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  מימד דו  AutoCADקורס
 
 

 : מטרות

 ויועצים מהנדסים ,אדריכלים במשרדי כנדרש ממוחשב אדריכלי בשרטוט מיומנויות הקניית 

 וסקיצות עבודה תכניות ליצירת כלים הקניית 

 חדישה בטכנולוגיה ועבודה הבנה יכולת הקניית 

  התוכנה ממשק הכרת 

 אקדמיות  40מפגשים סה"כ  10

 קמפוס אשדוד   22.3.17תאריך פתיחה :הקורס יתקיים ביום ד ויפתח בתאריך  

 

AutoCAD 

  נושא

 תלת מימד,תוכניות חשמל,גרמושקה:  מגוון דוגמאות לישומי אוטוקאד

  zoom/pan/windowsselectפקודות  :השרטוט התמצאות במרחב

 Icons vs. commands   :הפעלת פקודות אוטוקאד

 קיצורי מקלדת, ביטול פקודה, הפעלה חוזרת, סיום פקודה

 חופשבשרטוט , פקודות שרטוט בסיסיות: פקודות

 .ניהול גירסאות, שמירת קובץ, קובץ חדש :ניהול קבצים

 

 

 

 
 יחסיות

1 

  :בתוכנההשונים הכרת אזורי העבודה 

ואזור , אזור סטטוס ושליטה, אזור הפקודות , קוביית ניווט, פאנל ניווט, עבודהכלי ,תפריטים

 השרטוט

 שרטוט מדוייק: קואורדינטות, אבסולוטיות, רלטיביות, פולריות, מרחק+כיוון

 פקודות: 

Draw  פקודות שרטוט מתפריטהמשך   

 
 
 
 
 

 

2 

Snaps 
לימוד הכלים השונים-הצמדויות  
 פקודות: 

Modify  מתפריטפקודות   
 

3 

Layers   - ניהול שכבות בשרטוט 
Properties  - תכונות של כל אובייקט 

מאפשרות לשלוט על הצבע עובי הקו  שכבות ותכונות
 , העתקת תכונות מאובייקט וסוג הקו בהדפסת השרטוט

    פקודות:  פקודות מתפריט כלי שרטוט - המשך
  הדפסה מהירה: הדפסת שרטוט 

 
 
  

4 

 באנגלית ובעיבריתניהול טקסט : 

 מתן מידות בתוכנית ,בודדות והמשכיות :  dimensions -ניהול מידות  

Leaders – אינפורמציה טכנית מילולית בתוך השרטוט 

Wipeout   -  מודגשותכלליות תכנון מתן הערות  –עננים 

 

 

5 

 

http://www.sce.ac.il/
mailto:tapuchi@sce.ac.il


 (ר"ע) שמעון סמי ש"ע להנדסה האקדמית המכללה

 חייג | www.sce.ac.il | 44207 00, בוטינסקי'ז אשדוד קמפוס | 00188 בזל פינת ביאליק שבע באר קמפוס

tapuchi@sce.ac.il |870-4466087 :טל' 80-0047488 | פקס 80-0047486 | נייד 

 

 

 יבוא בלוקיםהקמת ספריית בלוקים, :יצירת בלוקים, עריכת בלוקים,  בלוקים

Attributes + blocks : 
 יצירת בלוקים בעלי תכונות משתנות.

block-w : הוצאת חלק מהשרטוט לקובץ חדש 
 שימוש באובייקט מסוג טבלה בשרטוט : טבלאות
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 : הדפסת גליונות בקני מידה שונים layoutsעבודה ב 

Viewports   פתיחת חלונות ממרחב ההדפסות לתוך השרטוט 
 הכנת גליונות עבודה, גליונות : עריכת 
 לתוך גליון העבודה. פונקצית תאריך ושם קובץ הכנסת

7 

Plot styles – ועוביי קו ע"י הכנת טבלה להדפסה ניהול צבעים -בהדפסות 

 pdfהדפסה לקובץ                        

 ליצירת תלת מימד פשוט   thicknessשימוש בתכונת  –הקדמה לתלת מימד 
Views – .הצגת אובייקט תלת מימדי בהיטלים השונים + איזומטריה 

 ן

  match properties פקודת באמצעות מאפיינים העתקת
inquiry הוצאת 

8 

3D 

 עבודה בתלת מימד

Extrude, substruct, ucs  : פקודות  
9 

 3D  המשך 
materials שימוש בחומרים 

פקודות    loft, pipes 
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 11 פרוייקט גמר
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