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 ًَاس اتضاسّاکذ ٍ  تؼذی3فضای  فصل اٍل:آضٌایی تا 

 قثل اص هذل ساصی اٍلّای گام :دٍمفصل 

 visual stylesًَاس اتضاس  دستَسات  کاس تا:سَم فصل

 modelingًَاس اتضاس دستَسات  کاس تا  :چْاسمفصل 

 solid editingضاس تًَاس اکاس تا دستَسات   :پٌجنفصل 

 orbit,view ًَاس اتضاس :ضطنفصل 

 (flat shot-uscدستَسات کاستشدی):ّفتنفصل 

 توشیٌات:ّطتنفصل 
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تا اٍل:آضٌایی اتضاسّاٍتؼذی3فضایفصل ًَاس

کاس اتتذای اصتا,دس کشاستفادُ ایًَاس ساworkspace  کشُ اتَکذ حالتفضای اص

حالت آٍسینتِ هی دس
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 گام ّای اٍل قثل اص هذل ساصی:دٍمفصل 

 3Dcadضاس ّای کاستشدی تشای تفشاخَاًی ًَاس ا

 تا هٌَی ًَاس اتضاس ّا ظاّش ضَد ساست هیکٌین لیک ضاّای هَجَد دس فضا کتاتتذا سٍی یکی اص ًَاس ا

 کِ ضاهل دستَسات حجن ساصی هیثاضذ کلیک چپ هیکٌین   modeling   ًَاس افضاسسٍی 

 

 تشٍی احجام هذل ساصی ضذُ هیثاضذ کلیک چپ هیکٌینedit کِ ضاهل دستَسات       solid editingسٍی ًَاس افضاس 

 

ٍ ّوچٌیي کس ٍ تلؼ تؼذی 3تؼذی تِ حالت 2کِ ضاهل دستَسات تغییش فضا اص حالت orbit,visual styles        ًَاس افضاسسٍی 

 هیثاضذ کلیک چپ هیکٌیناحجام گشدش دٍس 

              

 

 کپی گشفتِ ٍ الیِ تٌذی اًجام هیذّینًَاس اتضاسّا .اص پالى اصلی تؼذ اص  جا گزاسی  

 رخیشُ ضًَذ  3dٍ پیطٌْاد هیطَد الیِ ّا تا پیطًَذ  تؼذی هیثاضذ 2تؼذی ّواًٌذ 3ًکتِ: الیِ تٌذی دس فضای 
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 visual styles   کاس تا دستَسات  ًَاس اتضاس:فصل سَم

 

 ذیل هیکٌذثتؼذی ٍ سیوی ت 2تَکذ سا تِ حالت کِ فضای ا 2d wireframe    دستَس   

 ذیل هیکٌذثتؼذی ٍ سیوی ت 3کِ فضای اتَکذ سا تِ حالت  3d wireframe   دستَس   

 ذیل هیکٌذثت هخفیتؼذی ٍ  3ت کِ فضای اتَکذ سا تِ حال    3d hiddenدستَس    

 ذیل هیکٌذثت ٍاقؼیتؼذی ٍ  3کِ فضای اتَکذ سا تِ حالت     3d realisticٍ3d conceptual    اتدستَس   

 

 modeling  کاس تا دستَسات  ًَاس اتضاس  :فصل چْاسم

 

 

 

 استفادُ ًوَد هیتَاى شُالصم تشای تشسین دیَاس ضکستِ .دس ٍ پٌج تٌظیواتکِ تا     poly solid  دستَس    

 فصل ّطتن تٌظیوات هشتَط اًجام ضذُ استدس 
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 …box.wedge.sphereاحجام آهادُ ّوچَى 

              

 

 ذیل هیکٌذثت ی تؼذ3سا تِ احجام یکپاسچِ تؼذی  2تشسیوات  کِ    extrude    دستَس     

تشسیوات    bpolyپاسچِ تاضٌذ دس غیش صَست تا دستَس ًکتِ:تشسیواتی کِ تا ایي دستَس  تشای حجن ساصی اًتخاب هیطًَذ تایذ یک

 سا یکپاسچِ کٌیذ

      

