الرسم اليندسي بأستخدام الحاسوب

يتميز ىذا البرنامج بالدقة بالرسم وتبسيط االمور المعقدة  ,ويعتبر برنامج االوتوكاد تبسيط

ألداة الرسم واظيار التفاصيل اليندسية ويعطي غاية الدقة في الرسم ويوفر اكثر من طريقة لرسمم

االشياء ذاتيا .بدأ ىذا البرنامج في الثمانينات حتى وصل المى االصمدار  2010ويجمب ان نتقنمو
ونع ممرس اسم م اررة حت ممى ن ممتمكن م ممن اكتش مماس االمكاني ممات الواس ممعة الت ممي يوفرى مما م ممن س مميولة اجم مراء

التع ممديوت والتح ممويرات المحتمم ممة ف ممي لوح ممة الرس ممم المنجم مزة باالل ممافة ال ممى س ممر ة اخم م ار الرس مموم

والتصميمات .

ندما تحل المكننة محل االنسان تعطينا سر ة في اداء اال مال ودقة الية وتبسيط االمور
فعمى سبيل المثال برنامج االوتوكاد يعطينا غاية الدقة في الرسم وولع االبعاد والتيشير ويوفر

اكثر من طريقة لرسم االشياء وبالتالي سيكون امام المستخدم المفالمة بين الطرق المختمفة .
لتحديد مقاسات لوحة الرسـ نستخدـ االمر -:

Limits:
ٚغتخذو ْزا انشعى نتضذٚذ صذٔد نٕصح انشعى أ َافزج انشعى
– Format - Drawing limits
Specify lower left corner [on/off] <0,0000,0.0000>:
نهًٕافقح
Specify upper right corner<120.000,297.999>:210,420
َذخم ْزِ االصذاحٛاخ ػهٗ اػتثاس اٌ نٕصح انشعى تًخم ٔسقح A3

شريط العنواف ) : (Adress Barيقع في ا مى الشاشة ويكتب فيو اسم الممس المفتوح
حالياً.

شريط القوائـ المنسدلة ) : (menu barفييا مجمو ة قوائم ينسدل من كل قائمة

مجمو ة اوامر ىي:
 .Aقائمة ممؼ

 : Fileانشاء ممس او فتح ممس سابق.

 .Bقائمة تحرير  : Editوفييا مجمو ة اوامر القص والمصق والنسخ والتراجع وغيرىا.
 .Cقائمة العرض  : Viewوتحتوي مى ادوات الرؤيا والعرض.

 .Dقائمة ادراج

 : Insertخاصة بأد ار رسوم او ممفات من برنامج آخر او من

البرنامج نفسو الى الممس .

 .Eقائمة تنقيح

 : Formatفييا اوامر التحكم بااللوان والخطوط ونماذ

الكتابات

والترقيم وحدود الصفحة .

 .Fقائمة االدوات  : Toolsتحتوي مى اوامر مسا دة لمرسم .

 .Gقائمة الرسـ  : Drawتحتوي مى االدوات الرئيسية لمرسم.

 .Hقائمة القياس  : Dimensionsتحتوي مى االوامر الخاصة باالبعاد.
 .Iقائمة تعديؿ Modify

 :تحتوي مى اوامر التعديل مثل

النسخ  ،Copyالتكرار ، Arrayاالزاحة  moveاو المسح erase

 .Jقائمة مساعدة Help

 :تحتوي مى معمومات مسا دة او

االتصال بشركة  Autodeskصاحبة حق توزيع البرتامج.

 -3اشػرطة االدوات : Tools bar

تحتموي ممى الرمموز الخاصمة بماالوامر ويمكمن

اظيار اشرطة الرموز من

خممول الوقمموس مممى أي رمممز واللممؤط مممى المؤشممر االيمممن لمممماوس فتظيممر القائمممة

) (Tool barsوالتي يمكن

من خوليما اظيمار الرمموز اواخفائيما من طريمق ولمع وممة (صمح( ممى الشمريط الممراد

رلو .

ويمكن تحريك الشريط باللؤط مى مكان في الشمريط لميس فيمو رممز واسمتمرار اللمؤط

مى مفتاح المؤشر

االيسر وتحريك الشريط لممكان المطموب .

َافــزج الرسـ  : Drawing windowوىو الج مزء المخصص آلظيار الرسوم وفيو

تظير ايقونمة

االحداثيات (X,y) .
شريط االوامر  : Command lineيقع اسفل نافذة الرسم ويكتب فيو االمر مباشرة
او ن طريق اختيار االمر من القوائم المنسدلة .

