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و البته این کارو را براي کسانی د نحوي که جاي دیگه ندیده باشی شاید به. موزش بدم ا آسعی میکنم به صورت کامال ساده نرم افزار کتیا ر مطلبدر این 
م صحبت یخوا می خوان به یاد گیري این نرم افزار بپردازند و مخصوصا بیشتر در مورد مدلسازي می کافی ندارند و تازهانجام میدم که با کتیا اشنایی 

  .  بسازیم خر بتونیم با همین اموزشهاي ساده مشکلترین مدلها راآکنیم امیدوارم در 

موندیم این نرم افزارو یاد  .ی و براي چه کاري ازش استفاده میشه یعنی چ خوب فرض میکنیم ما کاربر تازه وارد کتیا هستیم اصال نمی دونیم کتیا
همین طور همه نظر میدن و ما نیز همین طور  .... بریم سالید کار کنیم یکی میگه اول اتوکد یاد بگیر یکی دیگه میگه اول برو مکانیکال و بگیریم یا

بخریم و نصب کنیم خدا رو شکر  این هستش که بریم بازار و نرم افزار را با قیمت پائینپس بهترین کار  . باشیم وقتمون میره بدونه اینکه اقدامی کرده
  . نصبش هم دردسر نداره مثل انسیس و بقیه نرم افزارها

استفاده  راه دیگه . غریبه هستن هلپهستش اما خوب بعضی ها با  خود نرم افزار هلپ بهترین منبع .خالصه این کارو بکنیم و شروع به یادگیري کنیم 
کتابی بخریم هر کتابی دیدید بخرید  بازار هستش که من پیشنهاد میکنم براي گرفتن کتاب دوباره دچار سرگردانی نشید که چه از کتابهاي موجود در

  . کال زیاد کتاب بخرید هیچ اشکالی نداره

  . سر بزنید و با هم کتیا را یاد بگیریم مطلبدیگه اینه که بیاد به این  راه 

  م سر بحث آموزشو از این صحبت هابری

پکیجی داره که  تومان بستگی به نوع 20تومان شاید هم  4شاید هم  .تومان هم پول دادیم  5را خریدیم  خوب حاال ما رفتیم مغازه و نرم افزار کتیا
 ./ تومانیه خوبه 4چون تازه می خوایم شروع کنیم همون  .گرفتیم 

تو دستگاه و هنوز دکمه اینستال را نزدیم سیستم ري استارت میشه  مدي وي دي را میذاری.ریم خونه تا نصبش کنیم خالصه خوشحال و با هزار امید می
سیستم را آف کنید از ویندوز سالم و  نتی ویروسآسعی کنید .ذوغمون اما نگران نباشید چون مشکل نصب براي خیلی ها پیش میاد  خالصه میزنه تو

اگر بشه که  قبال که نمیشد حاال(رو ویستا نصب نمیشه  18استفاده کنید چون آر 19باید از ورژن آر  براي نصب در ویستا/ استفاده کنید  3سرویس پک 
خوب حاال نصبش کردیم و می .  افزارهاي دیگه دردسر نصب نداره ی از نرملخالصه این موضوع نصب را سخت نگیرید چون کتیا مثل خی . )چه بهتر

کسانی که قبال با هیچ نرم افزاري  کسی که اولین بارش هست شاید کمی سخت باشه که بدونه از کجا باید شروع کنه مخصوصا رايب.خوایم وارد بشیم 
 :گیریم براي شروع از تصویر زیر کمک می. کار نکردند 

  

و شما بعد از یاد گیري مدلسازي باید سعی  دنیایی دارند خوب در این تصویر محیط هاي مختلف کتیا نمایش داده شده است که هر کدوم براي خودشون
  .نداره هستید  در چند تاشون حرفه ایی بشید چون صرفا مدلسازي اهمیتی براي شما که مهندس مکانیک کنید در یکی از این محیطها یا

