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Array 
 

 2012מגרסה 

 מערך מלבני בים / מאפשרת לשכפל אובייקטArrayהפקודה 
)Rectangular ( פולרימערך באו) Polar .( כמו כן הפקודה מאפשרת לשכפל

 הפקודה בניבמערך המל ).קשת או עקומה, קו(ים לאורך מסלול /אובייקט
 . לאורך שורות ועמודות,  העתקיםכמהמאפשרת להגדיר 

 

  Rectangular Array–שכפול אובייקטים במערך מלבני 

 

 הפעלת הפקודה
 )Icon(סמל  תפריט עליון ההרצוע מקלדת או קיצור מקלדת

Command:  array ↵ 

Command: ar ↵ 

 
  

 

 

אפשר גם לקבוע את מאפייני .  מאפייני השכפולשבהם קובעים את שלבים בכמהצעת ומבהפקודה 
בעת הזזת העכבר מתקבלת על המסך . השכפול בצורה דינמית באמצעות הזזת העכבר בכיוון הרצוי

 . השכפולתצוגה מקדימה של
 

Command: _arrayrect 
 

 בחירת אובייקטים. א

 Select object: Pick 1 + Pick 2 . לשכפולבחר אובייקט

 ↵↵↵↵ :Select object .אשר את הבחירה
 Associative Type = Polar  Associative = Yesהמידע על זמינות האופציה 

 

 קביעת נקודת הבסיס לשכפול. ב

 מיקום ואשר לקביעת  Bהקש על האות
 .שכפוללבסיס הנקודת 

Specify opposite corner for number of items  

or [Base point/Angle/Count] <Count>: B ↵↵↵↵ 
 Specify base point or [Key point] centroid>: Pick 3 .שכפולהבסיס לקבע את מיקום נקודת 

 

                    

  קביעת מספר שורות ועמודות. ג

 .ורות ועמודות לקביעת מספר שEnter  הקש
Specify opposite corner for number of items or  

[Base point/Angle/Count] <Count>: ↵↵↵↵ 

 ↵↵↵↵ Enter number of rows or [Expression] <4>: 3 .שכפוללשורות הקבע את מספר 

 ↵↵↵↵ Enter number of columns or [Expression] <4>: 5 .שכפוללעמודות הקבע את מספר 
 

 עמודותבין השורות ו הביעת מרחקים ביןק. ד

מרחק בין השורות ה לקביעת Enter  הקש
 .מרחק בין העמודותהו

Specify opposite corner to space items or  

[Spacing] <Spacing>: ↵↵↵↵ 

 .מרחק בין השורותהקבע את 
Specify the distance between rows or  

[Expression] <123>: 156  

 .מרחק בין העמודותקבע את ה
Specify the distance between columns or 

[Expression] <147>: 168 ↵↵↵↵ 
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  . מרחקים בין השורות ובין העמודות יוצגו העתקים בתוספת נקודות התפיסההלאחר קביעת 
 

 מאפיינים של השכפול באמצעות גרירת נקודות התפיסה שינוי. ה
 

 
 
 

 

שנקבע  ניהןבימרחק על ה ה תוך שמירעמודות תחסיר/תוסיףבצד ימין שה המשולשת תפיסהגרירת נקודת 
 על ה תוך שמירשורות תחסיר/תוסיףשבצד שמאל העליונה המשולשת תפיסה הגרירת נקודת  .'דבשלב 

  .'דהמרחק ביניהן שנקבע בשלב 
ם בין השורות מרחקיה מאפשרת לשנות את מערך העתפיסה המשולשות הנמצאות באמצהת נקודות רגרי
  .או בין העמודות באופן דינמי/ו

 בכל הכיוונים עמודותה/שורותה מספראת מאפשרת לקבוע למעלה בצד ימין שנקודה המרובעת הגרירת 
 .מיקום נקודת הבסיס שבצד שמאל למטה מאפשרת להזיז את נקודה המרובעתהגרירת  .זמנית בו

 

 . לסיוםEnter  הקש
Press Enter to accept or [Associative/Base  

point/Rows/Columns/Levels/eXit]<eXit>: ↵↵↵↵ 

 

 
 

  . כפי שהוסברמערך שכפול אפשר לערוך לאחר ביצוע הפקודה באמצעות בחירתו וגרירת נקודות התפיסה

 

