
طراحی استخر شنا

آموزش می دهم تا آخر آموزش با ما همراه باشید. Lineخت یک استخر شنا رو با استفاده از ابزار در این آموزش من به شما نحوه سا 

بخش اول : مدل سازی 

را انتخاب نمایید. bezierگزینه  Dragو برای حالت  smoothحالت  initial typeرا انتخاب کرده در بخش  Lineابتدا ابزار 

به این سبک می باشد را رسم نمایید. مسکونی استخرهای شنا از بسیاری در است که  ساده یک طراحی منحنی که را نظر مورد شکل 

بروید و شئی خود را همانند شکل انتخاب نمایید. editable splineاکنون به 
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تنظیم کرده ام(  .5یک مقدار مثبت به آن بدهید.)من بر روی  outlineاکنون در قسمت 

به سمت پایین حرکت دهید. Zخط جدید که ایجاد شده است را انتخاب کرده و در راستای محور 

طه بین دو می باشد هر دو خط را به ترتیب انتخاب نمایید با این کار خط های جدیدی به صورت اتومات از هر نق geometryکه در بخش  cross sectionاکنون با استفاده از تابع 

 شئی ایجاد می شود.



اضافه نمایید.مقادیر فوق بسته به اندازه شکل شما ممکن است تغییر کند. 2مقدار  patch topology صفر و در قسمت thresholdرا به خط با مقدار  surfaceتابع 

را برای بسته شدن کف استخر بزنید. Capلبه بیرونی پایین شکل را انتخاب و سپس دکمه  borderرا انتخاب نمایید.سپس در حالت  edit polyاکنون تابع 



را وارد نمایید. 2قدار م segmentsو برای  0.1مقدار  valueرا انتخاب کنید و در قسمت  chamferدر حالی که لبه پایینی در حالت انتخاب است دکمه 

را دوباره برگزینید و سپس  edit polyدهد.سپس تابع تا تصویری واقعی تر به ما ب  را وارد نمایید 2مقدار   iterations را به جسم افزوده و در قسمت meshsmoothاکنون تابع  

border  باالیی را انتخاب نمایید.سپس بر رویCreate Shape   کلیک نمایید و اسم آن راcoping  بگذارید و در قسمتshape type  گزینهsmooth .را برگزینید 



استفاده کرده ام ( - 0.12من از یک مقدار منفی به آن بدهید تا همانند شکل زیر ایجاد شود.) outlineاکنون شئی جدید ساخته شده را انتخاب نموده در قسمت 

ارد نمایید.را و -1.5یک مقدار منفی مثال  outline گذاشته سپس در قسمت decking از شئی انتخاب شده یک کپی تهیه نمایید و نام آنرا 

را انتخاب و سپس حلقه داخلی را پاک نمایید. deckingشئی 



با مقادیری که در شکل آمده اضافه نمایید.  decking  و copingرا به هر دو شئی  face extrudeتابع 

ی همانند شکل برش دهید.مستطیل quick sliceرفته سپس با استفاده از ابزار  edgeاضافه نمایید و به حالت انتخاب  deckingرا به   edit polyتابع 



قسمت های بیرونی مستطیل را انتخاب نموده و پاک نمایید.

 Create a  انتخاب نمایید سپس حاال می خواهیم مقداری آب به استخر اضافه کنیم.شئی استخر را انتخای نمایید و لبه ای که می خواهید آب تا آنجا ارتفاع داشته باشد را

shape  را انتخاب کرده و نام آنراwater .بگذارید 



 به شکل اضافه نمایید. 0را با مقدار  face extrudeتابع  

می نماییم. را برگزینید ما از اینها برای کاشی های دور استخر استفاده detachاکنون چند ردیف باالی آب را انتخاب نموده سپس گزینه 
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