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البته شایان ذکر است که نرم افزار هاي . دستورات سه بعدي اتوکد جهت ترسیم احجام بکار می روند

وجود دارند، ولی بایستی به نوع کاري که قرار است انجام ... و  3D Maxتخصصی در این زمینه مانند 

اي کاربرانی که قبال شود دقت داشت و در صورتی که این امر توسط اتوکد امکان پذیر باشد، مطالب زیر بر

  .با اتوکد کار کرده اند، بسیار مفید واقع خواهد شد

  

  : طریقه فعال نمودن

کلیک راست کنید و گزینه  Snapبر روي کلمه ) پایین خط فرمان(در قسمت پایین صفحه 

Settings… را انتخاب کنید .  

گزینه  Snap Typeقسمت  ، Snap & Gridدر منوي . شود ظاهر می Drafting settingsپنجره 

Isometric snap  را انتخاب کنید وOK را بزنید .  

  . کنند محورها تغییر می Ctrl+Eو یا کلید ترکیبی  F5با کلید . االن زاویه محورها عوض شده است

  : باشد اي که در این نو ترسیم سه بعدي وجود دارد طریقه کشیدن دایره می تنها نکته

  . یم بیضی استفاده کنیمجا باید از دستور ترس در این

. اضافه شده است Isometricکنیم یک گزینه با عنوان  را فعال می Ellipsدر این حالت وقتی دستور 

حال با انتخاب یک نقطه در صفحه و وارد نمودن یک عدد به عنوان شعاع دایره . کنیم آن را انتخاب می

  . بعدي رسم کنیم توانیم دایره را در حالت سه می

 Rectangularبار گزینه  دهید و این رگرداندن محورها به حالت اول همان مراحل قبل را انجام براي ب

snap  کنید و  را انتخابOK را بزنید .  

فقط اشکال خیلی پیچیده را نمی . ترسیم در این روش خیلی ساده است و احتیاج به مهارت خاصی ندارد

  . توان با این دستور ترسیم کرد
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) طول، عرض و ارتفاع(بعد  باشد که در آن اشکال داراي سه سه بعدي می یطی کامالروش دوم در مح

  . باشند می

  

View   

  . کنیم بعدي از محیط دوبعدي و برعکس از این دستور استفاده می راي وارد شدن به محیط سهب

  : طریقه فعال نمودن

  در خط فرمان  Vنوشتن - 1

این پنجره  Viewsدر قسمت . شود ظاهر می View Managerبعد از فعال شدن این دستور پنجره 

 SWبا انتخاب نماي  ). هستیم Topدر حال حاضر در نماي ( شود  نماهاي مختلفی دیده می

Isometric رویم بعدي می به محیط سه .  

     .توانیم نماي مورد نظر را انتخاب کنیم می 3D Viewو از زیرگروه  Viewاز طریق منوي آبشاري 

  

  

  شکال تعریف شده ترسیم ا

را ترسیم ... استوانه ، هرم ، مخروط ، کره و : توانیم اشکال مشخصی مانند به وسیله این دستورات می

  . کنیم

  . فعال کنیم Modelingزیر گروه  Drawتوانیم از منوي  این دستورات را می

  

Polysolid   

  . شود فاده میبراي سه بعدي کردن اشکالی مانند پالن ساختمان از این دستور است

  : طریقه فعال نمودن

  در خط فرمان  Psolidنوشتن      -1
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   Modelingزیر گروه  Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري      -2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Specify start point or [Object/Height/Width/Justify [>Object< :  

  . انتخاب کنید نقطه شروع را

  Object   

  . سد ر پارچه ، آن موضوع به ارتفاع تعیین شده می با انتخاب یک موضوع یک

  Height   

  . شود براي تعیین ارتفاع موضوع از این گزینه استفاده می

  Width   

  . شود براي تعیین عرض موضوع از این گزینه استفاده می

  Justify   

کنیم از سمت چپ ، راست یا وسط باشد از این گزینه  اي که وارد می زهکه تعیین کنیم اندا براي این

  . کنیم استفاده می

  Specify next point or [Arc/Undo:[   توانید با انتخاب گزینه  می. نقطه بعدي را تعیین کنید

Arc کمان نیز ترسیم کنید .  