شريط الحالة

 : Status barتعرض في ىذا الشريط احداثيات حركة المؤشر

)(x,y,zكما ويحتوي

مى بعض االوامر التي يمكن تشؤيميا او تعطيميا مثل

)(Snap,ortho,gridوىذه ادوات مسا دة في الرسم:

ًٔٚكٍ يشاْذج ْزِ االٔايش ػٍ طشٚق -:

وىي من اوامر الدقة في الرسم

ووحدات القياس.
drafting setting

Tools

فيظير مربع حوار فيو ىذه االدوات التي يمكن تفعيميا ن طريق اللؤط مى الخيار

)(Osnapبمفتاح المؤشر االيمن ثم )  ( settingفيظير مربع الحوار فنلع ومة (صح)
مى الرموز المطموبة
snap -1

:

.

لتحديد نقاط لنيايات الخطوط او منتصفاتيا او تحديد نقاط مركز الدائرة او

المماسات لمدوائر وتحديد نقاط التعامد او التوازي .

 : Ortho -2رسم الخطوط باالتجاه العمودي او االفقي ويمكن تشؤيل ىذا االمر باللؤط ميو

بالمؤشر االيسر مرة لمتشؤيل وآخرى لمتعطيل .
: Grid -3
تشؤيميا

وىي شبكة مسا دة لمرسم يمكن من خوليا التحكم في المسافات بينيا ويمكن

ن طريق الخيار

)(Snapباللؤط

ميو بالمؤشر االيمن فتظير قائمة فييا

)(Settingنلؤط مييا فيظير مبرع حوار فيو )(Gridلتحديد المسافات بين نقاط الشبكة

)(Snapلتحديد مسافة القفز بين نقطة وآخرى .

 لتحديد مقاسات لوحة الرسـ نستخدـ االمر ): )Limitsٚ -1غتخذو ْزا انشعى نتضذٚذ صذٔد نٕصح انشعى أ َافزج انشعى :
– Format - Drawing limits

Specify lower left corner [on/off] <0,0000,0.0000>:
نهًٕافقح
Specify upper right corner<120.000,297.999>:210,420
.A3

اخ ػهٗ اػتثاس اٌ نٕصح انشعى تًخم ٔسقحَٛذخم ْزِ االصذاح

سعى انخظ (:) line
لرسـ خط معيف نتبع الخطوات التالية باستخداـ المنسدالت :

أ-االحداثيات المطمقة

(absolute coordinate):
Draw: Line
specify first point :500,500
specify next point : 1000,0
specify next point : 0,1000

ب -االحداثيات النسبية ): ( relative coordinate

Line

Draw:

specify first point :500,500
specify next point : @1000,0
د -االحداثيات القطبية ): (polar coordinate
Draw : Line
specify first point :500,500
specify next point : @1000<0
specify next point : @1000<90
specify next point : enter

 نتغٛٛش َٕع انخظ:
Format
line type
Load
أ٘ تضًٛم
نختار تظير نافذة فييا الخطوط المستعممة ولتحميؿ خطوط اخرى مختار مف النافذة كممة

الخطوط المطموب تحميميا بالتقر عمى الخط فيطير في النافذة االولى ثـ نغمؽ النافذة الثانية

.ثـ االولى

سعى انُقطح (
: (Point

نشعى انُقطح ٚزة أالً تضذٚذ شكهٓا ٔصزًٓا صتٗ تظٓش ػهٗ انشاشح تٕضٕس
ٔرنك ػٍ طشٚق االيش:
Format
point style
فٛظٓش يشتغ صٕاس َختاس يُّ شكم
ٔصزى انُقطح حى

Draw

point

single point
Multiple point
Divide
Measure

حٛتظٓش قائًح فشػ

أ -سعى َقطح ٔاصذج ٔٚتى ػٍ طشٚق االيش  Single pointحى انُقش ف ٙانًكاٌ
انًطهٕب :
X
ب  -لرسـ مجموعة نقاط  Multiple pointثـ نحدد مواقعيا عمى الشاشة
:
x x
x x
x x
د  -يستخدـ  divideلتقسيـ الخط المستقيـ الى عدد مف القطع متساوية في الطوؿ :
صٛج ٚظٓش انغٕال انتانٙ

divide

أ٘ اختٛاس انخظ انًغتقٛى انًشاد تقغ ًّٛانٗ ػذج قطغ

point

draw

select object to divide:

ٚغأل انثشَايذ ػٍ ػذد انقطغ انًشاد تقغٛى enter the number of segments: 4
انًغتقٛى نٓا
x

x

x

x

x

س  measure - :مشابو لالمر  divideولكنو يسأؿ عف طوؿ القطعة التي ترغب فييا

مف خالؿ السؤاؿ :

