التصميم والرسم بمعونة الحاسب )(1

املحاضرة السابعة
النمذجة الثالثية األبعاد
(الجوامد غير القياسية – أوامر الطباعة واالخراج)
إعداد
م.مي بالوش  -رنا قره جللي
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 .2.2الجوامد غير القياسية
ّ
 .2.2إنشاء الجوامد غير القياسية
في هذه الحالة يتم إنشاء "جوامد" أو "سطوح ثالثية األبعاد" معقدة الشكل ذات مقاطع مختلفة .يتم
العمل باستخدام أوامر مثل:

 Ribbon":والتي ِيمكن الوصول اليها من "الشريط
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 .2.2.1بثق الجوامد
ِيمكن رسم عنصر ( )polylineو"سحبه" بثقه على "مسار" معين ،هذا "املسار" ِيمكن ان يكون )خط مستقيم(
منحن( .املسار املستقيم يحدد بنقطتين تمثلن خطا مستقيما أو تطبع القيم مباشرة من لوحة املفاتيح.
أو)مسار ٍ
ِيمكن أيضا تحديد "زاوية امليلن" ( )taper angleعلى طول "مسار البثق" بشرط ان قيمة هذه الزاوية ل تؤدي إلى
تقاطع أوجه الجسم الناش ئ على امتداد طوله .خطوات تنفيذ األمر هي:
 ارسم العنصر األصلي )مثال شكل السيارة الجانبي املسطح( ثم اضغط أيقونة األمر
الرسالة التية:

 اختر جميع عناصر الشكل الجانبي للسيارة:

 أضغط مفتاح "الدخال"

ُ
 اطبع قيمة ّتمثل "ارتفاع البثق".
إذا أردت تحديد قيمة "زاوية ميلن البثق" استخدم األمر الفرعي
" "Directionفي الرسالة األخيرة إذا لم تستخدمه فسيكون "البثق"
بزاوية  ٩٠مع املستوي الحاوي على الشكل الجانبي.
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فتظهر

 .2.2.1.1الخيار الفرعي Path
في هذه الحالة سيطلب البرنامج اختيار العنصر املطلوب استخدامه كـ "مسار للبثق" بالرسالة التية:

اختر "مسار البثق" .في هذه الحالة لن يسأل البرنامج عن "زاوية ميلن البثق".

ملحظة:
في حالة املسارات املعقدة يفضل ان ترسم "عناصر املسار" على أساس متعدد خطوط ""Polyline

 .2.2.2قذف الجوامد والسطوح عبر مقاطع عرضية محددة سابقا
ِيمكن رسم مجسم )"جامد" أو "سطح") بتحديد عدة "مقاطع عرضية" على طول "محور معين" ثم
استخدام هذا األمر لقذف املجسم وتعبئة ما بين املقاطع العرضية بانسيابية كما موضح في الشكل أدناه:
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يجب ان ُ ّ
تحدد "مقطعين عرضيين" على األقل قبل استخدام هذا
ِ
األمر.
عوضا عن "املقاطع العرضية" أعله ِيمكن إتباع اسلوبين آخرين
لستخدام هذا األمر بالعتماد على "املسارات" أو "املنحنيات املوجهة".

خطوات تنفيذ األمر هي:

ّحدد "املقاطع العرضية" التي ّ
ستحدد املظهر العام للشكل ،بعدها تظهر الرسالة التية:
ِ
ِ

يطلب تحديد الطريقة للقذف (موجهات ،مسار ،مقاطع عرضية فقط) نحن
اخترنا "مقاطع عرضية فقط" .يمكن اختيار الخيار "اعدادات "Settings
كجواب على الرسالة األخيرة إلظهار مربع الحوار "اعدادات القذف"

اضبط اإلعدادات لـ "القذف" حسب املسألة التي بين يديك ثم انقر "موافق"
فتجد ان "الجامد" أو "السطح" قد تم انشاؤه.
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 .2.2.3تدوير الجوامد أو السطوح
ِيمكن "تدوير" عناصر الرسم ثنائية األبعاد ،مثال "متعدد الخطوط ) )Polylineوالذي يمثل املنظر الجانبي للجامد أو
السطح املطلوب( حول "محور دوران" للحصول على "جامد" أو "سطح" متناظر حول "محور الدوران"عجلة السيارة
مثال ".
ينفذ األمر حسب الخطوات التية:
 Ribbon".أضغط أيقونة األمر من "الشريط
 اختر العنصر املطلوب تدويره والذي يمثل املنظر الجانبي للجامد أو للسطح.
ِ حدد "محور الدوران".
ّ ِ حدد قيمة "زاوية الدوران".

