم این پنجره، 
فرمان Zoom را به دو فرمان دیگر Pan و 3D Orbit منتقل مى کند 
آن ها  پنجره شامل سه فرمان Zoom است که دربارهٔ  بخش سوم 
ادامه توضیح داده  )Zoom Window و Zoom Extents ( در 
خواهد شد. Zoom Original وضعیتى از بزرگ نمایى صفحه است 
که هنگام اجراىZoom Realtime در آن قرار دارد و با اجراى 
Zoom Original بزرگ نمایى تصاویر صفحٔه رسم دوباره به همان 

وضعیت برمى گردد.
Zoom Previous: این فرمان همیشه وضعیت بزرگ نمایى 
 Zoom صفحه را به حالت قبل برمى گرداند و در واقع آخرین عملیات
را Undo مى کند. بنابراین، این فرمان را مى توان پس از هریک از 
فرمان هاى دیگر Zoom اجرا نمود. توجه نمایید که این فرمان تا 
10 عملیات بزرگ نمایى یا کوچک نمایى قبل را در حافظٔه خود 

نگاه مى دارد.
Zoom Window: با استفاده از این فرمان مى توانید، در 
هر بخش ازصفحٔه ترسیم، پنجره اى باز کنید تا اتوکد با بزرگ نمایى آن 
قسمت، بخش مورد نظر را به شما نمایش دهد. هنگام اجراى فرمان، 
کافى است همانند ترسیم یک مستطیل در دو نقطه از صفحه به صورت 

جداگانه، کلیک کنید تا مستطیل تعیین شده بزرگ شود.
همان گونه که مالحظه نمودید، این فرمان در پنجرهٔ بازشدٔه 
میانٔه  در  مى توان  که  نیز وجود داشت   Zoom Realtime فرمان
اجراى این فرمان، با انتخاب Zoom Window پنجره اى نیز براى 
 Zoom بزرگ نمایى باز نمود. تنها به خاطر داشته باشید که فرمان
هنگام  باید  که  مى شود  اجرا  این شکل  به  جا  این  در   Window
بازکردن پنجرهٔ بزرگ نمایى، دکمٔه چپ ماوس پایین نگاه داشته شود 

دکمه هاى معادل این فرمان ها نیز در نوار ابزار فوقانى اتوکد، 
که با نام Standard شناخته مى شود، وجود دارد. بخشى از این 
دکمه ها، با نگه داشتن سومین دکمٔه این مجموعه از سمت چپ، 

در زیر آن باز مى شوند.

Zoom کاربرد هرکدام از فرمان هاى
Zoom Realtime: با اجراى این فرمان نشا نگر ماوس 
نگه داشتن  با  و  مانند  مى شود  به یک عالمت ذره بین  تبدیل 
دکمٔه چپ ماوس و حرکت دادن آن، تصاویر صفحه نزدیک و دور 
که  ماوس هایى  از  استفاده  براى  باالخص  فرمان،  این  مى شوند. 
غلتک ندارند، کاربرد دارد. چنان چه هنگام اجراى آن، بر روى 

صفحه کلیک راست کنیم، پنجرهٔ باالى صفحه باز مى شود.
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و اصطالحاً کلیک و Drag  ِاعمال گردد.
Zoom Scale: این فرمان با یک عدد مقیاس کار مى کند. 
با اجراى آن عبارت Enter a scale factor ظاهر مى شود. کاربر 
در پاسخ به آن، یک عدد وارد مى کند. این عدد مقیاس بزرگ نمایى 
یا کوچک نمایى صفحٔه ترسیم را تعیین مى نماید. مثالً وقتى آن را 
کنیم  وارد  اگر 0/5  و  برابر مى شود  دو  بزرگ نمایى  کنیم،  وارد   2
کوچک  نمایى نصف مى شود. بنابراین، براى بزرگ نمایى همیشه باید 
عددى بزرگ تر از 1 وارد شود و براى کوچک نمایى الزم است این 

عدد کوچک تر از 1 باشد. 
Zoom Center: در این فرمان، ابتدا مرکز بزرگ نمایى 

و سپس ارتفاع پنجرهٔ بزرگ نمایى تعیین مى شوند. 
Zoom Object: این فرمان، که یکى از فرمان هاى جدید 
Zoom است و در نگارش هاى قبلى اتوکد وجود نداشت، مى تواند 
بزرگ نمایى را بر روى یک شىء ترسیم شده اجرا کند. براى استفاده 
از آن پس از اجرا الزم است یک یا چند شکل را انتخاب نمایید. 
این فرمان به صورت شىء/ دستور نیز قابل اجراست، یعنى مى توانید 
شکل هاى مورد نظر را انتخاب و سپس فرمان Zoom Object را 

اجرا کنید.
Zoom In /Zoom Out: این دو فرمان براى بزرگ نمایى 
اجراى  با  یعنى  مى شوند.  اجرا  مرحله  یک  در  کوچک نمایى  و 
نمایش صفحٔه  فعلى  به وضعیت  نسبت  بزرگ نمایى،   Zoom In
ترسیم، صورت مى گیرد و با اجراى Zoom Out کوچک نمایى، 

نسبت به وضعیت جارى، اجرا مى شود.
Zoom Extents: این فرمان، که یکى از کاربردى ترین 
در  کلیٔه شکل هاى رسم   شده  مى تواند  فرمان هاى Zoom است، 
صفحٔه ترسیم را یک باره بزرگ نمایى کند، به گونه اى که تمامى اجزاى 

نقشه با بزرگ ترین Zoom ممکن، به نمایش درآیند. 
همان گونه که پیش از این مالحظه نمودید، این فرمان یکى از 
گزینه هاى پنجرٔه Zoom Realtime نیز هست که در حین اجراى 

Zoom Realtime مى توان از آن استفاده نمود. 
Zoom All: همان گونه که از نام این فرمان پیداست، از آن 
براى اجراى عملیات Zoom بر روى کل صفحه استفاده مى شود. 
محدوده اى که این فرمان بزرگ نمایى مى کند همان محدودهٔ ترسیم یا 

Drawing Limits است، اما چنان چه مجموعه ترسیمات اجرا شده 
در صفحه فراتر از محدودهٔ ترسیم باشد، این فرمان بیرونى ترین لبه هاى 
ترسیمات را به عنوان محدودهٔ ترسیم در نظر مى گیرد. در واقع زمانى 
که شکل هاى رسم شده در صفحٔه ترسیم از محدودهٔ ترسیم بزرگ تر 
 Zoom همان عملیاتى را اجرا مى کند که Zoom All باشند فرمان
Extents اجرا مى کرد. در زیر، وضعیت نقشٔه موجود را قبل و بعد 

از اجراى Zoom All نشان مى دهد. 
دیگر  یکى  ترسیم:  صفحۀ  در  دید  مسطح  جابه جایى 
است.  دید  مسطح  جابه جایى  ترسیم،  صفحٔه  کنترل  امکانات  از 
همان طورکه در فصل اول مالحظه نمودید، جابه جایى مسطح دید 
یا Pan با نگه داشتن غلتک ماوس بر روى صفحه امکان پذیر است. 
این فرمان را به طور کامل مى توانید از منوى View اجرا نمایید.

است،   Pan Realtime مجموعه  این  از  فرمان  مهم ترین 
، وجود  که دکمٔه آن در مجموعه دکمه هاى Zoom، به صورت 
دارد. با اجراى آن، نشانگر  ماوس به یک دست تبدیل مى شود و 
هیچ  بدون  مى توان  آن،  و حرکت  ماوس  دکمٔه چپ  نگه داشتن  با 
بزرگ نمایى یا کوچک نمایى، موقعیت دید را نسبت به َاشکال صفحٔه 
ترسیم تغییر داد. هنگامى که فرمان فوق در حال اجراست با کلیک 
راست برروى  صفحه، همان پنجرهٔ Zoom Realtime باز مى شود. 
بنابراین، مى توان هرجا الزم بود از فرمان  Zoom به Pan رفت یا 

بالعکس از Pan به Zoom منتقل شد. 
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در فرمان Pan Point، اتوکد تنها دو نقطه را از کاربر دریافت 
مى کند. جابه جایى مسطح به اندازهٔ فاصلٔه نقطٔه اول تا نقطٔه دوم صورت 
 Pan و Pan Up، Pan Left، Pan Right مى گیرد. چهار فرمان
Down، به ترتیب، جابه جایى مسطح را با اندازهٔ ثابت به سمت چپ، 

راست، باال و پایین اجرا مى کنند.
بازسازى نمایش در صفحۀ ترسیم: اتوکد یک نرم افزار 
گرافیکى بردارى است، به این معنا که کلیٔه شکل ها را با مجموعه 
مختصاتشان در فایل مورد نظر ذخیره مى کند نه با حالت ترسیم شده. 
و   Zoom عملیات  اجراى  هنگام  اوقات،  از  بسیارى  بنابراین، 
و  دایره اى  َاشکال  پردازش،  سرعت  افزایش  منظور  به   ،Pan
در  درمى آیند.  نمایش  به  )چند ضلعى(  به صورت شکسته  منحنى 
 Zoom تصویر زیر بخشى از فایل قبلى را پس از اجراى عملیات
مالحظه مى کنید که کمان نمایش درها را به صورت شکسته نمایش 

داده است.

حالت  به  منحنى ها  بازگرداندن  و  حالت  این  رفع  براى 
واقعى شان، کافى است فرمان Regen را از منوى View اجرا 
نمایش  بازسازى  براى   Regen فرمان  عمومى  به طور  نمایید. 
ترسیمات در صفحه به کار مى رود. صحنٔه فوق را پس از اجراى 

فرمان Regen در تصویر زیر ببینید.

تغییر واحدهاى نمایش و ترسیم:  اتوکد مى تواند، هنگام 
شروع به کار یا ضمن عملیات در یک فایل نقشه، واحدهاى نمایش 

و ترسیم را تغییر دهد.
 Format منوى  به  فایل،  در  فعال  واحدهاى  تغییر  براى 

مى رویم و فرمان ...Units را اجرا مى کنیم.

در پنجرهٔ بازشده، واحدهاى طولى ترسیم و نمایش را در بخش 
Length و واحدهاى زاویه را در بخش Angle، تغییر مى دهیم. در 
هریک از بخش ها، Type نوع واحد و Precision تعداد ارقام پس 

از اعشار را در دقت نمایش آن واحد، تنظیم مى کند. 

 Type  ٔبراى تبدیل واحدهاى ترسیم به سیستم ده دهى از پنجره
در Length، گزینٔه Decimal را انتخاب کنید. براى تعیین واحد 
 Decimal گزینٔه ،Angle از  Type ٔپنجره اندازه گیرى زاویه در 
این مالحظه  از  پیش  که  نمایید. همان گونه  انتخاب  را   Degrees
نموده اید، جهت مثبت براى تعیین زوایا در اتوکد، جهت مثلثاتى 
است؛ اما چنان چه بخواهید آن را در خالف جهت مثلثاتى تنظیم 
کنید مى توانید گزینٔه Clockwise )جهت حرکت عقربه هاى ساعت( 

را در این پنجره فعال نمایید.



٢9

٢ــ٢ــ استخراج مشخصات اشکال
اتوکد مى تواند مشخصات شکل هاى رسم  شده در صفحٔه 
ترسیم را نمایش دهد. این مشخصات شامل طول، زاویه، مختصات، 
شکل ها  نوع  به  بسته  که  است،   … و  حجم  محیط،  مساحت، 
بخش  در  امکان  این  کاربردى  فرمان هاى  مجموعه  متفاوت اند. 

Inquiry از منوى Tools قرار دارد.

نقطه  دو  فاصلٔه  نمایش  به منظور  فرمان  این   :Distance
در صفحٔه  را  نقطه  دو  فرمان  این  اجراى  هنگام  مى رود.  به کار 
ترسیم و از اشکال رسم شدٔه موجود انتخاب مى نماییم. مشخصات 
به دست آمده، هم در کنار نشانگر ماوس ظاهر مى شود )چنان چه ابزار 
Dynamic فعال باشد(، و هم در خط فرمان به نمایش درمى آید.

 Distance این مشخصات شامل 6 عدد است، که در آن
فاصلٔه مستقیم دو نقطه، Angle in XY plane زاویٔه خط ارتباطى دو 
نقطه در صفحهٔ Angle from XY Plane ،XY زاویٔه خط ارتباطى 
دو خط در جهت عمود بر صفحٔه Delta X ،XY فاصلٔه افقى دو 
نقطه، Delta Y فاصلٔه عرضى دو نقطه و Delta Z فاصلٔه ارتفاعى 
دو نقطه محسوب مى شوند. چنان چه خواستید مشخصات استخراج 
شده را با دقت مطالعه نمایید کلید F2 را مى زنید تا آخرین فرمان هاى  
اجرا   شده در خط فرمان با یک پنجرهٔ بزرگ نمایش داده شوند. در 
این پنجره خروجى هاى به  دست    آمده از فرمان هاى Inquiry به خوبى 
قابل مالحظه و مرور هستند. در تصویر زیر پنجرهٔ باز   شدهٔ خط فرمان 

را به همراه نتایج فرمان Distance مشاهده مى کنید.

Area: از این فرمان، به  منظور محاسبٔه محیط و مساحت 
یک محدودٔه بسته بر روى نقشه، استفاده مى شود. براى آزمودن 
این فرمان، ابتدا فرمان Area را به اجرا درآورید و از یک گوشٔه 
محدودٔه موردنظر شروع نمایید. به این ترتیب که تمامى گوشه هاى 
آن را به صورت متوالى انتخاب کنید تا دوباره به نقطٔه اول برسید. 
به  اتاق  یک  محدودٔه  گوشه هاى  انتخاب  ترتیب  زیر،  تصویر  در 

نمایش درآمده است.

سپس Enter را بزنید تا نتیجه بر روى صفحه در کنار ماوس 
یا در خط فرمان ظاهر شود.
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عدد Area مساحت و عدد Perimeter محیط را نشان 
مى دهد. در شرایطى که محدوده اى مانند حوزٔه درون یک دایره 
 ،Area فرمان از اجراى  نباشد پس  داراى گوشه هاى مشخص 
حرف O )اول کلمٔه Object( را تایپ و سپس آن شکل را انتخاب 
مى کنیم تا مساحت و محیط آن تعیین شود. توجه کنید که بخش 
Object از فرمان Area فقط بر روى شکل هاى پیوسته و بسته کار 
مى کند، مانند دایره، بیضى، مستطیل، چند ضلعى منتظم و چند خطى 

که ابتدا و انتهاى آن به هم رسیده باشد.
فرمان Region / Mass Properties، به منظور به دست آوردن 
مشخصات احجام سه بعدى، در اتوکد به کار مى رود، که از توضیح 

بیش تر آن در این جا اجتناب مى شود. 
List: این فرمان آمارى کلى از تمامى مشخصات شکل، 
به  و …  قرارگیرى  زاویٔه  محیط،  مساحت،  مختصات،  هم چون 
کاربر مى دهد. برخى مشخصات خاص مربوط به نوع شکل ها نیز 
در نتایج این فرمان ظاهر مى شود )مثالً براى دایره، مرکز و شعاع 
آن، براى مستطیل، مختصات چهار نقطٔه گوشه هاى آن و …(. 
پس از اجراى فرمان List، کافى است شکل مورد نظر انتخاب 
گردد و Enter زده شود. نمونه اى از نتایج فرمان List در تصویر 

زیر به نمایش درآمده است. 

ID Point: این فرمان تنها مختصات یک نقطٔه مشخص 
باید  آن  اجراى  براى  و  نمایش مى گذارد  به  ترسیم  را در صفحٔه 

برروى نقطٔه مورد نظر کلیک نمایید.

٣ــ٢ــ هاشورزدن
یکى از امکانات کاربردى اتوکد قراردادن الگوى هاشور در 
یک محیط بسته از نقشه هاى ترسیمى است. براى استفاده از هاشور، 
ابتدا دایره اى به شعاع 50 واحد رسم کنید. سپس با استفاده از فرمان 
ویرایشى Offset آن را به فاصلٔه 20 واحد و به تعداد 4 عدد به بیرون 

کپى موازى نمایید تا شکل زیر ایجاد شود.

فرمان Hatch را از منوى Draw اجرا کنید و یا از دکمٔه  
باز  شدٔه هاشور، در بخش سمت  پنجرٔه  نمایید. در  استفاده   
چپ، الگوى هاشور را انتخاب مى کنیم و تنظیمات مربوط به اندازه 
تعیین مى نماییم. در بخش سمت راست محدودٔه  را  آن  و زاویٔه 
انتخاب محدوده را  به نوع  تنظیمات مربوط  قرارگیرى هاشور و 

تعیین مى کنیم.
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 Hatch Pattern ٔکلیک کنید تا پنجره Swatch بر روى کادر
Palette باز شود. در زبانٔه Other Predefined اغلب الگوهاى 
کاربردى هاشور را مشاهده مى کنید. هرچند در زبانه هاى دیگر نیز 
 BRICK برخى از این الگوها وجود دارند. از این مجموعه، الگوى
یا آجر را انتخاب کنید و دکمٔه OK را بزنید تا به پنجرهٔ اصلى هاشور 

بازگردید.

اکنون دکمٔه Add: Pick points   را کلیک کنید تا 
بتوانید محدودهٔ هاشور را تعیین نمایید. پنجرهٔ هاشور موقتاً ناپدید 
مى شود. نشانگر ماوس را در حدفاصل بین دایرهٔ چهارم و پنجم 

قرار دهید و کلیک کنید. 

هاشور  اصلى  پنجرٔه  به  دیگر  بار   Enter دکمٔه  زدن  با 
برمى گردید. درواقع مکانى که کلیک کردید نقطه اى در درون محدودٔه 
بستٔه هاشور بود. اکنون براى مشاهدهٔ پیش  نمایش هاشور از دکمٔه 

Preview استفاده کنید. 

مشاهده مى کنید که شیؤه هاشور زدن اتوکد براى فضاهاى 
بستٔه تو در تو به صورت یک در میان به داخل است. براى بازگشت به 
 Enter استفاده نمایید. چنان چه دکمٔه Esc پنجرٔه هاشور از دکمٔه
در این جا زده شود به معناى تأیید و خروج از فرمان هاشور است. 
از  مى توانید  هاشور  به  مربوط  تنظیمات  دیگر  تغییر  براى  اکنون 
Angle و Scale استفاده کنید، که به ترتیب براى تغییر زاویٔه الگوى 
هاشور و تغییر مقیاس یا اندازٔه هاشور به کار مى روند. پس از تغییر 
زاویه و مقیاس، مى توانید مجددًا پیش نمایش هاشور تغییرکرده را 
ببینید و به پنجرٔه اصلى باز گردید. با کلیک بر روى دکمٔه   

قسمت تنظیمات تکمیلى هاشور باز مى شود. 
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در بخش Island detection مى توانید تعیین کنید که شیؤه 
سه  زیر،  تصویر  باشد.  تودرتو چگونه  محدوده هاى  هاشور  زدن 
حالت مشخص شده را، با استفاده از شکل این شیوه ها، به خوبى 

به نمایش گذاشته است.

حال، تنظیمات مورد نظرتان را انجام دهید و فرمان را با 
زدن دکمٔه OK به پایان برسانید تا هاشور تعیین شده بر روى شکل 

باقى بماند.

٤ــ٢ــ رنگ آمیزى
فرمان تکمیلى هاشور فرمانى است که، به جاى استفاده از 
الگوهاى هاشور، قالب هاى رنگى را به کار مى گیرد. براى اجراى 
این فرمان از منوى Draw فرمان Gradient و یا دکمهٔ    استفاده 
دو حالت »تک رنگ«  انتخاب  امکان  باز شده  پنجرٔه  در  نمایید. 
)One color( و »دو رنگ« )Two color( وجود دارد. در حالت 
اول رنگ تعیین شده، با شیوه اى که از 9 مربع زیرین آن انتخاب 
مى کنید، به رنگ سفید و یا مشکى خاتمه مى یابد و در حالت دوم 
این تغییر رنگ از رنگ اول به رنگ دوم اتفاق مى افتد. حالت 

تک رنگ این پنجره را در زیر مالحظه مى کنید.

Shade تعیین مى کند که رنگ انتخاب     شده  Tint نوار کشویى
 Orientation به کدام رنگ سفید یا سیاه ختم خواهد شد. در بخش
دو گزینه موجود است. گزینٔه Centered تعیین مى نماید که کلیٔه 9 
شیوهٔ فوق به صورت متقارن و مرکزگرا اجرا شوند و چنان چه این 
گزینه خاموش شود تمایل آن ها به یک سو اتفاق خواهد افتاد. گزینٔه 
Angle زاویٔه حرکت از یک رنگ به رنگ دیگر را تعیین مى کند. 

با تغییر این دو گزینه، تغییرات نمایش را در 9 مربع فوقانى خواهید 
دید. تصویر باال، حالت دو رنگ را نشان مى دهد که تنها تفاوت آن 

با حالت قبل انتخاب دو رنگ به جاى یک رنگ است. 
سایر قسمت هاى این پنجره و نحؤه انتخاب محدوده هاى 
 Hatch رنگ آمیزى و مشاهدٔه پیش نمایش آن کامالً همانند فرمان
است، که به این جهت از توضیح بیش تر آن صرف نظر مى شود. 

٥ــ٢ــ نشانه گذارى با نقطه
یکى از مجموعه فرمان هاى منوى Draw نشانه گذارى با 
استفاده از نقطه )Point( است. این مجموعه شامل 4 فرمان است، 
که دو فرمان اول تنها براى ترسیم نقطه توسط کاربر اتوکد به کار 
مى رود و از فرمان هاى بعدى براى نشانه گذارى منظم بر روى سایر 

شکل ها استفاده مى شود.
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فرمان Single Point تنها یک نقطه بر روى صفحٔه ترسیم 
قرار مى دهد و با استفاده از فرمان Multiple Point مى توان به 

تعداد مورد نیاز نقطه در صفحه ایجاد نمود. 
براى خروج از فرمان اخیر الزم است از کلید 
Esc استفاده نمایید. مالحظه مى کنید که کلیٔه 
نقطه هاى رسم   شده بسیار ریزند و کنترل نمایش 
آن ها مشکل است. لذا مى توان شکل نمایش 
نقطه    ها را در اتوکد تغییر داد. به این منظور از 
را   Point Style … فرمان  Format منوى

اجرا نمایید.
 Point  در پنجرهٔ باز شده، ضمن انتخاب شکل نقطه ها، در
Size اندازهٔ نمایش عالئم نقطه ها را وارد مى کنیم. دو گزینٔه موجود، 

به منظور تعیین چگونگى اعمال اندازهٔ مذکور، به شرح زیر است:
تنظیم اندازٔه مطابق با بزرگ نمایى صفحٔه نمایش  

Set Size Relative to Screen 
تنظیم اندازٔه مطابق با واحدهاى حقیقى صفحه  

Set Size in Absolute Units 

اکنون، ابتدا یک فایل جدید ایجاد کنید )براى ایجاد فایل 
جدید فرمان New را از منوى File به کار ببرید( و سپس خطى به 
اندازهٔ 140 واحد ترسیم نمایید. فرمان Divide از این مجموعه 
به منظور تقسیم یک شکل به قطعات مساوى به کار مى رود. آن را اجرا 
کنید و بر روى خط ترسیم شده کلیک نمایید. حال عدد 9 را تایپ 
کنید و Enter را بزنید. خط فوق الذکر، با استفاده از نشانه گذارى 
نقطه، به 9 بخش مساوى تقسیم مى شود.چنان چه الزم است شکل 

نقطه ها راتغییر دهید.

فرمان  و  کنید  رسم   140 طول  به  خطى  مجددًا  اکنون، 
Measure از مجموعٔه Point را اجرا نمایید. این فرمان همانند فرمان 
Divide عمل مى کند، با این تفاوت که به جاى تعداد قطعات تقسیم، 
فاصلٔه تقسیمات در آن تعیین مى شود. بنابراین، پس از انتخاب خط، 
عدد 30 را وارد کنید و Enter را بزنید. مشاهده مى نمایید که خط 
فوق به 4 قطعٔه 30 واحدى تقسیم مى شود و قطعه اى 20 واحدى 

نیز در انتهاى آن باقى مى ماند.

یا OSNAP، که در فصل سوم  ابزار »گیرٔه شکل ها«  در 
توضیح داده شد، گزینه اى با نام Node وجود دارد، که اگر فعال 
شود، هنگام ترسیم مى توانید با استفاده از مکان قرارگیرى نقطه ها، 
به آن ها  یا در واقع نشانگر ماوس مى تواند  انتخاب کنید  آن ها را 

گیر کند.

تمرین ١: شکل صفحٔه بعد را ترسیم نمایید. )راهنمایى: 
ابتدا دو خط مساوى و عمود بر هم از یک نقطه رسم و آن ها را 
به 6 قسمت مساوى تقسیم کنید. سپس تقسیمات را مانند شکل 
با فرمان Hatch درون آن را  انتها  به یکدیگر وصل نمایید و در 
یک درمیان پرکنید. در آخرین مرحله شکل ایجاد شده را با فرمان 
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Mirror قرینه سازى نمایید.(

٦ــ٢ــ نگارش متن در اتوکد
نگارش متن یکى از الزامات نقشه هاى ترسیمى در اتوکد 
است که در موارد متعددى، چون عنوان نقشه ها، فهرست فضاها، 
پایان  لذا اغلب در  نقشه و … کاربرد دارد.  توضیحات تکمیلى 
ترسیم نقشه ها، با استفاده از فرمان هاى متن نویسى اتوکد، نوشتار 
مورد نیاز درون آن ها قرار مى گیرد. فرمان هاى مذکور در بخش 

Text از منوى Draw قرار دارند. 

Multiline Text: در این روش پس از اجراى فرمان، 
نشانگر ماوس را به مکانى، که الزم است متن در آن جا نوشته شود، 
مى بریم و با کلیک و حرکت آن پنجره اى باز مى کنیم. این پنجره 
محدوده اى است که متن مورد نظر در آن جاى مى گیرد و چنان چه 
اندازهٔ متن نوشته شده بیش از ابعاد این پنجره باشد عرض پنجره 
محفوظ مى ماند و تنها به ارتفاع آن افزوده مى شود. توجه کنید که این 

پنجره تنها یک محدوده بوده و در صفحٔه ترسیم دیده نمى شود.

فرمان  تنظیمات  اصلى  کادر  پنجره،  بازکردن  از  پس 
Multiline Text در باالى صفحه ظاهر مى شود. محدودٔه پنجرٔه 
نمایش  به  مدرج  با عرض  مستطیل  یک  به صورت  نیز  تعیین شده 

درمى آید. 

محدودٔه  اندازٔه  فوق،  فرمان  اجراى  حین  در  مى توانید 
نگارش را، هم از نظر عرضى، و هم از نظر ارتفاعى تغییر دهید. 
به این منظور ماوس را بر روى عالمت  یا   ببرید و با 

کلیک و حرکت، اندازٔه مذکور را تنظیم نمایید.
باز  ابتدا در پنجرٔه اصلِى  به نگارش متن،  پیش از شروع 
شده، فونت )Font( و اندازٔه )Size( آن انتخاب مى شود. توجه 
نمایید که براى تعیین اندازه، مقدار عددى آن را باید تایپ کنید. 
هم چنین مى توانید حالت نوشتن متن را به صورت توپر )Bold(، کج 
 )Overline( و باال خط دار )Underline( زیرخط دار ،)Italic(

تنظیم کنید.

توجه کنید که اتوکد از دو مجموعه فونت استفاده مى کند: 
 Font اول فونت هاى ویژٔه اتوکد، که در مسیر نصب اتوکد شاخٔه
قرار دارند و پسوند همٔه این فایل ها shx است. دوم فونت هاى 
قرار  ویندوز  از مسیر نصب   Font که در شاخٔه ویندوز  عمومى 
مشاهده  پنجره  این  در  فونت ها  از  که  فهرستى  بنابراین،  دارند. 
مى کنید مجموعه اى از هر دوى این فونت هاست. براى تفکیک این 
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دو گروه فونت، اتوکد دو نوع عالمت در کنار آن ها نمایش مى دهد، 
که نشانٔه  براى گروه اول یعنى فونت هاى اختصاصى، و نشانٔه  

 براى گروه دوم یعنى فونت هاى عمومى به کار مى رود. 
تنظیم مى کنیم؛ هرچند   Color نیز از بخش رنگ متن را 
توصیه مى شود که رنگ متن از رنگ الیٔه اصلى اش تبعیت کند، یعنى 
گزینٔه ByLayer فعال باشد. دربارٔه الیه هاى اتوکد در فصل هاى 

آتى توضیح داده خواهد شد.

در ردیف دوم از امکانات این پنجره، مى توانید نوع چیدمان 
 ،)Left( چپ چین  حالت هاى  از  یکى  به  را  چند خطى  متن هاى 
وسط چین )Center(، راست چین )Right(، هم تراز )Justify( یا 
توزیع در عرض خط )Distribute( تغییر دهید. هم چنین فاصلٔه 

ارتفاعى خطوط را از طریق Line Spacing تنظیم کنید. 

براى استفاده از برخى عالمت ها )Symbol( در متن از 
روى  بر   @ عالمت  که  دکمه اى، 
و  مى کنیم  استفاده  دارد،  قرار  آن 
در  را  نظر  مورد  عالمت  چنان چه 
از  نداشتیم  آن  در  موجود  عالئم 
گزینٔه... Other استفاده مى کنیم و 
را  مذکور  عالمت  باز شده  پنجرٔه  از 
و  برمى گزینیم  آن  فونت مشخص  از 

به پنجرٔه متن فرا   مى خوانیم.

 Multiline Text هم چنین مى توانید در پنجرهٔ اصلى فرمان
 ،)Oblique Angle( زاویٔه متن اصلى نسبت به محور عمودى
فاصلٔه افقى بین کاراکترهاى متن )Tracking( و نسبت عرض به 

ارتفاع کاراکترها )Width Factor( را تعیین نمایید. 

یادآورى مى شود، بهتر است همٔه تنظیمات فوق، پیش از 
شروع به تایپ متن، اجرا شود. اما چنان چه ابتدا متن تایپ شد 
و الزم بود پس از آن، بعضى از این تنظیمات بر روى متن تغییر 
نماید، کافى است ابتدا با کلیک و حرکت ماوس روى آن بخش 
را  امکانات  این  و سپس  کنید  انتخاب  را  آن  نظر،  مورد  متن  از 

تنظیم نمایید.

در پایان براى تأیید و خروج از فرمان بر روى دکمٔه OK از 
پنجرٔه اصلى Multiline Text کلیک مى کنیم. هر زمان الزم بود 
تغییراتى در متِن نوشته شده بر روى صفحٔه ترسیم صورت گیرد، 
کافى است بر روى آن دوبار کلیک کنید تا مجددًا پنجرٔه اصلى 

Multiline Text باز شود و بتوانید امکانات آن را تغییر دهید.
فرمان  با  فرمان  این  تفاوت   :Single Line Text
Multiline Text آن است که باید ابتدا کلیٔه تنظیمات مربوط به فونت، 
اندازه، حالت و… را در قالب یک »شیوهٔ متن« )Text Style( ذخیره 
 ،Single Line Text نمود و آن گاه با استفاده از آن شیوه در فرمان
متن مورد نظر را به نگارش درآورد. براى دسترسى به شیوه هاى متن 

از منوى Format فرمان Text Style را اجرا مى کنیم.
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شیؤه  یک  تنها  باز  شده  پنجرٔه  در  که  مى شود  مالحظه 
نام Standard قرار دارد؛ هرچند ممکن است در برخى  با  متن 
نگارش هاى اتوکد شیوه هاى دیگرى نیز به جز Standard وجود 
داشته باشد. بهتر است براى تنظیم شیؤه متن، Standard را تغییر 
ندهید زیرا چنان چه در آینده بخواهید اجزائى ازاین فایل را به فایل 
اعمال  که  تغییراتى  است  ممکن  دهید  انتقال  دیگر  کامپیوترى  یا 
نموده اید، به دلیل هماهنگ نبودن با شیؤه Standard در مقصد، 

به حال اولیه باز گردد.

بنابراین، براى استفاده از پنجرٔه حاضر و اجراى تنظیمات 
متن، با دکمٔه New ... یک شیؤه جدید و با نام دل خواه )مثالً 

Style 1( بسازید.

بخش هاى قابل تنظیم عبارت اند از:
Font: فونت

کج،  کج،  توپر  )توپر،  متن  حالت هاى   :Font Style
معمولى(

Height: ارتفاع متن )که چنان چه صفر قرار داده شود 
هنگام اجراى فرمان Single Line Text از کاربر پرسیده خواهد 

شد.(
Upside down: حالت معکوس یا وارونه نوشته  شدن متن 

)مانند  (
Backwards: حالت تغییر جهت متن که از راست به چپ 

است )مانند  (  
Vertical: حالت عمودى یا از باال به پایین نوشتن متن 

)مانند  (
Width Factor: نسبت عرض به ارتفاع حروف

به  نسبت  متن  کاراکترهاى  زاویٔه   :Oblique Angle
محور عمودى

پس از اجراى همٔه تنظیمات مربوط به شیؤه جدید، براى 
 Set Current دکمٔه Single Line Text فعال سازى آن در فرمان
را در همین پنجره کلیک مى کنیم تا در باالى پنجره، نام شیوهٔ جدید، 
در مقابل عبارت: Current text style، به نمایش درآید. در انتها 
دکمٔه Apply را مى زنیم و از پنجرهٔ Text Style خارج مى شویم.

اولین  اکنون فرمان Single Line Text را اجرا کنید. 
با  که  است  تایپ  مکان شروع  تعیین  کاربر  از  اتوکد  درخواست 
در  مى شود.  پرسیده   Specify start point of text عبارت 
نقطه اى از صفحه کلیک کنید یا آن که مختصات دقیق محل متن 
 Text Style را وارد نمایید. اکنون چنان چه ارتفاع متن را در
 Specify صفر داده باشید در این جا مقدار آن از طریق عبارت
height پرسیده مى شود. در این صورت، یا براى آن عددى وارد 



٣٧

کنید و یا با حرکت ماوس بر روى نقطٔه دوم کلیک کنید تا فاصلٔه 
کلیک اول و دوم به عنوان ارتفاع متن در نظر گرفته شود. در این 
 Specify با عبارت مرحله زاویٔه قرارگیرى متن بر روى صفحه 
rotation angle of text پرسیده مى شود. براى نوشتن متن در 
راستاى مستقیم، عدد صفر را براى این زاویه به اتوکد مى دهیم. 
اکنون اتوکد آمادهٔ نوشتن متن است. در این روش هیچ محدوده اى 
به راحتى مى تواند هر  نظر گرفته نمى شود و کاربر  براى متن در 
متنى و با هر اندازه اى را تایپ کند. هم چنین مى توانید متن را در 
چند خط وارد کنید. یعنى در انتهاى هر خط Enter را بزنید تا به 
ابتداى خط بعدى برود. در انتها براى پایان یافتن فرمان باید دوبار 

Enter  را بزنید.
هر زمان که مجددًا فرمان Single Line Text را اجرا کردید 
و خواستید عبارتى را در ادامٔه آخرین متن تایپ کنید کافى است به 
جاى تعیین مکان متن، تنها یک Enter بزنید. در این صورت، دیگر 
به وارد کردن ارتفاع و زاویٔه متن نیاز نیست؛ چرا که اتوکد مقدار آن 

را از آخرین متن نوشته شده دریافت مى کند.
تایپ کنید  متفاوت  با شیوه اى  اگر خواستید متن دیگرى 
شیوه اى  ایجاد  از  پس  و  بروید   Text Style پنجرٔه  به  مجددًا 
جدید، آن را فعال )Current( نمایید و بعد از خروج، دوباره فرمان 
Single Line Text را اجرا مى کنید. چنان چه شیوه اى را قبالً 
ایجاد نموده اید، تنها کافى است به پنجرٔه Text Style بروید و با 
 Set Current و زدن دکمٔه Styles کلیک بر روى آن در کادر

آن را فعال نمایید. 
کافى  نیز  نگارش   شده  متن هاى  از  هرکدام  براى تصحیح 
متن  ویرایش  آمادٔه  اتوکد  تا  کنید  کلیک  دوبار  آن  بر روى  است 
 ،)Modify( مذکور شود. توجه کنید که اکثر فرمان هاى ویرایشى
که در فصل قبل به آن ها اشاره شد، بر روى متون نگارش   شده نیز 

قابل اجرا هستند. 
روش هاى  تاکنون  اتوکد:  در  فارسى  متن  نگارش 
گوناگونى براى نوشتن متن فارسى در اتوکد ابداع گردیده است. اما 
عمومى ترین شیوه اى که در اکثر دفاتر معمارى و توسط نقشه کشان 
به کار مى  رود با نام »کاتب« شناخته مى شود و در این بخش کتاب نیز 

همین روش توضیح داده شده است. 

از دفاتر فنى و  بستٔه فایل هاى کاتب، که آن را مى توانید 
نقشه کشى تهیه نمایید و یا از طریق نشانى اینترنتى زیر دانلود نمایید، 
شامل دو سرى فایل است؛ اول فایل Kateb.lsp، که برنامٔه اصلى 
آن است و دوم مجموعه فایل هاى فونت فارسى، که از نوع shx یا 

اختصاصى اتوکد هستند. 
 http://www. pooyesh. com/palapal/pcprog/farsi ca.zip

برنامٔه   بار،  اولین  براى  فارسى  متن  با  کار  به  براى شروع 
اتوکد را ببندید. فونت هاى فارسى را به شاخٔه Font از مسیر نصب 

اتوکد کپى کنید. مثالً ممکن است این مسیر به صورت زیر باشد: 
              C:\Program Files\AutoCAD 2008 \ Fonts       
از مسیر   Support به شاخٔه فایل Kateb.lsp را  سپس 

نصب اتوکد کپى کنید. به طور مثال، این مسیر مانند زیر است: 
C:\Program Files\AutoCAD 2008 \ Support 

اکنون اتوکِد رایانٔه شما مى تواند از امکانات فارسى استفاده 
نماید. بنابراین، برنامٔه اتوکد را باز کنید. توجه کنید که مراحل فوق 
را فقط یک بار اجرا کنید و دفعات آینده، که از اتوکد استفاده 

مى کنید، به کپى مجدد این فایل ها نیاز ندارید. 
 Single براى نوشتن متن فارسى از روشى شبیه به روش
Line Text استفاده مى کنیم. ابتدا فرمان Text Style را اجرا 
نمایید و یک شیؤه جدید ایجاد کنید. در این شیؤه جدید یکى از 
 Backwards فونت هاى فارسى مربوط به کاتب را انتخاب و گزینٔه

را فعال نمایید و با تأیید از پنجره خارج شوید. 
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 Tools را از منوى  Load Application ...حال، فرمان
اجرا نمایید. در پنجرٔه باز شده از مسیر Support نصب اتوکد، 

فایل Kateb.lsp را انتخاب کنید و دکمٔه Load را بزنید تا برنامٔه 
فارسى اتوکد بارگذارى گردد. 

عبارت KATEB.LSP successfully loaded. در زیر 
پنجره به نمایش درمى آید که گویاى موفقیت برنامه در بارگذارى 
برنامٔه کاتب بوده است. اکنون از این پنجره خارج شوید و هر زمان 
که نیاز به تایپ فارسى داشتید، عبارت kateb را در خط فرمان 
تایپ کنید تا همانند فرمان Single Line Text نگارش متن به اجرا 
در آید. بر روى صفحه کلیک کنید و ارتفاع متن را تعیین نمایید 

و در نهایت، تایپ فارسى را شروع کنید. چنان چه هنگام نوشتن 
متن فارسى مالحظه کردید که متن اشتباهاً از چپ به راست تایپ 
مى شود و یا حروف فارسى به یکدیگر نمى چسبند، نگران نباشید و 
به تایپ خود ادامه دهید. در پایان، وقتى براى خاتمه دادن به تایپ 
فارسى دوبارEnter  را زدید متن از راست به چپ تغییر مى کند و 

کلیٔه حروف فارسى به یکدیگر خواهند چسبید. 

