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الدرس الثاني في أوتوكاد: رسم اإلنشاءات الهندسية

سنتعلم في الباب الخامس: الدرس الثاني في أوتوكاد أغلب أوامر الرسم، أوامر التعديل، اإلدخال الديناميكي والتعقب القطبي، التعامل مع جداول العناوين، والطباعة.  
بدء رسم جديد من الملف القياسي.• 
أنظمة اإلحداثيات المختلفة في أوتوكاد. • 
نظام اإلحداثيات الديكارتي المطلق • 
نظام اإلحداثيات الديكارتي النسبي  • 
نظام اإلحداثيات القطبي النسبي.• 
رسم العناصر األساسية رسماً دقيقاً كالخطوط، متعدد الخطوط، المستطيالت، المضلعات، الدوائر، والقطوع الناقصة. • 
أوامر التعديل المختلفة كالنسخ، اإلزاحة، التحريك، التدوير، االنعكاس، مقياس الرسم، التشذيب، االمتداد، قطع الحواف وتدويرها، أوامر المصفوفة القطبية والمستطيلة.• 
اإلدخال الديناميكي ونمط التعقب القطبي.• 
 • .Object Snap أنماط الوثب المختلفة
حفظ الرسم والخروج من أوتوكاد.• 
الملف القياسي مع الكتل والسمات• 
الملف القياسي مع جداول العناوين. • 
الطباعة في أوتوكاد • 
حل المسائل • 
تمارين • 
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الدرس الثاني في أوتوكاد: رسم اإلنشاءات الهندسية

1.5: فتح ملف رسم جديد من الملف القياسي  

افتح المجلد الذي يحوي الملف القياسي، شكل 1.5. انقر 
 .Standard 2011 هناك الملف القياسي

تحكم في األشرطة المطلوبة لجلسة العمل وذلك بالضغط على الزر 
اليمين للمؤشر في الزاوية العلوية اليمنى، شكل 2.5. ضمن القائمة 
...... Properties و Modify و Draw المنسدلة ننقر األشرطة
الخ. أنظر أيضاً شكل 28.3. تستطيع اآلن ترتيب أشرطة األدوات 
الرسم  شاشة  العمل ضمن  لجلسة  الالزمة  األيقونات  مع  المتناثرة 
العادية. إذا كانت واجهة أوتوكاد عادية، شكل 1.3،عندئذ استخدم 
شكل 27.3 لتحويلها إلى واجهة كالسيكية Classic أو بالعكس. 
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2.5: أنظمة اإلحداثيات     3 - 5
يتوقف رسم الكائنات وتحريرها في أوتوكاد، على فهم نظم اإلحداثيات المختلفة. ولذلك ال تتجاوز هذا القسم قبل التأكد من فهمه فهماً صحيحاً.

Absolute Cartesian Coordinate System نظام اإلحداثيات الديكارتي المطلق
تعرف النقطة في نظام اإلحداثيات الديكارتي المطلق بزوج من األرقام يفصل بينهما فاصلة (X,Y). يمثل الرقم األول ”س“ أو  X المسافة الفاصلة بين محور اإلحداثيات الصادي 
”ص“ والنقطة المعينة. ويمثل الرقم الثاني ”ص“ أو Y المسافة الفاصلة بين محور اإلحداثيات السيني ”س“ والنقطة ذاتها. ولذلك يطلق على هذا النظام صفة الديكارتي المطلق. 

 وال يفضل استخدام هذا النظام في أوتوكاد في العمل اليومي، ولكنه مناسب لألعمال المساحية.
مثال 1: شكل 3.5 

 .B(30,40)و A(20,10) حيث أن إحداثياتهما المطلقة ،B و A بين النقطتين AB أرسم الخط المستقيم
سنتخيل أننا نرسم على ورقة مستطيلة لها حدود معروفة تبدأ من الصفر المطلق في النقطة (0,0) وتنتهي في الما ال نهاية على جميع الجهات. 

الـحـل 
لحل هذا المثال نفذ األمر ”رسم خط“ وفقاً للتسلسل التالي: 

Command: LINE    
Specify first point: 20,10
Specify next point or [Undo]: 30,40   
Specify next point or [Undo]:  
 إذن، نلقم في سطر األوامر اإلحداثيات المطلقة للنقطه بالنسبة إلى الصفر المطلق ولكل نقطة.

Relative Cartesian Coordinate System نظام اإلحداثيات الديكارتي النسبي
تعرف النقطة في نظام اإلحداثيات الديكارتي النسبي بصيغة (Dx,Dy@). تمثل Dx ( تقرأ دلتا 
Delta x) البعد السيني بين آخر نقطة تم إدخالها والنقطة التالية، أو كما هو معروف المسقط 

األفقي للبعد بين النقطتين. كما تمثل Dy البعد الصادي بين آخر نقطة تم إدخالها والنقطة التالية، 
أو كما هو معروف المسقط الرأسي للبعد بين النقطتين. يطلق على هذا النظام صفة الديكارتي 

لتعامله مع إحداثيات ديكارتية والنسبي الرتباط كل نقطة بالتي قبلها.

مثال 2: شكل 3.5
أرسم الخط المستقيم AC بين النقطتين A و C، حيث أن إحداثيات A(20,10). كما تبعد النقطة C عن النقطة A بالمسافة األفقية 

30 وحدة والمسافة الرأسية 40 وحدة. 

الـحـل
لحل هذا المثال نفذ األمر ”رسم خط“ وفقاً للتسلسل التالي:

شكل 3.5: أنظمة اإلحداثيات  
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Command: LINE 
Specify first point: 20,10    
Specify next point or [Undo]: @30,40    
Specify next point or [Undo]:  

تمرين 1: لقم بديالً للقيم 30,40@  في السطر قبل األخير بقيم مطلقة؟  
الجواب: ........ 

Relative Polar Coordinate System نظام اإلحداثيات القطبي النسبي
تعرف النقطة في نظام اإلحداثيات القطبي النسبي بعبارة (r<a@). يعرف r بالمسافة بين نهايتيه كنقطتين، بينما تمثل a الزاوية التي يصنعها المتجه بين النقطتين عن األفقي. 
وحتى يتم الربط يتم بين النقطتين أضيف الرمز @ رابطاً النقطة الثانية باألولى. يطلق على هذا النظام صفة القطبي لتعامله مع بعد قطبي بين النقطة األولى والنقطة الثانية 

والنسبي الرتباط كل نقطة بالتي قبلها. 

مثال 3: شكل 3.5
.30o بالمسافة القطبية 50 وحدة وبزاوية الميل A عن النقطة D بينما تبعد النقطة A(20,10) حيث أن إحداثيات ،D و A بين النقطتين AD أرسم الخط المستقيم

الـحـل
يتطلب تنفيذ األمر ”رسم خط“ وفقاً للتسلسل التالي: 

Command: LINE 
Specify first point: 20,10 
Specify next point or [Undo]: @50<30 
Specify next point or [Undo]:  

Polar Coordinate System نظام اإلحداثيات القطبي
تعرف النقطة في نظام اإلحداثيات القطبي بزوج من األرقام يفصل بينهما رمز الزاوية (R<b). يمثل الرقم األول R الطول أو البعد أو مقدار القيمة المطلقة للمتجه بين النقطتين 

بينما تمثل b الزاوية القطبية (زاوية ميل) الخط الواصل بين الصفر المطلق (0,0) والنقطة الجديدة. 

مثال 4: شـكل 3.5
أرسم الخط المستقيم AE بين النقطتين A و E، حيث أن إحداثيات A(20,10)) بينما تبعد النقطة E عن النقطة A بالمسافة 60 وحدة بينما الزاوية القطبية التي يصنعها المتجه 

 .120o القطبي تكافئ

الـحـل
يتطلب تنفيذ األمر ”رسم خط“ وفقاً للتسلسل التالي: 

Command: LINE 
Specify first point: 20,10 
Specify next point or [Undo]: 60<120 
Specify next point or [Undo]: 
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يحوي شريط أدوات الرسم، شكل 2.5 على اليسار رأسيأً أو شكل 4.5 كجزء من الريبون. كالهما يحتويان على أيقونات مختلفة، بعضها 
يظهر منفرداً بينما تظهر لبعضها قوائم منسدلة مثل المستطيل، القوس، الدائرة........ يمكن كتابة بعض أوامر الرسم في نافذة األوامر، أو 

استخدام شريط أدوات الرسم بشكل مباشر للرسم أو ضمن القائمة القياسية ”الرسم“ Draw في األعلى. 

رسم المستطيل  
يمكن استخدام المؤشر لرسم المستطيل الذي يتطلب النقر على الزر  في شريط أدوات الرسم ثم نقر النقطة األولى فالثانية كنقطتين لتحديد 
المستطيل من زاويتيه المتقابلتين. على كل حال، نحن معنيون برسم المستطيل الذي تكون أبعاده محددة واحداثيات زواياه معروفة سلفاً. 

تتوفر لرسم المستطيل في أوتوكاد اختيارات مختلفة ومتنوعة. إذ يمكن رسمه عادياً وبذلك تكون أضالعه أفقية ورأسية دائماً 

مثال 5: 
أرسم المستطيل الذي طوله 100 وارتفاعه 50 وحدة.

Command: Rectangle   (Rec  )
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] : انقر أية نقطة على الشاشة   
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:  @100,50 

تمرين 2:  
هل تكون أبعاد المستطيل السابق 100 و 50 وحدة إذا ما لقمنا في المحث األخير 100,50 بدالً 100,50@؟ 

الجواب: ........................ 

تمرين 3:  
أجب بـ صحيح أو خطأ إذا لقمنا في المحثين األخيرين كمثال 5 زوج النقاط التالية:

1: النقطة األولى 100,50، النقطة الثانية  0,0.                                         الجواب: ........................ 
2: النقطة األولى 0,50، النقطة الثانية  100,100.                                     الجواب: ........................  
3: النقطة األولى أية نقطة على الشاشة، النقطة الثانية 100,50-@.                الجواب: ........................   

مثال 6: طريقة أخرى لرسم المستطيل الذي طوله 100 وارتفاعه 50 وحدة. 
Command: Rectangle   (Rec   )
Specify first corner point or 
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:انقر أية نقطة على الشاشة 
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: D  

هنا، غيرنا المحث من تحديد موقع النقطة الثانية للمستطيل إلى ”أبعاد“ Dimensions المستطيل ذاته. ولذلك كتبنا الحرف D. نكمل 

شكل 4.5: شريط أدوات الرسم ضمن القائمة الرئيسية  
Polygon والريبون وفيه أيقونة رسم المضلع           
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األمر بتلقيم الطول Length بالمقدار 100 وحدة بينما يلقم االرتفاع-العرض Width بـ 50 وحدة. هكذا 6 - 5
Specify length for rectangles <500.0000>: 100  
Specify width for rectangles <40.0000>: 50  
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: ننقر بالمؤشر إحدى الجهتين العلوية أم السفلية   

كما يمكن رسم المستطيل مائالً، إذا نحددت زاوية ميله عن األفقي كما يلي: 

مثال 7: 
.30o أرسم المستطيل الذي طوله 100 وارتفاعه 50 وحدة مع حواف مقطوعة 10 و 15 وحدة ومائالً بزاوية

Command: Rectangle  (Rec   )
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: C   أي قطع حواف 
Specify first chamfer distance for rectangles <0>: 10   نحدد ارتفاع القطع األول  
Specify second chamfer distance for rectangles <10>: 15    نحدد ارتفاع القطع الثاني 
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:     
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: r     نحدد هنا حالة ميالن الخط 
Specify rotation angle or [Pick points] <0.000>: 30   زاوية الميالن للمستطيل  
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: d    نحدد هنا االختيار أبعاد   
Specify length for rectangles <10>: 100    نكتب هنا 100 كطول المستطيل  
Specify width for rectangles <10>: 50   نكتب هنا 50 كارتفاع المستطيل  
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: انقر أية نقطة أعلى نقطة البداية

تـمـريـن 4: 
أرسم المربع الذي طوله ضلعه 56 وحدة، باعتباره مائالً بالزاوية 16.52o عن األفقي بالطريقة الواردة أعاله لرسم المستطيل.

Polygons رسم المضلعات
يمكننا أوتوكاد من رسم المضلعات على اختالف عدد أضالعها وأحجامها. افتراضياً، يقوم أوتوكاد برسم المضلع استناداً إلى دائرة وهمية إما تمر في رؤوسه (المضلع 

داخل الدائرة Inscribed in circle) أو دائرة أخرى تمس أضالعه من الداخل (المضلع خارج الدائرة Circumscribed about circle). كما تتوفر طريقة أخرى لرسم 
المضلع استناداً إلى طول ضلعه. 

مثال 8
 .Polygon ارسم المربع الذي طول ضلعه 20 وحدة باستخدام أمر أوتوكاد المضلع

الحل
انقر زر مضلع Polygon، شكل 4.5، في شريط الريبون أو أكتب Polygon  أو (Pol  ) بشكل مختصر كتابة في سطر األوامر 

Command: Polygon  

Enter number of sides “وفي الحالتين تجد أن محث األوامر يستجيب بـ ”أدخل عدد األضالع



الدرس الثاني في أوتوكاد

5 - 7Enter number of sides <3>: 4         
Specify center of polygon or [Edge]: e   حدد الضلع   

كتابة الحرف e  تعني أنك ترغب بتنفيذ االختيار طول الضلع Edge ثم اضغط مفتاح اإلدخال. أكمل 
Specify first endpoint of edge: 100,100    

Specify second endpoint of edge: @20,0     

هنا بـكتابة 20,0@ نحدد إحداثيات حافة الضلع األخرى نسبة للنقطة األولى 100,100، أي طول الضلع بالتحديد، شكل 5.5.

مثال 9، شكل 5.5: 

أرسم المخمس الذي طول ضلعه 30 وحدة انطالقاً من زاوية المربع األولى.
Command: Polygon   
Enter number of sides <4>: 5  
Specify center of polygon or [Edge]: e   
Specify first endpoint of edge: 100,100   أنقر نقطة بالمؤشر أو حدد احداثياتها بالضبط  
Specify second endpoint of edge: @30,0  

مثال 10: 

شكل 5.5: المضلعات

أرسم المثلث الذي تمر في رؤوسه دائرة وهمية، نصف قطرها 100 وحدة.  
Command: Polygon  
Enter number of sides <4>: 3   
Specify center of polygon or [Edge]: انقر أية نقطة على الشاشة  
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I   ي أن المضلع داخل الدائرة
Specify radius of circle: 100  

مثال 11: 
أرسم المثلث الذي تمس أضالعه دائرة وهمية، نصف قطرها 100 وحدة.  

Command: Polygon  
Enter number of sides <4>: 3 
Specify center of polygon or [Edge]:  انقر أية نقطة على الشاشة  
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: C  أي أن المضلع خارج الدائرة
Specify radius of circle: 100  

تـمريـن 5: 
ماذا لو لقمت المحث في آخر سطر بالمقدار 0>100@ بدالً من 100؟                  الجواب: ......................
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تعلمنا في الوحدة السابقة أن نرسم الدائرة بالمؤشر. من السهولة المالحظة أن رسمك الدائرة بهذه الطريقة ال تعطيك أية مواصفات هندسية عن الدائرة كنصف قطرها أو قطرها 

 .radius ونسمى البعد بنصف القطر Center وال حتى إحداثيات مركزها. الدائرة كائن هندسي تبعد نقاطه بعداً ثابتاً عن نقطة ما. ندعو النقطة الثابتة بالمركز

إذا كنت تقوم برسم أول دائرة في جلسة الرسم فلن يقترح عليك أوتوكاد أية أرقام أو مقادير لنصف قطرها. ولكن ما إن ترسم أول دائرة 
حتى يقوم أوتوكاد باقتراح نصف قطرها للدائرة التي ترغب برسمها تالياً. عندئٍذ، يمكنك بضغط مفتاح اإلدخال تكرار رسم الدائرة 

السابقة في أماكن مختلفة على شاشة الرسم. جرب ذلك لوحدك. 

