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 RHINOمعرفي 

است  ZOOو از خانواده  Mcneelنرم افزار راينو يكي از معتبرترين محصوالت كمپاني 
راينو در سال .كه مجموعه متنوعي از نرم افزارهاي مدلسازي و ارائه را شامل مي شود

آنها  1985در سياتل آمريكا توسط رابرت مك نيل و همكارانش به وجود آمد در  1980
بر مبناي اتوكد پرداختند و به همين دليل راينو يك نرم افزار به به توسعه راينو 

و اصول عمل و محيط نرم افزار آن بسيار مشابه محسوب مي شود CAD BASEاصطالح
و قديمي نقشه كشي و مدلسازي  ، برنامه كاربردي شناخته شدهAuto Cadبرنامه 
خاص شروع شد نوشتن پالگين هاي راينو براي كاربران  1992در سال . است
 Rhinoمانند Marineكه براي ساخت كشتي و قايق وRhino  Gold  كه به

و امروز اين مجموعه نرم افزاري در حوزه هاي . جواهرسازي استفاده مي شود
معماري طرفداران زيادي ، جواهرآالت، كفش، كشتي، هواپيما و يمحصولطراحمختلف
  .دارد

 Modelingازاين شعار راينو، Tools  ForDesigner به راحتي مي توان فهميد كه
 جواهرآالت،محصول،  در حوزه هاي مختلف طراحان را راينو كاربران آمار بيشترين
 بندي بسته وتوليد، ساخت مهندسين صحنه، طراحان معماران، هواپيما، كشتي، كفش،
 ارتباط در طراحي دنياي با غيرمستقيم يا مستقيم كهتشكيل مي دهند مهندسين وديگر
كامالً  ز دارند كه محدوديت هاي نرم افزارهاينيا ابزاري به تخصص ها اين. هستند

مهندسي را نداشته، تا بتوانند به راحتي به ارائه ايده خود بپردازند و از طرف ديگر دقت 
 .داشته باشدفرم هاي پيچيده كافي را در ساخت و توانايي 

اين نرم افزار نيز به  5نسخه . است 4آخرين نسخه عرضه شده نرم افزار راينو نسخه 
. بازار مي گردد صورت آزمايشي عرضه شده است كه به زودي نمونه تجاري آن نيز روانه

عالوه بر نسخه هاي ياد شده، هر ساله مكمل هايي تحت عنوان سرويس پك توسط 
بايد . كمپاني عرضه مي شود كه هدف آن ارتقاء سطح برنامه و رفع عيوب موجود است

توجه كرد براي استفاده برخي پالگين هاي الحاقي به برنامه راينو نياز است اين سرويس 
دقت كنيد براي نصب هر . گانه و بر روي نرم افزار نصب شوندپك ها به صورت جدا

سرويس پك نياز است شما اصل نرم افزار را نصب كرده و پس از آن سرويس پك مورد 
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آخرين سرويس پك عرضه شده توسط كمپاني مك نيل براي نرم . نمائيد اضافهنظر را 
 عرضه شده كه بدين ترتيب آخرين نسخهمي باشد  8افزار راينو سرويس پك 

Rhinoceros5 sr8 مي باشد كه مناسب ترين گزينه براي انتخاب و استفاده شماست.  

اين نرم افزار كابر دوست داراي برتري هاي قابل  وجود شباهتي كه راينو با اتوكد دارد،با 
آنچه اين توانايي را به نرم افزار . است CADتوجهي در امكان توليد احجام در مقايسه با 

است كه امكانات  NURBS modelingخشيده، تكيه بر سيستم مدلسازي راينو ب
   .مي كندپوسته سازي فوق العاده اي را به اين برنامه اضافه 

NURBS چيست؟  
براي . رابشناسيم meshسيستم اول است  بهترNURBSبراي درك بهتر نسبت به 
نقاط در فضا سيستم مدلسازي مش براساس چيدماني از ابر درك ساده مي توان گفت 

در واقع نرم افزارهاي پايه مش يك حجم را از نقاط قرار گرفته در فضا و . عمل مي كند
ست كه ايجاد مي و درنهايت توليد سطح هاي كوچك حاصله ا ترسيم خطوط مابين آنها

كنند، هرچه تعداد اين نقاط بيشتر باشند،حجم پديد آمده دقيق تر و داراي سطوحي 
بر اساس مش است و به  3Dmaxمدلسازي نرم افزاري همچون پايه . ظريف تر است

نيازمند افزايش  ،همين دليل در اين نرم افزار براي توليد سطوح ظريف تر در احجام
در اين دست برنامه ها هرچه تعداد سگمنت ها . مسازنده حجم هستي segmentتعداد 

حجم حاصله مين ترتيب به هبيشتر باشد، تعداد نقاط سازنده حجم افزايش مي يابند و 
با اين وجود اگر زوم كرده اين حجم ها را از نزديك تماشا كنيد، .دقيق تر خواهد بود

براي حل اين مسئله عمدتا راه حلي . بازخواهيد ديد كه سطوح نرم و اسموس نيستند
جز ريزتر كردن اين شبكه بندي كه خود منجر به افزايش حجم فايل و مشكل شدن كار 

  .مي گردد كردن با آن
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هميشه سطوح ساخته شده با بهترين  NURBSبه اين ترتيب در يك نرم افزار پايه 

شوند و ديگر محدوديتي تحت عنوان  كيفيت و دقيق ترين شكل ممكن نمايش داده مي
اين نحوه مدلسازي در نرم افزار راينو باعث مي شود، . نقاط سازنده در حجم وجود ندارد

پوسته هاي توليد شده كيفيت سطحي و دقت بااليي داشته باشند و ويرايش و ايجاد 
همچنين فايل ها سبك كار مي كنند و به  .تغييرات در آنها هميشه امكانپذير باشد

همين دليل راينو بر روي سيستم هايي با مشخصات حداقلي نيز به خوبي عمل كار مي 
  .كند

  معرفي برخي نرم افزارهاي كمكي و پالگين هاي راينو
Penguin :  

  
Flamingo :  
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Grasshopper :  اين پالگين يك مدلساز الگوريتميك است كه با مديريت تك تك

آيتم هاي سازنده رياضي، كنترل تمامي معادالت سازنده فرم را به عهده مي گيرد و مي 
اين . تواند با تغيير هريك از اين پارامترها هزاران فرم و پوسته جديد را بوجود آورد

اتودهاي فرمي پيچيده و متنوع را پديد  پالگين بسيار مورد توجه معمارها است و امكان
  .آورده است

  
Tapeline  : اين پالگين مدلساز يك ابزار قدرتمند براي توليد فرم هاي نامرتب و

ارگانيك است كه از نظم خاصي پيروي نمي كنند و لبه هاي نرم و گوشه هاي گردي 
نرم افزار مكس است كه  نحوه عملكرد اين ابزار بسيار مشابه ابزارهاي مدلسازي در. دارند

  .مدلينگ راينو راه يافته اند NURBSبه فضاي 
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يكي از  نكات در مورد نرم افزارهاي مدلساز حدي از خطاست كه به منظور كاهش حجم 

راينو نيز از همين . فايل و سهولت محاسبات در برخي از آنها در نظر گرفته مي شود
تمهيد براي سهولت مدلسازي بهره مي برد؛ هربار كه نرم افزار راينو را باز مي كنيد با 

 startupپنلي تحت عنوان  template اين پنل به شما امكان . مواجه مي شويد
براي مدلسازي هاي عظيم  Large objectsانتخاب واحد و دقت مدلسازي را مي دهد؛ 

 Smallالجثه استفاده مي شود و دقت آن در حد يك صدم واحد انتخابي است و 

objects د براي مدلسازي هاي دقيق تر بكار مي رود و دقت آن درحد يك هزارم واح
متناسب با نياز خود يكي از نمونه هاي معرفي شده را انتخاب و بر روي . انتخابي است

چنانچه بعدتر نياز داشتيد واحد و يا ميزان دقت فايل را .كليك كنيد openكليد 
  .مراجعه كنيدunits ويرايش كنيد مي توانيد از راينو آپشنز به گزينه 
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  .رهاي مدلسازي است و چند بخش اصلي داردصفحه راينو بسيار مشابه ديگر نرم افزا

Menubar  : مشابه هر نرم افزاري راينو يك نوار اصلي دارد كه دسته بندي هاي كلي
تمامي فرمان هاي  ،فايل و اديت در آن قرار دارد و در زير مجموعه هاي خود مانند

يكي از روش هاي دسترسي به ابزارها  نمايش مي دهدكهموجود در محيط نرم افزار را 
  .به حساب مي آيد

Command bar  : اين نوار صفحه رابط شما با نرم افزار در انتخاب ابزارها و تنظيمات
اين نوار بسيار مهم دو وظيفه عمده را برعهده دارد، اول آنكه پيام هاي برنامه را . آنهاست

حله اي از فرمان كه شما در آن قرار به شما منتقل كند و متناسب با نوع فرمان و مر
وظيفه ديگر اين نوار امكان . داريد مرحله بعدي انجا دستور را به شما يادآوري نمايد

اين نوار يكي ديگر از راه هاي دسترسي . تغيير و تنظيم ابزارها متناسب با نياز شماست
وانيد كليد ؛ شما مي تنيز محسوب مي شودشما به فرمان هاي موجود در محيط راينو 

با كليك . ميانبر يا نام فرمان دلخواه را در اين نوار تايپ كنيد و دستورات را اجرا نمائيد
راست بر اين نوار مجموعه اي از فرمان هايي كه اجرا كرده ايد به ترتيب ليست مي 

  .اجرا كنيد مجددادستور را  هاآن آز شوند و شما مي توانيد با انتخاب هريك
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دقت داشته باشيد، اين نوار شما در برداشتن گام هاي commandbarهمواره به
اگر در اواسط انجام يك دستور نياز به اينتر كردن داشته . درست ياري مي كند

اين نوار به شما آن را يادآوري ) مثال پس از انجام مرحله انتخاب آبجكت ها(باشيد
نوشته شده باشد به معناي  :commandاگر در اين نوار چيزي جز كلمه . خواهد كرد

  .مي توانيد از آن خارج شويد scapeفعال بودن يك فرمان است كه با فشردن كليد 

Standardtoolbar  :ست از برخي پركاربرد ترين ي اانوار ابزار استاندارد مجموعه
ديگر ابزارهاي مديريت فايل و فضاي ترسيمات در راينو كه برخي ابزارهاي آن مشابه 

علت قرار . ابزارها مختص راينو هستند ديگر از است و برخي رايانه اي معمول هايبرنامه 
  .و لزوم دسترسي سريع است آنهاگيري اين ابزارها در نوار استاندارد استفاده مكرر از 

Main toolbar1,2  : دو نوار ابزار عمودي در كنارصفحه با عنوانMain 1  وMain 
  .ترين ابزارهاي ترسيم را برعهده دارند وظيفه در دسترس قراردادن مهم 2

Osnap toolbar  : كساني كه با نرم افزارهاي سه بعدي ديگر كار كرده اند اين ابزار را
دوست هميشگي شما در ترسيمات  Osnapابزار فوق العاده موثر . خوب مي شناسند

دقيق است كه به شما براي پيدا كردن محل هاي درست شروع هر ترسيم ياري رسان 
  .خواهد بود

Status bar  : دادهدر خود جاي آخرين نوار قابل اشاره كه ابزارهاي مديريت ترسيم را 
اي بسيار و ابزارهاليه فعال را به همراه موقيت فضايي جهت نما اطالعاتي همچون و 

  .را ارائه مي دهدكه بعدتر با آنها آشنا مي شويد  Planar و Snap ،Osnapمفيد 
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بسياري از فرمان هاي راينو به شكل دو حالته عمل مي كنند بدين ترتيب كه يك آيكن 
در زير مجموعه خود دو فرمان دارد، يك فرمان با كليك كردن فعال مي شود و فرمان 

با نگه داشتن موس بر روي هريك از فرمان ها مي توانيد اعمال . ديگر با رايت كليك
اشاره  را كه در كنار نمادگرافيكي ظاهرشده قرار دارد،  مربوط به هريك از دو حالت مورد

 . مشاهده كنيد

  

  

  

  

  شروع كار در راينو
در . غالبا ساخت سطوح در راينو نيازمند ترسيمات اوليه و تشكيل خطوط پايه فرم است

دو دسته . واقع احجام از اعمال دستورات سطح ساز بر خطوط است كه حاصل مي شوند
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همانگونه . خطوط فرم آزاد –ترسيم اوليه در راينو قابل انجام است؛ اشكال بسته و منظم 
 نيز از تركيب انواع مختلف و مدل هاي حجمي مات پيچيدهترسيكه در تصوير مي بنيد، 

همچنين دو نوع خط كلي در راينو . حاصل مي شودهمين اين خطوط و ويرايش آنها 
مي شناسيم و  lineوجود دارد، اول خطوط مستقيم و تيزگوشه كه آنها را با عنوان 

  .ديگري خطوط منحني و گرد گوشه كه به نام كرو طبقه بندي مي شوند

  

بسياري از فرمان هاي راينو تولبارهايي زيرمجموعه خود دارند كه مجموعه فرمان هاي 
مشابه و حالت هاي متنوع از يك دستور را در يك مجموعه جاي داده و ارائه مي دهند و 

مثلث كوچك پايين . يكي از دستورات همان مجموعه نماينده نوار ابزار مربوطه است
ده اين حالت و وجود يك تولبار به عنوان زير مجموعه فرمان آيكن هر فرمان نشان دهن

براي دسترسي به اين مجموعه كافيست بر فرمان كليك كرده و كليد را نگه داريد . است
  .تا تولبار مربوطه ظاهر شود

  

  كار را با يك تمرين آغاز مي كنيم

 را انتخاب كنيد  maximizeرايت كلبك كرده گزينه  topبر ليبل پنجره  -1

را انتخاب كرده و شروع به   control point carveابزار  main toolbarاز  -2
 ترسيم يك خط كنيد

 موس را بر روي ليبل پنجره برده دبل كليك كنيد ،بدون خارج شدن از فرمان -3
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پس از اتمام رايت كليك  .ببريد و ادامه ترسيم را انجام دهيدfrontنشانگر را به پنجره  -4
 كنيد

خطي كه ترسيم كرديد ببريد و كليك كنيد تا خط انتخاب شود و به موس را بر روي  -5
 رنگ زرد درآيد

بدين ترتيب شما فرمان . را تايپ كرده اينتر كنيد Mحرف  commandbarدر  -6
Move را فراخوانده ايد و مي توانيد آيتمي را كه انتخاب است جابه جا نماييد. 

 ه دلخواه در ويوپرت جابه جا كنيددر محلي نزديك به خط كليك كرده خط را به انداز -7

رفته كليك راست را نگهداريد، موس را حركت دهيد و از  perspectiveبه نماي  -8
 !تماشاي اولين ترسيم خود لذت ببريد

مشابهي دارند و به نرم افزار  اسپيس معموال در راينو كاركردكليك راست، اينتر و
ه است و بايد از فرمان خارج رسيد ميفهمانند ترسيم و استفاده از دستور به اتمام

 از همچنين در صورت نياز به استفاده مجدد. شود و يا به مرحله بعد دستور برود
،از يكي همين كليدها براي فراخواني مجدد ابزار آخرين فرماني كه بكار برده ايد

  .استفاده كنيد

  مديريت ترسيم

جهت انجام يك ترسيم موفق نياز است به نحو مقتضي از ابزارهاي مديريت ترسيم 
را  viewportاين فرمان ها دو دسته اصلي هستند، فرمانهايي كه فضاي . استفاده كنيم

  .مديريت مي كنند و ابزارهايي كه ترسيم دقيق تر را ميسر مي نمايند

  

  

  viewportابزارهاي مديريت 
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اولين دسته از فرمان هاي مديريت   zoomمجموعه ابزارهاي 
viewport يفه بزرگنمايي ترسيمات را دارند و در منو استانداردبار قرار هستند كه وظ

  .دارند

Zoom dynamic   بزرگمايي و كوچك نمايي معمول است كه با كليك اند دراگ
  اين عمل توسط اسكورول موس نيز قابل انجام است. عمل مي كند

Zoom window   محدوده مشخصي را كه توسط مستطيل انتخاب معين مي
  شود را بزرگنمايي مي كند

Zoom extents   بزرگ نمايي را به گونه اي تنظيم مي كند كه تمامي ترسيمات
ديده شوند؛ كليك راست اين دستور را براي تمامي  viewportو احجام در 
viewport هدها به صورت يكباره انجام مي د.  

