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الباب السابع :اﻹسقاط المتعامد في أوتوكاد
سنتعلم في الباب السابع ،كيف نرسم المساقط المتعامدة في أوتوكاد وهذا يشمل:
• تعريف الطبقات للخطوط المستخدمة في اﻹسقاط المتعامد.
• التحكم في الطبقات ،تفعيلها وتعطيلها.
• استخدام الخطوط اﻹنشائية  Xlinesفي اﻹسقاط المتعامد.
• استخدام اﻷمر  Ltscaleلبيان حجم الشرطة والفراغ في الخطوط المخفية والمحورية.
• استخدام اﻷمر  Maلتعديل نمط ومواصفات عناصر أوتوكاد إلى أخرى محددة.
• استخدام الملف القياسي لتعريف الطبقات الجديدة لﻺسقاط المتعامد وأنماط الطباعة في أوتوكاد.

الباب
السابع
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7-2

اﻹسقاط المتعامد في أوتوكاد
يستند الباب السادس :اﻹسقاط المتعامد باﻷساس على رسم الخطوط اﻷفقية والرأسية كخطوط متعامدة بشكل عام .هنا في أوتوكاد ،سنرسم المسقط اﻷول تماما ً كما نرسم
اﻷشكال الهندسية البسيطة ،ثم تاليا ً نرسم المسقطين اﻵخرين كواجهتين ونضيف إسقاطا ً بقية مكوناتهما .وبالعادة تكون عناصر المساقط مكونة من خطوط مختلفة اﻷنماط ،منها:
الخطوط المتصلة ذات الوزن السميك التي تبين الحواف و/أو السطوح المرئية.
الخطوط منتظمة التقطيع ذات الوزن الوسط التي تبين الحواف و/أو اﻷسطح المخفية.
الخطوط مختلفة التقطيع ذات الوزن الرفيع والتي تبين تماثل الدوائر و/أو اﻷجسام اﻷسطوانية.
على هذا اﻷساس ،يفضل أوﻻً التحكم في نمط الخط المستخدم للحالة المعينة وهذا يتطلب التحكم في الطبقات المتوافقة مع الحالة .وحيث أن رسم المساقط يستند باﻷساس على
الخطوط اﻹنشائية المساعدة وهي خطوط أفقية ورأسية متعامدة ،لهذا يتطلب عملنا في جلسة أوتوكاد التحكم في تفعيل/تعطيل نمط التعامد .من جهة أخرى ،ﻷفضلية الشبكات
في أوتوكاد واﻹمكانيات الممكنة من استخدامها فإن ذلك أيضا ً يتطلب التحكم في تفعيل الشبكة والوثب .إذ يوفر الرسم بالخطوط المتعامدة وضمن الشبكات مع الوثب المتوافق
الوقت والجهد لرسم المساقط الﻼزمة للمجسمات.
 :1.7طبقات الخطوط في المساقط

القدس للنشر والتوزيع

تعلمنا في الرسم الهندسي اليدوي أوﻻ أن نرسم أنماط الخطوط المختلفة من خطوط مرئية ،خطوط محورية ،خطوط مخفية ،خطوط إنشائية وقد استعملنا لذلك أقﻼما ً مختلفة
اﻷوزان والصﻼبة  HBو  .2Hوﻷن الملف القياسي هو ملف جاهز يفتحه الطالب المستخدم لحظة بدئه جلسة أوتوكاد فإن أشهر مكوناته العملية هي الخطوط التي تظهر على
شاشة الرسم ضمن طبقات متعددة ،حيث ألوانها وأوزانها مختلفة .لذلك ،افتح الملف القياسي  Standard 2011.dwgوتأكد أنه يحوي الطبقات التالية للخطوط اﻷساسية
اﻷربعة في المساقط :المرئية والمحورية والمخفية واﻹنشائية كما يلي:
طبقة  1للخط المرئي.
الخط ضمن هذه الطبقة متصل ،وزنه  0.4ملم ولونه
أبيض أو أحمر .نعتمد اللون اﻷبيض.
طبقة  2للخط المحوري -المركزي.
الخط ضمن هذه الطبقة متقطع كشرطتين طويلة وقصيرة
وبينهما فراغات محددة ،وزنه  0.18ملم ولونه أزرق فاتح
.Cyan
طبقة  3للخط المخفي.
الخط ضمن هذه الطبقة متقطع بشرطات وفراغات
منتظمة ،وزنه  0.25ملم ولونه أخضر.
طبقة  4للخط اﻹنشائي.
الخط ضمن هذه الطبقة متصل ،وزنه  0.09ملم ولونه
أزرق رقم .150
شكل  :1.7طبقات الخطوط اﻷساسية لرسم المساقط في الملف القياسي
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لنتخيل اﻹنشاء الهندسي ،شكل  2.7على اليمين والمكون من مجموعة خطوط مختلفة اﻷلوان
ومتنوعة اﻷوزان ضمن طبقات عدة كما يلي:
رسمنا الخطوط الخارجية للشكل الهندسي بالخط المرئي في الملف أي طبقة .1
رسمنا الخطوط المركزية في الشكل الهندسي بالخط المحوري في الملف ،أي طبقة .2
رسمنا الخطوط المخفية في الشكل الهندسي بالخط المتقطع في الملف ،أي طبقة .3
استخدمنا لﻸبعاد في الشكل الهندسي الخط اﻹنشائي ،أي طبقة .4