  

Box   

  . رود براي ترسیم مکعب مستطیل به کار می

  : ودنطریقه فعال نم  

  در خط فرمان  Boxنوشتن  - 1

   Modelingزیر گروه  Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري   -2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Specify first corner or [Center :[اولین گوشه را انتخاب کنید .  
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Center   

ن مرکز مکعب شکل ترسیمی از مرکز خودش شروع به با انتخاب این گزینه و انتخاب یک نقطه به عنوا

  . کند گسترش می

Specify other corner or [Cube/Length :[گوشه دیگر را تعیین کنید .  

Cube   

  . شوند با انتخاب این گزینه تمام اضالع مکعب به یک اندازه بزرگ یا کوچک می

Length   

و عرض و ارتفاع مکعب را وارد کنید تا مکعب ترسیم  کنید باید طول هنگامی که این گزینه را انتخاب می

  . شود

Specify height or [2Point [>6.43< : ارتفاع را تعیین کنید  

2Point   

  . نقطه را به عنوان ابتدا و انتهاي ارتفاع تعیین کنید 2با انتخاب این گزینه باید 

  

  

Wedge   

  . رد داردالزاویه به صورت سه بعدي کارب براي ترسیم مثلث قائم

  : طریقه فعال نمودن

  در خط فرمان  Weنوشتن - 1

   Modelingزیر گروه  Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري - 2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Specify first corner or [Center :[اولین گوشه را تعیین کنید .  

Specify other corner or [Cube/Length :[گوشه دیگر را تعیین کنید .  

  . تا این مرحله قاعده مثلث ترسیم شد



 شرکت طرح و فن آبگینه

  ه شده توسط رسول سلطانی نوشت

soltani@basamadco.ir 
 

Specify height or [2Point [>6.43<:  ارتفاع را تعیین کنید .  

با این تفاوت که در این دستور یک مکعب مستطیل به صورت نیمه . است Boxاین دستور مانند دستور 

  . شود ترسیم می

  

  

Cone   

  . شود ه مقطع آن دایره یا بیضی است استفاده میبراي ترسیم مخروطی ک

  : طریقه فعال نمودن  

  در خط فرمان  Coneنوشتن   -1

   Modelingزیر گروه  Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري   -2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Specify center point of base or ]3P/2P/Ttr/Elliptical :[  

  . نقطه مرکزي مقطع را تعیین کنید

3P/2P/Ttr   

  . این گزینه مانند ترسیم دایره است

Elliptical   

با دادن قطر کوچک و بزرگ . شود براي تعیین مقطع مخروط به صورت بیضی از این دستور استفاده می

  . توانیم بیضی را ترسیم کنیم می

Specify base radius or [Diameter :[طر را تعیین کنیدشعاع یا ق .  

Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius [>72.55< :  

  . ارتفاع را تعیین کنید

 2Point   
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  . کنیم با تعیین دو نقطه بر روي صفحه ارتفاع مخروط را تعیین می

Axis endpoint   

  . توانیم جهت مخروط را تعیین کنیم با انتخاب این گزینه می

Top radius   

توانیم یک دایره براي انتهاي مخروط تعیین کنیم تا مخروط به صورت مخروط  با انتخاب این گزینه می

  . ناقص ترسیم شود

  

  

Sphere   

  . کنیم براي ترسیم کره از این دستور استفاده می

  : طریقه فعال نمودن  

  در خط فرمان  Sphereنوشتن - 1

   Modelingزیر گروه  Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري - 2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Specify center point or [3P/2P/Ttr :[مرکز را تعیین کنید .  

3P/2P/Ttr   

  . این گزینه مانند ترسیم دایره است

Specify radius or [Diameter [>13.44< :  

    .شعاع یا قطر را تعیین کنید

  

Cylinder   

  . شود سیم استوانه از این دستور استفاده میبراي تر

  : طریقه فعال نمودن
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  در خط فرمان  Cylنوشتن - 1

   Modelingزیر گروه  Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري - 2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical :[  

  . باشد می Coneها مانند دستور  گزینه. مرکز مقطع را تعیین کنید نقطه

Specify base radius or [Diameter [>16.38< :شعاع یا قطر را تعیین کنید .  