Zoom  selected   بر آيتمي كه درحال انتخاب است بزرگ نمايي مي كند؛
كليك راست بر اين دستور بزرگ نمايي تمام پنجره هاي نمايش را براساس اين آيتم 

  .انتخاب شده انجام مي دهد

 viewportپس از آشنايي با ابزارهاي بزرگنمايي وقت آن است ديگر ابزارهاي مديريت 
  را بشناسيم

Pan  وظيفه جابه جا كردن و به اطراف كشيدنviewport اين فرمان با . را دارد
 perspectiveدر نماي  panبراي . استفاده از نگهداشتن كليك راست نيز عمل ميكند

  .نيز نگه داشته شود shiftنياز است همزمان با كليك راست كليد 

Rotate view   براي چرخاندنviewport ر است از آن تنها بكار مي رود و بهت
ها  viewportاستفاده شود و درصورت كاربري آن در ديگر  perspectiveدر پنجره 
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نگهداشتن . مي گردد viewportباعث خارج شدن آنها از نماي درست و بهم ريختگي 
  .همين فرمان را انجام ميدهد perspectiveرايت كليك در نماي 

4 viewports  ي نماهاي شما بهم ريختند و نياز به در صورتيكه به صورت اتفاق
.  مرتب كردن آنها به شكل اوليه و استاندارد آنرا داشتيد از اين فرمان استفاده كنيد

ها كاربرد دارد و مي  viewportابزارهاي زيرمجموعه اين فرمان براي مديريت كاملتر 
گر را ايجاد ها دركنار يكدي viewportتواند براي شما امكان تركيب هاي متفاوتي از 

  .كند

Set  view  به كمك اين . ابزار تصحيح نماي ارائه شده در يك پنجره است
فرمان مي توانيد به جاي نماهاي ازپيش تعيين شده راينو، نماهاي مورد نظر خود را 

براي اين كار كافيست در ويو مورد نظر كليك كنيد سپس با نماي دلخواه . داشته باشيد
  .انتخاب نمائيد set viewرا از نوار 

  تمرين

 را از داخل سي دي باز كنيد Exportفايل  -1

رفته بر ليبل باالي صفحه كليك راست كنيد و گزينه  perspectiveبه پنجره  -2
shaded بدين ترتيب قادر خواهيد شد حجم پيچ گوشتي را ببينيد .را انتخاب نماييد .

 Renderedش را بر روي گزينه يكبار ديگر اين كار را انجام دهيد و اين بار حالت نماي
 .مي توانيد گزينه هاي ديگر را نيز محك بزنيد. قرار دهيد
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3- Zoom dynamic   را انخاب كنيد در نمايperspective  كليك را نگه داشته
 و موس را به سمت جلو حركت دهيد

 

 يك نيم دور در اطراف حجم چرخش كنيد  Rotate viewبا استفاده از  -4

تماشا  viewportكليك كنيد تا بتوانيد تمامي حجم را در   Zoom extentsبر  -5
 كنيد
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نيد تا در حالت را جابه جا ك viewportيا كليك وسط موس  Panبا استفاده از  -6

اين تصوير را . يك تصوير از آن تهيه كنيد دلخواه قرار گيرد و با فشردن كليد رندر
 !كرده براي يادگاري نگهداريد Saveمي توانيد 

 ترسيمات دوبعدي

  lineنوار ابزار 

است و مشتمل بر دستورات مختلف ترسيم  polylineاين نوار ابزار زيرمجموعه فرمان 
  .خطوط مستقيم و تيز گوشه مي باشد

با كليك در هريك از پنجره ها شروع به ترسيم يك پاره خط مي كند،  lineفرمان 
كليك دوم نقطه پايان پاره خط را مشخص مي نمايد و فرمان به صورت خودكار پايان 

به طور . هر يك از ابزارهاي ترسيم قابليت عدد پذيري و ترسيم دقيق را دارند. مي يابد
رسيم كنيم كافيست پس از كليك و واحد ت 20مثال براي آنكه پاره خطي به طول 

را تايپ كرده اينتر  20عدد  commandbarمشخص كردن محل شروع خط، در 
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واحد جداشده و منتظر كليك دوم براي تثبيت در راستاي  20كنيم؛ خط به اندازه 
  .همين عمليات براي هريك از دستورات ترسيم قابل انجام است. دلخواه مي ماند

polyline با هر . ي ترسيم پاره خط هاي متصل به يكديگر استدستوري برا
كليك پاره خط قبلي به پايان مي رسد و پاره خط جديدي از انتهاي پاره خط شروع به 

براي پايان دادن به اين ترسيمات كافي است از كليك راست استفاده . ترسيم مي كند
  .كنيد

Line from midpoint  استفاده مي  براي ترسيم يك خط از نقطه وسطي آن
  .شود

Line surface normal   توانايي ترسيم خطوط عمود به هر نقطه از سطوح را
  .دارد

كه در ادامه اين نوار   tangentو   perpendicularفرمان هاي 
ابزار قرار دارند، توانايي ترسيم خطوط مستقيم عمود و مماس را بر خطوط تكي و جفتي 

  . دارند

گزينه  helpاز منوي . بسيار قوي داردHelpافزارهايي است كهراينو از جمله نرم
command help  را انتخاب كنيد؛ بدين ترتيب پنجره در سمت راست ظاهر مي شود

كه بر اساس فرمان هايي كه شما جهت ترسيم انتخاب مي كنيد تغيير مي كند و 
بر تصويرها . ي دهداطالعات مربوط به ابزار را به همراه يك انيميشن كوتاه تنمايش م

  .اجرا شود و شما نحوه عملكرد ابزار را نظاره كنيد Flashكليك كنيد تا فايل 

  curveنوار ابزار 



١٩ 
 

ها curveقرار دارد و انواع ترسيم  control point curveاين نوار ابزار زير مجموعه 
ساختاري كامال منحني  Lineها خطوطي هستند كه برعكس curve.را شامل مي شود

  .و سيال دارند

control point curve  يكcurve  را براساس محل قرارگيري دستگيره هاي
هركجا كه كليكي انجام شود خط تشكيل مي شود و تا زمانيكه . كنترلي خط مي سازد

  .كليك راست انجام نشود خط ادامه مي يابد

Curve interpolate point  بلي است با اين تفاوت كه در بسيار شبيه فرمان ق
محل كليك كردن جائيست كه كنترل پينت ها قرار  control point curveفرمان 

مي گيرند و نه جايي كه خط از آن مي گذرد، اما اين ابزار به شما امكان مي دهد خط را 
به شكل دقيق از نقاط دلخواه عبور دهيد و درواقع هركجايي را كه كليك كنيد محلي 

  .ه خط از آن عبور خواهد كرداست ك

Interpolate on surface   مي تواند يكcurve  را به طور مستقيم بر يك
  .سطح ترسيم كند

Sketch  با كليك اوليه فرمان فعال مي شود  .فرماني براي ترسيم دست آزاد است
و با حركت دست خط لرزان شروع به ترسيم مي كند و با كليك مجدد دستور پايان مي 

  .تبديل مي گردد curveخط لرزان به صورت خودكار اصالح شده و به يك . يابد

Helix  براي اين منظور در گام اول محور و . براي ساختن فرم فنري بكار مي رود
  .فنر و پس از آن شعاع را مشخص مي كنيم راستاي

Spiral   بسيار مشابه فرمان قبلي عمل مي كند با اين تفاوت كه شعاع هر دو سر
  .اين ترسيم قابل تنظيم بوده و فرمي مخروطي از يك فنر را بدست مي دهد
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Average 2 carve  اين دستور . فرمان كاربردي ديگري از اين دسته ابزار است
قابليت استخراج يك خط ميانگين از دو خط متفاوت را دارد، بدين ترتيب كه دو خط را 

  .به ترتيب انتخاب كرده، خط ميانگين به طور خودكار ساخته مي شود

ب راستاي را فشار دهيد، بدين ترتيTabبراي حفظ راستاي يك ترسيم كافيست كليد
  .ديخط قفل مي شود و ميتوانيد ترسيم دلخواه را انجام ده

  است كه انواع مختلفي از كمان را ترسيم مي كندArcنوار ابزار پركاربرد ديگر

  

اولين فرمان اين مجموعه ترسيم را از نقطه مركزي كمان آغاز مي كند و پس از 
  .پايان مي يابدتعيين ميزان شعاع زاويه كمان را تعيين كرده ترسيم 

دومين فرمان اين مجموعه اندكي متفاوت عمل مي كند در اين فرمان درگام  
نخست دوسر كمان را تعيين مي كنيم و پس از آن شعاع كمان را انتخاب كرده دستور 

  .پايان مي يابد

آخرين كماني كه شرح مي دهيم با استفاده از سه مماس مختلف بر خطوط از  
ل مي گيرد و پس از آن ميزان زاويه مورد پوشش را انتخاب مي پيش ترسيم شده شك

  .كنيم

در ادامه ترسيمات دو بعدي شما مي توانيد انواع مختلف مستطيل، دايره، بيضي و چند 

، Rectangleبراي اين منظور به ترتيب از فرمان هاي . ضلعي را ترسيم كنيد

Circle ،Elipse  وPolygonي اين دستورات قابليت تمام. استفاده مي كنيم
ترسيم دقيق براساس عدد را دارند و كامال مشابه روش عدد دهي در ديگر ترسيمات 
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واحد كافيست، پس از  15به طور مثال براي ترسيم يك دايره به شعاع . دنعمل مي كن
تايپ كرده  commandbarرا در  15اجراي فرمان و مشخص كردن مركز دايره، عدد 

براي تعيين تعداد اضالع . واحد ترسيم مي گردد 15يره اي به شعاع اينتر مي كنيم، دا
وارد نماييم به  commandbarچند ضلعي نيز كافيست تعداد اضالع مورد نظر را در 

اصالح شده و چند ضلعي مورد نظر شما   numsidesاين ترتيب عدد مقابل گزينه 
عالوه بر انواع چند ضلعي هاي منتظم، اشكال ستاره، مربع و شمسه . قابل ترسيم است

  .قابل ترسيم هستندPolygonنيز توسط زيرمجموعه هاي 

انتخاب در راينو توسط كليك و حركت موس انجام مي شود اگر محدوده ترسيمي 
انتخاب از راست به چپ باشد با برخورد ناحيه انتخاب به هريك از ترسيم ها آنها انتخاب 
مي گردند اما اگر حركت موس از چپ به راست باشد بايستي آيتم ها به طور كامل در 

براي انتخاب هاي متنوع تر از نوار . ب صورت گيردمحدوده قرار داشته باشند تا انتخا

استفاده مي كنيم كه آيكن آن بر روي نوار استاندارد قرار گرفته   selectابزار 
  .است

  

  2تمرين 

ابزار دوم را نتخاب  circleترسيم كنيد سپس از نوار ابزار  10در  20مستطيلي به ابعاد  -1
 .نماييد

كه اينك پديدار  Osnapن كرده از نوار ابزار را روش Osnapدكمه  status barدر  -2

 .را انتخاب كنيد  midو   endشده است گزينه هاي 

موس را به گوشه . اگر كليك اضافي انجام نداده باشيد ابزار ترسيم دايره هنوز فعال است -3
در پنجره كوچك  endمستطيل نزديك كنيد تا به طورخودكار بر آن بپرد و گزينه 
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موس را به گوشه ديگر مستطيل نزديك كرده . وقت كليك كردن است حاال. ظاهر شود
 .و همين روال را تكرار كنيد

در وسط ضلع بزرگ  2را انتخاب كرده و يك دايره به شعاع  circleمجدادا ابزار  -4
براي تشخيص وسط مستطيل ضلع موس را درحاليكه ابزار . مستطيل ترسيم كنيد

شناخته  midست به وسط ضلع نزديك كنيد هركجا ترسيم دايره نوع اول انتخاب شده ا
 .شد كليك كنيد

گزينه  Osnapاز . را اجرا كنيد سپس دايره كوچك را انتخاب و اينتر كنيد  copyابزار  -5
center  را روشن كنيد موس را به محيط دايره نزديك كنيد با روشن شدنcenter 

براي انجام كپي و توليد نمونه مشابه بر نقطه قرينه بر ضلع . در مركز دايره كليك كنيد
 .ك كنيد تا يك نمونه ساخته شود و در انتها اينتر براي پايان فرمانيمقابل كل

 

را اجرا كنيد سپس برهر  trimابزار  mainاز نوار ابزار . تمامي ترسيم را انتخاب كنيد -6
درپايان اينتر . مي خواهيد حذف شود به ترتيب كليك كنيد كجايي از ترسيمات كه

 .انجام دهيد

موس را بر . را اجرا كنيد rotateابزار . را فعال كنيد strackدكمه  status barاز  -7
ستاره درخشان باقي  روشن شود و به صورت يك midوسط ضلع كوچك ببريد تا 

را قدري از ترسيم دور كرده و با رعايت خط راستاي اين نقطه روشن شده موس . بماند
را انتخاب  copyگزينه  commandbarاز . در امتداد راستاي روشن شده كليك كنيد
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را تايپ كرده پس از هريك اينتر كنيد تا دو نمونه از  180و  90كنيد سپس به ترتيب 
 .در انتها اينتر پايان بخش ترسيم خواهد بود. ترسيم ساخته شود

  

  ترسيماتويرايش هاي ساده 

پس از آشنايي با انواع ابزارهاي ترسيم الزم است مختصري درباره ابزارهاي عمومي 
  ويرايش ترسيمات بدانيم

Move   براي جابه جايي ترسيمات استفاده مي شود پس از اجراي فرمان آيتم
نقطه اي . هاي مورد نظر را انتخاب كرده اينتر مي كنيك تا وارد مرحله دوم فرمان شويم

كه به عنوان مبدا جابه جايي داريم كليك كرده، مقدار جابه جايي مورد نظر را تايپ را 
در آخرين گام راستاي جابه جايي را به واسطه كليك انتخاب كرده . كرده اينتر مي كنيم
  .دستور پايان مي يابد

Rotate   وظيفه چرخاندن يك يا چند آيتم را براي تغيير زاويه و دست يابي به
براي اين منظور پس از انتخاب موارد و اينتر نقطه مبدا . لخواه برعهده داردزاويه د

زاويه مورد نظر را تايپ كرده اينتر مي كنيم و . دلخواه را براي چرخش كليك مي كنيم 
  .يا اين ميزان را چشمي و بوسيله حركت دست انجام مي دهيم
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Scale  جهت تغيير ابعاد در ترسيمات و بزرگ يا كوچك كردن آنها كاربرد دارد .
پس از انتخاب و اينتر دو نقطه مبنا با دو كليك انتخاب مي شوند كه طول خط مبنا را 

كليك سوم ميزان تغيير ابعاد خط و به تبع آن كل ترسيم را مشخص . معين مي كنند
  .خواهد كرد

Copy   براي اين . مشابه از آيتم ها استفاده مي گرددبراي توليد نمونه هاي
منظور ترسيمات مورد نظر را انتخاب كرده انتر مي كنيم، اينك برنامه از ما نقطه مرجع 
براي مشابه سازي را طلب مي كند پس از كليك و تعيين نقزه مبدا مي توانيم با هر 

  .كليك در هرجاي پنجره يك نسخه كپي از آيتم هاي انتخابي بسازيم

Mirror   جهت ساختن مشابه آينه اي از ترسيمات بكار مي رود پس از انتخاب و
با كليك اولين نقطه اين خط ايجاد . اينتر خطي به عنوان مبدا قرينه سازي نياز است

اين خط مي تواند با هر زاويه . گرديده منتظر كليك دوم جهت تشكيل خط قرينه است
  .اي ترسيم شود

Split  براي استفاده از . ن يك آيتم با آيتمي ديگر استفاده مي شودجهت برش زد
اين دستور به اين ترتيب عمل مي كنيم كه پس از اجراي فرمان، آيتمي را كه مي 
خواهيم برش بخورد را انتخاب كرده اينتر مي كنيم پس از آن ترسيمي را كه مي 

بايد توجه . اينتر مي كنيمخواهيم از آن به عنوان ابزار برش استفاده كنيم انتخاب كرده 
داشت ابزار برش كه مي تواند نقطه، خط و يا يك سطح باشد مي بايستي حتما با آيتم 

 Osnapمورد برش برخورد داشته باشدو براي اطمينان از اين موضوع استفاده ابزارهاي 
  .كه بعدتر توضيح آنها خواهد آمد كارگشا خواهد بود

Trim   شبيه بهsplit د با اين تفاوت كه اضافات خطوط را از بين عمل مي كن
ساده ترين شكل استفاده اين ابزار آن است كه تمامي آيتم هاي مورد نظر براي . ميبرد

برش و برش دهنده ها را به طور همزمان انتخاب كرده پس از رايت كليك، بر روي 
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ر اينتر پس از پايان كا. قسمت هايي از ترسيم كه مي خواهيم حذف شوند كليك كنيم
  .كرده تا فرمان پايان يابد

بدين . بسياري دستورات ويرايشي بر ترسيمات با انتخاب آيتم ها كار را آغاز مي كنند
ترتيب اگر ترسيمي پيش از اجراي فرمان در حالت انتخاب باشد معموال اين مرحله از 

   .فرمان حذف شده و مراحل بعدي به صورت خودكار در دستور كار قرار مي گيرد

  

  )نوار ابزار وضعيت(ابزارهاي ترسيم دقيق 

استفاده از ابزارهاي ترسيم دقيق براي داشتن يك طرح خطي صحيح و قابل اتكا جهت 
اين ابزارها باعث مي شوند ما از ترسيم دقيق و صحيح . مدلسازي سه بعدي الزامي است

اين . تر مي كنندخود اطمينان داشته باشيم، عالوه بر آن ترسيم ها را براي ما ساده 
 statusمجموعه ابزار در نوار  bar  در انتهاي صفحه قرار دارند و شاملsnap ،

Ortho ،Planar ،Osnap  وRecord History هستند.  

