التصميم والزسم بمعوهت الحاسب )(1

املحاضزة التاسعت
الىمذجت الثالثيت ألابعاد
(الجوامد  -عزض املجسماث)
إعداد
م.مي بالوش  -رها قزه جللي

https://manara.edu.sy/

أوال الجوامد:
للشسوع في "الىمرحت ثالثيت ألابػاد" جأهد مً جدىٍل "مظاخت الػمل" ئلى "الؼىز ثالثي ألابػاد" هما ًأحي:

هالخظ ان الخبىٍباث املىحىدة غلى "الشسٍؽ " Ribbonجخدىٌ ئلى الشيل الاحي:

 .1استخدام أهماط املعايىت ألشياء ثالثيت ألابعاد:
ًِمىً َغسض "الجىامد" و"الظؼىح" باخدي أهماغ املػاًىت التي جؼبم غلى "مىفر املػاًىت" وهي:

 .2هظزة عامت على إوشاء الجوامد  Solidوالسطوح ثالثيت ألابعاد:
ًِمىً ئوشاء "الجىامد" و"الظؼىح ثالثيت ألابػاد" باالغخماد غلى ئخدي ػسٍلخين:
 باالغخماد غلى "الجىامد الابخدائيت الجاهصة" وهي (الصىدوق ،الىسة ،الاطؼىاهت ،املخسوغ ،الاطفين ،العجلت،
والهسم).
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 باالغخماد غلى "اشياء مسطىمت" باطخخدام أوجىواد (غير ألاشياء الابخدائيت أغاله) ّجمثل "امللؼؼ الػسض ي" للجظم
املؼلىب ثم "سحبه" أو "جدوٍسه" أو "بثله" بدىفير أخد ألاوامس الاجيت:

 .2.1الجوامد الابتدائيت الجاهزة:
ّ ًِىفس البرهامج بػع "الجىامد الابخدائيت الجاهصة" وهي (الصىدوق ،الىسة ،الاطؼىاهت ،املخسوغ ،الاطفين ،العجلت،
والهسم)ً .خؼلب ئوشاء هره "الجىامد" حػسٍف كيم ّ
مدددة مثل الؼىٌ أو اللؼسًِ .مىً الىصىٌ اليها مً "الشسٍؽ
ِ
 > "Ribbonالخبىٍب "السئيس ي" > اللىح "همرحت"
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 .1.2.2الصىدوق :
ًيص ئ "صىدوق مىػب" أو "مخىاشي مظخؼيالث" .بػد اوشائه ًِمىً حغيير حجمه باطخخدام املاطياث" التي جظهس غىد
جددًده بأداة الخددًد (بالىلس غلى الصىدوق).
غىد جىفير ألامس"" "Boxجظهس السطالت ألاولى التي جؼلب جددًد ػسٍلت حػسٍف ئوشاء الصىدوق ،هل طخيىن بداللت
"هلؼت السهً" ام بداللت "مسهصه"؟

ِ ّخدد الىلؼت التي ّجمثل السهً ألاوٌ للصىدوق بالىلس غل هلؼت مػيىت في الشاشت أو ادخاٌ ئخداثياث الىلؼت
املؼلىبت .بػد جددًد جلً الىلؼت جظهس زطالت ثاهيت جؼلب جددًد هلؼت السهً الثاوي املػسف للاغدة الصىدوق.

هره السطالت ّ ِجىفس أًظا الخيازًٍ الفسغيين " "Cubeإلوشاء "مىػب" أو " "lengthلخػسٍف ػىٌ الظلؼ ألاوٌ للاغدة
الصىدوق .بػد جددًد هلؼت السهً الثاوي للاغدة الصىدوق جظهس السطالت الثالثت:

ّ
جددد هىا كيمت "ازجفاع الصىدوق" .الليم املىحبت جيص ئ صىدوق باالججاه املىحب للمدىز( )Zوالػىع للليمت
ِ
الظالبت.