 وارد این محیط که بشیم کلی نوار ابزار و .ما در این اموزش محیط پارت خواهد بود عمده فعالیت.ما براي شروع کار وارد محیط پارت نرم افزار میشیم  

من در اینجا نمی خوام تک تک دستورات را توضیح .خواهید شد  شناآ نهاآاستفاده میشن و به مرور با ...منو هست که همگی براي طراحی و مدلسازي و 
میکنم طوري که بتونید مدلسازي کنید و  کمی کلی تر صحبت من.کارو به راحتی و با کلیک کردن بر اونا می تونید یاد بگیرید  بدم چون به نظر من این

  .  بدونید که از کجا کارو شروع کنید
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صفحه کاري بسیار بسیار مهم هستش به طوري که  ببینید براي مدلسازي از نظر من.با شما صحبت کنم/ پلن/هر کاري می خوام در مورد صفحه  قبل از
  : به عکس زیر توجه کنید .د بیشتر مشکالت شما حل خواهد شد کنی اگر بتونید در صفحه کاري مهارت پیدا

  

  . ترسیم کردن اشکال باید از این صفحات استفاده کنید براي.در شکل در نمودار درختی و وسط صفحه نمایش می تونید اسم و شکل صفحات را ببینید 

نیاز به  اینجا هم براي طراحی مداد هم نقاشی کنیم نیاز به برگه کاغذ داریم اگر بخواهیم با ببینید ما.صحبت میکنیم  حاال کمی بیشتر در مورد صفحه  
 خالصه بگم) .زاویه دارش کنیم(درجه بچرخونیمش  270را باالتر در نظر بگیریم گاهی  صفحه داریم که مجبوریم براي مدلسازیمون گاهی این صفحه

هر کاري کنید تا بتونید به اون چیزي که می خواهید برسید  در مدلسازي.دل را بسازیم هزار جور بال می تونیم سر این صفحه در بیاریم تا بتونیم م
پس توجه .مختص یک راه نکنید  دستتون حسابی باز هستش و راههاي رسیدن به مدل فراوان همیشه فکرتونو.اضافه کنید  ببرید بکشید حذف کنید.

  . داشته باشید که صفحه بسیار مهم می باشد

سیستم ... افزارهایی مثل کتیا و سالید و پرو و ان ایکس و  معموال در نرم.حدودي تونسته باشم مفهوم صفحه کاري را بیان کرده باشم  تا مامیدوار
حجم میدهید و بعد از اینکه  نآبعدي به  3بعدي را می کشید و سپس با استفاده از دستورات  2شما در ابتدا یک ترسیم  مدلسازي اینگونه است که

  ...  مثال قسمتی از حجم را خالی کنید یا.اعمال کنید تا مدل ساخته بشه  نآدادید می توانید عملیات هاي مدلسازي را بر روي  حجم

محیط پارت دیزاین شدیم در همین محیط در نوار ابزاري که در  ما از قبل وارد.بعدي این نرم افزار اشنا بشید  2ابتدا الزم هستش که شما با محیط  در
  : ل می بینیدشک

 
  

البته نکته حائز اهمیت اینه که باید هنگامی که .بعدي بشید  2وارد این محیط  زینه اي وجود دارد به نام اسکیج که با کلیک کردن بر روي ان می توانیدگ
حال حاضر ما چون در ابتداي کار  در.را انتخاب کنید  این محیط بشید صفحه ایی را که می خواهید ترسیم را بر روي ان مدل کنید خواهید وارد می

مثال نماي مقابل را در نظر . چگونه صفحه جدید بسازیم از صفحاتی که در صفحه نمایش کتیا وجود دارد استفاده میکنیم هستیم و هنوز یاد نگرفتیم که
  . میگیریم
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طور که در شکل می بینید ابزارات زیادي در اختیار ما قرار  در این محیط همون.بعد از انتخاب صفحه و کلیک بر روي اسکیج وارد این محیط میشویم 
نیست براي اینکه شما در اینده مهندس  خوب اموزش تک تک این ابزارات به نظر من کار درستی.ترسیم از اونها استفاده کنیم  دارد که می توانیم براي