المركزية وكذلك طبقة الخطوط اﻹنشائية بما فيها اﻷبعاد نجد أن اﻹنشاء الهندسي سيظهر بالخطوط
المرئية فقط .وهذا ما تراه في اﻷسفل على اليسار .إذا كررنا الحالة السابقة وأطفأنا ثﻼث طبقات
ليس بينها طبقة  2للخطوط المحورية نجد أن اﻹنشاء الهندسي في ملف أوتوكاد سيظهر بالخطوط
المحورية فقط ،الثاني في من اﻷسفل وعلى اليسار .وهكذا ،يمكننا تكرار الحالتين السابقتين للطبقتين
 3و  4لنجد أن مجموعة اﻹنشاءات الهندسية اﻷربعة تظهر متتالية فوق بعضها البعض ،في اﻷعلى
على اليسار ،شكل .2.7

إذا أطفأنا في ملف أوتوكاد طبقة الخطوط المخفية  -المتقطعة وطبقة الخطوط المحورية-
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شكل  :2.7إنشاء هندسي على اليمين مكتمل الرسم والطبقات وعلى اليسار الشكل نفسه بعيد إطفاء  3طبقات بشكل متتالي
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Make Object’s
Layer Current
Layer Previous
Layer States
Manager

تجميد أو تذويب في
المشهد الحالي

تماثل الطبقة

عمل طبقة الكائن
هي الحالية
طبقة سابقة

قفل  /فك القفل
لون الطبقة
ورقمها أو اسمها

مكونات شريط الطبقات اﻷساسي I
Layer Unlock

Layer Lock

Layer Of f

Layer Freeze

Layer Walk

Copy Objects to
New Layer

Layer Unisolate

Layer Isolate

Current Layer

Layers II
Layer Match

تختفي الطبقة تعطيﻼً أو تجميدا ً عن الشاشة كما تظهر بسرعة عند تقعيلها أو تذويبها.
كﻼهما ،التعطيل  Offوالتجميد  Freezeيقلﻼن عبء التحميل على الذاكرة وكرت الشاشة .وبالتالي يتم اﻹبحار في الرسم
باستخدام زر التقريب/اﻹبعاد بكفاءة أعلى وأسرع مثلما هو الحال عند إعادة التوليد .Regen
كﻼهما ،التعطيل  Offوالتجميد  Freezeيبقيان العناصر في الذاكرة.
تجميد الطبقة ﻻ يتأثر باﻷوامر الشاملة كمحو كل العناصر  Erase>Allبينما في حالة التعطيل فتتأثر فعلياً.
يصغر حجم الملف بشكل واضح خاصة عند التجميد.

تفعيل أو تعطي ل

تجميد أو تذويب في
جميع المشاهد

ما الفرق بين تعطيل الطبقة وتجميدها؟

مدير خصائص الطبقه

أوﻻً :مكونات شريط الطبقات  ،Iمن اليسار لليمين
مدير خصائص الطبقة  .Layer Properties Managerالنقر على هذه اﻻيقونة يعطي الشكل .1.7
تفعيل أو تعطيل الطبقة .تفعيل الطبقة يعني إظهار عناصرها على الشاشة أما تعطيلها فيعني إخفاء ذلك.
تجميد/تذويب الطبقة  Freeze or thawفي جميع المشاهد .تجميد الطبقة هنا يعني إخفاؤها عن الشاشة ،أما تذويبها فيعني
إظهار ذلك في كل المشاهد.
تجميد/تذويب الطبقة في المشهد الحالي .هنا يكون التجميد/التذويب للطبقة في المشهد الحالي.
قفل/إلغاء قفل الطبقة .ﻻ تستطيع إجراء أي تعديل على العنصر المقفلة طبقته.
إلغاء قفل الطبقة.

Layers I
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 :2.7مكونات شريطي الطبقات  Iو  ،IIشكل ،3.7

ثانياً :مكونات شريط الطبقات  ،IIشكل ،3.7على اليسار

القدس للنشر والتوزيع

إلغاء قفل الطبقة

قفل الطبقة

إطفاء الطبقة

تجميد الطبقة

استعراض الطبقات

نسخ عناصر للطبقة

إلغاء عزل الطبقة

عزل الطبقة

طبقة حالية

مكونات شريط الطبقات الثانوي II
شكل  :3.7مكونات شريط الطبقات اﻷساسي  Iفي اﻷعلى
ومكونات شريط الطبقات  IIفي اﻷسفل.

تكافؤ الطبقة

سنضيف شرحا ً هنا لﻸيقونات غير المكررة في شريط I
تكافؤ الطبقة.
تستطيع أن تعدل مواصفات طبقة لتكافئ طبقة أخرى.
طبقة حالية.
وضع الطبقة المعينة كطبقة أنية متداولة حالياً.
عزل الطبقة عن باقي الطبقات .تكون الطبقة المعينة متداولة حاليا ً بينما بقية الطبقات مقفلة.
إلغاء عزل الطبقة.
نسخ عناصر للطبقة .ننسخ عناصر محددة في الطبقة المختارة.
استعراض الطبقات .يتم فيه رؤية كل الطبقات مع إمكانية ترتبيبها وفلترتها.

