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 خالصه نکات: 

 کنیم:ابعاد و استاندارد برگه به صورت زیر عمل میجهت ویرایش  -1

File  Page Setup 

 3D Colorsو گزینه  را انتخاب properties جهت نمایش رنگ قطعه بر روی کادر قرمز راست کلیک کرده -2

 را فعال نمایید.

 را انتخاب نمایید. Sheet Backgroundگزینه  Editجدول از منوی جهت تعریف  -3

 کنیم:فراخوانی عکس به صورت زیر عمل میجهت  -4

Insert  Object 

 کنیم:یبرای فراخوانی جدول از یک فایل دیگر به صورت زیر عمل م -5

Tools  Options  Mechanical Design  Drafting  Layout  Copy Background View  

Other Drawing 

ابتدا دستگاه را انتخاب  Front Viewبرای ایجاد نمای روبرو در دستگاه محلی پس از کلیک بر روی گزینه  -6

 کرده و سپس یک صفحه از مدل را انتخاب کنید.

 را انتخاب نمایید. Tile Verticallyگزینه  Windowجهت جابجایی راحت بین دو محیط از منوی  -7

تعداد مشخصی پارت ابتدا باید با کلید کنترل پارت ها را انتخاب کرده سپس یک برای ایجاد نمای روبرو از  -8

 صفحه را به عنوان نمای روبرو انتخاب کنید.

 برای جابجا کردن یک متن یا یک کادر در محیط درفتینگ از کلید شیفت استفاده نمایید. -9

هنگام ایجاد نمای روبرو به ها  خطوط ندید، خطوط محور، خطوط مرکز و رزوهپیش فرض برای نمایش  -11

 صورت زیر عمل کنید:

Tools  Options  Mechanical Design  Drafting  View 