Specify height or ]2Point/Axis endpoint [> -23.82< :ارتفاع را تعیین کنید .  

     .باشد می Coneها مانند دستور  گزینه

  

Torus   

  . شود استفاده می) تیوب(ترسیم حلقه  براي

  : طریقه فعال نمودن  

  در خط فرمان  Torنوشتن - 1

   Modelingزیر گروه  Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري - 2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Specify center point or [3P/2P/Ttr :[نقطه مرکز را تعیین کنید .  

Specify radius or [Diameter [>76.88< :شعاع یا قطر حلقه را تعیین کنید .  

Specify tube radius or [2Point/Diameter :[شعاع یا قطر تیوب را تعیین کنید .  

  

Pyramid   

  . شود براي ترسیم هرم با مقطع چند ضلعی استفاده می

  : طریقه فعال نمودن 
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  در خط فرمان  Pyrنوشتن - 1

   Modelingزیر گروه  Drawردن این دستور از منوي آبشاري فعال ک- 2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Specify center point of base or [Edge/Sides:[  نقطه مرکز مقطع را تعیین کنید .  

Edge   

  . کنیم با تعیین دو نقطه به عنوان ابتدا و انتهاي خط مقطع هرم را تعریف می

Sides   

  . توانیم تعیین کنیم که مقطع هرم چند ضلعی باشد با انتخاب این گزینه می

Specify base radius or [Inscribed [>98.34< :خواهید مقطع هرم محاط با آن  شعاعی که می

  . باشد را وارد کنید

Inscribed   

  . تخاب کنیدخواهید مقطع هرم محیط با دایره باشد باید این گزینه را ان حال اگر می

Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius [>80.14< :  

  . ارتفاع هرم را تعیین کنید 

  

Planar Surface   

  . رود براي ترسیم یک سطح سه بعدي به کار می

  : طریقه فعال نمودن

  در خط فرمان  Planesurfنوشتن - 1

   Modelingگروه  زیر Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري - 2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Specify first corner or [Object [>Object< :اولین گوشه را انتخاب کنید .  

Object   
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پارچه و بسته باشند ، شکل ترسیمی به صورت  بعد از انتخاب این گزینه و انتخاب خطوطی که یک

  . آید بعدي درمی سطحی سه

Specify other corner :گوشه دیگر را تعیین کنید .  

  . خاموش باشد) F8 (Orthoدقت کنید که در این دستور هنگام ترسیم : نکته

  

  

  ) UCS(محورهاي سه بعدي و طریقه عوض کردن آنها 

نباشد و ) UCS World(کنیم فقط موازي با محور جهانی  گاهی اوقات الزم داریم شکلی که ترسیم می

  . دیگر موازي باشد با محورهاي

  . کنیم استفاده می UCSبراي این کار از دستور 

  : طریقه فعال نمودن

  در خط فرمان  UCSنوشتن - 1

پردازم که بیشترین  هایی می در این قسمت به گزینه: (بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

  ) کاربرد را دارد

  . شوید یک مکعب ترسیم کنید که این قسمت را به خوبی متوجه براي این

    

Specify origin of UCS   

or[Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/Zaxis [  

:>World<      

ها و با انتخاب سه نقطه از یک جسم ، محور مورد  کدام از گزینه که در حالت عادي و بدون انتخاب هیچ

  . شود نظر انتخاب می

Face   
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  . توانیم محور را تغییر دهیم نه و انتخاب وجه مورد نظر میبا انتخاب این گزی

Named   

  . توانیم محور مورد نظر را پاك یا ذخیره کنیم با انتخاب این گزینه و انتخاب یک محور تعریف شده ، می

Object   

ر با انتخاب این گزینه و انتخاب موضوع مورد نظر ، محور جاري بر طبق محور موضوع انتخاب شده تغیی

  . کند می

    