اتوکد  در  نقشه کشى  براى  جدیدى  فایل  که  زمان،  هر 
بازکردید، الزم است مراحل ایجاد شیؤه متن فارسى و بارگذارى 
برنامٔه کاتب را دوباره در آن انجام دهید. هم چنین توجه نمایید که 

هنگام تایپ فارسى باید چراغ Caps Lock بر   روى صفحه کلید 
خاموش باشد. 
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پرسش و تمرین
1 ــ فرمان Zoom Realtime به طور هم زمان چه فرمان هایى را مى تواند در محیط اتوکد اجرا نماید؟ 

2 ــ فرمان Zoom Previous چه محدودیت هایى در اجرا دارد؟ 
3 ــ فرمان هاى Zoom Extents و Zoom All چه تفاوتى با یکدیگر دارند؟ 

به وجود  اتوکد  از  تغییرات در چه بخش هایى  این  و  تغییر مى دهیم  را چگونه  ترسیم  و  نمایش  ٤  ــ واحدهاى 
مى آید؟ 

٥ ــ براى به دست آوردن مساحت و محیط بخشى از نقشه، چگونه عمل مى کنیم؟ 
٦ ــ تنظیمات Island detection در فرمان هاشور زدن، چه کاربردى دارد؟ 

٧ ــ تنظیمات فرمان رنگ آمیزى با فرمان هاشور زدن چه تفاوت هایى دارد؟ 
٨  ــ دو روش Divide و Measure، در تقسیم شکل ها به قطعات مساوى، چه تفاوتى با یکدیگر دارند؟ 

9ــ چه تفاوت هایى میان دو روش متن نویسى در اتوکد وجود دارد؟ 
10 ــ در روش Single Line Text چگونه مى توان با فونت هاى گوناگون متن نویسى انجام داد؟ 

٧ــ٢ــ ویرایش شکل ها در اتوکد
تنها  اتوکد  در  معمول  دیده شد، شکل هاى  که  همان طور 
اشکال هندسى ساده اى هستند که روش هاى مشخصى در ترسیم 
شکل هاى  رسم  به منظور  اتوکد،  از  بخواهیم  چنان چه  دارند. 
بر  ویرایشى  عملیاتى  بتوانیم  است  الزم  کنیم  استفاده  پیچیده اى 
روى آن ها اجرا کنیم. در نتیجه این ترسیمات باهم ترکیب مى شوند 
عملیات  در  مى گردد.  حاصل  موردنیاز  جدید  ساختارهاى  و 
ویرایشى همیشه الزم است تا بتوان شکل هاى موردنظر را انتخاب 
نمود. بنابراین، امکانات انتخاب )Selection( با عملیات ویرایش 
جزئیات  به  ابتدا  جا،  این  در  دارند.  مستقیم  ارتباط   )Modify(
روش هاى انتخاب در اتوکد مى پردازیم. سپس فرمان هاى متداول 

ویرایش را معرفى خواهیم کرد. 
ترکیب اجراى انتخاب شکل ها: در اغلب فرمان هاى 
ویرایشى اتوکد، دو روش متداول در  ترتیب انتخاب وجود دارد. 
روش اول به این صورت است که کاربر، پس از اجراى این فرمان 
ویرایش، شکل یا شکل هایى را انتخاب مى کند تا آن عملیات ویرایشى 
بر روى آن اعمال شود. به این روش، که تقریباً در همٔه فرمان هاى 
ویرایشى قابل اجراست، شیوهٔ Verb/ Noun یا دستور/ شىء گویند. 

در روش دوم، ابتدا شکل یا شکل هاى موردنظر را انتخاب مى کنند. 
سپس فرمان ویرایش اجرا مى شود و در نتیجه عملیات موردنظر بر 
آن شکل ها اعمال خواهد شد. به این روش، که در بیش تر فرمان هاى 
ویرایشى قابل اجراست، شیؤه Noun/Verb یا شىء/ دستور اطالق 
مى گردد. از آن جا که روش دوم در برخى فرمان ها قابل استفاده نیست 
در این فصل اجراى فرمان ها به شیوهٔ اول توضیح داده خواهد شد و در 

مواردى که روش شىء/ دستور نیز کاربردى است، ذکر مى گردد. 
روش هاى انتخاب شکل ها: در انتخاب شکل ها، جهت 
انجام عملیات ویرایشى، چهار روش کلى وجود دارد که در زیر 

بیان مى گردد. 
1ــ انتخاب تکى یا مجرد )Single Selection(: اگر 
کاربر بخواهد یک یا چند شکل را به صورت جداگانه انتخاب نماید، 

کافى است بر روى هرکدام از شکل ها کلیک نماید. 
 :)Window Selection( کامل  پنجرۀ  انتخاب  2ــ 
براى انتخاب چند شکل در کنار یکدیگر، مى توان پنجره اى کامل 
عملیات  شروع  براى  که  ترتیب  این  به  نمود.  باز  آن ها  پیرامون 
انتخاب، مى باید بیرون از شکل ها کلیک کرد و پنجرٔه کامل را از 
چپ به راست باز نمود. این پنجره، که خطوط آن به صورت پیوسته 
و رنگ داخل آن آبى نمایش داده مى شود، تنها شکل هایى را انتخاب 
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مى نماید که به صورت کامل درون پنجره قرار گرفته باشند. تصویر 
زیر چگونگى انتخاب به وسیلٔه پنجرهٔ کامل را نشان مى دهد. 

 :)Crossing Selection( برشى  پنجرۀ  انتخاب  3ــ 
براى انتخاب چندین شکل مجاور یکدیگر، مى توان به جاى پنجرٔه 
به چپ  این پنجره از راست  برشى استفاده نمود.  کامل از پنجرهٔ 
باز مى شود و خطوط آن منقطع و رنگ داخل آن سبز است. نوع 
انتخاب این پنجره به این ترتیب است که به جز شکل هاى درون پنجره، 
مواردى که به وسیلٔه پنجره قطع شده اند نیز انتخاب مى شوند. در 

تصویر زیر انتخاب توسط پنجرٔه برشى نمایش داده شده است. 

4ــ انتخاب کلى )All Selection(: اگر کاربر بخواهد 
کلیٔه شکل هاى موجود در صفحٔه  بر روى  را  ویرایشى  عملیاتى 
ترسیم اتوکد انجام دهد، مى تواند آن ها را به صورت کلى انتخاب 
نماید. بدین منظور الزم است تا هنگام انتخاب، به جاى استفاده 
 Enter را در خط فرمان تایپ نماید و All از نشانگر ماوس، کلمٔه
را بزند. باید توجه داشت که استفاده از این روش انتخاب، تنها 
در حالت ترتیبى دستور/ شىء امکان پذیر است و چنان چه بخواهیم 
همٔه شکل ها را در شیؤه شىء/  دستور انتخاب نماییم باید از منوى 
کمکى  دکمه هاى  از  یا  کنیم،  اجرا  را   Select All فرمان   Edit

Ctrl استفاده نماییم.  A

8 ــ٢ــ فرمان هاى ویرایش شکل ها 
کلیٔه فرمان هاى ویرایشى، که در این فصل بیان خواهد شد، 
از منوى Modify قابل اجرا هستند و نیز مى توان آن ها را از طریق 
دکمه هاى نوار ابزار Modify که در زیر نمایش داده شده، اجرا 

نمود. این فرمان ها به شرح زیرند: 

حذف )Erase(: به منظور حذف شکل ها، پس از اجراى 
 Select یک یا چند شکل موردنظر را در جواب ، Erase فرمان
مى زنیم.  را   Enter دکمٔه  انتها  در  و  مى کنیم  انتخاب   Objects
دکمٔه این فرمان به این شکل  است و به صورت شىء/ دستور 

نیز قابل اجراست. 
جابه جایى )Move(: اگر الزم باشد مکان شکلى در صفحٔه 
ترسیم تغییر کند، از فرمان Move استفاده مى کنیم، یا دکمٔه   
یا  فرمان جابه جایى، شکل  اجراى  از  پس  مى شود.  گرفته  به کار 
شکل هاى موردنظر را انتخاب مى کنیم و Enter را مى زنیم. سپس 
نقطه اى از صفحٔه رسم به عنوان نقطٔه مبنا )Base Point( تعیین 
 Specify base point مى شود. این تعیین نقطه که در پاسخ سؤال
صورت مى گیرد، مى تواند هم مختصات دقیق آن تایپ شود و هم با 
استفاده از ماوس بر روى صفحٔه ترسیم کلیک شود. نقطٔه مبنا به 
این منظور تعیین مى شود که با جابه جا شدن آن نقطه، کل شکل هاى 
انتخاب شده نیز در همان راستا و با همان اندازه جابه جا شوند. پس 
 Specify second از تعیین نقطٔه مبنا باید در پاسخ به درخواست
point ، نقطٔه دوم به اتوکد داده شود. در واقع فاصلٔه بین نقطٔه 
مبنا و نقطٔه دوم میزان جابه جایى است که براى شکل هاى انتخاب 
شده درنظر گرفته شده است. براى تعیین نقطٔه دوم نیز مى توان هم 
از ماوس و هم از تایپ مختصات استفاده نمود و کاربر باید توجه 
داشته باشد که مختصات نقطٔه دوم را مى تواند به صورت نسبى 
نیز وارد کند )یعنى نسبت به نقطٔه مبنا(. در تصویر زیر چگونگى 

جابه جایى یک شش ضلعى منتظم به نمایش درآمده است. 
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بنابراین، مراحل اجراى فرمان Move ، مختصرًا به صورت 
زیر است: 

اجراى فرمان Move ← انتخاب شکل ها ← Enter  تعیین 
مختصات نقطٔه مبنا ← تعیین مختصات نقطٔه دوم

چنان  چه فرمان Move به صورت شىء / دستور اجرا شود 
ترتیب اجرا به صورت زیر تغییر مى کند: 

تعیین   ← Move فرمان  اجراى   ← شکل ها  انتخاب 
مختصات نقطٔه مبنا ← تعیین مختصات نقطٔه دوم 

فرمان هاى  از  یکى  شکل ها  کردن  کپى   :)Copy( کپى 
نقشه کشى است. بسیارى  پراستفاده در ترسیمات و  کاربردى و 
تا شکلى پیچیده که رسم گردیده، در نقاط  از اوقات الزم است 
دیگرى از نقشه نیز کپى شود تا از رسم مجدد آن خوددارى گردد. 
به این ترتیب، فرمان کپى اتوکد قابلیت تکثیر شکل ها را به تعداد 
نامحدودى در اختیار کاربران قرار مى دهد. روش اجراى فرمان 
کپى تقریباً همانند جابه جایى )Move( است. به این ترتیب که پس 
یا استفاده از دکمٔه    Modify از منوى Copy از اجراى فرمان
  ، شکل ها انتخاب مى شوند و نقطٔه  مبنایى براى شروع کار تعیین 
مى گردد. سپس نقطٔه دوم در فاصله اى مشخص از نقطٔه مبنا به 
اتوکد داده مى شود. در نتیجه شکل، ضمن جابه جا شدن، کپى نیز 
مى شود. اما تفاوت این فرمان با فرمان جابه جایى در آن است که 
پس از تعیین نقطٔه دوم، اجراى عملیات کپى تمام نمى شود، بلکه 
مى توان چندین نقطه تعیین نمود و به ازاى هر نقطه، یک رونوشت 
 Enter از شکل موردنظر تهیه کرد. براى اتمام عملیات از دکمٔه
استفاده مى شود. بنابراین، ترتیب اجراى عملیات کپى به صورت 

زیر خواهد بود: 
تعیین   ← Enter  ← انتخاب شکل ها   ← فرمان  اجراى 
مختصات نقطٔه مبنا ← تعیین نقطٔه دوم ← تعیین نقطٔه سوم ← 

 Enter ← … ← تعیین نقطٔه چهارم
چنان چه فرمان کپى از شیوهٔ شىء/ دستور اجرا گردد ترتیب 

به صورت زیر تغییر مى کند: 
تعیین   ←  Enter  ← فرمان  اجراى   ← انتخاب شکل ها 
مختصات نقطٔه مبنا ← تعیین نقطٔه دوم ← تعیین نقطٔه سوم ← 

 Enter ← … ← تعیین نقطٔه چهارم
تصویر زیر کپى شدن یک بیضى را نمایش مى دهد. 

تمرین ٢: تصاویر زیر را از طریق کپى ایجاد نمایید.
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َدَوران )Rotate(: فرمان Rotate در منوى Modify یا 
دکمٔه  در نوار ابزار، به منظور ایجاد دوران با زاویه اى معین، 
در یک یا چند شکل به کار مى رود. در چرخاندن یا دوران دادن 
به شکل، دو اطالعات اصلى مورد نیاز است. اول مرکز دوران 
و دوم زاویٔه دوران. بنابراین، وقتى فرمان Rotate اجرا مى شود 
را  موردنظر  یا شکل هاى  ابتدا شکل  پیشین،  فرمان هاى  همانند 
انتخاب مى کنیم و سپس دکمٔه Enter را مى زنیم. آن گاه در پاسخ 
به سؤال Specify base point ، نقطه اى را به عنوان مرکز دوران 
 ،  Specify rotation angle تعیین مى کنیم و در نهایت در پاسخ به
زاویٔه دوران با واحد درجه و در جهت مثلثاتى )برخالف جهت 
عقربه هاى ساعت( به اتوکد داده مى شود. به منظور مشخص کردن 
مرکز و زاویٔه دوران مى توان هم از نشانگر ماوس استفاده کرد و هم 
مختصات و زاویه را به صورت عددى وارد نمود. بنابراین، اجراى 

مراحل فرمان Rotate به صورت زیر خواهد بود: 
تعیین   ←  Enter انتخاب شکل ها ←  فرمان ←  اجراى 

مختصات مرکز دوران ← تعیین زاویٔه دوران 
چنان چه این فرمان نیز به شیؤه شىء/ دستور اجرا گردد، 

ترتیب اجرا به این شکل تغییر خواهد نمود.
تعیین   ←  Enter  ← فرمان  اجراى  انتخاب شکل ها ← 

مختصات مرکز دوران ← تعیین زاویٔه دوران
تصویر زیر دوران یک پنج  ضلعى را حول یکى از رأس هاى 

آن نشان مى دهد.

به عملیات دوران، شکل  پرداختن  با  مالحظه مى کنید که 
اما  مى گردد.  پدیدار  یافته  دوران  شکل  و  مى شود  حذف  اول 
مى توان در حین اجراى فرمان Rotate، از شکل اصلى یک کپى 
تهیه نمود. به این منظور، پس از اجراى فرمان و انتخاب شکل ها 
و زدن Enter، پیش از تعیین نقطٔه مبنا، حرف C )ابتداى کلمٔه 

Copy( را تایپ مى کنیم و دکمٔه Enter را مى زنیم یا آن که، پس 
از کلیک راست، گزینٔه Copy را انتخاب مى کنیم. آن گاه مابقى 
فرمان را ادامه مى دهیم. به این ترتیب شکل اولیه و شکل دوران 
یافته، هر دو بر روى صفحٔه ترسیم باقى مى مانند. بنابراین، مراحل 
اجراى فرمان دوران به گونه اى که یک کپى از شکل اولیه تهیه شود 

به صورت زیر خواهد بود.
تایپ   ← Enter شکل ها ←  انتخاب   ← فرمان  اجراى 
حرف C و زدن Enter ← تعیین مختصات مرکز دوران ← تعیین 

زاویٔه دوران
آرایه سازى یا کپى منظم )Array(: اتوکد امکاناتى را به 
عنوان آرایه سازى در اختیار کاربران قرار داده است که با استفاده 
از آن مى توان شکل یا اشکالى را در فواصل منظم و به تعداد الزم 

کپى نمود. این فرمان به دو روش عملیات کپى را اجرا مى کند. 
1ــ آرایۀ مستطیلى )Rectangular Array(: در این 
روش از شکل هاى موردنظر، درفواصل منظم افقى و عمودى و 
با فواصل مشخص، کپى تهیه مى شود. در نهایت، به محصوالت 
افقى این فرمان، ردیف )Row(  و به محصوالت عمودى، ستون 
نیاز  مورد  اصلى  اطالعات  بنابراین،  مى شود.  گفته   )Column(
چهارتاست: تعداد ردیف ها، تعداد ستون ها، فاصله ردیف ها نسبت 
به هم و فاصلٔه ستون ها نسبت به یکدیگر. در تصویر زیر ستون ها، 
ردیف ها و فواصل آن ها در یک آرایٔه مستطیلى نمایش داده شده 

است. 

2ــ آرایۀ چرخشى )Polar Array(: در این شیوه، 
از شکل بر روى یک مسیر دایره اى کپى مى شود و فواصل منظم 
بین شکل ها را زاویه هایى مشخص مى کنند که هرکدام در آن دایره 
با مرکز ساخته اند. درواقع آرایٔه چرخشى ترکیب عملیات کپى و 
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دوران است. در این روش الزم است تعداد شکل ها و زاویٔه کلى، 
که از اولین شکل تا آخرین شکل بر روى دایره ساخته مى شود و 
نیز مرکز دوران، به اتوکد داده شود. در نمونٔه آرایٔه چرخشى زیر 
یک شکل به تعداد 8 عدد و با زاویٔه 360 درجه آرایه سازى قطبى 

شده است. 

 Array اکنون مستطیلى به ابعاد 20*35 رسم کنید. فرمان
را اجرا کنید یا دکمٔه     را بزنید. پنجرٔه زیر باز مى شود. 

 Rectangular Array عبارت  پنجره،  فوقانى  بخش  از 
کلیک  یا    Select objects دکمٔه  روى  بر  نمایید.  فعال  را 
کنید تا پنجره موقتاً بسته شود و بتوان براى انتخاب شکل ها آماده 
شد. سپس مستطیل را انتخاب کنید و Enter را بزنید تا مجددًا 
پنجرٔه آرایه باز شود. حال در بخش Row offset ، مقدار 50 
این  کنید.  وارد  را   25 مقدار   ،Column offset بخش  در  و 
دو، فواصل عمودى و افقِى ردیف ها و ستون هاى آرایه هستند. 
تعداد  دو،  این  بدهید.   4  Column عدد  به  و   6  Row عدد  به 
ردیف ها و ستون هاى آرایه اند. به منظور مشاهدٔه تغییرات اعمال 

شده مى توانید دکمٔه Preview را بزنید. به طور موقت آرایٔه ایجاد    
شده از مستطیل فوق نمایش داده مى شود. اگر خواستید مقادیر آن 
را مجددًا تغییر دهید از پنجرٔه باز شده، دکمٔه Modify را کلیک 
مى کنید و چنان چه آرایٔه موردنظر قابل قبول است مستقیماً دکمٔه 
Accept را مى زنید. دکمٔه Cancel نیز جهت انصراف و خروج 

از فرمان استفاده مى شود. 

مستقیماً  و  ببینید  را  فوق  نمایش  پیش  نخواهید  چنان چه 
فرمان را تأیید کنید، دکمٔه OK روى پنجرٔه آرایه را بزنید. توجه 
کنید که فواصل افقى و عمودى میان ردیف ها و ستون ها، فاصلٔه 
مرکز یک شکل تا مرکز شکل بعدى است. عالوه بر این فواصل را 
مى توانید به صورت عددى وارد کنید، مى توانید با کلیک بر روى 
دکمه هاى مقابل این دو عدد، فواصل افقى و عمودى را نیز، با 

استفاده از کلیک ماوس بر روى صفحٔه ترسیم، تعیین نمایید. 

ابعاد  به  مربع  یک  ابتدا  آرایٔه چرخشى،  از  استفاده  براى 
پنجرٔه  در   ،Array فرمان  اجراى  با  آن گاه  کنید.  رسم  دل خواه 
 Select را انتخاب کنید. با زدن دکمٔه Polar Array آن، گزینٔه
Objects ، مربع فوق را انتخاب نمایید و دکمٔه Enter را بزنید. 
در بخش Center point مختصات مرکز دوران را وارد مى کنید 
دکمٔه  بر  نمایید  تعیین  ماوس  با  را  نقطه  این  بخواهید  و چنان چه 
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 در مقابل آن کلیک کنید و در صفحٔه ترسیم، این نقطه را 
براى فرمان مشخص مى نمایید. در این تمرین مى توانید یکى از 
 Angle to fill نقاط رأس مربع را انتخاب کنید. سپس در بخش
زاویٔه سراسرى دوران یعنى از اولین شکل تا آخرین شکل را تعیین 
نمایید. در مقدار Total number of items نیز تعداد شکل هاى 
 Rotate items as نهایى آرایه را وارد مى کنید. چنان چه گزینٔه
تغییر مکان  آرایه سازى قطبى، ضمن  باشد، هنگام  copied فعال 
هرکدام از شکل ها، آن ها را با همان زاویه دوران مى دهد. اما اگر 
این گزینه را خاموش نمایید با انجام آرایه سازى، شکل هاى مذکور 
 Preview هیچ دورانى انجام نمى دهند. حال با استفاده از دکمٔه
مى توانید پیش نمایش آرایه را ببینید و همانند آرایٔه مستطیلى، آن 

را تأیید یا اصالح نمایید. 

از  با مرکزیت یکى  تصویر زیر مربعى را نشان مى دهد که 
آرایه سازى  درجه   360 زاویٔه  با  و  عدد   10 تعداد  به  رئوسش 

چرخشى شده است. 

 Rotate items as اگر شکل فوق را بدون فعال سازى گزینٔه
copied آرایه سازى نمایید حاصل به صورت زیر مى شود. 

چنان چه بخواهید فرمان Array را به صورت شىء/ دستور 
بخش  از  نیست  دیگر الزم  انتخاب شکل ها  از  پس  کنید.  اجرا 
Select Objects در پنجرهٔ باز شدهٔ Array استفاده نمایید و مابقى 

قسمت هاى فرمان مشابه قبل خواهد بود. 
  تمرین ٣: با استفاده از آرایٔه چرخشی و آرایه مستطیلی 

پالن یک گاز ٦ شعله را مطابق شکل زیر ترسیم کنید.

 قرینه سازى )Mirror(: هرگاه الزم باشد تا از شکلى، 
فرمان  از  شود  تولید  دیگرى  متقارن  شکل  خط،  یک  به  نسبت 
mirror یا دکمٔه  استفاده مى کنیم. در فرمان Mirror تنها باید 

دو نقطه از خط فرضِى تقارن مشخص باشد. 
به منظور اجراى عملیات قرینه سازى، مطابق شکل، ابتدا 
با فاصله اى دل خواه، از آن یک خط  نمایید و  یک بیضى رسم 
انتخاب  با اجراى فرمان Mirror، بیضى را  ترسیم کنید. آن گاه 
کنید و سپس دکمٔه Enter را بزنید. با استفاده از ابزار کمکى گیرٔه 
شکل ها )Object Snap( دو انتهاى خط را انتخاب کنید. سؤالى 
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به صورت زیر پرسیده مى شود که آیا مى خواهید شکل اولیه را حذف 
نمایید. چنان چه پاسخ مثبت به آن بدهید، بیضى اول حذف و شکل 
قرینه شده ایجاد مى گردد و اگر پاسخ منفى باشد هر دو شکل در 

صفحٔه ترسیم باقى مى مانند. 
Erase source objects?

محصول نهایى به صورت شکل زیر خواهد بود. توجه کنید 
که در فرمان Mirror الزم نیست خطى به عنوان خط آینه یا تقارن 
ترسیم شده باشد بلکه مى توانید خطى فرضى درنظر بگیرید که تنها 
دو نقطه از آن در صفحٔه ترسیم مشخص است و آن دو نقطه را 

هنگام اجراى فرمان به اتوکد بدهید. 

مراحل استفاده از فرمان قرینه سازى به ترتیب زیر خواهد بود.
اجراى فرمان ← انتخاب شکل ها ←   Enter ← تعیین نقطٔه 
اول خط تقارن ← تعیین نقطٔه دوم خط تقارن ← آیا شکل اولیه 

) Y/N (  حذف شود یا خیر؟
اگر فرمان Mirror به صـورت شـىء / دسـتور اجـرا شود 

به صورت روبه رو خواهد بود.

انتخاب شکل ها ← اجراى فرمان ← تعیین نقطٔه اول خط 
تقارن ← تعیین نقطٔه دوم خط تقارن ← آیا شکل اولیه حذف شود 

)Y/N( یا خیر؟
تمرین ٤: سه نمونه از تجهیزات تأسیساتی ساختمان را 
که به طور متقارن ترسیم می شوند مطابق تصویر زیر با استفاده از 

فرمان Mirror بکشید. 
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که  اوقات الزم مى شود  گاهى   :)Scale( تغییر مقیاس 
اندازٔه کلى مجموعه اى از شکل هاى ترسیم  شده تغییر کند؛ به طور 
مثال دو برابر یا نصف شود. در این حال از فرمان Scale یا دکمٔه   
 استفاده مى شود. اکنون یک شش ضلعى منتظم با ابعاد دل خواه 
برابر  نمایید. فرض کنید مى خواهیم این شش ضلعى را دو  رسم 
 Enter انتخاب کنید و با اجراى فرمان Scale، شکل را  کنیم. 
 )Base Point( را بزنید. در این حال برنامه از شما یک نقطٔه مبنا
مى خواهد. در پاسخ به سؤال Specify base point، با نشانگر 
ماوس بر روى یکى از رأس هاى شش ضلعى کلیک کنید و ببینید 
به نقطٔه فوق،  با حرکت ماوس و دور و نزدیک شدن آن  چگونه 

اندازهٔ شکل تغییر مى کند.

شکل  اندازٔه  تغییر  ضریب  به عنوان  را  دقیقى  مقدار  اگر 
)Scale Factor( مد نظر دارید مى توانید آن را در پاسخ به سؤال 
Specify scale factor تایپ کنید. مثالً در این تمرین عدد 2 را 
وارد مى کنیم. ابعاد شش   ضلعى دو برابر خواهد شد. در  واقع اتفاقى 
که مى افتد آن است که فاصلٔه هرکدام از نقاط شش ضلعى از نقطٔه 
مبناى تعیین شده دوبرابر خواهد شد. بنابراین، اگر نقطٔه مذکور بیرون 
از شکل تعیین شود، آن شکل به جز تغییر اندازه، جابه جا نیز خواهد 

شد. مراحل تغییر اندازٔه شکل ها به صورت زیر خواهد بود.
تعیین   ← Enter انتخاب شکل ها ←  فرمان ←  اجراى 

نقطٔه مبنا ← ورود ضریب تغییر اندازه
چنان چه فرمان Scale به صورت شىء / دستور اجرا گردد 

ترتیب عملیات بدین شکل تغییر مى نماید.
انتخاب شکل ها ← اجراى فرمان ← تعیین نقطٔه مبنا ← 

ورود ضریب تغییر اندازه

همانند فرمان دوران )Rotate(، در این فرمان نیز مى توان 
هنگام اجراى عملیات بر روى شکل، یک کپى از آن تهیه نمود. 
و  انتخاب شکل ها  و   Scale فرمان  اجراى  از  پس  منظور  بدین 
زدن دکمٔه Enter، پیش از انتخاب نقطٔه مبنا، ضمن تایپ حرف 
C )ابتداى کلمٔه Copy( دکمٔه Enter را مى زنیم یا با کلیک راست 
برروى صفحٔه ترسیم، گزینٔه Copy را انتخاب مى کنیم؛ آن گاه مابقى 
فرمان را به ترتیب قبل اجرا مى کنیم. پس مراحل اجراى فرمان تغییر 

مقیاس با استفاده از گزینٔه کپى به صورت زیر خواهد بود:
تایپ   ←  Enter شکل ها ←  انتخاب   ← فرمان  اجراى 
حرف C و زدن Enter ← تعیین نقطٔه مبنا ← ورود ضریب تغییر 

اندازه
کشیدگى خطى )Stretch(: گاهى ضرورت دارد اندازٔه 
برخى شکل ها فقط در یک راستا تغییر کند و در واقع در راستاى 
یک خط کشیده شود. در این حال از فرمان Stretch یا دکمٔه    
استفاده مى شود. براى اجراى فرمان Stretch ابتدا شکل زیر را 

با استفاده از مستطیل و سه ضلعى منتظم رسم کنید.

اکنون دکمٔه Enter را بزنید. به منظور ادامٔه فرمان، باید نقطٔه 
مبنایى )Base Point( از صفحٔه رسم تعیین شود. مى توانید رأس 
بیرونى مثلث سمت راست )مثلث انتخاب شده( را انتخاب کنید. 
حال مالحظه مى کنید که با جابه جا کردن این نقطه شکل تغییر طول 

اکنون فرمان را اجرا نمایید. توجه کنید که در این فرمان 
تنها روش انتخاب، پنجرٔه برشى )Crossing Selection( است. 
بنابراین، مطابق تصویر زیر پنجرٔه برشى را به گونه اى باز کنید که 
مثلث سمت راست، درون پنجره بیفتد و خطوط افقى مستطیل 

به وسیلٔه پنجره بریده شوند.
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شکل هایى که در فرمان Stretch انتخاب مى شوند از دو 
پنجرٔه  درون  کامالً  که  هستند  یا شکل هایى  نیستند  خارج  حالت 
انتخاب برشى قرار مى گیرند )این شکل ها تنها جابه جا مى شوند( و 
یا شکل هایى هستند که توسط پنجرٔه انتخاب برشى بریده شده اند. 
رئوسى از این شکل ها، که درون پنجره واقع اند، جابه جا مى شوند 
و اضالعى که پنجره، آن ها را قطع کرده است تغییر طول مى دهند. 
توجه کنید چنان چه در این فرمان، شکل ها به وسیلٔه یکى دیگر از 
روش هاى ذکر شده، انتخاب گردند تنها جا به جا خواهند شد و تغییر 

طول نمى دهند.
ترتیب اجراى فرمان Stretch به شرح زیر است:

اجراى فرمان ← انتخاب شکل ها به وسیلٔه پنجرٔه برشى ← 
Enter ← تعیین نقطٔه مبنا ← تعیین نقطٔه دوم

چنان چه این فرمان به صورت شىء / دستور اجرا گردد این 
ترتیب به صورت ذیل خواهد بود:

انتخاب شکل ها به وسیلٔه پنجرٔه برشى ← اجراى فرمان ← 

تعیین نقطٔه مبنا ← تعیین نقطٔه دوم
کپى موازى )Offset(: این فرمان که با استفاده از دکمٔه
  نیز اجرا مى شود در مواقعى به کار مى رود که الزم است از یک 
شکل به موازات خودش کپى شود، به گونه اى که کلیٔه نقاط شکل 
کپى شده نسبت به نقاط متناظرشان در شکل اول فاصله اى مساوى 
داشته باشند. در این فرمان شکل هاى مورد نظر فقط با روش تکى 
)Single( انتخاب مى شوند. یک مستطیل به ابعاد ٨0 × ١٤0، یک 

دایره به شعاع 55 و یک خط به طول دل خواه رسم کنید.
فرمان Offset را اجرا کنید. پیش از انتخاب شکل ها الزم 
است فاصلٔه کپى تعیین شود. مى توان آن را به صورت عددى وارد 
نقطه از صفحٔه رسم فاصلٔه آن دو  بر روى دو  با کلیک  یا  نمود و 
نقطه را به عنوان فاصلٔه کپى تعیین نمود. اکنون این فاصله را 15 
واحد وارد نمایید و Enter را بزنید. با نشانگر ماوس مستطیل را 
انتخاب کنید. در این مرحله الزم است جهت کپى مستطیل را تعیین 
کنید. کافى است با ماوس در داخل مستطیل کلیک کنید. مالحظه 
به فاصلٔه 15 واحد در داخل مستطیل  مى نمایید که یک مستطیل 
قبلى ایجاد مى شود. اکنون دایره را انتخاب نمایید و بیرون آن کلیک 
کنید. سپس خط را انتخاب کنید و در یکى از دو طرف خط کلیک 
نمایید. تا زمانى که دکمٔه Enter را نزده اید مى توانید به این عملیات 

کپى ادامه دهید.

مى دهد. در این مرحله کافى است مکان جدید این نقطه را تعیین 
نمایید تا شکل انتخاب    شده به اندازهٔ فاصلٔه نقطٔه مبناى اولیه تا نقطٔه 

جدید تغییر طول پیدا کند.

بنابراین، مراحل انجام کپى موازى به ترتیب زیر خواهد بود:
اجراى فرمان ← تعیین فاصلٔه کپى ← انتخاب شکل اول 
دوم ←  انتخاب شکل   ← اول  کلیک در جهت کپى شکل   ←

Enter ← … ← کلیک در جهت کپى شکل دوم
گردد،  اجرا  دستور   / طریق شىء  از  فرمان  این  چنان چه 

ترتیب زیر انجام خواهد شد:
انتخاب شکل اول ← اجراى فرمان ← تعیین فاصلٔه کپى 

دوم ←  انتخاب شکل  اول ←  کلیک در جهت کپى شکل   ←
Enter ← … ← کلیک در جهت کپى شکل دوم

زمانى  دکمٔه   یا   Break فرمان  از   :)Break( قطع 
و  نقطه، قطع  دو  را در  بخواهیم یک شکل  که  استفاده مى شود 
حدفاصل آن دو نقطه را حذف کنیم. فرمان قطع نیز تنها به روش 
تکى )Single( اجرا مى شود. اکنون با رسم یک شش ضلعى فرض 
 Break کنید مى خواهید یکى از ضلع هاى آن را حذف کنید. فرمان
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را اجرا کنید و شش ضلعى را انتخاب نمایید. در این حال اتوکد 
فرض مى کند که نقطٔه کلیک شده همان نقطٔه اول برش است. اما 
چنان چه مى خواهید مجددًا نقطٔه اول را براى فرمان تعیین نمایید، 
پس از تایپ حرف F دکمٔه Enter را بزنید )این حرف اول کلمٔه 
First است(. حال برروى ابتداى یکى از ضلع ها و سپس بر انتهاى 
مى توانید  نکنید  تایپ  را   F حرف  چنان چه  اما  کنید.  کلیک  آن 

مستقیماً نقطٔه دوم قطع شکل را تعیین نمایید. 

بنابراین، اجراى فرمان Break به دو صورت زیر امکان پذیر 
خواهد بود:

اجراى فرمان ← انتخاب شکل ← )با فرض نقطٔه انتخاب 
به عنوان نقطٔه اول قطع( ← تعیین نقطٔه دوم قطع

 Enter  ← F اجراى فرمان ← انتخاب شکل ← حرف
← تعیین نقطٔه اول قطع ← تعیین نقطٔه دوم قطع

شکل هایى که توسط فرمان Break انتخاب مى شوند از دو 
حالت خارج نیستند یا شکل هاى باز هستند، که ابتدا و انتهاى آن ها 
به یک دیگر متصل نیست و محدودٔه انتخابى آن ها به سادگى قطع 
مى شود یا شکل هایى هستند که بسته اند و در این شکل هاى بسته 
انتخابى در کوتاه ترین مسیر حذف مى گردد.  حد فاصل دو نقطٔه 
تنها در حالتى که شکل مورد نظر دایره است، در جهت مثلثاتى 

انقطاع صورت مى گیرد.
 ،Break تمرین 5: شکل هاى زیر را، با استفاده از فرمان

ایجاد نمایید.

قطع در یک نقطه )Break at Point(: این فرمان نوعى 
از فرمان قطع است که به جاى دو نقطه، تنها یک نقطه در آن تعیین 
مى شود و بدون حذف هیچ بخشى، شکل مذکور فقط از یک نقطه 
به دو قسمت تفکیک مى گردد. این فرمان در منوى Modify وجود 
ندارد و تنها از طریق دکمٔه  اجرا مى شود. اکنون یک خط 
دل خواه رسم کنید و با اجراى این فرمان، آن را از وسط به دو نیم 

تقسیم نمایید. ترتیب اجراى فرمان به شرح زیر است.
اجراى فرمان ← انتخاب شکل ← تعیین نقطٔه تقسیم 

تالشى شکل ها )Explode(: بعضى از شکل هاى ترسیمى 
اتوکد با وجود آن که از چند بخش تشکیل شده اند، یک شىء واحد 
محسوب مى شوند و در عملیات انتخاب )Selection( همٔه اجزاى 
آن ها با هم انتخاب مى شوند. از این شکل ها مى توان به این موارد 
اشاره نمود: مستطیل، چند خطى، چند ضلعى منتظم. هرگاه الزم 
باشد اجزاى این شکل ها تفکیک  شوند و هرکدام  مستقل شوند، 
ترتیب  کرد.  دکمٔه    استفاده  یا   Explode فرمان  از  مى توان 

اجراى این فرمان به صورت زیر است. 
 Enter ←  اجراى فرمان ← انتخاب شکل ها

چنان چه به صورت شىء / دستور اجرا شود شیوهٔ این فرمان 
به شکل زیر تغییر مى کند:

انتخاب شکل ها ← اجراى فرمان
فرمان   :)Chamfer( گوشه ها  کج کردن  یا  پخ زدن 
Chamfer یا دکمٔه  بر روى دو خط غیرموازى عمل مى کند. 
با اجراى این فرمان مى توان دو خط مذکور را به یک دیگر رسانید و 
در محل برخورد، خط کجى ایجاد نمود. این فرمان فقط به صورت 
 )Single( دستور / شىء اجرا شده و انتخاب هاى آن از نوع تکى
است. فرمان Chamfer بدین ترتیب عمل مى کند که چنان چه دو 
خط مورد نظر  به یک دیگر نرسیده باشند آن ها را به هم مى رساند و 
در نقطٔه برخورد یک پخ ایجاد مى کند و اگر این دو خط از همدیگر 
عبور کرده بودند آن ها را کوتاه  نموده و از محل برخورد، این پخ 

را به وجود مى آورد.
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در فرمان Chamfer، دو فاصلٔه لبه هاى پخ از نقطٔه برخورد 
خط ها اهمیت دارد. این دو اندازه در شکل زیر با d1 و d2 نمایش 

داده شده اند.

اجرا مى شود الزم است   Chamfer فرمان که  بار  اولین 
مذکور  فرمان  اجراى  از  پس  لذا  تعیین شوند.  فاصله  دو  این  تا 
حرف d )ابتداى کلمٔه distance( را تایپ کرده و دکمٔه Enter  را 
 Specify first chamfer distance مى زنیم. در پاسخ به سؤال
مقدار فاصلٔه اول )d1( را وارد مى کنیم و Enter را مى زنیم. سپس 
 Specify Second  chamfer را در برابر سؤال )d2( فاصلٔه دوم
distance به برنامه مى دهیم و Enter را مى زنیم. اکنون، به روش 
انتخاب فردى )Single( ابتدا خط اول و سپس خط دوم را انتخاب 

مى کنیم تا فرمان به پایان رسد.
دفعات آینده، که فرمان Chamfer  اجرا مى گردد، فواصل  
d1 و d2 به صورت پیش فرض همان مقادیرى، که در آخرین اجرا 

تعیین شده بودند، در نظر گرفته مى شود. لذا مى توان دیگر فاصلٔه 
جدیدى وارد نکرد و تنها دو خط مورد نظر را انتخاب نمود. در 
ترسیماتى که کاربر مایل است دو خط را به یک دیگر برساند، اما 
پخ ایجاد نکند، مى تواند فواصل فوق الذکر را صفر تعیین کند. 

بنابراین، مراحل اجراى فرمان Chamfer به صورت زیرند، با این 
توضیح که بخش داخل پرانتز تنها هر زمان که الزم است اعداد 

فواصل تغییر کنند، اجرا مى شود.
اجراى فرمان  ← )تایپ d و سپس Enter ← تعیین فاصلٔه 
 )← Enter تعیین فاصلٔه دوم و سپس  ←  Enter اول و سپس

انتخاب خط اول ←   انتخاب خط دوم
که  نیز،  دکمٔه   یا   Fillet فرمان   :)Fillet( گرد کردن 
به منظور گردکردن محل برخورد دو خط استفاده مى شود، همانند 
فرمان Chamfer عمل مى کند. با این تفاوت که در این فرمان به 
جاى وارد کردن دو مقدار d1 و d2 ، شعاع کمانى، که گوشٔه موردنظر 
را گرد مى کند، به اتوکد داده مى شود. در این فرمان نیز، که تنها 
از طریق دستور / شىء اجرا مى گردد، مقدار شعاع )r( یک مرتبه 
به برنامه داده مى شود و در دفعات بعدى اجرا، دیگر به ورود مجدد 

این شعاع نیاز نیست. 

مراحل اجراى این فرمان به ترتیب زیر است:
اجراى فرمان ← )تایپ r و سپس Enter ← تعیین شعاع 

گرد  شدن و Enter←( انتخاب خط اول ← انتخاب خط دوم
اصالح لبه ها و تقاطع ها )Trim(: فرمان Trim که با 
فرمان هاى  پرکاربردترین  از  یکى  اجراست  قابل  نیز  دکمٔه   
ویرایشى در انواع ترسیمات، از جمله نقشه کشى با اتوکد است. 
بسیارى اوقات الزم است در محل تقاطع شکل هاى ترسیمى اتوکد، 
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بخش هاى اضافى یک شکل اصالح یا در  واقع حذف شود. مثالً 
در شکل  زیر ممکن است بخواهیم بخشى از دایره را، که درون 

مستطیل قرار گرفته است، حذف نماییم.

ترسیمى  شکل هاى  اکثر  روى  بر  که   ،Trim فرمان  در 
اتوکد کار مى کند، همیشه دو گروه از شکل ها وجود دارند. اول 
شکل هایى که بخشى از آن ها حذف مى شود )در مثال فوق دایره(؛ 
دوم شکل هایى که محدودهٔ حذف را مشخص مى کنند )در مثال فوق 
مستطیل(. بنابراین، در اجراى این فرمان همیشه دو مرحلٔه انتخاب 
وجود دارد. مرحلٔه اول انتخاب بر روى شکل هاى گروه دوم اجرا 
مى شود و مرحلٔه دوم انتخاب بر روى شکل هاى گروه اول به انجام 
 Trim مى رسد. اکنون، با رسم مثال فوق )مستطیل و دایره(، فرمان
را اجرا و مستطیل را انتخاب کنید. سپس دکمٔه Enter را بزنید 
و بر روى لبٔه داخلى دایره کلیک کنید تا حذف شود. براى پایان 

فرمان دکمٔه Enter را بزنید.

