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#Material 

 متریال)مصالح(#

وقتی شما یک موضوعی را بصورت سه بعدی ترسیم میکنید و در الیه های مختلف هم انجام میدید مشاهده می 

از نظر ظاهری به چیزی که میخواید ترسیم فقط کنید که موضوعتون فقط دارای رنگهای مصنوعی بوده و ممکنه 

 بافت و جنس طبیعی بدنه دارای نقص هست.ولی باز هم بخاطر نداشتن نوع باشه، شده 

تا  اضافه کنیدبخاطر همین باید بتونید با استفاده از کاربری بسیارمهم نرم افزار اتوکد نوع مصالح ر ا به موضوعتون  

 .تر به نظر برسه طبیعی

باالتری نسبت به اتوکد  )البته در تمامی نرم افزارهای گرافیکی این قابلیت وجود داره که اکثر این نرم افزارها قدرت 

 ( ددارن

 .بدممن واسه نمونه میخوام روی کاری که قبال تهیه کردم متریال 

 

هیچ گونه متریالی بهش الحاق نشده و بصورتی نمایش داده میشه که رنگ الیه های بینید این شکل  همانطور که می

 انتخابی از قبل داشتن.

صفحه اتوکدو به حالت رو ببینیم ابتدا برای اینکه بتونیم در حالت گرافیکی نوع متریالی که به شکلمون میدیم 

Realistic .قرار میدیم تا شکلمون شبیه تصویر باال نشون داده بشه 
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 .مون تثبیت کنیمده رو ببینیم و بر روی شکلاین متریالهای آما بایگانی متریال اتوکد و نمونهاالن باید بریم سراغ 

و روی گزینه  (مکانش متفاوتهکه در اتوکدهای با ورژنهای مختلف ) میریم مورد نظر Ribbonبرای این کار روی 

Material Browser و یا میتونیم از منوی  کلیک می کنیمTools  زیر منوی  وPalettes  هم این گزینه را

 مربوط به متریالها در کنار صفحه اتوکد نمایان بشه. جدولتا  انتخاب کنیم
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لیست متریالهای موجود در  به قسمت پایین مربوط ،قسمت تشکیل شدهدو بینید این صفحه از  همانطوری که می

 ست و قسمت باالیی هم به متریالهایی اختصاص داره که به شکل ارتباط میدیم.ااتوکد 

 Homeاتوکد دسترسی پیدا کنیم در قسمت پایین جدول متریال و در کنار نام  های متریالبرای اینکه به لیست کل 

هم  Autodesk Libraryبر روی فلش سمت چپ کلیک می کنیم تا باز بشه و سپس بر روی فلش کناری فولدر 

 ستها رو نمایش بده.کلیک می کنیم تا کلیه لی

 

کلیک کنیم تا در سمت راست شمایی از متریالهای مربوط به گزینه حاال کافیه بر روی هر کدوم از این گزینه ها 

د و میخواید بزرگتر نشون داده بشه ابتدا در قسمت باال سمت ااگه اندازه شکلهاتون زیاد به چشم نمی ببینیمانتخابی را 

یزهای کلیک می کنیم و از لیست بازشو یکی از سا Change Your Viewراست مطابق شکل زیر بر روی گزینه 

 دلخواه در پایین کادر را انتخاب میکنیم جهت نمایش بهتر تصاویر.
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 .کلیک می کنیم هخب حاال بسته به شکلی که ساختیم دنبال متریال مختص به اون میریم و روی گزینه مربوط

 ترسیم کردم و یک کره هم درون اون قرار دادم. بدنه کپایه و ی کی مندر این شکل 

 

 نوع فلز قرار بدم و کره داخلی رو هم از جنس پارچه ای بدم از دواصلی رو  بدنهمیخوام پایه و 

مشخص شده  Metalابتدا برای انتخاب متریال فلز باید برم سراغ لیست متریال مربوط به فلزات که در جدول با نام 

 .ببینمو روی اون کلیک می کنم تا متریالهای موجود رو 
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 لغزنده کناری استفاده می کنیم و به سمت پایین می کشیم.ببینیم از  کاملتروجود رابرای اینکه همه متریالهای م

روی اون کلیک می کنیم  و شده استفاده کنم، پس میرم سراغ متریال اشاره آلومینییممیخوام برای پایه از جنس  حاال

