محاضرات في برنامج اوتوكاد  2007ثالثي االبعاد – لطلبة المرحلة االولى – قسم هندسة الحاسبات
للعام الدراسي – 2018 – 2017الفصل الدراسي الثاني

اعداد  /م  .سامر دمحم الحداد
--- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ممدمـــــــــة -:
ٌعتبر برنامج  Auto CADمن البرامج المتمدمة فً عملٌة الرسم والتصمٌم على مستوى العالم وضهر فً عام
( 1980م ) وهو البرنامج االكبر مبٌعات فً العالم  ,وٌعتبر ممٌاس تماس به البرامج االخرى وتسعى للوصول الى
مستواه العالً والدلٌك  ,ولد اجرٌت علٌه عدة تطورات منذ ظهوره الول مرة .
ان  Auto CADهو برنامج متخصص للرسم والتصمٌم الهندسً باستخدام الحاسبة واالكثر شٌوعا فً العالم
لسهولته فً االستخدام والسرعه فً التنفٌذ .
ان االوامر التً سٌتم التطرق لها فً هذا الكراس هً االوامر االساسٌة فً البرنامج الرسم الهندسً والتً ٌمكن
من خاللها الحصول على المجسمات واالشكال الثالثٌة البعد  .وكٌفٌة التعامل معها من حٌث الرؤٌة واجراء
التعدٌالت علٌها
Auto CAD 2007 – 3D
التعرف على العناصر واالٌمونات الخاصة بالرسم الثالثً
االبعاد :
نظام الرؤٌة -:
لمد اتاح البرنامج نظام رؤٌة متطور جدا لٌمكن المستخدم
من مشاهدة العمل من زواٌا مختلفة واوجه مختلفة تمكنه
من العمل بسهوله مع الرسم من حٌث التعدٌل واالضافات
اوامر الرؤٌة تمسم الى لسمٌن
 -1ثنائٌة االبعاد ,وعددها ()6
))Left, Bottom, Right ,Front ,Back ,Top

 -2ثالثٌة االبعاد ,وعددها ()4
 :SW Isometricعرض امامً اٌسر
 SE Isometric:عرض امامً اٌمن
 :NE Isometricعرض خلفً اٌمن
 :NW Isometricعرض خلفً اٌسر
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ادٔاد انُظش ْزِ تؼطً حشٌخ نهًستخذو  ,ارا كبٌ ٌشسى ثُبئً االثؼبد ٔيٍ ثى ٌحٕل طشٌقخ انشؤٌخ انى ثالثٍخ
ٌٔستخذو ادٔاد انتحٌٕم ,أ ٌقٕو ثتغٍش انزأٌخ انى ثالثٍخ يٍ انجذاٌخ ٌٔستخذو أايش انشسى انثالثً انًجبششِ .
ادٔاد انشسى انثالثً انًجبشش-:
ٌٔتى استخذايٓب ثؼذ تحٌٕم اسهٕة انشؤٌخ انى ثالثً االثؼبد  ًْٔ ,تتضًٍ كم االشكبل ٔانًجسًبد ٌٔ ,تى انتؼبيم
يؼٓب يٍ خالل سطش االٔايش ٔاالجبثخ ػٍ االسئهخ انٕاسدح فٍّ ًٌ,كٍ انٕصٕل انٍٓب ثؼذح طشق .الحظ انشكم انتبنً
ٔسُقٕو ثتٕضٍح ْزِ االدٔاد ًْٔ كبنتبنً -:
-:Polysolid -1
ٌستخذو ْزا االيش نشسى جذساٌ ٔ,انتً ًٌكٍ اٌ تكٌٕ يستقًٍخ أ ػهى شكم اقٕاس ٌ,ستخذو االيش كبنتبنً:
Command: polysolid
سُحصم ػهى انشسبنخ انتبنٍخ
>_Polysolid Specify start point or [Object /height /width/justify] <Object
حٍث ٌطهت َقطخ انجذاٌخ نهشسى ,ثبالضبفخ انى خٍشاد يتؼذدح تسًح ثبجشاء تؼذٌم ػهى يٕاصفبد انشسى يٍ حٍث
االستفبع ٔانؼشض حٍث تكٌٕ انقٍى انفتشاضٍخ نهجشَبيج ًْ صفش دائًب .
مثال  /ارسم جدار طوله  80وحدة وبارتفاع  25وحدة وعرض  5وحدات .
Command :Polysolid
Command : h
Command : 25
Command : w
Command : 5
Command : @80<0

االمر )ٌ (Justifyستخدم لتهئٌة المسار الذي ٌعتمد علٌه البرنامج فً حساب االبعاد هل هو على الجانب االٌمن ام
االٌسر ام فً المركز ,علما ان الحالة االفتراضٌة هً المركز الحظ التالً :
Command : polysolid
Command : j
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تمكن هذه االداة من رسم الخطوط وااللواس ثالثٌة االبعاد الحظ الشكل التالً :

- :BOX -2
ٌمكن الوصول الى هذه االداة من الشرٌط ( )Modelingاو من المائمة :
Draw I Modeling I Box
نختار االداة ونحدد زاوٌة الركن االول للصندوق ثم زاوٌة الركن الثانً ومن ثم االرتفاع فٌتم رسم الصندوق .
مثال  /ارسم صندوق ابعاده 50 *50 *50
Command: Box
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وهنالن عدة خٌارات لرسم الصندوق باالعتماد على طول احد االضالع او كمكعب متساوي االبعاد او مركز
محدد مسبما .
Wedge - 3
ٌستعمل لرسم اسافٌن ثالثٌة االبعاد على شكل نماذج صلبة ٌ ,مكن الوصول لهذه االداة من خالل الشرٌط
( . ) Modelingان االسفٌن ٌمكن ان ٌكون مربع او مستطٌل كما فً الشكل التالً -:
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مثال  /ارسم االسفٌن الذي ابعاده  50*50 *100والذي نمطته بداٌته 30,30
Command: wedge
Specify first corner of wedge or(….) :50,50
Specify other corner: @100,50
Specify height:50

 - 4المخروطCone - :
ٌرسم مخارٌط  3dصلبة ذات لواعد دائرٌة او على شكل لطوع نالصةٌ ,مكن الوصول لألمر من خالل الشرٌط
 Modelingاو من خالل المائمة :
Draw i Modeling iCone
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مثال /:ارسم المخروط الذي لطر لاعدته  100وارتفاعه  100ومركز الماعدة .50,50
Command: cone
Specify center point of base or (…): 50, 50
Specify base radius or [Diameter]: 50
Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius]: 100

كما ٌمكن التحكم بممة المخروط من خالل الخٌار . Top radius
وهنان خٌاارت فرعٌة متعدد لرسم المخروط كما موضح فـً الرسـالة ادناه فـٌمكن رسـمه بواسـطة ثالثة نمـاط او
نمطتٌن او مماسـٌن ونصف لطر والخٌار األخٌر ٌرسم مخروطا ً لاعدته على شكل لطع نالص.
]Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical

 (5الكرةsphere - :
ٌرسم كرات ثالثٌة األبعاد على شكل نماذج صلبةٌ .مكن الوصول لألمر من خال ل الشرٌط  Modelingاو من خال ل المائمة:
Draw i Modeling iSphere

مثال  /:ارسم كرة مركزها النمطة  100,100ولطرها .120
Command: sphere
Specify center point or [3P/2P/Ttr]: 100,100
Specify radius or [Diameter]: d
Specify diameter: 120
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