االختيارات الممكنة لرسم الدائرة، شكل 6.5
 .diameter تحديد مركز الدائرة فقطرها                                  .radius فنصف قطرها center تحديد مركز الدائرة

تحديد نقطتين على محيط الدائرة، يشكالن قطراً للدائرة.                              تحديد ثالث نقاط على محيط الدائرة.
انتقاء مماسين للدائرة، وتحديد نصف قطرها.  

أوالً: بتحديد مركزها ونصف قطرها.
يمكن رسم أية دائرة غير معروف ال نصف قطرها وال إحداثيات مركزها كما ورد أعاله بنقر نقطة في نافذة الرسم لتحديد مركزها ثم 
نقر نقطة أخرى ليحدد البعد بين النقطتين المنقورتين نصف القطر لتلك الدائرة وإما باتباع الطريقة الدقيقة لتلقيم قيم إحداثيات المركز 
المطلقة  الديكارتية  بالصيغة  الدائرة  الدقيقة على كتابة إحداثيات مركز  الطريقة  نافذة األوامر. وتقوم  الدائرة كتابة في  ونصف قطر 

(x,y). أما نصف القطر فيمكن كتابته مباشرة، أو تحديده وفقاً ألحد أنظمة اإلحداثيات. 

مثال 12: 
أرسم الدائرة التي نصف قطرها 50 وحدة ومركزها في النقطة 0,0.

Command: C 
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0  
Specify radius of circle or [Diameter]: 50  

ثانياً- بتحديد مركز الدائرة ثم قطرها:
يشبه هذا األسلوب أسلوب رسم الدائرة بتحديد مركزها فنصف قطرها. هنا عرف القطر ثم لقمه.

مثال 13: 
أرسم الدائرة التي قطرها 100 وحدة ومركزها في النقطة 0,0.

Command: C 
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0 
Specify radius of circle or [Diameter]: d 
Specify diameter of circle: 100 

شكل 6.5: القائمة القياسية Draw>Circle، وفيها 
             االختيارات الممكنة لرسم الدائرة
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ثالثاً- بتحديد نقطتين على محيط الدائرة، متقابلتين قطرياً:9 - 5
تستخدم هذه الطريقة لرسم دائرة انطالقا من نقطتين معروفتين على محيطها حيث تشكل المسافة بينهما قطراً للدائرة. 

مثال 14:
أرسم دائرة بالمؤشر من نقطتين المسافة بينهما تشكل قطراً. 

Command: C 
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p 

هنا غيرنا اختيار مركز الدائرة إلى نقطتين 2p من 2points. نكمل األمر 
Specify first end point of circle’s diameter: حدد النقطة األولى
Specify second end point of circle’s diameter: حدد النقطة الثانية

مثال 15:
ارسم الدائرة المارة في النقطتين التاليتين 60,80 و 120,60. الجواب يتم بالتسلسل التالي: 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p 
Specify first point on circle: 60,80 
Specify second point on circle: 120,60  

تـمريـن 6: هل تستطيع أن تثبت أن مركز الدائرة األخيرة هو بالتحديد في النقطة 90,70؟                الجواب:    ...................    استخدم األمر ID لذلك.

تـمريـن 7: هل تعتقد أن تلقيم القيمة 120,60@ بدالً من 120,60 في السطر األخير يفضي إلى رسم الدائرة نفسها؟ 
الجواب:    ...................    

تـمريـن 8: هل تعتقد أن إضافة @ إلى السطرين األخيرين يفضي إلى نفس النتيجة؟                       الجواب:    ...................    

رابعاً- بتحديد ثالث نقاط على محيط الدائرة:
يمكن رسم الدائرة أيضاً بتحديد ثالثة نقاط على محيط الدائرة، ومن البديهي أن ال تكون النقاط الثالث على استقامة واحدة. يمثل التسلسل التالي طريقة رسم الدائرة التي تمر 

في رؤوس مثلث مرسوم بالمؤشر :
Command: C 
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P 
Specify first point on circle: حدد النقطة األولى 
Specify second point on circle: حدد النقطة الثانية
Specify third point on circle: حدد النقطة الثالثة

وحتى نفرض على المؤشر أن يختار نمط التقاطع بين خطين نكتب Int من  Intersection ثم ننقر تقاطع الخطين أو قريباً منه وهذا ما سنتناوله مستقبال ضمن موضوع وثب الكائنات 
Object Snap. هذه الطريقة شائعة لرسم الدائرة المارة بنقاط ثالثة كرؤوس مثلث. أما إذا كانت اإلحداثيات المطلقة للنقاط الثالثة محددة رقمياً فإننا نلقم القيم ألمر ”رسم الدائرة“: 
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مثال 16: 10 - 5
أرسم الدائرة التي تمس ضلعي زاوية وتمر في نقطة ما 

Command: Circle   
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P  
Specify first point on circle: TAN to   نكتب تماس ثم ننقر أية نقطة على الضلع األول للزاوية    
Specify second point on circle: TAN to  نكتب تماس ثم ننقر أية نقطة على الضلع الثاني للزاوية  
Specify third point on circle:  ننقر النقطة المحددة    

هل تعرف حل هذا التمرين بالتحليل الهندسي واألدوات الهندسية؟

خامساً- رسم الدائرة بطريقة المماسين ونصف القطر 
تعتبر هذه الطريقة من الطرق المهمة غير المباشرة لرسم الدائرة. نحدد ألوتوكاد (ننقر) خطين أو قوسين موجودين في 

الرسم كمماسين ثم نلقم قيمة نصف القطر فيقوم أوتوكاد بتحديد مركز الدائرة ويرسمها. 

لرسم دائرة تمس قوسين دائريين أو دائرتين محددتين ونصف قطرها معروف نستعرض المثال التالي: 

مثال 17، شكل 7.5

ارسم الدائرة أو القوس، نصف قطره R15 والتي يمس دائرتين، قطراهما n31 و n36، من الداخل. ارسم قوساً آخر، نصف قطره R75 بحيث يكون التماس من الخارج 
لنفس الدائرتين

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ttr  (T  )

حيث جاءت االختصارات ttr من األحرف األولى للكلمات Tangent Tangent Radius أي مماس مماس نصف قطر. عندئٍذ، يتحول المؤشر إلى إشارة التماس     
Specify point on object for first tangent of circle: 1 انقر الدائرة األولى قريباً من النقطة   
Specify point on object for second tangent of circle:  2 انقر الدائرة الثانية قريباً من النقطة 
Specify radius of circle: 15 
أحياناً يجد أوتوكاد أكثر من دائرة تطابق شرطي التماس ونصف القطر. في هذه الحالة يقوم أوتوكاد باختيار ما هو أقرب إلى نقطة االنتقاء التي حددتها على المماسين. في 

المثال السابق، شكل 7.5، على اليمين ُرسمت الدائرة األولى R15 في الوسط ألن النقطتين المنقورتين 1 و 2 على يمين الدائرتين األصليتين. وفي الحالة الثانية في أقصى 
اليسار، كانت نقاط النقر 3 و 4 على يسار الدائرتين األصليتين فحصلنا على الدائرة R75 (ظهر منها القوس الذي يمس الدائرتين). جرب ذلك لوحدك.

مثال 18:
أرسم الدائرة التي تمس خطين مرسومين ونصف قطرها محدد. 

Command: C 
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ttr  

شكل 7.5: رسم دائرة تمس دائرتين 
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عندئٍذ، يتحول المؤشر إلى إشارة التماس  11 - 5
Specify point on object for first tangent of circle: انقر الخط األول  
Specify point on object for second tangent of circle: انقر الخط الثاني 
Specify radius of circle: أدخل نصف قطر الدائرة أو حدد ذلك باستخدام الفأرة

سادساً– رسم دائرة تمس أضالع المثلث وأخرى تمر في رؤوسه  
 3P هنا، نتخيل مثلثاً مرسوماً على شاشة الرسم والمطلوب رسم الدائرة التي تمس أضالعه الثالثة، أو رسم الدائرة التي تمر في رؤوس المثلث. لذلك، نحدد بعيد االختيار

ثالث نقاط كما يلي:

مثال 19: 
ارسم الدائرة التي تمس األضالع الثالثة لمثلث مرسوم. 

من القائمة القياسية نختار Draw>Circle ثم الخيار الفرعي األخير Tan,Tan,Tan، شكل 6.5. عندئٍذ، يتحول المؤشر إلى إشارة التماس  ننقر أول ضلع في المثلث 
ثم الثاني فالثالث وفقاً لتسلسل األمر التالي الذي يظهر ضمنياً 

Command:_circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _3p Specify first point on circle: _tan to 

انقر أول ضلع في المثلث  فيستجيب أوتوكاد بالتالي:
Specify second point on circle: _tan to  انقر الضلع الثاني
Specify third point on circle: _tan to  انقر الضلع الثالث

مثال 20: 
ارسم الدائرة التي تمر في رؤوس مثلث مرسوم 

  3P ثم الخيار الفرعي Draw>Circle 3 أو من القائمة القياسية نختارP ثم اختر  C   اكتب في سطر األوامر
Command: C 
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P 
Specify first point on circle: Int of انقر رأس المثلث األول
Specify second point on circle: Int of انقر رأس المثلث الثاني
Specify third point on circle: Int of انقر رأس المثلث الثالث

رسم القوس الدائري
القوس كائن هندسي يشكل جزءاً من دائرة يمكن رسمه وفقاً الختيارات محددة. إذا نظرنا إلى القوس المرسوم، شكل 8.5، نجد أن أية ثالثة من المعطيات الموجودة على 
الرسم تعرف وترسم القوس. وكما هو الحال في أغلب أوامر أوتوكاد يمكن رسم القوس من شريط أدوات الرسم، أو كتابة األمر Arc في نافذة األوامر أو حتى من قائمة 

الرسم Draw في القائمة القياسية.
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االحتماالت الممكنة لرسم القوس الدائري، شكل 12.9.5 - 5
ثالث نقاط على القوس. • 
نقطة البداية، مركز القوس ونقطة النهاية. • 
نقطة البداية، مركز القوس وزاوية القطاع القوسي. • 
نقطة البداية، مركز القوس وطول القوس. • 
نقطتي البداية والنهاية وزاوية القطاع القوسي. • 
نقطتي البداية والنهاية واالتجاه • 
نقطتي البداية والنهاية ونصف القطر. • 
مركز القوس، نقطة البداية ونقطة النهاية. • 
مركز القوس، نقطة البداية وزاوية القطاع القوسي. • 
مركز القوس، نقطة البداية وطول القوس. • 
متابعة رسم قوس من خط أو قوس سابق.• 

وسنركز هنا على الحاالت الواردة أعاله والمطبوعة بلوٍن غامق فقط، أما بقية الحاالت فيمكن التطبيق عليها بسهولة.

أوالً: بتحديد ثالث نقاط على القوس: 

يمكن رسم قوس إذا توفرت المعلومات الكاملة عن موقع نقطة بداية القوس ونقطة نهايته ونقطة ثالثة عليه. وفي هذه الحالة ال 
يحتاج المستخدم إلى إبالغ أوتوكاد بالطريقة التي يرغبها لرسم القوس، ألنها الطريقة االفتراضية Default. وعلى األغلب 

يحتاج المستخدم إلى استخدام وثب الكائنات للوثب إلى نقاط معينة في الرسم يمر فيها القوس. 

ثم ينتهي في ربع دائرة  إذا افترضنا أن القوس المطلوب رسمه سيبدأ من نهاية خط مرسوم ويمر في منتصف خط ثاٍن 
موجودة على الشاشة فإن التسلسل التالي يوضح طريقة إنشاء هذا القوس بالتحديد. لتنفيذ ذلك، أرسم خطين منفصلين ودائرة 

بشكٍل عشوائي واتبع الخطوات التالية:    
Command: Arc 
ARC Specify start point of arc or [Center]: END of  اقترب من نهاية الخط المطلوب وانقره  
Specify second point of arc or [Center/End]: MID of   اقترب من  منتصف الخط الثاني وانقره
Specify end point of arc: QUAD of  اقترب من الدائرة المطلوبة وانقر ربعها المحدد

وعلى األغلب، تستخدم أنماط الوثب المختلفة لتعيين مواقع النقاط المختارة على شاشة الرسم. فإذا كان المطلوب رسم 
قوس يمر في ثالث نقاط تتحدد على الشاشة بشكٍل عشوائي فإن رسم هذا القوس يتطلب نقر النقاط بشكٍل متتاٍل أو تلقيم 

إحداثياتها قيماً وبشكل مباشر.  

شكل 8.5: معطيات رسم القوس الدائري

شكل 9.5: رسم القوس من شريط أدوات 
Draw الرسم ومن القائمة القياسية
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مثال 21: 13 - 5
 .C(140,25) ثم ،B(70,60) ،A(20,19) ارسم القوس الدائري الذي يمر في النقاط الثالثة التالية

Command: Arc  
ARC Specify start point of arc or [Center]: 20,19    
Specify second point of arc or [Center/End]: 70,60    
Specify end point of arc: 140,25  

ثانياً: بتحديد نقطتي البداية والنهاية للقوس ومركزه:
يمكن رسم القوس إذا توفرت المعلومات الكاملة عن نقطتي البداية والنهاية مضافاً لهما مركز القوس. يمثل التسلسل التالي طريقة إنشاء هذا القوس بالتحديد:

Command: Arc 
ARC Specify start point of arc or [Center]: انقر النقطة األولى على شاشة الرسم
Specify second point of arc or [Center/End]: C أي تحدد الخيار مركز القوس لتفعيله 
Specify center point of arc: انقر النقطة التي ستكون مركز القوس 
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: انقر النقطة الثانية على شاشة الرسم  

ثالثاًً: بتحديد نقطة البداية، مركزه ثم زاوية قطاعه:
يمكن رسم القوس إذا توفرت المعلومات الكاملة عن نقطة البداية، مركز القوس وزاوية قطاع القوس. يمثل التسلسل التالي طريقة إنشاء هذا القوس بالتحديد:

Command: Arc 
ARC Specify start point of arc or [Center]: انقر النقطة األولى على شاشة الرسم
Specify second point of arc or [Center/End]: C  فعل الخيار مركز القوس 
Specify center point of arc: انقر النقطة التي ستكون مركزه 
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a  فعل الخيارزاوية 
Specify included angle: 60 

رابعاً: بتحديد نقطتي البداية والنهاية ثم نصف قطره:
يمكن رسم قوس إذا توفرت المعلومات الكاملة عن نقطتي البداية والنهاية مضافاً لهما نصف قطر القوس. يمثل التسلسل التالي طريقة إنشاء هذا القوس 

بالتحديد:
Command: Arc 
ARC Specify start point of arc or [Center]: انقر النقطة األولى على شاشة الرسم
Specify second point of arc or [Center/End]: C  حدد الخيار المركز لتفعيله  
Specify end point of arc: انقر النقطة الثانية على شاشة الرسم
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: R  فعل الخيار نق  

Specify radius of arc: 100 
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رسم الشكل البيضاوي أو القطع الناقص 14 - 5
يوجد نمطين لتنفيذ أمر الرسم للشكل البيضاوي، شكل 10.5.