Trim  تمرین 6: اکنون در ادامه و با استفاده از فرمان
شکل فوق را به صورت زیر اصالح نمایید. 

در فرمان Trim  کلیٔه انتخاب ها مى توانند هم به صورت تکى 
و هم با استفاده از پنجره هاى انتخاب صورت گیرند. در نگارش هاى 
قدیمى اتوکد، انتخاب مستقیم مرحلٔه دوم مى بایست به صورت تکى 

اعمال مى شد. این محدودیت در اتوکد 2008 وجود ندارد.
روش دیگرى که در اجراى فرمان Trim وجود دارد در 
مواقعى است که تعداد اصالحات مورد نیاز، از حد معمول بسیار 
بیش تر است و انتخاب مرحلٔه اول این فرمان گسترده است. لذا 
در این حالت از انتخاب مرحلٔه اول صرف نظر مى شود و اتوکد 
فرض مى کند که کلیٔه شکل هاى موجود در محیط ترسیم، به عنوان 
محدوده هاى اصالح، در نظر گرفته مى شوند. حال، شکل هاى زیر 

را با ابعاد دل خواه ترسیم نمایید. 

فرمان  Trim را اجرا نمایید و بدون انتخاب هیچ شکلى 
یک مرتبه Enter را بزنید. اکنون مى توانید مستقیماً مرحلٔه دوم را 

انتخاب و لبه هاى مورد نظر را اصالح کنید، به گونه اى که در پایان، 
تصاویر فوق به صورت زیر تصحیح شده باشند.
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زیر  صورت  به دو   Trim فرمان  اجراى  مراحل  بنابراین 
خواهد بود:

اجراى فرمان ← انتخاب شکل هاى محدودٔه اصالح ←  
Enter ← انتخاب لبه هاى شکل هاى اصالحى جهت حذف ←   

Enter
لبه هاى شکل هاى  انتخاب   ← Enter ← فرمان  اجراى 

 Enter ← اصالحى جهت حذف
چنان چه فرمان Trim به صورت شىء / دستور اجرا شود 
به عنوان  شده اند،  انتخاب  فرمان  اجراى  از  قبل  که  شکل هایى 
محدوده هاى اصالح، در نظر گرفته مى شوند و لذا ترتیب اجراى 

فرمان به این قسم خواهد بود:
لبه هاى  انتخاب   ← فرمان  اجراى  شکل ها ←  انتخاب 

Enter ← شکل هاى اصالحى جهت حذف
امتداد    دادن شکل ها )Extend(: فرمان Extend یا دکمٔه 
، عملیاتى معکوس Trim اجرا مى کند. به این ترتیب که مى تواند 
شکلى را امتداد دهد تا به شکل دوم برسد. بنابراین َاشکال این 
فرمان نیز دو گروه اند: شکل هایى که باز هستند و باید از یک سو 
یا هر دو سو امتداد یابند، دوم شکل هایى که محدوده هاى امتداد 
را مشخص مى نمایند. همانند فرمان Trim، در این فرمان نیز پس 
از اجرا، ابتدا شکل هاى گروه دوم انتخاب مى شوند و پس از زدن 
Enter، لبه هایى از شکل هاى اول، که باید امتداد یابند، انتخاب 
مى شوند. مثالً در شکل زیر براى امتداد   دادن خط و رسانیدن آن به 
 Enter دایره را انتخاب مى کنیم و ،Extend دایره، پس از اجراى
را مى زنیم. سپس انتهاى سمت راست خط را انتخاب مى کنیم.

روش دوم اجراى فرمان Extend  نیز به  این ترتیب است 
را   Enter هیچ شکلى،  انتخاب  بدون  فرمان،  اجراى  از  پس  که 
مى زنیم و لبه هاى مورد نظر از شکل هاى اول را انتخاب مى کنیم. 
این لبه ها، تا نزدیک ترین شکلى که در صفحٔه ترسیم به آن ها وجود 
دارد، امتداد مى یابند. بنابراین، مراحل اجراى فرمان Extend به 

دو صورت زیرند:
 ← امتداد  انتخاب شکل هاى محدودٔه  اجراى فرمان ← 

Enter ← انتخاب لبه هاى شکل ها جهت امتداد ← Enter

اجراى فرمان ← Enter ← انتخاب لبه هاى شکل ها جهت 
Enter ← امتداد

اجرا  شىء/دستور  به صورت   Extend فرمان  چنان چه 
شود شکل هایى که قبل از اجراى فرمان انتخاب شده اند، به عنوان 
اجراى  ترتیب  لذا  مى شوند.  گرفته  نظر  در  امتداد،  محدوده هاى 

فرمان به این قسم خواهد بود:
لبه هاى  انتخاب  فرمان ←  اجراى   ← شکل ها  انتخاب 

Enter ← شکل ها جهت امتداد
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تمرین و پرسش
1ــ انتخاب پنجرهٔ کامل )Window( و پنجرٔه برشى )Crossing( چه تفاوتى با یک  دیگر دارند؟ 

)All( در چه موارد و چه  انتخاب کلى  آموخته اید فکر مى کنید روش  را  ویرایشى  فرمان هاى  که  اکنون  2ــ 
فرمان هایى مى تواند کاربرد داشته باشد؟

در  نظر شما  به  دارد؟  کاربردى  )Array( چه  آرایه سازى  فرمان  در   Rotate items as copied  گزینٔه 3ــ 
آرایه سازى، بیش تر از حالت فعال این گزینه استفاده مى شود یا از حالت غیرفعال آن؟

4ــ در چه مواردى مى توان در فرمان قرینه سازى )Mirror( حذف کردن شکل اولیه را در پایان اجراى آن 
اعمال نمود؟

5  ــ فرمان Scale و Stretch چه تفاوت هایى با یک دیگر دارند؟
6  ــ فرمان تالشى شکل ها )Explode( در چه زمان هایى مورد استفاده قرار مى گیرد؟

7ــ فکر می کنید فرمان پخ زدن )Chamfer( و گرد کردن )Fillet( در ترسیم نقشه هاى تأسیساتی چه کاربردهایى 
مى تواند داشته باشد؟
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فصل سوم 

آماده سازی نقشه ها 

هدف های رفتاری: پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود: 
١ــ با ایجاد الیه های جدید در اتوکد اجزای نقشه درون الیه ها را مدیریت کند. 

٢ــ ویژگی های نمایشی اجزای الیه ها را تغییر دهد. 
3ــ بلوک های مورد نیاز برای استفاده های بعدی بسازد. 

٤ــ از اشکال ترسیم شده گروه ایجاد کرده و آن را در مکان های مورد نیاز به کار گیرد. 
5ــ اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد را توضیح دهد. 
٦ــ شیوه های اندازه گذاری را تعریف و تنظیم کند. 

٧ــ اندازه گذاری شکل ها را به روش گوناگون انجام دهد. 
٨ ــ از فرمان پالت و تنظیمات آن برای چاپ نقشه ها استفاده کند. 

٩ــ از ترسیمات انجام شده در محیط اتوکد خروجی گرافیکی دریافت نماید. 
١٠ــ فایل های آسیب دیده در اتوکد را تنظیم و بازسازی کند. 

١١ــ ذخیره سازی فایل های پشتیبان را مدیریت کند. 
١٢ــ فایل های نقشٔه اتوکد را از تعاریف اضافی پاک سازی کند. 
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از آن جایى که اتوکد در ترسیم و سازماندهى نقشه ها یک برنامٔه 
کامالً حرفه اى است، باید ذخیره کردن اجزاى ترسیمى این نقشه ها در 
فایل مورد نظر، از نظم و مدیریتى خاص برخوردار باشد. منظم کردن 
گروه بندى  و  ذخیره سازى  نام گذارى،  نقشه ها،  مشابه  بخش هاى 
قسمت هاى تکرارى در اتوکد، هم به عملیات کار و کنترل نقشه ها 
سرعت مى بخشد، و هم در گزارش هاى نهایى و استفادٔه مجدد از 
اطالعات در نقشه هاى آتى کمک شایانى مى کند. در این فصل سعى 
بر آن است تا ضمن ترسیم یک پالن ساده، مدیریت فایل این نقشه 

نیز مد نظر قرار گیرد. 

ـ اىجاد الىه    ها و مدىرىت  اجزاى نقشه درون الىه ها ـ٣ـ ١ـ
اتوکد براى کاربران خود این امکان را ایجاد کرده است 
که بتوان اجزاى مشابه از ترسیمات نقشه ها را در داخل الیه هاى 
مختلفى از فایل ذخیره نمود تا بخش هاى مشابه نقشه به سادگى و به 
تفکیک در دسترس باشند. به طور مثال، نقشه کشان هر مجموعه از 
دیوارها، درها، پنجره ها، پله ها، مبلمان، اندازه گذارى، متن ها و … 

را به طور مجزا در درون الیه هاى مربوطه ذخیره مى کنند. 
که  این  ضمن  است.  ساده  بسیار  اتوکد  در  الیه ها  با  کار 
امکانات متنوع و قابلیت هاى پیچیده اى در اختیار شما قرار خواهد 
داد، که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد. اکنون براى شروع به 
کار با الیه ها، یک فایل جدید را در اتوکد باز کنید. براى ایجاد 
اجرا   Format منوى  از  را   Layer...فرمان الیه ها  مدیریت  یا 
مى کنیم و یا در نوار ابزار Layers بر دکمٔه  کلیک مى نماییم. 
چنان  چه این نوار ابزار در محیط اتوکد وجود ندارد، آن گونه که در 
فصل قبل آموختید، آن را به محیط اضافه نمایید. با اجراى فرمان 
صورت  به   Layer Properties Manager پنجرٔه   Layer...

زیر باز مى شود. 

مالحظه مى کنید که همیشه یک الیٔه 0 در فایل اتوکد وجود 
دارد که تاکنون آن چه در صفحٔه ترسیم، کشیده مى شد در این الیه 
قرار مى گرفت. حال براى ایجاد نظم در ترسیمات، ابتدا باید الیه هایى 
را به این پنجره اضافه کنیم. به این منظور بر دکمٔه New Layer، که 
به صورت   نمایش داده شده است، کلیک کنید. الیٔه جدیدى 
با نام Layer 1 ایجاد مى شود. مى توانید این نام را پاک کنید و نام 

دل خواه خود را تایپ نمایید. 

به همین ترتیب الیه  هایى ایجاد نمایید. 

وىژگى هاى الىه ها: هر الیٔه اتوکد داراى ویژگى هاى مربوط 
به خود است. شکل هاى ترسیم شده در هر الیه نیز همان ویژگى ها را 
به خود خواهند گرفت. بخشى از این ویژگى ها، مشخصات نمایشى 
اجزاى الیه بر صفحٔه ترسیم است و بخشى نیز به مدیریت الیه ها 

مربوط مى شوند. در زیر، ویژگى هاى الیه ها معرفى مى گردند. 
Status: این ویژگى که با نام »وضعیت« شناخته مى شود، 
حالت »جارى بودن« یک الیه را تعیین مى کند. الیه اى که جارى 
باشد، ترسیمات در آن قرار مى گیرند. بنابراین، هیچ گاه نمى توان 
بیش از یک الیٔه جارى داشت. براى جارى شدن یک الیه، پس 
از انتخاب آن، بر دکمٔه Set Current که به صورت    نمایش 
، که در کنار نام الیه  داده مى شود کلیک مى کنیم و یا بر عالمت  
و در ستون Status قرار گرفته است، دوبار کلیک مى کنیم. اکنون 
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الیه اى را فعال کنید. مالحظه مى نمایید که در باالى پنجره در برابر 
عبارت: Current Layer نام الیه  به نمایش درآمده است. این به 
آن معناست که پس از خروج از این پنجره و اجراى رسم در صفحٔه 

ترسیم، شکل هایى که ایجاد مى شوند، در این الیه  قرار مى گیرند. 

»روشن/خاموش«  صورت  به  که  ویژگى  این   :On/Off
نیز بیان مى شود، مى تواند یک الیٔه اتوکد را در یکى از دو حالت 
روشن یا خاموش قرار دهد. چنان چه یک الیه خاموش شود کلیٔه 
از  ناپدید مى گردند. پس  ترسیم  از صفحٔه  آن  در  اشکال موجود 
روشن کردن الیه، این اجزا دوباره در صفحٔه ترسیم ظاهر مى شوند. 
یا  به دلیل تراکم  از این ویژگى  در زمان هایى استفاده مى شود که 
شلوغ بودن ترسیمات، کنترل رسم به سختى اجرا مى شود. در این 
حال الیه هاى غیر ضرورى خاموش مى شوند تا حداقل اطالعات 
مورد نیاز در صفحٔه ترسیم به نمایش درآید. براى خاموش  کردن 
الیه کافى است بر روى عالمت  در ردیف آن الیه کلیک کنیم 
تا به صورت  در آید و براى روشن کردن، مجددًا بر این چراغ 

خاموش کلیک مى کنیم. 
زیر  صورت  به  پیغامى  کنید  خاموش  را  جارى  الیٔه  اگر 
به شما هشدار مى دهد که در حال  آن  ظاهر مى شود که مضمون 
خاموش کردن الیه اى هستید که قرار است رسم شکل ها در آن اتفاق 
بیفتد. براى روشن ماندن الیه، دکمٔه Yes و براى خاموش کردن آن 

دکمٔه NO را مى زنید. 

و  روشن  ویژگى  به  شبیه  ویژگى  این   :Freeze/Thaw
خاموش است. وقتى الیه اى به حالت Freeze قرار داشته باشد، 
اجزاى آن در صفحٔه ترسیم نمایش داده نمى شوند و وقتى به حالت  

براى  آیند.  درمى  نمایش  به  آن  اجزاى  مجددًا  Thawبرمى گردد 
Freeze کردن یک الیه باید بر عالمت        در ردیف الیه کلیک 

کنید تا به صورت  درآید.  
این است که در حالت  تفاوت حالت Off و Freeze در 
Freeze هیچ عملیاتى بر روى اجزاى الیه اجرا نمى شود و تقریباً الیه 
و اجزاى آن از محیط اتوکد حذف شده فرض مى شوند. بنابراین، 
نمى توان الیٔه جارى را به صورت Freeze درآورد. اگر بخواهید 
به این کار اقدام کنید پیغام زیر ظاهر مى شود، که به شما مى گوید 

نمى تواند الیٔه جارى را Freeze کند. 

هم چنین اگر بخواهید الیٔه Freeze شده اى را به صورتى 
جارى درآورید، بازهم پیغام خطایى به شکل زیر ظاهر مى شود. 

گروهى  فرمان هاى  عملیات  در  الیٔه Freeze شده  اجزاى 
و دسته جمعى اتوکد به حساب نمى آیند. مثالً وقتى در فرمان هاى 
 )All Selection( ویرایشى، براى انتخاب شکل ها از انتخاب کلى
استفاده مى شود شکل هاى الیٔه Off انتخاب مى شوند اما شکل هاى 
الیٔه Freeze انتخاب نمى گردند. وقتى از فرمان  هاى بزرگ نمایى 
شکل هاى  محدودٔه  مى کنیم  اجرا  را   Zoom Extents فرمان 
الیٔه Off ــ با وجود خاموش بودن الیه و ناپیدا بودن شکل ها ــ 
در صفحٔه ترسیم نشان داده مى شود اما محدود ٔه شکل هاى الیٔه 
Freeze در آن قرار نمى گیرد. هم چنین فرمان Regen، که بازسازى 
شکل هاى صفحٔه ترسیم را اجرا مى نماید، بر روى شکل هاى الیٔه 

Freeze عمل نمى کند. 
باز«  »قفل/  نام  با  که  این خصوصیت   :Lock/Unlock
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شناخته مى شود، امکان تغییرات بر روى شکل هاى ترسیم شده در 
یک الیه را کنترل مى کند. زمانى که یک الیه قفل است مى توان 
ترسیمات جدیدى را در آن اعمال کرد، اما نمى توان هیچ گونه عملیات 
نمود.  اجرا  این شکل ها مى شود،  تغییر  به  منجر  که  را،  ویرایشى 
بنابراین، اجزاى یک الیٔه قفل شده، در صفحٔه ترسیم دیده مى شود و 
امکان ترسیم در آن الیه وجود دارد. پس مى توان یک الیٔه قفل شده 
را به صورت جارى در آورد. براى قفل کردن یک الیه باید بر عالمت

  در ردیف آن الیه کلیک کنید تا به صورت  در آید.  
Color: ویژگى رنگ الیه ها کمک مى کند تا کاربر اشکال 
موجود در الیه هاى مختلف را، با توجه به اختالف رنگى، آن ها از 
یکدیگر تشخیص دهد. براى تغییر رنگ یک الیه، بر روى عالمت

 Select Color کلیک مى کنیم. آن گاه پنجرٔه Color در ستون  
باز مى شود. این پنجره روش هاى مختلفى را براى انتخاب رنگ 

در اختیار کاربر قرار مى دهد. 

با عنوان »نوع خط« ترجمه  Linetype: این ویژگى که 
تعیین  الیه  آن  در  را  اشکال  خطوط  نمایش  چگونگى  مى شود، 
به صورت  نوع خط  این  پیش فرض  به صورت  مى کند. همیشه 
خط پیوسته یا ممتد )Continuous( در نظر گرفته مى شود. اما 
اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم بر روى عبارت Continuous، که 
وضعیت فعلى نوع خط را نشان مى دهد، کلیک مى کنیم تا پنجرٔه 

Select Linetype باز شود. 

مالحظه مى شود که در حال حاضر تنها یک نوع خط، یعنى 
همان ممتد، در این پنجره وجود دارد. براى استفاده از دیگر نوع 
خط هاى موجود در اتوکد باید آن ها را بارگذارى نمود. به این 
 Load or کلیک کنید تا پنجرٔه Load... منظور بر روى دکمٔه

Reload Linetypes باز شود. 

در این پنجره مى توانید هر یک از نوع خط هاى موجود در 
نوع  اکنون  نمایید.  انتخاب  را   Available Linetypes لیست 
ACAD را، که نوعى از خط چین است،  ISO03W100 خط
انتخاب کنید و دکمٔه OK را بزنید. این نوع خط به پنجرٔه قبلى 
اضافه مى شود. حال، دوباره دکمٔه ...Load را بزنید و نوع خط 

ACAD را نیز بارگذارى نمایید.  ISO07W 100
»ضخامت  تعیین کنندٔه  که  ویژگى  این   :Lineweight
خط« شکل هاى یک الیه است، بیش تر به منظور رعایت اصول 
نقشه کشى، که در آن هر گروه از اجزاى نقشه با ضخامتى خاص 
ترسیم مى شوند، به کار مى رود. در پنجرٔه مدیریت الیه هاى اتوکد 
عبارت Default در ستون ضخامت خط و در برابر همٔه الیه ها درج 
شده است. مى توان ضخامت خطوط را هنگام انجام تنظیمات پالت 
تعیین نمود. لذا از آن جا که اغلب نقشه کشان حرفه اى اتوکد این 
کار را مى کنند، این مقدار براى همٔه الیه ها به صورت پیش فرض 
)Default( قرار گرفته است. اما چنان چه بخواهیم این مقدار را 
براى هر الیه تنظیم نماییم، باید بر عبارت Default کلیک کنیم تا 

پنجرٔه Lineweight باز شود. 
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در این پنجره ضخامت ها با واحد میلى متر نوشته شده و به 
راحتى مى توان آن ها را انتخاب کرد. 

Plot: این قابلیت تعیین می کند که یک الیه در هنگام پالت، 
بر روی کاغذ چاپ شود یا خیر. اگر بر روی عالمت  در مقابل هر 
ردیف از الیه ها کلیک کنید به صورت   درمی آید و این به معنای آن 

است که دیگر اجزای این الیه برای چاپ در نظر گرفته نمی شود.

دسترسى سرىع به الىه ها هنگام کار در صفحۀ ترسىم 
روشن/ وضعـیت،  مانند  الیـه ها  مدیریتى  ویژگـى هاى 
ابزار  نوار  از  را مى توان  باز  خاموش، Freeze/Thaw و قفل/ 
Layers تغییر داد. مثالً براى فعال کردن الیٔه Window  کافى 
است پنجرٔه کشویى الیه ها را در این نوار ابزار باز و بر روى این 

الیه کلیک کنیم. 

نماىش ضخامت خطوط بر روى نقشه: همان طور که 
متوجه شده اید، ضخامت خط هاى تنظیم شده در پنجرٔه مدیریت 
نمایش داده نمى شوند. این ضخامت ها  الیه ها در صفحٔه ترسیم 
در هنگام پالت بر روى کاغذ اثر مورد نظر را مى گذارند. اما شما 
مى توانید در صفحٔه ترسیم نیز همین ضخامت ها را بر روى اشکال 

ایجاد شده در این الیه ها مشاهده نمایید. به این منظور کافى است 
که دکمٔه LWT را در نوار وضعیت فعال کنید. 

٢ــ٣ــ تغىىر وىژگى هاى نماىشى اجزاى الىه ها به 
صورت خاص 

در  ترسیم شده  تمامى شکل هاى  اتوکد  نظام الیه هاى  در 
الیه، از ویژگى هاى نمایشى آن الیه تبعیت مى کنند. این ویژگى ها 
کاربر  اگر  اما  خط.  ضخامت  خط،  نوع  رنگ،  از:  عبارت اند 
بخواهد این ویژگى ها را براى یک یا بعضى از اجزاى الیه ها تغییر 
دهد، اتوکد این امکان را در نوار ابزار Properties در اختیار 

او قرار مى دهد. 

انتقال مشخصات از ىک شکل به شکل دىگر: اتوکد 
تا به واسطٔه آن بتوان  فرمانى را در اختیار کاربران قرار مى دهد 
مشخصات یک شکل را به دیگر شکل ها منتقل نمود. این فرمان 
منوى  در  و  است  شده  شناخته   Match Properties عنوان  با 
Modify قرار دارد. هم چنین مى توان آن را با استفاده از دکمٔه

   در نوار ابزار Standard اجرا نمود. 

پس از اجراى فرمان Match Properties، ابتدا بر روى 
شکل مبدأ و سپس بر روى همٔه شکل هاى مقصد کلیک مى کنیم. 

این فرمان، هر چه از مشخصات شکل ها را، که قابل تغییر 
باشد، از شکل مبدأ به شکل مقصد انتقال مى دهد. مثالً اگر دو 
شکل هم الیه نباشند، شکل مقصد به الیٔه شکل مبدأ وارد مى شود. 
هم چنین اگر هر دو از جنس هاشور باشند، الگوى هاشور اول 
به دومى منتقل مى شود و چنان چه از نوع متن باشند، شیؤه متن 
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به دومى منتقل مى گردد.  و فونت و سایر مشخصات متنى اولى 
 Match Properties مى توان براى اتوکد تعریف نمود که فرمان
چه ویژگى هایى را از شکل اول به شکل هاى بعد منتقل نماید. به 
این منظور، پس از اجراى فرمان و انتخاب شکل اول، باید حرف 
با کلیک  یا  نمود   Enter و تایپ  را   )Settings کلمٔه )ابتداى   S
راست ماوس بر روى صفحٔه ترسیم، گزینٔه Settings را از پنجرٔه 
 Property Settings باز شده انتخاب نمود. بدین ترتیب پنجرٔه
باز مى شود و مى توان ویژگى هایى را، که الزم نیست از یک شکل 

به شکل دیگر منتقل گردد، غیر فعال نمود. 

همٔه  مى توان  کلى  به طور  شکل:  مشخصات  مشاهدۀ 
مشخصات یک شکل را در اتوکد مشاهده نمود و موارد قابل تغییر 
را به صورت انحصارى تغییر داد. براى نمایش مشخصات هر 
 Modify شکل، ابتدا آن را انتخاب مى نماییم. سپس از منوى
فرمان Properties را اجرا مى کنیم و یا از دکمٔه  در نوار 
ابزار Standard استفاده مى کنیم و یا آن که از دکمه هاى کمکى 

Ctrl+1 کمک مى گیریم.

و  مى شود  باز  آن  پنجرٔه   Properties فرمان  اجراى  با 
مشخصات شکل انتخاب شده را به نمایش مى گذارد. 

اجراى  و  شده  ترسیم  خط هاى  از  یکى  انتخاب  با  مثالً 
Properties، پنجرٔه مذکور به صورت فوق باز مى شود. مالحظه 
مى کنید که در بخش General مشخصاتى هم چون الیه، رنگ، 
نوع خط، ضخامت خط و … به نمایش درآمده است که همگى 
در همین جا قابل تغییر هستند. یکى از این مشخصات که براى 
خطوِط داراى نوع خط غیر از ممتد )مثالً خط چین( کاربرد دارد 
Linetype scale است. این ویژگى مقیاس قطعات خط چین را 
تنظیم مى کند؛ بنابراین، زمانى که خط چین درشت باشد این عدد را 

کوچک و زمانى که خط چین ریز است آن را بزرگ مى کنیم. 
در بخش 3D Visualization مشخصٔه مصالح آن وجود 
دارد، که مربوط به بحث سه بعدى سازى اتوکد است و از مقولٔه 
این کتاب خارج است. در بخش Geometry مشخصات ترسیمى 
خط، مانند مختصات ابتدا و انتهاى آن، طول خط و زاویٔه آن به 

نمایش در  آمده اند.

٣ــ٣ــ ساخت بلوک ها
بلوک ها یکى از روش هاى متداول استفاده از شکل هاى 
تکرارى در اتوکد هستند. در بسیارى مواقع، یک شکل در نقشٔه 
اتوکد بارها تکرار مى شود و از آن جا که در موارد مختلف با اندازه ها 



5٩

یا زوایاى متفاوتى در نقشه قرار مى گیرد، نمى توان تنها با اجراى 
فرمان Copy آن را در مکان هاى مورد نیاز استفاده نمود. 

براى ساخت بلوک، از منوى Draw فرمان Block گزینٔه 
...Make را اجرا مى کنیم. این فرمان را مى توان با استفاده از 

دکمٔه   در نوار ابزار Draw نیز به کار گرفت. 

پنجره  این  در  مى شود.  باز   Block Definition پنجرٔه 
ابتدا نام بلوکى را که مى خواهیم ایجاد کنیم در کادر Name تایپ 

مى کنیم.  

در بخش Base Point نقطٔه مبناى قرارگیرى بلوک تعیین 
دیگر  نقاط  در  بلوک  قرارگیرى  مکان شروع  نقطه  این  مى شود. 
 Pick صفحٔه ترسیم را تعیین مى نماید. بر دکمٔه   در کنار عبارت
Point کلیک کنید. پنجره موقتاً ناپدید مى شود. بر نقطٔه مورد نظر 

کلیک کنید. 
 Objects پنجرهٔ ساخت بلوک دوباره ظاهر مى شود. در بخش
شکل هایى که متعلق به این بلوک هستند تعیین مى شوند. بر روى دکمٔه  
 ، کنار عبارت Select Objects، کلیک کنید تا پنجرهٔ بلوک 
ناپدید شود. آن گاه شکل های مربوط را انتخاب کنید و Enter را 

بزنید تا پنجره مجددًا ظاهر گردد. 

در باالى این بخش نیز پیش نمایش کوچکى از دِر مورد نظر 
نشان داده شده است. در این جا سه گزینٔه انتخابى وجود دارد. این 
سه گزینه تعیین مى کنند که، پس از خروج از پنجره و ساخت بلوک، 

این دو شکل انتخاب شده چه تغییرى داشته باشند. 
Retain: با انتخاب این گزینه شکل انتخاب شده به همین 

صورت در صفحٔه ترسیم باقى خواهد ماند و تغییرى نمى کند. 
شده  انتخاب  شکل  گزینه  این   :Convert to block

را به یک بلوک تبدیل مى کند. 
Delete: با این گزینه شکل انتخاب شده حذف مى گردد.

گزینٔه Retain را انتخاب کنید تا، پس از ساخت بلوک، 
شکل هاى فعلى به صورت تغییر نکرده باقى بمانند. در پنجرهٔ کشویى 
Block unit واحد اندازه گیرى بلوک را تعیین مى کنیم، که در این 

جا الزم است آن را بر روى Centimeters تنظیم نماییم.

در بخش Description نیز مى توانید توضیح دل خواهى 
براى بلوکى، که در حال ساختن آن هستید، تایپ کنید. در پایان 

دکمٔه OK را بزنید تا بلوک مورد نظر از این در ساخته شود. 
اکنون که واحد اندازه گیرى بلوک را بر روى سانتى متر 
تنظیم کردید، براى هماهنگى این بلوک با نقشٔه موجود، باید واحد 
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بنابراین،  نیز بر روى سانتى متر قرار دهید.  اندازه گیرى فایل را 
همان گونه که در قبل آموختید، با استفاده از فرمان... Units از 

منوى Format به این کار اقدام کنید. 
تمرىن ١: پالن یک سینک ظرف شویی یا کاسه روشویی 

را ترسیم کرده و به بلوک تبدیل کنید. 
فراخوانى بلوک ها در صفحۀ ترسىم

اکنون الزم است تا از بلوک ساخته شده در بخش هاى دیگر 
 Insert نقشه استفاده کنیم. به منظور فراخوانى بلوک از منوى
فرمان ...Block را اجرا مى کنیم یا دکمٔه  را از نوار ابزار 

Draw به کار مى گیریم. 

پنجرٔه Insert به صورت زیر باز مى شود. 

در کادر Name نام بلوک جدیدى که ساخته ایم مشاهده 
مى شود. اگر پنجرٔه کشویى آن را باز کنید نام هیچ بلوک دیگرى 
اتوکد  فایل  یک  در  را  بلوک  چندین  که  زمانى  نمى شود.  دیده 
داده  نشان  آن ها  از  کامل  فهرستى  پنجره  این  در  باشیم،  ساخته 
مى شود تا به هرکدام نیاز داریم آن را فراخوانى کنیم. این پنجره 
سه مشخصٔه اصلى بلوک را براى جاى گذارى در صفحٔه ترسیم 

از کاربر مى پرسد: 
باید  که  است  نقطه اى  مکان  این   :Insertion Point
نقطٔه مبناى بلوک ــ که هنگام ساخت آن را تعیین کردیم ــ در آن 

مختصات قرار گیرد. 

Scale: در این بخش مقیاس قرارگیرى بلوک بر صفحٔه 
ترسیم تعیین مى شود. اگر این مقدار 1 وارد شود بلوک، بدون هیچ 

تغییر اندازه اى، در صفحه قرار مى گیرد. 
روى  را  بلوک  چرخش  زاویٔه  عدد  این   :Rotation
صفحٔه ترسیم تنظیم مى کند، که چنان چه صفر وارد شود، بلوک با 
همان زاویه اى که ساخته شده است، روى صفحه قرار مى گیرد. 
 Specify On  screen در هر سه بخش فوق، گزینه اى با نام
وجود دارد که اگر فعال باشد، این مقدار بر روى صفحٔه ترسیم و 
هنگام ناپدید  شدن این پنجره از کاربر پرسیده مى شود؛ در غیر این 
صورت هرگاه گزینٔه مذکور فعال نشود، مقادیر مربوط به آن بخش در 
همین پنجره وارد مى شود. با نگاهى به این پنجره مشاهده مى کنید 
که به صورت پیش فرض تنها Insertion point، یعنى مختصات 

قرارگیرى بر روى صفحٔه ترسیم، تعیین مى شود. 
اکنون، OK را مى زنیم. مالحظه مى کنید که با ناپدید  شدن 
پنجرٔه Insert بلوک در نقطٔه مبنا به نشانگر ماوس مى چسبد و به 
همراه حرکت ماوس جابه جا مى شود.ماوس را به مکان موردنظرتان 

ببرید و کلیک کنید. 
توجه داشته باشید که همیشه شکل هاى مربوط به یک بلوک 
به همدیگر متصل مى شود و در واقع یک بلوک با تمام اجزایش یک 
شکل واحد محسوب مى شود و نمى توان در فرمان هاى ویرایشى 
اما  نمود.  انتخاب  تنهایى  به  را  بلوک  به  متعلق  اجزاى  از  یکى 
فعال شدن گزینٔه Explode در انتهاى پنجرهٔ Insert موجب مى شود 
که هنگام قراردادن بلوک فراخوانى شده در صفحٔه ترسیم، اجزاى 

آن از یکدیگر جدا شوند. 
تمرىن ٢: چند پالن سینک یا روشویی را که در تمرین قبل 
به بلوک تبدیل کرده اید با مقیاس های گوناگون و زوایای مختلف 

انتخابی در صفحه فراخوانی کنید. 
انتقال بلوک به دىگر فاىل ها: بلوک هایى که در یک فایل 
ساخته مى شوند و مورد استفاده قرار مى گیرند، به همراه آن فایل 
ذخیره مى شوند و هرگاه آن فایل دوباره در اتوکد باز شود، باز هم 
مى توان از آن بلوک ها استفاده نمود. اما اگر این فایل را ببندیم 
و فایل جدیدى را براى ترسیم نقشه باز کنیم دیگر آن بلوک ها در 
فایل جدید وجود ندارند. براى این که بتوان بلوک ساخته شده 
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را در دیگر فایل ها نیز به کار گرفت، اتوکد فرمانى را در اختیار 
کاربران قرار مى دهد.

نموده  طراحى   Write Block عنوان  با  فرمانى  اتوکد 
است، که مى تواند یک بلوک را به یک »فایل بلوک« تبدیل نماید. 

 wblock به منظور اجراى این فرمان باید در خط فرمان عبارت
 Write را بزنید. پنجرٔه Enter را تایپ کنید و w یا مختصر آن

Block باز مى شود. 

  پنجرٔه فوق امکان تبدیل هر بخش از نقشه را به صورت 
»فایل بلوک« دارد. در بخش Source اگر گزینٔه Block انتخاب 
به فایل تبدیل مى کند. چنان چه  شود یک بلوک ساخته شده را 
صورت  به  ترسیمى  نقشٔه  همٔه  شود  انتخاب   Entire drawing
نماییم،  انتخاب  را   Objects اگر  مى گردد.  ذخیره  بلوک  فایل 
همانند روش ساخت بلوک )Make Block(، مى توان تعدادى از 
شکل هاى موجود را به همراه نقطٔه مبنا )Base point( انتخاب 
 Base point و Objects نمود و مالحظه مى کنید که دو بخش
تنها در حالتى که گزینٔه Objects در زیر مجموعٔه Source فعال 

باشد، روشن اند. 
نام  و  مسیر  باید  پنجره  این  از   Destination بخش  در 

ذخیره    سازى فایل بلوک را در کامپیوترتان تعیین نمایید. همان گونه که 
 My Document مالحظه مى کنید، این مسیر به طور پیش فرض در
از حافظٔه ویندوز انتخاب شده و نام فایل نیز با همان نام تعیین گردیده 
است. اگر خواستیم مسیر و یا نام ذخیره سازى فایل را تغییر دهیم 

باید بر روى دکمهٔ … در کنار آن کلیک کنیم. 
با دکمٔه OK از فرمان خارج شوید. اکنون فایل بلوک ساخته 

شده است. 
حاال، فایل قبلى را ببندید و فایل جدیدى باز کنید. براى 
بستن فایل جارى مى توانید از منوى File فرمان Close را اجرا 
نمایید و سپس از منوى File فرمان New را کلیک کنید تا یک 

فایل جدید باز شود. 
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 Block... فرمان Insert اکنون، در فایل جدید از منوى
را اجرا کنید. در پنجرٔه باز شده خواهید دید که نام بلوک قبلی در 

اکنون براى وارد کردن فایل بلوک ساخته شده روى دکمٔه 
باز   Select Drawing File پنجرٔه  ...Browseکلیک کنید. 
 Write Block ـ که در مى شود. به مسیر ذخیره سازى فایل بلوکـ 

اکنون، محتواى فایل بلوک، به عنوان یک بلوک عادى، وارد 
این فایل مى شود. از این پس روش فراخوانى بلوک، همانند قبل است 
و با تنظیم مکان قرارگیرى، مقیاس و دوران، بلوک مورد نظر را در 
فایل جدید قرار مى دهیم. ضمناً با ورود فایل بلوک به این فایل جدید، 
بلوک مورد نظر در حافظٔه آن قرار مى گیرد و از این پس مى توان آن 

را از لیست بلوک هاى موجود در فایل فراخوانى نمود. 

پنجرٔه کشویى فهرست بلوک ها وجود ندارد. این به دلیل آن است 
که فایل جدیدى را باز کرده ایم.

 Open ـ  بروید و فایل بلوک را انتخاب کنید و دکمٔه ایجاد نمودیدـ 
را بزنید. 

استفاده از فاىل هاى بلوک آماده: مشاهده نمودید که 
بلوک هاى  از  زیادى  تعداد  بتواند  اتوکد  کاربر حرفه اى  اگر یک 
مورد نیاز در اتوکد را بسازد و به صورت فایل بلوک ذخیره کند، 
در تمامى نقشه ها امکان استفاده از این بلوک ها را خواهد داشت. 
چنین عملیاتى را بسیارى از مهندسین مشاور یا دفاتر فنى مهندسى 
انجام داده اند و بعضاً آن را در بازار منتشر نموده اند و شما مى توانید 
با تهیٔه آن، به مجموعه اى غنى از انواع بلوک هاى کاربردى اتوکد ، 

دسترسى پیدا کنید. 
شرکت سازندٔه اتوکد نیز در نگارش هاى اخیر، کلکسیون 
کوچکى از انواع بلوک هاى نقشه هاى معمارى، عمران، مکانیک، 
برق و … تهیه نموده و درون نرم افزار قرار داده است، تا کاربران 

بتوانند از این مجموعه در فایل هاى خود استفاده نمایند. 
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براى استفاده از این بلوک ها ابتدا فایل نقشٔه قبلى را باز 
 Blocks کنید. در پنجرٔه مدیریت الیه ها یک الیٔه جدید با عنوان

گزینٔه  و  اجرا  را   Palettes فرمان   Tools منوى  از 

ایجاد کنید و رنگ دل خواهى براى آن انتخاب نمایید. سپس آن 
الیه را به صورت جارى درآورید. 

DesignCenter را کلیک نمایید. 

در  را  اتوکد  طراحى  امکانات  از  فهرستى  شده  باز  پنجرهٔ 
اختیار شما قرار مى دهد. از مسیر نصب اتوکد، مطابق تصویر زیر، 

مسیر بلوک هاى متریک را پیدا کنید. 
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فهرستى از بلوک هاى تأسیساتی سمت راست این پنجره به 
 Insert نمایش درمى آید. بر یک بلوک دوبار کلیک کنید تا پنجرٔه
Block باز شود و پس از انجام تنظیمات، این بلوک را در صفحه 

ترسیم خود قرار دهید. 
محیط  در  شما  کار  مزاحم   Design Center پنجرٔه  اگر 
اتوکد است مى توانید بر نوار آبى سمت چپ آن کلیک نمایید و آن 
را به سمت چپ یا راست صفحه هدایت کنید تا مانند نوارابزارهاى 
دیگر در کنار صفحٔه ترسیم قرار گیرد. براى بستن این پنجره نیز از 

عالمت  در گوشٔه آن استفاده مى کنید.
 

٤ــ٣ــ به کارگىرى گروه ها
امکان دیگرى به نام گروه سازى در اتوکد وجود دارد که 
نسبتاً ساده تر از قابلیت بلوک سازى است، اما فاقد همٔه ویژگى هاى 
ندارد. وقتى  نیز  به دیگر فایل ها را  انتقال  قابلیت  بلوک هاست و 
مى شوند،  گروه  به  تبدیل  اتوکد  محیط  اشکال  از  مجموعه اى 
مى توان همه را با هم انتخاب کرد و عملیات ویرایشى مانند کپى را 
براى همگى اجرا نمود. هر زمان که یک گروه را تغییر دهیم این 
عمال مى شود و در گروه هاى قبلى این تغییر  تغییر از این به بعد  ِا

مشاهده نمى  گردد. 
در خط فرمان عبارت group یا مخفف آن حرف g را تایپ 

کنید و Enter را بزنید تا پنجرهٔ Object Grouping باز شود. 

تایپ مى کنیم و دکمٔه  >Newرا مى زنیم.

با زدن دکمٔه >New پنجره موقتاً ناپدید مى شود و شما باید 
اشکالى را که متعلق به این گروه جدید هستند انتخاب نمایید. پس 
مجموعٔه موردنظر را انتخاب کنید و Enter را بزنید تا دوباره به 
پنجرٔه گروه بازگردید. مالحظه مى کنید که این گروه در فهرست 
نام گروه ها ایجاد شده و در ستون Selectable در برابر آن عبارت 
Yes  آمده است. این به آن معناست که کلیٔه اجزاى این گروه در 
عملیات ویرایشى با هم انتخاب خواهند شد. اکنون دکمٔه OK را 

بزنید تا از پنجرٔه فوق خارج شوید. 

