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

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

 -6األسطوانةCylinder-:
ٌرسم اسطوانات ثالثٌة األبعاد ذات ممطع عرضً دائري او اهٌلٌجً علـى شـكل لطـع نـالصٌ ,ـتم الوصـول لألمـر
مـن خـال ل الشـرٌط  Modelingاو من خال ل المائمة:

Draw i Modeling iCylinder

ٌتم رسم األسطوانة من توفر ثال ث معطٌات هً مركز األسطوانة ونصف المطر او المطر بكامله واخٌرا األرتفاع .
مثال /:ارسم األسطوانة التً مركزها النمطة  150,150ونصف لطرها  80وارتفاعها .200
Command: cylinder
Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical] :150,150
Specify base radius or [Diameter]:80
Specify height or [2Point/Axis endpoint]:200

خٌاارت سطر األوامر الفرعٌة:
 :3pرسم األسطوانة بد اللة ثال ث نماط.
 :Ttrرسم األسطوانة بد لة مماسٌن ونصف المطر.

 :2pرسم األسطوانة بداللة نمطتٌن.
 :Ellipticalرسم سطوانة على شكل لطع نالص.

 - 7الدوالٌب Torus -:
ٌرسم نماذج دوالٌب صلبة ثال ثٌة األبعادٌ ,تم الوصول لألمر من خال ل الشرٌط  Modelingاو من خال ل المائمة:

Draw i Modeling iCylinder

ٌتم رسم الدو ب من توفر ثال ث معطٌات هً المركز ونصف المطر الكامل ونصف لطر األنبوب .
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اعداد  /م  .سامر دمحم الحداد
--- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مثال /:ارسم دوال ب مركزه النمطة  100,100ونصف المطر  150ونصف لطر األنبوب .30
Command: Torus
Specify center point or [3P/2P/Ttr] : 100,100
Specify radius or [Diameter]: 150
Specify tube radius or [2Point/Diameter]:30
خٌاارت سطر األوامر الفرعٌة:
 :3pرسم األسطوانة بداللة ثال ث نماط
 :2pرسم األسطوانة بداللة نمطتٌن  :Ttrرسم
األسطوانة بداللة مماسـٌن ونصـف المطر
.

 -8الهرمPyramid -:
ٌستخدم فً رسم إشكال هرمٌة صـلبة تتألـف مـن اربعـة اوجـه او اكثرٌ ,ـتم الوصـول لألمـر مـن خـال ل الشـرٌط
 Modelingاو مـن خال ل المائمة:
خٌاارت سطر األوامر :

Draw i Modeling iCylinder
Specify center point of base or [Edge/Sides]:

تحدٌد نمطة مركز الماعدة للهرم ,الخٌار ٌ sidesستخدم إلدخال عدد اوجه الهرم.
Enter number of sides <4>:
الرلم  4هو العدد اال فتراضً ألوجه الهرم ,بإمكانن إدخال العدد الذي تشاء .
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 سامر دمحم الحداد.  م/ اعداد
--- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specify base radius or [Inscribed]:
تحدٌد نصف لطر لاعدة الهرم
Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] :
. ٌمكننا من إنشاء هرم غٌر مدبب الممةTop radius  الخٌار,الخٌار األخٌر ٌحدد ارتفاع الهرم
: ارسم هرم ثمانً األوجه وحسب المعطٌات التالٌة/:مثال
250:* األرتفاع

35:* نص لطر الممة

75 :*نص لطر الماعدة

Command: pyramid
Specify center point of base or [Edge/Sides]: s
Enter number of sides <4>: 8
Specify center point of base or [Edge/Sides]: 100,100
Specify base radius or [Inscribed]: 75
Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] : t
Specify top radius: 35
Specify height or [2Point/Axis endpoint]: 250

مسمط أفمً للهرم
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--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- – 9الحلزون او النابضHelix - :
ٌستخدم لرسم األشكال الحلزونٌه والنوابض فً المستوى الثالثً األبعادٌ ,تم الوصـول لألمـر مـن خـالل الشـرٌط Modeling
او مـن خال ل المائمة:

Draw i Modeling iCylinder

*خٌارات سطر األوامر:
تحدٌد نمطة المركز

Specify center point of base

تحدٌد نصف المطر او المطر

]Specify base radius or [Diameter

تحدٌد نصف المطر او لطر الممة

]Specify top radius or [Diameter
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/twist]:

*تحدٌد ارتفاع الحلزون
الخٌاارت الفرعٌة لسطر األوامر:
ٌ : Turnsحدد عدد حلمات الحلزون

ٌ : Turns Height .حدد المسافة بٌن كل حلمة من حلمات الحلزون .

ٌ : Twistحدد اتجاه دوارن الحلمات اذا كان مع عمرب الساعة او بالعكس.
مثال /:ارسم حلزون مكون من  15حلمة ونصف لطر الماعدة والممة  25وبارتفاع 100ومركز .100,100
Command: Helix
Specify center point of base: 100,100
Specify base radius or [Diameter]: 25
Specify top radius or [Diameter]:25
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/twist]: t
Enter number of turns: 15
Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/twist]: 100
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--- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ادوات التحوٌل -:
هنالن خمس ادوات وفرها البرنامج لتحوٌل الرسم االبعاد الى ثالثً هً كالتالً:
 - :Extrude – 1البثك

ٌستخدم فً انشاء عناصر 3D
من خالل اعطاء بعد ثالث
لعناصر ثنائٌة البعد  ,مع
امكانٌة الحصول على
جوانب مائلة ( مخروطٌة ) .
ٌتم الوصول لألمر من
خالل الشرٌط Modeling
او من خالل المائمة .
Draw I modeling I
cylinder

او من خالل لوحة المفاتٌح ( ) Alt + DIXوٌعمل مع كافة االشكال الهندسٌة كالمربع والمستطٌل والدائرة وغٌرها ومع كافة
الخطوط بشرط ان تكون متصلة مع بعضها الحظ الشكل اعاله .
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