تایپ هیکٌیذ تا پٌجشُ تٌظیوات تاص ضَد.تؼذ سٍی هشتغ  boحشٍف  command:دس خظ فشهاى boundaryسٍش کاس تا دستَس 

pick  دُ ٍ کلیک سا ٍسظ تشسین تش ٍ هکاى ًوای هَس  ضذُ  حال ٍاسد صفحِ اتَکذکشدُ. کلیک چپ

 هی صًین. چپ ٍ تؼذ سا

 ذیل هیکٌذثتؼذی  ت3حجام اتؼذی سا تِ  2کِ تشسیوات     press/pull    دستَس   

 تشسیوات ًذاسدًیاص تِ یکپاسچگی  extrudeًکتِ:ایي دستَس تواهی تشسیوات سا تِ حجن تثذیل هیکٌذ  ٍ تش خالف  
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هسیشsweepدستَس ٍ هقغغ یک تا هذل.حشکتکِ پیچیذُ حجن کشدهیتَاى ساصی

هقغغسٍش داضتتؼذی2اًجام:اتتذا تَجِ هیکٌین.تایذ اًتخاب سا حشکت هسیش هیضًین.حال ساست تؼذ چپ هسیشکلیک ٍ هقغغ

تضسگ ًثاضذ.صیاد پیچیذُ ٍ

تا revolveدستَس کشد.تؼذی2تشسیواتکِ ساصی هذل پیچیذُ حجن هیتَاى

تا loftدستَس تشسینچکِ کشد.تؼذی2ٌذ ساصی هذل پیچیذُ حجن هیتَاى

کلیکاًجام:سٍش تا تشسیوات ٍتچپتواهی ساستاًتخاب کلیک ًشمهیضًین.ENTERٍؼذ حالت ضذُ تاص هٌَی یاsmoothاص

هیکٌین اًتخاب سا ضکستِ
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 احجام سا یکی ٍ یکپاسچِ هیکٌذکِ      unionدستَس     

 آى کلیک ساست هیضًینتؼذ اص  ٍ  تؼذ اص اًتخاب دستَس تواهی احجام تا کلیک چپ اًتخابسٍش اًجام:

                                 

               

 

 هیکٌذ اص ّن تفشیقکِ احجام سا       subtractدستَس     

 چپ ٍ ساست هیضًینکلیک حجن فشػی سا  تؼذ حجن اصلی سا کلیک چپ ٍ ساست ٍتؼذ اص اًتخاب دستَس سٍش اًجام:
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 اضتشاک هیگیشداحجام اص کِ      intersectدستَس     

 تؼذ اص آى کلیک ساست هیضًین ٍ  تؼذ اص اًتخاب دستَس تواهی احجام تا کلیک چپ اًتخابسٍش اًجام:

                                 

 

 

 استفادُ هیکٌین X.Y.Z  جْت  3دس احجام  حشکتکِ    3D moveدستَس      

هکاى ًوای هَس سا سٍی یکی اص  جْت  آى تؼذ اص ٍ  تؼذ اص اًتخاب دستَس تواهی احجام تا کلیک چپ اًتخابم:سٍش اًجا

 شکت هیذّین.حX.Y.Zّای 
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 استفادُ هیکٌین X.Y.Z  جْت  3کِ حشکت احجام دس    3D Rotateدستَس      

هکاى ًوای هَس سا سٍی یکی اص  جْت  تؼذ اص آى ٍ  تؼذ اص اًتخاب دستَس تواهی احجام تا کلیک چپ اًتخابسٍش اًجام:

 چشخاًینت X.Y.Zّای 

                    

 

 

 کشدّن تشاص هیتَاى احجام سا کِ    3D Alignدستَس      
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 تصَست هستغیلی یا دایشُ ای تِ ّش تؼذاد کپی گشفت هیتَاى اص احجامکِ    3D Arrayدستَس     

                            

 

 

 solid Editing: کاس تا دستَسات  ًَاس اتضاس فصل پٌجن

 

 

 کِ هیتَاى صفحِ حجن هذل ساصی ضذُ سا تغییش ٍ جاتجا کشدExtrude Faces   دستَس      

          