 میدم. و بر روی پایه قراریا به اصطالح درگ می کنیم و بدون برداشتن موس اونو می کشم 

و این متریالو هم مثل قبلی با کلیک  Brass Stain 1مثل  فلز طالیی رنگ استفاده می کنیمیک و برای بدنه هم از 

 بر روی قسمت بدنه اصلی رها میکنیم تا متریال به بدنه تخصیص داده بشه. کردن و کشیدن

 عادی تر هم میشه.روش کار به همین سادگیه و خیلی سخت نیست و با کار کردن زیاد براتون 

و برای این کار هم  بدمدر اینجا باید برای گوی داخل بدنه هم همانطوری که گفته بودم یک جنس پارچه ای بهش 

 مشخص شده. Fabricکه با نام  های مورد نظرمیریم سراغ متریال

می کنیم و بر روی کلیک می کنیم و از لیست کناری هم یک نوع از متریال دلخواه رو انتخاب  Fabricروی نام 

 گوی قرار میدم.
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کمی سخت  دممکنه در بعضی مواقع متریال دادن به موضوعاتی که درون یک موضوع دیگه قرار گرفته باشن حاال

 بیرونی انتخاب بشه.  شکلبالفاصله باشه و به محض کشیدن متریال و رها کردن رو موضوع داخلی 

http://autocad3d.blog.ir/


 تشریح متریال در اتوکد سه بعدی

AutoCAD3d.ir 

کلیک می کنیم و اونو بحالت انتخاب قرار میدیم و سپس متریال برای حل این مشکل ابتدا روی موضوع اصلی 

رها میکنیم. به این ترتیب مشکل دادن  بر روی شکل انتخاب شده انتخاب می کنیم و روی اون میکشیم و مورد نظرو

 متریال به این اشکال هم حل میشه.

از  برای این کار هم ال هم تخصیص بدیم.متری کروی اون قرار دادیم ی ار ترسیماتموندر آخر باید برای زمینی که 

 کنم.می چمن استقاده 

میرم و بعد از انتخاب اون از  Siteworkروی گزینه مربوط به متریالهای مورد نظر یعنی برای انتخاب چمن ابتدا 

 کلیک و درگ می کنم و بر روی زمین رها می کنم. رو انتخاب کرده، Grassلیست کناری هم 
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 تصویر نهاییاین هم 

 

خب وقتی متریال فلزی رو دادیم به موضوعاتمون زیاد با مشکلی از نظر نشون دادن این متریالها روی موضوعات 

  .نداشتیم

ا تغییر شکل مانند پارچه، چوب، سنگ و ... استفاده میکنیم ب دولی وقتی از متریالهایی که دارای اشکال مختلفی هستن

 اصالح کنیم. موضوع مقیاسنسبت به  ااین متریالها مواجه میشیم و باید این اندازه ها ر شکلی از نظر ریزی یا درشت

 

قسمت پایین که لیست متریالها  رد بود. از دو قسمت تشکیل شده Material Browserصفحه مشاهده کردیم که 

قرار  کادرریالها در این که بعد از الحاق متریال به موضوع نمونه این مت دیدیمولی در قسمت باال  ،قرار داشت

 میگیرند.

 انتخاب می کنیم  ار و تنظیماتشو دستکاری کنیم حاال برای اینکه متریالی که میخوایم تغییر مقیاس بدیم
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نمایان روی متریال قرار میدیم مشاهده می کنیم عالمت کوچکی شبیه مداد در سمت راست  اهنگامی که موس ر

 میشه که با کلیک روی اون جدول تنظیمات باز میشه. 
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برای تنظیم قسمتهای مختلف متریال می تونید ازش  و نمایش داده میشه Material Editorاین جدول با نام 

 استفاده کنیم که به نمونه هایی از این بخشها می پردازیم.

  Informationو  Appearanceال می بینیم با نامهای این جدول از دو قسمت یا سربرگ تشکیل شده که در با

اطالعاتی در مورد متریال داد شده که کار خاصی با این قسمت نداریم ولی در  Informationکه در قسمت 

 کار اصلی ما یعنی تنظیمات متریال قرار داره. Appearanceقسمت 

 

 شامل دو قسمته که:  هم این جدول
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رنگ روشنایی دهنده که در باالی شکل قرار داره و در زیر  ،است مشخص که متریالشکل  1در قسمت شماره 

یده بشکل هم مسیر لود شدن تصویرو نشون داده و همچنین در کادرهای بعدی شدت نوری که بر روی موضوع تا

 تنظیم کنیم.می تونیم  امیشه ر

سطرها کم و زیاد میشه شامل عملیاتهایی مانند  نیز که در متریالهای مختلف تغییر می کنه و تعداد این 2در قسمت 

 بازتاب دهنده نور، شفافیت موضوع، مقدار پستی و بلندی در متریال و همچنین رنگ است. 