اﻹسقاط المتعامد في أوتوكاد
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 :3.7اﻷمر تعديل الخصائص Properties Match

كائن معين بما فيها الطبقات بكتابة  Propertiesفي سطر اﻷوامر أو نقرا ً مزدوجا ً على الكائن المعين فيظهر مربع الحوار ”خصائص“ .هناك عدل
يمكن تعديل خصائص
ٍ
ما ترتأيه من مواصفات وخصائص .كمثال ،ننقر دائرة مرسومة على الشاشة ضمن الطبقة  ،2لونها أزرق سماوي  ،Cyanإحداثيات مركزها  200,100بينما نصف قطرها
 .36كل هذه المعلومات مرفقة ضمن صندوق الحوار ”خصائص“ على اليسار.
إذا عدلنا بعضا ً من هذه المعلومات ،طبقة الدائرة أصبحت تحمل الرقم  1مع اللون اﻷحمر ،مساحة الدائرة أصبحت  ،1000البعد السيني لمركزها  ،x = 300فإننا نجد أن
خصائص ومواصفات هذه الدائرة قد تغيرت ،أنظر صندوق الحوار ”خصائص“ على اليمين.

شكل  :4.7مربع الحوار ”الخصائص“
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 :4.7الملف القياسي
تعلمنا في الباب الثالث :الدرس اﻷول في أوتوكاد رسم الكائنات وفقا ً للطبقات المرفقة في الملف القياسي
 .Standard 2011.dwgهنا سنتعرف على المكونات اﻷخرى للملف القياسي كحدود الرسم والدقة
وجدول العنوان  A4بما فيه من معلومات كاملة عن الرسام/الطالب والرسم ذاته من اسم الرسام واسم
اللوحة.

تـنـبــيــــه :الملف القياسي  Standard 2011.dwgوالشامل لكل الطبقات المستخدمة
في الرسم الهندسي موجود ضمن موقع القدس للنشر والتوزيع حيث يمكن
تحميله من هناك.

سنتعلم عند استخدام الملف القياسي  Standard 2011.dwgعدة أنماط طباعة كالنمط أحادي اللون
 monochrome.ctbالذي يحول كل ألوان الرسم إلى اللون اﻷسود حصراً ،والنمط اﻵخر ﻻ يتعدل
فيه أي من اﻷلوان بل تظل كما هي ندعوه بالنمط العادي  .Noneكما يمكننا أيضا التعرف على أنماط
طباعة أخرى معتمة وبدرجات متفاوتة ،شكل  .5.7سنتعرف ﻻحقا ً على مرفقات أخرى في الملف
القياسي كأنماط اﻷبعاد المختلفة.

نمط طباعة عادي

نمط طباعة أحادي اللون

القدس للنشر والتوزيع

أنماط طباعة معتمة
تصميم نمط طباعة جديد

شكل  :5.7أنماط الطباعة في صندوق الحوار ”طباعة ”Plot
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 :5.7تمارين محلولة
تمرين محلول :1.7
أرسم المساقط الثﻼثة الرئيسية للشكل  .6.7اعتبر قياسات الشبكة ونمط الوثب .10x10
الحـــل
افتح الملف القياسي  .Standard 2011احفظه باﻷمر  Save Asكملف جديد تحت اﻻسم T7_1
رسم المسقط اﻷمامي
فعل الطبقة  1للخطوط المرئية .فعل الشبكة والوثب بضغط الزرين  F7ثم .F9
رسم الخطوط المرئية ضمن الواجهة اﻷمامية )تظهر فاهية باللون اﻷزرق الفانح( ،شكل .7.7
فعل نمط التعامد بالضغط إما على زري لوحة المفاتيح  Ctrl+Lأو على زر. F8
إبدأ برسم المسقط اﻷمامي من النقطة  0,0المطلقة .يمكن تغيير نظام إحداثيات المستخدم  UCSإلى نقطة
معينة والتي ستصبح تاليا ً هي الصفر بالنسبة إلى بقية الرسم كما يلي:
Command: PL 
PLINE Specify start point : 0,0 
Current line-width is 0.00
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

نعدل مسار الخط فنختاره أفقيا ً ولليمين .نكمل اﻷمر

………………………………………………………………………:  60 

شكل  :6.7اﻷيزومترك ضمن الشبكة

شكل :7.7رسم الواجهة اﻷمامية

حيث أن وضع السهم أمام المسافة  60يعني أن اتجاه المؤشر والحركة لليمين ،أي أننا نستطيع أن نرسم الخطوط اﻷفقية من
اليسار لليمين) .يمكن أيضا ً التلقيم بالقيم المطلقة ،مثﻼً  60,0وهذا يظهر جليا ً في القيم المرفقة للشكل  .(8.7قياسا ً على
ذلك نستطيع استخدام اﻻسهم اﻷربعة التالية لرسم الخطوط المتعامدة ،أي الخطوط اﻷفقية والرأسية بعيد تفعيل نمط التعامد.
اتجاه المؤشر والحركة لﻸعلى  ،اتجاه المؤشر والحركة لﻸسفل

اتجاه المؤشر والحركة لليسار  ،اتجاه المؤشر والحركة لليمين

وعليه ،نكمل اﻷمر

فنحصل على الشكل .8.7

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 10 
……………………………………………………………………….. :  20 
……………………………………………………………………… ..:  20 
…………………………………………………………………………:  20 
…………………………………………………………………………:  10 
…………………………………………………………………………:  20 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : C 

شكل  :8.7الخطوط المرئية اﻷساسية في المسقط اﻷمامي
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نكمل رسم الخطوط المرئية في المسقط اﻷمامي ،الجزء العلوي في الوسط

Command: PL 
PLINE Specify start point:

نحدد النقطة  30,30كنقطة بداية جديدة ،هكذا
.....................................................: 30,30 
Current line-width is 0.00
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 10 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 

نكمل رسم الخطوط المرئية في المسقط اﻷمامي ،الجزء الجانبي

Command: PL 
PLINE Specify start point:

نحدد النقطة  60,10كنقطة بداية جديدة ،هكذا
....................................................................................
: 60,10 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 20 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  20 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 
فنحصل على الشكل .9.7

شكل  :9.7الخطوط المرئية الكاملة في المسقط اﻷمامي

رسم المسقط الجانبي
تأكد من تفعيل الطبقة  1للخطوط المرئية .فعل الشبكة والوثب بضغط الزرين  F7ثم .F9
رسم الخطوط المرئية في الواجهة الجانبية )تظهر فاهية باللون اﻷزرق الفانح( ،شكل .10.7
نبتعد عن نهاية المسقط اﻷمامي على اليمين بوحدة واحدة لنرسم من هناك الخطوط المرئية
الممثلة لحواف المسقط الجانبي كمستطيل:

القدس للنشر والتوزيع

Command: REC 
Specify first corner point or
[coRner/Base/Height/Center/chaMfer/Fillet/centerLine/Dialog] : 70,0 
Specify other corner point or [Area/Rotation] : @50,40 

فيظهر المستطيل  50x40كما في الشكل .11.7
نكمل رسم الخطوط المرئية في المسقط الجانبي ،شكل  12.7فنرسم الخطوط التالية:

Command: PL 
PLINE Specify start point : 70,10 

شكل  :10.7الواجهة الجانبية اليمنى

شكل  :11.7الخطوط المرئية اﻷساسية
في المسقط الجانبي اﻷيمن

اﻹسقاط المتعامد في أوتوكاد
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Current line-width is 0.00
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 10 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  30 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

7-9

70,30  وحدات لليمين من النقطة10 نكمل رسم الخط اﻷفقي بطول

Command: PL 
PLINE Specify start point : 70,30 
Current line-width is 0.00
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

 خطوط مرئية أخرى في المسقط الجانبي اﻷيمن:12.7 شكل

.......نكمل

Command: PL 
PLINE Specify start point : 120,30 
Current line-width is 0.00
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 

12.7  الشكل، مع مربعين ومستطيل50x40 فيظهر المستطيل
نكمل رسم الخطوط المرئية في المسقط الجانبي اﻷيمن

Command: PL 
PLINE
Specify start point : 80,10 
Current line-width is 0.00
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 10  (or 90,10  )
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 110,40 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 

 خطوط مرئية أخرى في المسقط الجانبي اﻷيمن:13.7 شكل

Command: PL 
Specify start point : 110,30 
Current line-width is 0.00
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10  (or 100,30 )
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 

.13.7 فنحصل على الشكل

الباب السابع
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شكل  :15.7الخطوط المرئية الكاملة في المسقط الجانبي اﻷيمن
شكل  :14.7يعديل بعض الخطوط المرئية في المسقط الجانبي اﻷيمن
شكل  :16.7الواجهة العلوية
نكمل رسم الخطوط المرئية في المسقط الجانبي بتعديل الخطوط المائلة بأحد اﻷمرين ،إما قضما ً  Trimأو مطا ً  ،Stretchشكل .14.7
لنحصل أخيرا ً على مكونات المسقط الجانبي اﻷيمن من الخطوط المرئية فقط ،شكل .15.7
رسم المسقط العلوي ،رسم الخطوط المرئية فيه )تظهر فاهية باللون اﻷزرق الفانح( ،شكل 16.7
تأكد من تفعيل الطبقة  1للخطوط المرئية .فعل الشبكة والوثب بضغط الزرين  F7ثم .F9
نبتعد عن نقطة اﻷصل  0,0في المسقط اﻷمامي إلى اﻷعلى المسافة الرأسية  50وحدة ثم نرسم من هناك المستطيل  60x50كخطوط
محيطية مرئية في المسقط العلوي.
Command: REC 
Specify first corner point or
[coRner/Base/Height/Center/chaMfer/Fillet/centerLine/Dialog] : 0,50 
) Specify other corner point or [Area/Rotation] : @60,50  (60,100 

القدس للنشر والتوزيع

فيظهر المستطيل  ،60x50شكل  .17.7نكمل رسم الخطوط المرئية في المسقط العلوي
Command: PL 
PLINE Specify start point : 40,50 
]Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width
) : 10  (or 40,60 
)Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] :  30  (or 10,60 
)Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 30  (or 10,90 
)Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 30  (or 40,90 
)Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] :  20  (or 40,70 
)Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] :  20  (or 60,70 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] :
فنحصل على الشكل .18.7

شكل  :17.7الخطوط المرئية
اﻷساسية في المسقط العلوي

اﻹسقاط المتعامد في أوتوكاد
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نكمل رسم الخطوط المرئية في المسقط العلوي.