ملحظات:
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ِ يمكن تعريف "محور الدوران" بدللة نقطتين أو بدللة خط أو املحور  Xأو املحور  Yلنظام االحداثيات
املختار.
ّ
ِ يمكن طباعة قيمة "زاوية دوران" اقل من ( )٣٦٠درجة للحصول على "جامد" غير مكتمل التدوير.

 .2.2.4زلق الجوامد أو السطوح
منحن ثنائي األبعاد على طول "مسار معين" إلنشاء "جامد" أو "سطح".
ِيمكن "زلق" ٍ
منحن ثنائي األبعاد على طول "مسار معين" إلنشاء "جامد" أو "سطح".
ِيمكن "زلق" ٍ

يقوم األمر "زلق" برسم جامد أو سطح بـ "تمديد" شكل يمثل "املقطع الجانبي" للشكل على طول "مسار معين ُ
ينفذ البرنامج العمل على أساس ان "املقطع الجانبي" ُيحرك على طول "املسار" بحيث يكون "عموديا " على "املسار"
"منحن مفتوح" على طول "مسار" فان الناتج يكون "سطح ،" hأما إذا كان
في كل نقطة من نقاطه .إذا قمت بزلق ٍ
"املنحني مغلقا " فان الناتج يكون "جامدا ".
خطوات تنفيذ العمل هي:
 تحضير الشكل املستوي الذي يمثل "املقطع الجانبي".
 تحضير الشكل الذي يمثل "املسار" ويشترط فيه ان يكون مستواه "مختلفا عن" املستوى الحاوي على
"املقطع الجانبي".

 تنفيذ األمر  Ribbon" "sweepمن "الشريط "
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َ
هذه الرسالة تطلب تحديد "املقطع الجانبي" املراد ان يزلق .بعد تحديد الشكل ثنائي األبعاد الذي يمثل املقطع
الجانبي تظهر الرسالة التية:

وهي تطلب تحديد "املسار" الذي يجب تمديد الشكل حسبه .بعد تحديد املسار يتم إنشاء الجامد أو السطح
املطلوب.

 .3العمليات املنطقية على الجوامد والسطوح
ِيمكن الحصول على "أجسام معقدة" وذلك من خالل استخدام العناصر السابقة و"دمجها" مع بعض ( )Unionأو
"حذف" بعضها من البعض الخر (ِ )Subtractيمكن الوصول إلى أيقونات العمليات املنطقية من "الشريط "Ribbon
> التبويب "الرئيس" > اللوح "تحرير الجوامد" وكما يأتي:

 .3.1توحيد الجوامد والسطوح Union
يستخدم هذا األمر لـ "دمج" الجوامد أو السطوح مع بعضها وتحويلها إلى "جسم واحد" وخطوات
تنفيذه هي:
 انقر أيقونة األمر من "الشريط  "Ribbonفتظهر الرسالة التية:
 اختر الجوامد أو السطوح املطلوب توحيدها (دمجها مع بعضها)
 انقر املفتاح "ادخال" إلنهاء عملية الختيار.
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 .Subtract 3.2طرح الجوامد من بعضها
ِيمكن "طرح" جامد من جامد آخر للحصول على "جسم جديد" .في هذه الحالة فان تنفيذ األمر يتطلب مرحلتين:
 املرحلة الولى :تحديد العناصر الساس املطلوب الطرح منها.
 املرحلة الثانية :تحديد العناصر املطلوب طرحها.
 تنفيذ األمر يكون حسب الخطوات التية:
 انقر أيقونة األمر
 اختر العنصر الساس ي املطلوب الطرح منه.
 اضغط املفتاح "ادخال" إلنهاء عملية الختيار.
 اختر العنصر أو العناصر املطلوب طرحها.
 أضغط املفتاح "ادخال" إلنهاء تنفيذ األمر.
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أوامر الطباعة :
ّ
تعد "الطباعة" املرحلة النهائية للعمل وفيها يتم توثيق التصميم املنجز حيث ترسل اللوحات املطبوعة للجهات
املختصة لتصديقها ومن ثم املباشرة بالتنفيذ.
ّ
يوفر البرنامج تبويبات عمل متعددة ،واحدة أساسية هي "تبويب بيئة عمل النموذج" Model ،والخريات تندرج
ِ
ضمن تصنيف "بيئة عمل الخراج" نطلق عليها فيما يلي "تخطيطات الخراج"" .تبويب بيئة عمل layout
 النموذج"  Modelهو الحالة الفتراضية للرسم وفيها ِيمكن تقسيم الشاشة إلى مشاهد متعددة "منافذ معاينة"
ولكن ل ِيمكن طباعة ال املشهد الفعال.