 در هر صورت اگر با.مستطیل ترسیم کنیم به نظر من نیازي نیست  لذا اموزش اینکه چه طور میشید و بعضی ها ممکنه همین االن مهندس باشند

  /.دستورات مشکلی دارید در تاپیکهاي سوال و جواب کتیا مطرح کنید

ت ببینید دوستان براي ترسیما.  بگم انجام بدیم یا اینکه بخواهیم مدلی را بسازیم الزم می دونم نکاتی را در مورد مدلسازي خوب قبل از اینکه ترسیمی
  : مشکل مواجه نشید این نکات را باید در نظر بگیرید تا با

 نباید ترسیمات شما با هم تداخل داشته باشند.  
 باز باشه حاضر در محیط پارت داریم کار می کنیم نباید ترسیم ما  چون در حال.  
 توانید مثال یک اندازه کوچک را در ترسیم در  ا نمیدقت کنید درسته نرم افزار کتیا براي ویرایش قابلیت هاي زیادي داره اما شم به اندازه ها

نمیشه ویرایش  منظورم این نیست که.بعدا چند برابر کنید چون در کل ترسیم تاثیر گذار خواهد بود  نظر بگیرید و بعد این اندازه را بخواهید
 . کرد اما سعی کنید اندازه ها انقدر تفاوت نداشته باشند

    . در نظر بگیرید جلوتر که رفتیم بیشتر در این باره صحبت خواهیم کردحاضر نکات باال را  در حال

پس ایجاد یک ترسیم .بعدي میکنیم  3ان را تبدیل به  بعدي مدل را تهیه میکنیم و سپس 2معموال شیوه مدلسازي اینگونه است که ابتدا ترسیم 
  . براي ما هستش مناسب و اصولی کمک بسیار بزرگی

استفاده کردن از این .بعدي کمک میکنند  2که به ما براي انجام که ترسیم  و در شکل هم نشان دادم دستورات زیادي وجود دارههمون طور که قبال 
که داراي زیر مجموعه باشند هر گاه  هدستورات ممکن بعضی از......بسیار ساده است دستورات مثل ایجاد مستطیل و دایره و خط و نقطه و  دستورات

ن آدستورات زیر مجوعه  در کنار خود داراي یک عالمت کوچک فالش می باشد که اگر بر روي ان کلیک کنید متوجه ي زیر مجموعه باشددستوري دارا
بیشتر این دستورات شیوه هاي .مده اند را به شما نشون بدم آمستطیل و دایره  من به صورت تصویري سعی میکنم دستوراتی که در کنار . می شوید

  .  م مستطیل می باشندترسی مختلف

.  

  1تصویر شماره 
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 این قیدها در مدلسازي بسیار کاربرد دارند و کمک بزرگی هستند براي ما.می پردازیم  بعدي 2در ادامه اموزش به مبحث استفاده از قیدها در ترسیمات 

د همیشه افقی باشه یا همیشه عمودي باشه یا اینکه بخواهیم بای هنگامی که بخواهیم به کتیا دستور بدیم که مثال این خط. چون کار را راحتتر میکنند 
من طرز کار این .تولبار کامال واضح هستند  گزینه ها ي این.استفاده میکنیم   constraint   definition از....دایره مماس باشه یا  بگیم این خط با این

  .بت به همدگه موازي کنیمخط را نس 2کنید بخواهیم  فرض.دستور به صورت تصویري نمایش میدم 

  

  2تصویر شماره 

سپس .موس کلیک میکنیم و با نگه داشتن کلید کنترل خط دوم را هم انتخاب میکنیم  و سپس یکی از خطها را با.تا خط را رسم میکنیم  دو براي اینکار
  )    به همین راحتی(با هم موازي میشن  خط ok 2 با کلیک کردن بر روي.را می زنیم و گزینه پارالل را انتخاب میکنیم ....... دستور

