
 خدا نام به

 قسمت که داديم آموزش آنرا های مجموعه زير و loft دستور قبلی جلسه

guides  و settings ميدهم آموزش امروز را دستورات اين که ماند باقی 

 اندازه دو با که ميکنم رسم ضلع 12ی polygon تا2 زير شکل مطابق خوب

 هست متفاوت

 

 يک زير شکل مطابق front در و کرده جابجا با سمت آبه را کوچک پلی سپس

 .مسکنيم رسم نقطه3 آرک



 

  شده رسم آرک ar ميانبر يا array دستور با و رفته پرسپکتيو ديد به حاال خوب

  ميکنيم انتخاب را array , polar مچموعه زير از سپس و ميکنيم انتخاب را

  حاال و ميکنيم انتخاب را 12 عدد بعد و کرده تايپ را i مخفف ويا items وسپس

 هستن پيوسته بهم که داريم آرک 12



 

 



 

 و ociativeass ردستو sitem دستور از بعداد نباشن پيوسته بهم اينکه برای

 ميکينم انتخاب را no بعد و ميکنيم تايپ را ass ففمخ

  تا2 سپس و ميکنيم اجرا را loft دستور ابتدا ما و است آماده ما شکل حاال خوب

 ميکنيم انتخاب شکل مطابق را پلی



 

 guides دستور و ميشويم loft های مجموعه زير وارد و زده را enter کليد بعد

 ميکنيم انتخاب زير شکل مطابق را آرک تا 12 بعد و ميکنيم انتخاب را

 

 هست چادر يک شکل که شده آماده ما شکل حاال



 

 ميکشيم متفاوت ابعاد با دايره تا 2 زير شکل مطابق حاال و

 

  و ميکينم سلکت را ها داير جفت سپس و ميکنيم انتخاب را loft ردستو سپس و

 ميکنيم انتخاب را settings و LOFT های مجموعه زير از و ميکنيم enetr بعد



 

 تيک کردن روشن که شديم تنظيمات پنجره وارد زير شکل مطابق حاال و
noramal to فرم 4 به را شکل ميتوانيم ما noramal to شکل مطابق کنيم 

 



  داابت های ورتکس به ميتوانيم که کنيم فعال را draft angles تيک ميتوانيم بعد و

 زير شکل مطابق بدهيم angles شکل انتهای و

 

 

 از دوباره ميخوام من و شد تمام آن ها مجموعه زير و loft دستور دوستان خوب

 دستور با را مارپيچ جاده ساخت آموزش شما برای و مکن دهاستفا sweep ردستو

sweep بدم 



 

 

 بکشيد مارپيچ جاده يک ↑باال شکل مطابق ابتدا

 



 حالت در بعد و دبزني جاده از استاندارد برش يک شکل شکل مطابق حاال و
 نزد با و کنيد انتخاب را برش ابتدا و کنيد انتخاب را aweep دستور پرسپکتسو

  شکل حاال و ميکنيد انتخاب را جاده شما که ميخواهد را مسير شما از enter کليد

 .شد درست مارپيج جاده

 

 

 باشه بوده مفيد امروز آموزشی مطالب اميدوارم

 موفق باشيد
 


