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Plot 

 .Layout ההפקהתהליך של הכנת דף הלאחר סיום כל  מפעילים Plotאת הפקודה 
אך הדפסה מסוג זה דורשת ביצוע ,  ממצב מרחב המודלסרטוטהאפשר להדפיס את כל 

 . סרטוטמתאים לגודל ההחישובי קני מידה או לחלופין חישובי גודל הנייר 
לו  הגדרות זהות לאות נמצאזה בחלון .Plotשיח -לאחר הפעלת הפקודה ייפתח חלון הדו

 .פעם נוספתאין צורך להגדיר אותן לכן , Page Setupשיח - בחלון הדוהוגדרוש
 

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

Command: plot ↵ 
Ctrl + p 

 
    

 

 
 Plotשיח -חלון הדו

 
 .  ללא שינוי Plotשיח- בחלון הדותופיעומ Page Setupשיח -הגדרות שהוגדרו בחלון הדוהרוב כאמור 

 מידה להדפסה הגודל נייר ההדפסה וקנה , תוויין/מדפסתסוג : יש לוודא זאת במיוחד בהגדרות הבאות
  ).443'  בעמPage Setup Managerהגדרות בחלון ה אורי תאת ראה(

 
  חדש)CTB(הגדרת סגנון הדפסה 

להגדרת , New את השורה Plot style tableבחר בתוך פס הגלילה 
שיח -דוחר הלחיצה תופיע סדרה של חלונות לא. סגנון הדפסה חדש

 .)466' ראה בעמ( להגדרות סגנון ההדפסה
 

 Plot style tableלעריכת סגנון הדפסה קיים בחר מתוך פס הגלילה 

 .ולחץ על הסמל קיים סגנון 
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 סרטוט תמרכז את הCenter the plot זמינות האופציה
 לפי הערכים של סרטוטאו תמרכז את ה, בדף ההפקה
 . X,Y תהקואורדינטו

 
 

 
 אופציות נוספות להדפסה

 

Plot in background הדפסה ברקע 

Plot object lineweights  עובי שהוגדר בשכבותקווים בהדפסת 

Plot transparency הדפסת אובייקטים שהוגדרו כשקופים 

Plot with plot styles  סגנון הדפסהלפי הדפסה 

Plot paperspace last הדפסה לפי דף ההפקה האחרון 

Hide paperspace objects ניירה אובייקטים במרחב תהסתר 

Plot stamp on אם הוגדרה חותמתתפסהד  

Save changes to layout דף הפקהב הגדרות תרישמ  
  

ממצב ים סרטוט להדפסת זמינות Shade plot האופציות שבפס הגלילה
  .בלבד) Model Space (מרחב המודל

 לא זמינות בהדפסות ממצב Shade plotהאופציות שבפס הגלילה 
 ).Paper Space(מרחב הנייר 

ופציות אהקיימות  Shade plot  הגלילהבפס להמודממרחב הדפסה ל
 :הבאות

As displayed – על המסךיםכפי שמוצג או תמונה סרטוט הדפסת . 
Legacy wireframe – ממדי עם קווים נסתרים-תלת סרטוט הדפסת. 

Legacy hidden – ללא קווים נסתרים ממדי-תלת סרטוט הדפסת. 
 

רמת איכות את ת לבחור  מאפשרוQualityהגלילה האופציות שבפס 
 Custom האופציה .בהתאם לצורך, )רסטרים(תמונות הדפסה של ה
 .DPI ביחידות תמונותהת רמת איכות הדפסאת אפשרת לקבוע מ

 
 
 

 

 
  

להדפסת דף הפקה בחר .  בוחרים את שטח ההדפסהPlot areaבאזור 
ים סרטוטאופציות שימושיות בהדפסת שאר ה. Layoutאת האופציה 
 . בלבדModel Spaceממרחב המודל 

 .מסךהגבי על שמבט את ה מאפשרת להדפיס רק Displayהאופציה 
 .גבולות הניירבורטט ס מאפשרת להדפיס כל מה שExtentsהאופציה 
 שנבחר באמצעות סרטוט מאפשרת להדפיס קטע מהWindowהאופציה 

לחצן השיח -פציה יופיע בחלון הדולאחר הפעלת האו. חלון בחירה
Window ,המאפשר להגדיר שטח נבחר להדפסה.  