  

  3تصویر شماره 

   بر روي آن کلیک کنید و با این کار ترسیمی که انتخاب شده به رنگ نارنجی در میاد توجه داشته باشید براي انتخاب هر ترسیمی کافی است که با موس

   خسته که نشدید ؟؟؟

با کمی .باشد  مخصوصا استفاده از قیدها بسیار مهم می.استفاده کنید و طرز کار آنها را یاد بگیرید  براي اینکه بهتر با دستورات اشنا بشید از همشون
   . وقت و ترجمه لفظی دستورات می تونید از اونا استفاده کنید

ی ترسیم نیز باعث ایجاد گشدبعدي کنید حتی کوچکترین باز  3دوستان عزیز به این نکته توجه داشته باشند که هنگامی که می خواهید یک ترسیم را 
داده و در تصویر دوم با  بعدي کنیم خطا 3توجه کنید همون طور که می بینید هنگامی که خواستیم این ترسیم را  به تصاویر زیر . خطا خواهد شد

فضاي خالی مانع از ان میشه تا میبینید بسیار فضاي خالی کم هستش اما همین  همان طور که . بزرگنمایی تصویر باز شدگی ترسیم را نمایش دادم
  .           بعدي کنیم 3ترسیم را 

  



         WWW.DANESHJU.IR مهتابیامین  –آموزش کتیا به زبان ساده                                                           

 

۶ 
 

  

 . ادامه مطلب توجه اي نکنید و با دستورات کار کنید امیدوارم با دستورات ترسیمی محیط اسکیج کتیا کار کرده باشید اگر این کارو نکنید به

 براي اندازگیري از دستور.)رخدا رو شک(ونه آساین کار بسیار بسیار .نا بشید شیوه اندازه گیري در محیط اسکیج اش حاال نوبت به این هستش که با

canstraint  ر ز کلیک کردن بر روي دستوابعد  اما روش کار اینگونه است که.استفاده میکنید   canstraintاندازه ي هر چیزي را که بخواهید بدست 

اندازه بگیرید کافی است که بر روي دایره کلیک کنید و نرم  خواهید براي دایره میزان قطرشومثال اگر ب.ت بر روي ان ترسیم کلیک کنید سبیارید کافی
بار کلیک کنید و سپس اندازه دلخواه را  2میدهد حاال اگر بخواهید این قطر را ویرایش کنید کافی است بر روي عدد نشان داده  افزار قطر دایره را نشان

همون خط  براي اندازه گیري یک خط کافی است بر روي.خطی که زاویه را نشان میدهند کلیک کنید  2 براي اندازه گیري زاویه باید بر روي.بنویسید 
لطفا براي اینکه .افی است که بر روي انها کلیک کنید ک... و ترسیم و  در کل براي اندازه گیري مسافت هر دو نقطه یا هر دو خط یا هر خط.کلیک کنید 

  :                دستور اشنا بشید به تصاویر نگاه کنید بهتر با این

  

  :               بعد از دوبار کلیک کردن منوي ظاهر میشه که می تونید اندازه را انجا وارد کنید

  

  

تولبار دستوراتی وجود داره که یادگیري انها الزم هستش  در این.بعدي  3م میریم سراغ طراحی شنا بشیآبعد از اینکه با دستورات تولبار اپرشن 
در مورد این دستورات  من به طور خالصه.که این دستورات خودشون زیر مجموعه دارند .project و corner /chanfer /trim /mirror دستورات.