لطباعة مشاهد مختلفة على نفس ورقة الرسم يجب العمل ضمن "تخطيطات الخراج" Layout .يتم النتقال إلى
"تخطيطات الخراج" بالضغط على التبويب املناسب حسب الرسم االتي:
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كل مفتاح من هذين املفتاحين ينقلك إلى "تخطيط اخراج" مميزِ ،يمكن إنشاء مشاهد مختلفة بها.
 .1االنتقال إلى طور الورقة
 افتح أحد ملفات الرسم.
 اضغط العنوان " "Layout1في أسفل الشاشة تلحظ ظهور تبويب جديد على الشريط ""Ribbonبعنوان layout
 ستظهر محتويات ملف الرسم داخل "تخطيط الخراج" وهي في طور النموذج .انقر الزر "نموذج  "modelعلى
شريط الحالة كما مبين ادناه للتحول الى طور الورقة:

 انقر على إطار لوحة الرسم لتظهر "املاسكات".

 أضغط املفتاح "حذف" من لوحة املفاتيح لحذف إطار لوحة الرسم.
ّ
ّ
ِ نفذ المر " "Limitsلتحديد قياسات ورقة الرسم الجديدة لن حدودها غير مرتبطة لحدود ورقة الرسم
األصلية املستخدمة لرسم النموذج.
 من "الشريط  "Ribbonانقر اليقونة

لتحديد مشهد مفرد .
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فتظهر الرسالة

ِ ّحدد النقطة الولى ملوقع "املشهد" .فتظهر الرسالة الثانية:

ّ ِ حدد نقطة الركن الثاني لـ "املشهد" املطلوب على تخطيط الورقة .ستلحظ ظهور الشكل مرسوما داخل
املنطقة ّ
املحددة.
ِ
 كرر العمل لنشاء "مشهد" آخر ضمن نفس الورقة.
 انقر مزدوجا على أحد املشاهد او انقر الزر "طور الورقة  "paperعلى شريط الحالة للتحول الى طور
النموذج فيتحول هذا "املشهد" إلى طور التحرير ،حيث تلحظ تحول اطار "املشهد" إلى خط سميك ،مع
إمكانية التعامل مع الرسم داخله كما تتعامل معه ضمن "تبويب بيئة عمل النموذج" من ناحية الرسم
والتعديل والتكبير ...الخ.

 للرجوع إلى حالة "طور الورقة" بدون إمكانية تحرير الرسم انقر نقرا مزدوجا خارج املشاهد املرسومة وضمن
تخطيط الخراج فتصبح حدود "املشهد" السابق ذات إطار نحيف او انقر الزر "نموذج  "modelعلى شريط
الحالة للتحول الى طور الورقة.
 .2تقسيم تخطيط االخراج إلى أربعة مشاهد
ِيمكن تقسيم ورقة تخطيط الخراج إلى أربعة مشاهد متساوية وكما يأتي:
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 من شريط الحالة انقر التبويب " "Layout2للنتقال إلى "تخطيط الخراج".
 ستظهر محتويات ملف الرسم في تخطيط الخراج داخل نموذج "طور النموذج".
 انقر على الزر " "paperللتحول الى "طور الورقة".
 انقر على إطار لوحة الرسم في "طور الورقة" لتظهر "املاسكات" ثم اضغط املفتاح "حذف" لحذف مشهد
املعاينة الفتراض ي.
 انقر التبويب " "layoutثم انقر على زر " "Namedكما مبين ادناه:

" "New Viewportsانقر فيه على التبويب " "Viewportsفيظهر مربع الحوار

 اختر العنوان " "Four: Equalمن القائمة لتقسيم الشاشة إلى أربعة مشاهد متساوية.
 في الحقل

اطبع الرقم  ٢مثال لتحديد املسافة الفاصلة بين "املشاهد".

 تحت العنوان ""setupاختر النوع  3Dلعرض النموذج بمساقط مختلفة في كل "مشهد" .سيظهر توزيع
املشاهد في املنطقة "املعاينة" .اما إذا رغبت بعرض "املشاهد" بصورة ثنائية البعاد اختر النوع
 لغرض تغيير أي "مشهد" اختر املشهد املطلوب من املنطقة "معاينة" ثم افتح القائمة املنزلقة واختر منها
املسقط املطلوبChange "view to " .
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 انقر "موافق" لغلق مربع الحوار فتظهر الرسالة:

 أضغط املفتاح "ادخال" للموافقة على توزيع املشاهد األربعة لتمل ورقة الرسم أو ِحدد نقطتين تمثلن
املنطقة املطلوبة لرسم املشاهد األربعة.