:

Command: PL 
PLINE Specify start point : 20,50 
Current line-width is 0.00
) Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 10  (or 20,60 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 
Command: PL 
PLINE Specify start point : 30,90 
Current line-width is 0.00
) Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 10  (or 30,100 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

فنحصل على الشكل .19.7
نكمل رسم المساقط بالخطوط المرئية الناقصة والتي لم ترسم حتى اﻻن .هذه الخطوط ناتجة من حواف وخطوط تسقط من مسقط على
آخر وﻻ يكون سهﻼً تحديد أماكنها بالضبط على المسقط الواحد إﻻ باﻹسقاط ،شكل .20.7
نكمل رسم المسقط العلوي بالخطوط المرئية الناقصة اسقاطا ً من المسقط الجانبي اﻷيمن .لذلك ،نسقط النقطة  aفي المسقط الجانبي اﻷيمن
عبر خط ألـ  45درجة ومن ثم نسقطها من هناك أفقيا ً نحو المسقط العلوي فنحصل على الخط .b-c

شكل  :18.7خطوط مرئية أخرى في المسقط العلوي

إكمال المساقط بالخطوط المخفية-المتقطعة الناقصة:
نكمل رسم المساقط بالخطوط المخفية المتقطعة الناقصة والتي لم ترسم حتى اﻻن .لذلك ،نفعل الطبقة  3للخطوط المخفية والمتقطعة فنرسم
اسقاطا ً متبادﻻً بين المساقط الثﻼثة حيث نكمل الخطوط الناقصة باللون اﻷخضر فنحصل على الشكل .21.7
أخيراً ،يمكننا تمييز المساقط الثﻼثة والمجسم اﻷيزومتري باﻷلوان كما في الشكل .22.7

شكل  :19.7تكملة المسقط العلوي بالخطوط المرئية

الباب السابع
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شكل  :20.7إكمال المساقط بالخطوط المرئية

شكل  :21.7إكمال المسقط بالخطوط المرئية والمتقطعة بشكل كامل

القدس للنشر والتوزيع

شكل  :22.7المجسم اﻷيزومتري والمساقط الرئيسية الثﻼثة

اﻹسقاط المتعامد في أوتوكاد
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تمرين محلول 2.7
ارسم مساقط الشكل  .23.7اعتبر قياسات الشبكة .3x3
الحـــل
افتح الملف القياسي  .Standard 2011احفظه باﻷمر Save Asكملف جديد تحت اﻻسم T7_2
نعتمد نظام إحداثيات المستخدم  UCSبشكله اﻷصلي ،أي أن مركزه هو الصفر المطلق .يمكننا تفعيل
نمط التعامد بالضغط إما على زري لوحة المفاتيح  Ctrl+Lأو على الزر  .F8ومع هذا لن نستخدم
نمط التعامد لحل هذا المثال إﻻ لماما .يمكننا أيضا ً الرسم ضمن شبكة مربعات ونمط الوثب 3x3
مشابها ً لتمرين المحلول اﻷول في هذا الباب أو أي طريقة صحيحة أخرى.
شكل  :23.7تمرين محلول 2.7
رسم المسقط اﻷمامي
فعل الطبقة  1للخطوط المرئية.
نرسم الحدود الخارجية للمسقط اﻷمامي أوﻻً وبالتحديد خطوطه المرئية الفاهية )باللون اﻷزرق الفاتح( ،شكل .24.7
60,10 

:

شكل  :24.7الواجهة اﻷمامية تظهر فاهية )ملونة
باﻷزرق الفاتح( كخطوط مرئية

Command: PL 
PLINE Specify start point

حيث حددنا النقطة  60,10كنقطة انطﻼق للرسم .نكمل اﻷمر
]Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width
: @30,0 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @0,9 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @-15,9 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @-12,0 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @-3,-3 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C 

فنحصل على الشكل  .25.7لرسم الدائرة في المسقط اﻷمامي ،نحدد نقطة البداية الجديدة باﻷمر الجديد  UCSكما يلي:

Command: UCS 
*Current ucs name: *WORLD
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>:

شكل  :25.7رسم الخطوط الخارجية للمسقط اﻷمامي

نختار نقطة الزاوية السفلية واليسرى للمسقط اﻷمامي ،أي النقطة  60,10سالفة الذكر .هنا إما ننقر النقطة المرسومة في المسقط أو نكتب
نرسمها )أي الدائرة في المسقط اﻷمامي( كما يلي:

……………………………
: 60,10 
Specify point on X-axis or <accept>: 

Command: C 
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] : @9,9 
Specify radius of circle or [Diameter] <5>: 6 

الباب السابع
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ملحوظة :يمكن استخدام اﻷمر اﻷوتوكادي  IDمشابها ً لﻸمر  UCSلكن مع انتباه شديد أن اﻷمر الجديد يعمل لمرة واحدة فقط.
نرسم الخط الرأسي  abأو أطول قليﻼً

Command: PL 
PLINE Specify start point : @18,0 
Current line-width is 0
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] : @ 0,12 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 
نكرر الخطوة السابقة لرسم الخط اﻷفقي  cdكامﻼً أو يزيد قليﻼً
Command PL 
PLINE Specify start point : 0,12 
Current line-width is 0
) Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 35,12  ( or @35,0 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 

شكل  :26.7إكمال رسم الخطوط المرئية في المسقط
اﻷمامي برسم الدائرة والخطين الرأسي واﻷفقي

فنحصل على الشكل .26.7
نستخدم اﻷمر  Trimلقضم الزيادة في طول الخط  cdعن الخط المحيطي للمسقط ووقضم الجزء داخل الدائرة.
نختار كحواف قاطعة  Cutting Edgesمحيط الدائرة والخط المحيطي للمسقط .نكمل اﻷمر

Command: Trim 
Select cutting edges ...
:2 found
Select objects: 

ننهي اختيار العناصر القاطعة.

Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 

ننقر الزيادة في الخط اﻷفقي في أقصى اليمين تماما ً كما ننقر جزء الخط اﻹققي داخل الدائرة
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 

القدس للنشر والتوزيع

نهي اختيار العناصر المقضومة
حال انتهاء عملية القضم واﻷمر  Trimبمجمله نكمل الرسم برسم الخطين المحوريين للدائرة مستخدمين الطبقة  2لنحصل أخيرا ً
على الشكل .27.7

رسم المسقطين التاليين الجانبي والعلوي
نستخدم الخطوط اﻹنشائية للمساعدة في رسم المسقطين التاليين .لذلك ،نختار من شريط اﻷدوات الخطوط اﻹنشائية Construction
النمط التلقائي  ،AUTOCLINESشكل 28.7

شكل  :27.7المسقط اﻷمامي مكتمل

اﻹسقاط المتعامد في أوتوكاد
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ﻻختيار المسقطين العلوي والجانبي اﻷيمن
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شكل  :28.7اختيار الخطوط اﻹنشائية لرسم المسقطين
نختار نمط الخطوط اﻹنشائية الﻼزمة لرسم المسقطين العلوي والجانبي اﻷيمن ،شكل  .29.7وعليه نختار
المسقط اﻷمامي وخطي المحور للدائرة فنحصل على الشكل التالي:

شكل  :29.7اختيار الخطوط اﻹنشائية لرسم مسقطين جانبيين للمسقط اﻷمامي

هذه الخطوط اﻹنشائية طويلة جدا ً إلى ما ﻻ نهاية إلى الجهتين اليمنى والعلوية وفقا ً لنمط اﻻختيار .لذلك،
نرسم مستطيﻼً ضمن الطبقة  Defpointsبين النقطتين ) A(-5,-5و) B(50,60بحيث يشمل جزء من
هذه الخطوط اﻹنشائية والمسقط اﻷمامي وحيزا ً للمسقطين العلوي والجانبي اﻷيمن غير المرسومين ،شكل
.30.7
نستخدم اﻷمر قضم  Trimلقطع وإزالة الخطوط اﻹنشائية الزائدة عن المستطيل.
رسم المسقط الجانبي
نفعل الطبقة  1للخطوط المرئية.
نرسم في المسقط الجانبي الخطوط المرئية الفاهية )باللون اﻷزرق الفاتح( على اﻷيزومترك ،شكل .31.7
لذلك ،نبدأ بتحديد نقطة اﻹنطﻼق للمسقط الجانبي اﻷيمن.
نستخدم اﻷمر  UCSلتحديد نقطة البداية والتي تبعد إلى اليمين عن نقطة بداية المسقط اﻷمامي 35
وحدة .فنكتب

Command: UCS 
*Current ucs name: *NO NAME
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/
ZAxis] <World>: 35,0 
Specify point on X-axis or <accept>: 
نرسم المستطيلين ) 2x4طوله  2وحدة وارتفاعه  4وحدات ،حيث كل وحدة تعادل  3وحدات أصغر( ثم
المستطيل .4x3

شكل  :30.7إضافة الخطوط اﻹنشائية لرسم المسقطين العلوي
والجانبي ثم ﻻحقا ً نقضم باﻷمر  Trimالزيادات عن حدود المستطيل

الباب السابع
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( الواجهة اليمنى للمجسم تظهر فاهية )باللون اﻷزرق الفاتح:31.7 شكل
 رسم المستطيلين في المسقط الجانبي:32.7 شكل

Command: REC 
Specify first corner point or
[coRner/Base/Height/Center/chaMfer/Fillet/centerLine/Dialog] : 0,0 
Specify other corner point or [Area/Rotation] : 6,12 
Command: REC 
Specify first corner point or
[coRner/Base/Height/Center/chaMfer/Fillet/centerLine/Dialog] : 6,0 
Specify other corner point or [Area/Rotation] : 18,9 

 رسم الحواف المرئية في المسقط الجانبي:33.7 شكل

 المسقط الجانبي اﻷيمن مكتمل:34.7 شكل

نكمل رسم المسقط الجانبي اﻷيمن باسقاط خطي الفتحة الدائرية من الدائرة في المسقط اﻷمامي وخط المحور من
 للخطوط المخفية المتقطعة فنرسم خطين متقطعين ثم نفعل طبقة الخطوط المحورية3  نفعل الطبقة، لذلك.مركزها
.34.7  خطا ً محوريا ً ولنحصل أخيرا ً على الشكلc  ونرسم من النقطة2 رقم

القدس للنشر والتوزيع

 نكمل الرسم.32.7 فنحصل على الشكل

Command: PL 
Specify start point:
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] : c انقر النقطة
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] :
 نكمل،رأسيا ً حتى نصل إلى الخط اﻹنشائي اﻷعلي في المسقط
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : @-6,0 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] :
رأسيا ً لﻸسفل حتى نصل إلى الخط اﻹنشائي الثاني
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : @-6,0 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 
.33.7 فنحصل على الشكل

اﻹسقاط المتعامد في أوتوكاد
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رسم المسقط العلوي
نرسم الخطوط المرئية في المسقط العلوي تظهر فاهية )باللون اﻷزرق الفاتح( على المجسم اﻷيزومتري ،شكل :35.7
نبدأ بتحديد نقطة اﻹنطﻼق للمسقط العلوي.
نفعل الطبقة  4للخطوط اﻹنشائية .ونستخدم اﻷمر  UCSلتحديد نقطة البداية للمسقط العلوي