  . نوضیح میدم

 در اوریم از دستور استفاده می کنیم و اگر بخواهیم گوشه ایی را به صورت تیزيcorner گرد کنیم از دستور را هنگامی بخواهیم گوشه ایی از ترسیم

chanfer کلیک کنید و سپس اندازه را وارد کنید  خطهایی که گوشه را تشکیل می دهند روي طرز کار با این دستورات راحته کافیه.استفاده میکنیم
  . یه دستور اندازه گیري معمولی هستشوارد کردن اندازه شب وشیوه
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شما ترسیم را انتخاب میکنید و سپس محوري که قرار  براي قرینه کردن یک ترسیم نسبت به یک محور استفاده میشه بدین صورت که mirror دستور
 . باقی کارو نرم افزار انجام میده هستش نسبت به اون ترسیم قرینه بشه

  

هستش در واقع پاك کن نرم افزار  quick trim اونو یاد بگیرید اما دستوري که حتما باید کار کردن با.ا صحبت خواهیم کرد در مورد دستور پروژکت بعد
این دستور قسمتهاي بسته را پاك میکنه  اما باید توجه داشته باشید.از نرم افزار را پاك کنید از این دستور استفاده کنید  هر گاه خواستید قسمتی.
  .                                              براي تریم کردن ابزارهاي دیگه هم داریم که در اینده به انها می پردازیم البته.رابه صورت تصویري نشان میدم  روش کار.

 

  :این هم نتیجه کار  
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  padآشنایی با دستور 

 
 . بعدي کنیم 3غاز کنیم و کم کم مدلسازي بعدي را آ 2دیگه حجم دادن به ترسیمات  خوب قرار شد که

براي مدلسازي به نحو احسن استفاده کنید و همیشه یادتون باشه  همیشه سعی کنید از قدرت تجسم خودتون.قبل از هر چیز به نکته ایی اشاره کنم 
جلوتر که بریم و وقتی خواستیم مدلهایی . تخاب کنیدرسیدن به مدل نهایی وجود داره پس سعی کنید کوتاهترین راه و بهترین را ان راههاي زیادي براي

  . خواهید شد را با کمک هم بسازیم بیشتر متوجه منظور من

 . طرز کار این دستورات اشنا بشیم با هم صحبت کنیم و با cut و pad در این بخش میخواهیم در باره دستور

محیط  حال از.د این محیط بشید و هر جا که دوست داشتید یک مستطیل ترسیم کنید روي اسکیچ وار در ابتدا صفحه فرانت را انتخاب کنید و کلیک بر
  . تصویر این گزینه نمایش داده شده است را بزنید در exsit workbench اسکیج خارج بشید براي خروج از محیط اسکیچ فرمان

 
  1شکل 

 !!! توجه

  . ترسیم بسته باشه دیادتون باشه براي حجم دادن ترسیمات در محیط پارت حتما بای

پنچره ایی باز میشه که من مختصرا در مورد فرمانهاي ان .فرض نشده انتخاب کنید  را بزنید و ترسیم را در صورتی که انتخاب پیش pad حاال گزینه
 :  میدم توضیح

نرم افزار در مورد اینکه چگونه حجم بده از  first limit در بخش type در گزینه.خوب براي حجم دادن می تونیم از روشهاي متفاوت استفاده کنیم 
 و با انتخاب.به همون اندازه اکسترود میشه  وارد کنید و ترسیم length شما می تونید اندازه را روبروي dimension مثال با گزینه. شما سوال می کند

up to next برخورد نکرده اکسترود میشه ترسیم تا جایی که به جسم بعدي . 

کنید  اکسترود کنی و براي هر دو طرف هم می توانید انتخاب کنید که از چه روشهایی استفاده ترسیمی دارید می توانید از دو جهت اونوشما وقتی 
گسترده تر میشه و بخش دیگري  pad را بزنید با اینکار پنچره more براي اینکه بخواهید براي جهت دوم خصوصیات اکسترود را وارد کنید باید گزینه.