تغییرات در هر کدام از کلیک کردن بروی فلش کناری هر کدام از موضوعات و فعال کردن باکس کناری آنها و با 

 .تهای خاصی که مد نظرمون هست اصالح کنیماین قسمتها میتونیم متریالو در حال
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در بعضی از موارد پیش میاد که اندازه متریال بسیار بزرگ یا کوچک است و باید تغییراتی در متریال بدیم و برای 

 آن  کلیک میکنیم تا جدول مربوط به تنظیمات مقیاس و جابجایی 1در کارد شماره  این کار بر روی تصویر متریال

 . هم باز بشه Texture Editor - Colorبا نام 

 

هم می تونیم موقعیت متریال و  4تصویر و ابعاد اون نشون داده میشه و در قسمت  3در این جدول در قسمت شماره 

  .تنظیم کنیمهمچنین مقیاس رو 
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رکت دو محور حهای این  متریال را در جهت،  yو  xمیتونیم با وارد کردن عدد در کادرهای  Positionدر قمست

با هم لینک بدیم و با  اهم می تونیم این دو کادر ر در جلوی این کادرها مانند بدیم و همچنین با زدن عالمت زنجیر

همان نسبت تغییر کنه ولی اگر بخوایم فقط در یک جهت  وارد کردن عدد در هر کدوم از کادرها دیگری هم به

 حرکت بدیم باید این گزینه غیر فعال باشه.

و  هم می تونید با ثبت عدد در کادر جلویی مقدار زاویه برای چرخش متریال را انجام بدید. Rotationر قسمت د

یا با بردن موس روی این قسمت فلش موس بصورت دوطرفه نشان داده میشه و می تونید با کلیک کردن و کشیدن 

  این زاویه را هم تغییر بدید.

 

عدد در هر یک از کادرها مقیاسی برای تغییر اندازه متریال وارد می کنیم و می هم با وارد کردن  Scaleدر کادر 

همان گزینه لینک قرار داره که می تونید این لینک را فعال کنید تا با  ،بینیم که در جلوی کادرهای عرض و ارتفاع

د میکنم در تغییر دادن عدد پیشنها مقیاس به هر کدوم از کادرها به نسبت یکسان تغییر در مقایس اعمال بشه. نداد

 مقیاس این گزینه فعال باشه.

 با دادن عدد و تغییر مقیاس بالفاصله تغییرات را در متریال مورد نظر ببینید.
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در تصویر زیر می  بیشتر با اونا سروکار ممکنه داشته باشید و حاال می پردازیم به قسمتهای دیگه از بخش متریال که

 بینید.

 

ارش فلش نکه در ک Material/Texturesبنام  آیکن دیگری قرار داره Material Browserدر زیر آیکن 

 .بصورت منویی باز میشناین بخش کوچکی هم قرار داره که با انتخاب این فلش گزینه های 

 

 نیشست که با انتخاب آن متریال الحاق شده موقتا خاموش ما Materials/Textures Offاولین گزینه 

و متریال بافت را روشن بدنه  که با انتخاب این گزینه متریال Materials On/Textures Offدومین گزینه هم 

 .را خاموش می کنه مثل پارچه یا زمین اصلی هست زمینه اصلی معنی میدهکه معموال 

 .هست هر دو نوع متریال را روشن میکنه Materials/Textures Onگزینه سوم هم که 
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بعدی هم همانطوریکه از نامش پیداست کار حذف متریال را انجام میده و کلیه متریالهای الحاق شده به  فرمان

 .برمیداره را شکلها

 

شاید بخوایم از متریالی استفاده کنیم که در لیست متریالهای موجود اتوکد نباشه. مثال برای متریال پارچه ما از یه 

ید اچکار ب یا اینکه نوع چمن را عوض کنیم، پس ت متریالهای اتوکد نیستطرحی خوشمون میاد ولی توی لیس