اکنون فرض کنید مى خواهیم از این گروه یک کپى تهیه 
کنیم. فرمان کپى را اجرا نمایید و بر روى یکى از اجزاى این گروه 
کلیک کنید. همٔه اجزاى گروه با هم انتخاب مى شوند. آن را به 

مکان دوم ببرید و فرمان را پایان دهید. 
در حال حاضر در این پنجره هیچ گروهى ساخته نشده است. 
 Group Name براى ساخت گروه جدید ابتدا نام گروه را در کادر
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پرسش و تمرىن
1 ــ ویژگى  Status در تنظیم الیه ها چه اهمیتى دارد و به چند روش مى توان آن را تغییر داد؟ 

2 ــ تفاوت ویژگى On/Off و Freeze/Thaw در الیه هاى اتوکد چیست؟ 
3 ــ چه مواقعى الیه را قفل مى کنیم؟ 

٤ــ نوع خط هاى جدید را چگونه در اتوکد بارگذارى مى کنیم؟ 
ـ فرمان Match Properties چگونه کار مى کند؟  5 ـ

٦ــ گزینٔه Linetype scale در مشخصات شکل ها چه وظیفه اى دارد؟ 
٧ ــ انتخاب نقطٔه مبنا )Base point( در ساخت بلوک ها چه اهمیتى دارد؟ 

٨ ــ مزیت صدور فایل هاى بلوک به دیگر فایل هاى اتوکد چیست؟ 
٩ ــ گروه ها و بلوک ها چه تفاوتى با یک دیگر دارند؟
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٥ــ٣ــ اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد
یکى از آخرین مراحل نقشه کشى، مشخص کردن و نمایش 
نقشه کشان،  هرچند  است.  شده  ترسیم  نقشٔه  روى  بر  اندازه ها 
قرار  اما  مى کنند  ترسیم  مشخصى  مقیاس  با  را  خود  نقشه هاى 
دادن همٔه اندازه هاى مورد نیاز بر روى نقشه، کمک شایان توجهى 
خواهد بود به مجریان و ناظران و همٔه کسانى که در آینده از آن نقشه 
استفاده مى نمایند. خوانایى و درک یک نقشه وابستگى زیادى به 
کامل بودن اندازه هاى نمایش داده شده دارد. در اتوکد امکانات 
مفصلى براى اندازه گذارى نقشه ها فراهم شده، که در نگارش هاى 

اخیر آن بسیار توسعه یافته است.
مفهوم اندازه و اجزاى اندازه گذارى: وقتى در اتوکد 
اندازه گذارى بر روى یک فاصله صورت مى گیرد، شکل جدیدى 
داده  نمایش  آن  در  فاصله  آن  عددى  مقدار  که  مى شود  ترسیم 
اطالق   )Dimension( »اندازه«  جدید  شکل  این  به  مى شود. 

مى گردد. یک »اندازه« شامل بخش هاى زیر است: 
1ــ متن ىا Text ، که عدد اندازه را نشان مى دهد. 

عدد  که   ،  Dimension Line ىا  اندازه  خط  2ــ 
اندازه روى آن نوشته شده و فاصلٔه ابتدا تا انتهاى آن در واقع همان 
طول اندازه گذارى شده است. بعضى اوقات این خط در دو قطعه 

و در طرفین متن قرار مى گیرد. 
3     ــ خط هاى اتصال ىا Extension Line ، که فاصلٔه 
اندازه گذارى شده را به خط اندازه و متن آن وصل مى کنند. معموالً 

این خطوط نیز دو قطعه هستند. 
اتصال دهندٔه  که   ،)Arrowheads( پىکان ها  4ــ 
خط هاى اندازه به خط هاى اتصال اند و هرچند نام آن ها پیکان قرار 
داده شده اما مى توانند با عالمت هاى دیگرى هم چون نقطه، تیک، 

دایره و … نیز نمایش داده شوند. 

٦ــ٣ــ تعرىف شىوۀ اندازه گذارى و تنظىمات آن 
شیؤه  یک  همیشه  اندازه گذارى،  عملیات  آغاز  در 
اندازه گذارى )Dimension Style( تعریف مى شود. همان گونه که 
در فصل پنجم مالحظه نمودید، تعریف شیوه براى نگارش متن ها 
نیز در اتوکد وجود دارد )Text Style( . مزیت استفاده از شیوه 
)Style( در ترسیم یا ایجاد شکل ها این کمک را به کاربران مى کند 
که هماهنگى و نظم مشخصى در همٔه شکل ها به وجود آید و هر 
زمان که به اعمال تغییرى در آن شیوه نیاز بود، آن تغییر به صورت 
نیز  شده اند،  ایجاد  شیوه  آن  مطابق  که  اشکالى  همٔه  به  خودکار 
اعمال گردد. براى ایجاد یا تغییر شیوه هاى اندازه گذارى از منوى 
Format یا منوى Dimension فرمان Dimension Style را 

اجرا مى کنیم. 

 Dimension Style Manager ٔبا اجراى این فرمان پنجره
از شیوه هاى  فهرستى   Styles کادر پنجره،  این  در  مى شود.  باز 
اندازه گذارى موجود در فایل را نمایش مى دهد. اگر براى اولین بار 
ISO در آن مشاهده خواهد  این پنجره باز شود تنها یک شیوه 25
شد )ممکن است در برخى فایل ها یا نگارش هاى اتوکد این شیوه با نام 
Standard نشان داده شود(. این بدان معنى است که چنان چه کاربر 
بدون تعیین شیوهٔ اندازه گذارى، شروع به اندازه گذارى نقشه کند، آن 

ISO تبعیت خواهد کرد.  اندازه ها از شیوهٔ موجود یعنى 25
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از دکمٔه ...New استفاده  ایجاد یک شیؤه جدید  براى 
 Create New Dimension پنجرٔه این دکمه  با زدن  مى شود. 
Style باز مى شود. در کادر New Style Name نام شیؤه جدید 
را تایپ مى کنیم. پنجرٔه کشویى Start With  براى انتخاب مبناى 
اولیٔه این شیوه، براساس یکى از شیوه هاى موجود است. این بخش 
در شرایطى مورد استفاده قرار مى گیرد که بخواهید شیوه اى جدید، 
مشابه یکى از شیوه هاى قبلى، اما با تغییرات اندک نسبت به آن 
ایجاد نمایید. بنابراین، با انتخاب نام آن شیوه در این کادر، کلیٔه 
تنظیمات آن به عنوان شروع کار به این شیؤه جدید منتقل مى شود 
تا با تغییر آن ها، شیؤه جدید را اصالح نمایید. درحال حاضر ما 
است   ISO آن شیؤه 25 و  داریم  پیش رو  در  انتخاب  یک  تنها 
براى   Use for کشویى  پنجرٔه  در  است.  موجود  شیؤه  تنها  که 
اتوکد تعیین مى کنیم که این شیؤه جدید براى کدام یک از انواع 
اندازه گذارى مورد استفاده قرار بگیرد. دربارهٔ انواع اندازه گذارى 
در ادامٔه این فصل صحبت خواهد شد. هرگاه این بخش بر روى 
All dimensions تنظیم گردد، شیوهٔ جدید براى ایجاد همٔه انواع 

اندازه گذارى ها کاربردى خواهد بود. 

پس از تکمیل این قسمت ها دکمٔه Continue را مى زنیم 
 New پنجرٔه  آن گاه  برویم.  اندازه گذارى  تنظیمات  پنجرٔه  به  تا 
تغییرات در  با اعمال هرگونه  باز مى شود.   Dimension Style

ویژگى هاى شیؤه جدید، کلیٔه مشخصات اندازه گذارى هایى که از 
این پس مطابق این شیوه ایجاد مى گردند، سفارشى خواهد شد. 

بخش هاى مختلف پنجرٔه تنظیمات در زبانه هاى فوقانى آن 
قابل دسترسى هستند. این بخش ها به شرح زیرند: 

1ــ خطوط مربوط به اندازه گذارى )Lines(: در بخش 
Lines تنظیم هاى مربوط به خطوط اندازه )Dimension Lines( و 

خطوط اتصال )Extension Lines( تعریف مى شوند. 
 :)Symbols and Arrows( 2ــ نشانه ها و پىکان ها
مهم ترین تنظیمى که در بخش نشانه ها و پیکان ها اعمال مى شود تعیین 
کادر  در  است.  اندازه  دوسر خطوط  پیکان هاى  اندازهٔ  و  شکل 
Arrowheads در دو پنجرهٔ کشویى First و Second مى توان براى 

هریک از دو پیکان، یک نشانه مشخص نمود. 



٦٨

3ــ متن اندازه گذارى )Text(: در تنظیمات متن مى توان 
مشخصات تعیین شده براى یک شیوهٔ متن )Text Style( را به شیؤه 

4ــ جاى گىرى صحىح اجزاى اندازه )Fit(: مهم ترین 
وظیفٔه این حوزه، در شرایطى که محدودیت مکانى وجود دارد، 
تعیین وضعیت قرارگیرى اجزاى اندازه گذارى است. زمانى که 
اندازه گذارى بر روى یک فاصلٔه کوچک اعمال مى شود، معموالً 
قرارگیرى هر دو بخش متن اندازه و پیکان هاى دوسر خط اندازه 

 :)Primary Units( اندازه  اصلى  واحدهاى  5  ــ 
حاضر،  اندازه گذارى  شیؤه  در  که  مى کنید  تعیین  بخش  این  در 
واحدهاى  واحدى مشخص شوند.  با چه  درج شده  اندازه هاى 

اندازه گذارى منتقل نمود.

میان دو خط اتصال امکان ندارد. در این حال روش هاى مختلفى 
براى حل این مشکل وجود دارد و هریک از نقشه کشان یکى از 
آن ها را براى خود انتخاب مى کنند و برخى از آن ها در شکل زیر 

دیده مى شود. 

 Linear کادر  در  مربوطه  تنظیمات  سایر  و  طولى  اندازه هاى 
dimensions و واحدهاى اندازه هاى زاویه اى و تنظیماتشان در 

کادر Angular dimensions تعیین مى گردند. 
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6  ــ واحدهاى معادل )Alternate Units(: مى دانیم 
همٔه  اعداد مى توانند معادل هایى در واحدهاى دیگر داشته باشند. 
واحد  در  اینچ  معادل یک  ده دهى  واحد  در  سانتى متر   2/5 مثالً 

مهندسى است. بنابراین، اتوکد این امکان را فراهم کرده است که 
هنگام درج اندازه ها بر روى شکل ها، طول اندازه گذارى شده با 

دو واحد نشان داده شود. 

بعضى   :)Tolerance( اندازه گىرى  اختالف  7ــ 
اوقات در اندازه گیرى مشخصات یک محصول اختالفى وجود 
بنابراین،  است.  متفاوت  اندازه گیرى  دقت هاى  که  آن  یا  دارد 
به منظور جلوگیرى از اشتباه و یا جلب توجه مخاطبان به احتمال 
وجود اختالف در اندازه گیرى، آن اختالف را در اندازٔه ثبت شده 
درج مى کنند. این امکانات کم تر در نقشه کشى مورد استفاده قرار 
مى گیرد و بعضاً در نقشه کشى قطعات صنعتى و در رشتٔه مکانیک 

کاربرد دارد. 
با پایان یافتن تنظیمات مربوط به شیوهٔ اندازه گذارى مى توانید 
 Dimension Style Manager را بزنید و به پنجرهٔ اولیٔه OK دکمٔه
بازگردید. اکنون مالحظه مى کنید که شیؤه جدید اندازه گذارى اى 

که تعریف کرده اید، در ستون Style اضافه شده است. 

براى آن که از این پس با این شیوه بر روى شکل ها اندازه گذارى 
کنیم باید آن را به صورت جارى درآوریم )همان گونه که یک الیه را به 
صورت جارى درآوردیم(. به این منظور بر   روى نام شیوهٔ جدید کلیک 
 Current :را مى زنیم تا در مقابل عبارت Set Current مى کنیم و دکمٔه

dimension style نام این شیوه به نمایش درآید. 

هر زمان که خواستید تغییراتى در تنظیمات مربوط به یک 
شیؤه اندازه گذارى اعمال کنید، به همین پنجره بیایید و با انتخاب 
نام آن شیوه بر روى دکمٔه ...Modify کلیک کنید تا پنجرٔه هفت 
قسمتى تنظیمات، که توضیح داده شد، باز شود و امکان این تغییرات 

را براى شما فراهم نماید. 
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٧ــ٣ــ روش هاى اندازه گذارى شکل ها 
پس از تنظیم شیوهٔ اندازه گذارى و فعال کردن آن به صورت 
شیوهٔ جارى، مى توانیم از روش هاى گوناگونى، که در اتوکد به منظور 
درج اندازه بر روى شکل ها پیش بینى شده است، استفاده نماییم. این 
روش ها در منوى Dimension قرار دارند. مى توانید به جاى اجرا 
کردن این فرمان ها از منوى مذکور، نوار ابزار Dimension را فعال 

کنید تا بتوانید از دکمه هاى آن استفاده نمایید. 

در زیر به شرح این روش ها مى پردازیم. 
ـ خطى )Linear(: روش Linear به منظور اندازه گذارى  1ـ
فواصل افقى یا عمودى استفاده مى شود. با اجراى فرمان Linear بر 
روى دو نقطه، که مى خواهیم اندازٔه فاصلٔه افقى یا عمودى آن ها 
را درج کنیم، کلیک مى کنیم و ماوس را در جهتى که قرار است 
آن اندازه نشان داده شود حرکت مى دهیم و از شکل اصلى دور 
مى کنیم. با کلیک سوم مکان قرارگیرى خط اندازه و متن آن تعیین 

مى شود و فرمان پایان مى یابد. 

اندازه گذارى فاصله هاى  براى   :)Aligned( 2ــ ماىل
مایل )غیرافقى و عمودى( از فرمان Aligned استفاده مى شود. 
روش اجراى آن شبیه به روش Linear است به این ترتیب که دو 
نقطٔه موردنظر انتخاب مى گردد و با حرکت ماوس و کلیک سوم، 

مکان قرارگیرى اندازه تثبیت مى شود. 

3ــ طول کمان )Arc Length(: اگر بخواهیم طول هاى 
باید از فرمان Arc Length استفاده  مدور را اندازه گذارى کنیم 
نماییم. در این روش با اجراى فرمان و کلیک تنها بر روى کمان 
موردنظر، مکان قرارگیرى خط اندازه و متن آن را با حرکت ماوس 
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6ــ قطر )Diameter(: براى اندازه گذارى قطر دایره و کلیک دوم تعیین مى کنیم. 
از فرمان Diameter استفاده مى شود. روش آن دقیقاً مشابه فرمان 
Radius است؛ یعنى پس از انتخاب دایره، ماوس را به داخل یا 
بیرون دایره حرکت مى دهیم و براى درج عدد قطر کلیک مى کنیم. 
در اندازه گذارى قطر شیؤه نگارش اندازه به این صورت است که 

عالمت ∅ قبل از عدد اندازه قرار داده مى شود. 

4ــ مختصات نقطه )Ordinate(: این روش به منظور 
درج مختصات یک نقطه )x,y( بر روى ترسیم اتوکد به کار مى رود. 
اما در نقشه کشى معمارى کاربردى ندارد. روش اجراى آن به این 
ترتیب است که بر روى نقطٔه موردنظر کلیک مى کنیم و مکان درج 

مختصات را با حرکت ماوس و کلیک دوم تعیین مى نماییم. 
5  ــ شعاع )Radius(: براى اندازه گذارى شعاع دایره 
و کمان از فرمان Radius استفاده مى شود. پس از اجراى فرمان 
و کلیک بر روى دایره یا کمان موردنظر، با حرکت ماوس، مکان 
قرارگیرى اندازٔه شعاع را تعیین و کلیک دوم را اجرا مى کنیم. 
توجه کنید که اگر ماوس را درون دایره ببرید و کلیک کنید، اندازٔه 
شعاع در داخل سطح دایره درج مى گردد و چنان چه در بیرون 
در  و  مى یابد  ادامه  دایره  خارج  تا  موردنظر  شعاع  کنید،  کلیک 
آن جا عدد اندازه قرار داده مى شود. نوع نگارش اندازٔه شعاع نیز 
به این ترتیب است که حرف R )اول کلمٔه Radius( قبل از عدد 

آن نوشته مى شود. 

منظور  به   Angular فرمان   :)Angular( زاوىه  7ــ 
نمایش اندازٔه زاویٔه بین دو خط به کار مى رود. پس از اجراى این 
با  مى کنیم. سپس  کلیک  موردنظر  دو خط  روى  بر  ابتدا  فرمان 
حرکت ماوس و تعیین مکان قرارگیرى اندازٔه زاویه، کلیک سوم 
را اجرا مى کنیم. باید توجه داشت که دو خط همیشه داراى دو 
یعنى زاویٔه  زاویه اند: زاویٔه کوچک تر و زاویٔه مکمل آن زاویه؛ 
بزرگ تر. در عین حال بسته به آن که حرکت ماوس و کلیک سوم 
در جهت زاویٔه کوچک تر یا بزرگ تر اعمال شود، آن زاویه بر روى 

شکل، نشان داده خواهد شد. 

8      ــ خط مبنا )Baseline(: اگر بخواهیم چندین اندازٔه 
هم راستا را به گونه اى اندازه گذارى کنیم که یکى از خطوط اتصال 
آن ها مشترک باشد یا در واقع فواصل تمامى اجزاى آن راستا از 
یک نقطه اندازه گذارى شود از Baseline استفاده مى کنیم. در 
شرایطى مى توان از روش خط مبنا استفاده نمود که پیش از آن با 
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یکى از روش هاى قبلى اندازه اى بر روى صفحه درج شده باشد.  
9ــ ممتد )Continue(: اگر بخواهیم فواصل مجاور 
از  نماییم  اندازه گذارى  منظم  و  ردیفى  صورت  به  را  یک دیگر 
Continue استفاده مى کنیم. در این روش نیز باید قبالً اولین فاصله 

به وسیلٔه یکى از روش هاى قبلى اندازه گذارى شده باشد. 
تغىىر مشخصات اندازه: زمانى که یک شیوهٔ اندازه گذارى 
به صورت جارى تعیین مى شود همٔه اندازه هاى ترسیم شده روى 
صفحه از تنظیمات آن شیوه استفاده مى کنند. هرگاه درج اندازه هایى 
با یک شیؤه دیگر نیاز باشد، در پنجرٔه Dimension Style شیؤه 
 Dimension جارى را عوض مى کنیم. سپس از فرمان هاى منوى
براى رسم اندازه هاى جدید استفاده مى نماییم. اگر در این میان 
خواستیم تا یکى یا بعضى از اندازه هاى ترسیم شده را تغییر دهیم 
مى توانیم با اجراى فرمان Properties، مشخصات شیوهٔ آن اندازٔه 
خاص را عوض کنیم. به این منظور با انتخاب آن اندازه و اجراى 
فرمان Properties پنجرٔه مشخصات اندازه باز مى شود و در 8 
بخش، کلیٔه تعاریف و تنظیمات مربوط به آن اندازه را در اختیار 
ما مى گذارد. این بخش ها در واقع همان بخش هاى تعریف و تنظیم 

شیوه هاى اندازه گذارى اند، که پیش از این توضیح داده شد. 
از بخش ها کافى است  تنظیمات هرکدام  به  براى دسترسى 
برروى عالمت  کلیک کنید تا باز شود و امکانات آن را در اختیار 

شما قرار دهد. 
 Match فرمان  از  استفاده  با  مى توان  ترتیب  همین  به 
Properties مشخصات یک اندازه را به یک یا بعضى از دیگر 

اندازه هاى موجود انتقال داد. 

پرسش و تمرىن
1ــ به چند روش مى توان به پنجرٔه شیوه هاى اندازه گذارى دسترسى پیدا کرد؟ 

2ــ در تعریف شیؤه جدید اندازه گذارى گزینٔه Start With چه کاربردى دارد؟ 
3  ــ بخش Fit در تنظیمات اندازه گذارى در چه مواردى مورد استفاده قرار مى گیرد؟ 

4ــ اندازه گذارى Linear و Aligned چه شباهت ها و چه تفاوت هایى با یک دیگر دارند؟ 
5  ــ اندازه گذارى Baseline و Continue در چه شرایطى به کار مى روند؟
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٨ــ٣ــ چاپ کردن نقشه ها 
مهم ترین روش دریافت خروجى از نقشه هاى رسم شده در 
اتوکد چاپ کردن یا پالت گرفتن آن ها بر روى کاغذ است. همانند 
بسیارى از نرم افزارهاى موجود، اتوکد مى تواند به هر چاپگرى که 
در سیستم عامل ویندوز تعریف شده باشد خروجى بفرستند. تفاوت 
اتوکد با برخى دیگر از نرم افزارها آن است که اتوکد هیچ محدودیتى 
از نظر ابعاد کاغذ خروجى چاپ ندارد. لذا مالحظه مى کنید که در 
بسیارى از دفاتر فنى، از رّسام ها )پالترها(ى بزرگ رنگى یا سیاه و 
سفید براى چاپ نقشه ها استفاده مى شود. به هر حال کاربران عادى 
اتوکد عموماً براى چاپ کردن نقشه هاى محدود، از چاپگرهاى 
کوچک خانگى بهره مى برند. بنابراین، آموختن روش چاپ نقشه 

براى همٔه کاربران، امرى ضرورى به نظر مى رسد. 
قرار  و  ترسیم  اتمام  از  پس  نقشه،  کردن  چاپ  منظور  به 
 File دادن نوشته ها و اندازه گذارى هاى الزم بر روى آن، از منوى
فرمان ...Plot را اجرا مى نماییم و یا از نوار ابزار Standard بر 
روى دکمٔه  کلیک مى کنیم. در این صورت پنجرٔه Plot باز 

مى شود. 

در بخش Printer/Plotter پنجرهٔ کشویى Name مى توانید 
یکى از چاپگرهاى تعریف شده در ویندوز یا اتوکد را براى چاپ 
انتخاب کنید. در بخش Paper size اندازٔه کاغذ خروجى چاپ 

تعیین مى شود.

در بخش Number of copies تعداد خروجى هاى چاپ 
را تعیین مى کنید.

باید چاپ شود،  در Plot area محدوده اى از نقشه، که 
تعیین مى گردد.

در بخش Plot offset براى فرمان پالت مشخص مى کنید 
که محدودٔه انتخاب شده در باال، با چه فاصله اى از لبه هاى کاغذ، 

چاپ شود. 
تنظیمات پالت است.  مهم ترین  از  یکى   Plot scale بخش
در این قسمت براى اتوکد تعیین مى کنید که نقشٔه ترسیم شده با چه 

مقیاسى بر روى کاغذ چاپ شود. 
در زیر جدولى براى مقیاس هاى متداول در نقشه کشى ارائه 
 Plot شده است، تا کاربران بتوانند با مراجعه به آن، اعداد بخش

scale را تنظیم نمایند.

mmunitsمقىاس پالتواحد ترسىمی نقشه 
١/٢١٢متر
١/٢5١٢5متر
١/5١5متر
١/١١١متر
١/٢١٢متر 

١/٢١٢سانتی متر
١/٢5١٢5سانتی متر
١/5١5سانتی متر
١/١١١سانتی متر
١/٢١٢سانتی متر

اتوکد براى کاربرانى که با واحدهاى انگلیسى )اینچ و فوت( 
کار مى کنند این امکان را فراهم کرده است، که به جاى mm از 
پنجرٔه  از  استفاده  با  که  به طورى  کنند.  استفاده   inches واحد 
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تا خروجى پالت از طریق گزینٔه Plot to file )که قبالً توضیح داده 
شد( درون یک فایل گرافیکى ذخیره شود. مى توانید برنامٔه نصب 
چنین چاپگرهایى را بیابید و بر روى ویندوز نصب کنید. اما اتوکد 

خود نیز امکان نصب چنین چاپگرهاى اختصاصى را دارد.
وقتى برنامٔه اتوکد بر روى ویندوز نصب مى شود چند چاپگر 
گرافیکى را نیز نصب مى نماید. کافى است براى دریافت خروجى 
گرافیکى، فرمان Plot را اجرا کنید و از فهرست چاپگرهاى موجود 
در پنجرهٔ پالت، یکى از آن ها را انتخاب نمایید و سایر عملیات مربوط 

به پالت را، آن گونه که آموخته اید، ادامه دهید.

کشویى آن، مى توان این واحد را تغییر داد. 
در پایان، براى مشاهدٔه پیش نمایش چاپ مى توانید بر روى 
و  ناپدید شود  پنجرٔه پالت موقتاً  تا  کنید  دکمٔه Preview کلیک 
شما  به  گردد،  کاغذ چاپ  روى  بر  است  قرار  که  آن گونه  نقشه، 

نمایش داده شود.

اگر پیش نمایش موردنظر براى شما مطلوب است مى توانید، 
 Plot ضمن کلیک راست بر روى همین صفحه، از پنجرٔه باز شده
را انتخاب کنید تا عملیات  چاپ اجرا شود. چنان چه  نیاز بود تا 
تنظیمات جدیدى بر روى پالت  صورت گیرد در پنجرهٔ باز شده با 
کلیک راست، Exit را کلیک مى کنید تا به پنجرٔه پالت باز گردید. 
 OK هم چنین مى توانید بدون دیدن پیش نمایش پالت، برروى دکمٔه

در پنجرهٔ پالت کلیک کنید تا عملیات چاپ به انجام برسد.

٩ــ٣ــ درىافت فاىل خروجى گرافىکى از اتوکد
گاهى اوقات الزم مى شود ترسیمات اعمال شده در اتوکد، 
به صورت یک فایل گرافیکى، در دیگر نرم افزارها مورد استفاده 
قرار بگیرند. روش هاى مختلفى براى دریافت فایل گرافیکى از 
اتوکد وجود دارد. بهترین روشى که به این منظور وجود دارد پالت 
گرفتن از محیط اتوکد با استفاده از یک چاپگر فایل گرافیکى است 

این چاپگرها عبارت اند از:
در  شدن  باز  قابل   PDF فایل  تولیدکنندٔه  چاپگر  1ــ 

  .DWG To PDF با عنوان Acrobat نرم افزارهاى
2ــ چاپگر تولیدکنندٔه فایل JPG، که یکى از متداول ترین 
فایل هاى گرافیکى قابل استفاده در اکثر نرم افزارهاى ویندوز است، 

.PublishTo Web JPG با عنوان
باعنوان   PNG گرافیکى  فایل  تولیدکنندٔه  چاپگر  3ــ 

 .PublishToWeb PNG
وقتى عملیات چاپ با این چاپگرها به انجام رسید پنجره اى 
باز مى شود که مکان و نام ذخیره سازى فایل گرافیکى را سؤال 
مى کند و بدین ترتیب فایل خروجى گرافیکى در حافظٔه کامپیوتر 
 JPG ذخیره مى شود. در زیر، این پنجره را که براى چاپگر فایل

باز شده است، مالحظه مى کنید.
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١٠ــ٣ــ رفع اشکاالت فنى فاىل ها
این  مى بینند.  آسیب  اتوکد  نقشٔه  فایل هاى  اوقات  بعضى 
آسیب ممکن است به دلیل حادث شدن یک خطا در میان اجراى 
اتوکد،  از  استفاده  هنگام  در  برق  قطع  ویندوز،  یا  اتوکد  برنامٔه 
اتوکد در  فایل  بر روى دیسکتى که  آمدن سکتور خراب  به وجود 
آن ذخیره شده، انتقال فایل از یک نگارش اتوکد به نگارشى دیگر، 
استفاده از یک اسکریپت خارجى درون فایل و … باشد. چنان چه 
آسیب مذکور خیلى شدید نباشد، اتوکد مى تواند این فایل را ترمیم 

و بازسازى کند. این ترمیم به دو روش صورت مى گیرد.
اگر فایل مذکور در اتوکد باز شده باشد و بخواهیم اشکاالت 
 Drawing فرمان  به   File منوى  از  نماییم  برطرف  را  آن  فنى 

Utilities  مى رویم و زیر فرمان Audit را اجرا مى کنیم.

با انتخاب فایل و زدن دکمٔه Open پنجرٔه متنى اتوکد ظاهر 
اصالح  ضمن  را،  شده  انتخاب  فایل  بخش هاى  کلیٔه  و  مى شود 
اشکاالت موجود، باز مى کند. ضمناً گزارشى مبنى بر خطاهاى 

پیدا شده ارائه مى دهد.

فایل آن قدر آسیب دیده است  روش دوم زمانى است که 
که امکان باز کردن آن در محیط اتوکد وجود ندارد. در این حال 
قبل از باز کردن )Open( فایل، زیر فرمان ... Recover را از 
فرمان Drawing Utilities در منوى File اجرا مى کنیم. پنجرٔه 
نام فایل  Select File باز مى شود و از ما مى خواهد تا مسیر و 

آسیب دیده را تعیین نماییم.

در پایان، پنجرهٔ زیر، که نشان دهندهٔ پایان این عملیات است، 
نمایش داده  شده و با زدن دکمٔه OK فایل ترمیم شده در محیط 

اتوکد باز مى شود.

11ــ٣ــ استفاده از فاىل هاى پشتىبان
 )Backup( در اکثر برنامه هاى حرفه اى امکانات تهیٔه پشتیبان
از  فایل هاى در حال اجرا وجود دارد. این فایل ها در شرایطى که به 
دلیل بروز خطایى در برنامه یا ویندوز، محیط برنامه بسته مى شود، به یارى 

کاربر مى آیند تا اطالعات پیشین بازیابى شود و از دست نرود.
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اتوکد نیز براى کاربران دو راهکار تهیٔه فایل هاى پشتیبان 
قرار داده است، که به صورت خودکار آن ها را ذخیره مى کند. 
هرزمان که خطاهاى مذکور در برنامه پیش آید، پس از باز شدن 
مجدد برنامٔه اتوکد، پیغامى به صورت زیر ظاهر مى شود و اظهار 
مى دارد که در آخرین استفادٔه شما از یک فایل، برنامه به خطایى 
برخورد کرده و بسته شده است و هم اکنون مى توانید به جاى باز 
اتوکد(  توسط  شده  )تهیه  پشتیبان  فایل هاى  از  فایل،  آن  کردن 

استفاده نمایید.

 Drawing Recovery پنجرٔه  اتوکد  صفحٔه  به  ورود  با 
Manager باز مى شود و فایل هاى پشتیبان ذخیره شده را نمایش 
مى دهد. فایلى که پسوند  $svدارد به طور خودکار توسط اتوکد 
ذخیره شده است. فایل با پسوند dwg همان فایلى است که کاربر 
ضمن انجام کار در آخرین فرمان Save ذخیره کرده است. فایل 
هنگام  به صورت کمکى  که  فایلى است  نیز   ،bak پسوند داراى 
ذخیره سازى فایل اصلى dwg در همان مسیر ذخیره مى شود. هر 
کدام از این فایل ها را که کلیک کنید، جزئیات آن به همراه آخرین 
تاریخ و ساعت ذخیره سازى در بخش Details به نمایش درمى آید و 

 Preview پیش نمایش آن در بخش
نشان داده مى شود. از مشخصات 
آخرین  مى توانید  شده  داده  نشان 
فایل ذخیره شده پیش از بروز خطا 
آن،  بر  کلیک  دوبار  با  و  بیابید  را 

فایل موردنظر را باز کنید.

 Drawing Utilities فرمان File این پنجره از طریق منوى
قابل  نیز   Drawing Recovery Manager  ... فرمان  زیر 
را  مذکور  فایل  کاربر  اگر  که  مى کنید  مالحظه  است.  دسترسى 
تاکنون ذخیره نکرده باشد تنها فایلى که به عنوان پشتیبان دراین 
پنجره نمایش داده خواهد شد فایلى است که به صورت خودکار با 

پسوند $sv  ذخیره شده است. 

١٢ــ٣ــ پاک سازى فاىل هاى اتوکد
با پایان یافتن ترسیم نقشه در محیط اتوکد، مى توانید اضافات 
آن را پاک سازى نمایید تا حجم آن نیز کاهش یابد و فعالیت هاى 
بعدى بر روى آن آسان تر شود. در پاک سازى فایل ها، اتوکد با 
یک جست وجوى دقیق درون فایل، کلیٔه تعاریف اضافى را که 
ضمن کار ایجاد شده ولى استفاده نشده اند پیدا مى کند و به نمایش 

مى گذارد. این تعاریف شامل موارد زیرند:
1ــ بلوک هاى استفاده نشده

2ــ شیوه هاى اندازه گذارى استفاده نشده
3ــ الیه هاى به کار نرفته

4ــ نوع خط هاى اضافه شده و به کار گرفته نشده
5   ــ شیوه هاى پالت اضافه

6  ــ شیوه هاى متن به کار نرفته
چنان چه بخواهید مى توانید برخى یا همٔه این تعاریف اضافى 

را از فایل موردنظر حذف کنید.
براى اجراى عملیات پاک سازى، زیر فرمان ...Purge را 
از فرمان هاى Drawing Utilities در منوى File اجرا مى کنید. 
در این صورت پنجرهٔ Purge باز مى شود و فهرست تعاریف فوق را 
به نمایش مى گذارد. مواردى که داراى عالمت  هستند، حاوى 
تعاریف اضافى اند، که مى توانید با انتخاب هر کدام و زدن دکمٔه 
نمایید. اگر خواستید همٔه  پنجره، آن را حذف  پایین  Purge در 
 Purge All تعاریف اضافى را یک باره  حذف نمایید بر روى دکمٔه
کلیک مى کنید. در این حال براى حذف هر کدام از موارد، سؤالى 

مبنى بر اطمینان از پاک شدن آن به نمایش درمى آید.
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جمله  از  اتوکد  فاىل:  چندىن  روى  بر  کردن  کار 
برنامه هایى است که امکان باز کردن و کارکردن هم زمان بر روى 

چندین فایل را مى دهد. بنابراین، شما مى توانید هنگام کار کردن در 
 File از منوى New یک فایل، به سادگى فایل جدیدى را با فرمان
 Open ایجاد کنید یا فایل ذخیره شده اى را با استفاده از فرمان
همین منو باز نمایید. باز بودن هم زمان چندین فایل  مى تواند مرور 
اطالعات موجود در هر کدام را، که با دیگر فایل ها مرتبط است، 
براى کاربر آسان سازد. مثالً مى توانید با استفاده از فرمان هاى 
Cut/Copy/Paste، که در اکثر برنامه هاى ویندوز وجود دارند، 
قسمت هایى از یک نقشه را از یک فایل به فایل دیگر منتقل نمایید. 
 Window براى حرکت میان فایل هاى باز شده مى توانید از منوى
برروى هرکدام از فایل هاى مورد نظر کلیک کنید. در این منو 

فایل جارى با عالمت  نشان داده مى شود.

براى حرکت سریع در میان فایل هاى باز شده مى توانید از 
دکمه هاى کمکى Ctrl+F6 استفاده نمایید. براى مرتب کردن 
 ،Cascade  نمایش فایل هاى باز شده مى توانید از فرمان هاى

 Arrange  یا Tile Vertically، Tile Horizontally
lcons استفاده نمایید. نمونه اى از این نمایش ها را در 

مى نمایید. مالحظه  زیر 
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بقیٔه  که  آن  بدون  ببندید،  را  فایلى  خواستید  که  زمان  هر 
فایل ها بسته شوند، ابتدا آن را به صورت جارى درآورید و فرمان 
Close را از منوى Window یا منوى File اجرا کنید. براى 

 Close All بستن همٔه فایل ها و باز نگه داشتن محیط اتوکد فرمان
را اجرا نمایید.

پرسش و تمرىن
١ــ بخش Plot area در فرمان پالت چه وظیفه ای دارد؟

٢ــ چگونه رابطٔه میان مقیاس چاپى نقشه و مقیاس ترسیمى آن را در فرمان پالت برقرار مى کنیم؟
3ــ فرمان هاى Audit و Recover چه تفاوتى با یک دیگر دارند؟

٤  ــ اتوکد به چند روش از فایل هاى ایجاد شده، پشتیبان تهیه مى کند؟
5   ــ چگونه می توان در میان فایل های باز شده در محیط اتوکد حرکت کرد؟
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بخش د وم

نقشه کشی تأسیسات      مکانیکی ساختمان

نقشه کشی تأسیسات بهداشتی ساختمان   
نقشه کشی تأسیسات گرمایی ساختمان   

نقشه کشی گازرسانی ساختمان   
نقشه کشی تأسیسات آتش نشانی   



فصل اّول

 نقشه کشی تأسیسات بهداشتی  

هدف های رفتاری: پس از پایان آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود: 
1ــ نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه را معرفی کند.

2ــ جانمایی لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه را توضیح دهد.
3ــ جانمایی لوازم بهداشتی حمام را توضیح دهد.

4ــ جانمایی لوازم بهداشتی توالت را توضیح دهد.
5  ــ فاصله مجاز بین وسائل بهداشتی را بیان کند.

6ــ نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها درلوله کشی آب سرد و آب گرم را معرفی کند.
7ــ نقشه خوانی لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی را توضیح دهد.

8  ــ مسیر لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی را توضیح دهد.
9ــ نقشه های لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی را ترسیم کند.

10ــ نماد لوله و فیتینگ ها در لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران را توضیح دهد.
11ــ نقشه خوانی لوله کشی فاضالب هواکش و آب باران را توضیح دهد.

12ــ نقشه های لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران را ترسیم کند.
13ــ نقشه های جزییات تأسیسات بهداشتی را توضیح دهد.                                                                                                      
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1ــ نقشه کشی تأسیسات بهداشتی
برای ترسیم نقشه های تأسیسات بهداشتی ضمن آشنایی با نمادهای لوازم بهداشتی ساختمان ابتدا جانمایی این لوازم در گروه های 
بهداشتی ساختمان مانند آشپزخانه، حمام، توالت و دستشویی تعیین می گردد و پس از آن نحوه ترسیم لوله کشی آب سرد و آب گرم، 

برگشت آب گرم مصرفی و لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران شرح داده خواهد شد.

1ــ1ــ جانمایی لوازم بهداشتی
ـ نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه: 1ــ1ــ1ـ

در جدول 1ــ1 نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه آورده 
شده است. 

ـ    جانمایی       لوازم     بهداشتی       و  لوازم آشپزخانه:  2ــ1ــ1ـ
نکات  رعایت  آشپزخانه  لوازم  و  بهداشتی  وسایل  جانمایی  برای 

زیر پیشنهاد می شود:
1ــ یخچال، اجاق گاز و سینک ظرف شویی بهتر است با 

فاصلٔه الزم از یکدیگر قرار گیرند )شکل 2ــ1(.

ـ   هرگاه    سه    وسیله     اصلی     آشپزخانه    یعنی  یخچال،ظرف شویی  و  2ـ
اجاق گاز با یک خط فرضی به یکدیگر وصل شوند مثلثی به  وجود 
می آید که عمدٔه کار آشپزخانه در آن انجام می شود. این مثلث به 

مثلث کار مشهوراست.
شکل 3ــ1 چند نمونه از جانمایی وسایل آشپزخانه را که با 

توجه به رعایت مثلث کار صورت گرفته نشان می دهد.

شکل 2ــ1ــ جانمایی مناسب یخچال، اجاق گاز و سینک ظرف شویی در یک ردیف

شکل 3ــ1ــ نمایش مثلث کار برای جانمایی وسایل آشپزخانه

کریدوری     الف( L شکل    ب( 

ت( U شکل پ( U شکل     

    ث( U شکل با جزیره
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جدول 1ــ1ــ نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه
 

Name1نمادنام

Lavatory   روشویی

Lavatoryروشویی کنج

Eastern Water   closetتوالت شرقی با مخزن شست وشو

Western Water closetتوالت فرنگی)غربی( با  مخزن   شست وشو 

Bidetبیده

Shower   and basinدوش و زیر دوشی

Bathtubوان حمام

Sink unit,single sink,single drainerسینک ظرفشویی، یک لگنه، یک سینی )سینی راست(

Sink unit,double sink,single drainerسینک ظرفشویی، دولگنه، یک سینی)سینی راست(

Sink unit,single sink,double drainerسینک ظرفشویی، یک لگنه، دو سینی

Sink unit,double sink double drainerسینک ظرفشویی، دولگنه، دوسینی

)water heater )g  آبگرم کن مخزن دار

)water heater)w  آبگرم کن فوری

Drinking water coolerآب سردکن

Water meter                               کنتور آب

Refrigeratorیخچال

Gas cookerاجاق گاز

Cloth washerماشین رخت شویی

Dish washerماشین ظرف شویی

150Chimnyدودکش با مقطع دایره

100Chimny*200دودکش با مقطع چهارگوش

1ــ معادل های انگلیسی لوازم بهداشتی در آزمون ها به عنوان پرسش مطرح نشوند.
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3ــ اجاق گاز نباید در نزدیک پنجره قرار گیرد )شکل4ــ1(.             