را  less خوب حاال گزینه.وارد کنید  هستش و از این طریق میتوانید خصوصیات اکسترود براي جهت دیگه را second limit بخش باز میشه که داراي
دو جهت  هر گاه بخواهیم اندازه ایی را که وارد میکنیم براي هر mirrored extend داره به نام عبارتی وجود. بزنید تا به وضعیت قبلی باز گردیم 

  . اعمال بشه باید این گزینه را فعال کنیم

 گزینه. و بر عکس کنید با استفاده از این دستور شما می توانید جهت اکسترود کردن را تغییر بدید.توضیح میدم  را reverse direction اما عبارت

thick براي اینکه با دستورات . که مدل چه تغییري خواهد کردبه وضوح خواهید دید  اگر این گزینه را انتخاب کنید و دستور را اجرا کنید pad به 

الزم به ذکر هستش که در حال حاضر فقط از  . بتونید مشاهده کنید را بزنید تا تغییرات را preview خوبی اشنا بشید تمام گزینه ها را امتحان کنید و
  . استفاده کنید type براي dimension گزینه
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  2شکل 

  

  3شکل 

  

  4ل شک

  

 . در این شکل جهت اکسترود را تغییر دادیم.  5شکل 
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  pocketآشنایی با دستور 

مدلها را می توانید بسازید  دستور را به خوبی یاد بگیرید بسیاري از 2دستورات کتیا هستند و اگر بتوانید این  پر کاربردترین pad و pocket دستورات
 . که تاکنون یاد گرفتید مدل میسازیم همین دستوراتی بعد از اینکه این دستور را یاد گرفتیم با.

  :  pocket اما دستور

مثال همون مستطیلی که در بخش قبلی درست . از این دستور استفاده کنیم نیاز به این داریم که از قبل مدل تو پري داشته باشیم براي اینکه بتوانیم
 . کردیم خوبه

براي اینکه وارد صفحه اسکیچ .مدل  بعدي داریم براي انجام کات کردن 2طبق معمول نیاز به یک ترسیم  داریم حاال ومستطیل ر خوب فرض کنیم  اون
یک سطح  می توانیم با کلیک کردن بر روي.صفحه استفاده از مدلهایی است که از قبل ایجاد کردیم  یکی از روشهاي ایجاد.بشیم نیاز به صفحه داریم 

  . صفحه انتخاب کنیم مسطح از یک مدل اون را به عنوان

 . ببینید مراحل ایجاد مستطیل را در بخش قبل.مطلبو بگم همین االن یک مستطیل ایجاد کنید  قبل از اینکه ادامه

دوستان ممکنه بار اولتون باشه که میخواهید از این نوع صفحه کاري .بشید حاال یکی از سطح هاي مستطیل را کلیک کنید و سپس وارد محیط اسکیچ 
  )کتیا در تاپیک گفتگو در مورد آموزش.(براي همین اگر با مشکل بر خورد کردید حتما بگید  تفاده کنیداس

با استفاده از دستورات اندازه گیري و قیدگذاري که .قبلی ایجاد کنید  بعد از انتخاب صفحه وارد محیط اسکیچ میشید حاال یک دایره بر روي مستطیل
 pocket و دستور.بعدي اسکیچ خارج بشید  2حاال همون طور که قبال یاد گرفتید از محیط .نظم و مرتب درست کنید کنید ترسیمی م یاد گرفتید سعی

برش ایجاد کنید  هستش با این تفاوت که شما میتوانید با این دستور بر روي مدل pad شبیه همون پنچره حال پنچره ایی باز میشه که.را اجرا کنید 
 . این کارو کردیم pad این پنچره نمی پردازم چون قبال در مورد من دیگه به گزینه هاي.

 : به تصاویر نگاه کنید ضرر نمی کنید
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  shaftآشنایی با دستور 

  . می پردازیم shaft اموزش دستور به قسمت در این

خوب . نید که حاصل از دوران ترسیم شما می باشدرا حول یک خط دوران بدهید و مدلی را طراحی ک با استفاده از این دستور شما می توانید ترسیمی
  .دستور استفاده کنیم اگر بخواهیم بهتر با این دستور اشنا بشیم بهتر هستش که به صورت عملی از این