Previous   

  . دهد با انتخاب این گزینه ، محور مختصات را به محور قبل تغییر می

View   

  . کند این گزینه محور را در محیط سه بعدي تبدیل به محور دو بعدي می

World   

  . دهد این گزینه محور را به محور مختصات جهانی تغییر می

X/Y/Z   

  . کند ها محور جاري بر طبق یکی از محورهاي انتخاب شده تغییر می هبا انتخاب هر کدام از این گزین

Zaxis   

که تعریف  Zمحور جاري بر طبق محور  Zبا انتخاب این گزینه و انتخاب دو نقطه به عنوان محور 

    .کند ایم تغییر می کرده

  

Extrude   

ال نیستند و الزم داریم که گاهی اوقات اشکال ترسیمی به صورت تعریف شده و منظم مانند دستورات با

  . کنیم به همین منظور از این دستور استفاده می. تري استفاده کنیم براي ترسیم از اشکال پیچیده

کار از  براي این. پارچه و بسته باشد براي استفاده از این دستور باید شکل ترسیمی حتمن یک: نکته 

  . کنیم استفاده می Plineیا  Peditدستور 
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  : ل نمودنطریقه فعا

  در خط فرمان  Extنوشتن - 1

   Modelingزیر گروه  Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري - 2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Select objects to extrude :موضوع مورد نظر را براي بعد دادن انتخاب کنید .  

Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle [>76.35< :  

  . ارتفاع را تعیین کنید

Direction   

  . کنیم با انتخاب دو نقطه به عنوان ارتفاع ، ارتفاع مورد نظر را تعیین می

Path   

توانید شکل مورد نظر را بر طبق مسیر راهنمایی  با انتخاب یک مسیر که هم محور با شکل است ، می

  . پارچه باشد شود باید یک ه براي شکل تعریف میدقت کنید که مسیري ک. کنید

Taper angle   

  . دار ترسیم کنیم توانیم شکل مورد نظر را به صورت زاویه با وارد کردن یک زاویه می

  

Revolve   

  . شود براي چرخاندن یک مقطع حول یک محور از این دستور استفاده می

  : طریقه فعال نمودن  

  در خط فرمان  Revنوشتن - 1

   Modelingزیر گروه  Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري - 2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Select objects to revolve :بعد از انتخاب . خواهید حول محور بچرخد را انتخاب کنید شکلی که می

  . موضوع کلید اینتر را بزنید
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Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z [>Object<: با انتخاب

Object  می توانید خطی را که به عنوان محور در نظر دارید انتخاب کنید تا شکل مورد نظر حول آن

  . چرخد موضوع حول محور انتخاب شده می X,Y,Zخط بچرخد یا با انتخاب یکی از محورهاي 

 

Sweep   

شکل، می توانیم شکل مورد نظر را بر روي مسیر انتخابی هدایت با انتخاب یک شکل و یک مسیر براي 

  . کنیم

  : طریقه فعال نمودن

  در خط فرمان  Sweepنوشتن - 1

   Modelingزیر گروه  Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري - 2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Select objects to sweep:   ر را انتخاب کنیدشکل مورد نظ .  

Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist :[مسیر را انتخاب کنید .  

Alignment   

  . با انتخاب این گزینه می توانیم تعیین کنیم که شکل مورد نظر بر طبق مسیر انتخابی تغییر کند

Base point   

  . شود در راستاي نقطه انتخابی هدایت می با انتخاب این گزینه شکل مورد نظر بر روي مسیر و

Scale   

با انتخاب این گزینه و وارد کردن یک عدد به عنوان مقیاس ، مقیاس نقطه ابتدایی نسبت به نقطه انتهایی 

  . کند به اندازه عدد وارد شده تغییر می

  Twist   

توانیم  چرخش حول مسیر می به عنوان زاویه 360با انتخاب این گزینه و وارد کردن یک عدد از صفر تا 

  . شکل مورد نظر را حول مسیر بچرخانیم
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Loft   

براي این منظور از این دستور . گاهی اوقات الزم داریم که یک شکل با مقاطع مختلف داشته باشیم