  
. را ديده ايد snapمسلما تا به حال و در ديگر نرم افزارهاي دو بعدي و سه بعدي ابزار 

باعث مي گردد تمامي ترسيمات بر اساس شبكه شطرنجي صفحه گيريد  snapابزار 
بدين ترتيب كه نشانگر موس تنها بر نقاط تقاطع اين شبكه حركت مي كند . انجام شود

و تمامي ترسيمات الزاما بر اين تقاطع ها منطبق مي شوند و ابعاد رندي را بر اساس 
ين فرمان و صفحه گيريد با رايت تنظيمات مربوط به ا. واحد انتخابي خواهند داشت

  .ظاهر مي شود و قابل تغيير است settingsكليك بر آيكن اين دستور و انتخاب گزينه 

در صورتيكه اين گزينه . است كه اين ابزار نيز كاركرد ساده اي دارد Orthoابزار بعدي 
ي روشن باشد حركت جهت نماي موس در هنگام ترسيمات در دو راستاي عمودي و افق

به طور معمول اين . درجه را مي دهد90قفل مي شود و به شما تنها اجازه ترسيمات 
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گزينه به دليل محدوديتي كه در پي دارد خاموش است و در صورت نياز به ترسيمات 
در صورتيكه مايل باشيم مي توانيم با . بهره مي بريم shiftدرجه از نگه داشتن كليد  90

درجه به زواياي ديگر تغيير  90ان زاويه قفل شدن را از استفاده از تنظيمات اين فرم
دهيم، بدين ترتيب ديگر راستاي قفل شوندگي ترسيم تنها در امتداد افقي و عمودي 

  .نخواهد بود و بر اساس زاويه جديد اعمال مي شود

عموما روشن  Planarكه در غالب مواقع خاموش است گزينه  Orthoبرعكس گزينه 
براي . هدايت گر ترسيم خطوط و احجام در يك سطح مشخص استوظيفه اين . است

اگر توجه كرده باشيد هرزماني كه ترسيمي در . درك اين موضوع نياز به توضيح داريم
اين سه . راينو انجام مي دهيدف ترسيمات شما بر روي سه صفحه فضايي قرار مي گيرد

و قرمز كه به ترتيب  توسط صفحه گيريد و دو خط سبز perspectiveصفحه در نماي 
اين خطوط و صفحه شطرنجي . را مشخص ميكنند، نشان داده مي شود Xو  yراستاي 

سطوح صفر كه براساس مبدا مختصات بوجود آمده اند را مشخص مي كنند و محل 
حاال اگر شما بخواهيد ترسيم را به طور مثال به اندازه . تشكيل ترسيمات شما هستند

وظيفه  Planarفرض انجام دهيد چه بايد كرد؟ ابزار يك واحد پشت صفحه پيش 
براي تشكيل يك صفحه جديد كافيست . شناسايي صفحات جديد را براي ترسيم دارد

نقطه شروع از محل در نظرگيري ترسيم و در نمايي باشد كه صفحه ترسيم مورد نظر ما 
. م را انجام دهيمبر آن عمود است، پس از آن نشانگر را به نماي اصلي ترسيم برده ترسي

بدين ترتيب شاهد خواهيم بود ترسيم در محلي جز خطوط سبز رنگ و قرمز رنگ و در 
  .صفحه مورد انتخاب انجام مي شود

Osnap اگر بخواهيد يك خط . يكي از پركاربردترين و مفيدترين ابزارهاي ترسيم است
اال با اتكا به دقت را دقيقا از انتهاي يك خط ديگر ترسيم كنيد چه خواهيد كرد؟ احتم

چشم سعي خواهيد كرد ترسيم را دقيق انجام دهيد با اين وجود نمي توانيد اطمينان 
با بزرگ نمايي زياد حتما مشاهده . داشته باشيد ترسيم از محل مناسب انجبم شده باشد

اين  Osnap. خواهيد كرد دو انتهاي خط به شكل دقيقي بر يگديكر منطبق نشده است
دهد بتوانيد براي يك ترسيم از ديگر ترسيمات كمك بگيريد و ترسيم  امكان را مي
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و در نواري در  Osnapبا روشن كردن گزينه  Osnapانواع . مناسب را انجام دهيد
هريك از اين گزينه ها متناسب با نيازهاي كاربري فعال . انتهاي صفحه فعال مي شود

  .مي شوند

  
End گيرد و هرگاه يك دستور ترسيم فعال است عمل  انتها و ابتداي پاره خط ها را مي

مي كند؛ كافيست موس را به انتهاي خطي كه پيش از آن در صفحه ترسيم كرده ايد 
نزديك كنيد، ابزار ترسيم به صورت خوركار به انتهاي خط پرش مي كند و پنجره 

نوشته شده و بدين معناست اگر كليك انجام  endكوچكي ظاهر مي شود كه در آن 
  .هيد ترسيم از اين نقطه شناخته شده آغاز خواهد شدد

Mid  نقاط مياني را از ترسيمات مي گيرد و امكان ايجاد آيتم مورد نظر را دقيقا از وسط
  .آيتم قبلي امكانپذير مي سازد

Cen  نقطه مركزي ترسيماتي چون دايره و كمان كه مركز وcenter دارند را مي گيرد.  

Point نمونهOsnap كه از نقاط استفاده مي كند و در صورتيكه با استفاده از ي است
ابزارهاي نقطه گذاري نقطه اي در صفحه ثبت شده باشد بر اين نقطه ميپرد و ترسيم را 

  .از آن آغاز مي كند

Near  توانايي گرفتن هركجا از خطوط را دارد و براي استفاده در شرايطي است كه
  .دست نباشد نقطه تعريف شده مشخصي براي چنگش در

Int نقاط تقاطع ميان دو آيتم را شناسايي كرده و چنگش مي كند.  

Perp  

Tan  ترسيمات مماس را كنترل مي كند و امكان يافتن نقاط مماس از خطوط جديد در
  .حال ترسيم را بر خطوط قبلي ترسيم شده مهيا مي سازد
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Quad ل كرده را پيش آمده ترين نقطه از يك خط منحني كه خط پس از آن افو
اين محاسبه براساس راستاي محورهاي مختصات انجام مي گردد و . شاسايي مي كند

  .نقطه سرحد ترسيم آشكار مي شود

Knot  

وظيفه غيرفعال  Disable. ها را مديريت مي كند Osnapسه گزينه آخر اين نوار 
ستند ها را در حاليكه روشن ه Osnapها را دارد، كليك بر اين گزينه  Osnapكردن 

 .ها به طور كامل خاموش شوند Osnapبي اثر مي كند و كليك راست باعث مي گردد 
strack  وظيفه تشكيل راستا را براساسOsnap  ها را دارد، در شرايطي نياز است شما

ترسيمي را به طورمثال براساس نقطه انتهايي يك خط انجام دهيد اما محل شروع خط 
ط قبلي است در اين شرايط با روشن كردن اين گزينه جديد چند واحد باالتر از آخر خ

هاي دلخواهي را بر ترسيمات هاي اليت كرده و از راستاهاي  Osnapخواهيد توانست 
 Osnapبراي اينكار كافيست موس را درمحل تشكيل . پديد آمده استفاده كنيد

از براي خاموش كردن هريك . نگهداريد تا هاي اليت به صورت خوركار روشن شود
. هاياليت هاي ايجاد شده باز موس را بر همين نقاط برده براي چندلحظه نگه مي داريم

 orthoراستاي تشكيل شده در اين ابزار براساس زاويه در نظر گرفته شده در ابزار 
  .است

يقينا تا به حال متوجه شده . نياز به يك توضيح اوليه داريم projectبراي شرح ابزار 
جابه جا شدن در ميان پنجره هاي ترسيم و درحاليكه ابزار ترسيم خط  ايد مي توانيد با

 XYZرا استفاده مي كنيد خطوطي پيچيده و فضايي را بسازيد كه در هر سه محور 
گيري از اين خطوط باعث مي گردد خطوط بعدي ترسيمي شما  Osnap. حركت دارند

! مواقع مورد نظر شما نيستنيز تبديل به خط هايي پيچيده و فضايي گردند كه در اكثر 
ها براي شكل دهي ترسيم جديدمان در دو محور سازنده يك  Osnapزيرا معموال ما از 

viewport استفاده مي كنيم و عمق گرفتن در راستاي محور سوم را نمي پسنديم .
استفاده مي كنيم فعال سازي اين گزينه باعث مي  projectبراي حل اين مسئله از 
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گيري از خطوط عمق دار و فضايي، ترسيم ما دريك صفحه  Osnapشود علي رغم 
از آنجائيكه روشن بودن اين گزينه باعث مي شود تمامي ترسيمات بر . تخت انجام شود

صفحات سه محور تشكيل شوند، نياز است آنرا مديريت كرده و به موقع روشن و 
در محل صفحه  curveبه طور مثال پس از اولين كليك ترسيم يك . خاموش كنيم

  .را روشن مي كنيم تا بقيه ترسيمات بر اين صفحه جديد قفل شوند projectدلخواه 

  تمرين

 ترسيمي مشابه تصوير انجام دهيد -1

 

 ..........را انتخاب و  Filletفرمان  -2

به طور معمول شما به ترسيماتي پيچيده تر از آنچه تا كنون انجام داديد نياز خواهيد 
 carveانجام تغييراتي بر خطوط و ترسيمات اوليه توسط ابزارهاي نوار ابزار . داشت

tools ابزارهايي همچون . قابل انجام استFillet ،Chamfer ،Extend  وOffset  از
  .ر هستند كه در اين بخش به شرح آنها مي پردازيمجمله ابزارهاي اين جعبه ابزا
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Extend  اولين ابزار اين مجموعه است و براي رسانيدن دو ترسيم به يكديگر و
براي استفاده آن اول خطي را كه بايد خط دوم به . بازسازي ادامه يك خط بكار مي رود

موس . بد را انتخاب كنيدآن برسد را انتخاب كنيد؛ پس از اينتر خط دوم كه بايد ادامه يا
اين ابزار . را تا جاييكه مي خواهيد ترسيم انجام شود حركت دهيد و سپس كليك كنيد

را  curveو  lineآزاد و  Extendرا زير مجموعه خود دارد كه انواع  Extendنوار ابزار 
  .پوشش مي دهد

  

Fillet زار توانايي گرد اين اب. براي گرد كردن گوشه هاي تيز خطوط به كار مي رود
كردن خطوطي را دارد كه از يك سر به يكديگر چسبيده اند يا اندكي فاصله دارند و در 
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پس از اجراي آن مقدار شعاع . استقاده اين ابزار ساده است. يك صفحه ترسيم شده اند
Fillet  مورد نظر را درcommandbar پس از آن به ترتيب . وارد كرده اينتر مي كنيد

اگر . شوند كليك مي كنيد Filletخطي كه مي خواهيد درگوشه مشتركشان  بر روي دو
Fillet  انجام نشد معموال به دليل مقدار زياد شعاعFillet  خواسته شده است كه بايد

  .اصالح گردد

  

Chamfer  نيز كامال شبيهFillet  عمل مي كند با اين تفاوت كه به جاي ترسيم
  .ميان دو خط مي سازد و به اصطالح گوشه را پخ مي زند lineيك Arcيك 
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Fillet corners   نيز شبيه فرمانFillet  كار مي كند با اين تفاوت كه مي تواند
بزند براي اين منظور پس از اجراي  Filletرا يكجا  polylineتمامي گوشه هاي يك 

  .كنيد و در انتها اينتر نماييدمورد نظر را وارد  Filletفرمان خط را انتخاب كرده مقدار 

  

Blend   فرمان بسيار مهمي است و توانايي منحصر به فردي براي ترسيم خطوط
براي استفاده اين دستور كافيست پس از اجراي فرمان، دو . بيابيني ميان دو خط را دارد

دو خط مذكور در هرشرايطي كه باشند و در هر صفحه . خط مورد نظر را انتخاب كنيد
ي كه قرار داشته باشند، اهميتي ندارد؛ اين فرمان توانايي ترسيم يك خط را در سه ا

در  continuityو پوزيشن دارد كه توسط گزينه  tangency ،curvatureحالت 
commandbar قابل دسترسي است.  

  

در محيط راينو  curvatureو  position،tangencyشما پس از اين به سه گزينه
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خواهيد كرد كه يك مفهوم ساده از سه نوع رسيدن متفاوت دو آيتم به زياد برخورد
  .يكديگر هستند كه ممكن است خط يا سطح باشند

گزينه پوزيشن به معناي رسيدن دو خط يا صفحه بدون توجه به شيب اين دو خط است 
  .كه موجب پديد آمدن شكست در نقطه يا لبه برخورد است و معموال دلخواه ما نيست

tangency  كه به طور عمده پركاربرد ترين ابزار اين سه گزينه است، شيب نقطه هاي
با محاسبه مشتق، شيب مناسب را براي  انتهايي را در ادامه بازسازي لحاظ مي كند و

  .اعمل مي نمايداز شكستگي در محل اتصال  مماس كردن دو خط و جلوگيري

curvature  شبيهtangency  تفاوت كه براساس مشتق دوم  با اينعمل مي كند
تر را به عنوان رابط بدست مي  نرمخط يا سطحي بسيار  معادله خز عمل مي كند و

  .دهد

Offset  براي توليد نمونه اي كوچكتر يا بزرگ تر به مركزيت ترسيم فعلي است به
شكلي كه نسخه جديد توليد شده در تمامي طول ترسيم كامال با خطوط ترسيم قبلي 

مورد نظر را در  Offsetبراي اين منظور پس از اجراي فرمان ميزان . باشدموازي 
commandbar  وارد كرده اينتر كنيد سپس خط مورد نظر را انتخاب كرده موس را

مطمئن نيستيد پس  Offsetاگر از ميزان دقيق . به سمت دلخواه هدايت و كليك كنيد
انتخاب كرده و بدين  commandbarرا از  throughpointاز اجراي فرمان گزينه 

  .ترتيب فاصله را به هر اندازه كه مايليد تعيين و كليك كنيد
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Match   فرماني است مشابهblend  با اين تفاوت كه در اين فرمان به جاي
ترسيم يك خط جديد ميان دو خط، اين خود خط است كه اصالح مي شود و در مسير 

براي انجام اين فرمان اول خطي را كه . به شكل ادامه درست خط ديگر قرار مي گيرد
پيش نمايش خط اصالحي به . قرار است تغيير كند و سپس خط مبدا را انتخاب نماييد

همراه يك صفحه رابط ظاهر مي شود كه نحوه اتصال ميان دو خط را در انتهاي خط در 
مي توانيد به جاي  averageسه حالت كنترل مي نمايد؛ همچنين با انتخاب گزينه 

اعمال تمامي تغييرات بر يك خط، باعث شويد متوسطي از تغييرات بر هردو پاره خط 
  .تاييد، ترسيم پايان مي يابدبا انتخاب حالت دلخواه و . اعمال شود
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Sub carve  جهت جداسازي سريع يك پاره خط از ميان پاره خطي بزرگ تر
حاال با انتخاب دو نقطه . خط مورد نظر را انتخاب كرده، فرمان را اجرا كنيد. بكارمي رود