ويراد تقسيمو الى قطعتيف

اذا كاف طوؿ الخط  : 2000مثاؿ
Specify the length of segment: 1000

x

 -3استخداـ االـر Circle

x

:

أ -رسـ دائرة بداللة نصؼ القطر او القطر مثاؿ :
Command : circle
Specify center point for circle [3p /2p /ttr (tantan radius): 500,500
في حالة كتابة الرقـ مباشرة يأخذىا نصؼ Specify radius of circle or [diameter] :
قطر 111

اما اذا

D

اردنا القطر فنكتب حرؼ

X
: 2p ٍٛسعى دائشج تذالنح َقطت

-أ

Command : circle
Specify center point for circle [3p /2p /ttr (tantan radius): 2p
Specify first end point of circle's diameter

X

X
3p  تذالنح حالث َقاط-د

:
X
X

X
: ٍ َٔصف قطشٛ تذالنح يًاع-د

command :circle
Specify center point for circle or [3p/2p/ttr(tantan radius]: ttr
Specify point on object for first tangent of circle :
Specify point on object for second tangent of circle :
Specify radius of circle <40> :100

: تذالنح حالث يًاعاخ- س
 فتظٓش انشعانحtan,tan,tan ٙ حى االيش انفشػCircle  َختاسdraw يٍ قائًح
: حٛانتان
command : circle Specify center point for circle or [3p /2p /ttr (tan
tan
radius ) 3p Specify first point on circle :tan to

ُْٔا ٚؼهًُا انثشَايذ اَُا عٕف َضذد انذائشج تخالث يًاعاخ نذٔائش يؼهٕيح ٔنٓزا َالصع ٔرٕد
انؼثاسج
)(Tan to
أي يطمب تحديد الدائرة االولى والثانية والثالثة ثـ يرسـ الدائرة الجديدة بعد االنتياء مف

تحديد

نقاط

المماسات

الثالثة وذلؾ عف طريؽ مربع حوار صغير يظير بالمؤشر ليدؿ عمى تحديد نقطة التماس او
المماس وذلؾ عف طريؽ مربع حوار صغير يظير بالمؤشر ليدؿ عمى تحديد نقطة التماس او
المماس وليس شرط اف تكوف النقاط الثالثة عمى محيط دائرة التماس .

ط -رسـ دائرة مع دائرة مماس مف الداخؿ والخارج
:
نرسـ خط  -نرسـ دائرة بنصؼ قطر معموـ (نصؼ االولى) لرسـ دائرة اخرى بنصؼ قطر

مستقيـ

ناخذ ايعاز الخط ونركزه قرب اعمى نقطة في الدائرة اذا كاف التماس خارجي وابعد قميال =

عف اعمى نقطة اذا كاف التماس داخمي وننقر ثـ نمد الخط الى الدائرة االخرى وفي أي نقطة

.يظير شكؿ المماس ننقر عمييا .

: ( رسـ المستطيؿ او المربع باالمرRectangle)-4
Command : rectangle
Specify first corner point or [ chamfer / elevation / fillet / thickness /
width ]:
Specify first corner point or:
تحديد الزاوية االولى لممستطيؿ
عمؿ انحراؼ لاللضالع المكونة لممستطيؿ

Chamfer:
Elevation :

رسـ المستطيؿ عمى ارتفاع معيف مف المستوي أي في الفراغ

عمؿ تقويس لمزاوية المكونة لممستطيؿ

Fillet :

أي عمؿ سمؾ لممستطيؿ

Thickness :

Width :
اعطاء عرض لمخطوط المكونة لممستطيؿ
Specify other corner point or [ Area / Dimension / Rotation]: r
Specify rotating angle: 45

: (Box)  رسـ المكعب-

5

Draw
modeling
box
Specify first corner or center:
Specify other corner or [ cube / length] : c
Specify length:50
view—3d views –isometric
 االتؼادٙظٓاس انًكؼة حالحٜ

 في اشرطة االدوات فتظير عبارةA ننقر عمى حرؼ

Text  الكتابة-6

:
Specify first corner
ok
ٌانًكا
Specify second corner (Height/ justify/line
spacing/rotating/style/width) :
ok

 انًطهٕبَُٙقش ف
انًطهٕب
ٌ انًكاَُٙقش ف

َُقش ف ٙانًكاٌ انًطهٕب فتطٓش َافزج فٓٛا تؼذٚالخ انكتاتح (صزى انخظ َٕػّ نَّٕ يكاَّ )
ٔتؼذ االَتٓاء يٍ انكتاتح َُقش خاسد انُافزج فتظٓش انكتاتح ػهٗ نٕصح انشعى .

