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מדריך פקודות
(מקש רווח)בחירה (G)צור קומפוננט 

(E)מחק  (B)דלי צבע

יד חופשית (L)קו

מלבן מסובב (R)מלבן

((C)עיגול  מצולע

קשת לפי רדיוס (A)קשת 

התייחסות' קשת דרך נק פאי

(M)הזזה  (P)משיכה/ דחיפה 

(R)סיבוב עקוב אחרי

(S)מידה קנה (F)מתאר מקביל 

(T)סרט מדידה  מידות

זויתמד  הערת טקסט

מיקום ראשית הצירים ממדיכיתוב תלת

(O)המבט זוית (H)הזזת המבט 

(Z)תקריב חלון התקרבות

מבט כללי מבט קודם

מיקום מצלמה מיקום עין התצוגה

שיטוט יצירת חתך

סרגל כלים
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:טיפ

מקל על השרטוטבהיטל על שימוש , בתחילת העבודה

מכוון את התצוגה במרחב התלת  היטל איזומטרי בהמשך 

.ממדי

מתאים בכל עת שרוצים לעבוד עם מבט שימוש בהיטלים 

ובמקרה שרוצים לעשות חתכים מימדי-תצוגה דו

מדריך פקודות

היטלים



SOLID-כלי ה

מדריך פקודות

Outer 
Shell

UnionIntersection Subtrac Trim Split



רכיבים דינמיים

מדריך פקודות

הפעלת הרכיבאופציות לשינוי מאפייני הרכיב



סגנון תצוגת פאה

מדריך פקודות

נסתר מרוסק

רנטגן

קווים ופאות

מונוכרום

מוצלל

קווים בלבדמרקם+ מוצלל



MOVE–פקודת הזזה 

(M)פקודת הזזה 

.Mהפקודה או על מקש איקוןלחץ על •

.קווים/ של קוקודקודקווים בודדים או קצה , ניתן להזיז משטחים שלמים•

ניתן להבחין כי הקווים והמשטחים מקבלים הדגשה כאשר מרחפים , המסךבעת •
.מעליהם

הדגשת הישות הפעילה מאפשרת לעבוד על הישות ללא צורך לבחור מראש עם כלי  •
.הבחירה



מחיקהפקודת  –Erace

(E)פקודת מחיקה 

.Eהפקודה או על מקש איקוןלחץ על •

CLICK>או קו שנרצה למחוק / יש לבחור אובייקט ו•



1תרגיל 

.עכשועם גג משולש מהפקודות שנלמד עד מדיתימיצרו קובייה תלת •

•250x450 cm

150cmגובה הקובייה •

90cmגובה המשולש •



2תרגיל 

פקודות3צרו חרוט באמצעות שימוש ב •

עיגול–1•

•2-PUSH / PULL

•3-MOVE



AUTOFOLDשמירה על מישור גאומטרי 

פקודה זו מאפשרת התרוממות של משטח פנימי תוך השלמת הקווים  •
.והמישורים החסרים

היא מאחדת את המשטח . הפעולה בעצם מייצרת את דביקות הגאומטריה•
.או הזזההתרממותאל זה שצמוד לו ומוסיפה את המשטחים הנוספים עת 

-בתוספת לחיצה על מקש הMOVEהכניסה לפקודה מתבצעת מתוך פקודת •
ALT



OFFSETפקודת 

Offset (F)–מתאר מקביל •

אשר יוצר קווים במקביל לתיחום  , OFFSETכלי נוף ובסיסי בתוכנה זו הוא ה •
(או קווים נבחרים) משטח שנבחר 

.  כלי זה הוא כלי אשר מתייחס לקווים•

י הזזת העכבר"הקווים יכולים להיווצר כלפי פנים או חוץ המשטח ע•



OFFSETפקודת 

Offset (F)–מתאר מקביל •

:רצף הפעולות•

יש ליצור מלבן כלשהוא במרחב השרטוט. 1•

OFFSET-לבחור את פקודת ה. 2•

והזיזו את הסמן פנימה או החוצה על מנת לקבוע  , על המשטחClickלחצו . 3•
את מיקום הקווים החדשים

Click-לסיום הקישו על ה. 4•
שיתבצע לאחר הזזת הסמן , י הזנת ערך מספרי"נין לתת ערך למרחק בין הקווים ע•

Enter-פנימה או החוצה לבסוף לחצו על ה



שכפול אובייקט

.MOVEפקודת העתקה נמצאת בתוך פקודת ההזזה •

Ctrlוהקישו פעם אחת MOVEהיכנסו לפקודת , כדי להפעיל מצב העתקה•
(אין צורך להחזיק את המקש)