  .ابتدايي و انتهايي پاره خط دلخواه را پديد آورديد

  يك تمرين

 واحد از يكديگر ترسيم كنيد 60و با فاصله  6.3 دو دايره بهقطر -1

 
براي يافتن . ترسيم نماييد 16.2مجدادا دو دايره به مركز همين دواير و با قطر  -2

با روشن استفاده كنيد و  Osnapاز Centerمحل درست مركز دواير از گزينه 
 خطي را از پايين ترين نقطه دو دايره بزرگ ترسيم كنيد Quadكردن گزينه 
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بر مركز دايره سمت . را اجرا كنيد Line angledابزار  Lineاز جعبه ابزار  -3
براي عمود شدن، موس را به  Shiftراست كليك كنيد و با نگهداشتن كليد 
خوب هنوز خطي ترسيم نشده و نرم . سمت باال بكشيد و سپس كليك كنيد

عدد  Command barدر . افزار منتظر تعيين زاويه دلخواه ترسيم خط است
اينك خط در راستاي مورد نظر قفل شده و منتظر . را وارد و اينتر كنيد 30

در انتها براي پذيرفتن . را وارد و اينتر كنيد 38.8عدد . تعيين ميزان طول است
 .خط بدست آمده كليك الزم است

 
فقط . انجام دهيد Xبار براي كشيدن خطي در راستاي نهمين عمليات را اي -4

را  38.8به عنوان زاويه ترسيم خط و همان كامندبار در را  15ي اينبار عدد منف
ي را كه مماس بر دو  خط Mirrorبه كمك ابزار . ارد نماييدوبه عنوان طول 

آينه كنيد تا بر طرف مقابل دو دايره  دايره بزرگ ترسيم نموده بوديد را نيز
 .مماس شود
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راست و سپس انتهاي دو خط  ابزار آرك را اجرا كرده و با كليك بر مركز دايره -5

را به عنوان  2.5فرمان آفست را اجرا كرده عدد  .راهنما، يك كمان ترسيم كنيد
در  Bothsidedميزان آفست مطلوب، تايپ و اينتر كنيد، سپس بر گزينه 

در . كامندبار كليك كنيد تا امكان توليد خط موازي دو طرفه را هموار نماييد
 .كليك كنيد انتها كمان را انتخاب كرده

 
ديگر  .به عنوان ميزان آفست تكرار كنيد7.5همين عمليات يكبار ديگر با عدد  -6

ديليت انتحاب و مي توانيد آنهارا . نيازي به دو خط راهنما و كمان اولي نداريم
 .كنيد
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را اجرا  circleنوار ابزار  ازcircle diameter.اينك نوبت به افزودن جزييات مي رسد -7

همين . كنيد و بر انتهاي يكي از كمان هاي جفتي كليك نماييد تا دايره ترسيم شود
 .عمليات را براي رسيدن به شكل زير انجام دهيد

 
را به عنوان  7.5ابزار فيلت را اجرا كنيد و عدد  .نوبت به گرد كردن گوشه ها رسيده است -8

بر روي خط راست و مماس بااليي  سپس .ميزان فيلت مورد نظر وارد و اينتر نماييد
گرفتن مجدد  Mirorبا  .كليك و پس از آن اولين كمان از سمت راست را انتخاب كنيد

از خط مستقيم پاييني مجددا خط راستي را بر باالي دو دايره ايجاد كرده و اينبار اين 
 .است 15عدد اين فيلت . خط را با اولين كمان از سمت چپ فيلت كنيد
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براي اين منظور . به نتها رسيده ايم و كافيست خطوط اضافه را حذف نماييمتقريبا  -9

حاال بر روي خطوط . را اجرا كنيد Trimتمامي ترسيم را انتخاب نماييد و سپس فرمان 
 .اضافي كليك كنيد تا حذف شوند

 
 Surface from بر ابزار Surfaceدر انتها كل ترسيم را مجددا انتخاب كرده از نوار   -10

planar curve پوسته بدست آمده را انتخاب و بوسيله . كليك كنيد.......... 

 controlنياز داريد بدانيد مجموعه curveآخرين مجموعه فرماني كه براي كنترل 

point هريك از خطوطي كه ترسيم كرده ايد داراي تعدادي نقاط كنترلي هستند . است
كه تعداد و محل آنها براساس كليك هايي كه شما در هنگام يك ترسيم در صفحه انجام 

براي دسترسي به اين نقاط كنترل كننده خطوط، پس از . داده ايد مشخص مي شود
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حاال مي توانيد با . استفاده كنيد control points onانتخاب خط مورد نظر از فرمان 
  .جابه جا كردن اين نقاط، خط ترسيمي را اصالح كنيد

  
براي روشن  Edit points on: فرمان هاي مهم اين مجموعه بدين ترتيب هستند

 control point weightكردن نقاط سازنده بر روي طول خط استفاده مي شود، 
قشي كه در شكل دهي يك خط بازي مي كند جهت تنظيم قدرت يك كنترل پوينت و ن

براي ايجاد و يا حذف نقاط كنترلي بر  remove knotو  insert knotبكار مي رود، 
يك نقطه تيز را بر روي خط مي سازد  insert kinkروي خط كاربرد دارند و در نهايت 

كه براي توجه كنيد . كه جابه جايي آن حالت پوزيشن را در اين نقطه ايجاد خواهد كرد
بايد روشن باشد و پس از پايان هر عمليات  control pointديدن نتايج اين فرمان ها 

  .تغييرات انجام شده را با اينتر كردن تاييد كنيد

  

  

  3تمرين 

را انتخاب كنيد سپس در نماي تاپ كليك كرده   boxبرويد و  solidبه نوار ابزار  -1
را تايپ كنيد و به ترتيب پس از هريك اينتر كنيد تا مكعب  5و  20، 10به ترتيب اعداد 

 .مستطيل به همين ابعاد ساخته شود
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2- Pyramid   را اينبار انتخاب كنيد و با فعال سازي گزينهend  وproject  در
Osnap 5سيم هرم استفاده كنيد خواهيد ديد يك هرم از گوشه هاي مكعب براي تر 

ضلعي از نقطه مركزي در حال ترسيم است بدون انجام كليكي در صفحه به 
commandbar  رفته بر گزينهnumsides  را تايپ و اينتر كنيد 4كليك كرده عدد 

را تايپ كرده اينتر  5عدد  commandbarدر . هنوز كارترسيم هرم تمام نشده است -3
براي تعيين راستاي هرم شيفت را . ن ترتيب ابعاد قاعده هرم مشخص مي شودكنيد بدي

اينك نوبت به ارتفاع هرم مي رسد به نماي فرانت رفته و از . نگه داشته كليك كنيد
Osnap  گوشه باالي مكعب استفاده كنيد تا ارتفاع هرم هم اندازه مكعب شود، سپس

 .كليك كنيد

را كليك كنيد و حجم  shadeك راست كرده گزينه كلي perspectiveبر ليبل پنجره  -4
را نيز تست كنيد و دوباره به حالت  ghostedو  renderedگزينه . را بررسي نماييد

shade بازگرديد . 
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استفاده  moveبراي برطرف كردن تداخل دو حجم و انتقال هرم به محل اصلي خود از  -5
يد سپس گوشه باال و سمت گرفته مي شود كليك كن endكنيد گوشه هرم جائيكه 

از  projectدقت كنيد كه گزينه . متناظر مكعب را كليك كنيد تا انتقال انجام شود
Osnap  روشن نباشد زيرا به شما اجازه نخواهد داد هرم را از سطح صفحه پيش فرض

انجام  perspectiveبراي سهولت مي توانيد اين جابه جايي را در نماي . باال بياوريد
 .دهيد

از گزينه هاي . حاال نياز داريم هرم را با مكعب زيرين مچ كنيم! تا اينجا خسته نباشيد -6

scale  گزينهscale1D  گوشه . هرم را انتخاب كرده اينتر كنيد. را انتخاب كنيد
اي را كه هردو حجم در آن مشترك هستند و به شكل صحيح در جايش قرار گرفته 

رض هرم گوشه دوم را انتخاب نماييد و در انتها كليك كنيد سپس در امتداد طول يا ع
ن راستا حركت دهيد، خواهيد ديد حجم در حال ازدياد طول در همين يرا درهم موس

همين عمليات را . بر گوشه مكعب كليك كنيد scaleجهت است؛ براي تثبيت مقدار 
 .براي يال ديگر هرم نيز انجام دهيد

 



٤٣ 
 

را به گونه اي تريسم و جانمايي كنيد كه 1، 4، 2د به نماي رايت رفته يك مكعب به ابعا -7
در صورتيكه مي . بتواند به عنوان محل درب ورودي خانه از حجم بزرگ تر كم شود

 .استفاده كنيد Osnapدر نوار midگزينه خواهيد درب در وسط ديوار قرار گيرد از 

 solidابزار  به نوار. حاال كه محل درست درب معلوم شد بايد آنرا از حجم كم كنيم -8

tools  رفته ابزارBoolean difference  اول مكعب بزرگ را . را انتخاب كنيد
انتخاب كنيد و اينتر نمائيد و سپس مكعب كوچك و دوباره اينتر؛ محل درب از حجم 

 .كم مي شود

 

. شايد دوست داشته باشيد گوشه هاي خانه شما تا زير شيرواني اندكي پخ داشته باشد -9
براي اين منظور از نماي تاپ يك خط اريب را به صورتي كه يال هاي مستطيل را در 

هردو خط . يك قرينه از آن بسازيد mirrorگوشه حجم قطع كند ترسيم كرده و با ابزار 

را انتخاب   wire cutابزار  solid editingاز . هيدرا به اندازه يك واحد ارتفاع د
حاال مكعب را به عنوان حجمي كه بايد برش بخورد . كرده سپس خط را انتخاب نماييد

بدين ترتيب صفحه برش دهنده ظاهر مي شود كه بايستي آنرا به اندازه . انتخاب كنيد
هنده مي خواهد بداند در مرحله بعد ابزار برش د. كافي ارتفاع داده سپس كليك كنيد

ن بكشيد و ورا به جانب بير موسشما كدام قسمت از حجم را نياز نداريد، بنابراين 
اگر حجمي كه براي . كليك كنيد تا حجمي كه قرار است حذف شود به رنگ زرد درآيد

. كليك كنيد flipبر گزينه  commandbarحذف انتخاب شده است اشتباه است از 
همين مسير را براي شكل دهي . كليك كرده تا برش انجام شودپس از اطمينان رايت 

 .سمت مقابل حجم نيز طي كنيد
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با اندكي تغييرات و اضافه كردن بخش هايي كه در تمرين هاي آينده نحوه مدلسازي   -10
 !آنها راخواهيد آموخت، مي توانيد از ساختن اولين خانه وياليي خود لذت ببريد

تا كنون ترسيمات دو بعدي را به نحو دقيقي انجام داديد و حاال نوبت به ترسيمات سه 
معموال فرم هاي سه بعدي در راينو از ترسيمات دو بعدي اوليه بدست . بعدي مي رسد

امكان توليد احجام اوليه را بدون نياز به ترسيمات دو بعدي  solidمي آيند اما نوار ابزار 
اين فرمان ها بسيار ساده هستند و به شما امكان ساخت احجام  اغلب. پديد مي آورد

  .اوليه اي همچون مكعب، كره، هرم، مخروط و استوانه را مي دهند
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 و pipeتنها ابزارهاي اين مجموعه كه شايد نيازمند توضيح باشند فرمان هاي 
extrude planarهستند.  

لوله اي پديد مي  را به يك فرم curveامكان تبديل يك  pipe دو فرمان 
براي اين منظور پس از اجراي فرمان و انتخاب خط نياز است شعاع دو سر لوله را . آورند

پس از اين مرحله مي توانيد با . كه مي تواند با يكديگر متفاوت باشد را مشخص نماييد
كليك كردن در مسير خط، شعاع هاي متنوع ديگري را در مسير لوله مشخص كنيد تا 

  .له تغييرات فرمي بيشتري در مسير خود داشته باشدلوله حاص

  

Extrude planar   فرمان ساده ايست كه امكان توليد حجم از خطوط بسته تخت
اين فرم ها شبيه يك قالب عمودي از شكل خط است كه . دارد extrudeرا به شكل 

خط بسته اي را  براي استفاده اين ابزار. به هر ميزان شما مايل باشيد ارتفاع مي گيرند
انتخاب كنيد و پس از اينتر موس را به ميزان دلخواه حركت دهيد تا حجم ارتفاع گيرد 

به جاي حركت موس، مقدار . و هركجا مايل هستيد كليك كنيد تا حجم ساخته شود
توجه داشته باشيد اگر . وارد نماييد commandbarارتفاع دلخواه را مي توانيد در 

 surfaceخط اوليه بسته نباشد، ترسيم نهايي به جاي يك حجم، يك پوسته يا همان 
  .خواهد بود

اگر مي خواهيد حجم دلخواهتان در مسيري جز عمود به صفحه ترسيم رشد كند، 
ا را كليك كنيد سپس به يكي از نماه  directionگزينه  commandbarكافيست از 
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 ،زاويه اين خط با صفحه(رفته، راستاي جديد مورد نظر را با دو كليك مشخص كنيد
و پس از آن ادامه ترسيم را به همان ترتيب كه ) را تعيين خواهد كرد extrudeراستاي 

  .شرح شد انجام دهيد

 solidنوار ابزار ديگري كه در ادامه قابل توضيح است مجموعه  toolsكه  مي باشد
  .براي احجام در اختيار ما قرار مي دهد ويرايش هايي

Boolean  ابزار متفاوت دارد به منظور ايجاد احجام جديد از تداخل چند حجم  4كه
حوزه عمل اين ابزارها ناحيه ايست كه دو يا چند حجم با يكديگر تداخل . بكار مي رود

 Booleanابزار . كرده اند union   جهت ادغام دو حجم در يكديگر از محل

وظيفه كم كردن يك حجم را از  Boolean difference برخورد بكار مي رود، 

 Booleanحجم ديگر به عهده دارد،  intersection   حجم مشتركي كه از

 Boolean split تداخل ديگر احجام بدست آمده را بدست مي دهد و درنهايت 
اما هيچ يك را تمامي احجام متداخل را بوسيله فصل هاي مشتركشان برش مي زند 

حذف نمي كند و تمامي بخش هاي برش خورده را به صورت احجامي جداگانه در مي 
  .آورد

قوي ترين ابزارهاي مدلساز راينو هستند كه همگي آنها در نوار  Surfaceپوسته ها يا 
، Surfaceقبل از شروع كار يك نكته كوچك در مورد . گرد آمده اند Surfaceابزار 

به خودي خود ضخامت ندارند و اين ما هستيم كه پس از توليد پوسته  پوسته هاآنكه، 
به همين . مي كنيم و احجام را پديد مي آوريم Jointهاي متعدد آنها را به يكديگر 

در مورد پوسته هاي منفرد كار نمي كنند و مثال براي  solidدليل است كه فرمان هاي 
بايستي اول به يك حجم كه تركيبي از چند  Solidاز مجموعه  Filletاستقاده ابزار 

  .پوسته است دست يابيم، سپس اين فرمان را بكار ببريم

  سطح سازي
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برخي فرمان هاي پوسته ساز بسيار ساده هستند و كمتر نيز مورد استفاده قرار مي 
  .گيرند كه آنها را مختصرا شرح مي دهيم

  

Surface from 3 or 4 corners  نقطه كه  4يا  3ستفاده از يك صفحه را با ا
  .محل كليك هاي شما در فضا است، مي سازد

Surface from edge carves   خط و  4تا  2نيز يك فرمان ساده است كه از
  .با هر كيفيتي كه در فضا قرار گرفته باشند به شما يك صفحه تحويل مي دهد

  

Rectangular plan  كاربري هاي  براي ترسيم انواع صفحات مستطيل شكل با
  .مختلف بكار مي آيد
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Heightfield   ابزاري براي بازسازي حجمي نقشه هاي توپوگرافي است و بر
پس از اجراي اين . اساس تيرگي و روشني يك تصوير براي ساختن حجم عمل مي كند

فرمان پنجره اي باز مي شود كه از آن براي وارد كردن تصوير دلخواه استفاده مي كنيد، 
ن پنجره رابط ديگري باز مي شود كه تنظيمات صفحه ساخته شده را در خود پس از آ

تعداد خطوط سازنده پوسته را كنترل مي كنند كه با افزايش  Sample points. دارد
بيشترين  heightآنها جزئيات بيشتري در تصوير نمايان خواهد شد همچنين گزينه 