 מספרשינוי 
 השורות

 רחקמהשינוי 
 בין השורות

 מרחק השינוי 
 בין העמודות

 מספרשינוי 
 העמודות

 מיקוםשינוי 
 נקודת הבסיס

 מספרשינוי 
 העמודות/שורותה
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 תוספות
 

 'תוספת לשלב ב
 

בברירת המחדל השכפול נעשה בצורה . תיים בזוו/ לשכפל אובייקטת מאפשרAngleהאופציה 
 .וגונליתתראו
 .)ממד-האופציה שימושית בתלת ( תקבע את נקודת הבסיס במרכז האובייקטCentroidפציה והא

 . המשוכפלבאובייקטנקודות הקיימות ה מתוך מאפשרת לבחור נקודת בסיס Key pointהאופציה 
 

 ' ד- ו'גתוספת לשלב 
 

 . העתקים לפי נוסחהמספר מאפשרת לקבוע Expressionהאופציה 
 

 'ה לשלבתוספת 
 

לבצע עריכת שכפול לאחר ביצוע מאפשרת ) Yes –ברירת המחדל (במצב זמין   Associativeהאופציה 
 .' ראה שלב ה–הפקודה באמצעות גרירת נקודות התפיסה 

 

 !טיפים

 

כל ההעתקים שבשכפול מהווים אובייקט  )Yes( זמינה Associative האם האופצי �

 . Explodeה ד באמצעות הפקואותו אפשר לפרק .אחד
ר ח לאעצמאי אובייקט ה יהיקכל העת )No( לא זמינה Associative האם האופצי �

 .השכפול
 לצפות בסרטון המופעל לאחר הצבת הסמן על סמל הפקודה להמחשת הנושא אפשר �

 . במשך יותר משתי שניותDrafting & Annotationבסביבת העבודה 

 
 

 
 Polar Array –שכפול אובייקטים במערך פולרי 

 

 )Icon(סמל  תפריט עליון הרצועה מקלדת או קיצור מקלדת

Command:  array ↵ 

Command: ar ↵ 

 

 

 

 

 או °360מלא סיבובי מילוי ב אפשר לבצע שכפול .סביב נקודהים /אובייקטהפקודה מאפשרת לבצע שכפול 
מספר העתקים או לפי הזווית בין הים לפי /קטיישכפל אובלהפקודה מאפשרת גם . לוימיהלפי זווית 

 .העתקיםה
 

בעת הזזת . לקבוע את מאפייני השכפול בצורה דינמית באמצעות הזזת העכבר בכיוון הרצויגם אפשר 
 .העכבר מתקבלת על המסך תצוגה מקדימה של השכפול

 

מאפשרת לבצע עריכת שכפול לאחר ביצוע ) Yes –חדל ברירת המ( במצב זמין  Associativeהאופציה
 .תפיסהההפקודה באמצעות גרירת נקודות 
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 . ותפת לכל שלוש הדרכיםשהטבלה הראשונה מ. להלן הסבר על אופן ביצוע הפקודה בשלוש דרכים
לאחר הסבר של כל אחת מהדרכים . רת אחת הדרכים לביצוע הפקודהבבכל טבלה בעלת רקע אפור מוס

 . דוגמהמוצגת
 

Command: _arraypolar 

 Select objects: Pick 1 + Pick 2 .בחר את האובייקט לשכפול

 ↵↵↵↵ :Select objects .אשר את הבחירה
 Associative Type = Polar  Associative = Yesהמידע על זמינות האופציה 

 .מעגליהשכפול הקבע את מיקום מרכז 
Specify center point of array or  

[Base point/Axis of rotation]: Pick 3 

 

 שכפול מעגלי עם מילוי מלא. א

 .ואשר) כולל המקור(העתקים ה מספרקבע את 
Enter number of items or [Angle 

between/Expression] <4>: 6 ↵↵↵↵ 

 .°360מלא סיבובי לוי י לשכפול במEnter  הקש
Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw)  

or [EXpression] <360>: ↵↵↵↵ 

 .אשר ביצוע השכפול
Press Enter to accept or [ASsociative/Base 
point/Items/Angle between/Fill  

angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>: ↵↵↵↵ 
 

 

 

 
וקביעת ) 1+2(בחירת האובייקט 

 )3(מיקום מרכז שכפול 
 שכפול מלא עם שישה העתקים

 