أوالً: يتم رسمه بتحديد ثالثة نقاط عليه من أربع نقاط تشكل أرباعاً له. أي أن المحور الرئيسي ونصف المحور الثانوي معروفان قيمة. 
ثانياً: نقطتين مختلفتين من أرباع الشكل البيضاوي مضافاً لهما المركز. 

المسافة بين النقطتين األولى والثانية تشكل المحور األكبر Major axis أو (أحد المحورين) ونحدد بنقر النقطة الثالثة نصف قطر 
المحور الثانوي Minor Axis (المحور اآلخر). 

11.5: رسم الشكل البيضاوي

Draw شكل 10.5: رسم القوس الدائري من القائمة القياسية مثال 22
ارسم الشكل البيضاوي الذي يمر في نقاط ثالثة تشكل منصفات أضالع مستطيل مرسوم. 

Command: Ellipse   
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: MID of  انقر منتصف أحد األضالع للمستطيل 
Specify other endpoint of axis: MID of  انقر منتصف ضلع المستطيل المقابل 
Specify distance to other axis or [Rotation]: MID of  انقر منتصف الضلع الثالث للمستطيل 

مثال 23: 
ارسم الشكل البيضاوي الذي طول محوريه األكبر 100 و األصغر 50 وحدة. 

Command: Ellipse  
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: انقر نقطة ما على الشاشة 
Specify other endpoint of axis: @100<0  
Specify distance to other axis or [Rotation]: @25<90   ( 25  )  

أنظر شكل 11.5. 
كما يمكن رسم الشكل البيضاوي استناداً إلى الخيار ”مركز“ Center. وهنا نحدد نقطة ما كمركز هندسي للشكل 

البيضاوي.

مثال 24:
ارسم الشكل البيضاوي الذي نصف محوره األكبر 60 ميلمتر ونصف محوره األصغر 30 ميلمتر.

Command: Ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:  C نحدد الخيار”مركز”
Specify center of ellipse: 50,60    
Specify endpoint of axis: @60<0   حدد أقصى نقطة على اليمين كنصف القطر األكبر 
Specify distance to other axis or [Rotation]: @30<0       



الدرس الثاني في أوتوكاد

رسم المنحنى الشريحي Spline، شكل 12.5. 15 - 5

خط منحٍن يربط نقاط محددة كتعبير رياضي لوصف المنحنيات أو السطوح ويتم رسمه بالربط بين هذه النقاط. 

مثال 25:
ارسم المنحنى الذي يربط رؤوس مربع مرسوم على الشاشة.   

Command: Spline   
Current settings: Method=Fit   Knots=Chord
Specify first point or [Method/Knots/Object]: INT of  انقر النقطة (الرأس) األولى
Enter next point or [start Tangency/toLerance]: INT of    انقر النقطة الثانية
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: INT of  انقر النقطة الثالثة
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: INT of  انقر النقطة الرابعة
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: C   
Specify tangent:  

المنحنى المرسوم يقترب من الدائرة التي تمر من نقاط المربع األربعة لكنهما مختلفان في صفات أخرى. 

  Control أو عقد التحكم Fit Points يمكن تعديل المنحنيات في أوتوكاد 2010 وأعلى وذلك بالتحكم في نقاط المنحنى
Vertices. يتم تعديل المنحنى بتعديل مواقع نقاطه أو بتحريك مماساته على المنحنى نفسه، شكل 12.5 ويمكن تعريف 

إعدادات إضافية لمماسات البداية والنهاية والتفاوت.  

كما يمكن إضافة نقاط أو إزالة نقاط أخرى من المنحنى. ويمكن استخدام األمر الفرعي Splinedit لتحويل المنحنى 
ومتعددات  األقواس  الخطوط،  لربط وتشبيك   Join األمر  استخدام  يمكن  وأخيراً،  الخطوط 1  متعدد  إلى  الشريحي 

الخطوط العادية والفراغية والخطوط الحلزونية إلى منحنيات طالما أنها مشتركة معاً في نقطة واحدة.   

مثال 26، شكل 13.5: 

ارسم المنحنى الشريحي الذي يربط بين النقاط  1 , 2 , 3 , ....................11, 12.
Command: Spline 
Current settings: Method=Fit   Knots=Chord
Specify first point or [Method/Knots/Object]:
Enter next point or [start Tangency/toLerance]:  Pick 1
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: Pick 2
……………………….. 
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: Pick 12  
………………………............................................................: 

شكل 12.5: تعديل المنحنى الشريحي أو إضافة نقاط عليه 

شكل 13.5: رسم المنحنى الشريحي 
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متعدد الخطوط16 - 5
متعدد الخطوط Polyline هو خط مركب من عدة قطع خطية مترابطة وتشكل بمجملها كينونة واحدة. يمكن 
لكل قطعة من متعدد الخطوط أن تكون ذات مواصفاٍت محددة من ناحية الشكل والوزن، شكل 14.5. شكل 
الخط يعني هل هو مستقيم، قوس أو مزيج بينهما. أما الوزن فهو السمك الذي تظهر به قطع متعدد الخطوط 
حيث يمكن التحكم بوزن كل قطعة من قطعه إما بشكٍل ثابت فتظهر القطع الخطية منتظمة العرض كالخطين 
المتماثلين باألزرق السماوي والبنفسجي أو مختلفة العرض فتظهر عندها الخطوط مخروطيةً كالسهم أو حتى 

كشبه المنحرف كالخط  السهمي باألسود. 
شكل 14.5: متعدد الخطوط 

شكل 15.5: رسم متعدد الخطوط من شريط 
                    أدوات الرسم ومن القائمة القياسية

لرسم متعدد الخطوط انقر على الزر المعين من شريط أدوات الرسم، أو اكتب Pline في نافذة أوامر أوتوكاد، أو اكتب 
PL اختصاراً، أو انتق من القائمة القياسية Draw>Pline، شكل 15.5. 

 
 Pl يمكن ألية قطعة خطية في متعدد الخطوط أن تأخذ شكل القوس الدائري. يتم رسم القطعة القوسية من الخط المتعدد

وباألمر الفرعي قوس Arc، بما يكافئ القوس المرسوم من األمر المنفرد ”رسم قوس“، كما نشاهده في المثال التالي: 

مثال 27:

استخدم األمر متعدد الخطوط Pl لرسم شكل 16.5 بدًء من النقطة 1 مروراً بالنقطة 2 ثم عبر القوس وانتهاًء بالنقطة 4.
Command: Pline   
Specify start point: حدد بالمؤشر نقطة البداية 
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:@22<45   

هنا تم تحديد النقطة 2 كنهاية خط. نكمل تنفيذ األمر برسم القوس 3-2. لذلك، نختار Arc كما يلي:
 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A 

فيدخلنا إلى اختيارات القوس المختلفة
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/
Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:CE   

  ،Center من CE نحدد للقوس مركزه، فنكتب
Specify center point of arc :@25<45 

وهذا هو موقع مركز القوس بالنسبة إلى النقطة 2. فيدخلنا إلى االختيارات الممكنة لنهاية القوس، زاويته أو طوله. 

Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: A  
Specify included angle: -225   
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فنحدد أوالً الزاوية A من Angle من النقطة 2 عبر القوس إلى النقطة 3. الزاوية مع عقارب الساعة، أي االتجاه سالب. نكمل تنفيذ األمر .....17 - 5

Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L  

Line هل سنستمر في رسم قوس آخر أم انتهينا من ذلك. نحدد نمط المسار الجديد كخط مستقيم

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @43<0 
أي أننا حددنا النقطة 4 كنهاية الخط المستقيم والشكل.

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  

اضغط مفتاح اإلدخال إلنهاء األمر

مثال 28: 

ارسم السهم وفقاً للشكل 17.5. 

الـحـل: 
نرسم هذا السهم باألمر متعدد الخطوط Pl كما يلي:

Command: Pline  (Pl  )
Specify start point:  حدد نقطة البداية للقطعة األولى
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @22.5<0   حدد نقطة النهاية  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w    
Specify starting width <0.0000>: 7.5    حدد وزن البداية 
Specify ending width <2.0000>: 0   حدد وزن النهاية   
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @15<0   حدد طول السهم 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  إلنهاء األمر 

مثال 29، شكل 18.5:  

ارسم السهم القوسي وفقاً للشكل 18.5.

الـحـل: 
 .PL نرسم هذا السهم القوسي باألمر متعدد الخطوط

Command: Pline   (Pl )
Specify start point: حدد نقطة البداية للقطعة األولى

شكل 16.5: متعدد الخطوط 4-1

شكل 17.5: رسم السهم المستقيم           

شكل 18.5: رسم السهم باألمر متعدد الخطوط 
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5 - 18Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @25,0    
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W    
Specify starting width <0>: 10    
Specify ending width <5>: 0  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a  (Arc   )
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: ce  
Specify center point of arc: @10<90  
Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: a   
Specify included angle: 180  
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:    إلنهاء األمر

ملحوظة:  يمكننا تفكيك قطع متعدد الخطوط إلى قطع منفصلة، كل قطعة لوحدها باستخدام األمر تفكيك   Explode أو  x ثم نقرمتعدد الخطوط.  
            يمكننا تعديل القطع الخطية العادية إلى متعدد خطوط واحد باستخدام األمر  Pe ثم األمرالفرعي Join. جرب ذلك...!

Modify Toolbar :4.5: شريط أدوات التعديل

تعرفنا في الدرس السابق على أوامر الرسم وشريطه. سنحاول هنا التعرف على شريط أدوات التعديل ومنه على أيقوناته المختلفة، شكل 19.5. وقد تعرفنا في الباب الثالث: 
الدرس األول في أوتوكاد على األمر الوحيد من أوامر التعديل وهو حذف الكائن Erase. اآلن، سنكمل التعرف على أوامر التعديل المشهورة في أوتوكاد 2011 كالنسخ، 

 االنعكاس، اإلزاحة، المصفوفة، التدوير، مقياس الرسم، المط، تمديد، القص، التمديد لحافة، القطع في نقطة، قطع الحواف بزاوية، التدوير بحافة ثم تفكيك. 
 Copy النسخ

النسخ هو إنشاء نسخة جديدة من كائن ثم لصقها في مكان آخر. يقوم هذا األمر على إنشاء نسخة أخرى من الشكل األصلي مكافئة له بعيد تحديد نقطة أساس للعنصر أو العناصر 
المنسوخة ثم تحديد موقع أو مواقع النسخ بعيد تحديد نقطة األساس لكل نسخة. 

مثال 30، شكل 20.5:

انسخ مجموعة من العناصر المرسومة على الشاشة ثالث مرات إلى نهاية خط من الجهتين ومنتصفه.

الـحــل: 
نفعل أمر النسخ (أكتب Copy  أو بشكٍل مختصر Co) كما يمكن الحصول على هذا األمر من شريط أدوات التعديل Modify Toolbar كما يلي:

Command: Copy    
Select objects: Specify opposite corner: 4 found   عدد العناصر المختارة للنسخ
Select objects:    لنهاية االختيار 
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شريط أدوات التعديل 

القائمة الفرعية Modify من قوائم الريبون   

شكل 19.5: القائمة القياسية Standard والقائمة الفرعية Modify تحويان 
أيقونة المحو Erase ثم شريط أدوات التعديل في األسفل وعلى اليسار

Current settings:  Copy mode = Multiple
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:   

نحدد أية نقطة على الشاشة، زاوية أو مركز دائري كنقطة أساس للنسخ
Specify second point or <use first point as displacement>: نحدد نهاية خط   
Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>:    نحدد نهاية خط من الجهة األخرى  
Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>:  نحدد نقطة أخرى لنسخ العناصر المختارة 
Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>:  لنهاية األمر  

مثال 31:

إنسخ شكالً مرسوماً على شاشة الرسم بحيث تصنع أربعة أشكال أخرى منه على خط مستقيم بحيث 
.37.5o  يبعد كل شكل عن الذي قبله أو بعده مسافة 15 وحدة وعلى خط يميل بزاوية

القائمة الفرعية  
Modify 

من القائمة الرئيسية 

المحو  االنعكاس   المصفوفة  الدوران المط  

النسخ   االزاحة    التحريك  مقياس الرسم

اد لحافة  االمتد حافة قوسية

القضم    القطع في نقطة  الربط  حافة حادة 

القطع بين نقطتين 
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الـحـل: 20 - 5
Command: Copy     
Select objects: 1 found انقر الشكل المطلوب نسخه
Select objects:  
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: 

نحدد أية نقطة خارج الشكل (ال يفضل داخله) كنقطة أساس .................
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @15<37.5    
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @30<37.5    
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @45<37.5   
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @60<37.5     
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:  ننهي األمر 

Mirror االنعكاس
Mirror Line. لتفعيل أمر االنعكاس  االنعكاس هو إنشاء نسخة معكوسة من كائن حول خط يشكل محور االنعكاس 
 Modify ويمكن الحصول على أمر االنعكاس من شريط أدوات التعديل .(Mi  أو بشكٍل مختصر Mirror   اكتب)

Toolbar

مثال 32، شكل 21.5
ارسم صورة لشبه المنحرف المرسوم حول الخط الرأسي كخط انعكاس وتماثل؟

Command: Mirror   
Select objects: Specify opposite corner: 1 found   انقر الشكل المطلوب على اليمين 
Select objects:      نهاية االختيار
Specify first point of mirror line: 

المطلوب هنا تحديد خط االنعكاس - الخط  الرأسي فنفعل نمط الوثب لنهاية خط 
…………………………………………..: end of
of Specify second point of mirror line: end of    نفعل نمط الوثب نهاية خط
Delete source objects? [Yes/No] <N>: 

هل تريد هنا شطب/محو الشكل األصلي أم ال. إذا كانت رغبتك في عدم حذف األصل اضغط مفتاح اإلدخال
……………………………………………………:  

Offset اإلزاحة
 Offset يقوم أمر اإلزاحة على إنشاء نسخة جديدة من كائن موازية لألصل وعلى بعد محدد منه. يوجد ضمن األمر

بالعادة إمكانيتين لتحديد مسافة اإلزاحة إما باألرقام أو بتحديد المسافة بين نقاط محددة على الشاشة. لتفعيل أمر اإلزاحة 
 Modify Toolbar أو من شريط أدوات التعديل ( O أو بشكٍل مختصر  Offset   اكتب)

Copy شكل 20.5: النسخ

Mirror شكل 21.5: تنفيذ أمر االنعكاس
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 ،Offset شكل 22.5: استخدام األمر إزاحة
               على اليسار بعيد تنفيذ األمر 

مثال 33، شكل 22.5:
ارسم خطوطاً موازيةً للخط المتعدد باألسود مكون من قطعتين وللخط البنفسجي قطعة واحدة على اليمين على بعد 7 وحدات يمينا 

ويساراً؟
Command: O    
OFFSET   Specify offset distance or [Through] <50>: 7   
Select object to offset or <exit>: انقر متعدد الخطوط األسود 
Specify point on side to offset:   انقر نقطة على يمناه ثم كرر النقر للخط الناتج 
Select object to offset or <exit>: انقر الخط البنفسجي  
Specify point on side to offset: انقر نقطة على يساره ثم كرر النقر للخط الناتج
Select object to offset or <exit>:  اضغط مفتاح اإلدخال إلكمال األمر

 Move التحريك
تستطيع أن تحرك العناصر والكائنات من موقعها الحالي إلى موقع آخر باستخدام أمر أوتوكاد ”تحريك“Move. للقيام بذلك ااكتب في 

 .Modify>Move بشكل مختص أو اختر زر ”تحريك ” من شريط أدوات التعديل. كما يمكن الحصول على هذا األمر من القائمة القياسية m أو Move   نافذة األوامر
وفي جميع الحاالت، وعند ظهور موجه ”اختر كائناً“ Select object في نافذة األوامر، انقر زر المؤشر األيسر على ذلك الكائن فيصبح متقطعاً ثم اضغط بعدها مفتاح اإلدخال   
إلنهاء عملية اختيار العنصر أو الكائن وبعدها حدد نقطة معينة نسمها نقطة األساس Base Point والتي يمكننا االستناد إليها لتحريك هذا الكائن إلى مكان آخر نرغب بنقله 

إليه بما يكافئ التسلسل التالي: 
Command: Move  
Select objects: Specify opposite corner: 1 found

أي حدد الكائنات التي ستنقلها وعليه تحدد عنصر واحد. 
Select objects:   

عند انتهاء عملية إنتقاء الكائنات التي ستتحرك انقر زر الفأرة األيمن موافقاً، أو اضغط   
Specify base point or displacement:انقر بالمؤشر نقطة أساس معينة  

أي حدد نقطة على الشاشة سواًء بالمؤشر أو كإحداثيات لهذه النقطة 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

انقر بالمؤشر الموقع الجديد الذي ستصله نقطة األساس، أو اكتب إحداثياتها. 