  . .....ارتفاع پوسته را تعيين خواهد كرد

  

Drag surface   دستور جالبي است كه پوسته اي يكپارچه را شبيه به يك پارچه
دقت اين . امتداد مي دهد CPlanبر روي احجام ساخته شده مي كشد و تا سطح 

بر مي گردد به اين ترتيب كه اعداد  commandbarاز  spacingپوسته به گزينه 
براي استفاده اين ابزار . كوچكتر باعث افزايش تعداد ايزوكرو و دقت صفحه ترسيمي است

كافيست پس از اجراي فرمان، محدوده مورد نظر را براي ساخته شدن پوسته بر روي 
  .يك حجم انتخاب كنيد

Surface planar  carve  وده هاي بسته و فرمان ساده اي براي بستن محد
نيز باشد به يك سطح تبديل  planarاين فرمان هر خط بسته اي را كه . تخت است

اگر چندين محدوده بسته درون يكديگر موجود باشند، اين فرمان سطح سازي . مي كند
  .را يكي در ميان انجام خواهد داد
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  surfaceفرمان هاي پركاربرد در 

Extrude:  

يك ارتفاع دهنده است كه توانايي ساخت فرم هاي بلوكي را از هر  Extrudeدستور 
در نحوه ارتفاع دهي آنها به خطوط  Extrudeتفاوت ابزارهاي نوار ابزار . خطي دارد

  .است

  4تمرين 

 ترسيم كنيد topدر نماي  5يك دايره به شعاع  -1

اجرا كنيد از را  extrude taperedابزار Extrudeدايره را انتخاب و از نوار ابزار  -2
commandbar  بر رويdraft angle  را تايپ كرده اينتر  10-كليك كرده عدد

 كنيد

 .را وارد كنيد؛ سطح مخروطي شكل ساخته مي شود 12عدد  commandbarدر  -3
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در گوشه اي از صفحه كليك كنيد تا دايره از انتخاب خارج شود سپس مجددا فرمان  -4
extrude tapered بار موس را بر لبه بااليي شكل مخروطي ببريد اين . را فعال كنيد

 .و لبه را انتخاب و سپس اينتر كنيد

-همين عمليات را مجددا با زاويه . وارد كنيد 2و ارتفاع را  45-را  draft angleاينبار  -5
را براي ساختن آخرين  0.1و ارتفاع  80انجام دهيد و در نهايت زاويه 1.5و ارتفاع  5

 .سطح بكار ببنديد

6- Surface from planar carve   را اجرا نماييد و از انتهاي قيفcurve  يا لبه
 .پوسته را انتخاب كرده، اينتر نماييد تا كف قيف بستني بسته شود

 در نهايت مطابق با تصوير، خطي را براي ساختن خامه بستني اضافه مي كنيم  -7

 

براي تعيين . را اجرا كرده خط را انتخاب كنيد و سپس اينتر نماييد  revolveابزار  -8
 كرده ور چرخش انتهاي خط را كليكمح  shift  را نگهداريد موس را به سمت پائين

 .بكشيد و كليك كنيد تا راستاي محور چرخش را به شكلي كامال عمود بسازيد

بدين . وارد كرده اينتر نماييد 360وارد كرده و اينتر كنيد، يكبار ديگر  0در كامند بار  -9
  !از بستني قيفي خود لذت ببريد.  ترتيب پوسته به شكلي كامال مدور ساخته مي شود

براي ساختن پوسته هاي مدور و متقارن بكار مي رود و بهترين گزينه  Revolveفرمان 
با  .براي ساختن شكل هاي ظرف مانند همچون كوزه، جام و يا گنبد يك مسجد است
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خواهيد توانست قطاع هايي به اندازه دلخواه داشته  360تا  0كردن اعداد بين  وارد
  .باشيد

  يك تمرين

در اين تمرين مي خواهيم يك موشك بسازيم و هريك از بخش هاي بدنه آنرا به يك 
  اليه اختصاص دهيم

دو خط را مشابه تصوير در نماي فرانت ترسيم كنيد و درحاليكه هردو انتخاب است با  -1
 از آنها يك حجم بسازيد Revolveاستفاده از فرمان 

 
موشك را اتخاب كرده بر روي ابزار اكسپلود كليك كنيد، بدين واسطه موشك به پوسته  -2

 هاي سازنده تقسيم مي شود

از نوار . پوسته هاي قسمت انتهايي موشك كه مربوط به احتراق آن است را انتخاب كنيد -3
 Editاستاندارد بر روي آيكن  layers  كليك كرده نگه داريد تا نوار ابزارlayer ظاهر

 Change objectفرمان دوم از اين مجموعه كه مربوط به تغيير اليه هاست و . شود

layer ز پنجره ظاهر شده اليه قرمز رنگ را انتخاب و نام دارد، اجرا كرده اok كنيد. 
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يكبار ديگر همين عمليات را تكرار كرده و اينبار نوك موشك به همراه گردني را انتخاب  -4
 .و به اليه آبي رنگ نسبت دهيد

بر روي مربع رنگي . ظاهر شود layersكليك كنيد تا نوار  Edit layerبر روي آيكن  -5
 selectيد و از پنجره ظاهر شده كوچك اليه آب كليك كن layer color  يك رنگ

 .روشن تر را براي اين اليه برگزينيد
موس را بر روي عالمت چراغ از اليه قرمز ببريد و بر روي آن كليلك كنيد تا اليه قرمز  -6

بدين ترتيب موتور داخلي موشك كه به شكل يك استوانه است را خواهيد . خاموش شود
 .نسبت دهيد 2رده به اليه ديد، آنرا انتخاب ك

از آنجاكه موتور موشك بخش بسيار حساسي است و نمي خواهيم به صورت ناخواسته  -7
بدين . تغييراتي بر آن اعمال كنيم، به اليه دو رفته بر روي عالمت قفل كليك كنيد

 .ترتيب هر آنچه در اين اليه موجود باشد قابليت انتخاب را از دست مي دهد

  

Extrude straight   يك ارتفاع دهنده مستقيم است كه توانايي ساخت هر حجم
بلوكي كه در مسير رشد خود كامال مستقيم حركت مي كند و قاعده آن در مسير رشد 

براي استفاده آن خط مورد نظر را انتخاب، فرمان را . به يك اندازه باقي مي ماند را دارد
در صورتي . مقدار ارتفاع مورد نظر را وارد كرده اينتر كنيد commandbarاجرا و در 
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كه مي خواهيد حجم شما در مسيري جز مسير شناخته شده فعلي رشد كند، از گزينه 
direction  درcommandbar  استفاده كنيد و مسير جديد را با دو كليك در صفحه

تفاع دهي را به ار bothsidesهمچنين مي توانيد با انتخاب گزينه . مشخص كنيد
  .شكل دو طرفه انجام دهيد

Extrude along carve   به شما امكان انتخاب مسيرهاي رشد غير مستقيم را
در اين ابزار شما مي توانيد مسير رشد دلخواهي را پديد آوريد و از آن براي . مي دهد

، Extrudeپس از ترسيم مسير دلخواه و سطح مقطع . ساخت سطح استفاده كنيد
حاال نوبت به . ان را اجرا كنيد و سپس سطح مقطع را انتخاب نماييد و اينتر كنيدفرم

انتخاب مسير رشد مي رسد، با كليك بر انتهايي از خط كه به مقطع نزديك است، 
دقت داشته باشيد كه بسياري از فرمان هاي راينو به محل كليك . ترسيم انجام مي شود

  .ج متفاوت را باعث مي شوندشما بر روي خطوط حساس هستند و نتاي

  

Extrude to point   قاعده اتنخاب شده را به يك نقطه مي رساند و شكلي قيف
  .مانند مي سازد

  يك برج بسازيم Loftدر اين تمرين مي خواهيم با استفاده از فرمان 5تمرين 
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بسته را مطابق شكل ترسيم كرده در فضا چيدمان كنيد بدين ترتيب كه  curveسه  -1
 .طع بزرگ در وسط و كوچك ترين آنها در باال قرار گيردمق

 

دقت داشته باشيد كه ترتيب (فرمان الفت را انتخاب و سه خط را به ترتيب انتخاب كنيد -2
 )انتخاب در اين فرمان اهميت بااليي دارد

اگر هريك از نقاط سازنده ( براي تاييد نحوه قرار گيري خط سازنده پوسته اينتر كنيد -3
از گزينه ) را جابه جا كنيد، به همان اندازه در پوسته پيچش اعمال كرده ايداين خط 

را انتخاب و  straight sectionگزينه  styleهاي پنجره پديدار شده و در قسمت 
اينبار اين گزينه را بر . را كليك كنيد و نتيجه را مشاهده كنيد previewكليد 

normal قرار داده و اينتر كنيد. 

از ميان . براي برش برج مطابق تصوير و در يكي از نماها ترسيم كنيدخطوطي را  -4

را انتخاب اجرا كرده،  offset surface فرمان  surface toolsابزارهاي نوار ابزار 
پس از اينتر به معناي تاييد انتخاب، پيكان هايي . پوسته ساخته شده را انتخاب كنيد

دهند و مي توانيد با استفاده از گزينه  را نشان مي offsetظاهر مي شوند كه جهت 
Flip  درcommandbar جهت آنرا معكوس كنيد. 

را نيز  solidرا وارد نموده و گزينه  offsetعدد دلخواه براي  commandbarدر  -5
 .در نهايت با اينتر كردن فرمان را به انتها برسانيد. كليك كنيد
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كنيد كه كامال از حجم برج  Extrudeخطوط برش را انتخاب و آنها را به اندازه اي  -6
 .بيرون زده بتوانند به عنوان قالب هاي برش عمل كنند

 

براي اين منظور كافيست حجم را انتخاب كرده بر . برج را به صفحات سازنده خرد كنيد -7
 .ابزار اكسپلود كليك كنيد

اسپليت  سطح رويي برج كه اينك از بقيه حجم جدا شده است را انتخاب و بر روي ابزار -8
حاال نوبت به انتخاب ابزارهاي برش مي رسد؛ قالب هاي برش كه براي اين . كليك كنيد

 .مرحله ساخته بوديد انتخاب و پس از آن اينتر كنيد تا برش انجام شود

بخش هاي برش خورده برج را انتخاب كرده ديليت كنيد و صفحات برش را پس از  -9

 .هايد پنهان كنيد انتخاب بوسيله ابزار 

بر روي ابزار هايد رفته و كليك راست كنيد تا ! پيداست كه هنوز برج ما چيزي كم دارد  -10
اينبار بايد از بدنه برج به عنوان قالب برش . بخش هايي كه پنهان شده اند بازگردند

سپس دو پوسته . صفحات را انتخاب كنيد و ابزار اسپليت را اجرا كنيد. استفاده كنيم
 .ار به عنوان قالب هاي برش انتخاب و اينتر كنيدبدنه اي برج را اينب
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نتيجه كار بايستي . در پايان پوسته هاي برش خورده اضافي را انتخاب و ديليت كنيد  -11
به عنوان اولين برجي كه ساخته ايد فكر مي كنم نتيجه بدي . مشابه تصوير زير باشد

 !نيست

  
وانايي تبديل هر تعداد سطح مقطع به اين ابزار ت. استفاده از فرمان الفت را تجربه كرديد

يكديگر و تشكيل يك پوسته را دارد؛ تنها بايد توجه داشت همگي مقاطع باز و يا بسته 
در اين فرمان در ترتيب انتخاب سكشن ها نيز بايستي دقت كرد زيرا مسير رشد . باشند

كشن ها همچنين اينكه نزديك به كدام يك از دو انتهاي س. پوسته را تعيين مي كند
اگر كليك در سمت انتهاي مخالف نسبت به خط قبلي . كليك كنيم اهميت بااليي دارد

  .انجام شود باعث مي گردد پوسته در مسير رشد خود پيچيده و وارونه شود

يك قانون را هميشه بخاطر داشته باشيد، در راينو زياد اتفاق مي افتد كه ما قالب هاي 
رش همين قالب ها فضاهايي از پوسته را كه باز مي مانند برش را دور نمي اندازيم و با ب

اين موضوع در قالب هاي برش پيچيده و كروي شكل اهميت باالتري . پوشش مي دهيم
دارد زيرا با حذف آنها شما مجبور خواهيد بود پوسته سازي هاي پيچيده اي براي بستن 

  .دهانه هاي بازمانده حاصل از برش انجام دهيد
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خطوط كار مي كند و گزينه هايي مشابه دارد،  Offsetمشابه  offset surfaceفرمان 
از  solidمي توانيد با انتخاب حالت . سطوح كاربرد دارد Offsetبا اين تفاوت كه براي 

commandbar  فاصله ميان لبه هاي سطح پايه تا سطحOffset  شده را به
  .يد آوريدطورخودكار با سطوحي بپوشانيد و يك حجم بسته را پد

هنگامي كه در راينو دو آيتم بر روي يكديگر يا بسيار نزديك به هم قرار داشته باشند و 
قصد انتخاب يكي از آنها را كنيد، با كليك بر آيتم يك كادر كوچك ظاهر مي گردد كه 
نام هريك از آيتم هاي قابل انتخاب در آن محدوده را بيان مي كند؛ با حركت موس بر 

اين موارد، آن آيتم در صفحه به رنگ صورتي در مي آيد كه با كليك بر نام  نام هريك از
  .آن مي توانيد انتخابش كنيد

  

  6تمرين 

را از  curveرا به شكل زاويه دار مطابق تصوير ترسيم كنيد و يك  ellipsoidيك  -1
 نما به عنوان قالب برش اضافه نماييد
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پروژكت از نوار ابزار  با استفاده از ابزاردر حاليكه در نماي ترسيم خط قرار داريد  -2
curve from object تصوير خط را بر روي حجم منتقل كنيد 

 

كپسول را بواسطه خط و توسط فرمان اسپليت برش بزنيد و قسمت اضافه زيرين را  -3
 ديليت كنيد

توجه كنيد سكشن ها يكي يك . دو سكشن را مطابق تصوير به حجم اضافه نماييد -4
Arcست و سكشن ديگر آركي كه برشي در آن خورده، يك خط منحني ديگر ساده ا

 .اضافه شده و قدري پيچيده تر است
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 .را اجرا كنيد و خط پروژكت شده بر حجم را انتخاب نماييد 1سويپ  ابزار  -5

پس از آن دو خط را به عنوان كراس سكشن انتخاب و اينتر كنيد؛ از پنجره پديدار شده  -6
 .را روشن كرده و اينتر نماييد تا پوسته كامال بسته شود close sweepگزينه 

براي ساخت اين قسمت نياز به يك ريل و . حاال بايد قسمت پاييني حجم را بسازيد -7
و در ادامه سكشن Arcدو سكشن جديد را بوسيله فرمان . كراس سكشن جديد داريم

اخت يك ريل براي س ellipseايجاد كنيد و از فرمان ) مطابق تصوير(هاي قبلي
 .مطابق نمونه استفاده نماييد

  

را اجرا كنيد و اج لبه پايين پوسته اول و بيضي كه جديدا  sweep 2railفرمان -8
ترسيم كرديد را به عنوان دو ريل اين فرمان انتخاب نماييد و پس از آن بر روي دو 

قت كنيد از د. آركي كه به عنوان سكشن اضافه كرده بوديد كليك كنيد و اينتر نماييد
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 Surfaceروشن باشد و در انتها اينتر كنيد تا  closed sweepپنجره ظاهر شده 
 .ساخته شود

دايره اي را مطابق تصوير از نما ترسيم كنيد و در حاليكه هنوز در همين نما هستيد، دو  -9
پوسته ساخته شده را انتخاب كرده فرمان اسپيليت را اجرا كنيد و دايره را به عنوان 

در انتها كليك راست باعث خواهد شد پوسته ها برش بخورند . برش انتخاب نماييد قالب
قسمت هاي اضافي را حذف نماييد و آماده . و محل چرخ ها در پوسته مشخص گردد

 .مرحله بعدي شويد

 

لبه  curve from objectاز نوار ابزار  duplicate edgeبا استفاده از فرمان   -10
بدين ترتيب شما . هاي پوسته را در محل برش خورده انتخاب كرده و كليك راست كنيد

از اين لبه ها يك سري خط استخراج كرده ايد كه در اجراي فرمان هاي بعدي شما را 
حتما بر ابزار جوينت كليك كنيد تا اين خطوط به يكديگر متصل . ياري خواهند كرد

 .يل دهندشوند و يك خط يكپارچه را تشك

يك پوسته رو به داخل را به شكلي زاويه دار  extrude taperedبا استفاده از فرمان   -11
پوسته حاصله را با استفاده از ابزار . و از خطي كه در مرحله قبل استخراج كرديد بسازيد

mirror  چرخ مقابل را نيز تهيه كنيدفضاي قرينه سازي كنيد تا پوسته مورد نياز. 
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از تماشاي اولين جارو برقي زيبايي كه ساخته ايد  انيدبا افزودن اندكي جزييات مي تو  -12
 !لذت ببريد

 

از آنجاكه راينو . ابزار پروژكت براي انتقال يك خط بر روي يك پوسته استفاده مي شود
براي محاسبه اين تصوير بر پوسته از تصوير عمود خط بر پوسته و محاسبه نقاط برخورد 

ده مي كند، انتخاب نماي فعال براي انجام اين دستور به نرم افزار مي فهماند شما استفا
فعال و برخورد اين عمود با  viewportتصوير خط بر پوسته را از عمود كردن خط بر 

 craveبراي درك بهتر منطق اين ابزار، فرماني ديگر از نوار ابزار . صفحه مي خواهيد

from object را شرح مي دهيم.   