  . کنیم استفاده می

  : طریقه فعال نمودن

  در خط فرمان  Loftنوشتن - 1

   Modelingزیر گروه  Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري   -2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Select cross-sections in lofting order:  توانند در یک  این مقاطع می. ( مقاطع را انتخاب کنید

  ) هاي مختلف ولی منظم باشند راستا یا در جهت

Enter an option [Guides/Path/Cross-sections only [>Cross-sections only< :  

  . یک گزینه را انتخاب کنید

Guides   

توانیم مقاطع انتخابی را بر طبق  هایی به عنوان راهنما، می با انتخاب این گزینه و انتخاب خطوط یا منحنی

  . هاي انتخابی شکل دهیم خطوط یا منحنی

ها و هم مسیر کردن آنها با مقاطع ترسیمی ،  م خطوط و منحنیاین روش به علت سختی در ترسی

  . استفاده کمی دارد

Path   

گاهی اوقات الزم داریم مقاطع مختلف را که محورهاي مختلفی دارند ولی هم جهت با هم هستند را به  

  . کنیم به همین منظور از این گزینه استفاده می. هم وصل کنیم

Cross-sections only   

  . کنیم قط مقطع را داشته باشیم و بخواهیم آنها را به هم متصل کنیم ، از این دستور استفاده میاگر ف
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توانیم بنا بر نیازي  شود که می ظاهر می Loft Settingبعد از انتخاب مقاطع و زدن کلید اینتر ، پنجره 

  . ها شکل مورد نظر را به دست بیاوریم که داریم ، با انتخاب یکی از گزینه

  

  

  

Section plan   

به همین منظور از این دستور استفاده . گاهی اوقات الزم داریم که داخل شکل ترسیمی را ببینیم

  . هاي مختلف داخل جسم را ببینیم دهد که از جهت این دستور به ما امکان می. کنیم می

  : طریقه فعال نمودن

   Modelingزیر گروه  Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري - 1

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Select face or any point to locate section line or [Draw section/Orthographic :[  

  . اي را براي تعیین خط برش انتخاب کنید یک وجه از شکل یا هر نقطه

  Draw section   

  جایی دارد  لیت جابهبا انتخاب چند نقطه به عنوان خط برش که قاب

  Orthographic   

وجه برش به . (هاي مختلف شکل برش خورده داشته باشید توانید در جهت با انتخاب این گزینه می

  ) پذیرد انتخاب خودتان صورت می

  

  3D Polyline   

  . رود پارچه به کار می این دستور براي ترسیم خطوط یک

  : طریقه فعال نمودن
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  خط فرمان  در 3DPolyنوشتن   -1

   Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري   -2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Specify start point of polyline:     اولین نقطه را انتخاب کنید .  

Specify endpoint of line or [Close/Undo:[    نقطه پایانی یا نقطه بعدي را انتخاب کنید .  

باشد ، به همین خاطر براي  می Poly Lineهاي کمتري نسبت به دستور  این دستور داراي قابلیت: هنکت

  . استفاده کنید ، مگر اینکه نقاطی را داشته باشید Poly lineپارچه از دستور  ترسیم خطوط یک

  

Helix   

  . یم فنر کاربرد دارداین دستور براي ترس. رود بعدي به کار می براي ترسیم یک خط مارپیچ در محیط سه

  : طریقه فعال نمودن

  در خط فرمان  Helixنوشتن - 1

   Drawفعال کردن این دستور از منوي آبشاري - 2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Specify center point of base:     نقطه مرکز را مشخص کنید .  

Specify base radius or [Diameter [>1.00<:    شعاع پایه را مشخص کنید .  

Specify top radius or [Diameter [>1.00<:     شعاع باال را مشخص کنید .  

Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist [>1.00< :  

  . ارتفاع مارپیچ را تعیین کنید

Axis endpoint   

  . شود عنوان انتهاي مارپیچ ، ارتفاع مارپیچ تعیین میبا انتخاب این گزینه و انتخاب یک نقطه به 

Turns   

  . کند ها را تعیین می مارپیچ) گام(تعداد پیچیدگی 
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turn Height   

  . کنیم را تعیین می) ارتفاع یک گام(با انتخاب این گزینه مقدار ارتفاع هر پیچش 

tWist   

  . گرد باشد یا چپ گرد کنیم که نوع پیچش راست با انتخاب این گزینه تعیین می

به این صورت که ابتدا با . توانیم یک فنر ترسیم کنیم می Sweepبا استفاده از این دستور و دستور : نکته

مقطع را حول  Sweepکنیم و با دستور  کنیم و مقطع فنر را ترسیم می این دستور مارپیچ را ترسیم می

  . کنیم مارپیچ هدایت می

  

  ویرایش احجام سه بعدي 

اگر شما بخواهید در داخل  مثال. شود همه جدا از هم هستند توکد سه بعدي ، احجامی که ترسیم میدر ا

باید ابتدا مکعب و استوانه را ترسیم کنید و بعد استوانه را . یک مکعب مستطیل یک استوانه داشته باشید

  . در جاي خود قرار دهید و از مکعب کم کنید

  . شود تفاده میبه همین منظور از این دستورات اس

  . باشد می Solid editingدر زیر گروه  Modifyاین دستورات در منوي آبشاري 

  

Union   

  . رود پارچه کردن احجام به کار می براي یک

  : طریقه فعال نمودن

  در خط فرمان  Unionنوشتن - 1

   Solid editingزیر گروه  Modifyفعال کردن این دستور از منوي آبشاري  - 2

  : فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیمبعد از 

Select Object:   پارچه شوند را انتخاب کنید خواهید یک هایی را که می موضوع .  
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  . ها کلید اینتر را بزنید ي موضوع بعد از انتخاب همه

  

  

  

Subtract   

  . شود براي کم کردن یک حجم از حجم دیگر استفاده می

  : طریقه فعال نمودن 

  در خط فرمان  Subtract نوشتن  -1

   Solid editingزیر گروه  Modifyفعال کردن این دستور از منوي آبشاري   -2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Select Objects:  خواهید از موضوع اصلی کم شود ، انتخاب کنید موضوعی را که می .  

Select objects:    کنید و کلید اینتر را بزنیدموضوع اصلی را انتخاب .  

  

Intersect   

  . شود براي به دست آوردن فصل مشترك بین دو حجم از این دستور استفاده می

  : طریقه فعال نمودن  

  در خط فرمان  Intersectنوشتن   -1

   Solid editingزیر گروه  Modifyفعال کردن این دستور از منوي آبشاري   -2

  : هاي زیر را انجام دهیمبعد از فعال شدن باید کار

Select Objects:    ها را انتخاب کنید و کلید اینتر را بزنید موضوع .  

  

Slice  
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  . شود حجم از این دستور استفاده می تکه تکه کردن یکبراي 

  : طریقه فعال نمودن  

  در خط فرمان  slنوشتن   -1

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

1 -Select Objects:    حجم را انتخاب کنید و کلید اینتر را بزنید .  

  )مشخص کردن صفحه(نقطه  3مشخص کردن - 2

 bothانتخاب - 3

  

 

Solid Editing   

در اینجا به توضیح کامل این دستور . گیرد این دستور بیشتر دستورات ویرایش احجام را در بر می

ورات شوید ، یک مکعب مستطیل رسم کنید و یک براي اینکه کاملن متوجه کاربرد این دست. پردازم می

  ). کند که در کدام قسمت مکعب باشد فرقی نمی(استوانه از داخلش کم کنید 

ممکن است این دستورات کاربرد زیادي نداشته باشند و وقتی به مهارت بیشتري رسیدید با : نکته  

کند و  انین خاصی در اتوکد تبعیت میچون این دستورات از قو. تري به شکل دلخواه برسید دستورات ساده

متوجه این قوانین شوید و بعد از مدتی که ) باشد که در اثر تکرار و تمرین می(بعد از یادگیري این قواعد 

  . کنید این قواعد فراموش شود تمرین نمی

  : طریقه فعال نمودن

  در خط فرمان  Solideditنوشتن   -1

   Solid editingزیر گروه  Modifyي فعال کردن این دستور از منوي آبشار- 2

  : بعد از فعال شدن باید کارهاي زیر را انجام دهیم

Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit [>eXit< :  
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عملیات انجام شده را یک مرحله به عقب  Undoدر این دستور ، . یک گزینه براي ویرایش انتخاب کنید

