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فصل اٍل:آضٌایی تا فضای 3تؼذی ٍ ًَاس اتضاسّا

دس اتتذای کاس ,تا استفادُ اص ًَاس کشکشُ ای workspace
تِ حالت

فضای اتَکذ سا اص حالت

دس هی آٍسین
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فصل دٍم:گام ّای اٍل قثل اص هذل ساصی
فشاخَاًی ًَاس اتضاس ّای کاستشدی تشای 3Dcad
اتتذا سٍی یکی اص ًَاس اتضاّای هَجَد دس فضا کلیک ساست هیکٌین تا هٌَی ًَاس اتضاس ّا ظاّش ضَد
سٍی ًَاس افضاس  modelingکِ ضاهل دستَسات حجن ساصی هیثاضذ کلیک چپ هیکٌین

سٍی ًَاس افضاس  solid editingکِ ضاهل دستَسات  editتشٍی احجام هذل ساصی ضذُ هیثاضذ کلیک چپ هیکٌین

سٍی ًَاس افضاس  orbit,visual stylesکِ ضاهل دستَسات تغییش فضا اص حالت 2تؼذی تِ حالت  3تؼذی ٍ تلؼکس ٍ ّوچٌیي
گشدش دٍس احجام هیثاضذ کلیک چپ هیکٌین

تؼذ اص جا گزاسی ًَاس اتضاسّا .اص پالى اصلی کپی گشفتِ ٍ الیِ تٌذی اًجام هیذّین
ًکتِ :الیِ تٌذی دس فضای 3تؼذی ّواًٌذ  2تؼذی هیثاضذ ٍ پیطٌْاد هیطَد الیِ ّا تا پیطًَذ  3dرخیشُ ضًَذ
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فصل سَم:کاس تا دستَسات ًَاس اتضاس visual styles

دستَس  2d wireframeکِ فضای اتَکذ سا تِ حالت  2تؼذی ٍ سیوی تثذیل هیکٌذ
دستَس  3d wireframeکِ فضای اتَکذ سا تِ حالت  3تؼذی ٍ سیوی تثذیل هیکٌذ
دستَس  3d hiddenکِ فضای اتَکذ سا تِ حالت  3تؼذی ٍ هخفی تثذیل هیکٌذ
دستَسات  3d conceptualٍ3d realisticکِ فضای اتَکذ سا تِ حالت  3تؼذی ٍ ٍاقؼی تثذیل هیکٌذ

فصل چْاسم :کاس تا دستَسات ًَاس اتضاس modeling

دستَس  poly solidکِ تا تٌظیوات الصم تشای تشسین دیَاس ضکستِ .دس ٍ پٌجشُ هیتَاى استفادُ ًوَد
دس فصل ّطتن تٌظیوات هشتَط اًجام ضذُ است
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احجام آهادُ ّوچَى …box.wedge.sphere

دستَس  extrudeکِ تشسیوات  2تؼذی یکپاسچِ سا تِ احجام 3تؼذی تثذیل هیکٌذ
ًکتِ:تشسیواتی کِ تا ایي دستَس تشای حجن ساصی اًتخاب هیطًَذ تایذ یکپاسچِ تاضٌذ دس غیش صَست تا دستَس  bpolyتشسیوات
سا یکپاسچِ کٌیذ

سٍش کاس تا دستَس :boundaryدس خظ فشهاى  commandحشٍف  boتایپ هیکٌیذ تا پٌجشُ تٌظیوات تاص ضَد.تؼذ سٍی هشتغ
pick

کلیک چپ کشدُ.حال ٍاسد صفحِ اتَکذ ضذُ ٍ هکاى ًوای هَس سا ٍسظ تشسین تشدُ ٍ کلیک

چپ ٍ تؼذ سا هی صًین.
دستَس  press/pullکِ تشسیوات  2تؼذی سا تِ احجام 3تؼذی تثذیل هیکٌذ
ًکتِ:ایي دستَس تواهی تشسیوات سا تِ حجن تثذیل هیکٌذ ٍ تش خالف ً extrudeیاص تِ یکپاسچگی تشسیوات ًذاسد

6

دستَس  sweepکِ تا یک هقغغ ٍ هسیش حشکت .هیتَاى حجن پیچیذُ هذل ساصی کشد
سٍش اًجام:اتتذا هقغغ 2تؼذی کلیک چپ تؼذ ساست هیضًین.حال هسیش حشکت سا اًتخاب هیکٌین.تایذ تَجِ داضت هقغغ ٍ هسیش
صیاد تضسگ ٍ پیچیذُ ًثاضذ.