 .2.1.1.1ألامز الفزعي : Cube
ًيص ئ "صىدوق مدظاوي أػىاٌ ألاطالع" .غىد اخخياز ألامس الفسعي هرا جظهس السطالت
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هره السطالت جؼلب جددًد ػىٌ طلؼ املىػب ،الليمت املىحبت جيص ئ صىدوق ا باالججاه املىحب للمداوز(. )X,Y,Z

 .2.1.1.2ألامز الفزعي :length
حػسٍف "صىدوق" بثالثت أطالع مخخلفت ،غىد جىفيره جظهس زطائل جؼلب جددًد الؼىٌ والػسض والازجفاع غلى
الخىاليً .مىً جددًد هلؼخين لخػسٍف ول طلؼ او ػباغت كيمت ػىٌ الظلؼ هسكم .الليم املىحبت لـ "الؼىٌ" ّجمثل
الاججاه املىحب للمدىز  Xوالػسض للمدىز  Yو"الازجفاع" للمدىز  ،Zوالليم الظالبت جيص ئ "الصىدوق" غلى ػىٌ
الاججاه الظالب للمدىز املىاظس خظب الترجيب.

 .2.1.1.3ألامز الفزعي : Center
حػسٍف "الصىدوق" بداللت "هلؼت مسهصه" .غىد اطخخدام هرا الخياز جظهس السطالت:

بػد جددًد "هلؼت املسهص" ٌظخمس الخػامل مؼ ألامس هما في الحالت الظابلت ،الفسق بين الخيازًٍ هى ان مىاصفاث
الصىدوق الىاجج طخيىن مبييت غلى أطاض "هلؼت مسهصه" املدددة.

 .2.1.2املخزوط
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ًيص ئ هرا ألامس "ش يء حامد مخسوػي" وخؼىاث جىفيره هما ًأحي:

ِ ّخدد هلؼت مسهص كاغدة املخسوغ

ِ ّخدد هصف كؼس أو كؼس اللاغدة

ِ ّخدد كيمت ازجفاع املخسوغ أو ئخداثياث هلؼت اللمت.

 .2.1.3الاسطواهت
ٌظخخدم هرا ألامس إلوشاء "اطؼىاهت" ذاث كاغدة دائسٍت أو بيظىٍت ،جلؼ "كاغدة الاطؼىاهت" في املظخىي  XYلىظام
الاخداثياثً .ىفر ألامس خظب الخؼىاث الاجيت:
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ِ ّخدد هلؼت املسهص للاغدة الاطؼىاهت

ِ ّخدد هصف كؼس أو كؼس اللاغدة

ِ ّخدد كيمت ازجفاع الاطؼىاهت أو مسهص النهاًت الثاهيت.

 .2.1.4الكزة
ًيص ئ هرا ألامس "هسة حامدة" بىصف كؼس ّ
مددد ُ الػسض للىسة جىاشي املظخىي  X ,Yخؼىغ و "خؽ مدىزها"
ِ
ًخؼابم مؼ املدىز " "Zلىظام الاخداثياث الحالي .جىفير ألامس ًيىن خظب
الخؼىاث الاجيت:

ِ ّخدد هلؼت مسهص الدائسة

ِ ّخدد هصف كؼس أو كؼس الىسة
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 .2.1.5العجلت
ٌظخخدم هرا ألامس إلوشاء "عجلت حامدة"

حشبه

"الاهبىب الداخلي للعجلت" .خؼىاث جىفير

ألامس

هما ًأحي:
ّ ِ خدد هلؼت مسهص العجلت.
 غسف هصف كؼس العجلت.
ّ ِ خدد هصف كؼس الاهبىب.

 .2.1.6الاسفين
ٌظخخدم هرا ألامس إلوشاء "حظم ئطفين حامد" ذي أوحه مظخؼيلت أو مسبػت .كاغدة الاطفين جيىن مىاشٍت
للمظخىي  XYو"الىحه املائل" ملابل السهً ألاوٌ الري ًخم جددًده .ازجفاع الاطفين مىاشي للمدىز  .Zغىد جىفيره
جظهس السطالت الاجيت:

ًخم هىا جددًد هلؼت السهً ألاوٌ لـ "كاغدة الاطفين" أو حػسٍف اللاغدة بداللت املسهص ،ئذا اطخخدم هرا الخياز
"حػسٍف هلؼت السهً ألاوٌ للاغدة الاطفين" ( جددًد هلؼت حىابا غلى السطالت الظابلت) طخظهس السطالت الثاهيت:
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هره السطالت جؼلب جددًد هلؼت السهً الثاوي لـ "كاغدة الاطفين" هدالت افتراطيت أو أخد الخيازًٍ  "Length".أو
" "cubeالفسغيين
ئذا واهذ ولخا الىلؼخين بىفع املظخىي ( هفع كيمت الاخداثيي ً ) Zجب حػسٍف "ازجفاع الاطفين"خيث جظهس
السطالت:

ثاهيا:
 .1عزض الجسم من جميع الجواهب
ّ ًِىفس ألامس ئمياهيت "الدوزان املظخمس" لأل لجظام ملشاهدهها مً حىاهب مخػددة وهما ًأحي:

ًِمىً أًظا الىصىٌ ئلى ألامس مً:
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ّحسب اطخػماٌ "عجالث الليادة ("بالىلس غلى شز

) " Navigation Barغلى "شسٍؽ املالخت " ومنها "الىجد

.Orbi

 .2هظام إحداثياث املستخدم UCS
حظيؼس غلى "هظام ئخداثياث املظخخدم"ً ،جب ئدزان ان هظام اخداثياث املظخخدم جدبؼ كاغدة اليد اليمنى هما
مىضح ادهاه:

ًِمىً الىصىٌ ئلى هرا ألامس مً غدة ػسق هي:
>  Ribbon > Visualize > Coordinates panel
UCS
 Menu > Tools > new UCS
 Toolbar > UCS
 Command Entry: Type UCS

ٌظيؼس اللىح "هظام الاخداثياث" طمً الخبىٍب "َغسض" غلى "الشسٍؽ  "ribbonغلى حػسٍف اهظمت الاخداثياث
املخخلفت والتي اخداها "هظام ئخداثياث املظخخدم"
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غىد جىفير ألامس"ً "UCSؼلب جددًد الىلؼت التي ّجمثل "هلؼت ألاصل" لـ "هظام ئخداثياث املظخخدم" الجدًد الري
حػسٍفه .بػدها ًؼلب "هلؼت" جلؼ غلى املدىز  xلهرا الىظام الجدًد ،وبػدها ًؼلبأي هلؼت" جلؼ طمً
جسٍد
ِ
املظخىي" xy.

ًِمىىً حغيير "مىكؼ" أو "جدوٍس هظام الاخداثياث" لدظهيل غمليت ادخاٌ الاخداثياثَ ،غسض الشبىت ،اللفص ،همؽ
الخػامد ،وأدواث السطم ألاخسي.

