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تؼذی  3اتَکذ آهَصش 

 ًام هَسسِ:

 ٌّش ٍ هؼواسی کوال الولک گاُداًط

 ًام استاد:

 سضا آصادیاى

 

 19تْاس 
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 فْشست

 

 ًَ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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 ًَاس اتضاسّا ٍ تؼذی3فضای  فصل اٍل:آضٌایی تا

 

 اص حالت فضای اتَکذ سا  workspace   کشُ ایًَاس کشاستفادُ اص تا  ,دس اتتذای کاس

 دس هی آٍسین تِ حالت  
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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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 ساصی کشد  هیتَاى حجن پیچیذُ هذل .حشکت کِ تا یک هقغغ ٍ هسیش     sweep   دستَس       

هقغغ ٍ هسیش  کلیک چپ تؼذ ساست هیضًین.حال هسیش حشکت سا اًتخاب هیکٌین.تایذ تَجِ داضت تؼذی2 اًجام:اتتذا هقغغسٍش 

  ٍ پیچیذُ ًثاضذ.صیاد تضسگ 

 

 

 هیتَاى حجن پیچیذُ هذل  ساصی کشد .تؼذی 2تشسیوات کِ تا      revolveدستَس         

                                 

 

 هیتَاى حجن پیچیذُ هذل  ساصی کشد .تؼذی  2ٌذ تشسین چکِ تا     loftدستَس         

 یاsmooth اص هٌَی تاص ضذُ حالت ًشمهیضًین. ENTERٍ  ؼذ کلیک ساستاًتخاب ٍت چپ تواهی تشسیوات تا کلیکاًجام:سٍش 

 ضکستِ سا اًتخاب هیکٌین
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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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 صفحِ حجن هذل ساصی ضذُ سا جاتجا کشدکِ هیتَاى Move Faces   دستَس      

 

 .ضکل سثض تاتغ حجن تغییش هیکٌذصفحِ تغییش هیذّین    move faceصهاًی کِ صفحِ هَسد ًظش تا دستَس ًکتِ:

 قثل اص                                      تؼذ اص    

ٍ صفحِ یک سغح افقی دس ًظش گشفتِ  ویکٌذًتغییش هیذّین تاتغ حجن تغییش     extrude faceتا دستَس  سا  صهاًی کِ صفحِ هَسد ًظشٍ       

    قشهض.ضکل  هیطَد

 قثل اص                                 تؼذ اص      
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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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 کشد خنظش حجن هذل ساصی ضذُ سا ً هَسد  لثِ   کِ هیتَاىfillet Edge  دستَس           

                                   

 

 کشد پخهَسد ًظش حجن هذل ساصی ضذُ سا  لثِکِ هیتَاى Chamfer Edge  دستَس       

                                   

 

 کِ هیتَاى  حجن هذل ساصی ضذُ سا تَخالی کشدshell  دستَس       
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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

https://telegram.me/Urbanism_Gis_Rs_file



 

 

 

19 

 تشسین دسب ٍ پٌجشُ:

, poly solid  ,   boxتا دستَس  press/pull دس ًَاس اتضاسmodeling ًهذل  تؼذی2 ٍ پٌجشُ سٍی پالى دس  یذهیتَا

 .ساصی کٌیذ

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

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

 

ٍ  داخل دیَاس هخفی ًطَد)چَى ضخاهت پٌجشُ تایذ اص دیَاس تیطتش تاضذ تا ساًتی 22هتش.ضخاهت  ..9حال ها پٌجشُ  تا استفاع 

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

 .)ضکل ساست(هیتَاًیذ استفادُ کٌیذ 3d moveپٌجشُ اص  okbتشای استفاع ٍ 

                                  

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

 :سقف ضیثذاستشسین 

  press/pull یا box دستَستِ سٍش پالى ضیة تٌذی ٍ

 دس ساستای ضیة تِ اًذاصُ دسجِ هَسد ًظش ًسثت تِ  3d rotateکطیذ.تؼذ تا دستَس ی سقف ه ضخاهت  اتؼاد ٍ اتتذا یک حجن تِ

 استفادُ هیکٌیذ mirror.ٍ تشای سوت دیگش ضیة اص دستَس افق هیچشخَاًیذ

 

 

https://telegram.me/Urbanism_Gis_Rs_file



 

 

 

21 

          

 

 press/pull یا extrude دستَسٍ ًوا یا هقغغ سقفتِ سٍش پالى 

دسجِ  12ٍ دس ساستای افق 3d rotateتا دستَس حجن ٍ استفاع تذّیذ.حال  press/pull.تؼذ تا ذغ سقف تشسین هیکٌیاتتذا هقغ

 تچشخاًیذ
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 نایاب های فایل اشتراک جهت channel_Urbanism & Gis_Rs کانال سالم عرض با

 های طرح مقاالت، کتب، و سنجش از دور و معماری مانند  GIS و جغرافیا شهرسازی،

 جهت است شده اندازی راهبه صورت رایگان ...  و آموزشی های فیلم جزوات، شهری،

 کنید کلیک زیر لینک روی کانال در عضویت

 متشکریم کنید معرفی خود دوستان  به را کانالاز اینکه 
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 با تشکر تیم مدیریت کانال
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 RSو     GIS، شهرسازی، جغرافیا شته  های رپایان نامه در مشاوره و انجام 

 ارسال رایگان  منابع جهت انجام پایان  نامه

 انجام پایان نامه و مقاله

 پروپوزال

 سمینار

 و ...       Amoseو     Liserleو       SPSSتحلیل آماری با 

 سه بعدی سازی

 و زمین آماری   GIS های  تحلیل

 و ....(  ,envi, erdas, elwiseی سنجش از دور )پروژه های  نرم افزار تحلیلانجام  و 

  gisدر رشته های جغرافیا )تمامی گرایش ها(، شهرسازی، سنجش از دور و 

و ... همچنین پیاده  سازی این  electere, topsis, anp, ahp, vikorانجام  مدل های تصمیم گیری 

  gisمدال در 

 

 با شماره روی کارت در تماس باشید
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