دستَس  revolveکِ تا تشسیوات  2تؼذی .هیتَاى حجن پیچیذُ هذل ساصی کشد

دستَس  loftکِ تا چٌذ تشسین  2تؼذی  .هیتَاى حجن پیچیذُ هذل ساصی کشد
سٍش اًجام:تواهی تشسیوات تا کلیک چپ اًتخاب ٍتؼذ کلیک ساست ٍ  ENTERهیضًین.اص هٌَی تاص ضذُ حالت ًشم smoothیا
ضکستِ سا اًتخاب هیکٌین
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دستَس  unionکِ احجام سا یکی ٍ یکپاسچِ هیکٌذ
سٍش اًجام:تؼذ اص اًتخاب دستَس تواهی احجام تا کلیک چپ اًتخاب ٍ تؼذ اص آى کلیک ساست هیضًین

دستَس  subtractکِ احجام سا اص ّن تفشیق هیکٌذ
سٍش اًجام:تؼذ اص اًتخاب دستَس حجن اصلی سا کلیک چپ ٍ ساست ٍ تؼذ حجن فشػی سا کلیک چپ ٍ ساست هیضًین
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دستَس  intersectکِ اص احجام اضتشاک هیگیشد
سٍش اًجام:تؼذ اص اًتخاب دستَس تواهی احجام تا کلیک چپ اًتخاب ٍ تؼذ اص آى کلیک ساست هیضًین

دستَس  3D moveکِ حشکت احجام دس  3جْت  X.Y.Zاستفادُ هیکٌین
سٍش اًجام:تؼذ اص اًتخاب دستَس تواهی احجام تا کلیک چپ اًتخاب ٍ تؼذ اص آى هکاى ًوای هَس سا سٍی یکی اص جْت
ّای X.Y.Zحشکت هیذّین.
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دستَس  3D Rotateکِ حشکت احجام دس  3جْت  X.Y.Zاستفادُ هیکٌین
سٍش اًجام:تؼذ اص اًتخاب دستَس تواهی احجام تا کلیک چپ اًتخاب ٍ تؼذ اص آى هکاى ًوای هَس سا سٍی یکی اص جْت
ّای  X.Y.Zتچشخاًین

دستَس  3D Alignکِ احجام سا هیتَاى ّن تشاص کشد
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دستَس  3D Arrayکِ اص احجام هیتَاى تصَست هستغیلی یا دایشُ ای تِ ّش تؼذاد کپی گشفت

فصل پٌجن :کاس تا دستَسات ًَاس اتضاس solid Editing

دستَس  Extrude Facesکِ هیتَاى صفحِ حجن هذل ساصی ضذُ سا تغییش ٍ جاتجا کشد

تا هشاجؼِ تِ ًَاس  commandهیتَاى حالت ّای دیگش ایي فشهاى سا اًجام داد
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دستَس  Move Facesکِ هیتَاى صفحِ حجن هذل ساصی ضذُ سا جاتجا کشد

ًکتِ:صهاًی کِ صفحِ هَسد ًظش تا دستَس  move faceتغییش هیذّین صفحِ تاتغ حجن تغییش هیکٌذ .ضکل سثض

قثل اص

تؼذ اص

ٍ صهاًی کِ صفحِ هَسد ًظش سا تا دستَس  extrude faceتغییش هیذّین تاتغ حجن تغییش ًویکٌذ ٍ صفحِ یک سغح افقی دس ًظش گشفتِ