 

 هیتَاى حالت ّای دیگش ایي فشهاى سا اًجام داد command تا هشاجؼِ تِ ًَاس 
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هیتَاىMove Faces   دستَس کشدکِ جاتجا سا ضذُ ساصی هذل حجن صفحِ

دستَسًکتِ: تا ًظش هَسد صفحِ کِ هیذّین move faceصهاًی هیکٌذصفحِتغییش تغییش حجن سثضتاتغ .ضکل

اص اصتؼذ قثل

ًظشٍ هَسد صفحِ کِ دستَسساصهاًی تغییش extrude faceتا حجن تاتغ هیذّین گشفتِویکٌذًتغییش ًظش دس افقی سغح یک صفحِ ٍ

قشهض.ضکلهیطَد

اص اصتؼذ قثل
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تا یک اًذاصُ هطخص ٍ تؼییي ضذُ دس ّوِ حجن هذل ساصی ضذُ ساهَسد ًظش کِ هیتَاى صفحِ offset Faces   دستَس      

 اتجا کشدج جْات

 

 

 

 کِ هیتَاى صفحِ هَسد ًظش حجن هذل ساصی ضذُ سا خزف کشدdelete Faces  دستَس   

 

 

 چشخاًذکِ هیتَاى صفحِ هَسد ًظش حجن هذل ساصی ضذُ سا ّوِ جْات Rotate Faces  دستَس         

 

 

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

 

 کشد کپیکِ هیتَاى صفحِ هَسد ًظش حجن هذل ساصی ضذُ سا copy Face  دستَس     

 

 

 سًگ آهیضی کشدسا  کِ هیتَاى صفحِ هَسد ًظش حجن هذل ساصی ضذcolor Facesُ  دستَس            

تاص ضَد ٍ سًگ  selet color    صفحِ هَسد ًظش کلیک چپ ٍ ساست هیضًین تا صفحِتؼذ اص اًتخاب دستَس سٍش اًجام:

 هَسد  ًظش اًتخاب هیطَد

 

 قثل اص                                     تؼذ اص    
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هیتَاىfillet Edge  دستَس ساًهَسدلثِکِ ضذُ ساصی هذل حجن کشدخنظش

                            

هیتَاىChamfer Edge  دستَس سالثِکِ ضذُ ساصی هذل حجن ًظش کشدپخهَسد

                             

کشدshell  دستَس تَخالی سا ضذُ ساصی هذل حجن هیتَاى کِ
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 orbit,view ًَاس اتضاس فصل ضطن:

 کِ هیتَاى دٍس احجام چشخیذ ٍ اص ًوای دلخَاُ احجام سا دتذ    orbitدستَسات     

              

   سا اجشا هیکٌذ orbitدستَس  ٍ غلتک ٍسظ هَس shiftًگْذاضتي ّوضهاى کلیک ًکتِ:  

 

Box view cube 

 ذُ است کِ هیتَاًذ ًواّای هختلفی اص هذل ساصی سا ًطاى دّذجؼثِ ًوا کِ سوت ساست  تاالی صفحِ اتَکذ ٍاقغ ض

                     

 

 

 

 (flat shot-uscدستَسات کاستشدی)فصل ّفتن:

 کشد.تثذیل  )ًوا.هقغغ.پشسپکتیَ(تؼذی 2کِ هیتَاى  حجن هذل ساصی ضذُ سا  تِ تشسیوات flat shot  دستَس       

 سا تایپ هی کٌین تا پٌجشُ تٌظیوات تاص ضَد flat shotدستَس  commandدس خظ فشهاى سٍش اًجام:  
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تشای رخیشُ  تا ًام دلخَاُ  ٍ هکاًی تغییش دادُ  حالت تِسا   

.حال تِ صدُ ضَدتشداضتِ ضَد ٍ دس آخش دستَس دس هشحلِ تؼذی تیک ساصی اًتخاب کٌیذ

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

 کٌین

 قثل اص تغییشتؼذاص تغییش                               

 

 

           uscًَاس اتضاس 

سا تغییش ٍ دس  zساستای دس ساستای ػوَد هیثاضذ.تَسظ ایي دستَس هیتَاى   zدس ساستای افق ٍ    x , yتصَست پیص فشض      

 جْات افقی قشاس داد.
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 فصل ّطتن:توشیٌات

        

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

 :دیَاستشسین 

, poly solid  ,   boxتا دستَس  press/pull دس ًَاس اتضاسmodeling ذهذل ساصی کٌی دیَاس سٍی پالى  یذتَاًیه. 