كرده به گونه اي  Extrudeاين خط را . شكلي را مطابق تصوير ترسيم كرده ايم Sخط 

و انتخاب هر  object intersection اينك بوسيله ابزار . كه حجم را قطع دهد
دو سطح و در نهايت اينتر كردن، خط حاصل برخورد اين دو پوسته را با يكديگر بدست 

قع شبيه همين عمليات را اما بدون نياز به صفحه فرمان پروژكت نيز در وا. مي آوريم
  .سازي از خط، انجام مي دهد
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جهت ساختن خط از لبه هاي تمامي پوسته ها در راينو  duplicate edgeفرمان 

  :كاربرد دارد و ديگر فرمان هاي مشابه آن بدين ترتيب هستند

Duplicate border  خط مي تمامي خطوط لبه يك سطح را يكجا تبديل به
  .كند

Duplicate face border  مشابه فرمان قبلي عمل مي كند با اين تفاوت كه
براي استخراج خطوط لبه هاي سازنده يك سطح جزء از احجام بزرگ تر و پوسته هاي 

  .چند تكه كاربرد دارد

Extract wire frame  تمامي خطوط قابل ديده شدن در يك پوسته شامل لبه
  .ها و ايزوكرو را استخراج و به صورت مجموعه خطوط تحويل مي دهد

Extract isocurve  براي استخراج يك ايزوكرو مشخص از پهنه يك سطح بكار
مي رود و نحوه عمل آن بدين ترتيب است كه پس از اجراي فرمان و انتخاب سطح مورد 

س را بر سطح پوسته حركت داده هركجا نياز به استخراج خطي همراستاي نظر، مو
در صورتيكه نيازمند استخراج اين خطوط در جهت مخالف . ايزوكرو داشتيد كليك كنيد

جابه  Vو  Uبين دو جهت  commandbarاز  toggleهستيد به كليك كردن گزينه 
 Directionستيد با كليك بر جا شويد و اگر نيازمند استخراج خطوط در هردو راستا ه

  .اين حالت را فعال نماييد  both و پس از آن گزينه
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يكي از فرمان هاي پوسته ساز  پركاربرد است و بسيار شبيه الفت عمل  1ابزار سوييپ 
مي كند با اين تفاوت كه در اين ابزار شما مي توانيد طول مسير رشد پوسته را نيز 

واقع ريل طول رشد پوسته و سكشن ها عرض آنرا در . بوسيله يك ريل كنترل كنيد
  .كنترل مي كنند

  
اگر سكشن ها از ريل ها فاصله داشته باشند چه خواهد شد؟ در چنين شرايطي راينو از 

Offset  ريل استفاده خواهد كرد، بدين ترتيب كه از محل ريل تا سكشنOffset ي
ه عنوان ريل نامرئي ترسيم مي ب Offsetنامرئي ترسيم خواهد شد و خط حاصل از اين 

  .گردد
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شما مي توانيد به جاي استفاده از سكشن  commandbarبا انتخاب گزينه پينت از 

ها از يك يا دو نقطه بر روي ريل به همراه تعدادي سكشن براي پوسته سازي استفاده 
  .كنيد بدين ترتيب نقطه هاي شروع و پاياني سطح بر روي ريل قرار دارد

باعث مي گردد چرخش ها و حركت ريل درفضا به  styleاز بخش  free formگزينه 
طور مستقيم در فرم پوسته دخيل شود كه ممكن است چندان مطلوب شما نباشد و مي 

  .در يكي از سه نما اين چرخش را حذف نماييد roadlikeتوانيد با استفاده از گزينه 

ل و بيش از يك سكشن براي به طور معمول اگر يك محيط بسته را به عنوان ري
مدلسازي داشته باشيد، براي دست يابي به يك پوسته بسته كه دو سر آن بر اساس ريل 

  .را فعال نماييد closed sweepانتخابي شما به يكديگر برسد؛ الزم است گزينه 

Global  shape  blending  مقداري از انحناي آزادي كه متاثر از منطق فرمان
سوييپ در قسمت هاي مياني فرم بوجود مي آيد را كنترل مي كند و آنرا كاهش مي 

در صورت فعال نبودن اين گزينه ممكن است انحناهايي كامال ناخواسته در مسير . دهد
  .رشد فرم پديد آيد

ي است كه اگر ريل انتخابي شما اج حالتي بسيار كاربرد align with surfaceگزينه 
قرار داشته  tangencyيك صفحه باشد و سكشن ترسيمي نيز با اين صفحه در حالت 
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 tangencyباشد، صفحه ساخته شده جديد نيز به طور كامل با صفحه قبلي در حالت 
  .بدين ترتيب هيچ شكستي ميان دو پوسته ديده نخواهد شد. قرار خواهد گرفت

Align shapes  امكان تغيير جهت سكشن هاي پوسته را مي دهد كه معموال منجر به
  .پيچيدگي و ازمحالل پوسته مي گردد

 don’tسه گزينه  simplify  ،rebuild with  وrefit within  آخرين تنظيكات
ساخت پوسته هستند كه گزينه اول نتيجه حاصله را بدون ويرايشي ارائه مي دهد، حالت 

راساس تعداد كنترل پينت هاي سازنده كه در كادر مقابل آن قابل دوم ساخت پوسته را ب
تنظيم است، ساده سازي مي نمايد و گزينه سوم مقدار تلرانس ساخت پوسته را كنترل 
مي نمايد كه در حالت پيش فرض بر اساس همان تلرانس عمومي فايل تنظيم شده 

  .است

را در آزاد گذاردن  1وييپ ابزار كامال پركاربردي است كه ضعف س 2فرمان سوييپ 
مسير پوسته در لبه مقابل ريل را جبران مي كند و با بكارگيري دو ريل همزمان، 

را از بين مي برد و به شما امكان كنترل كامل  Surfaceهرگونه فرم ناخواسته در 
به طور معمول اين دستور به همراه فرمان نتورك پر استفاده ترين . پوسته را خواهد داد

  . رهاي پوسته ساز به شمار مي روند و آشنايي كامل با آن اهميت بااليي داردابزا
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است كه پيش از اين شرح داديم،  1تعدادي از تنظيمات اين ابزار مشابه سوييپ 

  .تنظيمات ديگر اين ابزار را در اين بخش شرح مي دهيم

د با صفحه قابليت تانژانت سازي صفحه جدي 1همچون ابزار سوييپ  2فرمان سوييپ 
، positionقبلي كه اج آن به عنوان ريل استفاده شده است را دارد، كه در سه حالت 

tangency  وcurvature حالت . قابل انتخاب استcurvature  در صورتي در
دسترس قرار مي گيرد كه ال اقل يكي از سكشن ها نسبت به پوسته در حالت تانژانس 

  .ترسيم شده باشد

در پوسته باعث مي شود فرم پوسته كمتر از سكشن ها  tangencyايجاد شرايط 
تبعيت كند و تمركز بر تانژانت سازي پوسته باشد كه باعث مي شود سطح در مسير 

گزينه . رشد خود به سكشن هاي سازنده نرسد و عمال شايد از هيچ يك از آنها گذر نكند
ي دهد پوسته عالوه بر اين امكان را م preserve first shape / last shape هاي 

دقت . رعايت حالت مماس تا سكشن هاي اول و آخر سازنده پوسته نيز امتداد يابد
داشته باشيد اين تنظيمات تنها درصورت انتخاب اج يك پوسته به عنوان ريل در اختيار 

  .شما قرار مي گيرند
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ها و در هر  به طور پيش فرض ابعاد پوسته در طول مسير، متاثر از اندازه دهانه سكشن
باعث مي شود اين افزايش  maintain heightدو بعد طولي و عرضي است؛ گزينه 

بعد در ارتفاع پوسته حذف گردد و ارتفاعي يكنواخت را بدون اوج و فرود در پوسته 
  .بدست آوريم

  

Simple sweep ? 

رد جهت كنترل دقيق تر زاويه سكشن ها نسبت به دو ريل كاربرد دا add slash گزينه
و به شما اين مكان را مي دهد اين زاويه را كه مستقيما بر ظاهر پوسته تاثير دارد در 
هركجاي طول مسير و به واسطه كليك بر دو ريل تغيير دهيد و زاويه برخورد سكشن ها 

  .را در هر ناحيه به شكل دلخواه كنترل كنيد

داگانه قابل انتخاب اج كه همان لبه سطوح است، به طور معمول به عنوان يك عنصر ج
نيست و تنها در زمان اجراي فرمان هايي كه با خطوط كار مي كنند مي تواند به عنوان 

  .جايگزيني براي خط انتخاب و استفاده شود

 viewportبراي قراردادن تصوير در پس زمينه  background bitmapنوار ابزار  
  . كار برد دارد؛ بدين وسيله شما مي توانيد ترسيم ها را به كمك اين تصاوير انجام دهيد

  ساختن يك چوب اسكي

در اين تمرين قصد داريم يك دسته چوب اسكي را به كمك راهنمايي از تصوير 
  پسزمينه بسازيم

 تصاوير پسزمينه براي هدايت درست مدلسازي استفاده مي شوند و ممكن است تصاوير
نماهاي اصلي يك محصول توليد شده باشند كه شما قصد شبيه سازي آنرا داريد و يا 

تصاوير نماي محصوالت را در اينترنت با . اسكچ هاي دستي كه خودتان ترسيم كرده ايد
  .مي توانيد بيابيد blueprintعنوان 
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را اجرا  place background bitmapفرمان  background bitmapاز نوار ابزار  -1
اينك براي . از مجموعه آموزشي برويد و آنرا باز كنيد ski frontكرده به سراغ فايل 

اين نوار ابزار (تعيين محل تصوير پس زمينه در نماي فرانت، يك كادر را ترسيم كنيد
 ).قرار دارد viewport layoutزيرمجموعه نوار ابزار 

 

 cylinderروشن كنيد و با استفاده از را  Orthoو  snapگزينه هاي status bar از   -2
براي اين منظور . يك حجم استوانه اي در مركز صفحه ترسيم كنيد Solidدر نوار ابزار 

 commandbar 2در  radiusپس از كليك در نقطه مركزي صفحه مقابل گزينه 
 .را به عنوان ارتفاع مورد نظر تايپ و اينتر نماييد 18وارد كنيد و پس از اينتر عدد 

براي اين منظور با . مي رسد cylinderحاال نوبت به انطباق تصوير پس زمينه با  -3
تصوير پسزمينه را به محل استوانه بكشيد و با  move backgroundاستفاده از ابزار 

سعي . ابعاد تصوير متناسب با حجم تنظيم كنيد scale backgroundاستفاده از 
شود، بيرون زدگي تصوير از عرض استوانه  كنيد ارتفاع تصوير با استوانه هماهنگ

 .اهميتي ندارد

. اجرا و استوانه را انتخاب سپس اينتر كنيد transformرا از نوارابزار  taperابزار  -4
در نماي فرانت محور مورد نياز ابزار تيپر را با كليك كردن نزديك به قاعده پاييني 

 .استوانه و كليك دوم به شكلي كه خطي موازي با قاعده بدست آيد، مشخص نماييد

حاال . كليك كنيد taperموس را به اندازه ارتفاع استوانه باال برده و براي تعيين بازه  -5
موس را به اندازه دو يا سه واحد به گونه اي كه با شيب تصوير زمينه هماهنگ شود، به 

 .پايين هدايت كنيد و در نهايت براي پايان يافتن فرمان كليك نماييد
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اين كار را به اين . با استفاده از ابزار اكسپلود استوانه را به سطوح سازنده تقسيم كنيد -6
نمي تواند  poly surfaceم مي دهيم كه ابزار بعدي مورد نياز ما بر روي دليل انجا
 .عمل كند

پس . ريبيلت را اجرا و بدنه استوانه را انتخاب نماييد از نوارابزار سرفيس تولز ابزار -7
و در سمت مقابل را برابر  6را برابر  Uاز اينتر از پنجره اي كه باز مي شود تعداد نقاط در 

 .كنيد okيريد و در نهايت در نظر بگ 10

كنترل پينت هاي پوسته را روشن كنيد و پس از آن از  نماي فرانت مطابق با تصوير  -8
كنترل پينت هاي پوسته را انتخاب و جابه جا نماييد تا به فرم مطلوب در دسته چوب 

 .از تصوير زمينه به عنوان راهنما استفاده كنيد. اسكي برسيد

زمينه مزاحم ديد كافي شما بر حجم نشود با استفاده از به اين خاطر كه تصوير پس -9

 .آنرا خاموش نماييد hide backgroundفرمان
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به دليل تغييراتي كه در دو  مرحله و در سطح بوجود آمد، انطباق پوسته با دو درپوش  -10
را حذف كرده و با استفاده از  capبااليي و پاييني آن بهم ريخته است بنابراين اين دو 

 surfaceار ابز planar  curve  دو انتهاي پوسته را ببنديد و با استفاده از فرمان
. دست يابيد Solidجوينت اين بخش ها را به يكديگر متصل كنيد تا به يك حجم 

نبودن اين  planarرا ببنديد به معناي  capچنانچه نتوانستيد با استفاده از اين ابزار 
رل پينت يا برش قسمتي جزئي از حجم با يك سطح است و مي توانيد با ويرايش كنت

 .راپديد آوريد Planarخط راست، اين سطح 

وقت آن است جزييات بيشتري به چوب اسكي ! اميدوارم تا اينجا خسته نشده باشيد -11

در . را اجرا كنيد  variable filletابزار  solid toolsاز نوار ابزار . اضافه كنيم
commandbar  رده اينتر نماييدرا وارد ك 0.3عدد. 