4 ــ در صورت استفاده از آب گرم کن یا شوفاژ دیواری 
آن ها را در آشپزخانه قرار می دهند. برای جانمایی آب گرم کن و 

به دودکش  شوفاژ دیواری فضایی انتخاب می شود که دسترسی 
آسان باشد )شکل 5  ــ1(.

شکل 4ــ1ــ جانمایی اجاق گاز

درستنادرست

شکل 5  ــ1ــ جانمایی آب گرم کن فوری

درستنادرست
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5ــ جانمایی لوازم بهداشتی و آشپزخانه بایستی به صورتی 
پنجره های  و  در  عادی  شدن  بسته  و  باز  از  مانع  که  گیرد  انجام 
ساختمان نشود.پهنای تقریبی وسایل بهداشتی و لوازم آشپزخانه 
تا60   50 لوازم  این  عمق  است  شده  آورده  6ــ1  جدول  در 

سانتی متر است.
جدول 6ــ1ــ پهنای لوازم آشپزخانه

پهنا cm   1نام وسیله

65یخچال

1سینک ظرف شویی یک لگنه

12سینک ظرف شویی دو لگنه

65آب گرم کن

6ماشین رخت شویی

6ماشین ظرف شویی 

6اجاق گاز

تمرین:با توجه به شکل 7ــ1 به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1ــ  شماره های 1تا10 را روی پالن معرفی نمایید.

2ــ ابعاد هر یک از وسایل را تعیین کنید.       
ـ     درباره     درستی   جانمایی وسایل آشپزخانه  تحقیق نمایید. 3ـ

4ــ مثلث کار را   بر روی نقشه نشان دهید.

مقیاس  با  آشپزخانه  لوازم  جانمایی  نحوه  7ــ1  شکل  در 
150 نشان داده شده است.

1ــ پهنای لوازم بهداشتی و آشپزخانه در مدل های مختلف تغییر می کند.

شکل 7ــ1ــ پالن جانمایی آشپزخانه              

مقیاس 1:50

1234

5
6

7

8 9
10



85

تمرین: با استفاده از رایانه پالن شکل 8  ــ1 را با مقیاس 1:50 ترسیم نموده و محل استقرار لوازم آشپزخانه 
شامل سینک ظرف شویی دو لگنه ، ماشین رخت شویی، اجاق گاز، ماشین ظرف شویی، یخچال و آب گرم کن فوری بر 

روی پالن مشخص نمایید.

شکل 8  ــ1ــ تمرین جانمایی لوازم آشپزخانه
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لوازم  حمام:  بهداشتی  لوازم  جانمایی  3ــ1ــ1ــ 
بهداشتی که در حمام نصب می شوند عبارتند از: 1ــ زیردوشی 

ـ  کف شوی4ــ توالت فرنگی1 5  ــ روشویی 2ــ وان3ـ
با توجه به بزرگی حمام و نظر طراح می توان از یک یا چند 

وسیله نامبرده استفاده کرد.
در شکل 9ــ1 جانمایی وان و زیردوشی نشان داده شده 

است.

1ــ برای رعایت مسائل شرعی در نصب توالت فرنگی توجه شود که درراستای قبله قرار نگیرد.

بهداشتی حمام  وسایل  جانمایی  نمونه  چند  10ــ1  شکل 
را نشان می دهد.

زیردوشی                          و  وان  جانمایی  9ــ1ــ  )ب(شکل  )الف(  

)ب( )الف(  
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در صورت در اختیار داشتن فضای الزم بهتر است بیده 
هم به همراه توالت فرنگی جانمایی شود.

شکل 11ــ1جانمایی وسایل بهداشتی حمام به همراه توالت 
فرنگی و بیده و روشویی را نشان می دهد.

اندازه لوازم بهداشتی که می توانند در حمام استقرار یابند 
به شرح جدول 12ــ1 است.

جدول 12ــ1ــ اندازه لوازم بهداشتی حمام به سانتی متر1

اندازهتجهیزات یا لوازم
 طول         عرض

وان دوش با اتصال آب سرد و گرم 
دوش  زیر  لگن  با  مستقل  دوش 

روشویی با اتصال آب گرم و سرد

75             170  
80             80    
45              60    

40        حسب مدلتوالت ایرانی، فرنگی و بیده

4ــ1ــ1ــ جانمایی لوازم بهداشتی توالت: هر سرویس 
یک  و  توالت  کاسه  یک  دارای  باید  مسکونی  واحد  بهداشتی 

روشویی باشد.
انتخاب اندازه روشویی از نظر بزرگی و کوچکی به فضای 

1ــ اندازه وسایل بهداشتی برای مدل های مختلف متغیر است.

شکل 10ــ1ــ جانمایی لوازم بهداشتی حمام 

پ(

شکل 11ــ1ــ نمونه دیگر از جانمایی لوازم بهداشتی حمام
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توالت بستگی دارد. در شکل 13ــ1 روش های مختلف جانمایی 
توالت و روشویی نشان داده شده است. به منظور رعایت مسائل 

شرعی کاسه توالت نباید در راستای قبله قرار گیرد.

1 ترسیم نموده و جانمایی توالت شرقی و روشویی 
50

تمرین: با استفاده از رایانه پالن شکل 14ــ1 را با مقیاس 
را مشخص نمایید.

شکل 13ــ1ــ جانمایی لوازم بهداشتی توالت

ب( الف(  

پ(

شکل 14ــ1ــ تمرین جانمایی توالت شرقی 
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5ــ1ــ1ــ فاصله مجاز بین وسایل بهداشتی: برای 
هر  بین  مناسبی  فاصلٔه  بایستی  بهداشتی  وسیله  از  بهتر  استفادٔه 
وسایل  و  بهداشتی  وسیله  اطراف  دیوارهای  تا  بهداشتی  وسیله 

بهداشتی که مجاور هم قرار دارند وجود داشته باشد. این فواصل 
در جدول 15ــ1 مشخص شده است.

جدول 15ــ1ــ حداقل فاصله بین لوازم بهداشتی و فاصله وسیله بهداشتی تا دیوارهای جانبی

حداقل فاصله محور لوازم بهداشتی وسیله بهداشتیردیف
از دیوار مجاور به سانتی متر

حداقل فاصله محور لوازم بهداشتی 
نسبت به یکدیگر به سانتی متر 

بهداشتی  حداقل  فاصله    لوازم 
از دیوار جلو به سانتی متر 

حداقل  فاصله   
از دیوار پشت

ــ457675روشویی1

4576525توالت  شرقی2

4576525توالت غربی3

4576463بیده4

76825ــوان5

476825زیردوشی6

و  شرقی  توالت  جانمایی  برای  نیاز  مورد  فضای  حداقل 
توالت غربی 110*150 سانتی متر است. شکل های 16ــ1فاصله 
در  می دهد.  نشان  را  آشپزخانه  لوازم  و  بهداشتی  وسیله  چند 

وسایل  دیگر  یا  دیوار  از  بهداشتی  وسایل  فاصلٔه  صورتی که 
بهداشتی مناسب است داخل مربع زیر شکل عالمت √ و چنان چه 

فاصله ها مناسب نباشند عالمت * قرار دهید.

پبالف

ثت
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خ ح

چ ج

شکل 16ــ1ــ رعایت فاصله وسایل بهداشتی پشت دیوارهای جانبی و به یکدیگر

ذد

ر
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لوله کشی آب سرد وآب گرم  وبرگشت  ـ    1ـ 2ــ
مصرفی  گرم  آب 

1ــ2ــ1ــ نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها:
Pipes  ..................................................لوله ها    

Domestic Cold Water             لولهٴ آب سرد مصرفی              

Domestic Hot Water               لولهٴ آب گرم مصرفی               

Domestic Hot Water Return   لولهٴ برگشت آب گرم مصرفی  

Valves  .................................................شیرها    

Float Valve                                 شیرشناور                                    

Gate Valve                                  شیرکشویی                                  

Globe Valve                               شیر کف فلزی                                

Chesk Valve                              شیر یک طرفه                              

Water Meter                             کنتورآب                                      

Fittings..............................................فیتینگ ها   

Union                                          مهره ماسوره                                

Flange                                         فلنچ                                              

Pump                                          پمپ خطی                                     

Pump                                          پمپ زمینی                                   

شکل 17ــ1ــ نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها

2ــ2ــ1ــ نقشه خوانی: شکل 18ــ1 نقشه لوله کشی 
آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان یک طبقٔه شمالی را نشان 
می دهد. همان طور که مالحظه می شود در نقشه های تأسیساتی، 
قسمت های اصلی پالن کشیده شده و از ارائه جزییات نقشه های 
نمایش درها خودداری می شود.  و  اندازه گذاری  مانند  معماری 
کنتور  می شود.  کنتورآغاز  از  مصرفی  آب  نقشه خوانی  شرح 
از  پس  دارد  قرار  ساختمان  ورودی  در  نزدیک  و  ملک  داخل 
کنتور شیر فلکه و شیر یک طرفه قرار دارد لوله آب سرد به سمت 
داخل ساختمان امتداد یافته و از آن برای وسایل بهداشتی مختلف 

انشعاب گرفته شده است با توجه به شکل 18ــ1 انشعاب ها پس 
از کنتور به ترتیب عبارتند از:
1ــ شیر برداشت حیاط
2ــ ماشین ظرف شویی
3ــ سینک ظرف شویی
4ــ آب گرم کن مخزنی

5  ــ ماشین رخت شویی
6  ــ یخچال

شیر  و  دوش  فرنگی،  توالت  روشویی،  شامل  ـ  حمام  7ـ
برداشت پاسیو

ـ   سرویس بهداشتی شامل روشویی، توالت شرقی، مخزن  8  ـ
شستشوی و کولر  آبی. 

نکته ها:
حیاط  دیوار  کنار  تا  حیاط  آب   برداشت  لولٔه  خط  1ــ 

امتداد دارد.
2ــ برای یخچال های مجهز به یخساز و آب سرد کن لوله 

تغذیه جداگانه در نظر گرفته می شود.
3ــ برای آبیاری گلدان در پاسیو انشعاب آب سرد پیش بینی 

می شود.
4ــ از انشعاب فالش تانک توالت شرقی برای تأمین آب 
کولرهایی که در پشت بام قرار دارد استفاده شده است. اما به دلیل 
به سمت پشت بام حرکت کرده در پالن  این که امتداد لوله ای که 
این  کولر«  آب  »لوله  عبارت   نوشتن  با  نمی باشد  پیش بینی  قابل 

موضوع را مشخص می کنند. 
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شکل 18ــ1ــ پالن لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی 

مقیاس 1:100

رایزر لوله آب کولر
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شکل 19ــ1ــ الف و ب پالن یک ساختمان 
همکف  طبقه  می دهد.  نشان  را  چهارطبقه  جنوبی 
پارکینگ بوده و سه طبقه دیگر واحدهای مسکونی 

تیپ مشابه می باشند.
سرد  آب  لوله کشی  ـ    الف  19ــ1ـ شکل 
در  جلوی  در  کنتور  می دهد.  نشان  را  همکف 
به  لوله کشی آب  از آن  ساختمان قرار داشته و پس 
سمت داخل ساختمان امتداد می یابد. بعد از کنتور 
پارکینگ  شستشوی  برداشت  شیر  انشعاب  اولین 
مسکونی  طبقات  آب  تغذیه  لوله  آن  از  پس  و  بوده 
با  قائم، رایزر گفته و آن را  لوله  این  به  قرار دارد. 
آب  لوله  انتهای مسیر  در  می دهند.  نشان   R حرف
ب  19ــ1ــ  شکل  در  می شود.  مشاهده  حیاط 
لوله کشی آب سرد و آب گرم تیپ طبقات ترسیم شده 
است. آب سرد ورودی به هر طبقه ابتدا وارد شیر 
اصلی قطع و وصل واحد مسکونی شده و سپس به 
می شود.  داده  انشعاب  تجهیزات مختلف  و  وسایل 
گرم  آب  تأمین  برای  می شود  مشاهده  که  همان طور 
مصرفی از آب گرم کن دیواری استفاده شده است. 
اندازه گذاری لوله های افقی در پالن انجام می شود 
پایین خط کنار  باال و  لوله های رایزر در  اندازه  اما 

حرف R نوشته می شود.
در این پالن امکان اندازه گذاری لوله های رایزر 
هر  پالن های  بودن  مشابه  به علت  زیرا  وجود ندارد 
سه طبقه، از یک پالن استفاده شده است لذا برای 
تعیین قطر لوله های رایزر نقشه رایزر دیاگرام ترسیم 

می شود.

شکل 19ــ1ــ الف ــ پالن لوله کشی آب سرد مصرفی طبقه همکف 
مقیاس 1:100
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مقیاس 1:100
ـ پالن لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی تیپ طبقات  شکل 19ــ1ــ بـ 
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رایزر دیاگرام: شکل 20ــ1 رایزر دیاگرام پالن شکل 
دیاگرام  رایزر  نقشه  ترسیم  از  هدف  می دهد.  نشان  را  19ــ1 
تعداد  نمایش  و  اندازه گذاری   رایزرها،  تعداد  نمودن  مشخص 

انشعابات لوله کشی آب ساختمان می باشد.

پایین  به  باال  از  تغذیه آب ساختمان  لوله کشی  روش دیگر 
می باشد. در این صورت رایزر دیاگرام مطابق شکل 21ــ1 ترسیم 

می شود.

شکل 21ــ1ــ رایزر دیاگرام شکل 
19ــ1 با تغذیه ازباال

مصرفی  آب  تأمین  برای  شهر  آب  فشار  که  صورتی  در 
ساختمان کافی نباشد می توان از مخزن ذخیره آب استفاده نمود. 
این مخزن ممکن است در پایین ساختمان و یا بر روی بام راه پله 
)خرپشته( قرار گیرد.شکل 22ــ1ــ الف جانمایی مخزن ذخیره 
آب در طبقه همکف و شکل 22ــ1ــ ب رایزر دیاگرام لوله کشی 
آب سرد و گرم را در صورت استفاده از مخزن ذخیره آب نشان 

می دهد.

شکل 22ــ1ــ الف ــ پالن لوله کشی آب سرد همکف 
1

100
مقیاس 

شکل 20ــ1ــ رایزر دیاگرام شکل 
19ــ1 با تغذیه از پایین

پشت بام       

طبقه سوم        

طبقه دوم         

همکف

طبقه اول        

تغذیه کولر

پشت بام       

طبقه سوم        

طبقه دوم         

همکف

طبقه اول        

تغذیه کولر

1 مراجعه شود به دتایل الف در شکل 23



96

پشت بام

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

همکف

تغذیه کولر

شکل 22ــ1ــ ب ــ رایزر دیاگرام شکل 24ــ1با مخزن ذخیره از پایین 

 SCALE نقشه جزئیات مخزن ذخیره و پمپ تأمین فشار آب 1
50  

ـ ـ دتایل   الفـ  شکل 23ــ1ـ

  Rبه سمت رایزر

 از کنتور

1 مراجعه شود به دتایل الف در شکل 23
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شکل 24ــ1ــ الف جانمایی مخزن ذخیره آب بر روی بام 
راه پله )خرپشته( و شکل 24ــ1ــ ب رایزر دیاگرام لوله کشی آب 
سرد و آب گرم همان ساختمان را نشان می دهد.شکل 25ــ1دتایل 

ب مربوط به جزییات لوله کشی مخزن ذخیره در پشت بام را نشان 
می دهد.

                   
 
   1
100

شکل 24ــ1ــ الف ــ پالن لوله کشی و استقرار تجهیزات پشت بام  مقیاس

کولر طبقه اول

کولر طبقه دوم
        

کولر طبقه سوم

1 مراجعه شود به دتایل ب در شکل 25
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پشت بام

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

همکف

تغذیه کولر

شکل 24ــ1ــ ب ــ رایزر دیاگرام شکل 19ــ1 با منبع ذخیره در باال

 SCALE جزییات لوله کشی مخزن ذخیره پشت بام 1
50

ـ مقیاس  ـ     دتایل بـ  شکل   25ــ1ـ

1 مراجعه شود به دتایل ب در شکل 25

خرپشته
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شکل 26ــ1ــ الف، ب، ج، و د مربوط به یک ساختمان 
3طبقه جنوبی است. همانطور که در شکل 26ــ1ــ الف مشاهده 
می شود، در طبقه همکف پارکینگ و موتورخانه قرار دارد. در 
ساختمان هایی که دارای موتورخانه حرارت مرکزی هستند لوله 
اصلی آب  سرد ابتدا وارد موتور خانه شده و از آنجا به محل های 
مورد نیاز انشعاب داده می شود. لوله کشی بین کنتور تا موتورخانه 
و  لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی  اما  از کف عبور می کند 
  R3     ،  R2 ، R1 برگشت آب گرم مصرفی از موتورخانه تا رایزرهای
و R4 از زیر سقف انجام می شود. رایزرهای R1 وR3 برای تأمین 
آب حمام طبقات اول و دوم و رایزر R2 نیز تغذیه آب مورد نیاز 
 R4 سرویس بهداشتی و آشپزخانه طبقات باال به کار می رود. رایزر
تا کف و امتداد آن  نیز برای هدایت لوله از زیر سقف پارکینگ 

به سمت شیر حیاط در نظر گرفته شده است.
یا  باال  در  لوله  قطر  رایزر،  لوله های  اندازه  تعیین  برای 
صورت  در  می شود،  نوشته  R عبارت  کنار  خط  پایین 
به طور   ( خط  باالی  در  را  لوله  قطر  باال،  به سمت  لوله  امتداد 
( می نویسند. اما در حالتی که لوله به سمت پایین  R مثال:
مثال  )به طور  خط  پایین  در  لوله  قطر  باشد  شده  داده  انشعاب 

( نوشته می شود. R

به  مربوط   
"3

4
چپ  سمت  از  عدد  اولین   R1 رایزر  در 

رایزر  زیر خط  تیرٔه  )آب سرد( و خط  از سمت چپ  لوله  اولین 
مشخص کننده این است که این رایزر از زیر سقف به سمت پایین 
مربوط 

 

"


1
1

4
امتداد ندارد. در رایزر R2 اولین عدد از سمت راست 

به باالترین لوله )آب سرد( می باشد. 
ـ   ب   پالن لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی  شکل    26ــ1ـ
لوله  می دهد.  نشان  را  اول  طبقه  مصرفی  گرم  آب  برگشت  و 
ورودی آب در رایزر R2 به سمت داخل آشپزخانه از کف طبقه 
نصب  به دلیل  حمام  و  بهداشتی  سرویس  در  اما  می شود  انجام 
سقف کاذب می توان لوله ورودی ازرایزرهای R1 و R3 به داخل 
طبقه را از داخل سقف کاذب عبور داد. به دلیل این که در پالن 
نمی توان مشخص نمود که محل ورود لوله انشعابی از رایزر برای 
رایزر  نقشه  در  این عمل  است  کاذب  یا سقف  در کف  طبقه  هر 

دیاگرام صورت می گیرد.
با توجه به قرار گرفتن کولر این طبقه در تراس، می بایستی 
از انتهای مسیر لولٔه آب سرد توالت غربی یک انشعاب به سمت 

تراس کشیده شده است.
برگشت  و  آب گرم  آب سرد،  لوله کشی  ج  شکل 26ــ1ــ 
گرفتن  قرار  به دلیل  نشان می دهد.  را  دوم  آب گرم مصرفی طبقه 
 R3 و R1 کولرهای این طبقه در پشت بام، لولٔه آب سرد رایزرهای

به سمت پشت بام امتداد می یابند.
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آب سرد،  لوله کشی  پالن  ــ  الف  26ــ1ــ  شکل 
آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم طبقه همکف ــ 

    1
100

مقیاس
4
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ـ پالن لوله کشی  آب سرد،  شکل 26ــ1ــ بـ 
مصرفی  آب گرم  برگشت  و  مصرفی  آب گرم 

1
100

طبقه اول ــ مقیاس
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شکل 26ــ1ــ پ ــ  پالن لوله کشی  آب سرد، 
مصرفی  آب گرم  برگشت  و  مصرفی  آب گرم 

1
100

طبقه دوم ــ مقیاس
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3ــ2ــ1ــ مسیر لوله کشی:   انتخاب مسیر لوله کشی آب 
سرد و آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی طبق مقررات ذکر شده در 
کتاب مبحث شانزدهم مقررات کلی ساختمان ایران تحت عنوان  
مقررات  و  ضوابط  این  می گیرد  صورت  بهداشتی«  »تأسیسات 

عبارتند از:
همه جا  که  شود  اجرا  مسیرهایی  در  باید  لوله کشی  1ــ 
دراطراف لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی فضای الزم برای تعمیر، 

تعویض و کار با ابزار عادی وجود داشته باشد )شکل27ــ1(.

شکل 26ــ1ــ ت ــ رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی                                      

پشت بام

طبقه دوم

طبقه اول

همکف

                             شکل 27ــ1

  نادرستدرست
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و  مسیر  کوتاه ترین  حتی االمکان  لوله کشی  مسیر  2ــ 
کم ترین تغییر جهت را داشته باشد و سعی شود عمود یا موازی 
دیوار ساختمان باشد. خطوط لوله نیز باید موازی و نزدیک به هم 

باشد )شکل 28ــ1(.

3ــ خطوط لوله نباید از داخل دودکش، کانال هوا، چاهک، 
آسانسور و اتاق برق عبور کند )شکل 29ــ1(.

                            شکل 28ــ1

درستنادرست  

                            شکل 29ــ1

نادرست   درست

اتاق آسانسوراتاق آسانسور
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صورت  در  که  شود  انتخاب  طوری  لوله کشی  مسیر  4ــ 
نیاز به تعویض لوله، به مصالح و لوازم بهداشتی آسیب وارد نشود 
) لوله از زیر سنگ توالت یا زیردوشی عبور نکند(. )شکل 30ــ1(.

عالوه بر موارد فوق رعایت نکات زیر الزامی است:
شهر  آب  انشعاب  لولٔه  روی  بر  پمپ  مستقیم  نصب  1ــ 

مجاز نیست )شکل 31ــ1(.
2ــ در نقطه خروج لوله از کنتور شیر قطع و وصل و شیر 

یک طرفه نصب شود.
و  قطع  شیر  باید  آپارتمان  هر  آب  لوله ی  ورودی  در  3ــ 

وصل و شیر یک طرفه نصب شود.
4ــ بر روی لوله رایزر که حداقل به دو طبقه آب می رساند 

شیر قطع و وصل و شیر تخلیه نصب شود.
5  ــ در صورتی که طول لوله آب گرم بیش از 30 متر باشد، 

استفاده از لولٔه برگشت آب گرم مصرفی الزامی است.

داخل  یا  باشند  روکار  است  ممکن  قائم  لوله های  6 ــ 
شفت1قرار گیرند.

7ــ لوله های افقی ممکن است روکار باشند یا داخل سقف 
کاذب یا کانال کوچک افقی2 قرار گیرند. 

8  ــ برای ساختمان مسکونی بیش از 4 طبقه یا بیش از 10 
واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره پیش بینی شود.

9ــ نکات اجرایی در پایین نقشه نوشته شود، مانند:
ــ لوله کشی در سقف کاذب اجرا شود

ــ برای عایق کاری از پشم شیشه به ضخامت یک اینچ با 
روکش آلومینیوم استفاده شود.

     شکل 30ــ1
نادرست   درست

٭ لوله کشی از کف انجام شده است.٭ لوله کشی از کف انجام شده است.

       1ــ کانال عمودی ساخته شده از مصالح ساختمانی)داکت(
      2ــ ترنچ 
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تمرین : شکل 32ــ1ــ الف، ب، پ، ت و ث نقشه معماری یک ساختمان 5 طبقه را نشان می دهد. مطلوب است:
1ــ جانمایی وسایل بهداشتی  آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی

2ــ ترسیم لوله کشی آب سرد، آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی با توجه به مخزن ذخیره مستقر در بام
3ــ ترسیم رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد

و  سرد  آب  لوله کشی  نقشه های  ترسیم  4ــ2ــ1ــ 
آب گرم بهداشتی:

 شکل 31ــ1

درستنادرست  

به دتایل نصب مخزن ذخیره در شکل 
1 مراجعه شود 23
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1
100

شکل 32ــ1ــ الف ــ پالن زیرزمین ــ مقیاس

انبار  انبار  

انبار  انبار  
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1
100

شکل 32ــ1ــ ب ــ پالن طبقه همکف ــ مقیاس
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1
100

شکل 32ــ1ــ پ ــ پالن تیپ طبقات ــ مقیاس

نورگیر

اتاق خواب

اتاق خواب

حمام

توالت

آشپزخانه

تراس
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1
100

شکل 32ــ1ــ ت ــ پالن بام ــ مقیاس

کولر آبی  

کولر آبی  

  مخزن ذخیرهٴ آب
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A ــ A شکل 32ــ1ــ ث ــ برش
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تمرین: شکل 33ــ1ــ الف، ب، پ و ت نقشه معماری یک ساختمان چهارطبقه را نشان  می دهد. مطلوب است:
1ــ جانمایی وسایل بهداشتی آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی طبقات

2ــ ترسیم لوله کشی آب سرد، آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی )آب گرم مصرفی در موتورخانه تأمین می شود.(
ـ ترسیم رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد و آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی 3ـ
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1
100

شکل 33ــ1ــ الف ــ پالن طبقه همکف ــ مقیاس

9

9

9

9

9

9

1ــ سالن

2ــ آشپزخانه   

3ــ اتاق خواب    

4ــ اتاق خواب        

5  ــ نورگیر         

6  ــ توالت      

7ــ حمام     

س 
8  ــ ترا

9ــ انباری

10ــ کولر      
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1

100
شکل 33ــ1ــ ب ــ پالن طبقه اول و دوم ــ مقیاس

1ــ سالن

2ــ آشپزخانه   

3ــ اتاق خواب    

4ــ اتاق خواب        

5  ــ نورگیر         

6  ــ توالت      

7ــ حمام     

س 
8  ــ ترا

9ــ انباری

10ــ کولر      
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1

100
شکل 33ــ1ــ پ ــ پالن طبقه سوم ــ مقیاس

1ــ سالن

2ــ آشپزخانه   

3ــ اتاق خواب    

4ــ اتاق خواب        

5  ــ نورگیر         

6  ــ توالت      

7ــ حمام     

س 
8  ــ ترا

9ــ انباری

10ــ کولر      
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1

100
شکل 33ــ1ــ ت ــ پالن بام ــ مقیاس

10

10

10 10

1ــ سالن

2ــ آشپزخانه   

3ــ اتاق خواب    

4ــ اتاق خواب        

5  ــ نورگیر         

6  ــ توالت      

7ــ حمام     

س 
8  ــ ترا

9ــ انباری

10ــ کولر      
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3ــ1ــ لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران 

1ــ3ــ1ــ نماد لوله ها و فیتینگ ها:

لولهٴ فاضالب                                                                        ________            

رایزر در پالن )فاضالب، هواکش و آب باران(                          

   لولهٴ هواکش                                                                      
  لولهٴ آب باران                                                                  

زانوی 45درجه                                                                  

دوزانوی 45درجه                                                               

سه راه 45درجه                                                                   

دریچه بازدید بر روی رایزر                                           

دریچهٴ بازدید در پالن                                                     

               کف شوی آب باران                                                                

کف شوی                                                                              

شکل 34ــ1ــ نماد لوله ها و فیتینگ های لوله فاضالب، هواکش و آب باران

ـ   الف  و ب   لوله کشی  ـ نقشه خوانی:  شکل 35ــ1 ـ 2ــ3ــ1ـ
فاضالب، هواکش و آب باران ساختمان یک طبقه را نشان می دهد. 
شبکه  سمت  به   5′′ لولٔه  یک  توسط  بهداشتی  وسایل  فاضالب 

جمع آوری فاضالب شهری تخلیه می شوند شیب این لوله دو درصد 
لوله های  است شیب  با عالمت S  2% مشخص شده  که  است 
، دو درصد و از ′′3 تا ′′6 یک درصد در نظر  1

2
2
فاضالب تا قطر′′

گرفته می شود. در هر حال شیب لوله های افقی فاضالب نباید بیش از 
چهار درصد باشد. آب باران از طریق لوله های قائم )رایزر( RR1 و 
 RR2 از بام ساختمان به سطح زمین منتقل شد. و سپس در یک چاه 

خشک )D.W( تخلیه می شود.
در انتهای لولٔه فاضالب، حمام و توالت دریچٔه بازدید قرار 
دارد همچنین در پایین ترین قسمت رایزر آب باران نیز یک دریچه 
 )FD( بازدید قرار می گیرد. در حمام و آشپزخانه یک کف شوی
طریق  از  آشپزخانه  فاضالب  لوله های  هواکش  می شود.  ترسیم 
توالت  و  در حمام  می یابد،  امتداد  پشت بام  تا سطح   VR1 رایزر 
نیز لوله های هواکش از طریق رایزرهای VR2 و VR3 تا پشت بام 
امتداد دارند. انتهای باالی لولٔه هواکش روی بام باید دست کم 
30 سانتی متر از کف بام باالتر باشد و دهانه انتهای لوله هواکش 

به سمت باال باشد.
و  45درجه  زاویه  با  به یکدیگر  فاضالب  لوله های  اتصال 

درجهت مسیر تخلیه فاضالب ترسیم می شوند.
شکل 35ــ1ــ ب پالن شیب بندی بام ساختمان را نشان 

می دهد.

)انفرادی، مداری( ترسیم شده  توالت و حمام طبق کدام روش  لوله های هواکش آشپزخانه،  ترسیم  پرسش: 
است.
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1

100
شکل 35ــ1ــ الف ــ لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران ــ مقیاس

       SR رایزر فاضالب

        VR رایزر هواکش

RR رایزر آب باران

به سمت شبکه جمع آوری فاضالب شهری
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1
100

شکل 35ــ1ــ ب ــ پالن شیب بندی پشت بام ــ مقیاس
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1
100

شکل 36ــ1ــ الف ــ پالن لوله کشی فاضالب طبقه همکف ــ مقیاس

       SR رایزر فاضالب

        VR رایزر هواکش

RR رایزر آب باران

لوله کشی  پالن  ت  پ،  ب،  الف،  36ــ1ــ  شکل 
فاضالب و هواکش یک ساختمان 4 طبقه را نشان می دهد. 
پارکینگ و طبقات اول، دوم و سوم مسکونی  طبقه همکف 

این  هواکش  و  فاضالب  لوله کشی  دیاگرام  رایزر  می باشد. 
ـ ث ترسیم شده است. ساختمان در شکل 36ــ1ـ

کار در کالس: نقشه داده شده را بررسی نموده و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1ــ قطر لولۀ اصلی تخلیه فاضالب چند میلی متر است؟

2ــ از رایزر SR1 برای تخلیه چه وسایل بهداشتی استفاده می شود؟
3ــ از رایزر SR2 چند وسیله بهداشتی متصل می شود؟
4ــ آب باران سقف راه پله به کدام رایزر تخلیه می شود؟

5ــ در شکل 36ــ1ــ پ قطر لولۀ افقی متصل به رایزر SR2 طبقه اول را مشخص نمایید.
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       SR رایزر فاضالب

        VR رایزر هواکش

RR رایزر آب باران

1
100

شکل 36ــ1ــ ب ــ پالن لوله کشی آب باران ــ طبقه همکف ــ مقیاس
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1

100
شکل 36ــ1ــ پ ــ پالن لوله کشی فاضالب طبقات اول، دوم و سوم ــ مقیاس

       SR رایزر فاضالب

        VR رایزر ونت

RR رایزر آب باران
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1
100

شکل 36ــ1ــ ت ــ پالن شیب بندی پشت بام ــ مقیاس

       SR رایزر فاضالب

        VR رایزر هواکش

RR رایزر آب باران



124

شکل 36ــ1ــ ث ــ رایزر دیاگرام لوله کشی فاضالب و هواکش

پشت بام

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

همکف

خرپشته
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لوله کشی  شکل 37ــ1ــ الف، ب، پ، ت، ث، ج، پالن 
فاضالب، لوله کشی هواکش و شیب بندی یک ساختمان 4 طبقه 
پارکینگ  انباری، طبقٔه همکف  را نشان می دهد. طبقٔه زیرزمین 
و طبقات اول و دوم مسکونی می باشد. رایزر دیاگرام لوله کشی 
لوله های فاضالب ، هواکش و آب باران این ساختمان در شکل 

37ــ1ــ چ نشان داده شده است.

سیستم  به  که   1 ورودی  جذبی  چاه  از  استفاده  زمان  در 
فاضالب متصل است مسدود می گردد و فاضالب از نقطه 2 وارد 
چاه جذبی می گردد هنگام استفاده از فاضالب شهری نقطه 1 باز 
چاهک  جزئیات  ح  37ــ1ــ  شکل  می گردد.  مسدود   2 نقطه  و 

فاضالب را نشان می دهد.

کار در کالس: با  توجه به پالن های این ساختمان به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1ــ آیا برای دفع فاضالب و آب باران از یک چاه مشترک استفاده شده است؟ 

2ــ علت استفاده از رایزر RR1 را بنویسید.
3 رایزر SR1 برای تخلیه فاضالب چه وسایل بهداشتی در نظر گرفته شده است؟

4ــ فاضالب روشویی های دو آپارتمان طبقه دوم که پشت به پشت یکدیگر نصب شده اند را نمی توان به یکدیگر 
متصل نمود. چرا؟ 

5   ــ در طبقه اول رایزر SR1 و SR2 برای تخلیه فاضالب کدام وسایل بهداشتی در نظر گرفته شده است؟
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   1
100

شکل 37ــ1ــ الف ــ پالن لوله کشی فاضالب زیرزمین ــ مقیاس

لوله انتظار جهت اتصال به 
شبکۀ فاضالب شهری

 ب راببینید 1 نقشۀ جزییات شکل 37

       SR رایزر فاضالب

       VR رایزر ونت

RR رایزر آب باران

1
100

شکل 37ــ 1ــ ب ــ پالن لوله کشی آب باران زیرزمین ــ مقیاس



127    1
100

 شکل 37ــ1ــ پ ــ پالن لوله کشی فاضالب و هواکش همکف ــ مقیاس

       SR رایزر فاضالب

       VR رایزر ونت

RR رایزر آب باران
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       SR رایزر فاضالب

       VR رایزر ونت

RR رایزر آب باران

  1
100

شکل 37ــ1ــ ت ــ پالن لوله کشی فاضالب و هواکش طبقه اول ــ مقیاس
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100

شکل 37ــ1ــ ث ــ پالن لوله کشی فاضالب و هواکش طبقه دوم ــ مقیاس

       SR رایزر فاضالب

       VR رایزر ونت

RR رایزر آب باران



 شکل 37ــ1ــ ج ــ شیب بندی پشت بام آب باران   130
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 شکل 37ــ1ــ چ ــ رایزر دیاگرام لوله کشی فاضالب و هواکش    

پشت بام

طبقه دوم

طبقه اول

زیرزمین

همکف

خرپشته
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شکل 37ــ1ــ ح ــ   جزییات چاهک فاضالب 
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تمرین: شکل 38ــ1ــ الف، ب، پ و ت پالن یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد. مطلوبست: 
1ــ جانمایی لوازم بهداشتی

2ــ ترسیم پالن لوله کشی فاضالب و هواکش
3ــ ترسیم رایزر دیاگرام لوله کشی فاضالب و هواکش

4ــ ترسیم پالن شیب بندی

لوله کشی فاضالب،  نقشه های  ترسیم  ـ  1ـ 3ــ 3ــ
هواکش  و آب باران: هنگام ترسیم لوله کشی فاضالب، هواکش 

و آب باران به نکات زیر توجه شود.
1ــ قطر لوله قائم فاضالب باید تا جایی که امکان دارد در 

تمام طول آن ثابت باشد.
2ــ لولٔه افقی فاضالب یک واحد )آپارتمان( برای اتصال 

به لوله قائم فاضالب نباید از واحد مجاور عبور کند.
تا حد ممکن مستقیم باشد و تغییر جهت لوله  3ــ لوله ها 

اصلی با زاویه 45 درجه صورت گیرد. 
4ــ لوله ها باید تا حد ممکن به موازات دیوار، کف و سقف 

نصب شود. 
5   ــ به منظور رفع گرفتگی احتمالی لوله های فاضالب در 

نقاط زیر باید دریچه بازدید نصب شود.
الف( در انتهای هر شاخه انشعاب افقی 

ب( در پایین ترین قسمت لوله قائم فاضالب 
ج( در نقاطی بر روی لوله قائم فاضالب که برای آزمایش با 

آب دریچه دسترسی الزم است.
6   ــ هر شبکه فاضالب که دارای توالت باشد باید دست کم 

یک لوله قائم هواکش داشته باشد.
به  پایین ترین قسمت  بایستی در  قائم هواکش  لوله  7ــ هر 

لولٔه قائم فاضالب متصل شود.
8   ــ لوله هواکش روی بام باید دست کم 30 سانتی متر از 

کف تمام شده آن باالتر باشد.
9ــ انتهای لوله هواکش روی بام باید به سمت باال باشد و 

با توری محافظت شود.
10ــ لوله قائم فاضالب لوازم بهداشتی بدون توالت می تواند 

به عنوان هواکش نیز عمل کند. 
ـ لوله کشی آب باران باید از لوله کشی فاضالب بهداشتی  11ـ

کامالً جدا باشد.
نصب  بازدید  دریچه  باران  آب  قائم  لولٔه  پایین  ـ در  12ـ

شود.
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                      1
100

 شکل 38ــ1ــ الف ــ پالن زیرزمین ــ مقیاس

سرایداری
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انباری

انباری
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     1

100
 شکل 38ــ1ــ ب ــ پالن همکف ــ مقیاس
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      1
100

  شکل 38ــ1ــ پ ــ پالن طبقات دوم ــ مقیاس

 آشپزخانه 

حمام

توالت
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شکل 38ــ1ــ ت  ــ پالن طبقه 

      1
100

3 و 4ــ مقیاس

توالت

توالت      

حمام     

آشپزخانه
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4ــ1ــ نقشه های جزییات )دتایل(1
نقشه های جزییات را می توان در کنار پالن ترسیم نمود و 
یا در صورت زیاد بودن تعداد این نقشه ها، تمامی آن ها را در یک 
نقشه جداگانه ترسیم و به همراه نقشه های تأسیساتی ارائه نمود. 
نصب     اجرایی  جزییات  الف(  نوع اند.  دو  بر  جزییات  نقشه های 

ب( نقشه های بزرگ نمایی  
پیمانکاران  برای  نصب:  اجرایی  جزییات  نقشه  الف( 
گونه  این  ترسیم  از  هدف  و  شده  ترسیم  تأسیساتی  مجریان  و 
نصب،  ارتفاع  بهداشتی،  وسایل  ابعاد  نمودن  مشخص  نقشه ها 
شکل قرارگیری وسایل بهداشتی و نحوه انتقال لوله ها به وسایل 

بهداشتی می باشد.
شکل 39ــ1ــ الف و ب نقشه جزییات نصب و لوله کشی های 

آب سرد و آب گرم و فاضالب روشویی را نشان می دهد. با توجه به 
شکل به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1ــ ابعاد روشویی چند میلی متر است2؟
2ــ ارتفاع نصب روشویی از کف تمام شده چند میلی متر 

است؟
3ــ قطر لوله های آب سرد و آب گرم چند اینچ است؟

4ــ ارتفاع نصب شیر پیسوار از کف تمام شده چند میلی متر 
است؟

اینچ  چند  روشویی  به  متصل  سیفون  قطر  حداقل  5   ــ 
است؟

6  ــ ارتفاع نصب سه راهی فاضالب از کف تمام شده چند 
میلی متر است؟

1ــ برای اطالع بیشتر از نقشه جزییات به نشریه 6  ــ 128 مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان از انتشارات معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری 
ایران مراجعه کنید.

2ــ برای پیدا کردن پاسخ به منابع موثق مراجعه شود.
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  یادداشت: 
1ــ سازندگان مختلف دستشویی، ممکن است روش های متفاوتی برای اتصال دستشویی به دیوار پیش بینی کرده باشند در هر حال دستشویی در محل نصب خود باید کامالً 

ثابت و قابل بازدید و تعویض باشد.
2ــ در صورتی که دیوار پشت دستشویی از مصالح سبک از قبیل تخته گچی، لیکا، سیپورکس، هپلکس  و مصالح مشابه ساخته شده باشد برای اتصال و ثابت نگه داشتن 

دستشویی روی دیوار، باید از قطعات تقویت کننده استفاده شود.
3ــ دستشویی می تواند با پایه کامل، نیم پایه یا بدون پایه باشد، پایه دستگاه فقط نقش پوشش برای لوله های آب و فاضالب را دارد و وزن دستگاه به هیچ وجه نباید به آن 

منتقل شود.
4ــ در صورت نصب شیر مخلوط روی دستشویی باید روی لوله آب سرد مصرفی شیر یکطرفه نصب شود.  

