القدس للنشر والتوزيع

http://www.alqudspub.com

كيف يرسم الخط في إنفنتور؟
لرسم قطعة خطية واحدة ننقر الزر خط من شريط أدوات الرسم 2D Sketch Panel

شريط أدوات الرسم  2D Sketch Panelوزر رسم الخط
.........إبدأ الرسم بنقر نقطة بداية الخط
.........ﺛم انقر نقطة النهاية
.........وأخيراً اضغط زر الهروب  Escمن لوحة المفاتيح ﻹنهاء الرسم.
إذا أردنا رسم قطعتين متتاليتين ﻓننقر نقطة أخرى غير الثانية )وبدون الهروب بنقر الزر ............(Escوهكذا
دواليك .وﻹنهاء اﻷمر نﻀغط مرة أخرى زر الهروب  Escمن لوحة المفاتيح.
كيف يمكننا رسم قوس يمﺲ خط مرسوم عند نهايته
الجواب:
.......انقر زر رسم الخط
.......ﺛم اضغط على الزر اليسار للمؤشر واسحب معك الخط ﻓيتحول إلى قوس.
وإذا لم توﻓق ﻓي رسم القوس ﻓيمكنك عمله باتباع خطوات تعليمية تظهر لك إذا ما نقرت )وأنت تنفذ اﻷمر رسم
خط( بالزر اليمين واخترت من القائمة المنسدلة آخرها أي  How toﺛم نقرت منها اﻷقواس  Arcsﺛم التماس
 .Tangentوهنا ستجد نفسك ضمن خطوات تسلسلية من قبيل"كيف ترسم مماساً إنطﻼقاً من خط مستقيم".
هذا الصندوق الحواري يعلمك الطريقة المثلى لرسم القوس إنطﻼقاً من الخط المستقيم.

رسم القوس بعيد رسم الخط
شريط أدوات الرسم المستوي  2D Sketch Panelشريط يحوي جزئين رئيسيين هما:
الجزء العلوي يشمل أوامر الرسم
الجزء السفلي يشمل أوامر التعديل وضمنه زر اﻷبعاد ﺛم القيود ....
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شريط أدوات الرسم المستوي 2D Sketch Panel
كما يشمل شريط أدوات الرسم المستوي  2D Sketch Panelعلى
زرين لﻸبعاد أحدهما لقياس اﻷبعاد المباشرة  General Dimension Dواﻵخر لﻸبعاد الكاملة .Auto Dimension

زر اﻷبعاد المباشرة والكاملة ثم زر القيود وقائمته المنسدلة
القيود  Constraintsيشمل كل القيود الهندسية الممكنة ضمن أزرار وهي:
التعامد والتوازي ،التمـاس واﻹلتصـاق  ،Coincidentالتمركـز والتسـامت  ،Colinearاﻷﻓقـي والرأسـي ،التسـاوي،
التثبيت واﻹنعكاس.
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زر لبيان القيود على الشكل الهندسي المرسوم .نستطيع حال نقره أن نحدد أماكن تواجد القيـود علـى مكونـات
الشكل الهندسي المرسوم.
زر المسقط الهندسي  Project Geometryنستطيع بنقره أن نسقط حاﻓة ﻓي مجسم مبني على مستوى
محدد.
ﻹنهاء اﻷمر أو الخروج منه
اضغط مفتاح الهروب  Escمن لوحة المفاتيح أو
إضغط الزر اليمين للمؤشر ومن القائمة المنسدلة الناتجة إضغط  Doneأو
إضغط مفتاح اﻹدخال.
هنا يجب اﻹنتباه إلى أن ضغط مفتاح اﻹدخال ﻓي اﻹنفنتور يعني إنهاء رسم العنصر/الكائن اﻷول ،لتستطيع
ﺛان ﺛم ﺛالث  .........من العينة نفسها مباشرة ودون الرجوع إلى شريط أدوات الرسم ،أي
بعدها رسم عنصر
ٍ
يبقى اﻷمر المعني ﻓعاﻻ ً .أما ضغط مفتاح الهروب أو الزر اليمين للمؤشر ﻓيخرجك كلياً من اﻷمر وعندها لتفعيل
أي أمر من أوامر الرسم أنقر من جديد على أحد أزرار شريط أدوات الرسم.