مثال 34:
حرك مربعاً مرسوماً إلى اليمين مسافة 50 وحدة. 

Command: Move   
Select objects: 1 found انقر المربع 
Select objects: Specify base point or displacement: int of   

بتحديد نمط الوثب تقاطع (يمكن ذلك من شريط وثب الكائنات) نحدد نقطة األساس كإحدى زوايا المربع 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @50<0   
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فتجد أن نقطة األساس والمربع تحركا مسافة 50 وحدة إلى اليمين. 22 - 5

الحل بطريقة أخرى
Command: Move   
Select objects: 1 found انقر المربع 
Select objects: Specify base point or displacement: حدد أية نقطة على الشاشة
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @50<0 

فتجد أن نقطة األساس والمربع تحركا مسافة 50 وحدة إلى اليمين. 

تلميح 1: علينا أن ال نبالغ في التحديد الدقيق لموقع نقطة األساس. إذ تعتبر أية نقطة على الشاشة تم اختيارها بالمؤشر مستوفية لشرط التحديد تماماً كما هو الحال عند 
            كتابة إحداثيات نقطة محددة أخرى.

 Specify   base point or displacement تلميح 2: حال اختيارك للعنصر/العناصر التي ستحركها من مكاٍن آلخر والطلب منك تحديد نقطة األساس أو اإلزاحة
           تستطيع أن تكتب الحرف D ثم حدد مباشرة مقدار اإلزاحة استناداً إلى أن نقطة األساس أصبحت مفهومة ضمنياً من النقر األولى للعنصر. 

  Rotate التدوير
يقوم هذا األمر على تدوير العنصر أو الكائن أو حتى أية مجموعة من العناصر والكائنات بزاوية معينة وحول نقطة أصل محددة. 

مثال 35، شكل 23.4: 
 .90o كمنتصف الضلع المائل فيه على اليسار بمقدار P ر شبه المنحرف المرسوم حول النقطة َدّوِ

Command: Rotate     (Ro  )
ROTATE   Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0
Select objects: 1 found  ننقر شبه المنحرف المطلوب تدويره
Select objects:    نضغط مفتاح اإلدخال إلنهاء عملية االختيار 
Specify base point: mid  of   نحدد منتصف الخط المائل في شبه المنحرف كنقطة أساس
Specify rotation angle or [Reference]: 90    

فيدور شبه المنحرف حول النقطة P ربع دورة بعكس عقارب الساعة. 

   Scale مقياس الرسم
يقوم أمر مقياس الرسم على تعديل حجم كائن أو كائنات حول نقطة أساسية. التعديل يكون تكبيراً أو تصغيراً. 

مثال 36، شكل 24.5:
كبّر حجم الشكل (شبه المنحرف والدائرة) على اليمين بمقدار %50 حول النقطة P؟ 

Command: Scale   (Sc  )
Select objects: Specify opposite corner: 1 found   ننقر شبه المنحرف والدائرة مع الخطين المحوريين 
Select objects:    نضغط مفتاح اإلدخال إلنهاء اختيار العناصر 
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5 - 23Specify base point:  P   نحدد نقطة أساس وهي النقطة  
Specify scale factor or [Reference]: 1.5  

لنجد أن الشكل بمجمله قد تضخم بنسبة 1.5 (مرة ونصف) حول النقطة P، الشكل في األسفل. هنا 
نجد أن النقطة P تبقى ثابتة. إذا كبرنا الشكل بمجمله حول النقطة C فإننا نكرر الحالة السابقة، لكن 

النقطة C هي التي تبقى ثابتة في مكانها، الشكل على اليسار.   

البراغي  إذا اعتبرنا  إلى مرجع معين.  الرسم استخدامه بالنسبة  التطبيقات المهمة على مقياس  من 
والصواميل ضمن مكتبة أوتوكاد قطع قياسية تكبر وتصغر بنسبة واحدة لجميع مكونات كل قطعة 

فإننا نستطيع تعديل حجم هذه القطعة القياسية وفقاً للرغبة. 

مثال 37، شكل 25.5:
ارسم البرغي M24 الناتج من إدخال القطعة القياسية ضمن مكتبة أوتوكاد. 

الجواب 
من المعروف أن M تعني أن التسنين هنا متري (Metric) والرقم التابع للحرف M هو قطر جسم البرغي أو قطر األسطوانة التي ستخرط (ستشغل) الحقاً. وحيث أننا 

نتعامل مع قطع قياسية (Standard Parts) فمن مكتبة أوتوكاد ضمن هذا المجلد 
C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2011\Sample\DesignCenter\Fasteners - Metric.dwg:

ادخل إلى ملف البراغي Fasteners المتري لتجد هناك مجموعة من البراغي المتنوعة. حدد ما ترغبه، شكل 25.5، برغي وصمولة على اليمين ثم انقرهما وانسخهما 
(يمكن Ctrl+C). افتح ملفك القياسي ثم افلت هذه القطع القياسية باللصق (يمكن Ctrl+V). عدل حجم هذه القطع (بحيث يصبح قطر البرغي الذي ال نعرف مقداره، 

شكل 23.5: تدوير الكائن

شكل 24.5: مقياس الرسم

9.8425) إلى حجم آخر هو 24 وحدة. أي أن البرغي والصمولة سيصبحان معرفين بالرمز M24 كما في الشكل  تقريباً 
على اليسار.

Command: SCALE 
Select objects: W   
Specify first corner:  أنقر البرغي والصمولة  
Select objects:     إلنهاء االختيار 
Specify base point:   0  اختر النقطة  
Specify scale factor or [Reference]: R    
Specify reference length <1>: 1 اختر النقطة
Specify second point:   2  اختر النقطة   
Specify new length: 24   

هنا تعدلت مواصفات البرغي والصمولة وكل مكوناته لكنها بقيت متطابقة مع النظام المتري. أي أننا حصلنا على البرغي 
والصمولة كقطع قياسية متوافقة تماماً مع جداول القطع القياسية سواء من الكتب أو المراجع المعتمدة أو من مكتبة أوتوكاد. 
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 Reference شكل 25.5: مقياس الرسم بالنسبة للمرجع

الرسم باإلنش والمليمتر: 
يمكن تحويل القياسات لرسم معين من اإلنش إلى المليمتر والعكس أيضاً. قبل البدء 
في الرسم، يجب أن تقرر ما الوحدة التي ترسم بها. إذ يوفر لك أوتوكاد وضمن 
المليمتر  نظام  إلى  اإلنش  نظام  من  رسمك  لتحويل  إمكانية  الرسم  مقياس  األمر 
وبالعكس أيضاً. فعلى سبيل المثال، يمكنك رسم بناء ضخم باستخدام وحدات القدم 

وترفق بجانبه قطاعاً لجزء ميكانيكي بالمليمترات. 

 Trim القضم
هو إزالة وقضم الزيادة من عنصر يلتقى مع آخر أو يقطعه. لذلك، يجب أن يتوفر لتنفيذ األمر ”قضم“ Trim عنصراً قاطعاً Cutting Edge لعنصر أو عناصر أخرى تتالقى 

حتى لو في االمتدادات. حال تنفيذك ألمر ”قضم“ يطلب منك أوتوكاد تحديد القاطع ومن ثم تحديد العنصر الزائد كما في المثال اآلتي:

مثال 38، شكل 26.5: 
.
ًًً نظف الخطوط داخل المنحنى الذي رسم باألمر Spline وأيضاً خارج المستطيل الذي رسم باألمرRec قضمأ

الـحـل
استخدم األمر قضم كما يلي:  

Command: Trim  (Tr   ) 
TRIM Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend
Select cutting edges ...  حّدد الحواف القاطعة وهي المنحنى والمستطيل، أي أنقرها
Select objects or <select all>: Specify opposite corner: 2 found
Select objects:   نضغط مفتاح اإلدخال إلنهاء اختيار الحواف القاطعة
Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:  (W )   

حّدد الكائنات التي ستقضم من القواطع أي من المنحنى والمستطيل. لذلك، نحدد النافذة بين النقطتين 1 و 2 فتختفي قطع الخطوط داخل المنحنى الشريحي، شكل 27.5.

نكمل تنفيذ األمر Trim للزيادات خارج المستطيل في األعلى فنحدد نافذة أخرى بين النقطة 3  وحتى النقطة 4 فتنظف كل الخطوط فوق المستطيل، شكل 28.5:

ثم نكرر الخطوة األخيرة نحدد نافذة من النقطة 5 وحتى النقطة 6  فتنظف كل الخطوط أسفل المستطيل، شكل 29.5.      
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 Trim “مع تنظيف كل الخطوط داخل المنحنى شكل 26.5: األمر ”قضم Trim ” شكل 27.5: األمر ”قضم 

شكل 29.5: األمر ”قضم“ Trim وتنظيف كل الخطوط أسفل المستطيلشكل 28.5: األمر ”قضم“ Trim وتنظيف كل الخطوط أعلى المستطيل
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  Extend “شكل 30.5: األمر”امتداد Extend ضمن األمر امتداد Trim ” شكل 31.4: تنفيذ األمر ”قضم

 Extend “األمر ”امتداد
يقوم هذا األمر بعمل امتداد لعنصر مرسوم ليلتقي مع عنصر آخر سندعو هذا األخير بحد أو حدود االمتداد Boundary Edges. لذلك، حال تنفيذك ألمر ”امتداد“ يطلب 

منك أوتوكاد تحديد هذه الحدود أوالً ومن ثم يطلب منك تحديد العناصر التي ستمدها كما في المثال اآلتي:

مثال 39، شكل 30.5: 
Extend ضمنياً نواتج هذه العملية داخل المنحنى. استخدم األمر Tr ارسم امتداداً للخطين (في المنتصف حتى حافة المستطيل السفلية ثم نظف باألمر

Command: Extend  : (Ex  )
Select boundary edges ...
Select objects or <select all>: 2 found, 2 total   حّدد المستطيل لإلمتداد
 Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:

انقر حافة الخط (األزرق) السفلية األول ثم الثاني، شكل 30.5.  
Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:

نكمل تنفيذ األمر، فنضغط الزر Shift فيتعدل أمر االمتداد إلى القضم. انقر الخطين داخل حدود المنحنى فيتم تطويلهما، شكل 31.5. 

تـنــبــيــه: األمران قضم وامتداد يكمالن بعضهما بعضاَ. إذ نستطيع استخدام األمر Tr بشكل عادي، وضمنه تستخدم األمر Ex بالضغط على زر Shift، والعكس أيضاً صحيح.
             يستخدم األمران قضم وامتداد بسهولة حتى عندما تكون القواطع وخطوط االمتداد ال تقطع الخطوط األصلية.
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يقوم هذا األمر على قطع الحواف والزوايا وبناء حواف أخرى في الكائن. ولذلك، يجب توفر كائنين أو عنصرين لتنفيذ 

األمر ”قطع حواف“ عليهما. حال البدء بتنفيذ أمر ”قطع حواف“ يطلب منك أوتوكاد تحديد القيم المقطوعة على الضلعين 
المطلوب ربطهما بحافة مقطوعة  ومن ثم نقرهما. لنستعرض المثال اآلتي: 

مثال 40، شكل 32.5، في األعلى 
أقطع حواف حافة المستطيل المرسوم كخطوط متتالية باألمر Line في األعلى.  

Command: Chamfer   
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0, Dist2 = 0
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: D   نحدد مسافات قطع الحواف  
Specify first chamfer distance <0>: 5   المسافة األولى 
Specify second chamfer distance <5>: 3   المسافة الثانية 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: ننقر الضلع األول/األفقي 
Select second line: ننقر الضلع الثاني/الرأسي

فنحصل على المستطيل وقد قطعت حافة وحيدة له.  

 Chamfer “شكل 32.5: األمر ”قطع حواف مثال 41، شكل 32.5: في األسفل 
اقطع حواف األضالع األربعة للمستطيل المرسوم باألمر Rec. تتغير هنا المعطيات 

Command: Chamfer  
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 5, Dist2 = 3
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: D  نحدد مسافات القطع  
Specify first chamfer distance <5>: 5   المسافة األولى 
Specify second chamfer distance <4>: 5  المسافة الثانية
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: P  نحدد الخيار متعدد الخطوط  
Select 2D polyline: ننقر متعدد الخطوط المطلوب، المستطيل 
4 lines were chamfered

فنحصل على المستطيل وقد قطعت حوافه األربعة. 

 Fillet “األمر ”تدوير حافة
يقوم األمر ”تدوير حافة“ على عمل حواف دائرية للزوايا. وهنا أيضاً يجب توفر كائنين أو عنصرين لتنفيذه في أوتوكاد. 
حال البدء بتنفيذ األمر ”تدوير حافة“ يطلب منك أوتوكاد تحديد نصف قطر القوس المطلوب لعمل هذا الركن الدوراني ثم 

يطلب منك تحديد الحافتين نفسيهما. لنستعرض المثال التالي: 
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عدل السداسي المرسوم كخطوط متتالية باألمر Line وذلك بتدوير حوافه بأقواس دائرية نصف قطرها 10 ملم. 

Command: Fillet  
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 100
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r  نحدد نصف قطر الحافة المدورة  
Specify fillet radius <100>: 10   مقدار نصف القطر 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:  أنقر الحافة األولى
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:  أنقر الحافة الثانية
Select second object: 

شكل 33.5: األمر                             
 Fillet “تدوير حواف”

فنحصل على المسدس المنتظم وقد عدلت حافة وحيدة له.  

مثال 43، شكل 33.5، في األسفل  
عدل السداسي المرسوم باألمر Polygon وذلك بتدوير حوافه بأقواس دائرية نصف قطرها 10 ملم. 
Command: Fillet 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r   نحدد نصف قطر الحافة المدورة 
Specify fillet radius <10>:    مقدار نصف القطر 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: P  نحدد أننا نتعامل مع متعدد خطوط  
Select 2D polyline: Select 2D polyline:  أنقر أية حافة في المسدس 
6 lines were filleted

فنحصل على المسدس وقد عدلت حوافه الستة مرة واحدة. 