5     ــ در این جزییات برای لوله کشی آب مصرفی، فاضالب و هواکش فاضالب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت 
دستشویی دوجداره نباشد برای لوله کشی  به صورت توکار، فقط از لوله هایی که دفن آن ها در مصالح ساختمانی مجاز است می توان استفاده کرد، در غیر این صورت لوله  کشی  

باید روکار اجرا شود.    
6    ــ لوله هواکش فاضالب باید به طور قائم یا با زاویه ای بیش از 45 درجه نسبت به سطح افق، تا حداقل 15 سانتی متر باالتر از لبه سرریز دستشویی ادامه یابد و پس از آن 

می تواند تغییر امتداد داده و به لوله قائم هواکش متصل شود و یا مستقالً  تا هوای آزاد ادامه یابد.

شکل 39ــ1ــ نقشه جزییات نصب روشویی
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در شکل  40ــ1 نقشه جزییات سینک ظرفشویی را نشان 
می دهد. با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1ــ ارتفاع محل اتصال لوله فاضالب چند میلی متر است؟
2ــ ارتفاع نصب ظرفشویی از کف تمام شده چند میلی متر 

است؟

اینچ  چند  ظرفشویی  گرم  آب  و  سرد  آب  لولٔه  قطر  3ــ 
است؟ 

چند  شده  تمام  کف  از  پیسوار  شیر  نصب  ارتفاع  4ــ 
میلی متر است؟ 

یادداشت: 
1ــ سینک ظرف شویی  می تواند مطابق این  شکل روی تکیه گاهی که به دیوار نصب شده است قرار گیرد و یا روی قفسه زمینی که در محل خود ثابت است قرار داشته باشد.
 2ــ در صورتی که دیوار پشت سینک ظرف شویی از مصالح سبک از قبیل تخته گچی، لیکا، سیپورکس، هپلکس  و مصالح مشابه ساخته شده باشد برای اتصال و ثابت 

نگه داشتن سینک ظرف شویی، باید از قطعات تقویت کننده استفاده شود.
3ــ در صورت نصب شیر مخلوط روی سینک ظرف شویی باید روی لوله آب سرد مصرفی شیر یکطرفه نصب شود.

4ــ دراین جزییات برای لوله کشی آب مصرفی، فاضالب و هواکش فاضالب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت 
سینک ظرف شویی دوجداره نباشد برای لوله کشی  به صورت توکار، فقط از لوله هایی که دفن آن ها در مصالح ساختمانی مجاز است می توان استفاده کرد، در غیر این صورت 

لوله  کشی باید روکار اجرا شود.   
5   ــ لوله هواکش فاضالب باید به طور قائم با زاویه ای بیش از 45 درجه نسبت به سطح افق، تا حداقل 15 سانتی متر باالتر از لبه سرریز سینک ظرف شویی ادامه یابد و پس 

از آن می تواند تغییر امتداد داده و به لوله قائم هواکش متصل شود و یا مستقالً  تا هوای آزاد ادامه یابد.

شکل 40ــ1ــ نقشه جزییات سینک ظرف شویی
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نشان  را  حمام  دوشی  زیر  نصب  شکل 41ــ1 جزییات 
می دهد با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1ــ طول زیردوشی چند میلی متر است 2ــ ارتفاع نصب 
شیر مخلوط از کف زیردوشی چند میلی متر است 3ــ قطر لولٔه 

آب سرد و آب گرم چند اینچ است؟

یادداشت:   
1ــ  این شکل جزییات  لوله کشی آب و فاضالب زیردوشی ساختمانی در طبقات میانی ساختمان را نشان می دهد.   

2ــ این جزییات در طبقه ای که روی زمین قراردارد نیز قابل استفاده است. 
3ــ برای دیدن جزییات ساختمانی اجرای زیردوشی به نقشه های معماری مراجعه شود.   

128 مراجعه کنید.    4ــ برای دیدن جزییات کف شوی به نقشه شماره 2ــ 09ــM . D .  201 از نشریه 6
5   ــ شیر و دوش نشان داده شده در این نقشه شماتیک می باشد. 6   ــ در صورت استفاده از دوش شلنگی ) کمر تلفنی(  نصب مانع برگشت جریان از نوع ترکیبی شیر یکطرفه 
و خأل شکن، در محل اتصال شلنگ به شیر ضروری  است.    7ــ در این جزییات برای لوله کشی آب مصرفی، فاضالب و هواکش فاضالب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات 
ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت دوش دوجداره نباشد برای لوله کشی به صورت توکار؛، فقط از لوله هایی  که دفن آن ها در مصالح ساختمانی مجاز 

است می توان استفاده کرد، در غیر این صورت لوله کشی باید روکار اجراشود.  

شکل 41ــ1ــ نقشه جزییات نصب زیردوشی
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شکل 42ــ1 جزییات نصب توالت شرقی را نشان می دهد. 
با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید.

میلی متر  چند  جانبی  و  پشتی  سیفون  دهانه   فاصله   1ــ 
است؟

چند  شده  تمام  کف  از  شیرمخلوط  نصب  ارتفاع  2ــ 
میلی متر است؟

3ــ ارتفاع نصب مخزن شستشوی از کف تمام شده چند 
میلی متر است؟

  یادداشت: 
1ــ این شکل موقعیت تقریبی نصب لوازم جانبی توالت شرقی را نشان می دهد.  

ـ    128نگاه کنید.   2ــ در صورت استفاده از شیر شستشو )فالش والو( به جای فالش تانک، برای دیدن موقعیت نصب شیر شستشو به نقشه شماره 2ــ 02ــ M . D. 201 نشریه 6ـ
 خأل شکن ( باشد. برای دیدن جزیات یک نوع مانع برگشت جریان مناسب  3ــ مانع برگشت جریان که در محل اتصال شلنگ به شیر نصب می شود باید از نوع ) شیر یکطرفه 

ـ   128نگاه کنید.  برای این گونه کاربرد به نقشه شماره 7ــ 01ــ M . D.  202 نشریه 6ـ
4ــ در صورت استفاده از شیر آفتابه غیر قابل اتصال به شلنگ، نصب مانع برگشت جریان الزم نیست.

محور تقارن شیر

محور تقارن کاسه توالت

پالن استقرار کاسه توالت

کف تمام شده

مانع برگشت جریان    

1ــ کاسه توالت
2ــ شیرآب )شیر آفتابه(   

3ــ قالب نگهدارنده شلنگ شیرآب    
4ــ فالشتانک  

اندازه ها به میلی متر است   

شکل 42ــ1ــ نقشه جزییات نصب توالت شرقی
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شکل  و  غربی  توالت  نصب  جزییات  نقشٔه  43ــ1  شکل 
جزییات  نقشه  45ــ1  نقشه  و  وان  نصب  جزییات  نقشه  44ــ1 
به شکل های  توجه  با  می دهد  نشان  را  بازدید  دریچٔه  نصب 

ارائه شده به پرسش های زیر پاسخ دهید.
تمام  کف  از  غربی  توالت  پیسوار  شیر  نصب  ارتفاع  1ــ 

شده چند میلی متر است؟
2ــ قطر لولٔه هواکش توالت غربی چند اینچ است؟

3ــ حداقل قطر سیفون متصل به وان چند اینچ است؟
میلی متر  چند  وان  از  شیرمخلوط  لبٔه  فاصلٔه  حداقل  4ــ 

است؟

 یادداشت:   
1ــ کاسه توالت باید دارای سطوح صاف و صیقلی باشد.   

2ــ توالت باید دارای نشیمنگاه و در لوالئی قابل برداشت باشد.  
3ــ ظرفیت تخلیه مخزن در هر بار شستشو نباید بیش از مقدار معین شده در مقررات ملی ساختمان، مبحث شانزدهم باشد. 

4ــ توالت باید دارای سیفون با عمق آب هوابند حداقل 50 میلی متر باشد.  
5   ــ در این جزییات برای لوله کشی آب مصرفی، فاضالب و هواکش فاضالب هر نوع  لوله مجاز طبق مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت 
توالت  دوجداره نباشد برای لوله کشی به صورت توکار ، فقط از لوله هایی که دفن آن ها در مصالح ساختمانی مجاز است می توان استفاده کرد، در غیر این صورت لوله کشی 

باید روکار اجرا شود. 
6   ــ در این جزییات یک حالت انشعاب لوله هواکش خشک برای توالت نشان داده شده است. هواکش توالت می تواند مطابق یکی از روش های خشک، مداری ، تر، مشترک 

و غیره باشد. 
7ــ لوله هواکش خشک از نقطه اتصال به لوله فاضالب باید با زاویه 45 درجه یا بیشتر نسبت به سطح افق، تا حداقل 15 سانتی متر باالتر از لبه سرریز توالت ادامه یابد و پس 

از آن می تواند تغییر امتداد داده و به لوله قائم هواکش متصل شود و یا مستقالً تا هوای آزاد ادامه یابد.

لوله فاضالب

کف تمام شده

عایق رطوبت مطابق 
نقشه های معماری

لوله هواکش فاضالب  
 DN 50 )2 اینچ(
حالتی    که توالت 
هواکش مستقل دارد

به جزییات اتصال لوله خروجی توالت 
غربی به شبکه فاضالب مراجعه شود 
M . D .  201 شماره 9ــ 03ــ(

ـ   128( نشریه 6ـ
)4 اینچ( 

لوله آب سرد )2 اینچ(

مخزن شستشو 
)فالش تانک( 

شیرقطع و وصل زانوئی )شیر پیسوار( 

 طبق توصیه کارخانه 
سازنده 

ـ مقیاس 1:25 شکل 43ــ1ــ نقشه جزییات نصب توالت فرنگیـ 
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  یادداشت:   
1ــ این شکل جزییات  نصب وان را در حالتی که لوله فاضالب  آن از دیوار مجاور خارج می شود، نشان می دهد.   

2ــ  برای دسترسی به سیفون فاضالب وان باید دریچه ای به ابعاد 25 * 25 سانتی متر در نزدیکی سیفون پیش بینی شود.   
3ــ شیر و دوش نشان داده شده در این ثقشه شماتیک می باشد.  

به شیر ضروری  برگشت جریان از نوع ترکیبی شیر یکطرفه و خألشکن، در محل اتصاالت شلنگ   نصب مانع  )کمرتلفنی(  4ــ در صورت استفاده از دوش شلنگی 
است.   

5   ــ در این جزییات  برای لوله کشی آب مصرفی ، فاضالب و هوا کش فاضالب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتی که دیوار پشت 
دوش  دوجداره نباشد برای لوله کشی به صورت توکار ، فقط از لوله هایی که دفن آن ها در مصالح ساختمانی مجاز است می توان استفاده کرد، در غیر این صورت لوله کشی 

باید روکار اجرا شود.  

بست نگهدارنده لوله

الب
اض

ش ف
واک

ه ه
لول

الب
اض

ه ف
لول
ی   

صرف
م م

 گر
د و

سر
ب 
ه آ
لول

تبدیل پالستیکی
سیفون استاندارد به قطر نامی 

اینج 11
2
حداقل 

برای دیدن جزییات زیرسازی وان به 
لوله فاضالبنقشه های معماری مراجعه شود

ـ نقشه جزییات نصب وان شکل44ــ1ـ 

)DN 40(
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ب( نقشه های بزرگ نمایی: در بعضی قسمت های نقشه 
به علت کوچک بودن پالن امکان نمایش کامل مشخصات نقشه 
میسر نمی باشد، لذا آن قسمت از نقشه را در محل دیگری با مقیاس 

بزرگتر ترسیم و جزییات کامل را بر روی آن نمایش می دهند. 

و  سرد  آب  لوله کشی  تیپ  پالن  ب  الف،  46ــ1ــ  شکل 
نمایش  برای  می دهد.  نشان  را  ساختمان  یک  مصرفی  گرم  آب 
نقشه  آشپزخانه،  و  بهداشتی  لوله کشی و اندازه گیری سرویس  بهتر 

جزییات این قسمت ها ترسیم می شود.

ـ نقشه جزییات نصب دریچه های بازدید شکل 45ــ1ـ 

ضخامت دریچه حداقل 4 میلی متر

حداقل 4 عدد شاخک  
قاب دریچه

کف تمام شده

انی
ختم

 سا
شه
ق نق

طاب
م

بتن

لوله فاضالب زیرکف

جزییات نصب دریچه بازدید

قسمت بازشو   دریچه بازدید   

واشر الستیکی

درپوش چدنی

دیوار

مقطعنمای جانبینمای روبرو

جزییات نصب دریچه بازدید دیواری
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شکل 46ــ1 ــ الف ــ پالن لوله کشی آب 

    1
100

سرد همکف ــ مقیاس

لوله های  با  گرم  آب  و  سرد  آب  لوله کشی 

تلفیقی انجام شود.   
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شکل 46ــ1ــ ب ــ پالن لوله کشی 

طبقات  تیپ  گرم  وآب  سرد  آب 

    1
100

مقیاس

بزرگ نمایی  نقشه  به 
47ــ 1 مراجعه شود



148

بزرگ نمایی    نقشه  47ــ1ــ  شکل 

  
   1
50

شکل 46ــ1ــ با مقیاس

به نقشه جزییات ب 

مراجعه شود  

شکل 48ــ1ــ رایزر دیاگرام شکل 46   ــ1 

تغذیه کولرپشت بام

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

همکف



فصل دوم 

نقشه کشی تأسیسات گرمایی ساختمان 

هدف های رفتاری: پس از پایان آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود: 
١ــ جانمایی و لوله کشی رادیاتورها را توضیح دهد. 

٢ــ انواع شبکه لوله کشی سیستم گرمایی با آب گرم را توضیح دهد. 
٣ــ نقشه خوانی و نقشه کشی پالن جانمایی و لوله کشی رادیاتورها را انجام دهد. 

٤ــ لوله کشی تأسیسات گرمایی  با پکیج را نقشه خوانی و نقشه کشی کند. 
٥ــ لوله کشی رادیاتور با لوله های پلی مری را نقشه خوانی و نقشه کشی کند. 

٦ــ نقشه اجزای موتورخانه حرارت مرکزی را ترسیم کند. 
٧ــ نقشه لوله کشی ارتباطی و جانمایی موتورخانه را ترسیم کند. 

٨ ــ مدار برقی موتورخانه را ترسیم کند.  



١٥0

١ــ٢ــ ترسیم جانمایی و لوله کشی رادیاتور
در انتخاب مسیر و رسم لوله کشی تأسیسات حرارت مرکزی 

باید حتی االمکان موارد زیر را درنظر گرفت: 

تهیه کرده،  1
100

یا   ١
٥ مقیاس  با  را  ١ــ پالن ساختمان 

محل رادیاتورها را روی نقشه مشخص کرده و رادیاتورها را ترسیم 
می نماییم باید رادیاتورها را در محل هایی که بیشترین تلفات حرارتی 

دارند مانند زیر پنجره ها قرار بدهیم)شکل ١ــ٢(. 

٢ــ طول و عرض رادیاتور را با توجه به مقیاس رسم می کنیم 
و محل اتصال لوله های شبکه به رادیاتور را با دو دایره کوچک 

نشان می دهیم.                                                          
دایره ای که از رادیاتور دورتر است به لوله رفت و دایره ای 
که به رادیاتور نزدیکتر است به لوله برگشت شبکه لوله کشی تأسیسات 
حرارت مرکزی وصل می شود چنانچه تعداد پره های رادیاتور فوالدی 
بیش از ٢٥ پره باشد محل لوله های رفت و برگشت را در دوطرف 

رادیاتور می کشیم.                                                         

فاصله آزاد در دوطرف رادیاتور به گونه ای باشد که امکان 
هرگونه تغییرات احتمالی و هواگیری باشد. 

٣ــ پس از رسم رادیاتورها و کلیه خط های الزم، اقدام 
به اندازه گذاری لوله ها و نوشتن مشخصات رادیاتور می نماییم. 
قطر هر قسمت لوله را در حدفاصل دو انشعاب برحسب میلی متر 
رابط کمکی  از یک خط  استفاده  با  و  نوشته  پالن  اینچ روی  یا 

مشخص می نماییم. 

شکل ١ــ٢ــ جانمایی رادیاتور 

نمادها

رادیاتور
لوله رفت آب گرم          

لوله برگشت آب گرم

نمادها

رادیاتور
لوله رفت آب گرم          

لوله برگشت آب گرم

شکل ٢ــ٢ــ اندازه گذاری لوله های رادیاتور 
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صورت  به  اگر  را  انتخابی  رادیاتور  مشخصات 
انتخاب یک رادیاتور ٢٢  بنویسیم منظور   ( )

L , V

×
′′

= =

22 200 500
1

990
2R

1
پره با ارتفاع ٥00 و پهنای ٢00 و طول ٩٩0 میلی متر و شیر 

اینچ می باشد. در نقشه های لوله کشی حرارت مرکزی طبقات اندازه 
قطر لوله های قائم )رایزر( را در محلّی که از آن ها انشعاب گرفته 
می شود می توان به صورت یک خط کسری نشان داد عددی که در 
باالی خط کسری قرار دارد نشان دهنده اندازهٔ قطر رایزر باالرونده 
و عدد زیر خط نشان دهندٔه قطر رایزری است که به شبکه طبقه 

پایین متصل می گردد. 
R نشان می دهد یک لوله قائم به قطر ٥0  32

50
 مثالً عالمت 

میلی متر از طبقه پایین به طبقه موردنظر می رسد و پس از انشعاب گیری 

با قطر ٣٢ میلی متر به طبقه باالتر می رود. چون در رایزرها چندین 

 
,

R
,

′′ ′′

′′ ′′4

1 1
1 1

4 4
2 2

R, یا 
,4

32 32

50 50
لوله داریم چنین می نویسیم 

با  گرمایی  سیستم  کشی  لوله  شبکۀ  انواع  ٢ــ٢ــ 
آب گرم 

١ــ شبکه دو لوله ای با برگشت مستقیم: در این روش 
آب برگشتی از هر رادیاتور به طور مستقیم وارد لوله برگشت می شود 
دو لوله اصلی رفت و برگشت به موازات دیوار ترسیم می شوند و از 

آن ها برای رادیاتورها انشعاب گرفته می شود )شکل3ــ٢( 

این  در  معکوس:  برگشت  با  ای  دولوله  شبکه  ٢ــ 
لولٔه  سیستم آب برگشتی از رادیاتورها در جهت حرکت آب در 

رفت حرکت می کند تا لوله برگشت آب آخرین رادیاتور نیز به آن 
متصل شود )شکل ٤ــ٢(.

نمادها

رادیاتور
لوله رفت آب گرم          

لوله برگشت آب گرم

نمادها

رادیاتور
لوله رفت آب گرم          

لوله برگشت آب گرم

شکل ٣ــ٢ــ سیستم لوله کشی با برگشت مستقیم 

شکل ٤ــ٢ــ سیستم لوله کشی برگشت معکوس 
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در مورد نقشه کشی ساختمان های چندطبقه معموالً به سه 
روش عمل می نمایند: 

انشعاب  یک  توسط  مجزا  طور  به  طبقه  هر  اول:  روش 
از موتورخانه تغذیه می گردد که می توان از روی کلکتور توسط 

چنانچه  روش  این  در  کرد.  بسته  و  باز  را  آن  جداگانه  شیرهای 
طبقات ساختمان زیاد شود تعداد لوله های ورودی به موتورخانه 

زیاد می شود )شکل ٥ــ٢(. 

اند  قرارگرفته  هم  روی  که  واحدهایی  برای  دوم:  روش 
یک رایزر کشیده و در هر طبقه برای واحد مربوطه شیر فلکه قطع 

و وصل نصب می کنند )شکل ٦ــ٢(.

شکل ٥ــ٢ انشعاب گیری از کلکتور    

شیرفلکه کشویی
شیرفلکه کف فلزی

نمادها

نمادها
لوله رفت آب گرم          

لوله برگشت آب گرم
شیرفلکه کشویی

شکل ٦ــ٢ــ نمایش رایزر و انشعاب افقی برای هر واحد 

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه چهارم

همکف
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مالکیت  و  باشد  روش سوم: چنانچه ساختمان عمومی 
جداگانه در واحدهای طبقات نباشد مانند مدارس، ادارات دولتی 
و بیمارستان ها ساختمان به چند رایزر تقسیم بندی می شود. و هر 
رایزر یک یا چند رادیاتور مشابه و نزدیک به خود را در همه طبقات 

تغذیه می کند. در سقف زیرزمین انتهای همه رایزرها به هم رینگ 
می شود و در انتها دو لوله به موتورخانه می رود برای هر رایزر در 

سقف زیرزمین شیرفلکه قطع و وصل درنظر می گیرند. 

٣ــ٢ــ نقشه خوانی و نقشه کشی پالن 
١ــ٣ــ٢ــ نقشۀ نمونه ١: در شکل ٨ ــ٢ لوله کشی 
حرارت مرکزی یک طبقه از ساختمانی که رستوران می باشد به 
روش برگشت مستقیم رسم شده و در شکل ٩ــ٢ لوله کشی حرارت 
مرکزی همین ساختمان به صورت برگشت معکوس رسم شده است. 
در هر اتاق مشخصات رادیاتور مربوطه نوشته شده است به عنوان 
) بیانگر این است که  )

L ,V

×
′′

= =

15 200 500
8

1
675

2

مثال در سالن عبارت 

در این سالن ٨ عدد رادیاتور ١٥ پره مدل 500 × 200 استفاده 
شده است که طول ١٥ پره mm ٦٧٥ می باشد و این رادیاتور با شیر 

1′′ به شبکه لوله کشی سیستم گرمایی وصل شده است. 

2
لوله های  برگشت مستقیم جهت جریان آب در  در روش 
و  رفت  های  لوله  قطر  است،  یکدیگر  خالف  برگشت  و  رفت 

برگشت باهم برابر است و هرچه از موتورخانه دورتر شویم قطر 
لوله ها کوچک تر می شود. در لوله کشی به روش برگشت معکوس 
جهت جریان آب در لوله های رفت و برگشت یکی است هرچه از 
موتورخانه دورتر شویم قطر لوله رفت کوچکتر و قطر لوله برگشت 

بزرگتر می شود قطر لوله رفت و برگشت اصلی برابر است. 
R یعنی آب گرم با لوله های ′′٣ از پایین 

′′ ′′−
′′ ′′−

2 2

3 3
عبارت  

به طبقه   ٢′′ به قطر  با لوله های  وارد طبقه شده و بعد از انشعاب 
باال می رود. 

طبقه اول

طبقه دوم

همکف

زیرزمین

شکل ٧ــ٢ــ نمایش رایزر دیاگرام ساختمان عمومی 
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نمادها

رادیاتور
لوله رفت آب گرم          

لوله برگشت آب گرم
شیرفلکه کشویی

شکل ٨  ــ٢ــ لوله کشی حرارت مرکزی به روش برگشت مستقیم ــ مقیاس 1:100
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نمادها

رادیاتور
لوله رفت آب گرم          

لوله برگشت آب گرم

شکل ٩ــ٢ــ لوله کشی حرارت مرکزی به روش برگشت معکوس ــ مقیاس 1:100
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پالن  ١0ــ٢  شکل  در   :٢ نمونه  نقشۀ  ٢ــ٣ــ٢ــ 
پالن  و شکل ١٢ــ٢  طبقه همکف  پالن  زیرزمین، شکل ١١ــ٢ 
1 رسم شده و لوله کشی حرارت 

100
طبقه اول ساختمانی با مقیاس 

مرکزی روی آن ها رسم شده است. موتورخانه این ساختمان در 
نیز می باشد واقع شده است.  آب سیستم  زیرزمین که پارکینگ 
گرمایی این ساختمان توسط یک رایزر تأمین می شود که در زیرزمین 

 
′′ ′′
−

′′ ′′−

1 1
1 1
4 4
2 2

R ، در طبقه همکف به صورت ′′ ′′−2 2
R به صورت  

تمرین:
ــ پالن مربوط به شکل های ٨ ــ٢ و ٩ــ٢ بدون لوله کشی سیستم حرارت مرکزی ساختمان با مقیاس  ١00: ١ 

در دو فایل به نام های »لوله کشی برگشت مستقیم« و »لوله کشی برگشت معکوس« کپی و ذخیره نمایید. 
ــ جانمایی محل نصب رادیاتورها را برروی آن ها ترسیم کنید )محل نصب رادیاتور را می توانید تغییر دهید( 

به روش برگشت  بار دیگر  به روش برگشت مستقیم و  بار  ــ لوله کشی حرارت مرکزی آبگرم رادیاتورها یک 
معکوس ترسیم کنید. )مسیر لوله کشی را در صورت لزوم تغییر دهید( 

ــ با توجه به مسیر لوله کشی و مقیاس نقشه، لوله های مورد نیاز را به تفکیک قطر آن برآورد نموده و با یکدیگر 
مقایسه کنید. 

 نشان داده شده است.  
′′ ′′
−

1 1
1 1
4 4

R و در طبقه اول به صورت 

′′٢ است از  این بدان معناست که دو عدد لوله که قطر هر کدام 
موتورخانه وارد طبقه همکف می شوند و بعد از گرفتن انشعاب با 
1′′ به سمت طبقه اول رفته و از آن جا دیگر باالتر نمی روند 

1
4

قطر 
در هر طبقه دو عدد شیرفلکه برای قطع و وصل آب گرم در ورودی 

رایزر به طبقه وجود دارد. 

تمرین: پالن های زیرزمین، همکف و طبقه اول ساختمان شکل های ١0ــ٢، ١١ــ٢  و ١٢ــ٢ را در فایلی کپی 
و ذخیره نمایید. 

ــ محل رادیاتورها را برروی پالن ها تعیین و ترسیم کنید. لوله کشی بین آن ها را رسم کنید. 
ــ لوله کشی هر طبقه را به صورت رایزر مستقل تا موتورخانه ادامه دهید. 

ــ شیرفلکٔه قطع و وصل را در موتورخانه منظور نمایید و در طبقات آن را نصب نکنید. 



١٥٧

شکل ١٠ــ٢ــ پالن زیرزمین ــ مقیاس 1:100       

رایزر
موتورخانه

نمادها



١٥٨

شکل ١١ــ٢ــ پالن طبقه همکف ــ مقیاس 1:100

نمادها

رادیاتور

لوله رفت آب گرم          
لوله برگشت آب گرم

شیرفلکه کشویی
رایزر

رادیاتور آلومینیومی



١٥٩

نمادها

رادیاتور
حوله خشک کن

لوله رفت آب گرم          
لوله برگشت آب گرم

شیرفلکه کشویی
رایزر

رادیاتور آلومینیومی

شکل ١٢ــ٢ــ پالن طبقه اول ــ مقیاس 1:100



١٦0

٣ــ٣ــ٢ــ نقشۀ نمونه ٣: نقشه های شکل های ١٣ــ٢،  
١٤ــ٢ و  ١٥ــ٢  به ترتیب پالن های طبقه های همکف اول و دوم 
یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد که نقشه لوله کشی حرارت 
مرکزی آن ترسیم شده است در این ساختمان لوله های اصلی به 

صورت یک رایزر R از موتورخانه تا طبقات ادامه یافته و در هر 
 1

100
طبقه نیز شیر قطع و وصل تعبیه شده است. مقیاس نقشه 

می باشد. 

با استفاده از کامپیوتر مطلوب است. 
 1

50
ــ رسم پالن ساختمان با مقیاس 

ــ جانمایی رادیاتورها 
ــ رسم لوله کشی حرارت مرکزی 

ــ نوشتن قطر لوله ها روی آن 
ــ نوشتن مشخصات رادیاتورها 

ــ رسم شیرفلکه ها 

شکل ١٤ــ٢ــ پالن طبقه اول

شکل ١٣ــ٢ــ پالن طبقه همکف 



١٦١

٤ــ٣ــ٢ــ نقشهٴ نمونه ٤: شکل ١٦ــ٢ پالن لوله کشی 
کشی  لوله  پالن  ١٧ــ٢  شکل  و  همکف  طبقه  مرکزی  حرارت 
رادیاتورهای تیپ طبقات اول، دوم و سوم یک ساختمان مسکونی 
است. هر طبقه شامل سه واحد مسکونی و ساختمان جمعاً دارای 
نه واحد مسکونی می باشد در این ساختمان برای هر سه واحد روی 

 R2 ، R1 هم از یک رایزر استفاده شده است در نهایت سه رایزر
R3 به موتورخانه می روند در ورودی هر واحد شیر فلکه قطع  و 

و وصل روی لوله های رفت و برگشت آب گرم نصب شده است. 
شکل ١٨ــ٢ نقشٔه رایزر دیاگرام ساختمان را نشان می دهد. 

تمرین: با استفاده از کامپیوتر مطلوب است: 
ــ رسم کامل پالن همکف و طبقات تیپ 

ــ جانمایی رادیاتورها و ترسیم لوله کشی و نوشتن کلیه مشخصات رادیاتور و سایز لوله ها روی نقشه 
ــ برآورد تعداد رادیاتورها ــ تعداد پره ها ــ تعداد شیرهای رادیاتور ــ تعداد زانو قفلی های رادیاتورها ــ متراژ 

لوله ها در سایزهای مختلف و دسته بندی آن ها در یک جدول. 

نمادها
رادیاتور

شیرفلکه کشویی
لوله رفت آب گرم          

لوله برگشت آب گرم
رایزر

شکل ١٥ــ٢ــ پالن طبقه دوم 



١٦٢

نمادها
رادیاتور

لوله رفت آب گرم          
لوله برگشت آب گرم

رایزر
موتورخانه

شکل ١٦ــ٢ــ پالن لوله کشی حرارت مرکزی طبقه همکف ــ مقیاس 1:100



١٦٣

نمادها
رادیاتور

حوله خشک کن
لوله رفت آب گرم          

لوله برگشت آب گرم
رایزر

شیرفلکه کشویی

شکل ١٧ــ٢ــ پالن لوله کشی حرارت مرکزی طبقات تیپ ــ مقیاس 1:100



١٦٤

٤ــ٢ــ لوله کشی تأسیسات گرمایی با پکیج دیواری 
های  ساختمان  از  برخی  گرمایش  و  بهداشتی  گرم  آب 
هر  در  روش  این  در  می شود.  تأمین  پکیج  وسیله  به  مسکونی 
واحد یک دستگاه پکیج در محلی مناسب در داخل واحد نصب 
ارتفاع ١٢0  پکیج را در داخل آشپزخانه در  می کنند. معموالً 
سانتی متری از کف تمام شده نصب می کنند. آب سرد ورودی با 
یک لوله به محل پکیج آورده می شود و یک لوله آب گرم بهداشتی 
از پکیج به سمت وسایل بهداشتی می رود و همچنین دو عدد لوله 
رفت و برگشت آب را بین رادیاتورها و پکیج سیرکوله می کنند 

شکل ١٨ــ٢ــ نقشه رایزر دیاگرام 

نمادها
شیرفلکه کشویی

رایزر

یک لوله تأمین گاز نیز برای پکیج کشیده می شود لوله های آب در 
ارتفاع ١٢0 سانتی متری در زیر پکیج قرار می گیرند یک دودکش 
به منظور تخلیه گازهای حاصل از احتراق از باالی پکیج مستقیم 

تا پشت بام ادامه می یابد )اشکال ١٩ــ٢، ٢0ــ٢ و ٢١ــ٢(. 



١٦٥

١ــ٤ــ٢ــ نقشۀ نمونه ٥: شکل ٢٢ــ٢ یک طبقه از 
یک ساختمان مسکونی می باشد که برای تأمین آب گرم بهداشتی و 
همچنین آب گرم سیستم گرمایش آن از پکیج استفاده شده است. 

رادیاتورها در محل های مناسب نصب شده سپس با روش مستقیم 
لوله کشی شده و به پکیج وصل شده است. 

تمرین: به کمک کامپیوتر موارد زیر را ترسیم نمایید.
ــ ترسیم پالن ساختمان 

ــ ترسیم جانمایی رادیاتورها 
ــ ترسیم جانمایی پکیج 

ــ ترسیم لوله کشی رادیاتورها 
ــ نوشتن مشخصات رادیاتورها 

شکل ١٩ــ٢ــ وضعیت نصب و اتصال شوفاژ دیواری 

١ــ رفت شوفاژ         
٢ــ برگشت شوفاژ 

٣ــ ورودی گاز

٤ــ ورودی آب سرد و پرکن
٥ــ آب گرم مصرفی

٦ــ شیلنگ ورودی گاز



١٦٦

جدول ٢١ــ٢ــ مشخصات فنی دو مدل از پکیج های گازسوز 

١٢مدل
مدار گرم کننده 

kcal/h٢٤٢٤ظرفیت حرارتی ورودی
kcal/h٢٢ظرفیت حرارتی خروجی

m3/h٢/٥٢/٥مصرف گاز طبیعی 
lit/h٩٩حداکثر جریان آب در گردش

mحداکثر ارتفاع پمپ w c٦٦
C٩٩°حداکثر دمای آب 

٥/ ــ ٥/٧/ ــ kg/cm٢/٧فشار پرکردن منبع انبساط
٨ °C  حداکثر حجم آب گیری در دمای متوسطlit١١١١

kg/cm٢٢/٥٢/٥حداکثر فشار کاری
inch١١قطر لوله های آب مدار گرم کننده 

١ــ لولۀ ورودی گاز 
٢ــ شیر کنترل گاز 

٣ــ مشعل 
٤ــ لولۀ برگشت مدار گرم کننده 

٥ــ شیر سه طرفۀ برقی 
٦ــ صافی آب و جداکنندۀ هوا 

٧ــ هواگیر خودکار 
٨ــ منبع انبساط بسته 

٩ــ پمپ مدار گرم کننده 

شکل ٢٠ــ٢ــ نمای سادۀ شوفاژ دیواری با آب گرم فوری

١٠ــ مبدل حرارتی اولیه )پره ــ لوله( 
١١ــ شیر اطمینان 

١٢ــ لولۀ رفت مدار گرم کننده 
١٣ــ لولۀ ورودی آب سرد و پرکن 

١٤ــ سیستم فشار 
١٥ــ شیرپرکن مدار گرم کننده 

١٦ــ مبدل حرارتی ثانویه )پوسته ــ لوله( 
١٧ــ لولۀ آب گرم مصرفی 

١٨ــ برد کنترل الکترونیک 

مدار گاز     

 مدار گرم کننده    

مدار آب مصرفی 



١٦٧

نمادها
رادیاتور

حوله خشک کن
لوله رفت آب گرم          

لوله برگشت آب گرم
پکیج

شکل ٢٢ــ٢ــ لوله کشی برگشت مستقیم در روش استفاده از پکیج 



١٦٨

نمادها
رادیاتور

حوله خشک کن
لوله رفت آب گرم          

لوله برگشت آب گرم
پکیج

شکل ٢3ــ٢ــ لوله کشی برگشت مستقیم در روش استفاده از پکیج 

2ــ٤ــ٢ــ نقشۀ نمونه ٦: شکل ٢٣ــ٢ نقشه لوله کشی 
سیستم گرمایی یک طبقه از یک ساختمان مسکونی می باشد که برای 
آب گرم آن از پکیج استفاده شده است. نقشه تأسیسات گرمایی این 

واحد مسکونی را با استفاده از نرم افزار اتوکد ترسیم نمایید. 



١٦٩

٥ــ٢ــ نقشه کشی تأسیسات گرمایی با استفاده از 
لوله های پلی مری 

در این روش به دلیل این که فیتینگ لوله ها نباید در کف 
حدود  ارتفاع  در  مناسب  محل  یک  در  گیرد  قرار  زیرخاک  و 
توکار نصب می کنند که داخل جعبه  ٦0 سانتی متری یک جعبه 
کلکتورهای رفت و برگشت آب گرم نصب شده است که به اندازه 
تعداد رادیاتورها انشعاب به همراه شیر قطع و وصل روی کلکتورها 
ایجاد شده است در هر رادیاتور یک لوله رفت و یک لوله برگشت 
به صورت مستقل و بدون هرگونه فیتینگ در کف تا کلکتور ادامه 
می یابد. کلکتور توسط دو لوله به رایزر سیستم حرارت مرکزی و 

یا پکیج اتصال پیدا می کند. 
لوله های ٥ الیه پلی مری1 در قطرهای ١٦ ، ٢0، ٢٥ و 

١ــ مطابق مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمانی ایران لوله های PEX تک الیه و لوله PEX  AL  PEX پنج الیه برای لوله کشی سیستم گرمایی مجاز می باشند.

٣٢ موجود است که برای لوله کشی از کلکتور تا هر رادیاتور 
از لوله با قطر ١٦ و از پکیج تا کلکتور از لوله با قطر ٣٢ استفاده 

می شود. 
١ــ٥ــ٢ــ نقشۀ نمونه ٧: شکل ٢٤ــ٢ یک طبقه از 
از پکیج و  برای گرم کردن آن  یک ساختمان مسکونی است که 
لوله های پنج الیه با استفاده از کلکتور استفاده شده است مطلوب 
است ترسیم کامل آن با استفاده از کامپیوتر و همچنین نوشتن کلیه 

مشخصات روی نقشه.
٢ــ٥ــ٢ــ نقشۀ نمونه ٨: شکل ٢٥ــ٢ یک طبقه از 
یک واحد مسکونی بوده که در آن از پکیج و لوله پنج الیه استفاده 
شده است مطلوب است ترسیم نقشه با کلیه جزئیات آن با استفاده 

از کامپیوتر. 



١٧0

نمادها

رادیاتور
حوله خشک کن

لوله رفت آب گرم          
لوله برگشت آب گرم

پکیج
شیر توپی)ربع گرد(

کلکتور

شکل ٢٤ــ٢ــ سیستم گرمایی با پکیج و لوله های پلیمری



١٧١

نمادها
رادیاتور

حوله خشک کن
لوله رفت آب گرم          

لوله برگشت آب گرم

پکیج

شکل ٢٥ــ٢ــ لوله کشی سیستم حرارت مرکزی با لوله های پنج الیه با استفاده از پکیج



١٧٢

٦ــ٢ــ نقشه اجزای موتورخانه حرارت مرکزی
برای ترسیم موتورخانه حرارت مرکزی اول کلیٔه تجهیزات 
موتورخانه را یکی یکی رسم کرده به صورت بلوک درآورده آن را 
نام گذاری کرده و در فایلی ذخیره می کنیم زمان ترسیم موتورخانه 
 insert block به کمک نرم افزار اجزای بلوک شده مورد نیاز را
می کنیم و در فضای فلودیاگرام آن ها را می چینیم سپس ارتباط آن ها 
را با خط های مناسب رسم می کنیم. تجهیزات را به همراه شیرهای 
مربوطه بلوک می کنیم تا در زمان ترسیم موتورخانه زمان کمتری 

تجهیزات  از  شده  تهیه  های  بلوک  که  این  توضیح  کنیم.  صرف 
تأسیساتی موجود است می توانیم آن  افزارهای  نرم  تأسیساتی در 
را تهیه نموده و در کامپیوتر خود ذخیره کنیم در مواقع استفاده 
چنانچه بلوکی در فضای کار نقشه ، کوچک یا بزرگ بود می توانیم 
از ابزار Scale استفاده کنیم و آن را متناسب با فضای نقشه بزرگ 

یا کوچک نماییم. 
تجهیزات  از  تعدادی  ٣٦ــ٢  تا  ٢٦ــ٢  های  شکل  در 

موتورخانه را که به صورت بلوک درآمده اند معرفی می نماییم. 

نمادها
شیرفلکه کشویی

لوله رفت آب گرم          
لوله برگشت آب گرم

آب شهر
مهره ماسوره

لوله تخلیه

شکل ٢٦ــ٢ــ لوله کشی مخزن انبساط باز 

مخزن انبساط باز     

پشت بام



١٧٣

جدول ٢٨ــ٢ــ مشخصات مخازن انبساط باز 

ظرفیت 
لیتر

ابعاد مخزن ــ سانتی متر 
LBH

٢٨٥٥
٣٨٥٦٦
٤٩٧٦٥
٥١٦٥٨
٦١٧٥٨
٨١٨١

١١١١
١٥١٥١١
٢٢١١
٢٥٢١٢٥١
٣٢١٢٥١٢
٤٢٥١٢٥١٣
٥٢٧١٥١٢٥

تمرین: مخزن انبساط نشان داده شده را ترسیم کرده و آن را در کامپیوتر خود ذخیره کنید. 

شکل 27ــ٢ــ یک مخزن انبساط باز 

مخازن چهارگوش

مشخصات مخزن انبساط باز



١٧٤

تمرین: مخزن دوجداره شکل ٢٩ــ٢ را ترسیم کرده در کامپیوتر خود ذخیره کنید. 

آب شهر
لوله آب گرم مصرفی          

لوله برگشت آب گرم مصرفی

لوله رفت آب گرم          
لوله برگشت آب گرم

مهره ماسوره

نمادها

شیر اطمینان

پمپ خطی          

شیر یک طرفه
شیرفلکه کف فلزی          

شیرفلکه کشویی
لوله تخلیه

شکل ٢٩ــ٢ــ لوله کشی مخزن دوجداره 

             ورودی از آب شهر

برگشت آب گرم

رفت آب گرم

مخزن دوجداره

در شکل ٢٩ــ٢  و 30ــ٢ مخزن دوجداره آب گرم مصرفی 
نشان داده شده است.