هیطَد .ضکل قشهض

قثل اص

تؼذ اص
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دستَس  offset Facesکِ هیتَاى صفحِ هَسد ًظش حجن هذل ساصی ضذُ ساتا یک اًذاصُ هطخص ٍ تؼییي ضذُ دس ّوِ
جْات جاتجا کشد

دستَس  delete Facesکِ هیتَاى صفحِ هَسد ًظش حجن هذل ساصی ضذُ سا خزف کشد

دستَس  Rotate Facesکِ هیتَاى صفحِ هَسد ًظش حجن هذل ساصی ضذُ سا ّوِ جْات چشخاًذ

دستَس  taper Facesکِ هیتَاى صفحِ هَسد ًظش حجن هذل ساصی ضذُ سا ضیة داس کشد
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سٍش اًجام:تؼذ اص اًتخاب دستَس صفحِ هَسد ًظش کلیک چپ ٍ ساست هیضًین تا صفحِ اًتخاب ضَد

دستَس  copy Faceکِ هیتَاى صفحِ هَسد ًظش حجن هذل ساصی ضذُ سا کپی کشد

دستَس  color Facesکِ هیتَاى صفحِ هَسد ًظش حجن هذل ساصی ضذُ سا سًگ آهیضی کشد
سٍش اًجام:تؼذ اص اًتخاب دستَس صفحِ هَسد ًظش کلیک چپ ٍ ساست هیضًین تا صفحِ  selet colorتاص ضَد ٍ سًگ
هَسد ًظش اًتخاب هیطَد

قثل اص

تؼذ اص
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دستَس  fillet Edgeکِ هیتَاى لثِ هَسد ًظش حجن هذل ساصی ضذُ سا خن کشد

دستَس  Chamfer Edgeکِ هیتَاى لثِ هَسد ًظش حجن هذل ساصی ضذُ سا پخ کشد

دستَس  shellکِ هیتَاى حجن هذل ساصی ضذُ سا تَخالی کشد
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فصل ضطنًَ :اس اتضاسorbit,view
دستَسات  orbitکِ هیتَاى دٍس احجام چشخیذ ٍ اص ًوای دلخَاُ احجام سا دتذ

ًکتًِ:گْذاضتي ّوضهاى کلیک  ٍ shiftغلتک ٍسظ هَس دستَس  orbitسا اجشا هیکٌذ

Box view cube
جؼثِ ًوا کِ سوت ساست تاالی صفحِ اتَکذ ٍاقغ ضذُ است کِ هیتَاًذ ًواّای هختلفی اص هذل ساصی سا ًطاى دّذ

فصل ّفتن:دستَسات کاستشدی()flat shot-usc
دستَس  flat shotکِ هیتَاى حجن هذل ساصی ضذُ سا تِ تشسیوات  2تؼذی(ًوا.هقغغ.پشسپکتیَ) تثذیل کشد.
سٍش اًجام :دس خظ فشهاى  commandدستَس  flat shotسا تایپ هی کٌین تا پٌجشُ تٌظیوات تاص ضَد
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تغییش دادُ ٍ هکاًی تا ًام دلخَاُ تشای رخیشُ

سا تِ حالت

تشداضتِ ضَد ٍ دس آخش دستَس

ساصی اًتخاب کٌیذ دس هشحلِ تؼذی تیک

صدُ ضَد.حال تِ

هسیشی کِ فایل رخیشُ ضذُ است سفتِ ٍ فایل سا تاص هیکٌین.اگش تشسین دس صفحِ ًثاضذ کافی است سٍی غلتک هَس داتل کلیک
کٌین

قثل اص تغییش

تؼذاص تغییش

ًَاس اتضاس usc
تصَست پیص فشض  x , yدس ساستای افق ٍ  zدس ساستای ػوَد هیثاضذ.تَسظ ایي دستَس هیتَاى ساستای  zسا تغییش ٍ دس
جْات افقی قشاس داد.
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فصل ّطتن:توشیٌات

اتتذا اص پالى اصلی کپی گشفتِ ٍ صفحِ جذیذ تاص کشدُ ٍ پالى خام تذٍى هثلواى ٍ اًذاصُ گزاسی سا تِ ایي صفحِ اًتقال هیذّین.