Command: UCS 
*Current ucs name: *NO NAME
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>: 0,24 
Specify point on X-axis or <accept>: 

شكل 36.7
نرسم خطا ً رأسيا ً من نقطة بداية المسقط الجانبي اﻷيمن ،النقطة .35,0
نرسم خطا ً أفقيا ً من نقطة بداية المسقط العلوي ،أي النقطة  ،0,24فنحصل على النقطة .D
نرسم خط ميل ألـ  45درجة من النقطة  Dلﻸعلى ولليمين حتى يصل للخط الرأسي من  .cمن هناك نرسم خطا ً أفقيا ً ليحدد حيز المسقط العلوي.
نسقط خطين رأسيين من المسقط الجانبي اﻷيمن ،من النقطتين  eو  fعلى خط ميل ألـ  45درجة في اﻷعلى ثم نعيد اسقاطهما
على حيز المسقط العلوي.

شكل  :35.7الواجهة العلوية للمجسم تظهر فاهية
)باللون اﻷزرق الفاتح(

نفعل طبقة الخطوط المرئية ،طبقة  1ثم نرسم الخط المحيطي للمسقط العلوي كما يلي:
Command: PL 
PLINE Specify start point : 0,0 
Current line-width is 0
انقر أخر نقطة في المسقط العلوي في الخلف Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] :
انقر أخر نقطة في المسقط العلوي على اليمينSpecify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] :
تقدم  12وحدة لﻸمام في المسقط العلوي Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] :
إذهب  12لليسار في المسقط العلوي Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] :
تقدم  6وحدات لﻸمام في المسقط العلوي Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] :
أغلق الخط المتعدد بنقطة البداية Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] : C 
نحصل على الشكل  .37.7نكمل رسم الخطوط المرئية في المسقط العلوي

Command: PL 
انقر نقطة  1في المسقط العلوي PLINE Specify start point:
Current line-width is 0
انقر نقطة  2في المسقط العلوي Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
انقر نقطة  3في المسقط العلوي Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

شكل  :36.7تحديد حيز المسقط العلوي وخط ألـ  45درجة
لﻺسقاط بين المسقطين

الباب السابع
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نكمل رسم الخطوط المرئية في المسقط العلوي

Command: PL 
انقر نقطة  4في المسقط العلوي PLINE Specify start point:
Current line-width is 0
انقر نقطة  5في المسقط العلوي Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

نكرر رسم الخطوط المرئية  7-6في المسقط العلوي كما ورد سابقاً .فنحصل على الشكل .38.7
رسم الخطوط المتقطعة في المسقط العلوي.
نفعل طبقة الخطوط المتقطعة ،رقم  3وباللون اﻷخضر.
نرسم خطا ً رأسيا ً من النقطة  4لﻸسفل حتى نصل لنهاية المسقط.
نكرر هذه الخطوة فنرسم خطا آخر من النقطة  6حتى نصل لنهاية المسقط.
نفعل طبقة الخطوط المحورية ،رقم  2وباللون اﻷزرق السماوي
نرسم خطا ً رأسيا ً انطﻼقا ً من الدائرة وحتى يتعدى المسقط العلوي ،فنحصل على الشكل .39.7
إذا أطفأنا طبقة الخطوط اﻹنشائية فتظهر المساقط في أبهى صورها كما في الشكل .40.7

القدس للنشر والتوزيع

شكل  :37.7رسم الخط المحيطي للمسقط العلوي ،الرسم للخطوط المرئية فقط

شكل  :38.7إكمال رسم الخطوط والحواف المرئية في المسقط العلوي

شكل  :39.7إكمال رسم الخطوط المتقطعة والخطوط المحورية في المساقط الرئيسية الثﻼثة.

اﻹسقاط المتعامد في أوتوكاد
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شكل :40.7إطفاء طبقة الخطوط اﻹنشائية فتظهر المساقط الثﻼثة الرئيسية كاملة.

 :6.7استنتاج المسقط الثالث في أوتوكاد

شكل 41.7

شكل 42.7

كيف نستنتج ونرسم المسقط الثالث -الجانبي اﻷيسر لمسقطين في أوتوكاد في الزاوية اﻷولى؟ شكل .41.7
الحل:
نقسم القوس في المسقط اﻷفقي -السفلي – ربع الدائرة إلى  5أقسام متساوية .فنحصل على النقاط الستة  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  6عليه .كل قسم يكافئ  18درجة .القسمة تتم إما
باﻷمر  divide إلى  5أقسام لقوس ربع الدائرة ،أو بواسطة اﻷمر  Polar Arrayللخط الشعاع ) 01ستة أشعة( حول المركز  0والزاوية  90درجة.
شكل 42.7
نسقط نقاط التقسيم  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  6على القوس على المسقط اﻷمامي بخطوط رأسية لﻸعلى .بالعادة ،تستخدم الخطوط اﻹنشائية الرأسية .لذلك ،نقضم  Trimالزيادات عن
حدود المسقطين في اﻷعلى واﻷسفل.
نسقط نقاط التقسيم  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  6على القوس على خط ألـ  45درجة في الجانب اﻷيمن.
نسقط النقاط المسقطة على خط ألـ  45درجة رأسيا ً لﻸعلى لتتﻼقى مع الخطوط اﻷفقية المسقطة من المسقط اﻷمامي لليمين .يمكن رسم خطوط إنشائية أفقية من المسقط
اﻷمامي لليمين وإنشائية رأسية من خط ألـ  45درجة لﻸعلى ثم تاليا ً القضم  Trimللزيادات.