  . شود تور خارج میاز دس Exitبرد و  می

Face   

  . براي ویرایش وجه یک جسم سه بعدي به کار می رود

Enter a face editing option 

]Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit [  

>eXit< :  

  . یک گزینه براي ویرایش انتخاب کنید

    

  

Extrude   

توانیم اندازه  ن یک عدد به عنوان ارتفاع و یک عدد دیگر به عنوان زاویه میبا انتخاب یک وجه و وارد کرد

  . وجه انتخابی را کم یا زیاد کنیم

  : بعد از انتخاب این گزینه باید کارهاي زیر را انجام دهید  

Select faces or [Undo/Remove:[   بعد از انتخاب صفحه کلید ( وجه مورد نظر را انتخاب کنید

  ) بزنید اینتر را

Specify height of extrusion or [Path:[  آمدگی را مشخص کنید ارتفاع بیرون .  

توانید وجه انتخابی را در مسیر خط  پارچه ، می را انتخاب کنید ، با انتخاب یک خط یک Pathاگر 

  . انتخابی هدایت کنید

Specify angle of taper for extrusion >0.0000<:   آمدگی  ن را براي بیرونزاویه مخروطی شد

  . تعیین کنید
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Move   

مثلن اگر استوانه . کند با انتخاب یک وجه و دونقطه ، وجه انتخابی از نقطه اول به نقطه دوم حرکت می

  . را به هرجاي مکعب منتقل کنید توانید آن داخل مکعب را انتخاب کنید ، می

  : ام دهیدبعد از انتخاب این گزینه باید کارهاي زیر را انج 

Select faces or [Undo/Remove:[   بعد از انتخاب صفحه کلید ( وجه مورد نظر را انتخاب کنید

  ) اینتر را بزنید

Specify a base point or displacement:  جایی را تعیین کنید  اولین نقطه جابه  

Specify a second point of displacement:  ین کنیدجایی را تعی دومین نقطه جابه .  

  . اید انتخاب کنید توانید استوانه داخل مکعبی را که ترسیم کرده دراین قسمت می

  

Rotate   

  . توانیم وجه انتخابی را حول آن محور زاویه دهیم با انتخاب یک وجه و دونقطه یا یک محور می

  . نیدبراي اجرا شدن این دستور حتمن باید حداقل دو وجه از یک جسم را انتخاب ک: نکته 

  : بعد از انتخاب این گزینه باید کارهاي زیر را انجام دهید  

Select faces or [Undo/Remove:[   بعد از انتخاب صفحه کلید ( صفحه مورد نظر را انتخاب کنید

  ) اینتر را بزنید

Specify an axis point or [Axis by object/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis [>2points< :  

  ر را انتخاب کنید یک نقطه محو

    

Specify the second point on the rotation axis:  دومین نقطه محور را انتخاب کنید .  

Specify a rotation angle or [Reference:[  زاویه چرخش را تعیین کنید .  
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Offset   

  . رود جایی وجه انتخابی به کار می براي جابه

  : هاي زیر را انجام دهیدبعد از انتخاب این گزینه باید کار

Select faces or [Undo/Remove:[   بعد از انتخاب صفحه کلید ( صفحه مورد نظر را انتخاب کنید

  ) اینتر را بزنید

Specify the offset distance:   جایی را وارد کنید مقدار جابه .  

Taper   

  . رود براي مخروطی کردن به صفحه انتخابی به کار می

  : تخاب این گزینه باید کارهاي زیر را انجام دهیدبعد از ان  

Select faces or [Undo/Remove:[   بعد از انتخاب صفحه کلید ( صفحه مورد نظر را انتخاب کنید

  ) اینتر را بزنید

Specify the base point:  نقطه اول را انتخاب کنید .  

Specify another point along the axis of tapering:   ه دیگر را براي مخروطی کردن نقط

  . انتخاب کنید

Specify the taper angle:  زاویه مخروطی شدن را انتخاب کنید .  