تشسین دیَاس:
تا دستَس poly solid

press/pull ,

 box ,دس ًَاس اتضاس  modelingهیتَاًیذ دیَاس سٍی پالى هذل ساصی کٌیذ.

تٌظیوات  : poly solidعثق ایي پالى دٍ عثقِ -تؼذ اص اًتخاب دستَس دس ًَاس فشهاى  commadپاییي صفحِ استفاع.ضخاهت
دیَاس سا تِ ایي صَست ( (H: enter:3)-(W:enter:0.2)-(J:enter:leftتایپ کٌیذ
حال ها دیَاسی تا استفاع  3هتش.ضخاهت  22ساًتی ٍ هحل ضشٍع اص سوت چپ تِ ساست هیثاضذ

ًکتِ:اگش تخطی اص پالى هٌحٌی تَد هیتَاًیذ اص دستَس ّ ٍ Press/pullوچٌیي .تشای کف ٍ تشاس ٍ پلِ ّن هیتَاى اصیي فشهاى
استفادُ ًوایذ
سٍش اًجام  :تؼذ اص اًتخاب دستَس کافیست هکاى ًوای هَس سا دس هحل تشسین دٍ تؼذی تشدُ ٍ کلیک چپ صدُ تا هحل هَسد
ًظش ًقغِ چیي ضَد .دس ایي ٌّگام  enterسا صدُ ٍ استفاع هَسد ًظش سا تایپ هیکٌیذ.الضاها تشسین تایذ تستِ ٍ سٍی سغح صهیي
تاضذ

18

تشسین دسب ٍ پٌجشُ:
تا دستَس poly solid

press/pull ,

 box ,دس ًَاس اتضاس  modelingهیتَاًیذ دس ٍ پٌجشُ سٍی پالى 2تؼذی هذل

ساصی کٌیذ.
تٌظیوات  : poly solidعثق ایي پالى دٍ عثقِ -تؼذ اص اًتخاب دستَس دس ًَاس فشهاى  commadپاییي صفحِ استفاع.ضخاهت
دیَاس سا تِ ایي صَست ( (H: enter: 1.5)-(W :enter: 0.22)-(J :enter: cتایپ تکٌیذ

حال ها پٌجشُ تا استفاع  9..هتش.ضخاهت  22ساًتی(چَى ضخاهت پٌجشُ تایذ اص دیَاس تیطتش تاضذ تا داخل دیَاس هخفی ًطَد ٍ
هحل ضشٍع اص ٍسظ خظ پٌجشُ هیثاضذ.دس ایي ٌّگام عَل پٌجشُ عی کٌیذ ٍ  enterسا تضًیذ(.ضکل چپ)
تشای استفاع ٍ  okbپٌجشُ اص  3d moveهیتَاًیذ استفادُ کٌیذ(.ضکل ساست)

تواهی ایي هشاحل تشای هذل ساصی دسب ّن هی تَاًیذ تکاس تثشیذ ٍلی استفاع  hسا اص  9..تِ  2.9تغییش دّیذ

تشسین سقف ضیثذاس:
تِ سٍش پالى ضیة تٌذی ٍدستَس  boxیا press/pull
اتتذا یک حجن تِ اتؼاد ٍ ضخاهت سقف هی کطیذ.تؼذ تا دستَس  3d rotateدس ساستای ضیة تِ اًذاصُ دسجِ هَسد ًظش ًسثت تِ
افق هیچشخَاًیذ ٍ.تشای سوت دیگش ضیة اص دستَس  mirrorاستفادُ هیکٌیذ
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تِ سٍش پالى ًوا یا هقغغ سقف ٍدستَس  extrudeیاpress/pull
اتتذا هقغغ سقف تشسین هیکٌیذ.تؼذ تا  press/pullحجن ٍ استفاع تذّیذ.حال تا دستَس  3d rotateدس ساستای افق ٍ 12دسجِ
تچشخاًیذ
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