پاییي صفحِ استفاع.ضخاهت  commadتؼذ اص  اًتخاب دستَس دس ًَاس فشهاى  -: عثق ایي پالى دٍ عثقِ poly solidتٌظیوات 

 کٌیذ پتای J:enter:left)-(W:enter:0.2)-(H: enter:3)دیَاس  سا تِ ایي صَست )

 ساًتی ٍ هحل ضشٍع اص سوت چپ تِ ساست هیثاضذ 22 هتش.ضخاهت 3ها دیَاسی تا استفاع حال 

     

 ٍ پلِ ّن هیتَاى اصیي فشهاى ٍ ّوچٌیي .تشای کف ٍ تشاس    Press/pullاص دستَس  یذهٌحٌی تَد هیتَاً ًکتِ:اگش تخطی اص پالى 

 ذاستفادُ ًوای

صدُ تا هحل هَسد  ٍ تؼذی تشدُ ٍ کلیک چپکافیست هکاى ًوای هَس سا دس هحل تشسین د سٍش اًجام :  تؼذ اص اًتخاب دستَس 

تستِ ٍ سٍی سغح صهیي .الضاها تشسین تایذ تایپ هیکٌیذ سا صدُ ٍ استفاع هَسد ًظش سا  enterدس ایي ٌّگام   .ًظش ًقغِ چیي ضَد

 تاضذ
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پٌجشُ: ٍ دسب تشسین

دستَس , poly solid ,  boxتا press/pullاتضاس ًَاس پالىدسیذهیتَاmodelingًدس سٍی پٌجشُ هذلتؼذی2ٍ

کٌیذ .ساصی

عثقpoly solidِتٌظیوات دٍ پالى ایي عثق فشهاى-: ًَاس دس دستَس اًتخاب اص استفاع.ضخاهتcommadتؼذ صفحِ پاییي

( صَست ایي تِ سا تکٌیذتایپJ :enter: c)-(W :enter: 0.22)-(H: enter: 1.5)دیَاس

استفاع تا پٌجشُ ها تاساًتی22هتش.ضخاهت..9حال تاضذ تیطتش دیَاس اص تایذ پٌجشُ ضخاهت ًطَد)چَى هخفی دیَاس ٍداخل

اص ضشٍع خظهحل عَلهیثاضذپٌجشٍُسظ ٌّگام ایي ٍ.دس کٌیذ عی تضًیذ. enterپٌجشُ چپ(سا )ضکل

ٍ استفاع اصokbتشای کٌیذ3d moveپٌجشُ استفادُ ساست(هیتَاًیذ .)ضکل

استفاع ٍلی تثشیذ تکاس تَاًیذ هی ّن دسب ساصی هذل تشای هشاحل ایي اصhتواهی دّیذ2.9تِ..9سا تغییش

ضیثذاستشسین :سقف

ٍ تٌذی ضیة پالى سٍش  press/pullیاboxدستَستِ

تِ حجن یک ٍاتتذا هضخاهتاتؼاد دستَسیسقف تا ت3d rotateِکطیذ.تؼذ ًسثت ًظش هَسد دسجِ اًذاصُ تِ ضیة ساستای دس

هیچشخَاًیذ دستَسافق اص ضیة دیگش سوت تشای ٍ.mirrorهیکٌیذ استفادُ
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پالى سٍش سقفتِ هقغغ یا press/pullیاextrudeدستَسًٍوا

هقغ هیکٌیاتتذا تشسین سقف تاذغ تذّیذ.حالpress/pull.تؼذ استفاع ٍ دستَسحجن افق3d rotateتا ساستای دسج12ٍِدس

تچشخاًیذ

http://t.me/surveyinglibrary