למקום הרצוי כשיכפולהאבייקטאנו מזיזים את  Ctrlלאחר שהקשנו •



 Arrayיצירת מערך חזרות 

השכפול הראשוני הוא זה  , פקודת השכפול איננה מוגבלת לשכפול יחיד•
גם של המרחק וגם של , שקובע ת המרחק בין הצורות ואת הכיוון הערכים
(בחלק התחתון של המסך)מספר ההכפלות המופיע בתיבת הזנת הערכים 

Enter>השכפולים הרצוי ' ועל מסXהקישו , עם סיום השכפול הראשון•



הזזה בסיבוב-Rotateפקודת 

(  Q)–הזזה בסיבוב •

.משטח או גאומטריה סביב ציר נבחר, הפקודה מאפשרת סיבוב של קו•

:  מאפיינים בפקודה זו3ישנם •
(שתהווה את מרכז הסיבוב)הציר ' נק–1•

תחילת סיבוב–2•

זווית סיבוב–3•



הזזה בסיבוב-Rotateפקודת 

(  Q)–הזזה בסיבוב •

:רצף פקודות•
 ROTATEשרטט קו ובחר את פקודת ה •

.מרכז הסיבוב במרכז הקו/ הציר' אשר יקבע את נק, במרכז הקוClickהקש  •

'  בנק, אך מומלץ את הקו עצמו, אין הגבלה היכן, שני לתחילת הסיבובClickהקש •
.הקצה

:דרכים2-ניתן להמשיך ב•
לסיוםClickלהזיז את הסמן עד למקום הרצוי ולהקיש –1•

.לסיוםEnterולהקיש ( במעלות)להקיש ערך מספרי , להראות כיוון–2•



Flip Along–שיקוף מודל על גבי ציר 

.  מסוייםמשמעות שיקוף היא היפוך צורה על פני ציר •

ימני על Clickבעת הקשה Context Menuפקודה זו נמצאת בתפריט •
.האובייקט הנבחר

אדום או  , כחול)הפקודה תבקש את בחירת הציר שעליו יתבקש השיקוף •
מעלות על גבי הציר  180-הפקודה מסובבת את האובייקט ב, כלומר(. ירוק

(כתמונת מראה) הנבחר 

הפעולה מתבצעת רק על הרכיב  . הפקודה עובדת רק על משטחים ורכיבים•
.עצמו



Flip Along–שיקוף מודל על גבי ציר 

:רצף הפעולות •
ימני Clickי כניסה לפקודת הבחירה הקש "בחרו את גאומטריית המודל כולו ע. 1•

(ירוק/ כחול / אדום )ואת הציר הרצוי לשיקוף  Flip Alongבחר מהרשימה . 2•



Divideחלוקת קו למקטעים 

פקודה זו מחלקת קו למקטעים שווים ומצויה בתוך חלון התפריט שנפתח עם  •
(.Context Menuתפריט ) ימני Clickהקשת 

 Divideימני על הקו הרצוי ולבחור באופציה Clickיש להקיש •

אדום על גבי הקועיגוליםבצבעהזזת העכבר תציג •

המקטעים הרצויים ולסיום  ' כלומר לציין את מס, ניתן להזין ערך מספרי •
Enter–ללחוץ על ה 



הגאומטריה במודל" דביקות"עבודה עם 

כל גאומטריה מתחברת לגאומטריה הסמוכה אליה בצורה של  SketchUp-ב•
מעין דבק

,  כאשר חל שינוי באחד המשטחים, מאחר ולמשטחים סמוכים קו משותף•
.כל המשטחים הסמוכים מושפעים, כדון הזזה סיבוב או שינוי קנה מידה

SketchUpזו התנהגות בסיסית של התוכנה וזה מה שנותן •

התייחסות  שתיהיהכך , הזיזו אובייקטים תמיד מנקודה לנקודה: טיפ•
,                          ( קצה' נק)Endpointניתן לבחור בנקודת . מדוייקת
(מפגש' נק.)Intersectionאו (אמצע' נק) Midpointנקודת 



Componentרכיב סגור מסוג 

•Component הוא רכיב סגור שמאפשר שליטה על קווים ומשטחים כדי שלא
.  יחברו

כאשר רוצים להצמיד  שמתאיםלעבודהכך , דרך זו מבודדת אלמנט מהמודל•
.אלמנטים ולשמור על ייחודם

.וליצור ספריה לשימושלישמור, לשכפל, ניתן לערוךComponent-את ה•

.  עבודה עם רכיבים אלה שומרת על קבצים קטנים בנפחם•

.באוטוקדכמו  Blockהוא סוג של  Component-ה•



Componentרכיב סגור מסוג 

:אופן העבודה ליצירת הרכיב•

Selectבחירת המשטח או האובייקט על ידי פקודת . 1•

:שלוש דרכים להמשך. 2•
Make Componentהקשת מקש ימני על הצורה ובחירת . א•

במקלדתGלחיצה על . ב•

ICONלחיצה על ה. ג•



Componentרכיב סגור מסוג 