طريقة رسم الخط الموازي لخط آخر أو عمودي عليه
كيف يرسم المثلث الذي أطوال أضﻼعه معروفة؟
أرسم ﺛﻼﺛة خطوط لتشكل مثلثاً مغلقاً .أضف البعد لكل ضلع من أضﻼع المثلث.
وإذا كنا نريد أن يكون أحد اﻷضﻼع ﻓي المثلث الوارد أعﻼه أﻓقياً ﻓماذ نعمل؟ الجواب هو نقر قيد اﻷﻓقي
 Horizontalﺛم نقر الخط المطلوب ﻓي المثلث.
هنا نترك للقارئ الكريم التمعن ﻓي هذه الطريقة ومﻼحظة أﻓﻀليتها على طريقة أوتوكاد.
كيف يرسم المربع؟
أرسم أربعة خطوط لتشكل شكﻼ ً رباعياً مغلقاً .حتى أنك غير مﻀطر البتة أن ترسمه مغلقا ً ولذلك ارسم أربعة
خطوط.
استخدم قيد التساوي  Equalوأنقر اﻷضﻼع اﻷربعة يصبح الشكل معيناً.
استخدم قيد التعامد يصبح المعين مربعاً.
ﻓي الحالة التي تكون اﻷضﻼع اﻷربع غير مغلقة استخدم قيد التﻼصق لنقطتي البداية والنهاية.
كما يمكن رسم المربع من الشكل الرباعي الوارد أعﻼه بطريقة أخرى.
استخدم قيد التعامد وأنقر اﻷضﻼع اﻷول ﺛم الثاني تصبح الزاوية بينهما قائمة.
انقر بقيد التعامد اﻷضﻼع الثالث ﻓالرابع ينتج شكﻼ ً رباعياً ﻓيه زاويتين متقابلتين قائمتين.
ل يصبح الشكل الرباعي مربعاً.
استخدم قيد التساوي وانقر اﻷضﻼع اﻷربعة
بشكل متتا ٍ
ٍ
إذن ،رسم مربع ﻓي اﻹنفنتور يتطلب رسم أربعة خطوط تشكل شكﻼ ً رباعياً مغلقـاً ﺛـم إضـاﻓة اﻷبعـاد المتسـاوية
ﻷضﻼعه ومن ﺛم إضاﻓة قيد التعامد بين أي ضلعين متجاورين .هذا التسلسل مختلف جذرياً عـن أسـلوب الرسـم
اليدوي واﻷسلوب المستخدم ﻓي أوتوكاد.
هنا نترك للقارئ الكريم تطبيق رسم المربع
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كيف يرسم المستطيل؟ وما اﻹمكانيات المتوفرة لعمل ذلك؟
يمكن اﻹختيار بين رسم مستطيل من نقطتين أي قائم أو رسمه بمعرﻓة ﺛﻼث نقاط مع زاوية ميل ،أو مائل .جرب
ذلك!

رسم المستطيل في اﻹنفنتور
كيف يرسم المﻀلع؟
يرسم المﻀلع وﻓقاً لقياسين:
إما داخل دائرة وهمية ) Inscribedالدائرة تمر ﻓي رؤوس المﻀلع(
وإما خارج دائرة وهمية ) Circumscribedالدائرة تمﺲ أضﻼع المﻀلع من الداخل(
حدد ﻓي صندوق الحوار الصغير  Polygonالنمط الذي ترغبه) ليﺲ مهما أي نمط تستخدم هنا ﻷنك ستكون
مﻀطراً ﻻحقاً ﻹعطاء الشكل الناتج أبعاداً وقيوداً معينة ﻹكتمال الرسم( .ﺛم أكتب عدد اﻷضﻼع على اليمين ﻓي
الشاشة النصية.
إذهب إلى الشاشة وارسم المﻀلع.
أنقر الز .Done

صندوق الحوار لرسم المﻀلع
كيف ترسم دائرة حول مﻀلع؟
نرسم دائرة أية دائرة.
نستخدم قيد التﻼصق  Coincidentﻓنلصق نقطة من محيط الدائرة مع أحد رؤوس المﻀلع ونكرر هذه العملية
لنقطتين أخريين على محيط الدائرة ونلصقهما على رأسين آخرين ﻓي المﻀلع.
كيف ترسم دائرة داخل مﻀلع؟
نكرر الخطوات السابقة لرسم دائرة حول مﻀلع مستخدمين قيد التماس  Tangentمع أضﻼع ﺛﻼﺛة ﻓي المﻀلع.
خﻼصة:
ترسم العناصر -الكائنات كالخط ،الدائرة ،المﻀلع.......الخ ﻓي أوتوكاد بأبعا ٍد محددة سلفاً .إذ يرسم الخط
الرأسي بعد أن نحدد نقطة بدايته ﺛم ننطلق رأسياً
وبطول محدود إما لﻸعلى وإما لﻸسفل .كما ترسم الدائرة
ٍ
بعيد تحديد أو نقر مركزها بتلقيم إما نصف قطرها أو قطرها إستجابة ﻷمر أوتوكاد ،وعليه جاء تسلسل تنفيذ
اﻷمر رسم دائرة Circle
أما رسم العناصر والكائنات ﻓي اﻹنفنتور ﻓيتم بطريقة أخرى .إذ أننا نرسم أي خط ،رأسي أو مائل ﺛم الدائرة ،أية
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دائرة وبأي قطر وأينما ترغب .........وهكذا بقية الكائنات .وﻓي مرحلة تالية يأتي دور القيود واﻷبعاد الهندسية
التي تﻀاف للعناصر والكائنات المرسومة .ﻓالخط الرأسي يتطلب قيدا ً يجعل خط عمله رأسياً .ولذلك ننقر من
شريط أدوات الرسم ﺛنائي البعد D Sketch Panel 2زر القيود Constraintsﻓنختار /نحدد القيد رأسي  Verticalﺛم
ننقر الخط المطلوب ﻓيصبح رأسياً .ولتحديد طول الخط يتم النقر على زر اﻷبعاد  General Dimension Dﺛم ينقر
الخط ويعطى بعده المطلوب .وعلى المنوال نفسه ،نحدد للدائرة بعد قطرها وبعد مركزها عن نقطتي معروﻓتين
باﻷصل.
ولفهم معنى وأهمية القيود ﻓي اﻹنفنتور نستعرض المثالين التاليين:
مثال 1
رسمنا دائرة أي دائرة مركزها ملتصق  Coincidentبنهاية خط بينما ﺛبتت نقطة نهاية الخط السفلية بالقيد
"تثبيت" Fix.
إضغط زر الهروب  Escﺛم إمسك الدائرة من مركزها وحركها تجد أنها تتحرك ومعها الخط بدون تغيير حجمها ﻓي
مسار يبتعد ويقترب من مركز تثبيت الخط ﻓي اﻷسفل .أي أن نقطة نهاية الخط تبقى ﺛابتة وﻓيما عدا ذلك يتغير.
ٍ
أنظر الشكل على اليمين.
إذا عرﻓنا اﻵن طول الخط بالبعد  20ميليمتراً أي ﺛبتنا طول الخط باﻹضاﻓة إلى تثبيت نقطة نهاية الخط السفلية
ﺛم حركنا الدائرة من مركزها ﻓإنها تتحرك ﻓي مسارٍ دائري مركزه نقطة نهاية الخط السفلية بينما نصف قطره 20
ميليمتراً .أنظر الشكل ﻓي الوسط.
أخيراً ،إذا حركت الدائرة من نقطة على محيطها ﻓبالتأكيد سيتغير حجمها ﻓقط لكنها تبقى مرتبطة بمركزها
الثابت ﻓي نهاية الخط المقيدة به .أنظر الشكل على اليسار.