  Array “األمر”مصفوفة
بحيث  نسخ  إلى عدة  ما  األمر على نسخ عنصر  هذا  يقوم  أوتوكاد.  في  المشهورة  األوامر  أحد 
تكون مرتبة إما ضمن نمط قطبي فنسميه مصفوفة قطبية أو ضمن نمط آخر بالطول والعرض في 

 صفوف و/أو أعمدة، والتي ندعوها بمصفوفة مستطيلة. 
المصفوفة القطبية 

المطلوب صف المستطيل ونصف الدائرة مع الخط الرأسي بزاوية 150o خمس مرات في دائرة. 
لحل هذه المسألة نستعرض األسلوبين التاليين:

أوالً: بدون تدوير الكائن، شكل 34.5 على اليمين
لتنفيذ ورسم هذه المصفوفة القطبية مع تدوير الكائن اكتب array  في سطر األوامر يدخلك إلى 

شكل 34.5: المصفوفة القطبية مع أو بدون تدوير الكائنصندوق الحوار، شكل 35.5 على اليمين. فيه نجد أن 
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Select objects اختيار العناصر: نختار المستطيل ونصف الدائرة والخط الرأسي (البنفسجي).

Center Point أي مركز المصفوفة: نحدد النقطة 1.

 Total number of items & Angle to fill أي طريقة التنفيذ: نختار عدد العناصر والزاوية Method

عدد عناصر المصفوفة 5 والزاوية 150o موجبة (بعكس عقارب الساعة).

 .Rotate items as copied ألن عناصر المصفوفة ال تدور ال أنقر زر

.Ok فإذا كانت األمور كلها كما هو مطلوب انقر Preview انقر زر المنظر األولي

ثانياً: مع تدوير الكائن، شكل 34.5 على اليسار 
تنفيذ األمر مصفوفة، فنحصل على صندوق الحوار، شكل  لتنفيذ ورسم هذه المصفوفة القطبية كرر 

35.5 على اليسار. فيه نجد أن 

شكل 35.5: صندوق الحوار للمصفوفة القطبية بدون تدوير الكائن على اليمين أو مع تدويره على اليسار

  Polar Array النمط: قطبي

Select objects اختيار العناصر: نختار المستطيل ونصف الدائرة والخط الرأسي (البنفسجي).

Center Point أي مركز المصفوفة: نحدد النقطة 1.

Method أي طريقة التنفيذ: نختار عدد العناصر والزاوية  

عدد عناصر المصفوفة 5 والزاوية 150o موجبة (بعكس عقارب الساعة).

  .Rotate items as copied ألن عناصر المصفوفة ستدور أنقر زر

.Ok فإذا كانت األمور كلها كما هو مطلوب انقر Preview انقر زر المنظر األولي
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لتنفيذ ورسم المصفوفة المستطيلة، شكل 36.5، اكتب array في سطر األوامر يدخلك إلى صندوق الحوار، شكل 37.5 

  Rectangular Array  النمط: مصفوفة مستطيلة
Select objects اختيار العناصر: نختار المستطيل ونصف الدائرة في أقصى اليسار.

 .Columns = 3 واألعمدة Rows = 2 الصفوف

المسافات بين الصفوف واألعمدة Column offset = 30 ملم، بينما Rows offset = 20 ملم.

زاوية ميل المصفوفة المستطيلة 30.

.Ok فإذا كانت األمور كلها كما هو مطلوب انقر Preview انقر زر المنظر األولي

       

شكل 37.5: صندوق الحوار للمصفوفة المستطيلة مع الميالنشكل 36.5: المصفوفة المستطيلة مع الميالن                                     
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خاصية تمكن مستخدم أوتوكاد من ِكتابة األمر وتنفيذه على شاشة الرسم مباشرة ودون استخدام سطر األوامر خاصة 
لبعض األوامر التي يكون تنفيذها ضمن سطر األوامر مربكاً بعض الشيء. يمكن التحكم في استخدام أو عدم استخدام 

اإلدخال الديناميكي من نقر زر DYN في أسفل الشاشة، شكل 38.5. 

إلى  Settings، يدخلك  انقر على  الديناميكي (النمط الذي نستخدمه لتنفيذ أمر أوتوكاد)  وللتحكم في إعدادات اإلدخال 
صندوق الحوار Drafting Settings. هناك، نفعل اللسان Dynamic Input والذي يحوي 3 شاشات كما في شكل 39.5. 
 ،Pointer Input Settings نختار إعدادات أول شاشة على اليسار فيدخلنا إلى صندوق الحوار إعدادات مؤشر اإلدخال
شكل 40.5. فنحدد فيها ما يلي: النموذج الديكارتي مع إحداثيات نسبية وأن تظهر إحداثيات نسبية لموقع المؤشر دائماً. 

شكل 38.5: التحكم في اإلدخال الديناميكي تفعيل/تعطيل.

 Pointer Input Settings شكل 40.5: التحكم في  إعدادات مؤشر اإلدخال شكل 39.5: إعدادات التحكم في اإلدخال الديناميكي تفعيل/تعطيل.
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استخدم نمط اإلدخال الديناميكي لرسم الخط بين نقطة اعتباطية وأخرى إحداثياتها 24.5>19.5@ بالنسبة للنقطة األولى.

نتأكد أن نمط اإلدخال الديناميكي مفعل Enabled، شكل 38.5. وأنه بنظام اإلحداثيات القطبي النسبي كما في الشكلين الواردين أعاله. نرسم الخط المطلوب انطالقاً من نقطة 
اعتباطية كنهاية خط مثالً، شكل 41.5. لحظة نقرنا للنقطة األولى واالتجاه لتحديد النقطة الثانية يصبح الخط مطاطاً يزداد طوله ويقصر وفقاً لحركة المؤشر على الشاشة. 
وتتحدد مواصفات هذا الخط من ناحية الطول وزاوية الميل بشاشتين اثنتين (مستطيلين) إحداهما مضيئة واألخرى معتمة. لنفترض أن قيمة البعد في لحظة معينة كانت 16.5 
وشاشة الزاوية المعتمة كانت 40.8، الشكل على اليمين. هذه الوضعية للشاشتين تعني أن شاشة الزاوية معتمة بينما شاشة البعد الطولي فاعلة. لذلك، أكتب مباشرة قيمة البعد 
19.5 ثم انتقل إلى الشاشة األخرى بضغط زر ألـ Tap واكتب 24.5 لتكون قد أنهيت ما تريد بكل سهولة ويسر. يمكن عمل ذلك بطريقة أخرى، اضغط زر ألـ Tap ينتقل 
مؤشرك إلى الخانة الثانية وبعد الزاوية. أكتب 24.5 تصبح هذه شاشة مقفلة، ثم اضغط زر ألـ Tap ينتقل المؤشرإلى شاشة البعد الطولي الشكل في الوسط. اآلن، لقم البعد 

19.5 واضغط زر الموافقة إلنهاء تنفيذ األمررسم الخط بين نقطتين، األولى اعتباطية حددت بالمؤشر كنهاية خط والثانية تبعد المسافة  24.5>19.5@، على اليسار.  

شكل 41.5: اإلدخال الديناميكي لرسم خط
Polar Tracking نمط التعقب القطبي

نمط مساعد في الرسم يظهر لك مسار الخط منقطاً ومطاطياً تتبعه عند تنفيذ أمر أوتوكاد. عندما تفعل نمط التعقب القطبي وتحدد الزاوية التي يتحرك بها المؤشر نستطيع عندئٍذ 
أن ترسم خطوطاً تتبع تلك االتجاهات التي تحددت من مضاعفات زاوية التعقب. ولتحقيق تفعيل نمط التعقب القطبي وتحديد زاويته انقر الزر اليمين للمؤشر على زر شريط 
الحالة Status bar، ثم اختر إعدادات Setting من القائمة المنسدلة التي تظهر، يدخلك ذلك إلى صندوق الحوار "إعدادات الرسم" Drafting settings، شكل 42.5. هذا 

ويقوم المفتاح F10 بتفعيل/تعطيل نمط التعقب القطبي 

نختار اللسان Polar Tracking  ومنه ننقر الزر في األعلى لتفعيل التعقب القطبي. نحدد الزاوية 15 درجة، ثم نضغط زر الموافقة OK في األسفل. 
في المثال التالي نريد رسم خط، طوله 160 وحدة ويميل عن األفقي بزاوية 30 درجة. لذلك نفعل نمط التعقب القطبي الوارد أعاله، ثم نبدأ برسم الخط المطلوب انطالقاً من 
نقطة التحديد األولى. اآلن، وعند محاولتنا تحديد النقطة الثانية للخط ووضوح الوضع المائل مع األفقي بزاوية 30 يظهر لنا خط نقطي ومرن يشكل مساراً للخط الذي سنرسمه، 
شكل 43.5. وعندها يمكننا تلقيم طول الخط على ذلك المسار بكتابة  160 بدالً من الرقم 43 الظاهر في نافذة األوامر). والحقاً، يمكننا وبسهولة متناهية أيضاً رسم كل الخطوط 

التي تميل عن األفقي بمضاعفات الزاوية 15 درجة. 
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تمرين 9:  33 - 5
أرسم المسدس المنتظم الذي طول ضلعه 100 وحدة باستخدام نمط التعقب القطبي؟ حدد زاوية التعقب القطبي 30o؟. 

تمرين 10: أجب بـ نعم أو ال على السؤال التالي: 
هل يمكن رسم المضلع الوارد أعاله بنمط تعقب قطبي زاويته 15o  ،60o و 75o؟ 

 Drafting settings “شكل 42.5: صندوق الحوار ”إعدادات الرسم

شكل 43.5: رسم الخط المائل مع امتداده المرن مستخدما نمط التعقب القطبي  

              ............. 60o :الجواب
                    ............. 15o  :الجواب

............. 75o :الجواب

Object Snap 6.5: وثب الكائنات
سنتعلم في هذا الفصل استخدام وثب الكائنات لمساعدتنا في الولوج إلى النقطة الهندسية المعينة. هذه 
األداة ” وثب الكائنات“ هي أداة بالغة األهمية في أوتوكاد. ففي الدروس السابقة لم نحاول أن نربط 
أي خط رسمناه وال أية دائرة ناتجة مع نقاط محددة على الشاشة. تخيل أنك ترغب برسم دائرة يكون 
مركزها نقطة نهاية خط مرسوم على الشاشة أو منتصفه أو نقطة تقاطعه مع خط آخر. كيف نعمل 
ذلك وكيف يتم تنفيذه في أوتوكاد؟ الجواب هو باستخدام أنماط الوثب المختلفة للكائنات والتي تشبه 
المغناطيس حيث يجبر المؤشر على الوثب إلى النقاط الهندسية المحددة كمركز الدائرة أو منتصف 

الخط أو القوس...الخ.

لتثبيت شريط أنماط الوثب إلى الشاشة استخدم الزر اليمين للمؤشر لنقر زاوية الشاشة العلوية (انظر 
شكل  الوثب،  أنماط  شريط  فيظهر   ،Object Snap الكائنات“  ”وثب  اختر  وهناك   (29.3 شكل 
44.5 وبالعادة، ال يفضل تفعيل شريط أنماط الوثب وتثبيته على الشاشة بشكل مستمر ألن الشريط، 
أيا يكن يشغل حيزاً على الشاشة. من جهة أخرى، يساعد وجوده على الشاشة المتعلمين الجدد بشكٍل 

أفضل. 

ويمكن أيضاً التحكم في نمط الوثب الخاص للحالة الواحدة. فعند وجود عدة نقاط وثب مختلفة وقريبة 
من بعضها البعض، تستطيع لحظتها أن تكتب االختصارات المحددة الواردة ضمن الجدول السابق 

كما يلي: 
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PLINE.....Specify start point: END of   
.... مع الضغط على مفتاح اإلدخال للذهاب إلى نهاية الخط المنقور. نكمل األمر END أي نكتب
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  

تلميح: يتحول المؤشر إلى أشكاٍل هندسية بما يتوافق ونمط الوثب المستخدم للحالة المعينة. 

شكل  44.5: شريط أنماط  وثب الكائنات 

مثال 45: شكل 46.5.

ارسم الخط الرأسي BC، الذي طوله 75 وحدة وينطلق من النقطة B التي تتواجد على بعد 100 وحدة وأفقياً مع النقطة A؟ 
الـــحـــل: 

 ID اكتب في نافذة األوامر
Command: ID  
Specify point: A  انقر النقطة     
  X = 445  Y = -196 Z = 0

هنا، أصبحت النقطة A التي إحداثياتها (0، 196-، 445) مركزاً لإلحداثيات النسبية. أكمل رسم الخط BC كما يلي: 

Command: L 
LINE Specify first point: @100,0 
Specify next point or [Undo]: @0,75   or (@75<90) 

شكل 45.5: جدول أنماط الوثب المختلفة 

شكل 46.5  
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مثال 46: شكل 3547.5 - 5

ارسم الخط EF من النقطة E الذي طوله 130 ملم ويميل عن األفقي 27o. النقطة E محددة بالنقاط والخطوط.
 E  D C  B  A  والمسافات وفقاً للشكل المرافق. 

الـــحـــل: 

باستخدام األمر الفرعي (الشفاف) TRACKING ضمن األمر ”رسم خط“ وفقاً للتسلسل التالي: 
Command: LINE  
Specify first point: TRACKING  
First tracking point: A انقر النقطة   
Next point  (Press ENTER to end tracking): @100<0 
Next point  (Press ENTER to end tracking): @50<90  
Next point  (Press ENTER to end tracking): @130<180  
Next point  (Press ENTER to end tracking): @33<90  
Next point  (Press ENTER to end tracking):   
Specify next point or [Undo]: @130<27 
Specify next point or [Undo]:  

حفظ الرسم والخروج من أوتوكاد
Desktop:\  ،اختر االسم الجديد .File>Save As إحفظ ملفك القديم مع تعديالته الجديدة أو احفظه كملف جديد

شكل ACAD2011\LESSON2  47.5. أغلق أوتوكاد.  

TITLE BLOCKS 7.5: جداول العناوين في أوتوكاد

استخدمنا في الباب الثالث براوزاً بسيطاً مكوناً من خطوط مستقيمة عادية ونصوص مختلفة كتبت باألمر Text. هذه العناصر المكونة للبرواز كانت سهلة التفكك والتنقل من 
مكان آلخر بما يعني أن الحفاظ على كينونتها ثابتة أو متناسقة أضحى صعب المنال. كما أن الخفاظ على أحجام وأطوال عناصر هذا البرواز من التعديل وبشكل متناسق يصبح 
مربكاً بعض الشيئ بحيث أن أية تعديالت لعنصر واحد من عناصر البرواز تغير مواضع وأبعاد وحجوم عناصر البرواز القياسي بما يعني إعادة تركيب هذه العناصر وتعديل 

وضعها إلى أماكنها األصلية. 