قائمة التعديل:

:Copy -1

Copy :

نمسؾ

:يؤشر الشكؿ المطموب استنساخو

Select object

Specify base point or [ Displacement ]<displacement> :
الرسـ مف أي نقطة ثـ نحركو الى

انًكاٌ انًطهٕب يغتًش ٍٚتانضغظ ػهٗ يفتاس انًأط اال ًٍٚحى َفهتّ ًٚٔ,كٍ انُقش ػذج
يشاخ ف ٙاياكٍ يتؼذد ارا كاٌ انًطهٕب اعتُغاط اكخش يٍ ٔاصذ .
 :Array -2ػٍ طشٚق ْزا االيش ٚتى تٕصٚغ انشعٕو تصٛغح يتكشسج ٔيُتظًح ػهٗ شكم
يغتطٛم أ شكم دائش٘:
ٚظٓش يشتغ صٕاس ف ّٛخٛاساخ ارا كاٌ انشكم يغتطٛم أدائش٘  ،صأٚح انذٔساٌ  ،اصذاحٛاخ
انشكم .
Array
Select object
ٚ : Mirror -3شعى انشكم انًطهٕب ػًم يشآج نّ ػهٗ انًضٕس انؼًٕد٘ أ االفقٙ
Mirror
Select object :
Specify first point or mirror line :
َؤشش َقطت ٍٛف ٙاػهٗ خظ انًضٕس ٔآخشٖ ف ٙاعفهّ حى َضغظ فٛظٓش انشكم انًطهٕب
ٚ : Offset - 4طهة ْزا االيش انًغافح ت ٍٛانشكم االٔل ٔانشكم انز٘ ٚشعى يٕاص٘ نّ
Offset
:
Specify offset distance or (through /erase/layer)<20.000>: 20
Select object to offset or [exit/undo] <exit>:
َؤشش انشكم انًطهٕب حى انٗ داخم انشكم أ خاسرّ  ًٍٛٚأ ٚغاس اػهٗ أ اعفم

ْ :Trim - 5زا االيش نهتُظٛف يٍ انضٚاداخ ف ٙانشعى نهخطٕط انًتقاطؼح:
Select object or <select all>:
َؤشش ػهٗ انخظ انًشاد اصانتّ [fence/ cross line /project/ edge erase /undo]:
فٛظٓش انشعى تٓزا انشكم

 Extend - 6نًذ خظ أ قٕط يؼ ٍٛانٗ خظ انتقاطغ انًقاتم نّ أ اكًال انقٕط انٗ
.
اتؼذ صذ
Extend :
Select object or <select all>:
[fence /crossing/project/edge /undo ]:
َؤشش ػهٗ انشكم انًشاد ايذادِ
يٍ اقشب َقطح انٗ خظ انتقاطغ

العمميات اليندسية:
تُصٛف خظ يغتقٛى يغ ٔضغ تؼذ انخظ :
َشعى انخظ َٔقف فَ ٙقطح ػهٗ انخظ ٚظٓش فٓٛا ,يٍ ششٚظ انضانح osnapتؼذ تفؼٛم ايش
.شكم يخهج فٓزا ْٕ يُتصف انًغتقٛى

 -2خظ ٕٚاص٘ خظ يغ ٔضغ تؼذ يائم :
Command: line
;>Specify offset distance or [through/erase/layer<though
َضذد انًغافح ت ٍٛانخطٍٛ
Select object to offset or[exit/undo<exit>:
َُقش ػهٗ انخظ حى َُقش ف ٙأ٘ يكاٌ اخش

 -3تقغٛى انًغتقٛى انٗ أ٘ ػذد يٍ االرضاء انًتغأٚح:
صٛج ٚظٓش انغؤال انتانٙ

divide

أ٘ اختٛاس انخظ انًغتقٛى انًشاد تقغ ًّٛانٗ ػذج قطغ

point

draw

select object to divide:

ٚغأل انثشَايذ ػٍ ػذد انقطغ انًشاد تقغٛى enter the number of segments: 4
انًغتقٛى نٓا

ٔ -4ضغ تؼذ صأٚح
Dimension :angular
Select arc, line, circle or <specify a vertex>:
Select second line:

 -4تُصٛف صأٚح  :سعى يخهج– تُصٛف اصذ تًقذاس َصف انضهغ َشعى دائشج انتًاط-
االضالع  -حى
draw-Circle: ttr
َؤشش ػهٗ انضهؼٍٛ
تانتُأب فٛظٓش سيض انًًاط حى
َؼظ
Specify radius of circle:
٘ يقذاس َصف انقطش

 -5تقغٛى صأٚح االٖ أ٘ ػذد يٍ االرضاء انًتغأٚح
نرسم الزاوية حى َشعى قٕط َٔقغى انقٕط تأيش

:
Draw – point – divide

Select object to divid:
َؤشش ػهٗ انقٕط انًشاد تقغًّٛ
ادخال ػذداالرضاء enter the number of segment:4
انًطهٕتح

 - 6تُصٛف دائشج يغ ٔضغ تؼذ انذائشج:
َشعى دائشج ٔتؼذ تفؼٛم ايش َ osnapؤشش ػهٗ يضٛظ انذائشج
ٔأ٘ يكاٌ ٚظٓش ف ّٛيخهج صغٛش فٛكٌٕ ْٕ خظ انُصف

:ى يغ ٔضغ تُؼذ انقٕطًٛظ قٕط اخش أ دائشج ٔخظ يغتقٚ سعى قٕط

7

command :circle
Specify center point for circle or[3p/2p/ttr(tan tan radius]: ttr
Specify point on object for first tangent of circle :
Specify point on object for second tangent of circle :
Specify radius of circle:

: ٍ يؼهٕيح ٔضهغٛتٚٔ سعى يخهج تضا-8

Draw—line-Specify first point : حَٚختاس َقطح انثذا500,500
Specify next point : @100<40
Specify next point : @100<140

: َشعى انذائشج حى:  سعى شكم يخًٍ داخم دائشج أ خاسرٓا- 9
Command: polygon enter number of side <4>:8
Specify center of polygon :
Enter an option [intecribed in circle /circumecribed about circle]<i>:
i
:َٙظٓش انشكم انخاٛ (فc ) ٔارا كتثُا صشف

10تقغٛى دائشج انٗ ػذد يٍ االرضاء انًتغأٚح:
َشعى خظ انًضأس حى َشعى دائشج تؼذْا َتثغ االيش انتان: ٙ
فُٛفتش يشتغ صٕاس َختاس يُّ َٕع انشكم ارا كاٌ يغتطٛم أشكم يتؼذد — Array
االضالع
حى َختاس اصذاحٛاخ َقطح انًشكض نهشكم ٔػذد االرضاء ٔصأٚح انذٔساٌ حى
Select object:

 -11سعى قٕط ًٚظ خط ٍٛيغتق:ًٍٛٛ
سعى يخهج– تُصٛف اصذ االضالع  -حى
َؤشش ػهٗ انضهؼٍٛ
تانتُأب فٛظٓش سيض انًًاط حى
َؼط ٙيقذاس َصف انقطش

draw-Circle: ttr
Specify radius of circle:

رسومات في االشكاؿ اليندسية
 -رسـ المسحاة :

نرسـ خط المحور بعد تفعيؿ امر

:

 orthoبعدىا

مف نقطة عمى المحور نرسـ خط طولو  25افقي ثـ خط الى االسفؿ طولو  100ثـ خط

آخر افقي طولو 90 ,بعدىا بأمر  ellipse .نرسـ شكؿ بيلضوي نحدد
Draw—ellipse –center:
Specify axis endpoint of ellipse or[arc/center]:c
وىي النقطة

(Specify center of ellipse:)1

وىي النقطة ()2

Specify endpoint of axis:
بعدىا ننقر عمى امر trim

Specify distance to other axis or [rotation]:

Trim :select object :
َؤشش ػهٗ االرضاء انًشاد يغضٓا نٛثقٗ ستغ
انشكم انثٛضٕ٘
Draw—line:
specify first point-: x
ًَذ خظ افق ٙيٍ َقطح ) (xتطٕل َصف قطش انذائشج انصغٛشج حى َغتًش تُفظ انطٕل خظ
ػًٕد٘ فتكٌٕ ْزِ انُقطح ْ ٙيشكض انذائشج انصغٛشج َُ.قش ػهٗ انُقطح  xحى َشعى دائشْا
َصف قطشْا ٔ 12تأيش َُ trimظف انضٔائذ .
mirror : select object :
َؼًم َافزج ػهٗ انشكم حى َؤشش ػهٗ انًضٕس َقطح فٙ
االػهٗ ٔاخشٖ اعفهّ حى
:فٛظٓش انشكم انخانج enter

2

x

1



سعى انًشٔصح :

هـ
و

ألي جا د ال م رك ز هـ
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