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 ( (Surfacesثانياً: السطوح 

( والتً تكون Box( تم رسم اشكال ثالثٌة االبعاد بأسطح جاهزة كـ )Solidsفً الفقرة اعاله )

مصمتة , لكن فً هذه الفقرة ٌمكن أنشاء اسطح متكونة من خطوط او اقواس فارغة من الداخل 

 ( ثم نختار نوع الشكل الذي نود رسمه.(3d)مجوفة(. وذلك بأستعمال امر 

 كما  مبٌن ادناه :  c( ثم نختار 3dفمثال لو اردنا رسم سطح مخروط نكتب فً شرٌط االوامر ) 

 

 

 

 (  كما مبٌن ادناه :(domeثم نختار  (3d)اذا اردنا رسم قبة فنكتب اما 

 

 

 

وٌمكن رسم بقٌة االشكال بنفس الطرٌقة علماً ان جمٌع رسومات هذا االمر تكون سطوح فقط , 

 وهناك طرٌقة اخرى لرسم السطوح ولكنها اكثر تعقٌداً وتأخذ وقتا اطول .
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  Wireframe ثالثاً:

واجراء تعدٌل علٌها لتحوٌلها الى رسوم  Wireframe model)ثنائٌة االبعاد)استخدام رسوم  

 ثالثٌة االبعاد.

 االٌكون  

1.Extrude             ٌتم تنشٌطه منExtrude                Modeling Draw         

        Extrudeشرٌط االوامر نكتب  فً                                                    

فمثال أذا رغبنا برسم صندوق او اسطوانة اواي شكل نظامً له ثالثة ابعاد فٌتم رسم هذا الشكل 

 ( (Extrudeثم ٌتم تحوٌله الى شكل ثالثً االبعاد عن طرٌق االمر بثق  2Dبطرٌق 

 .100mm  وارتفاعها  50mm: أرسم اسطوانة نصف قطرها  مثال

 العطاءها االرتفاع المطلوب وكما ٌلً: Extrude نستخدم االمر سوف نحل المثال برسم دائرة

 

 

 

 

  

Command:  Extrude 

Select objects to extrude:  left click on the circle 

Select objects to extrude:  Right click or Enter 

Specify height of extrusion or  [Direction/Path/Taper angle]:  100 

 

 اما اذا رغبنا فً رسم مخروط مدبب اومقطوع الرأس فنختار 

Taper angle) (او )T ثم نختار قٌمة الزاوٌة التً ٌمٌل بها  )

 المخروط مع الشاقول ثم نختار ارتفاع المخروط.
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 االٌكون   

2. Revolve             ٌتم تنشٌطه منRevolve                Modeling Draw         

        Revolveشرٌط االوامر نكتب  فً                                                    

( لرسم اي شكل دورانً مرتكز حول محور معٌن وبأي مقطع Revolveٌستخدم أمر تدوٌر )

عرضً كأن ٌكون حلقة بمقطع عرضً على شكل دائرة او مربع اواي شكل من االشكال 

 كما ٌلً : وحسب زاوٌة التدوٌر

 مثال : ارسم الشكل التالً 

 

 

وذلك  Revolve الحل :ٌتم رسم الشكل اعاله بعدة طرق ولكن سوف نرسمه بأستخدام امر  

وحسب االبعاد المعطاة مع  50mmبرسم المقطع العرضً للشكل الذي ٌكون مربع بطول ضلع 

 كما ٌلً:  X-axisلتدوٌر الشكل حول اي محور ولٌكن  Revolveالشكل ثم نستخدم االمر 

 

 

 

 

 

Command:  revolve  

Select objects to revolve: left click on the rectangle 

Select objects to revolve: Right click or Enter 

Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z] <Object>: x 

Specify angle of revolution or [STart angle] <360>: Enter 
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 االٌكون   

3. Sweep             ٌتم تنشٌطه منSweep                    Modeling Draw         

        Sweepشرٌط االوامر نكتب  فً                                                    

لرسم شكل ثالثً االبعاد بأي مقطع عرضً بأمتداد او مسار   Sweep)ٌستخدم أمر امتداد )

 معٌن .

 . mm 50مثال: أرسم الشكل التالً اذا علمت ان نصف قطر المقطع العرضً ) الدائرة( هو

  

 

 

 

 

                                                                                                                                    Command: c الحل :

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 100, 100, 0  

Specify radius of circle or [Diameter]: 50 

Command: _ucs 

Specify origin of UCS or 

[Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxi

s]  

<World>: _x 

Specify rotation angle about X axis <90>: Enter 

Arc  وحسب االبعاد و   Line أو    Polyline  ٌتم رسم المسار بأستخدام  

Command: _sweep 

Select objects to sweep: left click on the circle 

Select objects to sweep: Right click or Enter 

Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: left click on the line or Path 
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وطول الشكل   2mmأرسم الشكل التالً علما ان نصف قطر المقطع الدائري للشكل هو  مثال :

 .5mmونصف قطر قمته هو  10mmونصف قطر قاعتده هو   100mm الحلزونً هو 

 

 الحل: 

ٌتم رسم المسار الحلزونً بأستخدام  ( كما ٌلً:Helixأمر )

Command: _Helix 

Specify center point of base: 100,100,0 

Specify base radius or [Diameter] <1.0000>: 10 

Specify top radius or [Diameter] <10.0000>: 5 

Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>: t 

Enter number of turns <3.0000>: 10 

Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>: 100 

 ثم ٌتم تغٌٌر المحاور كما ٌلً:

Command: _ucs 

Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] 

<World>:_x 

Specify rotation angle about X axis <90>: 

 ثم نرسم الدائرة كما ٌلً:

Command: c 

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:    

 ٌتم تحدٌدة فً احد أطراف الشكل الحلزونً بواسطة الماوس                                                                        

Specify radius of circle or [Diameter]: 2 

 

Command: _sweep 

Select objects to sweep: left click on the circle 

Select objects to sweep: Right click or Enter 

Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: left click on the Helix path 