لنفترض أننا نريد إعتماد البرواز التالي، شكل 48.5، في جميع الرسومات الهندسية الكالسيكية، بحيث ندخل هذا البرواز/اإلطار إلى الرسم ككائن واحد ونتحكم في وضعيته 
 PLATE وأبعاده بشكل ديناميكي بما يعني ذلك ضمنياً تغيير المعلومات المرفقة في جدول العنوان بكل مرونة ويسر دون تفكيك عناصره. فنغير من اليسار اسم لوحة الرسم من
إلى اسم آخر ضمن الخانة وبنفس ارتفاع الكتابة، ثم نغير اسم الطالب في المنتصف ورقم سجله المرفق في الجدول بالعدد 987654321 وأخيراً نعدل التاريخ المرفق في الخانة 
األخيرة على اليمين إلى تاريخ ذلك اليوم. كل هذه اإلجراءات نجريها بدون إجراء أية تعديالت على نسبة وتناسب عناصر جدول العنوان وال أماكنها وال حجمها النسبي. من 

أجل ذلك، وللتغلب على عيوب العنوان السابق سنتعرف على مفهوم الكتل والسمات Blocks & Attributes في أوتوكاد. 
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الكتلة Block: مجموعة من عناصر أوتوكاد كالخطوط، األقواس، الدوائر، النصوص ... التي تتمثل في كائن واحد جديد يضمها. أما السمة فهي معلومة نصيه تحوي عنوان 
و/أو رقم معين ترفق مع للشكل الهندسي المكون للكتلة Block عند إدراجهما ضمن رسم أوتوكاد بهدف اإليضاح والتعريف مع إمكانية تعديلها الحقاً. ويمكن تمثيل الكتل 
والسمات بالهويّات الشخصية لموظفي شركة معينه. لكل عضو من أعضاء الشركة هوية تتشابه في الشكل العام والحجم مع هويات األعضاء اآلخرين لكنها تختلف في الصورة 

الشخصية والمعلومات المختلفة لصاحبها. 
وفي ما يلي العديد من المزايا عند استخدام الكتل والسمات: 

الكتلة هي كيان واحد. هذا يعني أنه يمكنك إجراء تعديل (نقل ونسخ وتدوير) الكتلة من خالل تحديد كائن واحد فقط فيها.• 
يمكنك بناء مكتبة للكتل المستخدمة في عملك اليومي بحيث تكون هذه الكتل مؤلفة من أجزاٍء تحتاج إليها مرات عدة في جلسة العمل الخاصة بك. يمكن تخزين هذه المكتبة • 

من الكتل في مجلد منفصل، بل وحتى على الشبكة حتى يتسنى لجميع المعنيين كالرسامين أو الزبائن من الوصول إليها بسهولة ويسر. 
وجود الكتل في الملف يساعد في خفض حجمه. إذ يحفظ أوتوكاد الكتلة ضمن قاعدة بياناته كتعريف، موقع، مقياس رسم ودورانه. وهذا يلحظ بسهولة في الملفات الكبيرة. • 
إذا كنت بحاجة إلى تغيير إحدى هذه الكتل أو أي جزء صغير فيها ضمن ملف يحوي العديد من الكتل الموزعة على شبكة معينة، فما عليك إال إعادة تعريف الكتلة باالسم • 

ذاته بعيد تعديلها أو تغييرها. 
يمكن للكتل أن تحوي سمات كمعلومات نصية. على سبيل المثال، يمكنك إضافة معلومات جديدة إلى كتلة مصنعة كالتكلفة، الوزن، المواد ....الخ. هذه المعلومات تكون • 

مع الكتلة ضمن قاعدة أو جداول بيانات. هذه المعلومات تصبح مفيدة ضمن جدول المواد المصنعة منها عناصر الوحدة الميكانيكية ضمن جدول العنوان.
يمكن للكتل أن تحوي سمات مخفية كمعلومات نصية ال تظهر للعيان.• 

A4 شكل 48.5: جدول عنوان الرسم للوحة

الكتل •  إلى  انترنت  وروابط  وصالت  إضافة  بسهولة  يمكنك 
وهذه توصلك إلى صفحة الموزع/ الرئيسي على اإلنترنت.  

وجهاز  والشباك  الباب  تمثيل  يمكننا  الكتل  على  حية  وكأمثلة 
الحاسوب والعديد من أجزاء الماكنات والصمامات، ومرفقاتهما.....

الخ. ويمكن تمييز نوعين من الكتل: كتل داخلية في الرسم، وكتل 
بالمرجع  ندعوه  آخر  منفصل  ملف  ضمن  محفوظة  خارجية 

 .External reference الخارجي

أين تستخدم السمات؟ وكيف ترفق هذه المعلومات النصية إلى 

الكتل؟ نستعرض األمثلة التالية: 

وتعديل  أوتوكاد  في  رسمك  إلى  الرسم  برواز  إدخال  أوالً: 
المعلومات إلى أخرى بكل سهولة ويسر.

ثانياً: لنفترض أن أحدهم رسم ماكنة مكونة من عدة قطع ميكانيكية. 
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نريد أن نرقم كل قطعة مجمعة برقم معين ليبين تسلسل تركيبها في الوحدة الميكانيكية المترابطة Assembly. نستطيع تعريف رقم القطعة التسلسلي داخل دائرة 37 - 5
مع خط إشارة سهمي ليشير إلى الجزء/ القطعة المعينة ككتلة ذات سمة واحدة. 

ثالثاًً: لنتخيل مخططا هندسياً لبناء متعدد الطوابق واألغراض. كل طابق يحوي 20 غرفة مع ليوان طويل. إذا رغبنا في إعطاء معلومات معينة عن كل غرفة 
كرقمها ودرجة حرارتها ضمن دائرة مقسومة إلى قسمين متساويين. وإذا افترضنا أن معطيات كل غرفة في البناء القائم ستشمل رقم الغرفة في النصف العلوي 
ودرجة حرارتها في الجزء السفلي، شكل 49.5. وهنا، نستطيع تعريف رقم الغرفة التسلسلي داخل نصف الدائرة العلوي وحرارة الغرفة ذاتها على مقياس سيلزيوس 

 داخل النصف السفلي للدائرة مع خط إشارة سهمي أو بدونه ليشير إلى الدائرة ككتلة واحدة ذات سمتين اثنتين.  
شكل 49.5: رقم الغرفة 16 في الطابق 
                الخامس في األعلى ودرجة  

                الحرارة 17 في األسفل

وكمثال مباشرعلى استخدامات الكتل والسمات في أوتوكاد، نستعرض جدول عنوان الرسم Title Block المستخدم في الرسم الهندسي الكالسيكي، 
شكل 48.5. لنفترض أن مهندساً أو مصمماً رساماً أو حتى طالباً في جامعة ما يريد استخدام هذا النمط من الجداول، حيث أن اسمه ال يتغير وكذلك 
رقم سجله (الرقم الجامعي مثالً)، لذلك، فإن هذا المهندس/المصمم سيعتبر المعلومتين اآلنفتي الذكر ثابتتين، فيكتبهما كنص باألمر Dtext أو Mt مثالً. 
إذن، على هذا المهندس/المصمم أو الطالب أن يعرف جدول عنوانه بحيث يكون اسمه ورقم سجله ثابتين بينما بقية المعلومات فهي متغيره. كيف ال، 
وهو يرسم أشكاالً متعددة لها أسماء مختلفة ويعمل رسوماته في تواريخ مختلفة. هذه المعطيات األخيرة كاسم اللوحة وتاريخ تنفيذها نعرفهما كسمات 

attributes ضمن كتل بالتحديد وفي الرسم بشكٍل عام.

 .PLATE الخانة األولى من اليسار هي خانة اسم اللوحة/الرسم. عرضها 65 ملم، واالسم االفتراضي لها هو
الخانة األخيرة هي خانة تاريخ تنفيذ ورسم اللوحة. عرضها 30 ملم، واالسم االفتراضي لها هو تاريخ بدء انتفاضة الحجارة 09/12/1987.

الخانة الثانية هي السم الرسام، عرضه 65 ملم، واالسم االفتراضي ALQUDSPUB.COM ، بينما الخانة الثالثة هي لرقم سجل الرسام/ الرقم 
الجامعي بعرض 30 ملم ، واالسم االفتراضي هو 987654321. 

يجب العلم أن كل األسماء واألرقام هي أسماء وأرقام افتراضية وفقا للرغبة ولعدد المرات المتكررة في الفصل أو دورة العمل. كما أن ارتفاع حجم 
 Arial الكتابة ضمن جدول العنوان يساوي 4 ملم في منتصف المسافة 8 ملم. وببعد 4 ملم من اليسار. نحدد الطبقة 0 لكتابة السمات والخط أريال
بالتحديد (يتم ذلك من القائمة القياسية Format>Text Style). لتعريف السمة المعرفة السم لوحة الرسم، نحدد الزاوية السفلية واليسرى للبرواز 

الداخلي المرسوم كنقطة بداية جديدةبالضبط، فنكتب 

شكل 50.5: جدول العنوان عند إضافة أول سمة له
Command: ID  

ننقر الزاوية السفلية واليسرى للبرواز الداخلي 
Specify point:  X = 62     Y = 57     Z = 0 

تصبح هذه النقطة المنقورة هي (0,0) المؤقت لما يلي، شكل 50.5 
نستخدم أمر ارفاق السمات بالصيغة  attedef - حتى نتخلص من صندوق الحوار 

Command: -ATTDEF 
Current attribute modes: Invisible=N  Constant=N  Verify=N  Preset=N
Enter an option to change [Invisible/Constant/Verify/Preset] <done>:  
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Enter attribute prompt: Insert Item Name   أي ادخل اسم اللوحة 
Enter default attribute value: PLATE 
Current text style:  “ARIAL”  Text height:  4 
Specify start point of text or [Justify/Style]: @4,2  
Specify height <5>: 4  
Specify rotation angle of text <0>:  

 .ID ملحوظة: استخدمنا 4,2@ بالنسبة لنقطة االختيار األول من األمر بعيد تطبيق أمر أوتوكاد

كما يمكننا الحصول على النتيجة ذاتها إن تتبعنا األمر attdef وصندوق الحوار، شكل 51.5. ومنه نحدد موقع 
السمة المطلوبة. هنا أضفنا سمة واحدة من سمات البرواز وهي سمة اسم اللوحة. نكمل تعريف بقية السمات كما في 

الشكل 52.5. 

 :A4 تعريف الكتلة/البرواز
نضيف إلى البرواز خطي زاوية قائمة عند نقطة البداية في األسفل وعلى اليسار وعند نقطة النهاية 210,297@ 
في األعلى وعلى اليمين. من المفترض أن ترسم مجموعتي الخطوط هذه في األسفل وفي األعلى متعاكستين وضمن 
طبقة غير مطبوعة. الحيز بين نقطة البداية والنقطة 210,297@ هو حيز الورقة A4 بالضبط. وللطباعة الحقاً 
على هذه الورقة بمقياس رسم 1:1 أو بالضبط Scale to Fit (أي استخراج الرسم على ورق A4) فإننا نميز حدود 

النافذة بالنقطتين/ الزاويتين المتقابلتين، الشكل 53.5. 

نطفئ طبقة األشعة، الخطوط اإلنشائية المساعدة وطبقة األبعاد إن وجدت. نفعل الطبقة صفر ونكتب في سطر األوامر 
شكل 51.5: صندوق الحوار تعريف السمات attribute definition  األمر Block ف يستجيب أوتوكاد مع إظهار صندوق الحوار 

شكل 52.5: جدول العنوان عند إضافة جميع السمات له

Command: BLOCK  

 ،A4 شكل 54.5، نختار له االسم ،Block Definition “فندخل إلى صندوق الحوار“تعريف الكتلة
إدراجه  كنقطة  واليسرى  السفلية  الزاوية  نفترض  حيث   Insertion Point اإلدراج  نقطة  له  ونحدد 
زر  نضغط  وأخيراً  الكتلة.  هذه  عناصر  لجميع   Select objectsزر ننقر  ثم  الشاشة.  على  (إدخاله) 

 .STANDARD 2011 ،ضمن ملف أوتوكاد A4 فيصبح لدينا جدول العنوان ،OK الموافقة

وأخيراً، كيف يمكن ألحدكم أن يستخدم هذا الجدول في رسمه؟ الجواب كما يلي:
1 . .A4 والذي يحوي الكتلة STANDARD 2011 افتح الملف
احفظ هذا الملف باألمر Save As كملف جديد. . 2
ارسم ضمن الملف الجديد ما تريده وبمقياس رسم 1:1. . 3
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شكل 53.5: جدول العنوان عند إضافة جميع السمات له

Block Definition "شكل 54.5: صندوق الحوار "تعريف الكتلة

إن أردت أن يكون رسمك بالحجم نفسه، أي بدون تكبير أو تصغير فادخل . 4
جدول العنوان A4 ليحوي كل رسمك. ثم اطبع بمقياس الرسم 1:1. 

إن أردت تصغير رسمك إلى النصف فادخل جدول العنوان A4 بمقياس . 5
رسم تكبير إلى الضعف، أي 2:1 ليحوي كل رسمك. ثم اطبع بمقياس 

الرسم تصغير 1:2. 
إن أردت تكبير رسمك 5 مرات فادخل جدول العنوان A4 بمقياس رسم . 6

تصغير 0.2، أي 1:5 ليحوي كل رسمك. اطبع بمقياس الرسم تكبير 
بمقياس الرسم 5:1. 

إن أردت طباعة رسمك كيفما كان فادخل جدول العنوان A4 ليحوي كل . 7
رسمك واطبع مقياس الرسم بالضبط Scale to fit. قد تضطر هنا إلى 

تكبير جدول العنوان حتى يحوي كل رسمك.

نقطة اإلدراج اختيار العناصر 

ال تغير في حجم رسمك أبداً ال تكبيراً وال تصغيراً. قد تضطر الستخدام مقياس الرسم، تكبيراً أو تصغيراً و/. 8
أو التدوير فقط لجدول العنوان A4 ووفقاً لوضعية الرسم خاصتك.

قد تجد أن وضعية جدول العنوان لرسمك أفضل ما يكون بالعرض، عندئذ دّور الجدول ربع دورة.. 9

بعيد اكمال الرسم أدخل جدول العنوان A4 على رسمك باألمر Insert وفقاً للتسلسل التالي:  
Command: _insert 

اختر من صندوق الحوار Insert جدول العنوان A4 فيظهر ككتلة شفافة على شاشة أوتوكاد مع المحث التالي

Specify insertion point or [Basepoint/Scale/Rotate/PScale/PRotate]:

يمكنك هنا التحكم بوضعية جدول العنوان بالوضع العادي Portrait أو بالعرض Landscape عبر التحكم  
بزاوية الدوران للكتلة المدرجة على الشاشة بكتابة الحرف R، كما يمكنك هنا تحديد مقياس الرسم الذي ستدرج به 

الكتلة بكتابة الحرف S. حدد نقطة اإلدراج بنقر نقطة على الشاشة
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شكل 55.5: إدخال جدول العنوان/البرواز على شاشة الرسم حيث الطبقة 0 فاعلة.

شكل 56.5: إدخال الجدول الميكانيكي A40 إلى الرسم كجزء سفلي من البرواز.
الجدول A400 يشمل أسماء القطع حيث تكون القطع مرتبة تصاعدياً وتركيبياً. 

الجدول الميكانيكي بجزئه السفلي يحوي معلومات ثابتة ومتغيرة.