را از  previewگزينه . دو لبه بااليي و پاييني دسته را انتخاب و اينتر كنيد -12
commandbar انتخاب كنيد، چنانچه از نتيجه رضايت داريد اينتر نماييد. 
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خطي منحني را از نماي فرانت به شكلي ترسيم كنيد كه بتوان يك برش زيبا را در   -13
با استفاده از اين خط پوسته را برش بزنيد و با دست  .بخش پشتي دسته ايجاد كرد

 .كاري كنترل پينت آنرا قدري منحني كنيد
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اندكي كوچك كنيد و آنرا جابه جا  scaleپوسته جديد حاصل شده را با استفاده از   -14
 .نماييد تا در محل مناسب قرار گيرد

اجرا و لبه دو پوسته را  surface toolsرا از نوار ابزار  blend surfaceفرمان   -15
از پنجره ظاهر شده هر دو عدد كادرهاي . در محل هاي برش خورده انتخاب كنيد

به  Jointكل پوسته ها را با استفاده از . كنيد okتنظيم و سپس  0.4تنظيمي را بر 
 .يكديگر متصل كنيد

 

دارند براي بعضي از چوب هاي اسكي براي استفاده راحت تر از نماي روبرو اندكي خم   -16

پس از . استفاده مي كنيم transformدر نوارابزار  Bendايجاد اين خم از ابزار
رفته پايين ترين نقطه مركزي حجم را  Rightاجراي فرمان و انتخاب حجم به نماي 

سپس موس را به سمت باال كشيده بااليي ترين نقطه كه بر خط مركزي . انتخاب كنيد
را وارد كرده  10عدد  commandbarدر نهايت در . ماييدحجم قرار دارد را انتخاب ن

س را به يكي از دو سمت چپ .، م)اين عدد به عنوان زاويه خم در ايفاي نقش مي كند(
 .يا راست بكشيد و كليك كنيد تا عمليات خم به همان سمت انجام شود
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ترتيب بدست با اندكي تغييرات و افزودن جرئيات مدل نهايي بدين ! واقعا خسته نباشيد  -17
 .مي آيد

 

در  scaleو  moveكار كرديد؛ ابزار   background bitmapبا ابزارهاي 
در آيتم هاي خط، سطح و حجم عمل مي كند با  scaleو  moveآن كامال مشابه با 

 alignابزار مهم ديگر در اين مجموعه . اين تفاوت كه مخصوص تصوير پسزمينه هستند

background bitmap  است كه به نحو ساده اي عمل مي كند؛ با استفاده از
دو كليك بر تصوير خطي فرضي را كه قرار است با خط دلخواه در صفحه انطباق يابد 
مشخص مي كنيد و پس از آن ابتدا و انتهاي محل دلخواه را براي انتقال و انطباق تصوير 

  . كليك مي نماييد
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 hideپنهان كرده ايد بايستي بر روي ابزار براي بازگرداندن تصوير پسزمينه اي كه 

background  ازكليك راست كنيد و براي حذف كامل آنremove 

background  استفاده مي كنيم، دقت داشته باشيد فرمانundo  به هيچ وجه
كار نمي كند پس فقط در صورت اطمينان از فرمان  backgroundدرمورد ابزارهاي 

remove البته بعضي كاربران ترجيح مي دهند به جاي اين نوار ابزار كه  .استفاده كنيد
استفاده  Planeاز نوار ابزار  Picture frameقدري نيز كنترل آن مشكل است از ابزار 

كنند و بدين ترتيب تصاوير را به عنوان يك پالن مستطيل وارد كرده و ويرايش هاي 
  .ابزارهاي معمول راينو انجام دهند مورد نياز نظير جابه جايي و تغيير ابعاد را با

  

Taper فرماني جهت ايجاد كشيدگي يا جمع شدگي در احجام و پوسته هاست .
مي توان  normalاست، بواسطه گزينه  lineتنظيمات اين فرمان كامال مشابه ابزار 

امكان تعريف زاويه اي  angledايجاد كرد؛  Surfaceمحور كشش را كامال عمود بر 
محور كامال  verticalنسبت به يك راستاي تعيين شده پديد مي آورد؛  مشخص را

از دو نقطه براي تعيين جهت راستا و از دو  fourpointرا مي سازد؛  CPlanعمود بر 
بر شناسايي سه نقطه و تكيه بر  bisectorنقطه براي تعيين طول آن استفاده مي كند؛ 

همانگونه كه پيشتر  perpendicularنيمساز حاصله از زاويه پديد آمده استوار است؛ 
محور را مماس  tangentهم اشاره شد وظيفه تشكيل ترسيمات عمود را بر عهده دارد؛ 

به عنوان  curveاز ترسيم فرضي امتداد يك  extensionبه سطح ترسيم مي كند؛ 
  .محور را به شكل دو طرفه امتداد مي دهد bothsidesاستفاده مي كند و  راستا

حالت جالب توجهي است كه باعث مي گردد در مجموعه هاي تشكيل  Rigidگزينه 
يافته از چند حجم كوچكتر به جاي تغيير فرم واحدها، چيدمان آنها در فضا دچار 

  .كشيدگي شود
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Flat استاي عمود به محور مشخص شده باشد اما در باعث مي گردد كشيدگي تنها در ر

باشد كشيرگي به طور كامال سه بعدي و در تمامي جهات اتفاق  offصورتيكه اين گزينه 
  .مي افتد

Infinite  باعث مي گردد يك حالت دو طرفه در حجم پديد آيد و اگر يك سر دچار
مچنين از كشيدگي مي گردد، سمت ديگر به طور خودكار دچار جمع شدگي شود، ه

  .بروز تحدب و تقعر در بدنه حجم جلوگيري مي كند
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نيز يك فرمان فرم دهي آزاد است كه وظيفه خم كردن آيتم ها را به  bendابزار 
برخي از تنظيمات اين فرمان را مي شناسيد، تنظيماتي كه نياز به شرح . عهده دارد

  :دارند

LimitTospine صل از آن تنها بر ناحيه اي كه با عث مي شود خمش و تغيير فرم حا
توسط طول خط راستا تعيين شده است عمل كند و ادامه فرم در امتداد حجم تنها 

  .دچار تغيير زاويه شود و خمشي درمورد آن اتفاق نيافتد

Symmetric موجب قرينه سازي در خم هر دو سر آيتم انتخابي است.  

  :ديگر ابزارهاي فرم پردازي آزاد

Shear  در . است كه آيتم انتخابي را دچار يك كشيدگي زاويه دار ميكندفرماني
اين فرمان مشابه فرمان هاي قبلي كار را با تعيين طول و راستاي محور آغاز مي كنيد و 

  . پس از آن با حركت موس به چپ يا راست ميزان كشسدگي را مشخص مي نماييد

  

Twist پس از تعيين محور پيچش، . براي ايجاد پيچش در فرم ها استفاده مي شود
مقدار زاويه چرخش را وارد نماييد و يا با استفاده از كليك و حركت موس به دور حجم 

با هربار چرخش به دور حجم، حجم يك دور بر . مقدار پيچش حجم را مشخص كنيد
خود مي پيچد كه معموال در پيش نمايش مشاهده نمي شود اما پس از كليك دوم و 

  .رمان، اين تعداد دور پيچش فرم همگي محاسبه شده و ساخته مي شودپايان يافتن ف
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همانگونه كه پيشتر گفتيم نرم افزار راينو بواسطه توانايي هايي كه در خود دارد براي 

در اين تمرين سعي خواهيم كرد با استفاده از ابزارهايي كه . معماران بسيار جذاب است
  .ر كارگشا باشد يك سايت كوچك را طراحي كنيممي تواند در پروژه هاي معماري بسيا

خطوطي را مطابق تصوير ترسيم كنيد و با استفاده از فرمان هاي  curveبا استفاده از  -1
 پوسته ساز سوييپ دو صفحه مربوطه را بسازيد

 

اجرا و صفحه كوچك تر را  surface toolsرا از نوار ابزار   offset surfaceفرمان  -2
را وارد  10را كليك كنيد سپس عدد  solidگزينه  commandbar انتخاب نماييد؛ از
 .كرده اينتر نماييد

 variable offsetفرمان  -3 surface  را انتخاب و صفحه بزرگ را انتخاب نماييد؛ از
موس را . را وارد كنيد 7كليك كرده عدد  setallبر  commandbarگزينه هاي 

در اين كنج كه هنوز  offsetسمت باالترين نقطه برج برده، نقطه پيش نمايش ابزار 
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اگر مايل هستيد . روشن است را انتخاب كرده فاصله آنرا از پوسته قدري بيشتر كنيد
فه كنيد تعداد بيشتري دستگيره هاي كنترلي به پوسته اضا addhandleبوسيله گزينه 

در نهايت اينتر كنيد و بوسيله ابزار الفت . و آنها را تغيير دهيد تا به پوسته دلخواه برسيد
 . فاصله هاي مياني دو پوسته را پر كنيد

  
يك پوسته جديد ديگر  offsetبه سراغ حجم كوچكتر باز گرديد و با استفاده مجدد از  -4

 extendبه كمك ابزار . به سمت بيرون بسازيد تا يك حجم جديد را با آن بسازيم

untrimmed surface  از نوار ابزار surface tools پوسته را از سمت يال كوتاه آن
 20براي اينكار كافيست اج مورد نظر را انتخاب و عدد . واحد امتداد دهيد 20به اندازه 

 .كنيدرا وارد 

خطوطي را در دو راستاي عمودي و افقي از پوسته  extract isocurveبه كمك ابزار  -5
. جداكرده بوسيله اين خطوط پوسته را برش بزنيد و بخش هاي اضافي را حذف كنيد

 .حجم را بسازيد 5و به ضخامت  offsetمجددا با استفاده از 
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اجرا كرده  arrayاز نوار ابزار  را array on surfaceيك مكعب كوچك بسازيد؛ ابزار  -6
مكعب را انتخاب نماييد و اينتر كنيد، نقطه وسط يكي از يال هاي مكعب را به عنوان 

base  point  و نقطه اي ديگر بر روي يال مكعب را براي تعيين راستايarray 
حاال . پوسته بيروني حجم وسطي را به عنوان سطح هدف انتخاب كنيد. انتخاب كنيد

وارد كنيد و  7عدد  commandbarه تعيين تعداد آيتم ها رسيده است در نوبت ب
را وارد كرده اينتر نماييد تا مكعب به تعداد زياد بر روي  10بار ديگر عدد . سپس اينتر

به صورت رندوم تعدادي از  Boolean differenceبه كمك فرمان . پوسته تكثير شود
 .و مكعب هاي اضافي را حذف نماييدمكعب هاي كوچك را از حجم بزرگ كم كنيد 
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شكل كوچك بسازيد؛ سعي كنيد اين حجم به اندازه سه تا پنج برابر قاعده،  Sيك حجم  -7
را اجرا  duplicate edgeابزار  curve from objectاز نوار ابزار . ارتفاع داشته باشد

ابزار جوينت اين و از سه لبه بيروني پوسته داخلي حجم بزرگ خط بگيريد؛ با استفاده از 
 offset curve on surfaceدر قدم بعدي فرمان . خطوط را به يكديگر متصل كنيد

اجرا نماييد؛ خطي را كه در مرحله قبل ساختيد انتخاب و  curve toolsرا از نوار ابزار 
ظاهر  offsetفلش هاي جهت براي . اينتر كنيد و پس از آن سطح پوسته را برگزينيد

 fillipدر غير اينصورت از گزينه (كنيد به سمت داخل پوسته باشند مي شوند كه دقت
اگر . را واردكنيد 20عدد  commandbarدر ) استفاده كنيد commandbarدر 

قسمتي از خط از صفحه خارج شد، نگران نشويد و بخش اضافه را بوسيله خط لبه 
 .پاييني برش زده، حذف كنيد

 

شكل را تكثير كرده بر روي حجم   sحاال قصد داريم فرم ! اميدوارم خسته نشده باشيد -8
استفاده مي كنيم  flow along surfaceبراي اين منظور از فرمان . بزرگ سوار كنيم

براي ايجاد صفحه . كه از يك صفحه گسترده براي تطابق دادن آيتم ها استفاده مي كند
 surfaceرا از  smashگسترده فرمان  tools  اجرا كرده صفحه داخلي را انتخاب

براي ادامه كار اينتر كنيد و سپس خطي را كه در مرحله قبلي ساختيد انتخاب . نماييد
 .نموده و در نهايت اينتر كنيد تا گسترده بدست آيد
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به شكلي  scaleو  moveحجم را بوسيله . شكل مي رسد Sنوبت به تكثير فرم  -9
براي تكثير حجم . پايين گسترده و در دهانه دو خط قرار گيرددر  Sويرايش كنيد كه 

 Arrayرا انتخاب و از فرمان هاي  Sخط روي گسترده را انتخاب و اكسپلود كنيد، حاال 
را برگزينيد يكي از خط هاي طولي را انتخاب و در كادر  array along curveدستور 

 .كنيد okوارد كرده را  20عدد  number of itemsظاهر شده مقابل گزينه 

 

از  flow along surfaceها را انتخاب و فرمان  sتمام . نوبت به انتقال آيتم ها رسيد  -10
برگزينيد؛ جايي نزديك باالي صفحه گسترده را كليك كرده،  transformنوار ابزار 

اگر همه چيز درست پيش رفته . سپس باالي صفحه داخلي حجم بزرگ را كليك كنيد
 sاگر . شكل بر وسط حجم و بر داخل قاب مستطيل منتقل مي شوند Sي باشد فرم ها

ها به شكل معكوس و در داخل حجم رفته باشند دليل عدم هماهنگي ميان 
direction  دو پوسته است كه مي توانيد آنرا بوسيله ابزار Analyze direction  از

 .اصالح كنيد transformنوار 
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. نظر گيري تقسيماني براي پوسته پشتي حجم بزرگ است تنها كاري كه باقي مانده در  -11
تقسيمات مورد نظرتان را به شكلي دو بعدي و در داخل يك كادر مستطيل ترسيم 

كليك راست كنيد و مجموعه ترسيمات را به  create uv curveبر روي ابزار . كنيد
گ را انتخاب همراه كادر انتخاب نماييد سپس اينتر كنيد؛ حاال پوسته پشتي حجم بزر

ما براي توليد اين تقسيمات از پالگين . نماييد تا تقسيمات بر روي آن منتقل شود
paneling tools استفاده كرده ايم كه مي توانيد نتيجه آنرا ببينيد. 
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اميدوارم از مجموعه بزرگي كه . با افزودن بخش هاي تكميلي سايت شما پايان مي يابد  -12
 !ساخته ايد لذت ببريد

 

  ر اين تمرين با كمك يك ديگر يك موس را خواهيم ساختد

 .ماتي بدين ترتيب را خواهيد ديدترسي. را از داخل سي دي باز كنيدmouseفايل  -1

 
كليك راست كرده از پنجره باز شده  Record historyدر استيتوس بار بر روي گزينه  -2

always را انتخاب كنيد. 
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را اجرا كرده به ترتيب خطوط  surface from networkفرمان  surfaceاز پنل  -3
تغييراتي پنجره باز شده را  آبي را انتخاب كنيد و بدون انجام قرمز و پس از آن خطوط

okتا پوسته ساخته شود نماييد. 

 
 Unhideظاهر شده بر روي گزينه  popupكليد وسط موس را فشار دهيد؛ در پنجره  -4

اين پنجره براي دسترسي سريع به (كليك راست كرده تا خطوط جديدي ظاهر شوند
 )برخي فرمان هاي راينو است

 
را اجرا كرده و اينبار بر روي لبه پوسته ساخته شده  networkيك بار ديگر فرمان  -5

خط سياه رنگ را . قبلي كليك كنيد تا از اج اين پوسته به عنوان سكشن استفاده شود
بيني اين دو انتخاب هستند را نيز نيز انتخاب كرده و سه خط قرمزي كه در فضاي بينا 

 .به ترتيب كليك كنيد
گزينه آن روشن  4كه هر را لبه اي كليك راست كنيد و از پنجره ظاهر شده، حالت  -6

. كنيد تا پوسته ساخته شود Ok. قرار دهيد curvatureبر روي حالت  شده است، 
 .همين عمليات را براي قسمت قرينه موس مجددا تكرار كنيد
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قصد داريم موس را از حالت قرينه خارج . نوبت اصالحات و تغييرات آزاد استحاال  -7

انتخاب كرده، با به طور آزادانه خطوطي را كه با انها صفحات را توليد نموديد . كنيم
 .دستگيره هاي كنترلي آنرا روشن كنيد control points onاستفاده از فرمان 

اين نقاط را گرفته جا به جا كنيد، خواهيد ديد كه با تغيير خط پوسته  هايمختلفاز نما -8
است كه در  Historyاين ويژگي به علت استفاده از خاصيت . ها نيز تغيير مي كنند

 .وجود داردNetworkنظير  برخي فرمان ها
با استفاده از . را باز كنيد و اليه دو كه خاموش است را روشن نماييد Layersپنل  -9

ول ظاهر شده، پوسته رويي موس را برش زده سپس كپسول و پوسته جداشده را كپس
 .كنيد حذف

فرمان پچ را اجرا كنيد و لبه قسمت برش خورده را به همراه نقطه اي  Surfaceاز پنل   -10
 .ده اينتر كنيدبرش خورده است انتخاب نموو و در زير قسمت كه در اليه د

اينتر . روشن نباشد Adjusttangencyاز پنجره ظاهرشده، توجه نماييد كه گزينه   -11
 .كنيد تا فرمان پايان يابد و پوسته ساخته شود
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 !فزودن جزئيات موس زيبايي را به كلكسيون مدل هايتان اضافه كنيداپس از  -12

  
ن يهمچن. آشنا شديد Network و  Patchدر اين تمرين با ابزارهاي بسيار كاربردي 

ميان برخي فرزندي -مادر يا را در برقراري رابطه شاخه اي History توانايي فرمان
  .ريافتيد كه در اين بخش به توضيح بيشتر آنها خواهيم پرداختابزارهاي راينو د

عمل مي كند، با اين تفاوت كه اينجا هيچ  Sweep 2بسيار شبيه  Networkفرمان 
محدوديتي در تعداد ريل ها يا سكشن ها نخواهيم داشت و اين فرمان همه خطوط 