به طرف برگشت دیگ



١٧٥

جدول ٣١ــ٢ــ مشخصات مخزن دوجداره 

ردیفظرفیتابعاد مخزن 

D٢
)mm(

D١
)mm(

L٢
)mm(

L١
)mm(

L
)mm(

لیتر

٥٦٥٨١١١٢١
٥٦٥١٢٥١٥١٦٣٢
٦٤٥٦١٣٢١٦١٧٢٤٣
٧٦٣٥١٧٢١٥٢١٤٥٤
٧١٦٤١٥٢١٨١٩٥٦٥
٧١٦٤١٩٢٢٢٢٣٦٧٦
٧٨٧١١٦٢٢٧٦٨٧
٧٨٧١١٨٥٢٢٥٢٤٢٩٨
٨٢٧٤١٩٢٣٢٤٧١٩

٩٥٥٨٧٢٢٥٢٦٨١٥١
١ ٤٩٥٥٢٢٨٢٧٨٢٩٨٢١١

شکل ٣٠ــ٢ــ مخزن آب گرم دوجداره 



١٧٦

مخزن کویلی در شکل٣٢ــ٢ نشان داده شده است.

تمرین: مخزن کویلی شکل٣٢ــ٢ را ترسیم کرده و در کامپیوتر خود ذخیره کنید. 

آب شهر
لوله آب گرم مصرفی          

لوله برگشت آب گرم مصرفی
لوله رفت آب گرم          

لوله برگشت آب گرم
مهره ماسوره

دماسنج

نمادها

شیر اطمینان
پمپ خطی          

شیر یک طرفه
شیرفلکه کف فلزی          

شیرفلکه کشویی
لوله تخلیه

شکل ٣٢ــ٢ــ مخزن آب گرم کویلی 

رفت آب گرم مصرفی
  برگشت آب گرم مصرفی
تأمین آب سرد مخزن

   رفت آب گرم از دیگ 
برگشت آب گرم به دیگ



١٧٧

دیگ آب گرم به همراه کلکتورهای رفت و برگشت در شکل 
٣٣ــ٢  نشان داده شده است.

تمرین: دیگ شکل ٣٣ــ٢ را به همراه کلکتورهای رفت و برگشت رسم کرده و آن را در کامپیوتر ذخیره نمایید. 
توضیح این که در این نقشه پمپ روی برگشت قراردارد.  

نمادها

شیر اطمینان
پمپ خطی          

شیرفلکه کف فلزی          
شیرفلکه کشویی

مهره ماسوره
فشار و دماسنج

کلکتور
ترموستات دیگ

شکل ٣٣ــ٢ــ لوله کشی دیگ حرارت مرکزی )پمپ روی خط برگشت( 



١٧٨

دیگ آب گرم به همراه کلکتورهای رفت و برگشت در شکل 
٣٤ــ٢ نشان داده شده است.

تمرین: دیگ شکل ٣٤ــ٢ را به همراه کلکتورهای رفت و برگشت رسم کرده و در کامپیوتر خود ذخیره کنید. 
توضیح این که در این نقشه پمپ روی لولٔه رفت قرار دارد. 

نمادها

شیر اطمینان
پمپ خطی          

شیرفلکه کف فلزی          
شیرفلکه کشویی

مهره ماسوره
فشار و دماسنج

کلکتور
ترموستات دیگ

شکل ٣٤ــ٢ــ لوله کشی دیگ حرارت مرکزی )پمپ روی خط رفت( 



١٧٩

در شکل ٣٥ــ٢ پمپ های زمینی به همراه تجهیزات مربوطه 
وکلکتور نشان داده شده است. قسمت های مختلف آن را بررسی 

کرده و مسیرهای عبور آب را مشخص کنید. 

در شکل  ٣٦ــ٢ دو دستگاه سختی گیر به همراه تانک نمک 
و اتصاالت جهت آشنایی و نقشه خوانی آمده است. مسیرهای عبور 

آب را پی گیری نمایید. 

نمادها
شیرفلکه کف فلزی          

شیرفلکه کشویی
مهره ماسوره

فلنج
فشارسنج

کلکتور
سه راهی صافی

لرزه گیر
شیر یک طرفه

شکل ٣٥ــ٢ــ نصب و لوله کشی سه دستگاه پمپ زمینی به صورت موازی 

نمادها
شیرفلکه کشویی

شیرفلکه کف فلزی          

شکل ٣٦ــ٢ــ سختی گیر به همراه تانک نمک 



١٨0

٧ــ٢ــ ترسیم نقشه موتورخانه
الف( ترسیم لوله کشی ارتباطی موتورخانه )فلودیاگرام(: 
در این حالت در پایین صفحه خطی رسم کرده که نماد کف موتورخانه 
می باشد و تجهیزاتی را که روی فونداسیون و کف قرار می گیرند روی 
آن خط رسم می کنند و در قسمت فوقانی کاغذ خطی به موازات 
خط کف رسم می کنند که نماد پشت بام می باشد وسایلی مانند مخزن 
انبساط که در پشت بام نصب می شود را روی آن خط رسم می کنند 

و ارتباط بین آن ها را با خطوط رسم می کنند. 
ب( پالن جانمایی موتورخانه: در این حالت پالن جانمایی 
موتورخانه را با نصب تجهیزات مربوطه رسم می کنند. هدف از 
ترسیم پالن جانمایی موتورخانه بیشتر مشخص شدن محل واقعی 
نصب تجهیزات برای تهیه فونداسیون و در نهایت نصب تجهیزات 

می باشد. 
ـ نقشه خوانی و نقشه کشی موتورخانه نمونه١:  ـ٢ـ ـ٧ـ ١ـ
یک  دهد.  می  نشان  را  موتورخانه  یک  فلودیاگرام  شکل 37ــ٢ 
دستگاه دیگ آب گرم، مخزن دوجداره و مخزن انبساط باز به همراه 

کلکتورهای رفت و برگشت و پمپ سیرکوالسیون آب گرم و همچنین 
را  این موتورخانه  پمپ سیرکوالسیون آب گرم مصرفی تجهیزات 
تشکیل می دهند. آب شهر از طریق مخزن انبساط لوله های سیستم را 
پرمی کند. آب گرم از طریق دیگ وارد کلکتور رفت شده از آن جا 
یک لوله بدون واسطه به مخزن انبساط وصل می شود از کلکتور 
رفت دو لولۀ دیگر بعد از شیرفلکه، یکی آب گرم مخزن دوجداره 
و دیگری آب گرم رادیاتورها را حمل می کند برگشت آب گرم از 
مخزن انبساط بدون واسطه و برگشت آب گرم از مخزن دوجداره و 
رادیاتورها با واسطه شیرفلکه به کلکتور برگشت متصل می گردند. 
پمپ سیر کوله آب گرم در مسیر برگشت قرار دارد و آب گرم را از 
کلکتور برگشت مکش کرده و به داخل دیگ می فرستد. آب سرد 
نیز از پایین وارد جدار داخلی مخزن دوجداره شده پس از گرم 
یک  می شود.  خارج  مصرف  برای  مخزن  دیگر  طرف  از  شدن 
پمپ نیز آب گرم مصرفی را بین مصرف کننده و مخزن دوجداره 
به گردش در می آورد تا هر لحظه مصرف کننده به آب گرم مصرفی 

دسترسی داشته باشد. 

تمرین: مطلوب است رسم فلودیاگرام این موتورخانه با استفاده از کامپیوتر، از بلوک تجهیزاتی که قبالً رسم 
کرده و ذخیره کرده اید استفاده نمایید.



١٨١

نمادها

شیر اطمینان
پمپ خطی

شیر یکطرفه          
شیرفلکه کف فلزی          

شیرفلکه کشویی
لوله تخلیه

آب شهر
لوله آب گرم مصرفی

لوله برگشت آب گرم مصرفی
لوله رفت آب گرم

لوله برگشت آب گرم
مهره ماسوره

شکل ٣٧ــ٢ــ فلودیاگرام موتورخانه 

مخزن انبساط باز

مخزن دوجداره

ورودی از آب شهر

Boiler
دیگ

پشت بام



١٨٢

پالن جانمایی دستگاه های موتورخانه: در شکل ٣٨ــ٢ 
نقشه پالن استقرار دستگاه های موتورخانه رسم شده است. در این جا 
محل نصب دیگ، مخزن دوجداره و کلکتورها مشخص شده است. 

در شکل ٣7ــ٢ فلودیاگرام این موتورخانه ترسیم شده است. 

ـ نقشه خوانی و نقشه کشی موتورخانه نمونه ٢:  ـ٢ـ ـ٧ـ ٢ـ
در  دهد.  می  نشان  را  موتورخانه  یک  فلودیاگرام  39ــ٢  شکل 
این نقشه یک دیگ دیگر به سیستم اضافه شده تا ظرفیت آب گرم 
برای  هوایی  سیرکوالتور  پمپ  دستگاه  سه  از  دهد.  افزایش  را 
سیرکوله آب گرم استفاده شده که دو دستگاه آن برای تأمین آب 
این دو دستگاه کار می کند و  از  گرم رادیاتورها که همیشه یکی 
دیگر  هوایی  پمپ  باشد. همچنین یک دستگاه  می  رزرو  دیگری 
برای تأمین آب گرم بین دیگ و مخزن دوجداره می باشد. حسن 

این سیستم در این است که در تابستان که آب رادیاتورها بسته است 
فقط پمپ مخزن دوجداره کار می کند با این کار هم صرفه جویی 
انرژی داریم هم این که پمپ های دیگر عمرشان طوالنی می شود. 
در ضمن پمپ سیر کوالتور آب گرم برگشتی به دوجداره عالوه بر 
این پمپ ها در مدار وجود دارد. هرکدام از دیگ ها مخزن انبساط 
مربوط به خودش را دارد. در این سیستم پمپ ها در مسیر رفت 

آب گرم قرار دارند. 

تمرین: مطلوب است ترسیم موتورخانه نشان داده شده شکل 39ــ٢ به صورت فلودیاگرام و درج کلیه مشخصات 
الزم روی خطوط لوله ها همچنین جهت جریان آب را در داخل لوله ها با فلش مشخص کنید. 

راهنمای نقشه 
١ــ مخزن دوجداره 

٢ــ دیگ 
٣ــ فونداسیون 

٤ــ مشعل 
٥ــ دودکش 

٦ــ کلکتور برگشت 
٧ــ کلکتور رفت 

٨ــ پمپ سیرکوالتور
٩ــ تابلو برق 

١٠ــ کپسول آتشنشانی 
١١ــ پمپ برگشت آبگرم مصرفی

شکل ٣٨ــ٢ــ پالن جانمایی دستگاه های موتورخانه



١٨٣

نمادها
شیر اطمینان

پمپ خطی
شیر یکطرفه          

شیرفلکه کف فلزی          
شیرفلکه کشویی

لوله تخلیه
آب شهر

لوله آب گرم مصرفی
لوله برگشت آب گرم مصرفی

لوله رفت آب گرم
لوله برگشت آب گرم

مهره ماسوره
دماسنج

فشار و دماسنج
کلکتور

گ
ترموستات دی

س های بهداشتی  
ف سروی

به طر

مخزن دوجداره

ورودی از آب شهر

رفت به رادیاتورها

 برگشت از رادیاتورها

مخزن انبساط باز
مخزن انبساط باز

بام   پشت 
پشت بام  

شکل 39ــ٢ــ فلودیاگرام موتورخانه حرارت مرکزی 

گ آب گرم
دی

گ آب گرم
دی

مخزن گازوییل



١٨٤

ـ نقشه خوانی و نقشه کشی موتورخانه نمونه ٣:  ـ٢ـ ـ٧ـ ٣ـ
شکل ٤0ــ٢ فلودیاگرام موتورخانه ای را نشان می دهد که از دو 
دستگاه دیگ آب گرم سه دستگاه پمپ زمینی، دو دستگاه مخزن 
کویلی آب گرم، یک دستگاه سختی گیر با تانک نمک و دو دستگاه 
زمینی  های  پمپ  از  یکی  است.  شده  تشکیل  باز  انبساط  مخزن 

به صورت رزرو عمل می کند. 
از یک دستگاه پمپ خطی برای سیر کوله آب گرم مصرفی 

استفاده شده است. 
عبور  گیر  سختی  از  رفته  انبساط  مخزن های  به  که  آبی 
کرده است. شکل ٤1ــ٢ پالن جانمایی این موتورخانه را نشان 

می دهد. 

تمرین: مطلوب است به کمک کامپیوتر 
ــ رسم فلودیاگرام موتورخانه شکل ٤0ــ٢ به همراه نصب تجهیزات 

ــ نوشتن قطر لوله ها و سایر مشخصات روی نقشه 
ــ مشخص کردن مسیر آب لوله ها به وسیله فلش 



١٨٥

شکل ٤0ــ٢ــ فلودیاگرام موتورخانه 

مخزن انبساط باز
مخزن انبساط باز

پشت بام
پشت بام

آب شهر

ف رادیاتورهای طبقات
از طر

ف رادیاتورهای طبقات
به  طر



١٨٦

راهنمای نقشه

B ــ دیگ

 BR ــ مشعل 

 DHWT ــ مخزن آب گرم کویلی 

P1 و P2 و P3: پمپ های زمینی

P4 ــ پمپ خطی 

E.P ــ تابلو برق 

W.S ــ سختی گیر آب 

BT ــ مخزن آب نمک 

C ــ کلکتور      

شکل 41ــ2ــ پالن جانمایی دستگاه های مربوط به فلودیاگرام 40ــ2  



١٨٧

٨   ــ٢ــ مدار برقی موتورخانه 
برق  تأمین  برای  برق  تابلوی  عدد  یک  موتورخانه  ها   در 
دستگاه های موجود در موتورخانه نصب می کنند. در موتورخانه های 
کوچک معموالً یک عدد جعبه مینیاتور به صورت روکار یا توکار 
می کنند.  کابل کشی  دستگاه ها  به سمت  تابلو  از  و  می کنند  نصب 
تابلو برق بزرگتر می شود که یا  در مورتورخانه های بزرگ معموالً 
نصب  موتورخانه  در  ایستاده  به صورت  یا  و  روی کار  صورت  به 
می شود از تابلو تا دستگاه ها را سینی کشی یا لوله کشی می کنند تا 
به دستگاه ها برسانند. بعضی  لوله  یا داخل  کابل ها را روی سینی 

جاها کابل را با بست روی دیوار نصب می کنند.
نمونه ١: شکل  مدار برقی  موتورخانه   ـ    ٨   ــ٢ــ  ١ـ

نشان  ٣٧ــ٢  را  شکل  موتورخانه  به  مربوط  برقی  مدار  ٤٢ــ٢ 
تابلو فلزی روکار می باشد که در داخل آن یک  می دهد که یک 
کلید در صورت  این  با  که  دارد  قرار   ٣٢A اتوماتیک کلید  عدد 
نیاز می توان برق تابلو را قطع و یا وصل نمود. همچنین در صورت 
اتصال کوتاه این کلید به صورت اتوماتیک نیز برق تابلو را قطع 
می کند پنج عدد مینیاتور تکفاز ١٦A نیز در داخل تابلو تعبیه شده 
است که یکی از آن ها برق مشعل دیگ را تأمین می کند و دو تای 
آن ها برق پمپ ها ریسرکوالتور آب گرم دیگ و آب گرم مصرفی را 
تأمین می کنند همچنین دو عدد مینیاتور به صورت رزرو در تابلو 
تعبیه شده است. تابلو مجهز به ترمینال ارت و نول نیز می باشد و 

یک المپ سیگنال نیز وجود برق در تابلو را خبر می دهد.

تمرین: مطلوب است ترسیم مدار الکتریکی تابلوی فوق با استفاده از نرم افزار اتوکد       

نمادها

کلید اتوماتیک 32 آمپر تکفاز

 کلید مینیاتور 16 آمپر تکفاز

 چراغ سیگنال

ارت 

شکل 42ــ2  مدار برقی موتورخانه شکل 37ــ2
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مدار  نمونه ٢:  برقی موتورخانه  ـ   ٨   ــ٢ــ مدار  ٢ـ
برقی شکل ٤٣ــ٢ مربوط به موتورخانه شکل ٣٩ــ٢ می باشد. 
برای شکل  مینیاتور  عدد  قبل یک  مدار  به  نسبت  مدار  این  در 

شماره ٢ و دو عدد مینیاتور برای پمپ های شماره ٣ و ٤ اضافه 
شده است. بقیه مدار مشابه مدار قبلی می باشد. 

تمرین: مطلوب است ترسیم مدار شکل ٤٣ــ٢ به وسیله کامپیوتر 

نمادها

کلید اتوماتیک 32 آمپر تکفاز

 کلید مینیاتور 16 آمپر تکفاز

 چراغ سیگنال

ارت 

شکل 43ــ2 مدار برقی موتورخانه شکل 39ــ2
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شکل   :٣ نمونه  موتورخانه  برقی  مدار  ـ   ٨   ــ٢ــ  ٣ـ
٤٤ــ٢ مدار برقی مربوط به موتورخانه شکل ٤0ــ٢ می باشد برق 
اصلی از طریق یک کلید اتوماتیک سه فاز ٣٢A وارد تابلو شده و 
به شینه های آن وصل می شود سه دستگاه پمپ زمینی سه فاز داریم 
شاسی  دارای  که  کنتاکتور  کلید  عدد  سه  وسیله  به  آن ها  برق  که 
برای  کنتاکتورها  زیر  در  می شود  تأمین  هستند  استپ  و  استارت 
محافظت موتورها در برابر اضافه بار بی متال نصب شده است رنج 

اینجا  آمپر می باشد که در  این مدار ١0ــ٧  بی  متال ها در  تنظیمی 
برای پمپ ها روی ٧/٥ آمپر تنظیم شده است عدد D١٨ نیز یعنی 
این که از کنتاکتور ١٨ آمپر استفاده شده است . چون مشعل ها و 
سایر پمپ ها تک فاز هستند نیازی به کنتاکتور پیدا نکرده اند و برق 

آن ها به وسیله کلیدهای مینیاتور تکفاز تأمین شده است.
مدار برقی  شکل ٤٤ــ٢ مربوط به موتورخانه شکل ٤0ــ٢ 
می باشد. مطلوب است ترسیم مدار با استفاده از نرم افزار اتوکد. 
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نمادها

کلید اتوماتیک 63 آمپر سه فاز

 کلید مینیاتور 16 آمپر تکفاز

 چراغ سیگنال

ارت 

کنتاکتور 18 آمپر

بی متال

کنترل فاز

آمپرمتر 63 آمپر سه فاز

شکل 44ــ2 مدار برق موتورخانه شکل40ــ2



فصل سوم

نقشه کشی گازرسانی ساختمان 

هدف های رفتاری: پس از پایان آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود:
1ــ انتخاب مسیر لوله کشی گاز را توضیح دهد.

2ــ تهیه نقشه های سیستم لوله کشی گاز را توضیح دهد. 
3ــ لوله کشی رابط را توضیح دهد.

4ــ چگونگی استفاده از کلکتور را شرح دهد.
5   ــ نمادها در نقشه کشی گازرسانی را بیان کند.

6   ــ چگونگی ترسیم نقشه لوله کشی گاز را توضیح دهد.
7ــ محدودیت ها و ممنوعیت نصب دستگاه های گازسوز را توضیح دهد. 

8   ــ موقعیت قرارگیری شیرهای مصرف گاز را بیان کند.
9ــ چگونگی انتخاب کنتور را توضیح دهد.

10ــ نقشه خوانی پالن و ایزومتریک لوله کشی گاز را انجام دهد.
11ــ نقشه های پالن را ترسیم کند.

12ــ نقشه های ایزومتریک لوله کشی را ترسیم کند.
13ــ جدول های مربوط به نقشه های گازرسانی را کامل کند.
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1ــ3 ــ طراحی سیستم لوله کشی گاز 
1ــ1ــ3 ــ انتخاب مسیر لوله کشی گاز: 
1ــ لوله گاز باید از ایمن ترین مسیر عبور نماید.

2ــ لوله گاز باید از کوتاه ترین مسیر ممکن عبور نماید.
3ــ بخش های مشترک لوله کشی گاز واحدهای مسکونی 

مانند رایزرها نباید از داخل ملک خصوصی عبور نماید.
4ــ مسیر لوله گاز باید به نحوی انتخاب گردد که هیچ گونه 

صدمه ای به سازه اصلی ساختمان وارد ننماید.
برای  لوله کشی:  نقشه های سیستم  تهیه  2ــ1ــ3ــ 
تهیه نقشه های سیستم لوله کشی گاز باید اطالعات و مدارک زیر 

تهیه شود.
 1ــ نقشه لوله کشی گاز در پالن محوطه و طبقاتی که در 
آن ها لوله گاز کشیده خواهد شد که شامل پالن زیرزمین، همکف 
یا طبقات باالتر بود و محل قرارگیری دودکش ها مشخصات آن 

)طول، قطر، جنس و نوع( در آن مشخص شده باشد.
و  لوله ها  قطر  و  که طول  لوله کشی  ایزومتریک  نقشه  2ــ 

عالمت اختصاری مصرف کننده بر روی آن تعیین شده باشد.
3ــ زیربنای حرارتی یا فضای مفید ساختمان به متر مربع و 
مقدار مصرف گاز هر یک از وسایل گازسوزی که به این سیستم 
لوله کشی متصل می شود و یا در آینده متصل خواهد شد. برحسب 

مترمکعب گاز در ساعت یا کیلوکالری در ساعت تعیین شود.
4ــ کروکی محل ملک مورد تقاضا، که باید با ذکر نشانی و 

تعیین موقعیت آن نسبت به معابر اصلی ترسیم شود.
5   ــ مقیاس نقشه های پالن نباید از 1:100 کوچکتر باشد 

 ) 1
100

یا  1
50

 (
ذکر  با  مالک  مشخصات  مصرفی،  اجناس  فهرست  6   ــ 
لوله کشی  موقعیت  مجری،  مشخصات  ملک،  کروکی  و  آدرس 
یا روی کار بودن، میزان مصرف گاز در ساعت،  ازلحاظ  زیرکار 
سمت  قسمت  در  که   ... و  حرارتی  زیربنای  و  مسیر  دورترین 

راست نقشه آورده می شود.
نشان  را  مشخصات  جدول  از  نمونه  یک  1ــ3  شکل 

می دهد.

تهیه گردد.  استاندارد  ابعاد  با  بایستی در کاغذ  نقشه  7ــ 
نقشه های معمولی در کاغذ A3 تهیه می شود.
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وع 
روی کار:موقعیت لولهدنده ای جوشی تعداد اتصاالت ن

توی کار:
اندازه لوله به اینچ سه راهی 

/2 3/4    /4   /222   /234

طول لوله به متر زانویی
کل طول لوله ها به متر تبدیل 
جوشی: سیستم لوله  کشی :بوشن     دنده ای: 
نوارپیچی: جنس دودکش:شیر    رنگ آمیزی: 

تلفنصادره از:شماره شناسنامه نام خانوادگی نامشماره پرونده  

کدپستی: آدرس: 
مساحتشماره پالک ثبتیشماره خط سیرنام مجریتاریخ تأیید نقشه

تعداد واحد:نوع مصرف:کدمنطقه شهرداری : 

مهر و امضاء تأییدکننده نقشهLدورترین نقطه مصرف ) m( آدرس مجری

Sزیربنای حرارتی مفید

Bمصرف شوفاژ

GCاجاق گازفردارخانگی 

Hبخاری 

.F.Pشومینه

مهر و امضاء بازرسRCپلوپز خانگی مهر و امضاء مجری 

WHwآبگرمکن دیواری 

WHgآبگرمکن زمینی

Lروشنایی

Psپکیج کوچک

Pbپکیج بزرگ

نام بازرسSDسونای خشک

SWسونای بخار

SKجکوزی 

مقیاس 
پالن:

Pاستخر 

GCCاجاق گاز تجاری 

RCCپلوپزبزرگ تجاری 

BFمشعل تنورشماره نقشه:

etcمتفرقه

تاریخ تأیید لوله کشیT.CAPجمع کل مصرف:تاریخ

شکل 1ــ3ــ یک نمونه جدول مشخصات نقشه گازرسانی
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3ــ1ــ3ــ لوله کشی رابط: لوله کشی بین رگالتور و 
کنتور را لوله کشی رابط گویند. لوله کشی رابط باید شرایط زیر 

را داشته باشد.
باید کوتاه ترین مسیر را داشته، روی  لوله کشی رابط  1ــ 

کار اجرا شده و در معرض دید باشد.

2ــ مسیر لوله کشی رابط در خارج از ملک نباید در محل 
ناامن و در معرض آسیب قرار گیرد. 

3ــ اندازه های لوله کشی رابط از مبحث هفدهم مقررات 
ملی ساختمانی در شکل 2ــ3 آمده است.

1ــ بست علمک         

2ــ لوله غالف        

3ــ الستیک عایق           

4ــ لولۀ گاز شبکه شهری         

5   ــ شیر قفلی      

6   ــ نیپل )لوله رابط کوتاه(

7ــ رگوالتور

8   ــ مغزی

9ــ مهره و ماسوره

10ــ لوله کشی رابط

11ــ مهره و ماسوره

12ــ لولۀ جانشین کنتور

13ــ بوشن

14ــ شیراصلی

15ــ لولۀ گاز ساختمان   

شکل 2ــ3ــ روش ترسیم لوله رابط و محل نصب کنتور
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یک  از  بیش  انشعاب هایی که  رابط  لوله  ابتدای  در  4ــ 
بعد از رگالتور نصب شیر قفل شونده  تغذیه می کند  متقاضی را 

برای هر مشترک الزامی است ) شکل 3ــ3(. 

رگالتور  یک  از  در صورتی که  کلکتور:  4ــ1ــ3ــ 
تغذیه کنتورها از کلکتور استفاده  برای  تغذیه گردد.  چند کنتور 
می شود. کلکتور لوله قطوری است که با استفاده از فیتینگ ها 
)اتصالی ها( استاندارد ساخته می شود که قطر لوله کلکتور از قطر 
لوله رابط )لوله اصلی( نباید کوچکتر باشد. باید توجه داشت که 

فیتینگ های  از  استفاده  بدون  مستقیم  صورت  به  انشعاب  اخذ 
استاندارد از لوله کلکتور ممنوع است.

نشان  را  کلکتور  به  کنتور  اتصال چند  نحوه  4ــ3  شکل 
می دهد. 

شکل 3ــ3ــ نصب شیرقفل شونده بعد از رگوالتور

1ــ شیر قفل شونده

2ــ رگوالتور

3ــ مهره و ماسوره  

1ــ شیر قفل شونده

2ــ مهره و ماسوره

3ــ لوله جانشین

4ــ شیراصلی هر واحد

شکل 4ــ3ــ استفاده از کلکتور

به سمت رگالتور

به سمت واحد 2

به سمت واحد 1
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در  گازرسانی:  نقشه کشی  در  نمادها  5   ــ1ــ3ــ 
نظر  در  شیرگاز  عدد  یک  مصرف کننده  هر  برای  گاز  لوله کشی 
می گیرند تا پس از اتمام لوله کشی و در زمان بهره برداری به  وسیله 
لوله کشی مسی یا شیلنگ الستیکی به وسیلٔه گازسوز وصل می گردد. 

جدول 5   ــ3ــ حروف و عالئم اختصاری 

حروف اختصاری معادل انگلیسی نام وسیله گازسوز

HeaterHبخاری 

Water HeaterWآبگرمکن  H

Gas CookerGاجاق گاز  C

LightLiروشنایی

Rice CookerRپلوپز و کباب پز C

Fire placeFشومینه  P

BurnerBمشعل

MeterMکنتور 

RegulatorRرگالتور

Packagepپکیج

 نشان  وسیله گازسوز در نقشه کشی گاز خانگی با نماد شیر
نام وسیله گازسوز  آن حرف اختصاری  کنار  داده می شود که در 
نوشته می شود. در جدول 5   ــ3 حروف اختصاری وسایل مورد 

استفاده در لوله کشی گازخانگی نشان داده شده است.

6   ــ1ــ3ــ ترسیم نقشه لوله کشی گاز: 
1ــ برای ترسیم نقشه لوله کشی گاز با توجه به وسعت بنا 
کاغذ مناسب و استاندارد را انتخاب نموده و مطابق شکل 6   ــ3 

ایزومتریک لوله کشی، کروکی محل و جدول  محل ترسیم پالن، 
مشخصات را انتخاب می نماییم.

شکل 6   ــ3ــ محل ترسیم اجزای نقشه لوله کشی گاز 

محل ترسیم کروکی محل

محل ترسیم جدول مشخصات

محل ترسیم نقشه ایزومتریک

محل ترسیم پالن طبقات
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مناسب  مقیاس  با  را  ساختمان  طبقات  یا  طبقه  پالن  2ــ 
مربوطه  مقّررات  به  توجه  با  و  نموده  ترسیم     ) 1

50
  یا    1

100
(

وسایل  مناسب  محل   )17 مبحث  ساختمان  ملی  )مقررات 
گازسوز را مشخص می نماییم. 

در  لوله ها  مسیر  پالن  نقشه های  در  این که  دلیل  به  3ــ 
جهات شرق و غرب یا شمال و جنوب ترسیم می شوند و حرکت 
لوله ها در جهات عمودی )باال و پایین( در پالن مقدور نمی باشد 

لذا ترسیم نقشه های ایزومتریک ضرورت می یابد.
ایزومتریک  و  پالن  نقشه  بودن  بزرگ  صورت  در  4ــ 
می توان آن ها را در کاغذهای مجزا و در یک اندازه ترسیم کرد.

5   ــ در تهیه نقشه پالن موقعیت قرارگیری ساختمان با توجه 
به جهات اصلی جغرافیایی ترسیم گردد و دیوارها، پنجره ها و درها 
در پالن به طور کامل مشخص شوند به صورتی که  به سهولت از 

یکدیگر تمیز داده شوند.
با توجه به پالن ترسیم گردد و  6   ــ نقشه های ایزومتریک 
طول و اندازه قطر لوله ها در نقشه ایزومتریک نوشته شود و مسیر 

لوله کشی دقیقاً در جهت های ایزومتریک رسم گردند.
7ــ مطابق شکل 7ــ3 زاویه مسیر حرکت در جهت های 

اصلی ایزومتریک ترسیم می گردد.

7ــ1ــ3ــ محدودیت ها و ممنوعیت نصب دستگاه های 
گازسوز: 

در  روشنایی  چراغ  نصب  روشنایی:  چراغ  الف( 
محل های زیر مجاز نیست:

1ــ در فاصلٔه کمتر از یک متر از پنجره، دیوار مجاور و 
پرده.

2ــ در ساختمان های دارای سقف چوبی یا دیوار چوبی.
3ــ محل هایی با ارتفاع سقف کمتر از 250 سانتی متر.

4ــ روبروی دریچه کولر.
5   ــ اتاق خواب

از یک چراغ  بیش  در هر واحد مسکونی نصب  توجه: 
روشنایی ممنوع است. توصیه می شود از آن استفاده نشود.

ب( شومینه: 
1ــ نصب شومینه در اتاق خواب مجاز نیست.

2ــ نصب شومینه به عنوان تنها وسیله گرمایش در هال و 
پذیرایی ممنوع است.

ج( پلوپز:
1ــ نصب پلوپز در طبقات زیرزمین و مکان هایی که تهویه 

کافی ندارند ممنوع است.
2ــ پلوپز باید ترجیحاً در فضای باز مانند حیاط، حیاط خلوت 

و یا تراس استفاده گردد.
3ــ استفاده از پلوپز به عنوان وسیله گرمایش ممنوع است.

د( بخاری دیواری 
نصب بخاری دیواری در اتاق خواب مجاز نیست.

هــ( وسایل گازسوز پرمصرف: نصب وسایل گازسوز 
پرمصرف مانند آبگرمکن فوری، پکیج در واحدهای مسکونی و 
غیرمسکونی که مساحت آن ها کمتر از 60 متر مربع می باشد ممنوع 
است. مگر آن که هوای مورد نیاز جهت احتراق گاز مصرفی از 
طریق دریچه های دائمی که مستقیماً به هوای آزاد راه دارد تأمین 

گردد. 
گازسوز  وسایل  نصب  گرم کننده:  گازسوز  وسایل  و( 
گرم کننده )انواع بخاری، آب گرم کن و پکیج( در فضاهای داخلی 
هوای  آن که  مگر  است.  ممنوع  و خاص  عمومی  ساختمان های 

شکل 7ــ3ــ جهت های ایزومتریک در لوله کشی گاز                      

غربشمال

جنوبشرق

شمال

غرب

شرق

)ب(جنوب )الف(
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مورد نیاز احتراق آن ها از فضای خارج از ساختمان تأمین شود.
 10 آن ها  در  که  آپارتمانی  مسکونی  مجتمع های  توجه: 
واحد مسکونی یا بیشتر وجود داشته باشد از نظر رعایت مقّررات 
می گیرند.  قرار  عمومی  ساختمان های  گروه  در  گاز  لوله کشی 
آن ها  در  نفرات حاضر  تعداد  که  عمومی کوچک  ساختمان های 
 20 از  کمتر  معمول  طور  به  مراجعه کنندگان  یا  کارکنان  از  اعم 

نفر باشند از نظر گازرسانی تابع مقررات ساختمان های مسکونی 
می باشند.

مصرف  شیرهای  قرارگیری  موقعیت  8   ــ1ــ3ــ 
گاز: فاصله نصب شیر مصرف از زمین و از دستگاه های گازسوز 

باید مطابق جدول 8   ــ3 باشد.

جدول 8   ــ3ــ موقعیت قرارگیری شیر دستگاه های گازسوز 

حدود فاصله شیر از دستگاه گاز cmحدود فاصله شیر از کف cmدستگاه گازسوز
ــ130آبگرمکن دیواری )فوری(

30 از بدنه 40آبگرمکن زمینی
10 از بدنه 110اجاق گاز فردار 5 شعله 

20 از بدنه 40بخاری زمینی 
20 از بدنه 120بخاری دیواری 

50 از مشعل 60مشعل های سیستم گرمایی مرکزی 
ــ170روشنایی )چراغ گازسوز(

30  از دیوار شومینه 40شومینه 

9ــ1ــ3ــ انتخاب کنتور:
1ــ کنتور باید در داخل محدوده ملک و نزدیک ترین نقطه 

به در ورودی ساختمان قرار گیرد.
2ــ کنتور باید در جایی نصب گردد که در معرض جریان 

هوا باشد.

3ــ کنتور باید طوری نصب شود که در معرض صدمات 
فیزیکی قرار نداشته باشد.

رابط  لوله  اندازه  و  قطر  و  کنتور  ظرفیت  9ــ3  جدول 
کنتور و هم چنین قطر لوله ورودی و خروجی از رگالتور را نشان 

می دهد.

تذکر: شیر دستگاه های گازسوز باید افقی، موازی دیوار و در جهت دستگاه باشد. استثنائاً شیرهای روشنایی می توانند قائم 
نصب شوند.
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جدول 9ــ3 ــ انتخاب کنتور 
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1G4  13′′12152 تا 6ــ 
4 و  ′′1

1

2G66/1 13′′252525ــ 1121ــ
4 و  ′′1

1

3G11 11′′54528ــ16251ــ 1/
2

3
4 و  ′′1

15

4G1616/1255ــ 11′′86528   ــ 1
2

3
4 و  ′′1

15

5G2525/148 ــ 23′′4ــ131633/5ــ1
4 و 

′′11
2

3

6G44 6513   ــ1/ ـ  215668ــ1 23′′69   ـ
4 و 

′′11
2

4

7G6565/112ــ 23′′69   ــ32668ــ1
4 و 

′′11
2

 4

8G11 163ــ1/ 23′′53678ــ1
4 و 

′′11
2

4

2ــ3ــ نقشه خوانی 
همان طور که می دانیم برای گرم کردن ساختمان از بخاری 
گازسوز یا پکیج گرمایی و یا موتورخانه مرکزی استفاده می گردد. 
از  آن ها  در  که  ساختمان ها  گاز  لوله کشی  از  نمونه هایی  زیر  در 
بخاری گازسوز، پکیج گرمایی یا موتورخانه مرکزی استفاده شده 
سیستم  از  استفاده  شده  ارائه  نمونه های  در  است.  شده  آورده 
نیز  یا چند کنتوری )کنتور مجزا(  تک کنتوری )کنتور مشترک( 

مدنظر بوده است:
1ــ2ــ3ــ نقشه نمونه 1: در این نمونه برای گرم کردن 
پالن  مطابق  است.  شده  استفاده  گازسوز  بخاری  از  ساختمان 
شکل 10ــ3 لولٔه گاز از سر علمک به کنتور که در فاصله نزدیکی 
نسبت به رگوالتور قرار دارد در داخل حیاط وصل شده است. 

کنتور  راست  سمت  و  کنتور  چپ  سمت  از  رابط  لوله  اتصال 
طوری است که گاز از سمت چپ وارد کنتور شده و از سمت 
راست خارج می شود و بعد از کنتور یک شیر قطع و وصل گاز 

قرار گرفته است.
در این ساختمان یک طبقه با توجه به محل دودکش، شیرهای 
اتاق  در   )Li( روشنایی  و   )H( بخاری  حیاط،  در   )RC( پلوپز 
 )WH( در هال، آبگرمکن زمینی )H( پذیرایی و یک بخاری دیگر
پالن  در  است.  پیش بینی شده  آشپزخانه  در   )GC( گاز  اجاق  و 
طبقه، نقشه لوله کشی از نظر جانمایی وسایل گازسوز و لوله ترسیم 
شده است. برای مشخص شدن ارتفاع شیرهای وسایل گازسوز 
به  لوله ها  بودن  یا زیرکار  از کف ساختمان و هم چنین روی کار 

نقشٔه ایزومتریک و شرح آن مراجعه می کنیم.
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نقطه R شروع لوله کشی است. این نقطه در ارتفاع 220 
سانتی متری از سطح زمین قرار دارد زیرا ارتفاع شیر رگوالتور 
فاصله  سانتی متر   50 و  است  سانتی متر   170 پیاده رو  کف  از 

اضافی برای نصب رگوالتور در نظر می گیرند.
حرکت  باال  به  رو  سانتی متر   50  ،R نقطه  از  گاز  لوله 
می کند تا در ارتفاع 270 سانتی متری از کف پیاده رو قرار گیرد 
سپس با حرکت به طرف شرق وارد حیاط منزل می شود. پس از 
نقطه 20  این  به محل نصب کنتور می رسد. در  230 سانتی متر 
سانتی متر به طرف جنوب حرکت می کند تا فاصله الزم برای نصب 
پایین حرکت  به  کنتور فراهم شود. پس از آن 90 سانتی  متر رو 
سانتی متری   180 ارتفاع  در  کنتور  نصب  محل  در  تا  می کند 
طول  سانتی متر   50 شیر  و  کنتور  نصب  محل  برای  گیرد.  قرار 
جهت  در  سانتی متر   50 ابتدا  بنابراین  است.  شده  گرفته  در نظر 
شرق و 90 سانتی متر به طرف باال و 20 سانتی متر در جهت شمال 
حرکت  می کند تا به کنار دیوار برسد. در ادامه مسیر به طول 240 
سانتی متر در جهت شرق به محل انشعاب شیر پلوپز RC می رسد 
و سپس 240 سانتی متر رو به پایین حرکت می کند تا در ارتفاع 

30 سانتی متری )240ــ 270( شیر پلوپز نصب گردد.
پس از انشعاب گیری پلوپز لوله اصلی ابتدا 30 سانتی متر 
در جهت شرق و سپس 40 سانتی متر رو به باال حرکت می کند تا 
 270( در جهت شرق وارد  در ارتفاع 310 سانتی متری )40 
اتاق شود. در داخل اتاق پس از 720 سانتی متر حرکت در جهت 
با در  انشعاب روشنایی Li و بخاری H می رسد.  به محل  شرق 
نظر گرفتن 20 سانتی متر اختالف ارتفاع کف اتاق با کف حیاط 
ارتفاع لوله کشی از کف اتاق 290 سانتی متر خواهد شد. بنابراین 
290( و ارتفاع شیر بخاری از  ارتفاع شیر روشنایی 170 )120
 170( سانتی متر می شود یعنی با 120 سانتی متر  کف 40 )130
حرکت رو به پایین به محل نصب شیر روشنایی می رسیم و پس از 
130 سانتی متر دیگر به محل نصب شیر بخاری خواهیم رسید.