Enter attribute values
98....1 <987654321>: 3049  

اكتب رقم سجلك
14/05/2002 <9/12/1987>:  اكتب التاريخ، اعتمد االفتراضي  
drawn by: <ALQUDSPUB.COM>: SHARAF AL-TIBI 

اكتب اسم الرسام المصمم

Insert item name <PLATE>: TOOL POST HOLDER 
اكتب اسم لوحة الرسم

 A40 أيضاً جداول أخرى. أحد هذه الجداول STANDARD 2011 10.   يحوي الملف
يمثل بروازاً لجدول ميكانيكي والذي يشمل كل المعلومات الواردة عن المصمم/الرسام. 
A400. وهذا ما سنلحظه في  القطع واسماؤها ضمن جدول فرعي آخر هو  كما ترفق 

الباب الرابع عشر: الرسم التجميعي.  

إليك مجموعة من القواعد المفيدة في عملك على أوتوكاد: 
قاعدة 1: ارسم بمقياس رسم 1:1 وادخل جدول العنوان إلى الرسم ثم كبره أو صغره.

قاعدة 2: حجم جدول العنوان بالنسبة إلى ورقة الرسم يحدد مقياس الرسم.
قاعدة 3: يمكنك تعديل جدول العنوان تكبيراً أو تصغيراً وتدويره بأية زاوية وتحريكه 
ألية مسافة قبيل تنفيذ األمر Insert Block أو بشكل منفصل بعيد تنفيذ األمر حيث يكون 

برواز الرسم قد أدخل إلى الشاشة.



الدرس الثاني في أوتوكاد

9.5: الطباعة في أوتوكاد41 - 5

سنقوم في هذه العجالة بالتعرف على الطريقة المثلى لطباعة رسِم معين أو ملف أوتوكاد بطريقتين اثنتين هما الطباعة على الورق والطباعة كملف PDF. هاتان الطريقتان 
متشابهتان كلياً في اإلجراءات الالزمة للطباعة لكنهما مختلفتان في المخرجات من الطابعة. 

ينبغي لتمكنك من الطباعة توفر الطابعة الخاصة بك وربطها بجهاز الحاسوب خاصتك وتعريف ذلك للحاسوب. كما أن الطباعة كملف PDF من أوتوكاد يتطلب توفر هذه 
الطابعة على جهازك أيضاً، بما يعني توفر برنامج الطباعة على حاسوبك والذي سيمكنك الحقاً من الطباعة كملف يستطيع أياً كان فتحة ومشاهدة محتوياته إذا كان يملك 

على حاسوبه البرنامج أدوب أكروبات ودون الحاجة المتالكه برنامج أوتوكاد. 

أوالً: إضافة الطابعة من خارج أوتوكاد.  
تعتمد هذه الطريقة على إعداد جهاز الطباعة من نظام التشغيل بحيث تعمل كطابعة لنظام ويندوز. إذ تتم هذه العملية من قائمة ابدأ في ويندوز 

Start>Settings>Control Panel>Printers>Add Printer

ودون الحاجة لتشغيل أوتوكاد أو حتى أي برنامج ضمن ويندوز. تتم عملية التعريف عادة، باستخدام ”عّراف إضافة الطابعة“ Add Printer Wizard حيث تقود صناديق 
الحوار المتتالية المستخدم أثناء عملية اإلعداد حتى إضافة الطابعة المحددة لنظام ويندوز. هذه الطابعة الجديدة يمكن استخدامها 

كطابعة أوتوكاد بسهولة ويسر ودون الحاجة ألي عمليات أخرى، تماماً كما هو الحال يمكن ألي مستخدم لبرامج مايكرو 
سوفت كالورد واإلكسل على الحاسوب ذاته استخدام تلك الطابعة الجديدة. 

ثانياً: إضافة الطابعة من داخل أوتوكاد 
نستخدم األمر Plotter Manager، بكتابته في سطر األوامر

Command: Plottermanager   

أو باستخدام شريط األدوات القياسي File>Plotter Manager، شكل 57.5 
الطابعة/  عّراف إضافة  تشمل  والتي  شكل 58.5،   ،Plotters بالطابعات/الراسمات المعنونة  النافذة  إلى  يدخلنا  كليهما  حيث 
الراسمة بالعنوان Add–A–Plotter Wizard. النقر المزدوج على هذا العراف يدخلنا إلى صندوق حوار جديد وتحت العنوان 

Add Printer-Introduction Page، شكل 59.5. والذي تسمح للمستخدم بإضافة الطابعة المحددة ضمن تسلسل مرتب. 

إذا ضغطنا في أسفل صندوق الحوار زر التالي Next فإننا نحصل على نافذة جديدة وتحت عنوان لصندوق حوار جديد ”أضف 
راسمة“ Add Plotters-Begin، شكل 60.5. انقر زر ابدأ في األعلى ثم اضغط زر System Printer ثم اضغط زر التالي 

في األسفل، يدخلك ذلك إلى صندوق حوار جديد أضف طابعة نظام Add Plotters-System Printer، شكل 61.5. 

ابحث عن الطابعة التي ستستخدمها، أضفها. لنفترض أن الطابعة Canon MX 300 series Printer هي المطلوبة فانقرها 
Plot فستظهر  أوتوكاد  أمر  إذا استخدمنا   .Next لبرنامج أوتوكاد. إضغط التالي  أنها مرفقة  الطابعة معرفة بما يعني  تصبح 

 .Printer/Plotter كإحدى الطابعات ضمن لسان الطابعة/الراسمة Canon MX 300 series Printer الطابعة
شكل 57.5 
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شكل 58.5      
 شكل 59.5 

شكل 61.5       شكل 60.5                     
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ورق الطباعة 43 - 5
وهو الورق المرفق للطابعة للطباعة عليه. هذا الورق له أحجام قياسية مختلفة. ويتوفر عندنا الحجمين A4 وA3 للطابعات الصغيرة 

  .Plot للراسمات الكبيرة. المهم هنا أننا نحدده عند استخدامنا ألمر الطباعة A0 والحجم

نمط  الطباعة 
هو النمط المحدد للون الطباعة على الورق. هنا نميز بين نمطين يعتمدان على الطابعة المرفقة للحاسوب. إذا كانت الطباعة باللون 
األسود فإننا نفعل نمط Monocrome.ctb. هذا النمط يغير جميع ألوان طبقات الرسم عند الطباعة إلى األسود. كما نميز نمطاً 
آخر هو نمط باأللوان None الذي يطبع الرسم بألوانه كما هو على شاشة الرسم بشرط أن تكون الطابعة أيضاً ذات أحبار ملونة. 

مقياس الرسم  للطباعة وألوان الطباعة
شكل 62.5

     شكل 63.5 

مقياس الرسم هو المقياس الذي نطبع فيه ما رسمناه على الشاشة. مقياس رسم عادي هو الرسم الذي نفذ على شاشة الرسم بمقياس رسم 1:1 ثم 
طبع الحقاً بالمقياس ذاته. وعلى هذا المنوال يمكن تمييز مقياس الرسم تكبير للضعف 2:1 أو تصغير للنصف 1:2........الخ. كما يوفر أوتوكاد 

مقاييس مختلفة ومتعددة للطباعة. 

الطباعة في أوتوكاد 
 ،File>Plot أو نضغط زر الطابعة ضمن الشريط القياسي، شكل 62.5، أو نستخدم القائمة القياسية ملف Plot نستخدم األمر

شكل 63.5. 
جميع هذه االختيارات الثالثة ندخلك إلى صندوق الحوار طباعة - نموذج Plot –Model، حيث سنتعرف هنا على األحياز المحددة باألرقام من 

1 وحتى 11 والتي نستخدمها للتحكم في الطباعة ضمن بيئة أوتوكاد. 

حيزPage Setup :1 نحدد فيه إعدادات ومتغيرات صفحة الطباعة. النقر على السهم في اليمين يظهر قائمة باإلعدادات المتوفرة ضمن الملف، 
شكل 65.5 . من الضروري االنتباه إلى Previous Plot ضمن اإلعدادات. 

قائمة  يظهر  اليمين  في  السهم  على  النقر   .HP LaserJet 6L نختار  المستخدمة.  الطابعة/الراسمة  نوع  فيه  نحدد   Printer/Plotter حيز2: 
الطابعات المتوفرة على جهاز الحاسوب والتي يمكن استخدامها في أوتوكاد للطباعة شكل 66.5.

حيزPaper Size  :3 نحدد فيه حجم الورق المستخدم. نختار الحجم A4 فقط. النقر على السهم في اليمين يظهر قائمة بأحجام ورق الطباعة 
المتوفرة شكل 67.5. 

حيزPlot Area :4 نحدد فيه منطقة الطباعة. النقر على السهم في اليمين يظهر قائمة باإلمكانيات المتوفرة للطباعة شكل 68.5. نميز التالي 

Display: منطقة الرسم المرئية والمحددة على الشاشة لحظة االختيار. 

Extents: كل ما هو موجود على الشاشة سواء كان مرئياً أو مخفياً.
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شكل 64.5: صندوق الحوار طباعة - نموذج

شكل 66.5: نوع الطابعة، اسمها

شكل 67.5: نمط حجم الورق المستخدم 

شكل 65.5: إعدادات الطباعة 
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Limits: المنطقة المحددة الناتجة من تعريف حدود منطقة الرسم باألمر.45 - 5

Window: المنطقة المحددة بزاويتي النافذة المختارة من شاشة الرسم.

Window  وأخيراً، نختار النافذة

 .Center the Plot أو في مركز ورقة الطباعة ،y ورأسياً ضمن محور x نحدد فيه إزاحة منطقة الطباعة أفقياً ضمن محور Plot Offset :5 حيز

1:2 تصغير للنصف و 5:1 تكبير 5 مرات. أو طباعة حيز معين من الشاشة على ورقة  حيز Plot Scale :6 نحدد فيه مقياس الرسم للطباعة. مثالً 
.Scale to fit معروفة الحجم بأفضل ما يمكن

.Landscape أو بالعرض Portrait نحدد فيه وضعية ورقة الطباعة بشكل عادي Plot Orientation :7 حيز

حيز Plot Style Table :8 نحدد فيه نمط الطباعة المطلوب من حيث ألوان الطباعة ووزن الخطوط.  

حيز Plot Options :9 نحدد فيه اختيارات الطباعة المختلفة.

حيز Print Preview :10 نحدد فيه وضعية المنطقة المختارة للطباعة قبيل طبعها.

حيز 11: نوافق فيه على أمر الطباعة أو نلغيه/نطلب المساعدة.

مثال 47، شكل 69.5   
رسمنا مستطيالً عرضه (أو طوله) يساوي 200 بينما ارتفاعه يساوي 100، على اليسار. أضفنا للمستطيل خطين محوريين. ثم أعيد رسم هذا المستطيل 

واقفاً مع جميع مكوناته األخرى، على اليمين.  

المطلوب: 
 .A4 أوالً: طباعة كل مستطيل بمقياس رسم عادي أي 1:1 وبشكل منفصل، وأن تكون الطباعة باللون األسود وعلى ورق

ثانياً: طباعة المستطيلين مع بعضهما البعض كملف PDF طباعة ملونة وبمقياس رسم تصغير للنصف 1:2.
الـحـل: 

نستخدم الطبقة Defpoints لنرسم مستطيالً بالقياسات 297x210 (أي بحجم A4 بالعرض) من النقطة 1 وحتى النقطة 2. نحاول أن نجعل المستطيل 
200x100 في المركز. 

ثم  نرسم  مستطيالً أخر، قياساته 210x297 حول المستطيل الثاني من النقطة 3 وحتى النقطة 4. 

شكل 68.5
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شكل 69.5: الخطوط باألسود والمستطيالت مرسومة ضمن الطبقة 
               Defpoints بما يعني أنها لن تظهر في الطباعة.

طباعة المستطيل األول على اليسار ضمن حدود المستطيل 1 و 2. 
نستخدم األمر Plot أو نضغط زر الطابعة من شريط األدوات القياسي أو من File>Plot. جميع هذه الخيارات ندخلك إلى نافذة/صندوق الحوار Plot – Model، شكل 64.5 

لنغير منها:
.None نحدد فيه Page Setup :1حيز

  .HP LaserJet 6L نحدد فيه الطابعة Printer/Plotter :2حيز

حيزPaper Size  :3 نحدد حجم الورقة A4 فقط.

حيزPlot Area :4 نختار نافذة Window وعلى شاشة الرسم نختار النقطتين 1 و 2 على التوالي للمستطيل األول. 

 .Center the Plot ننقر فيه مركز ورقة الطباعة Plot Offset :5حيز

حيز Plot Scale :6 نحدد فيه مقياس الرسم للطباعة 1: 1. ويمكن النقر أيضاً على زر Scale to fit للطباعة بمقياس رسم 
قريب من 1:1، مثالً  1:1.069 أو 1:1.025. 

 .Landscape نحدد فيه وضعية ورقة الطباعة بشكل بالعرض Plot Orientation :7حيز

.Monochrome نختار فيه النمط  الذي يجعل الطباعة باألسود Plot Style Table :8حيز

حيزPlot Options :9 نهمله.
حيزPrint Preview :10 نتأكد فيه أن ما نرغب في طباعته ظاهراً وبأحسن وضعية. 

حيزOk :11 نوافق فيه على أمر الطباعة.

طباعة المستطيل الثاني على اليمين ضمن حدود المستطيل 3 و 4. 
نستخدم األمر Plot أو نضغط زر الطابعة من شريط األدوات القياسي أو من File>Plot. جميع هذه الخيارات ندخلك إلى 

نافذة/صندوق الحوار Plot – Model، شكل 64.5 لنغير منها:

.Previous Plot نحدد فيه Page Setup :1حيز
حيز Plot Area :4 نختار نافذة Window و نختار النقطتين  3 و 4 على التوالي

.Portrait حيز7: نحدد فيه وضعية ورقة الطباعة عادياً أي
حيز Print Preview :10 نشاهد فيه وضعية المنطقة المختارة للطباعة قبيل طبعها.

حيزOk :11 نوافق فيه على أمر الطباعة.
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طباعة الحيز الذي يشمل المستطيلين ضمن المستطيل 5 و 6 كملف PDF وباأللوان.47 - 5

نستخدم األمر Plot أو نضغط زر الطابعة من شريط األدوات القياسي أو من File>Plot. جميع هذه الخيارات ندخلك إلى صندوق الحوار Plot – Model، شكل 64.5 
لنغير منها:

.Previous Plot نحدد فيه Page Setup :1حيز

حيزPrinter/Plotter :2 نحدد فيه PDF Factory أو PDF995 أو أي طابعة بي دي إف معرفة على حاسوبك.

حيزPlot Area :4 نختار النافذة وبالتحديد نختار النقطتين 5 و 6 على التوالي

 .Center the Plot ننقر فيه مركز ورقة الطباعة Plot Offset :5حيز

حيزPlot Scale :6 نحدد فيه مقياس الرسم للطباعة 1:2 على العتبار أننا نعرف ذلك مسبقاً. يمكن النقر أيضاً على زر Scale to fit للطباعة بمقياس رسم قريب من 1:2، 
مثالً 0.498:1 أو 1:201 

.Landscape نحدد فيه وضعية ورقة الطباعة بالعرض Plot Orientation :7حيز

.None  نختار فيه النمط Plot Style Table :8حيز

حيزPlot Options ::9 نهمله.

حيزPrint Preview ::10 نشاهد فيه وضعية المنطقة المختارة للطباعة قبيل طبعها.

حيزOk :11 نوافق فيه على أمر الطباعة ونحدد المجلد الذي سنضع فيه المف ثم تعريف اسم الملف.
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10.5: أمثلة محلولة48 - 5
مثال محلول: كيف يرسم الشكل 65.4، المرفق في الباب الرابع، ص 38-4 ضمن بيئة أوتوكاد، شكل 70.5. 