 .3ضبط مقياس الرسم للمشهد في تخطيط الخراج
في بعض الحيان قد ترغب بعرض محتويات أحد "املشاهد بمقياس رسم محدد كان تقوم بتكبير جزء من الرسم
لعرض تفاصيل دقيقة:
 انقر مرتين داخل "املشهد" املطلوب للنتقال إلى "طور النموذج" لهذا املشهد.
ّ
ِ نفذ أمر" "Zoomأو " "Panلظهار جزء معين من الرسم حسب الحاجة.
 النتقال إلى "طور الورقة" مرة أخرى بالنقر خارج حدود املشهد وضمن تخطيط الورقة.
 اختر حدود "املشهد" لظهار "املاسكات".
انقر اليقونة

على "الشريط "Ribbon
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 يظهر مربع الحوار "خصائص" اختر العنوان
تريد تطبيقه على املشهد املختار.
 وبدل عن ذلك ِيمكن النقر على الزر

ثم ادخل (مقياس الرسم) الذي
في "شريط الحالة" لتحديد (مقياس الرسم) لـ "املشهد"

 اضغط "هروب" لحذف املاسكات من حدود املشهد.

 .4إنشاء تخطيطات متعددة
 انقر يمين ا على الكلمة " "Layout1أو " "Layout2لعرض القائمة الجانبية:
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ستلحظ إضافة تخطيط اخراج جديد يحمل العنوان " Layout3".

اختر

ّ
 كرر الخطوتين السابقتين لنشاء(تخطيط اخراج) رابع.
 لتغيير تسمية التخطيط ""Layout3انقر يمينا على عنوانه ثم اختر من القائمة املنزلقة فتلحظ تحول
العنوان إلى (طور التحرير) بظهور مؤشر الدراج وتحول الخلفية إلى لون ازرق.
 اطبع "السم" املطلوب تخصيصه لعنوان هذا التخطيط وليكن " "rend1ثم أضغط املفتاح "ادخال".
 افتح (تخطيط الخراج) الثاني باختيار العنوان"Layout2".
 انقر إطار اللوحة لظهار "املاسكات" ثم اضغط املفتاح "حذف " من لوحة املفاتيح لحذف إطار لوحة الرسم.
ّ
ِ كرر الخطوتين السابقتين مع (تخطيط الصفحة"Layout3").
 اختر "تخطيط الخراج  "Layout2واظهر مربع الحوار " "viewportsكما تعلمت سابقا ،
 اختر الحالة " "ViewPorts4فتظهر الرسالة التية:

 اضغط املفتاح "ادخال" للموافقة على تقسيم اللوحة إلى أربعة مشاهد متساوية
 انتقل إلى "تخطيط الخراج "Layout3
انقر اليقونة

على "الشريط Ribbon
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لدراج منفذ معاينة على شكل " "Polygonal ViewPortsفتظهر رسالة تطلب تحديد نقطة البداية.
 بعد تحديد نقطة البداية تظهر رسالة تطلب تحديد النقطة التية حيث ِيمكن هنا رسم أي شكل لـ
"املشهد" مثال الشكل اآلتي:

 .5تهيئة وضبط الطابعات
لقد وصلنا إلى نهاية املشوار ولم يتبق لنا سوى طباعة لوحة الرسم على ورقة خارجية وكما يأتي:
 من "الشريط  >"ribbonالتبويب "إخراج">انقر اليقونة "طباعة"

فيظهر مربع الحوار "طباعة":
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 من القائمة املنسدلة
اختر جهاز الطباعة امللئم.

 من القائمة املنسدلة:
اختر قياسات ورقة الطباعة.

 من القائمة املنسدلة:
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 بحال اختيار " "Fit to Paperستتم الطباعة بدون مقياس بل بشكل يتلءم الرسم املراد طباعته مع حجم
الورقة املختارة.
 من أجل الطباعة بمقياس محدد نكتب في السطر الول القياس املطلوب كما سيظهر على الورقة وبواحدة
"مم" ،أما في السطر الثاني فنكتب ما يقابل نفس القياس السابق ولكن في امللف "unit".اللكتروني وذلك
بالواحدة املختارة
 انقر "موافق" إلنجاز عملية "الطباعة".

مع التمنيات بالتوفيق
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