  

 .הדפסהלתקים ועה מספראת  קבע Number of copies בשדה
 

  

הפקה ההגדרות של דף האת  מאפשר לעדכן Apply to Layoutהלחצן 
  . בהגדרותים שינויPlotשיח -בחלון הדוחלו אם 

 

   .לחץ על הלחצן לפתיחת חלון תצוגה מקדימה לבדיקת התאמת ההגדרות
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 ! הערה
 . אין לשנות את קנה המידה להדפסה ממרחב הנייר

 .1:1קנה המידה להדפסה ממרחב הנייר חייב להיות 
 

 .ניירעל גבי ה שיודפסכל מה  אתלראות בתצוגה המקדימה אפשר 

 
 דוגמה של התצוגה המקדימה 

 

 PLT קובץ הדפסה יצירת
 

 . העתקותמשרדים אלה משתמשים בשירותים של מכוני. במשרדי תכנון רבים אין ציוד הדפסה מקצועי
ים סרטוטמהלקוחות את ההם מקבלים בדרך כלל . ים מתוכנות שונותסרטוטמכונים אלה מדפיסים 

התוכנה מאפשרת להכין . לאומיים-קובץ מסוג זה עומד בתקנים הבין. .*plt שמור בפורמטה בקובץ הדפסל
  .Plotשיח -חלון הדוב, קובץ הדפסה מסוג זה

 

 ה האופצי .plt.*יצירת קובץ הדפסה ל לזמינה Plot to fileה האופציאת סמן 
Plot to file קובץ להדפסה עם סיומת יוצרת *.plt .לחצן ה לחץ על ליצירת הקובץ

OK,שיח - בחלון הדו הנמצאPlot. 
 

 

שיח -לאחר האישור ייפתח חלון הדו
 .לשמירת הקובץ

שאר את הכתוב את שם הקובץ או 
שם ברירת . שם ברירת המחדל

 סרטוטקובץ השם המחדל יהיה זהה ל
 .עם תוספת של שם דף ההפקה

התוכנה מאפשרת להגדיר מראש את 
 ברירת המחדל לשמירת קובציתיקיית 

 שיח-בחלון הדו plt.* גיליונות הדפסה
Options�Files.  
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 PDFיצירת קבצים בפורמט 
 

 אפשר לפתוח באמצעות PDFפורמט . PDF לפורמט DWG סרטוטהתוכנה מאפשרת להמיר קובצי 
אך אפשר לכבות או  בצע שינויים אין אפשרות לPDFבקבצים בפורמט . Acrobat Readerהתוכנה 

 כל שכבה מכבים או מדליקים .רשימת השכבות תופיע בצדו השמאלי של המסך .להדליק את השכבות
 .צה על הסמל יבאמצעות לח

  Name ובחר מתוך פס הגלילה File�Plot הפעל את הפקודה PDF לפורמט סרטוטלהמרת 
  קבע את גודל הנייר ואשר את החלון לאחר בחירת האופציה. DWG to PDF.pc3את האופציה 

 .לביצוע המרה

 
 

 
 Acrobat Reader מוצג בתוכנת PDFפורמט ב סרטוט

 

 JPGיצירת קבצים בפורמט 
 

המקובל בכל התוכנות לעיבוד  ,JPG לפורמט הגרפי DWG סרטוטהתוכנה מאפשרת להמיר קובצי 
 ובחר מתוך פס File�Plotודה  הפעל את הפקJPG לפורמט סרטוטלהמרת  .תמונות ועריכה גרפית

לאחר בחירת האופציה קבע את גודל הנייר . PublishToWeb JPG.pc3 את האופציה Nameהגלילה 
 .המרההלביצוע  ואשר

 

 