 .3التمييز بين هظامي الاحداثياث العاملي واملستخدم:
هىان هظامين لإلخداثياث:
 هظام ئخداثياث ثابذ" ٌظمى هظام الاخداثياث الػام ()WCS
 هظام ئخداثياث مخىلل ًدعى هظام ئخداثياث املظخخدم ()UCS
افتراطيا هرًً الىظامين مخؼابلين في السطم غىد اوشاءه ألوٌ مسةً .يىن املدىز( )xللىظام الػام ( )WCSهى املدىز
ألافلي في "املػاًىت ثىائيت ألابػاد" غادة ،واملدىز( )yهى الشاكىلي" .هلؼت ألاصل" في هظام الاخداثي الػام ( )WCSهي
هلؼت جلاػؼ املدىزًٍ  X,Yفي الىلؼت (. )٠،٠
ول ألاشياء في ملف السطم جيىن ّ
مػسفت باخداثياهها  ،WCSغلى السغم مً ذلً غالبا ما ًيىن مً الاطهل ئوشاء
وجدسٍس ألاشياء اطدىادا ئلى "الاخداثياث املخىللت ( .)UCSغمليا ول ئدخاالث الاخداثياث والػدًد مً الادواث
والػملياث حظخخدم "الاخداثياث  UCSالحاليت" .الادواث ثىائيت ألابػاد والػملياث التي حػخمد غلى املىكؼ والخدوٍس للـ
" "UCSحشمل الاحي:
 ئدخاالث "الاخداثياث" اليظبيت واملؼللت.
 شواًا لاشازة املؼللت.
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 حػسٍف ألافلي والشاكىلي لؼىز الخػامد ،الخدبؼ اللؼبي ،الخدبؼ اللفص ئلى ألاشياء ،غسض الشبىت اللفص ئلى
الشبىت.
 جىحيه ألابػاد الشاكىليت وألافليت.
 جىحيه ألاشياء الىصيت.
 مػاًىت الدوزان باطخخدام ألامس PLAN
هلل أو جدوٍس الـ ّ UCS
حظهل الػمل في مىاػم مػيىت مً السطمًِ .مىىً هلل "هظام ئخداثياث املظخخدم" بػدة ػسق:
 هلل  UCSبخػسٍف "هلؼت أصل حدًدة".
" جسصيف"  UCSمؼ ش يء مىحىد.
" جدوٍس"  UCSبخػيين هلؼت أصل حدًدة وهلؼت غلى املدىز  Xالجدًد.
 جدوٍس  UCSالحالي بصاوٍت مػيىت " خىٌ املدىز Z
 الػىدة ئلى"  UCSالظابم.
 حػل " UCSمؼابم ا ئلى" "WCSهما واها في ألاصل.
لخيىًٍ "هظام ئخداثياث مظخخدم حدًد" ًِمىً اطخخدام ألامس  UCSوالري ًمخلً الخيازاث الفسغيت الاجيت:
 :Face طبؽ هظام الاخداثياث اغخماد ا غلى "وحه" مددد لـ "حامد Solid".
 :Named هرا الاخخياز بدوزه ّ ًِىفس ثالثت خيازاث فسغيت حاهبيت:
 :Restore اطخدغاء "هظام ئخداثياث طابم الخػسٍف".
 :Save خفظ "هظام الاخداثياث الحالي" باطم ّ
مددد.
ِ
 :Del خرف "هظام ئخداثياث طابم الخػسٍف".
هالخظ ئمياهيت ئغادة حظميت "هظام الاخداثياث املخىلل" بيىما ال ًِمىً ئغادة حظميت "هظام الاخداثياث الػام".
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 :Object طبؽ هظام الاخداثياث اغخماد ا غلى "غىصس زطم" مددد.
 :Previous اطخدغاء هظام الاخداثياث "الظابم".
 :View طبؽ هظام الاخداثياث اغخماد ا غلى "مشهد زؤٍت مددد" )املظخىي ً xyيىن غمىدي غلى اججاه
املشاهدة.
 :World الػىدة ئلى "هظام الاخداثياث الػام".
 :X,Y,Z جدوٍس هظام الاخداثياث خىٌ "أخد املداوز" املدددة بصاوٍت ًخم جددًدها.
 :Z Axis حػسٍف هظام الاخداثياث وظبت ئلى مدىز" zمددد" ًخم جدوٍس املظخىي ) (X,Yاغخماد ا
غلى ذلً.
 .4جقسيم الشاشت إلى مشاهد مختلفت
ّ
ًىفس البرهامج ئمياهيت "جلظيم الشاشت"
غىد الػمل في "الحيز ثالثي ألابػاد" ًفظل َغسض الجظم مً شواًا مخخلفت و ِ
ئلى اكظام مخخلفت َوغسض الىمىذج بصواًا مخخلفت في ول "كظم (مشهد) " .لـ "جلظيم الشاشت" ئلى مشاهد مخخلفت
ِّهفر ما ًأحي:
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الىديجت طخيىن "جلظيم الشاشت" ئلى أزبػت مشاهد" .املشهد الفػاٌ" ًدخىي غلى ئػاز طميً وٍظهس به املإشس غلى
شيل "الشػيراث املخصالبت ( .")+أما املشاهد الثالثت الباكيت فيظهس بها املإشس غلى شيله الافتراض ي لـ "جيشيؽ"
ّ
مشهد آخس غير اليشؽ خاليا هىلس بداخله باملفخاح الاٌظس للفازة.

غىد ػباغت ألامس"ً "vportsظهس مسبؼ الحىاز "مشاهد" الاحي:

ّ
املخىفسة خاليا في "خيز الىمىذج" أو "خيز الىزكت".
ًديذ مسبؼ الحىاز هرا اخخياز "الاغداداث املىاطبت" ملشاهد املػاًىت ِ
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 جدزج كائمت "مشاهد املػاًىت اللياطيت" في املسبؼ .
املظخخدم َ جدزج طمً الخبىٍب "مشاهد مػاًىت مظماة".
" 

كائمت مشاهد املػاًىت التي ّ
ًيىنها

الاطم " املخصص ملىفر املػاًىت الجدًد.

ّ
جددد هره اللائمت املنزللت فيما ئذا وان الخلظيم املخخاز واملػسوض في املػاًىت

ِ
طيخم جؼبيله غلى السطم هـ "ول" أو غلى "حصء مً احصاء" مىفر مػاًىت ملظم طابلا .


ّ
جددد هره اللائمت املنزللت ئذا وان املىفر املددد "ثىائي" أو "ثالثي ألابػاد".
ِ
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