على اليمين تم تحريك موقع مركز الدائرة والذي بقي مرتبطا ً بنهاية الخط
في الوسط مركز الدائرة يتحرك في مسا ٍر دائري ﻷن الخط له طول محدد ونهايته السفلية ثابتة
على اليسار تم تحريك نقطة على محيط الدائرة فبقي مركزها والخط ثابتين
مثال 2
إذا أردنا رسم مثلث قائم تكون إحدى زواياه  30درجة مع عمودين منصفين للﻀلعين ﻓيه ﺛم رسمنا دائرة تمر ﻓي
رؤوس هذا المثلث ﻓإن تنفيذ ذلك ﻓي اﻹنفنتور يقوم على رسم مثلث أي مثلث مع عمودين على ضلعين ﻓيه
من المنصفين ﺛم رسم دائرة من تقاطع العمودين لتمر ﻓي رؤوس المثلث ،على اليمين.
اﻻن ،أي تعديل على أبعاد وقيود المثلث المرسومة كأن نجعل المثلث قائماً ،وتره أﻓقي ،أطوال أضﻼعه 18و 36
يستلزم تغيراً ﻓي شكل وحجم ووضعية الخطوط المكونة للمثلث ،وبالتالي تتغير وضعية الخطين العمودين على
ضلعي المثلث لكن كﻼ ً منهما يبقيان عموديين ومنصفين لهما .أما الدائرة المرسومة حول المثلث ﻓيتعدل
حجمها لكنها تظل تمر ﻓي رؤوس المثلث ومركزها تقاطع العمودين المنصفين ،على اليسار.
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على اليمين مثلث مع دائرة وعمودين منصفين لﻀلعين فيه وعلى اليسار الشكل عينه بعيد تقييده
وإضافة اﻷبعاد إليه
أوامر مزدوجة
اﻷمر تحريك العنصر وضمنه يمكن النسخ Copy

صندوق الحوار لﻸمر Copy Move
اﻷمر تدوير العنصر وضمنه يمكن النسخ  Copyأيﻀاً

صندوق الحوار لﻸمر Rotate
اﻷمر تكبير/تصغير Scale
أمر تكبير/تصغير  Scaleغير موجود ﻓي اﻹنفنتور
ﻻ تشمل أوامر اﻹنفنتور هذا اﻷمر  .Scaleربما ﻷنك تستطيع أن تعدل أي بعد من أبعاد الشكل المرسوم إلى بعد
جديد آخر .وهو مستخدم بشـكل غيـر مباشـر ﻓـي النمذجـة ﺛﻼﺛيـة اﻷبعـاد  3D Solid Modelingبمقيـاس رسـم
محدد .وهذا ما سنناقشه ﻓي اﻷجزاء المتقدمة.
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أخيراً
إلى القارئ الكريم عشرة أسباب للتحول إلى إنفنتور وﻓقاً للخبيرة وكاتبة المقاﻻت المميزة لين ألين Lynn Allen
 مساقط الرسم التلقائية.
 التعديل التلقائي للرسم
 ترقيم القطع
 التركيب اﻹﻓتراضي Virtual Prototyping
 التواﻓق مع ملفات أوتوكاد ذات اﻹمتداد .*.dwg
 تركيب القطع
 التوﺛيق التقني
 تمديدات اﻷنابيب
 تحليل اﻹجهاد
 حالة التصيير
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