الباب السابع
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شكل 43.7
نربط النقطتين  0و  1في المسقط اﻷفقي مع بعض لتشكل المستطيل الخارجي في المسقط الجانبي ،ثم نربط النقاط الناتجة من
تقاطعات النقاط  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  6لتشكل منحنى .يجب اﻻنتباه إلى أن المنحنى الناتج ﻻ ينطلق من زاوية المستطيل العلوية
كما يظهر في الشكل .التكبير إلى  10أضعاف للدائرة  Dيبين ذلك.
 :7.7استنتاج المسقط المساعد  Auxiliary Viewفي أوتوكاد
أوجد المسقط المساعد الذي يبين المساحة الحقيقية للسطح المائل  ،ABشكل  41.7في أوتوكاد.
نكرر خطوات تقسيم القوس في المسقط اﻷفقي -السفلي – ربع الدائرة إلى  5أقسام متساوية.
نسقط النقاط  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  6التي على القوس على المسقط اﻷمامي بخطوط رأسية لﻸعلى فنحصل على ستة نقاط على
الخط المائل .AB
المطلوب هنا إيجاد ورسم السطح المتسامت أي المنطبق مع الخط  .ABهذا السطح مائ ٌل بزاوية  60درجة عن اﻷفقي حيث
يظهر هنا كحافة  -الخط  .ABلرسم السطح بمساحته الحقيقية ندوره حول الخط  ABبـ  90درجة .لذلك ،نرسم المسقط المساعد
والناتج من النظر عموديا ً إلى الخط  .ABلعمل ذلك في أوتوكاد ،أي رسم خطوط إنشائية متعامدة على الخط  ABنعدل وضعية
المؤشر أي نميله بزاوية  60درجة هكذا
Command: Snapang 
..............................................................: 60 
أنظر هنا الشكل  ،18.3في الباب الثالث .نفعل نمط التعامد  Ortho>ONفتؤول كل الحركة إلى حركة مائلة بزاوية  60درجة
ومتعامد معها بزاوية  150درجة.

شكل 43.7

يمكن هنا استخدام الخطوط اﻹنشائية مع اختيار نمط التعامد على خط شكل  .44.7ننقر زر الخطوط اﻹنشائية المتعامدة على
خط ،ننقر الخط المائل  ABثم ننقر النقاط  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  6على الخط المائل.

القدس للنشر والتوزيع

نستخدم أمر القضم  Trimلترتيب الشكل ليصبح ،شكل .45.7
نقيس في المسقط اﻷفقي )السفلي( اﻷبعاد الرأسية لنقاط التقسيم على القوس عن الخط اﻷفقي
 .06تنقل اﻷبعاد في أوتوكاد برسم دائرة أولى من الخط اﻷفقي حتى النقطة على القوس ثم نرسم
دائرة أخرى من النقطة المقابلة على المسقط المساعد ومن الخط المائل  abوبامتداد الخطوط
اﻹنشائية ،شكل .46.7
نكرر رسم الدوائر لبقية النقاط .نوصل نقاط التقاطع بين الدوائر لناتجة والخطوط اﻹنشائية
العمودية على الخط  ABكمنحنى شريحي باستخدام أمر أوتوكاد  .Splineالشكل الناتج أقل من
ربع قطع ناقص ،شكل .47.7

شكل 44.7

اﻹسقاط المتعامد في أوتوكاد
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شكل 45.7

شكل 46.7

شكل 47.7
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 :8.7تمارين الباب السابع
التـمـارين 6.7 – 1.7
ارسم مساقط الشكل التالي على شبكة مربعات فعلية بخطوط
إنشائية أو على شبكة أوتوكاد عادية باستخدام أبعاد أفقية ورأسية
ثابتة .استخدم جدول العنوان البسيط لتعريف وتحديد من رسم
وأنتج هذه الرسمة عند الطباعة.

القدس للنشر والتوزيع
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التـمـارين 9.7 – 7.7
استخدم الملفات  P7.7-9ﻹضافة ورسم المسقط الثالث للمسقطين المعطيين .يفضل البدء بحل
التمرين على اليمين ثم الوسط لتنتهي أخيرا ً بالرسمة في أقصى اليسار.
استخدم جدول العنوان البسيط لتعريف وتحديد من رسم وأنتج هذه الرسمة عند الطباعة.

تـمريـن 7.7

تـمريـن 8.7

تـنـبـيـه:
ترفق مع هذا الباب ملفات أوتوكاد لحل التمارين .الرسومات ضمن هذه الملفات
مرسومة ضمن الطبقة  .0لذلك على الطالب أن يعدل خطوط الرسومات بما يتوافق مع
أنماط الخطوط المستخدمة في الرسم الهندسي .ألوان الخطوط ضمن هذه التمارين غير
ضرورية على عكس أنماطها التي يجب على الطالب اﻻلتزام بها كلياً .الملفات مرفقة
على القدس للنشر والتوزيع.

تـمريـن 9.7
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تـمرين  :10.7علبة التروس GEAR BOX

استخدم الملف  P7.10للحل.
المعطيات :المسقطان اﻷمامي والعلوي
المطلوب رسم المسقط اﻷمامي والسفلي مع إضافة المسقط الجانبي اﻷيمن بجانب اﻷمامي.

القدس للنشر والتوزيع

تـمرين  :10.7علبة التروس GEAR BOX