Delete   

  . رود ها به کار می ها و فیلت براي پاك کردن پخ

  : بعد از انتخاب این گزینه باید کارهاي زیر را انجام دهید

Select faces or [Undo/Remove:[  بعد از انتخاب صفحه کلید ( ر را انتخاب کنید صفحه مورد نظ

  ) اینتر را بزنید

Copy   

  . رود براي کپی کردن وجه انتخابی به کار می
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  : بعد از انتخاب این گزینه باید کارهاي زیر را انجام دهید

Select faces or [Undo/Remove:[   بعد از انتخاب صفحه کلید ( صفحه مورد نظر را انتخاب کنید

  ) را بزنید اینتر

Specify a base point or displacement:  جایی را انتخاب کنید اولین نقطه جابه .  

Specify a second point of displacement:  جایی را انتخاب کنید دومین نقطه جابه .  

coLor   

  . براي تغییر رنگ وجه انتخابی به کار می رود

  : ر را انجام دهیدبعد از انتخاب این گزینه باید کارهاي زی

Select faces or [Undo/Remove:[   بعد از انتخاب صفحه کلید ( صفحه مورد نظر را انتخاب کنید

  ) اینتر را بزنید

توانیم رنگ مورد نظر را  شود که می ظاهر می Select Colorبعد از انتخاب وجه مورد نظر ، پنجره 

  . انتخاب کنیم

  . نیدرا بز OKبعد از انتخاب رنگ دکمه 

MAterial   

  . توانید آن را به صفحه انتخابی اختصاص بدهید اگر یک ماده جدید تعریف کرده باشید می

  : بعد از انتخاب این گزینه باید کارهاي زیر را انجام دهید  

Select faces or [Undo/Remove:[   بعد از انتخاب صفحه کلید ( صفحه مورد نظر را انتخاب کنید

  ) اینتر را بزنید

Enter new material name >ByLayer<:   اي  در اینجا اگر ماده. ماده مورد نظر را انتخاب کنید

گرفتن  Renderبعد در هنگام . توانید نام ماده مورد نظر را بنویسید و اینتر را بزنید را ساخته باشید می

    .گیرد صفحه مورد نظر خواص آن ماده را به خود می

   41: تعداد مباحث 

Edge   
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  . رود براي ویرایش یک خط یا لبه یک جسم سه بعدي به کار می

 Enter an edge editing option [Copy/coLor/Undo/eXit [>eXit< :  

  . یک لبه را براي ویرایش انتخاب کنید

  . باشد می Faceتمام دستورات این گزینه مانند گزینه  

Body   

   .رود براي ویرایش یک جسم سه بعدي به کار می

  Enter a body editing option   

]Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit [>eXit< :  

  . یک گزینه براي ویرایش جسم انتخاب کنید

Imprint   

گذارد ، از این دستور استفاده  براي اینکه ببینیم که یک شکل یا جسم بر روي جسم دیگر چه تاثیري می

  . کنیم می

  : تخاب این گزینه باید کارهاي زیر را انجام دهیدبعد از ان

Select a 3D solid:  یک جسم سه بعدي انتخاب کنید .  

Select an object to imprint:  یک موضوع براي تاثیر گذاري انتخاب کنید .  

seParate solids   

  . شود ستفاده میبراي جداسازي یک جسم که با هم فاصله دارند ولی یکپارچه هستند از این گزینه ا

  : بعد از انتخاب این گزینه باید کارهاي زیر را انجام دهید

Select a 3D solid:  یک جسم سه بعدي انتخاب کنید .  

Shell   

براي اینکه یک جسم را تبدیل به پوسته کنیم یعنی داخل آن جسم را خالی کنیم از این دستور استفاده 

  . کنیم می

  : ید کارهاي زیر را انجام دهیدبعد از انتخاب این گزینه با
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Select a 3D solid:  یک جسم سه بعدي انتخاب کنید .  

Remove faces or [Undo/Add/ALL:[  خواهید حذف شود انتخاب کنید وجهی را که می .  

Enter the shell offset distance:  اندازه پوسته را وارد کنید .  

 