 )בהמשך לטבלה הראשונה( העתקים ה ומספרהעתקים הזווית בין השכפול לפי . ב

 . ואשר Aהקש על האות
Enter number of items or [Angle 

between/Expression] <4>: A ↵↵↵↵ 

 .העתקיםהקבע את ערך הזווית בין 
Specify angle between items  

or [EXpression] <90>: 30 ↵ 

 . ואשר)כולל המקור (העתקיםמספר הקבע את 
Specify number of items or  

[Fill angle/Expression] <4>: 5 ↵ 

 .אשר ביצוע השכפול
Press Enter to accept or [ASsociative/Base 
point/Items/Angle between/Fill  

angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>: ↵↵↵↵ 
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 )1+2(בחירת האובייקט 
 )3(וקביעת מיקום מרכז שכפול 

   ביניהם°30ם בזווית יעם חמישה העתק שכפול

 
 )בהמשך לטבלה הראשונה( העתקים ה ומספרמילוי השכפול לפי זווית . ג

 .ואשר) כולל המקור(העתקים מספר הקבע את 
Enter number of items or [Angle 

between/Expression] <4>: 6 ↵↵↵↵ 

 .קבע את זווית המילוי
Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw)  

or [EXpression] <360>: 270 ↵↵↵↵ 

 .אשר ביצוע השכפול
Press Enter to accept or [ASsociative/Base 
point/Items/Angle between/Fill  

angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>: ↵↵↵↵ 
 

 

 

 

 

 )1+2(בחירת האובייקט 
 )3(וקביעת מיקום מרכז שכפול 

  °270  מילוים בזוויתי העתקשישהעם  שכפול

 

 תוספות
 

 .שכפול לפי התאמה אישיתהנקודת מרכז את מאפשרת לבחור  Base Pointהאופציה 
 .Key point - וCentroid: וד שתי אופציותלאחר הפעלת האופציה יוצגו ע

 ).ממד-האופציה שימושית בתלת( תקבע את נקודת הבסיס במרכז האובייקט Centroidהאופציה 
 . מאפשרת לבחור נקודת בסיס מתוך הנקודות הקיימות באובייקט המשוכפלKey pointהאופציה 
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 .ההעתקים לפי נוסחה מאפשרת לקבוע את מספר Expressionהאופציה 
 מאפשרת לבצע עריכת שכפול לאחר ביצוע) Yes –ברירת המחדל ( במצב זמין  Associativeהאופציה

 . הפקודה באמצעות גרירת נקודות התפיסה
בברירת המחדל האופציה נמצאת ). Yes( תהיה זמינה Associativeנקודות התפיסה יוצגו אם האופציה 

 AS לדת ביעת כל הגדרות השכפול באמצעות הקאת מצב האופציה אפשר לשנות לאחר ק. במצב זמין
  .ואישור

 

Press Enter to accept or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill 

angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>: AS ↵↵↵↵ 

 

 
 
 

ת ובעת גרירת הנקוד. )'ג', ב', א(בסיום ביצוע הפקודה יוצגו נקודות תפיסה בהתאם לסוג השכפול המעגלי 
 . אפשר לראות על המסך את השינויים במילוי תוך כדי הזזת העכבר

הצמודה גרירת הנקודה המרובעת העליונה . גרירת הנקודה המשולשת מאפשרת לשנות את זווית המילוי
גרירת הנקודה .  השכפולמבוצעמעגל שסביבו ה לשנות את ערך רדיוס מאפשרתלאובייקט המקורי 

 .מאפשרת לשנות את מיקום מרכז השכפולהמרכזית 
 

 !טיפים

 

כל ההעתקים שבשכפול מהווים אובייקט  )Yes( זמינה Associativeאם האופציה  �
 . Explodeה ד באמצעות הפקואותו אפשר לפרק .אחד

עצמאי לאחר  אובייקט ה יהיקכל העת )No( לא זמינה Associativeאם האופציה  �

 .השכפול
 סמל הפקודה עלצפות בסרטון המופעל לאחר הצבת הסמן  ללהמחשת הנושא אפשר �

 . במשך יותר משתי שניותDrafting & Annotationבסביבת העבודה 

 

 

 
 
 
 

 ית המילויוזושינוי 

מיקום מרכז שינוי 
 סיבובישכפול 

 רדיוס שינוי 
 סיבובישכפול 