اینچ  3
4
پس از این انشعاب قطر لوله اصلی از 1 اینچ به 

کاهش می یابد و 300 سانتی متر در جهت شرق ادامه مسیر می دهد 
در  سانتی متر  برسد. سپس 770   H  بخاری انشعاب  محل  به  تا 

جهت جنوب و 100 سانتی متر به طرف غرب و 250 سانتی متر 
رو به پایین حرکت می کند تا به محل نصب شیر بخاری در ارتفاع 

40 سانتی متری برسد.
لوله اصلی در ادامه مسیر خود در کنار دیوار شمالی 425 
به محل  به طرف جنوب  به طرف شرق، 85 سانتی متر  سانتی متر 
انشعاب  آبگرمکن زمینی می رسد و 250 سانتی متر به طرف پایین 
حرکت می کند تا به محل نصب شیر آبگرمکن زمینی برسد.سپس 
لوله اصلی به طرف جنوب پالن به طول 100 سانتی متر ادامه مسیر 
می دهد، 180 سانتی متر پایین آمده تا به شیر اجاق گاز برسد. در 
حالی که با توجه به نوشته های باال مسیر نقشه ایزومتریک را دنبال 
می کنید، مطابقت آن را با پالن نیز مقایسه کنید تا بدین ترتیب به 
چگونگی ترسیم پالن و نقشه ایزومتریک در نقشه کشی گاز آشنا 

شوید. 



201
شکل 10ــ3 

زومتریک
هت ای

ج



202

کنتور  دارای  ساختمان   :2 نمونه  نقشۀ  2ــ2ــ3ــ 
مشترک بوده و برای گرم کردن ساختمان از سیستم حرارت مرکزی 
استفاده شده است. در پالن 11ــ3 یک نمونه که لوله کشی گاز در 

آن اجرا گردیده مشاهده می شود اینک به شرح آن می پردازیم.
لوله کشی گاز از سرعلمک به کنتور مشترک متصل شده 
است. پس از کنتور شیر قطع و وصل اصلی گاز نصب گردیده 
است و در ادامه لوله پس از عبور از حیاط از کنار سرویس پله 
به طبقات اول و دوم می رود و شاخه ای از آن در طبقه پیلوت تا 
موتورخانه ادامه پیدا می کند. در طبقات اول و دوم قبل از ورود 
به واحد یک  عدد شیرسماوری قفل شونده )شیری که در اختیار 
کلیه افراد ساختمان است( و در ورود به واحد توسط یک شیر 
قطع و وصل کننده گاز کنترل می شود. تنها وسیله گازسوز طبقات 
در  می شود  مالحظه  همانطوری که  است.  اجاق گاز  دوم  و  اول 
نقشه های پالن فقط مسیرهای طولی و عرضی لوله در پالن و محل 
مسیر،  تعیین  برای  می شود.  گازسوز مشخص  استقرار دستگاه 
اندازه و قطر و هم چنین روی کار بودن و یا زیرکار بودن لوله ها 
نقشه های  مشاهده  با  است.  لوله کشی  ایزومتریک  نقشه  به  نیاز 
روی کار  صورت  به  لوله کشی  که  می شویم  متوجه  ایزومتریک 
در  شیرقطع کن  نصب  محل  به  توجه  با  )چرا؟(  است  انجام شده 
ارتفاع  و  دارد(  قرار  کف  از  )180سانتی متر  ایزومتریک  نقشه 
آن از سقف معلوم می شود که ارتفاع طبقات اول و دوم هر کدام 
280 سانتی متر می باشد. هم چنین از اختالف کد طبقات اول و 
 6/10( و ارتفاع طبقه و ضخامت سقف به  2/90  دوم )3/20 
دست می آید که 40 سانتی متر است و به همین ترتیب ارتفاع طبقۀ 
همکف )پیلوت( و موتورخانه 250 سانتی متر به دست می آید. حال 
با توجه به محل نصب شیر مشعل و اجاق گاز مشخص می شود 
اجاق  و  زمین  سطح  از  سانتی متر   60 ارتفاع  در  شیرمشعل  که 
لوله ها  قطر  اندازه  می باشند.  از کف  سانتی متر  ارتفاع 100  در 
با توجه به میزان مصرف و طوالنی ترین مسیر لوله کشی می باشد 
و ظرفیت مشعل با معلوم بودن زیربنای حرارتی به دست می آید. 
بنابراین ساختمان در 2 طبقه با زیربنای هر طبقه 140 مترمربع جمعًا 

   280 مترمربع است، پس ظرفیت مشعل به قرار زیر است:
/ /× =280 1 5 4 2

100                  m3/hr   
 

 

 2*0/7  1/4  m3/hr با:  است  برابر  اجاق  دستگاه   2 ظرفیت 
 4/2   1/4      5/6 m3/h در این صورت مصرف کل ساختمان برابر است با
با داشتن مصرف کل و طوالنی ترین مسیر ) m 44/30( قطر لوله 
 است و به همین ترتیب  ′′11

4
اصلی از جدول به دست می آید که 

ایزومتریک آورده  نقشه  به دست  می آید که روی  اندازه ها  سایر 
شده است.
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100

شکل 11ــ3 ــ الف ــ پالن طبقه همکف )پیلوت( ــ مقیاس 
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                  1
100

شکل 11ــ3ــ ب ــ پالن طبقات ــ مقیاس 
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شکل 11ــ3 ــ پ ــ ایزومتریک لوله کشی گاز )بدون مقیاس( 
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3ــ2ــ3ــ نقشه نمونه 3: ساختمان دارای کنتور مجزا 
استفاده  پکیج شوفاژگازی  از  کردن ساختمان  گرم  برای  و  بوده 
شده است. همانطوری که در پالن شکل 12ــ3 طبقه همکف آمده 
است کنتورهای طبقات در نزدیکترین نقطه به علمک و در داخل 
پیلوت نصب گردیده است و لوله ورودی به ساختمان )رابط( تغذیه 
کنتورها  و  است  کلکتور  در حکم  و  است  عهده دار  را  طبقه   2
یک عدد  کنتور  هر  از  قبل  گردیده اند.  نصب  کلکتور  روی  بر 
و  کنتور یک عدد شیرقطع  هر  از  بعد  و  قفل شونده  شیرسماوری 
به سمت سرویس  لوله  وصل در نظر گرفته اند. از هر کنتور یک 
پله ادامه داشته و توسط دو رایزر گاز را به طبقات می رسانند. در 
ورود به طبقه و در داخل واحد یک عدد شیر قطع و وصل نصب 
گردیده و سپس لوله کشی به شیرهای اجاق گاز و پکیج و بخاری 
اضطراری متصل شده است. مصرف کننده های هر طبقه عبارتند 
از پکیج 3/5 مترمکعب در ساعت و اجاق گاز 0/7 مترمکعب در 
ساعت و بخاری گازی 0/6 مترمکعب در ساعت که جمعًا 4/8 
در  مترمکعب   9/6 طبقه   2 برای  که  است  ساعت  در  مترمکعب 
ساعت می باشد. کلکتور بایستی 9/6 مترمکعب گاز را در ساعت 
از خود عبور دهد. با در نظر گرفتن محل نصب شیرهای وسایل 
به  توجه  با  و  سانتی متر  طبقات 290  ارتفاع  طبقات  در  گازسوز 
و  می باشد  سانتی متر   40 سقف  ضخامت  طبقات  کد  اختالف 

ارتفاع پیلوت 250 سانتی متر است. 
و  مختلف  در جهات  حرکت  مسیر  ایزومتریک  نقشه  در 
مالحظه  با  که  می شود  معلوم  بودن  روی کار  یا  زیرکار  هم چنین 
لوله ها و  اندازه قطر  تمام  لوله کشی روی کار و  ایزومتریک  نقشه 
طول لوله کشی مالحظه می گردد. محل نصب و سایز دودکش و 

هواکش وسایل گازسوز در پالن طبقات دیده می شود.
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   1
100

شکل 12ــ3ــ الف ــ  پالن طبقه همکف مقیاس 
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100

شکل 12ــ3ــ ب  ــ پالن لوله کشی طبقات     پالن طبقه اول ــ مقیاس 
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شکل 12ــ3ــ پ ــ  پالن طبقه دوم ــ مقیاس 
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ـ نقشه ایزومتریک لوله کشی گازرسانی  شکل 12ــ3ــ تـ 

ک
جهت ایزومتری
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4ــ2ــ3ــ نقشه نمونه 4 : 
ساختمان دارای یک کنتور مشترک بوده و 
برای سیستم گرمایش از پکیج استفاده شده 
است. با بررسی پالن ها و نقشه ایزومتریک 
ارتفاع  13ــ3  شکل های  در  لوله کشی 
 260 پیلوت  و  سانتی متر   300 طبقات 
سانتی متر و ضخامت سقف 40 سانتی متر 
به دست می آید. برای سیستم لوله کشی این 
ساختمان از یک کنتور استفاده شده که در 
کنار حیاط قرار دارد. لوله کشی به سمت 
به  را  گاز  تا  داشته  ادامه  راه پله  سرویس 
طبقات برساند. قبل از ورود به واحد یک 
شیر قفل شونده  که در دسترس کلیه طبقات 
می باشد در نظر گرفته و سپس به واحد رفته 
یک  مصرف کننده ها  به  اتصال  از  قبل  و 
شیر قطع و وصل برای هر واحد در نزدیک 
در ورودی در نظر گرفته شده است. برای 
مصرف کننده پکیج دودکش با حداقل قطر 
15 سانتی متر در داخل داکت تعبیه گردیده 
و جهت هود هواکش با قطر 10 سانتی متر 
با  لوله ها  قطر  اندازه  است.  گردیده  نصب 
توجه به طوالنی ترین مسیر ) از سرعلمک 
تا اجاق گاز طبقه دوم( و مصرف لوله در هر 
اندازه کنتور  آمده است.  به دست  قسمت 
G6 با توجه به میزان مصرف و تعداد واحد 
به  توجه  با  لوله کشی  است.  شده  انتخاب 
شیرهای  استقرار  کد  و  لوله کشی  مسیر 

مصرف روی کار می باشد.

شکل  13ــ 3ــ الف ــ پالن طبقه پیلوت 

         1
100

مقیاس 
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     1
100

شکل 13ــ 3 ــ ب ــ پالن طبقه اّول و دوم مقیاس 
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ـ  نقشه ایزومتریک لوله کشی گازرسانی  شکل 13ــ 3 ــ پـ 

ک
جهت ایزومتری
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3ــ3ــ نقشه کشی 
برای  لوله کشی:  پالن  ترسیم  1ــ3ــ3ــ 
ترسیم پالن نقشه های گاز مراحل زیر را انجام می دهیم:

1ــ پالن ساختمان موردنظر با توجه به نقشه های 
 در محل تعیین بر روی  1

50
یا  1

100
معماری با مقیاس 

شیت ترسیم می نماییم.
حروف  و  شیر  عالمت  با  گازسوز  وسایل  2ــ 
می نماییم.  مشخص  پالن  روی  وسیله  آن  اختصاری 
به  که دسترسی  گیرد  قرار  دقت شود که شیر در جایی 

دودکش آسان باشد.
3ــ ارتباط وسایل گازسوز را توسط لوله ترسیم 
و  کوتاهترین  لوله کشی  مسیر  که  نحوی  به  می کنیم. 

ایمن ترین مسیر باشد.
4ــ ترسیم لوله کشی را تا کنتور و رگوالتور ادامه 

می دهیم. 
5   ــ در ساختمان های با کنتور مشترک یک شیر 
قطع و وصل در داخل هر واحد و یک عدد شیر قطع و 
وصل در بیرون واحد )برای دسترسی اهالی ساختمان( 

در نظر می گیریم.
شکل  با  مطابق  لوله کشی  شیت  نمونه  یک  6   ــ 
6   ــ3 ترسیم و ذخیره می نماییم و نقشه ها را بر روی آن 

رسم می کنیم.
مراحل  رعایت  با  13ــ3  شکل های  پالن های 
یادآوری است که در  به  مذکور ترسیم شده است الزم 

این ساختمان از کنتور مشترک استفاده شده است.

    1
100

شکل 14ــ3ــ الف ــ  پالن طبقه همکف  مقیاس 



215

شکل 14ــ3ــ ب ــ پالن طبقه اّول و دوم    

       1
100

مقیاس  
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2ــ3ــ3ــ ترسیم ایزومتریک لوله کشی: در ترسیم 
لوله کشی روی پالن مسیر لوله ها در دو جهت )دو ُبعد( مشخص 
مشخص  لوله ها  پایین رونده  یا  و  باالرونده  مسیر  بنابراین  است، 
نخواهد شد. لذا برای مسیر دقیق لوله کشی نیاز به نقشه ای است 
که در سه جهت )3 ُبعدی( ترسیم شده باشد که یکی از روش های 
است.  لوله کشی  ایزومتریک  نقشه  ترسیم  بعدی،  سه  متداول 
همانطوری که می دانیم جهات ایزومتریک، سه جهت است که دو 
30 درجه می سازند و جهت دیگر آن  جهت آن با خط افق زاویه 
در راستای خط قائم است. در شکل 15ــ3 جهات ایزومتریک 

نشان داده شده است. 

لوله کشی  شروع  ایزومتریک،  نقشه  ترسیم  برای  بنابراین 
مشخص  را  مسیر(  )دورترین  لوله کشی  خاتمه  و  )سرعلمک( 
از  ترسیم  می نامیم.  ایزومتریک  جهت  را  مسیر  این  می کنیم. 
باالی رگوالتور در ارتفاع 220 سانتی متری از کف زمین شروع 
 50   زمین  از  سرعلمک  ارتفاع  سانتی متر   170( می شود. 

سانتی متر فاصله نصب رگوالتور( 
چون ارتفاع پارکینگ 260 سانتی متر است )40 سانتی متر 
کف  تا  پارکینگ  کف  فاصله  سانتی متر   300 ــ  ضخامت سقف 
طبقه اول( بنابراین 40 سانتی متر لوله را از نقطه شروع به سمت 
باال می رویم تا در ارتفاع زیر سقف پارکینگ قرار گیریم و سپس 
ادامه  راست(  )سمت  ایزومتریک  شرق  جهت  در  سانتی متر   20
می دهیم. در این وضعیت زیر سقف پارکینگ قرار داریم، به اندازه 
150 سانتی متر در جهت شمال ایزومتریک حرکت کرده به محل 
استقرار کنتور می رسیم. )اکنون در ارتفاع 260 سانتی متری از 
کف پارکینگ قرار گرفته ایم( کنتور در ارتفاع 180 سانتی متری 

از کف زمین باید باشد لذا به اندازه 80 سانتی متر به سمت پایین 
می آییم تا در کد ارتفاعی کنتور قرار بگیریم. پس از نصب کنتور 
سمت  به  مجددًا  وصل  و  قطع  شیر  نصب  و  کنتور(  رابط  )لوله 
باال و به زیر سقف می  رویم و سپس ترسیم لوله را به طول 800 
به  اول  زیر سقف طبقه  تا  نقطه  این  از  ادامه می دهیم.  سانتی متر 
سمت باال می رویم به طول 360 سانتی متر )320 سانتی متر ارتفاع 
 40 سانتی متر ضخامت سقف پارکینگ( قبل از ورود  طبقه اول 
اهالی  دسترس  )قابل  و وصل  قطع  شیر  یک  اول  طبقه  واحد  به 
ساختمان( نصب نموده و سپس به واحد طبقه اول وارد می شویم. 
به یک شیر قطع و وصل جریان گاز در طبقه  نیاز  از ورود  پس 
 140 باید  پس  دارد  قرار  سانتی متر   180 ارتفاع  در  که  داریم 
و  نصب  را  شیر  و  کنیم  پایین حرکت  به سمت  باال  از  سانتی متر 
سپس به سمت سقف حرکت می کنیم و به همین روش کار را ادامه 

داده تا تمام مسیر لوله کشی ترسیم گردد.
برای طبقه دوم مطابق طبقه اول انجام می دهیم با این تفاوت 
که ارتفاع لوله عمودی در سرویس پله به جای 360 سانتی متر، 
720 سانتی متر قرار می دهیم و سایر مسیرها با طبقه اول یکسان 
است. با توجه به توضیحات، شکل 16ــ3 را مالحظه کنید و در 
محل خود ترسیم کنید قابل ذکر است که با توجه به نوشتن اندازه 
مقیاس  با  ایزومتریک  نقشه های  که  ندارد  لوله ها ضرورتی  طول 

ترسیم گردد.

غربشمال

جنوبشرق

باال

پایین

شکل 15ــ3ــ جهت های ایزومتریک در لوله کشی گاز
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شکل 16ــ3ــ نقشه ایزومتریک )بدون مقیاس( 
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برای  دیگر:  نمونه  نقشه های  ترسیم  3ــ3ــ3ــ 
دارای  که  می گیریم  نظر  در  را  ساختمانی  پالن  بیشتر  یادگیری 
پیلوت و دو طبقه روی آن مطابق شکل 17ــ3 ترسیم شده است. 
در این نمونه از کنتور مجزا استفاده خواهد شد. مانند نمونه قبل 
محل استقرار وسایل گازسوز را روی پالن مشخص می نماییم. 
در هر طبقه وسایل گازسوز را با اتصال به یکدیگر ارتباط داده و 
سپس از هرطبقه به کنتور مربوط در پیلوت وصل می کنیم. توجه 
داشته باشیم که مسیر باید کوتاهترین و ایمن ترین باشد. کنتورها 
از یک کلکتور تغذیه می نمایند و کلکتور به رگوالتور که در خارج 
نزدیکی درب ورودی ساختمان است متصل  در  و  از ساختمان 

می نماییم.
شیرسماوری  عدد  یک  کنتور  هر  از  قبل  در این  نمونه 
قفل شونده نصب می گردد و در داخل و ورود به واحدها یک شیر 

قطع و وصل قرار می دهیم. 
نقشه ها را بر روی شیت لوله کشی گاز مجددًا ترسیم نمایید 

و جدول های مربوطه را ُپر کنید.
روش ترسیم نقشه ایزومتریک لوله ها مانند نمونه قبل است 
و تفاوت آن در تعداد کنتورها و لوله های مستقل برای هر واحد 
از کنتورهاست و هم چنین نحوه اجرای لوله کشی که زیرکار انجام 

شده است.
شده،  ترسیم  جا  یک  طبقه  دو  برای  لوله کشی  ایزومتریک  نقشه 
واحد  هر  برای  ایزومتریک  نقشه  که  می شود  توصیه  معمواًل  که 
بودن  به دلیل مستقل و مجزا   ( به صورت مستقل ترسیم گردد. 

کنتورها و مالک ها(
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100

شکل 17ــ3 ــ الف ــ پالن طبقه همکف  ــ مقیاس 
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100

شکل 17ــ3 ــ ب ــ پالن طبقه اول  ــ مقیاس 
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100

شکل 17ــ3ــ پ ــ پالن طبقه دوم ــ مقیاس 
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ـ نقشه ایزومتریک لوله کشی گازرسانی  شکل 18ــ3ـ 

با  تمرین 1ــ پالن یک ساختمان مسکونی چهار طبقه داده شده است: طراحی لوله کشی گاز ساختمان را 
توجه به موقعیت علمک و در نظر گرفتن یک کنتور مشترک انجام دهید. نقشه ها را با استفاده از نرم افزار اتوکد بر 

روی شیت ویژه لوله کشی انجام دهید و جدول های مربوطه را پُر کنید. 

ک
جهت ایزومتری
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 1
100

شکل 19ــ3 ــ الف ــ پالن طبقه همکف  ــ مقیاس 
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شکل 19ــ3 ــ ب ــ پالن طبقات اول و دوم و سوم  ــ 

 1
100

مقیاس 
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تمرین 2ــ پالن یک ساختمان مسکونی 5 طبقه داده شده است: طراحی لوله کشی گاز ساختمان را با توجه به 
موقعیت علمک و در نظر گرفتن کنتور مجزا برای هر واحد مسکونی انجام دهید.
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شکل 20ــ3 ــ الف ــ پالن طبقه همکف ــ 

   1
100

مقیاس 
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  1
100

شکل 20ــ3 ــ ب ــ پالن طبقۀ اول ــ مقیاس 
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  1
100

شکل 20ــ3 ــ پ ــ پالن طبقات دوم  وسوم ــ مقیاس 



فصل چهارم

نقشه کشی تأسیسات آتش نشانی 

هدف های رفتاری: پس از پایان آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود:
1ــ نقشه های تأسیسات آتش نشانی را توضیح دهد.
2ــ نقشه های تأسیسات آتش نشانی را ترسیم کند.

3ــ نقشه جزییات نصب جعبه آتش نشانی را توضیح دهد.
4ــ نقشه جزییات نصب کپسول آتش نشانی را توضیح دهد.
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1ــ4ــ نقشه خوانی
1ــ1ــ4ــ نقشه خوانی نمونه 1 سیستم خشک: 
کپسول های  و  لوله کشی  پالن  1ــ4  شکل های  در 
زیرزمین  دارای  که  مسکونی  ساختمان  یک  آتش نشانی 
و همکف و چهار طبقه روی آن است ترسیم شده است. 
همانطوری که مالحظه می شود هر طبقه در کنار هر راه پله 
پودر       کپسول  یک  و   )Fire box( آتش نشانی  جعبه  یک 
آشپزخانه  هر  کنار  در  و  گرفته شده  نظر  در  کیلوگرمی   6
داخل واحد طبقات یک عدد کپسول 4 کیلوگرمی پودر 
قرار داده شده است. جعبه های آتش نشانی طبقات توسط 
 به هم ارتباط دارند و سپس توسط یک لوله  ′′12

2
یک لوله 

 به  کنار ورودی ساختمان به شیر دو کوپلینگ متصل1  ′′12
2

است. شکل 1ــ4 ت رایزر دیاگرام لوله کشی آتش نشانی 
را نشان می دهد که در این شکل نحوه اتصال لوله کشی 
ساختمان به جعبه ها در طبقات و به شیر دوکوپلینگ در 
خارج از ساختمان مشخص شده است. در رایزر دیاگرام 
در پایین ترین لوله قائم یک شیر تخلیه آب و در انتها یک 
این  است.  شده  گرفته  نظر  در  اتوماتیک  هواگیری  شیر 
سیستم لوله کشی را سیستم خشک گویند. چون همیشه 
داخل لوله ها آب نیست و به هنگام آتش سوزی از طریق 
شیر دوکوپلینگ به ماشین آتش نشانی متصل می گردد.

4ــ نقشه کشی تأسیسات آتش نشانی

1ــ شیری که دارای دو محل اتصال به ماشین آتش نشانی و در کنار در ورودی نصب می شود.

و  آب  لوله کشی  پالن  ــ  الف  ــ  1ــ4  شکل 

    1
100

ـ مقیاس   کپسول آتش نشانی زیرزمینـ 
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و  آب  لوله کشی  پالن  ــ  ب  ــ  1ــ4  شکل 

 1
100

ـ مقیاس  کپسول آتش نشانی همکفـ 

انی
 نش

ش
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آتش نشانی  آب  لوله کشی  پالن  ــ  پ  1ــ4ــ  شکل 

 1
100

ـ مقیاس  طبقاتـ 



233

 1
100

ـ مقیاس  ـ رایزر دیاگرام لوله کشی آتش نشانیـ  شکل 1ــ4ــ تـ 

طبقه چهارم

پشت بام

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

همکف

زیرزمین

محل اتصال به ماشین آتش نشانی
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نمونه  این  در   :2 نمونه  نقشه خوانی  2ــ1ــ4ــ 
مطابق شکل 2ــ4 عالوه بر این که لوله کشی به ماشین آتش نشانی 
آتش نشانی  پمپ  بوستر  و  آب  ذخیره  مخزن  به  می گردد  متصل 
طبقه روی   3 دارای  و  می گردد. ساختمان مسکونی  متصل  نیز 
پیلوت است. در پیلوت مخزن ذخیره پمپ ها قرار دارد. بنابراین 
شیر  دو  توسط  و  می گردد  تغذیه  جهت  دو  از  لوله کشی  سیستم 
یک طرفه، یکی بعد از شیر دوکوپلینگ و دیگری در بعد از پمپ 
و  گرفته شده  در نظر  به عنوان رزرو  پمپ ها  از  یکی  دارد.  قرار 
یک عدد کپسول 4 کیلویی پودر در محل پمپ خانه در نظر گرفته 

شده است. 
جعبه های  در  دارد   1 نمونه  به  نسبت  که  دیگری  تفاوت 
آتش نشانی است  که دو لوله به آن وارد می شود. لوله ای به قطر 
یک  دارای  که  است  قرقره(  و  )شیلنگ  هوزریل  به  مربوط    ′′1

شیر  به    ′′11
2

قطر  به  لوله  و   است  ′′3
4

 
شیلنگ و    ′′1 شیرفلکه 

هایدرانت جعبه متصل شده است که به هنگام آتش سوزی سازمان 
آتش نشانی برای اطفاء حریق از آن استفاده می کند و از شیلنگ 
کار  به  ساختمان  اهالی  توسط  آتش  نمودن  خاموش  برای    ′′3

4
می رود. 
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      1
100

ـ مقیاس  ـ پالن لوله کشی آب آتش نشانی طبقه همکفـ  شکل 2ــ4ــ الفـ 

  اتصال دوقلوی آتش نشانی

از آب شهری
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     1
100

ـ مقیاس  ـ پالن لوله کشی آب آتش نشانی طبقاتـ  شکل 2ــ4ــ بـ 
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 از آب شهری

ـ رایزر دیاگرام لوله کشی آب آتش نشانی              ـ پـ  شکل 2ــ4ـ 

 اتصال دوقلوی آتش نشانی
برای مأمورین آتش نشانی   

طبقه سوم

پشت بام

طبقه دوم

طبقه اول

همکف
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2ــ4ــ نقشه کشی 
است:  شده  داده  طبقه   4 مسکونی  ساختمان  یک  پالن 
سیستم آتش نشانی )آبی و کپسول( را ترسیم نمایید. برای ترسیم 
لوله کشی ابتدا محل جعبه ها را روی پالن مشخص می کنیم. برای 
هر طبقه یک جعبه آتش نشانی )Fire box( و در کنار هر جعبه یک 
عدد کپسول 6 کیلویی پودر قرار می دهیم. جعبه ها بایستی قابل 
دسترس اهالی ساختمان و خارج از منطقه آتش و بعد از درب ضد 

حریق قرار گیرند. 
محل قرارگیری کپسول ها در فضاهای موتورخانه، اتاقک 
 CO2 آسانسور و محل استقرار با تابلوهای برق و کپسول ها از نوع
می باشد. در فضای هر آشپزخانه یک عدد کپسول 4 کیلویی پودر 
قرار می دهیم، سپس محل استقرار مخزن ذخیره و بوستر پمپ ها 
روی  را  آتش نشانی(  ماشین  به  اتصال  )قابل  دوکوپلینگ  شیر  و 
  ′′11

2
قطر  به  لوله ای  توسط  را  جعبه ها  می کنیم.  پالن مشخص 

اتصال  هم چنین  و  می دهیم  ارتباط  )رایزر(  لوله کشی  شبکه    به 

در  دوکوپلینگ  شیر  و  پمپ ها  بوستر  و  ذخیره  مخزن  به  رایزر 
پمپ  بوستر  از  آب  اگر  به طوری که  می کنیم  ترسیم  پالن ها  روی 
هدایت شود وارد شیر دوکوپلینگ نشود و چنان چه آب از طریق 
برای  نگردد.  پمپ  بوستر  وارد  شود  هدایت  دوکوپلینگ  شیر 
این کار از شیر یکطرفه استفاده می شود که بعد از پمپ ها و شیر 

دوکوپلینگ قرار می دهیم. 
بعد از ترسیم لوله کشی روی پالن ها نسبت به ترسیم رایزر 

دیاگرام اقدام می کنیم. 
به    ′′12

2
قطر  به  قائم  لوله  یک  دیاگرام  رایزر  ترسیم  برای 

یک  قائم  لوله  انتهای  در  می کنیم.  ترسیم  طبقات  ارتفاع  اندازه 
سوپاپ تخلیه هوا )air vent( و در پایین لوله قائم یک شیر تخلیه 
  ′′11

2
تعبیه می کنیم و جعبه آتش نشانی طبقات را توسط یک لوله  

به  لوله قائم )رایزر( وصل می کنیم. شکل های 3ــ4 پالن طبقات 
و رایزر دیاگرام لوله کشی اطفای حریق را نشان می دهد. 
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                       1
100

ـ مقیاس  ـ پالن لوله کشی آب آتش نشانی طبقه همکفـ  ـ الفـ  شکل 3ــ4ـ 

 آب شهری 
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 1
100

ـ مقیاس  ـ پالن لوله کشی آب آتش نشانی طبقاتـ  شکل 3ــ4 ــ بـ 
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ـ رایزر دیاگرام لوله کشی آب آتش نشانی ـ پـ  شکل 3ــ4ـ 

طبقه سوم

پشت بام

طبقه دوم

طبقه اول

پیلوت

 اتصال دوقلوی آتش نشانی
برای مأمورین آتش نشانی   

 از آب شهری
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3ــ4ــ نقشه های جزییات 
شکل  آتش نشانی:  جعبه  جزییات  نقشه  1ــ3ــ4ــ 
را   )Fire  box( آتش نشانی  جعبه  یک  لوله کشی  جزییات  4ــ4 
نشان می دهد و هم چنین نشان می دهد که در چه ارتفاعی از کف 

زمین باید جعبه را نصب نمود.

شکل 4ــ4ــ جزئیات لوله کشی جعبه آتش نشانی     
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2ــ3ــ4ــ نقشه جزییات کپسول آتش نشانی: شکل 
5   ــ4 جزییات نصب کپسول را نشان می دهد. 

شکل 5ــ4ــ نقشه جزییات نصب کپسول آتش نشانی

اهرم تخلیه

کپسول 6 کیلوگرمی پودر یا 
4 کیلوگرمی قابل حمل

دیوار

آویز دیواری

پیچ محل آویز دیواری

پیچ حلقوی ضامن

دسته
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5   ــ پیوست 

ـ  نمادهای مورد استفاده در لوله کشی تأسیسات بهداشتی  ـ   5ـ 1ـ

DESCRIPTIONنماد گرافیکی  شرح 
Cold Water ــ . ــ . ــ . ــ . ــ . ــ . ــ لوله آب سرد 

Hot Waterــ .. ــ .. ــ .. ــ .. ــ .. ــ لوله آب گرم )مصرفی( 

Hot Water Returnــــــ ... ــــــ ... ــــــ ... ــــــلوله برگشت آب گرم ) مصرفی( 

Ventــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوله هواکش فاضالب 

Sanitary drain above floor or gradeـــــــــــــــــــ SAN ــــــــــــــلوله فاضالب بهداشتی )روی کف یا طبقه( 

Sanitary drain belowـــــــــــــــــــ SAN ــــــــــــــلوله فاضالب بهداشتی )زیر کف یا طبقه(
floor or grade

Storm drain ــــــــــــــــــ SD ــــــــــــــــ لوله آب باران 

Storm drain above floor or grade ـــــــــــــــــــ ST ــــــــــــــــلوله آب باران )روی کف یا طبقه(

Storm drain below floor or gradeـــــ ــــــــــــ ST ــــــــ ـــــــــلوله آب باران )زیر کف یا طبقه( 

Floor drainکف شوی 

)Funnel drain )openتخلیه غیرمستقیم به شبکه فاضالب 

Dry Well چاه خشک 
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ـ  نمادهای مورد استفاده در لوله کشی تأسیسات گرمایی  ـ   5 ـ 2ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکی شرح 

)Hot Water Supply )Low TemperatuerــــــــــــــــــــــHWSـــــــــــــــــــــــــلوله رفت آب گرم
)Hot Water Return )Low TemperatuerـــــــــــــــــــــــHWRــــــــــــــــــــــلوله برگشت آب گرم 
Domestic Cold waterـــــــــــــــــــــــــــــDCWــــــــــــــــــلوله آب سرد مصرفی 

Domestic Hot water supplyـــــــــــــــــــــDHWSــــــــــــــــــــــلوله آب گرم مصرفی
لوله برگشت آب گرم 

مصرفی 
Domestic Hot water Recirculating ـــــــــــــــــــــــــDHWRــــــــــــــــــ

Drain PipeــــــــــــــــــــــــDـــــــــــــــــــــــــــــلوله تخلیه 
Expansion PipeــــــــــــــــــــــــEـــــــــــــــــــــــــلوله انبساط 

Non Potabale Water PipeـــــــــــــــــــــــــNPWــــــــــــــــلوله آب غیرآشامیدنی
GasــــــــــــGـــــــــــــــــــــــــــGــــــــــلوله گاز شهری

Fuel Oil SuctionــــــــــــــــــــــــــــFOSـــــــــــــــــــــلوله مکش گازوئیل
Fuel Oil ReturnـــــــــــــــــــــــــــــFORـــــــــــــــــلوله برگشت گازوئیل
Fuel Oil DischargeـــــــــــــــــــــــــــFODــــــــــــــــــلوله تخلیه گازوئیل

لوله نشان دهنده میزان 
گازوئیل

Fuel Oil GageـــــــــــــــــــــــــFOGــــــــــــــــــــــ

لوله هواکش مخزن 
گازوئیل

Fuel Oil tank VentــــــــــــــــــــــــــــFOVــــــــــــــــــــ

لوله پرکن مخزن 
گازوئیل

Fuel Oil tank FillـــــــــــــــــــــــــFOFـــــــــــــــــــــ

لوله سرریز مخزن 
گازوئیل

Fuel Oil tank Over flowـــــــــــــــــــــــــــFOOــــــــــــــــــــ
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ـ   5 ــ نمادهای مورد استفاده در فیتینگ های لوله کشی  3ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح
Threadedفیتینگ دنده ای 

Flangedفیتینگ فلنجی 

weldedفیتینگ جوشی 

Solderedفیتینگ لحیمی

Solvent Cementفیتینگ سیمانی 

Belt & Spigotفیتینگ تسمه و توپی 

Bushingتبدیل 

Capدرپوش

)Connection)bottomاتصال از زیر

)Connection)topاتصال از باال

)Coupling)jointکوپلینگ

Crossچهارراهی 

9 درجه Elbow)9زانو  (

Elbow)45زانو 45درجه  (

Elbow turn upزانو به باال

Elbow turn downزانو به پایین 
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ـ   5 ــ نمادهای مورد استفاده در فیتینگ های لوله کشی 4ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

Elbow Reducing زانو تبدیل

Elbow,baseزانو پایه دار

Elbow,long radiusزانو با شعاع زیاد 

Elbow,side outlet , outlet upزانو با یک خروجی به باال

Elbow,side outlet, outlet downزانو با یک خروجی به پایین

Teeسه راه

Lateralسه راه )45 درجه(

Tee,outlet upسه راه خروجی به باال

Tee,outlet downسه راه خروجی به پایین

Reducer,concentricتبدیل هم محور

)Tee,reducing )show sizeسه راه تبدیل 

Union,screwedمهره ماسوره )دنده ای(

Union,fangedمهره ماسوره )فلنجی(

flangeفلنج

Sleeveغالف
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ـ  5  ــ نماد شیرهای مورد استفاده در تأسیسات 5  ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

Gate valveشیرکشویی

Gate, angelشیر کشویی زاویه ای

Globe valveشیرکف فلزی 

Globe angelشیرکف فلزی زاویه ای

Ball vavleشیر توپکی

Butterflyشیر پروانه ای

Air lineخط هوا

Plug valveشیر سماوری

Three wayشیر سه راهه

Check,swing شیر یک سویه )پاندولی (

Check, spring شیر یک سویه )سوپاپی(

Check valveشیر یک سویه )پاندولی(

)Relife)R(or safety)Sشیر اطمینان

Pressure reducing شیر فشارشکن 

Lock shieldشیر قفلی

Square head cockشیر سماوری سر چهارگوش

Solenoidشیر برقی )کویل الکتریکی(

Diaphragmشیر دیافراگمی

Hose bibbشیر سرشیلنگی

Hose end drainشیر تخلیه انتهای مسیر

Meterکنتور
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ـ   5 ــ نمادهای وسایل بهداشتی در صنعت تأسیسات 6   ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

BATH    وان 

Cornerکنج 

Recessedعقب رفته

Roll Rimلبه گرد

Angleزاویه

Whirlpoolگردابی

Institutional or island رسمی یا جزیره ای

Sitz Bathحمام

Foot Bathپاشویه

SHOWER   دوش 

Stallکابین 

Corner Stall کابین گوشه

)plan(Shower headدوش )پالن(

)Elevation(Shower headدوش )نما(

)plan(Overhead gang Shower headدوش جمعی )پالن(

)Elevation(Overhead gang Shower headدوش جمعی)نما(
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ـ   5 ــ نمادهای وسایل بهداشتی در صنعت تأسیسات ادامه 6   ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

WATER CLOSET  توالت و آبریزگاه 

Floorکف )شرقی(

Hungفرنگی

Bidetبیده

Low tankمخزن شستشو در پایین

No tankبدون مخزن شستشو

Pedestalآبریزگاه پایه دار

LAVATORYروشویی

Vanityپیش آمده 

Wallدیواری

Pedestalپایه دار

Cornerکنج

Manicure/Medicalآرایشگاهی/ طبی 

Dentalدندانپزشکی
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ـ   5ــ نمادهای وسایل بهداشتی در صنعت تأسیسات ادامه 6   ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

SINK,Dishwasher ظرفشویی 

Single basinسینک یک لنگه

Twin basinسینک دو لنگه 

Plain kitchen sink سینک ساده 

Right drainboardسینک راست سینی 

Left drainboardسینک چپ سینی

Double drainboardسینک دوسینی

Sink/Dishwasher Combinationسینک ترکیبی با ماشین  ظرف شویی

Dishwasher ماشین ظرف شویی

laundryرخت شویی

Singleماشین رخت شویی

Doubleماشین رخت شویی)دوقلو(

Combination sink and laundry tray ماشین رخت شویی با سینک
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ـ   5 ــ نماد تجهیزات مورد استفاده در صنعت تأسیسات  7ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

Air vent, automaticهواگیری خودکار

Air vent, manual هواگیری دستی

Alignment, guideهادی محوری

Anchor, intermediateمهارثابت )میانی(

Anchor, mainمهار اصلی

Expansion jointقطعه انبساطی

Expansion loopخم انبساطی

Flexible connectorرابط تاشو )لرزه گیر(

Hanger rodبست آویز میله ای 

Hanger springبست آویز فنری

Backflow preventer مانع برگشت جریان

)R(drop)D(Pitch of pipe, riseشیب لوله ) R باال  , D پایین(

pressure gage and cockفشارسنج با شیرسماوری

Heat transfer surfaceسطح انتقال گرما )با توضیح(

)indicate use(Pumpپمپ )با کاربری مشخص(

Strainerصافی

Strainer, blow offصافی با شیر تخلیه

Thermometerدماسنج

Thermometer well, onlyدماسنج دیواری

Thermostat, electricدماپای برقی

Thermostat, self containedدماپای خود حساس

)indicate type( Unit heaterواحد گرم کن )نوع نشان داده شده(

Radiatorرادیاتور

Fan coil - Floor modelفن کویل زمینی

Expansion tank - open systemمخزن انبساط باز 

Expansion tank - colse systemمخزن انبساط بسته
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ـ   5   ــ نمادهای مورد استفاده در سیستم آتش نشانی 8   ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

Fire protection water supply ـــــــــــــــــــــــــــــ F ـــــــــــــــــــــــلوله رفت آب آتش نشانی 

Wet standpipeــــــــــــــــــــــــــ WSP ــــــــــــــــــــلوله تر عمودی 

Dry standpipeـــــــــــــــــــــــــــ DSP ــــــــــــــــــــلوله خشک عمودی 

Combination standpipe ــــــــــــــــــــــــــ CSP ـــــــــــــــــــــلوله ترکیبی عمودی 

Automatic fire sprinklrــــــــــــــــــــــــــ SP ــــــــــــــــــــــــآبفشان خودکار

Pipe hangerنگهدارنده لوله

control valveشیر کنترل 

Alarm check valve اخطار شیریکطرفه

Dry pipe valave شیر لوله خشک

Upright fire sprinkler headsپایه آبفشان باالی سر

Fire hydrant شیر آتش نشانی

Wall fire department شیر سازمان آتش نشانی 
connection

Sidewalk tire departmentشیر آتش  نشانی پیاده رو
connection

Fire hose rack چرخ شیلنگ آتش نشانی 

Surface mounthed fire hose جعبه شیلنگ آتش نشانی 
cabinet

Recessed fire hose cabinetجعبه شیلنگ آتش نشانی توکار

signal detector آشکارسازها

)Heat )thermalگرمایی

Smoke دود

Gasگاز

Flame شعله 



254

فهرست منابع ومآخذ

1ــ لیالز مهرآبادی ــ امیر و آقازاده هریس ــ احمد: نقشه کشی تأسیسات کد 464/4 
2ــ فولگو، ک: طالع، هوشنگ )مترجم(: تأسیسات و تجهیزات ساختمان ــ مجتمع آموزش صنعتی کشور

3ــ دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ــ مبحث هفدهم ــ لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها 
4ــ دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ــ مبحث شانزدهم ــ تأسیسات بهداشتی

5   ــ دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ــ مبحث چهاردهم ــ تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه 
مطبوع

ـ     128: مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان  6   ــ معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری نشریه 6   ـ
)جلد ششم( نقشه های جزئیات 

 1( ASHRAE FUNDEMENTAL 2005
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