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 نکات تکمیلی: 

  استفاده کرد.  laبا تایپ کردن عبارت  Layerبرای ایجاد الیه بندی می توان از دستور  -1

 

 استفاده می شود. Line to scale (LTS)بزرگ کردن خطوط تقارن از فرمان برای  -2

 فعال باشد. Costumizationاز قسمت   Line widthبرای مشخص شدن ضخامت خطوط باید گزینه  -3

 را در صفحه کیبورد تایپ نمایید. elعبارت اختصاری  Ellipseبرای فعال کردن دستور  -4

 را در صفحه کیبورد تایپ نمایید. polعبارت اختصاری  polygonبرای فعال کردن دستور  -5

 را در صفحه کیبورد تایپ نمایید. fحرف  filletبرای فعال کردن دستور  -6

 را انتخاب نمایید. polylineبرای ایجاد یک فیلت یکسان روی همه لبه ها از پایین صفحه  -7

 

 را فعال نمایید. No Trimبرای عدم حذف لبه های یک چند ضلعی هنگام ایجاد فیلت گزینه  -8

 

. برای این منظور باید نمودبرای تریم کردن قسمت های اضافی خطوط استفاده  از دستور فیلت می توان -9

 کلید شیفت را نگه داشته و روی خطوط مورد نظر کلیک کنید.

 را در صفحه کیبورد تایپ نمایید. chaعبارت اختصاری  Chamferبرای فعال کردن دستور  -11

را در صفحه  design centerمخفف  DCبرای انتقال الیه های تعریف شده به یک ترسیمه دیگر عبارت  -11

رد نظر خود را کلیک کرده و الیه مو layersبر روی  open drawingتایپ نموده و در پنجره باز شده از تب 

 انتخاب نمایید.
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