 باید. می کنیم  نرا دوران بدهیم را رسمآخوب ترسیمی که می خواهیم .کتیا می شویم  براي استفاده از این دستور ابتدا وارد محیط اسکیچ نرم افزار

قابلیت را داره که ترسیم هاي باز را هم دوران بدهد اما باید از محیط  البته نرم افزار کتیا این .توجه داشته باشید که ترسیم باید به صورت بسته باشه 
 . دیزاین استفاده کنیم جنرال شیپ

نرا آ ددر صورتی که ترسیم به حالت انتخاب نباش.را اجرا میکنیم  shaftتو دستور شف بعد از اینکه ترسیم را کامل کردیم از محیط اسکیچ خارج شده
ن محور دوران کند می توان از محورهاي مختصات و آحول  کلیک کردن به حالت انتخاب در می اوریم و سپس باید محوري را انتخاب کنیم تا ترسیم با

  . ن کار گزینه تائید را بزنیمکارو انجام بدهم و سپس بعد از ای یا با استفاده از یک خط این

 . صورت تصویري براي شما نمایش می دهم من مراحل کارو به

 . محور را انتخاب کنید axis پروفایل باید اسکیج طراحی شده را انتخاب کنید و در قسمت توجه داشته باشید که در قسمت انتخاب 
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   GROOVEآشنایی با دستور 

 . می باشد GROOVE یم به ان بپردازیم دستوردستور دیگه اي که می خواه

  
حول یک محور می چرخانیم و ترسیم دوران  بعدي را که کشیدیم انرا 2عمل عکس دستور شافت را انجام می دهد بدین صورت که ترسیم  این دستور

انجام می  را کار که به صورت دوران حول یک محور اینمانند دستور پاکت را انجام می دهد با این تفاوت  در واقع عملی.میکنند و حجم را برش می زند 
  .  دهد

کنید  سعی.براي شروع کار یک حجم بسازید.ن کات کنیم آحجم داریم تا بتوانیم ترسیم را از  توجه داشته باشید که براي انجام این فرمان ما نیاز به یک
 . با دستور شافت یک استوانه مدل کنید

رسم کنید که می  اسکیچ بشوید و ترسیمی دلخواه رسم کنید و باید توجه داشته باشید ترسیم را در مکانی و وارد محیطحاال یک صفحه انتخاب کنید  
اگر ترسیم به حالت انتخاب نبود ان .را کلیک کنید GROOVE خارج شده و دستور بعد از رسم از محیط اسکیچ . خواهید اون مقدار را از حجم کم کنید

 . بزنید را OKپس محوري را که می خواهید ترسم حول ان دوران کند را انتخاب کنید و کنید و س را انتخاب

 . براي اشنایی بیشتر به تصاویر توجه کنید 
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ند این نکته گونه اي عمل کنند که هر زمان که نیاز باشه مدل را ویرایش کن دوستان توجه داشته باشند در زمانی که مدلسازي را انجام میدن همواره به

لذا .راههاي زیادي براي مدلسازي وجود داره  همیشه کوتاهترین راه براي رسیدن به مدل نهایی را انتخاب کنید چون همواره.می باشد  بسیار مهم
 . در مورد چگونگی مدل کردن فکر کنید بهترین کار این هستش که کمی صبر کنید و

 
اینکه بخواهیم  زمانی نیاز هستش که ما مراحلی را به قسمت هاي قبل اضافه کنیم بدون.مهم می باش  کار با درخت طراحی را یاد بگیرید که بسیار

 define می خواهیم براي اون زیر مجموعه قرار دهیم راست کلیک می کنیم و تغییراتی در مراحل جدید ایجاد کنیم براي این کار بر روي مرحله هی که

in work object بعد از اینکه .بعد از ان دیگه در نظر گرفته نمی شن  با این کار خطی در زیر اون مرحله قرار می گیره و دستورات را انتخاب می کنیم
   . می کنیم define دوباره اخرین دستور طراحی را کارهاي مورد نیاز را انجام دادیم

 

  

 

  

 