  . انتخابي را سكشن هاي سازنده پويته در نظر مي گيرد و پوسته را از آنها گذر مي دهد
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ي تلرانس گروه بند. در پنجره پيش نمايش اين ابزار دو دسته بندي كلي وجود دارد

 Absolutمربوط به حد خطاي پوسته ساخته شده است كه با  tolerance  فايل
برابري مي كند و سه گزينه خطوط لبه اي پوسته، خطوط داخلي پوسته كه به عنوان 
سكشن ها عمل مي كنند و تلرانس زاويه صفحه نسبت به صفحه قبلي كه از اج آن به 

را پديد  Curvatureو  tangencyحالت هاي عنوان خط لبه اي استفاده كرده ايد و 
آورده است، را ارائه مي دهد و شما در صورت تمايل مي توانيد اين ميزان دقت را 

  .افزايش و يا كاهش دهيد
هريك  A,B,C,Dگروه بندي دوم مربوط به لبه هاي سازنده سطح است؛ گزينه هاي 

مي توانند چهار حالت را  نماينده يك خط ازلبه هاي سازنده پوسته هستند كه هر يك
كه  Looseحالت . به خود بگيرند، كه پيش از اين نيز درباره آنها بحث كرده ايم

گزينه هايي هستند كه  positionكمترين ميزان دقت رد لبه را خواهد داشت به همراه 
در شرايطي كه خط لبه انتخابي . هميشه و در مورد تمامي خطوط لبه فعال مي شوند

 curvatureو  Tangency، يك اج از يك صفحه بوده باشد، گزينه هاي براي پوسته
  .گزينه، حالت مطلوب را برگزينيد 4نيز فعال خواهند شد تا بتوانيد از ميان 

در شرايطي كه هدف حذف درز و شكست ميان دو پوسته در كنار يكديگر باشد، يكي از 
وص در ساخت مدل هاي پيچيده اين شرايط به خص .دو حالت اخير را بايد استفاده كنيد

  .واقعا ياري رسان استبسيار اتفاق مي افتد و نظير خودرو، 
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نكته اي كه بايد در استفاده فرمان نتورك يادآوري كرد، ميانگين گرفتن از سكشن هاي 
سازنده يك پوسته در حالتي است كه سكشن هاي طولي و عرضي كه از روي يكديگر 

اين . باشند و فاصله اي عمودي ميان آنها موجود باشدگذر مي كنند، تقاطع نكرده 
فاصله باعث مي شود فرمان نتورك يك معدل گيري انجام داده، پوسته را از ميان دو 

  .سكشن و در حالتي كه با هيچ يك از آنها در تماس نيست عبور دهد
از . دفرمان نتورك يك ابزار عالي و بسيار موثر است، با اين وجود ضعف هايي نيز دار

عملكرد نامطلوب در مواجه با خطوط بسته است، بدين جمله مشكالت اين فرمان، 
ترتيب كه در بسياري شرايط، مجبور خواهيم بود اين خطوط بسته را به دو يا چند خط 

  .باز تقسيم كنيم
با پشت سر گذاردن اين نقص، ابزاري فوق العاده براي پوشاندن سطوح  Matchفرمان 

مسلما تا به . در مدل، با استفاده از انواع خطوط و انواع حالت ها استكوچك بازمانده 
حال به مسئله باز ماندن فضاي ميان بعضي پوسته ها و نرسيدن آنها به يكديگر برخورد 

البته با توجه . فرمان مچ قابليت منحصر به فردي در پوشش اين روزنه ها دارد. كرده ايد
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نياز به تفاده از آن در سطوح بزرگ و گسترده، به نوع عملكرد خاص اين فرمان، اس
  .تجربه و مهارت دارد قدري

  
اين فرمان توانايي استفاده از نقاط را نيز به جاي سكشن ها دارد، در اين شرايط نقاط 
ارتفاع شبكه را در طول مسير مشخص مي كنند و نظير سنگي كه به يك شبكه توري 

  .كشانندبسته شده باشد، آنرا به سمت خود مي 
U و V spans  تعداد خطوط سازنده شبكه را مشخص مي كنند كه به طور مستقيم بر

دقت پوسته و پيروي آن از خطوط و نقاط سازنده تاثير دارد، بدين ترتيب كه تعداد 
  .خطوط بيشتر در شبكه، انطباق بيشتر پوسته را با خطوط سازنده در بر دارد

Stiffness اده بيان كنيم، ميزان تاثير پذيري سطح از قدرت را اگر بخواهيم به شكل س
اين مزيت موجب جلوگيري . عناصر سازنده را كاهش داده و سطح را تخت تر مي نمايد

  .از اعوجاج هاي شديد در پوسته است
در شرايطي كه به جاي خطوط از لبه هاي ديگر سطوح  Adjust tangencyگزينه 

  .با آنها قرار مي دهد مماساستفاده شده باشد، سطح ساخته شده را در حالت 
 چنانچه خطوط سازنده سطح، تشكيل يك خط بسته را دهند، انتخاب گزينه

Automatic  trim  موجب مي شود پوسته اضافه خارجي، به صورت خودكار حذف
  .گردد

Select starting surface  گزينه بسيار جالبي است كه به شما امكان تغيير يك
در اين . پوسته را بر اساس يك چارچوب، به جاي توليد يك سطح جديد خواهد داد
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شرايط شما از پچ به عنوان يك انديكاتور براي رساندن پوسته پايه به پوسته دلخواه 
چهپوسته پايه به چارچوب مورد استفاده خواهيد كرد، مسلما در چنين شرايطي هر

نكته ديگر انكه در . استفاده در پچ نزديك تر باشدف نتيجه بهتري دريافت خواهد شد
خاموش شده و تعداد خطوط V و Uدر راستاي  spansاين شرايط، گزينه هاي تعداد 

  .اين شبكه بر اساس تعداد ايزوكروهاي سازنده پوسته پايه محاسبه مي گردد
براي شناساندن يك پوسته به عنوان پوسته پايه، بايستي پس از انتخاب عناصر سازنده 

  .كليك كرده، پوسته دلخواه را برگزينيم …select startiچارچوب پچ، بر دكمه 

  
شباهت پوسته ساخته شده را به پوسته مادر سبب مي شود و با هرچه  pullميزان عدد

  .ابزار پچ كمتر شده و پوسته شبيه والد خود مي گرددباالتر رفتن آن، تبعيت پوسته از 
Preserve edge  موجب قفل شدن لبه هاي پوسته در محل فعلي خود شده و اين

  .محدوديت را براي شكل دهي پچ ايجاد مي كند كه لبه هاي پوسته نبايد حركت كنند
Delete input موجب حذف پوسته مادر در پايان فرمان مي شود.  

بر  و پس از هر تغيير باشيد براي ديدن تغييرات در فرمان پچ بايستي دائمادقت داشته 
  .كليك كنيد previewروي كليد 

  
فرض كنيم شما سفارش طراحي بسته بندي شامپو يك برند معتبر را گرفته ايد و تنها 

در اين تمرين سعي خواهيم ! يك ساعت تا تحويل اتودهاي اوليه به كارفرما فرصت داريد
تعداد قابل توجهي اتودهاي متنوع را در مدت زماني  UDTا استفاده از فرمان هاي كرد ب

  .اندك براي كارفرمايتان تهيه كنيد
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 .است را باز كنيد curveفايل شامپو كه شامل يك فرم استوانه اي و چند  -1
سپس . فعال شود rail revolveكليك راست كنيد تا فرمان  Revolveبر روي فرمان  -2

در  خط سياه را به عنوان پروفيل و خط قرمز را به عنوان ريل انتخاب كردهبه ترتيب 
 .راستاي خط آبي مشخص كنيد و در انتها اينتر تا سطح ساخته شود

تنظيم كنيد و به ترتيب سطح  1.5را فعال كرده عدد آنرا بر  Fillet surfaceفرمان  -3
تيب دو سطح به يكديگر بدينتر. رويي استوانه و سپس سطح درپوش را انتخاب نماييد

Fillet مي شوند. 

 
از نوار ابزار . كنيد تا به يك حجم كامل برسيد Jointتمام پوسته ها را به يكديگر  -4

Solid editing  وريبل فيلت را اجرا كرده، لبه بااليي استوانه را انتخاب و سپس ابزار
 Addبر روي َ commandbarاز ميان گزينه هاي . كليك راست كنيد handle 
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سه دستگيره را در كمندبار وارد نموده، اينتر كنيد و پس از آن  0.2عدد كليك كرده، 
براي  .و اينتر كنيد تنظيم شعاع جديد در محل نقاط عالمت گذاري شده بيفزاييد

 .روشن كنيد Osnapرا از  Quadدسترسي سريع به اين نقاط گزينه 
. كنيد تا انتهاي دستگيره را ببينيد 2zoomبر روي دو دستگيره مربوط به دو عدد  -5

نقطه اي كه بر روي لبه قرار گرفته نوك دستگيره و نقطه اي كه ميزان شعاع را تنظيم 
بر روي اين انتها كليلك كنيد، بدين ترتيب قادر خواهيد . ميكند، انتهاي دستگيره است

پس از . اينتر كنيد را وارد كرده 1در كامند بار عدد . بود شعاع اين دستگيره تغيير دهيد
با استفاده از همين ابزار لبه  .اجرا شود Filletپايان اين عمليات كليك راست كنيد تا 

 .بزنيد Filletپاييني را نيز به اندازه يك واحد 
اكنون فرم پايه اتودهاي متنوع شما ساخته شده و بايد شروع به تغييرات آزادانه فرمي  -6

خاموش است، از اين قوطي  Record historyه براي اين منظور در حالتي ك. كنيد
آن است كه فرمان كپي لز فرمان ها  historyدليل خاموش كردن . چند كپي بگيريد

history  پذير است و اين موضوع باعث مي گردد، هر تغيير بر فرم مادر به اوالد او نير
هاي متنوع  تسري يابد، كه در شرايط فعلي و باتوجه به هدف شما براي توليد نمونه

 .مطلوب نيست
را اجرا كرده و همانگونه كه پيشتر ياد گرفتيد، اين ابزار  Taperابزار  UDTاز نوار ابزار  -7

 .را به شكلي مديريت كنيد كه قوطي در قسمت پايين جمع شود
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را اجرا كرده به نماي تاپ رفته  maelstromابزار . از اين قوطي يك كپي ديگر بگيريد -8
براي اجراي دقيق اين  Centerگزينه  Osnapاز (ي قوطي كليك كنيدو در نقطه مركز

بر مشخص كردن محدوده تغيرر فرم دو دايره مشخص مي شود كه . )كار استفاده كنيد
 .راينو محدوده ميان اين دو دايره را محدوده عمل مي گيرد

وارد كنيد و اينتر و براي دايره  commandbar 15براي تعيين دايره بزرگ در  -9
را وارد نماييد و با اينتر كار را خاتمه  30براي تعيين ميزان زاويه پيچش عدد  .8كوچك 

 .دهيد

 
جذاب شد، حاال بايد سراغ يك قوطي خام ديگر به اندازه كافي خوب اين يك اتود   -10

ابزار  UDTاز نوار ابزار  .يكي از قوطي هايي كه كپي كرده بوديد را انتخاب كنيد. برويم
stretcher سپس موس را . را اجرا كرده، محلي نزديك به انتهاي شامپو را كليك كنيد

حركت داده كليك دوم را در محدوده باالي استوانه و نرسيده به گردني قوطي انجام 
اكنون به هر ميزان كه دوست داريد موس را به باال هدايت كنيد تا قوطي شامپو . دهيد

بدين ترتيب يك قوطي شامپو با فرمي شبيه قوطي قبلي خواهيد داشت كه . فاع گيردارت
همين عمليات را حاال بر روي  .تنها در قسمت بدنه كشيده تر شده و حجم بيشتري دارد
 .محدوده گردني و درب در يك فرم خام ديگر انجام دهيد

نماي تاپ مركز قوطي را ، از را اجرا كرده twistابزار . يك قوطي خام ديگر برگزينيد -11
سعي كنيد (راستاي پيچش را با كليك دوم در نماي فرانت مشخص كنيد. كليك كنيد
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دو كليك ما در محدوده بدنه باشد تا تنها اين قسمت دچار تغيير فرم شود و قسمت 
به عنوان زاويه  commandbarرا در  30سپس عدد ) هاي گردني و درب ثابت بمانند

بايد شبيه تصوير زير  twistو  stretchنتايج حاصل از فرمان . ييدپيچش فرم وارد نما
 .باشد

  
در . كليك كنيد cage editمجددا يك شامپو خام برگزينيد و اينبار بر روي فرمان  -12

commandbar  به ترتيب بر روي اين گزينه ها كليك كنيد و به مراحل بعدتر
عدد  Ypointcountدر اين مرحله با كليك بر روي . bounding box ،worldبرويد

 .را وارد كنيد 8عدد  Zpointcountو براي  3
برگزينيد تا  commandbarرا از  Globalگزينه . با اينتر به مرحله بعد مي رويم  -13

مي توانيد با ويرايش اين نقاط و جابه  .فرمان پايان يابد و نقاط كنترلي حجم ظاهرشوند
 .جا كردن يا چرخاندن آنها پوسته شامپو را ويرايش كرده به هرشكل دلخواهي درآوريد
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براي ادامه كرا يك ! لذت برده باشيد UDTفكر مي كنم تا اينجاي كار از فرمان هاي  -14

كليك كنيد تا يك فرم صابوني  Unhideبر روي فرمان . شامپو خام جديد انتخاب كنيد
ساخته شده  Filletاين مدل با استفاده از فرمان پچ و . شكل در پايين شامپو هويدا شود

فرم صابوني را انتخاب كرده اينتر . را برگزينيد splopفرمان  UDTاز نوار ابزار . است
از نماي تاپ بر روي نقطه وسط اين حجم كليك كرده، كليك دوم را براي . دكني

 .مشخص كردن راستاي حجم بر روي لبه آن انجام دهيد
حاال مي توانيد با هر كليك بر بدن . بر روي بدنه استوانه اي كليك كرده، تا انتخاب شود -15

اندازه دلخواه بكشيد موس را به . يك كپي از اين حجم صابوني را بر روي پوسته بياوريد
به اين كليك ها . و سپس كليك دوم را براي فيكس شدن صابون بر بدنه انجام دهيد

 .براي ساختن چند نمونه حجم صابوني بر بدنه ادامه دهيد و در انتها اينتر كنيد
در نوار ابزار  Boolean differenceحاال شامپو را انتخاب كرده با استفاده از ابزار  -16

Solid tools تا به نتيجه دلخواه برسيد. حجم هاي صابوني را از بدنه شامپو كم كنيد. 
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در كنار . آخرين ابزاري كه در اين بخش از آن استفاده خواهيد كرد بسيار ساده است -17

مدلتان يك خط راست ترسيم كنيد و در طرف مقابل يك خط منحني را كه دوست 
كليك راست كرده  Record historyروي حاال بر . داريد فرم قوطي به ان تغيير يابد

Always   را انتخاب كنيد تاHistory شروع به كار كند. 
با اينتر به مرحله بعد . را اجرا كرده، شامپو را انتخاب كنيد flow along curveابزار   -18

در اين بخش بايد خط مبنا را برگزينيد كه همان خط راست است، نزديك به . برويد
اينبار نوبت به انتخاب خطي است كه قرار است فرم بر . انتهاي پاييني آن كليك كنيد

 . اساس آن تغيير كند، نزديك به انتهاي پاييني اين خط را نيز كليك كنيد

فرما . امپوي جديد كه از فرم خط تبعيت مي كند ظاهر مي شودخواهيد ديد كه ش  -19
flow  يك ابزارhistory base  است بنابراين مي توانيد به كمك ويرايش خط و جابه

براي . هاي آن، مدل را ويرايش كنيد تا به فرم دلخواه برسد control pointجا كردن 
 .ه نماييداستفاد control points onاينكار مي توانيد از ابزار 



٩٧ 
 

 
تالش خوبي بود و در عوض حاال تعداد قابل توجهي اتودهاي متنوع . واقعا خسته نباشيد  -20

البته توجه داشته باشيد در پروژه  !داريد كه مي توايند به كارفرماي پروژتان ارائه دهيد
هاي واقعي طراحي ظروف بسته بندي بايد به محل ليبل خور كه همان برچسب 

برخي روش ها شبيه به وكيوم اما مي توانند  .توجه داشته باشيدگرافيكي است نيز 
 .كاور كنند نيز چاپ خورده را بر روي همين ظروف كه طراحي كرديد PPپوسته هاي 

  