 :Standard 2011 نفتح الملف القياسي ألوتوكاد
نفعل فيه الطبقة 6 كطبقة خطوط إنشائية. إن لم تكن ضمن طبقات الملف استحدثها. 

شكل 71.5
نستخدم األمر xl فنرسم خطاً أفقياً وآخر رأسياً يلتقيان في النقطة E كمركز للدائرة في الوسط n34. الرسم يمكن أن يكون في أي مكان 

على شاشة الرسم، الرسم على اليمين. 
نرسم خطاً موازياً للخط األفقي وعلى بعد مقداره 100 وحدة. ثم نرسم خطاً موازياً للخط الرأسي وعلى بعد مقداره 82 وحدة فنحصل 
على النقطتين B و D. النقطة B على الخط الرأسي للنقطة E في األعلى والنقطة D على الخط األفقي للنقطة E وعلى اليمين، الرسم 

على اليسار.

شكل 72.5 
نرسم من D خطاً يميل عن الرأسي بزاوية سالب 60o: هكذا 

Command: L    
LINE Specify first point: 
Specify next point or [Undo]: <-60     هنا نجعل الخط يميل عن األفقي بزاوية 60- درجة
Angle Override: 300 
Specify next point or [Undo]: 100   ونضع طول هذا الخط 100ملم 

يمكن للطول 100 وحدة أن يكون بطول آخر. نكمل الرسم، فنرسم خطاً مائالً موازياً للخط الناتج وعلى بعد 45 وحدة، (أي 22+23). 

Command: Offset   
Current settings:Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0 
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 45  
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: D اختر الخط المائل عن الرأسي بزاوية سالب 60 والمنطلق من    
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: 
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: D اختر الجهة اليمنى للخط المائل المنطلق من 

 .F مسافة 146 فنحصل من تقاطعه مع الخط المائل األخير على النقطة E رسم الخط الرأسي الذي يبعد عن Offset ثم نكرر بنفس األمر

شكل 73.5 
نفعل الطبقة 1 

.n46 قطرها F وأخيراً النقطة n100 قطرها B النقطة ،n34 قطرها ،E نرسم ثالثة دوائر، مراكزها: النقطة

شكل 70.5: شكل 65.4 من الباب الرابع
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شكل 71.5: رسم خط أفقي وآخر رأسي لتحديد نقطة البداية E ثم رسم خطوط موازية لهما لتحديد نقاط أخرى أساسية
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n34 و n44 الذي يمس الدائرتين R100 شكل74.5: رسم الخطوط التي تمس الدوائر ثم رسم القوس

شكل 74.5 
نفعل الطبقة 1 

نرسم الخط المستقيم المماس للدائرتين في أقصى اليمين. لذلك، نفعل نمط الوثب تماس Tan وننقر الدائرة التي قطرها n46 من األسفل ومن يسارها ثم نعيد 
الكرة فنفعل نمط التماس وننقر الدائرة التي قطرها n44 في األعلى من يمينها، ....هكذا

Command: L 
LINE Specify first point: TAN to   أنقر هنا الدائرة األولى في األسفل فيظهر المؤشر  لحظة المالمسة
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5 - 52Specify next point or [Undo]: TAN to أنقر هنا الدائرة الثانية في األعلى فيظهر المؤشر لحظة المالمسة 
Specify next point or [Undo]:  إلنهاء األمر       

نكرر األمر ذاته مع خطي التماس للدائرتين n34 و n100 وعلى الجانبين. ثم نرسم دائرة نصف قطرها n100 وفقاً لالختيار TTR أي مماس مماس نصف القطر لتمس الدائرتين n44 من 
األعلى وعلى اليسار والدائرة n34 من األسفل وعلى اليمين.... 

Command: Circle  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: TTR   
Specify point on object for first tangent of circle: TAN to     أنقر هنا الدائرة األولى في األسفل فيظهر المؤشر لحظة المالمسة
Specify point on object for second tangent of circle: TAN to    أنقر هنا الدائرة األولى في األعلى فيظهر المؤشر لحظة المالمسة 
Specify radius of circle: 100   

أخيراً نستخدم األمر قضم  Trim لقطع زوائد القوس (الدائرة n100) عن الدائرتين n34 السفلى و n44  العليا. 
Command: Trim  
TRIM ……………….

Select objects: 1 found, 2 total    كخطوط قطع n44 و n34  نختار هنا الدائرتين 
Select objects:     إلنهاء اختيار القواطع 

Select object to trim or shift-select to extend or .....: خارج حيز دائرتي القطع n100 نختار نقطة على الدائرة 
Select object to trim or shift-select to extend or ......:   إلنهاء األمر  

شكل 75.5 
نفعل الطبقة 1 أو طبقة الخطوط اإلنشائية 6

نكرر رسم الدائرة التي نصف قطرها 174 وفقاً لالختيار TTR أي مماس مماس نصف القطر لتمس الدائرتين n100 و n64 ومن ثم نقضم الزيادات 
Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: TTR  
Specify point on object for first tangent of circle: Φ100 انقر النقطة 2 على الدائرة  
Specify point on object for second tangent of circle: Φ46 انقر النقطة 2 على الدائرة    

Specify radius of circle <125>: 174 
ثم نستخدم األمر قضم  Trim لقطع الزوائد من هذه الدائرة عن الدائرتين األصليتين. 

يمكننا هنا أن نعدل بعض الخطوط إلى خطوٍط أخرى بمواصفات محددة. مثالً القوس 174 األخير والمرسوم كخط إنشائي ضمن الطبقة 6 يمكننا تعديله ليصبح خطاً مرئياً ضمن طبقة 1. التعديل يتم 
 .Ma ًأو اختصارا Match Properties إما بنقره وتغيير طبقته أو باستخدام األمر

نضيف خطوطاً محورية –مركزية لكل الدوائر المرسومة. 

نتأكد أن كل الخطوط متوافقة مع المواصفات المطلوبة. ونضيف أخيراً جدوالً للعنوان A4 باألمر إدخال Insert وتتبع الخطوات التي وردت في الصفحات السابقة. 
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شكل 75.5: رسم القوس R174 الذي يمس الدائرتين  n46 و n100، تعديله وإكمال الرسم



الباب الخامس 

11.5: تـمـاريـــن الـبـاب الخامس   54 - 5
تـمـريـن 1.5 

أكمل تعبئة الفراغات في صندوق الحوار Array الوارد في األسفل نقراً أو قيماً التي تجعل الخط 
األفقي ينتظم مع آخر في مصفوفة، بحيث يكافئه طوالً وعمودي عليه في المنتصف. 

تـمـريـن 2.5 
أكمل تعبئة الفراغات في صندوق الحوار Array الوارد في األسفل نقراً أو قيماً التي تجعل 

الخط األفقي ينتظم  مع 3 خطوط أخرى في مصفوفة، بحيث تتكافأ طوالً وتكون متعامدة 
بعضها على بعض في المنتصف.
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تـمـريـن 3.5: 55 - 5
أكمل تعبئة الفراغات في صندوق الحوار Array نقراً أو قيماً التي تجعل الخط األفقي ينتظم 

مع خطين آخرين في مصفوفة ويشترك معها في الطول وفي نقطة واحدة.

تـمـريـن 4.5: 
أكمل تعبئة الفراغات في صندوق الحوار Array نقراً أو قيماً التي تجعل الخط األفقي ينتظم مع 

4 خطوط أخرى في مصفوفة ويشترك معها في الطول وفي نقطة واحدة.
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 تـمـريـن 5.5: 56 - 5
1-أكمل تعبئة الفراغات في صندوق الحوار Array نقراً أو قيماً التي تجعل السهم مع الدائرتين ينتظمون في مصفوفة كما في أقصى اليسار.

2-أكمل تعبئة الفراغات في صندوق الحوار Array نقراً أو قيماً التي تجعل المربعات المفتوحة واألقواس الدائرية تنتظم في مصفوفة.
3-4- استخدم األمر مصفوفة لرسم وتكرار الشبكات في األسفل.
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تـمـريـن 57:7.5 - 5
استخدم أمر الخط Line (أو Pl) لرسم الخط المكون من القطع الخطية المتتالية: 

 1 → 2  → 4 → 5 →6 →7 →--------(0,0)    

استخدم الشبكة 10x10 واألحداثيات المطلقة Absolute Coordinates لرسم الشكل 
التالي:

Use  PL command to draw lines 

 1 → 2 → 3 → ……………….     (0,0)

Command: LINE               

1 : 10,10                                    

1  →  2 :  @30<180           or (@-30,0)   

2   → 3 :                            

3   → 4 :                              

4  →  5 :                               

5  →  6 :                               

6  →  7 :                               

7  →  0 :                             

تـمـريـن 6.5:
استخدم أمر الخط Line (أو Pl) لرسم الخط المكون من القطع الخطية المتتالية: 

 1 → 2  → 4 → 5 →6 →7 →--------(0,0)    

استخدم الشبكة 10x10 واألحداثيات المطلقة Absolute Coordinates لرسم الشكل التالي:

Use  PL command to draw lines 

 1 → 2 → 3 → ……………….     (0,0)

Command: LINE               

1  →    : 10,10                          

1  →  2 :                              

2   → 3 :                            

3   → 4 :                              

4  →  5 :                               

5  →  6                                 

6 →   7 :                               

7  →  0 :                             
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 تـمـريـن 58:8.5 - 5
أكمل رسم الناتج من تنفيذ أمر أوتوكاد التالي ضمن الشبكة.

Command: LINE  
Specify first point: 0,0  
Specify next point or [Undo]: 0,20                  A
Specify next point or [Undo]: 20,30                B
Specify next point or [Undo]: @50,-40           C
Specify next point or [Close/Undo]:75<-60     D

تمرين 9.5: 
افتح الملف القياسي Standard 2011 وارسم الشكل المرفق مستخدماً اإلحداثيات 

القطبية النسبية لتعبئة الفراغات. 
استخدم األمر Line بدًء من النقطة A بعكس عقارب الساعة حتى تصل إلى النقطة قبل 

 .A ثم إغالقاً لتعود للنقطة اإلبتدائية I األخيرة
سجل طول القطعة الخطية IA بدقة 0.001. 
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تمرين 10.5: 59 - 5

ارسم الشكلين المرفقين. استخدم متغير البيئة Lts لتعديل حجم تقطيعات بعض الخطوط في الشكلين. أرفق جدول العنوان A4 بمقياس رسم عادي أي 1:1 حيث اسم اللوحة 
 .A4 أكتب اسمك ورقم سجلك ثم إطبع على ورق .IRREGULAR POLYGONS مضلعات غير منتظمة
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تـمـريـن 60:11.5 - 5
اكتب تسلسل األوامر األوتوكادية من اليسار لليمين والتي تنفذ للحصول على الشكل المعين من الذي قبله.  

تـمـريـن 12.5:
اكتب تسلسل األوامر األوتوكادية من اليسار لليمين والتي تنفذ للحصول على الشكل المعين من الذي قبله.  
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تـمـريـن 61:13.5 - 5
اكتب تسلسل األوامر األوتوكادية من اليسار لليمين والتي تنفذ للحصول على الشكل المعين من الذي قبله.  

تـمـريـن 14.5:
اكتب تسلسل األوامر األوتوكادية من اليسار لليمين والتي تنفذ للحصول على الشكل المعين من الذي قبله.  
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12.5: تعرف أكثر على أوتوكاد:62 - 5

أوالً: 
يواجه طالب الهندسة في السنة األولى مسائل هندسية ليس من السهولة حلها. إذ يقتضي األمر تحليل معطيات المسألة قيد الدرس وترتيبها بالتدريج ثم حلها. 

مثال 1 : أرسم الدائرة التي تمر في نقطة محددة وتمس ضلعين مرسومين. 
الــحـــل:

هذه مسألة تحل يدوياً برسم دائرة مساعدة. أي رسم دائرة أخرى تمس الضلعين المرسومين. مركز هذه الدائرة المساعدة سيكون بالضرورة على خط منصف الزاوية بين 
الضلعين المرسومين. نوصل بخط مستقيم بين رأس الزاوية والنقطة المحددة ثم من تشابه المثلثات نحدد مركز الدائرة الجديدة. أنظر هنا الشكل 39.4 ص 4-23. 

كيف تحل هذه المسألة في أوتوكاد 

استخدم األمر رسم دائرة مع ثالث نقاط، األولى والثانية مع التماس لخطي الزاوية والثالثة لتمر في النقطة المحددة. جرب ذلك.  

مثال 2: 

كيف نرسم المثلث المعروفة قيم أضالعه الثالثة في أوتوكاد. خذ مثالً: المثلث الذي أطوال أضالعه 30، 38 و 40 وحدة. ويكون فيه الضلع األكبر أفقياً.
الـحــــل:  

يتم بثالثة طرق مختلفة: 
األولى تقليدية من الرسم اليدوي للمثلث، شكل 20.4، ص 13-4، فنطبقها في أوتوكاد بشكل مباشر. • 
والثانية برسم مثلث كمتعدد خطوط PL مكون من قطع ثالث ومغلق. • 

نستخدم األمر Dimconstraint لتحويل قياسات كل قطعة خطية إلى الطول المطلوب، شكل 76.5، على اليمين.   
هنا، نغير قياس كل قطعة خطية إلى بعد (على شكل) قيد بطول محدد.   

هذا القيد البعدي Dim. constraint ال يسمح بتعديل الطول الحقاً إال إذا محوناه كقيد مرفق للخط أو غيرنا قيمة ذلك البعد، شكل 76.5، في الوسط.    

نستخدم القيد الهندسي األفقي لجعل الضلع األكبر أفقياً، شكل 76.5، على اليسار.  
أما الثالثة فهي تقوم على رسم ثالث قطع طولية على الشاشة، شكل 77.5 على اليمين. • 

نضيف لها األبعاد القيدية. ثم نرفق قيد األفقي للضلع األكبر شكل 77.5، الرسمان في الوسط. نربط نهاية القطعة األولى 1 مع نهاية القطعة الثانية 1، بالقيد الهندسي 
التالصق Coincident. نكرر الخطوة األخيرة للنقاط 2 مع 2 والنقطة 3 مع 3، شكل 77.5 على اليسار.
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 شكل 76.5: استخدام القيود الهندسية والقيود البعدية إلنتاج ورسم المثلث 30، 38 بينما يكون الضلع األخير أفقي وطوله، يساوي 40 من أي مثلث مرسوم.    

 شكل 77.5: استخدام القيود الهندسية والقيود البعدية لرسم مثلث من قطع خطية ثالث متناثرة
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ثانياً: 64 - 5
األمر تكرار Multiple: يقوم هذا األمر بتكرار تنفيذ أمر آخر مرات متتالية ال عدد لها.  

مثال: رسمنا شكالً معيناً ونريد أن نعمل منه تكراراً بالنسخ مع دوران لكل نسخة بزاوية معينة وحول نقطة محددة.  

Multiple شكل 78.5: األمرتكرار 
13.5: اإلجابات المتعددة  

يحوي هذا التمرين 31 سؤاالً مختلفاً الستيعاب األوامر األساسية مع تطبيقات مباشرة على الدرس الثاني في أوتوكاد. هذه األسئلة متوفرة في القدس للنشر والتوزيع ضمن الرابط. 
http://www.alqudspub.com/index.php?page=1429641925


