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 والمقصود باالحداثيات هو , هناك عدة طرق الدخال االحداثيات في البرنامج االوتوكاد

 .مكان وضع نقطه ما في شاشه الرسم 

تستعمل هذه الطريقه من اجل وضع نقطه ما : طريقه االحداثيات الديكارتيه المطلقه 1.

 . X,Yعلى شاشه الرسم استنادا الى االحداثيات 

(0,0(   )10,10(   )50,60(   )150,0(  )300,50 ) 

 طرق ادخال االحداثيات



10 , 10 

150 , 10 

150 , 60 
50  , 60 

 مثــــــــال



 نختار االمرline  فتظهر لدينا في شريط االوامر العباره التاليه: 

 _line Specify first point : 

 ثم نضغط  10,10والتي تطلب احداثيات النقطه االولى ولتكنEnter  فتظهر الرساله التاليه: 

 Specify next point or [ Undo]: 

 ثم نضغط  150,10والتي تطلب احداثيات النقطه التاليه ولتكنEnter  فتظهر الرساله السابقه: 

 Specify next point or [ Undo]: 

 ثم نضغط  150,60والتي تطلب احداثيات النقطه التاليه ولتكنEnter  فتظهر نفس الرساله السابقه: 

 Specify next point or [ Undo]: 

  ثم نضغط  50,60والتي تطلب احداثيات النقطه التاليه ولتكنEnter  وعند االنتهاء من الرسم نعود الى

 .فيتم االنتهاء من الرسم  10,10نقطه البدايه وهي 

 طريقه االحداثيات الديكارتيه المطلقه -1



 تعتمد هذه الطريقه على طول االجسام واالضالع او القطع المستقيمه الواصله ما

 .  Yاو على محور   Xويعتمد على فرق االحداثيات سواء على محور , بين النقاط 

 في هذه الحاله ندخل في موجه االوامر المعادله التاليه: 

 @X,y 

@140,0   /  @-100,0  /  @0,80  /  @0,-90 

 

 وهي دالله على وجود اطوال وليس نقاط احداثيات. 

 طرق االحداثيات الديكارتيه القطبيه -2



10 , 10 

140 

50 

100 

100 -  

 مثــــــــال



 لرسم الشكل السابق نقوم بما يلي /// مثال: 

 10,10وذالك باحدى طرق االختيار التي تم ذكرها سابقا ثم نحدد النقطه  lineنختار االمر 1.

 . Enterثم نضغط 

اي ان احداثيات هذه النقطه  140,0@نقوم بادخال قيمه طول المستقيم االولى وذالك بكتابه 2.

 Xوهي دالله  على ان طول القطعه المستقيمه على محور  140,0بالنسبه للنقطه السابقه هو 

 . Enterثم نضغط  0هو  Yوعلى المحور  140هو 

 . Enterثم نظغط  0,50@ندخل طول القطعه المستقيمه الثانيه وذالك بكتابه  3.

حيث ان اشاره السالب هي دالله  100,0-@ندخل طول القطعه المستقيمه الثالثه وذالك بكتابه 4.

 . Enterثم نضغط X على ان االتجاه هو باالتجاه االيسر للمحور 

 . Enterثم نضغط  10,10نعود الى نقطه البدايه وذالك بادخال االحداثيات 5.

 

 يجب في هذه الطريقه االنتباه الى اشاره الموجب والسالب //// مالحظه. 

 طرق االحداثيات الديكارتيه القطبيه