 کنیم؟

و یا فتوشاپ به اندازه ای  Paintیه راه حل ساده داره و اینکه از طرح انتخابی یه عکس میگیرید و با برنامه ای مثل 

بعد این  .از این عکس برش میدید که وقتی اونو به موضوعتون میدید کنار هم میچینه شکل طبیعی به خودش بگیره

 .png یا jpgتصویر را ذخیره کنید با پسوند 

 دنتصویر در کنار هم متریال یک موضوع را مشخص میکن کمیدونید که نرم افزارها گرافیکی از چیدمان ی

 

 (Materialsد تا بتونید راحت انتخابش کنید .)مثال در مسیر نصب اتوکد و در پوشه یحاال این عکسو جایی قرار بد
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ی در زیر تصویر متریالاتوکد  (Material Editor) حاال به برنامه اتوکد بر می گردیم و در قسمت تنظیمات متریال

خواد و با انتخاب تصویری که میاز شما مسیر انتخاب متریال جدید را که میخواید عوض کنید کلیک کنید، اکنون 

 میتونید بقیه تنظیمات را هم اعمال کنید .همچنین و  کنیدجایگزین متریال قبلی اونو قبال آماده کردید 

 

تفاده ویا میتونید برای انتخاب متریال زمین بجای چمن از تصویر کفپوش منزل خودتون یا نوع جنس میزکارتون اس

 کنید. به ترتیبی که گفتم می تونید این متریال ها را تغییر بدید.
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ن زیر این مخزن که با اتوکد ترسیم شده استفاده یدر تصویر زیر من از زمین خاکی عکس گرفتم و برای متریال زم

 کردم و می بینید که کامال طبیعی هم بنظر می رسه.
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از  هم ونتیموضوع کار به شکلتون بدید. که نشون دادم تونستید متریال راحال که با تغییرات الزم در قسمتهایی 

 .حالت یک رنگی خارج و طبیعی شد و همچنین با تنظیمات این قسمت هم کم و بیش آشنا شدید

 .تونهاکارفقط با تمرین می تونید از این بخشها استفاده کنید برای هر چه بهتر نشون دادن متریال روی 
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  #Render 

 رندر#

در بخش متریال شما یاد گرفتید که به موضوعتون جنس خاصی الحاق کنید حاال این جنس ممکنه آجر برای دیوار 

 باشه. فلزی دیگهباشه، سرامیک یا چمن برای کفپوش یا پارچه برای پرده و یا اجناس 

گرافیک خوبی نداره و  Realisticدر نمای عادی از صفحه اتوکد برای نشون دادن این متریال یعنی همان حالت 

 برای خروجی گرفتن با کیفیت بهتر زیاد نمیشه روی این حالت یا حالتهای دیگه نمایش حساب کرد.

تا بتونیم از خروجی که این استفاده می کنیم  Renderبرای همین مثل بقیه نرم افزارهای گرافیکی میریم و از گزینه 

 بخش به ما میده استفاده کنیم. 

نسبت به رزولیشنی که در تنظیماتش و با کیفیت باالیی ر حالتهای مختلف بخش از نرم افزار تصویر را ددر اصل این 

 قرار داره و ما برای برنامه تعریف می کنیم نمایش میده.

بیشترین تنظیمات  2016البته در ورژنهای قدیمی اتوکد این رزولیشنها تعداد کمتری دارن و در آخرین ورژن یعنی 

ثابت قرار داده و البته برای اینکه ما بتونیم این مقدار را تغییر بدیم بخشی هم برای وارد کردن ابعاد  رو بصورت

 دلخواه قرار داده.

 در اینجا می پردازیم به شرح مختصری در مورد قسمتهای بخش رندر
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ش خروجی نسبت به بر وری فلش رو به پایین کلیک می کنیم تا ابعاد صفحه نمای Render To Sizeدر قسمت 

 ن کیفیت خروجی هم بهتر نشون میدهبشه که هر چه این ابعاد بزرگتر انتخاب بش انرزولیشن داده شده نمای

 .را ببینیمجدول تنظیمات دستی می تونیم  …More Output Settingsبا کلیک بر روی گزینه 
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می تونید ابعاد صفحه خروجی را دستی وارد کنید و همچنین رزولیشن را هم در مقیاش  Image Sizeدر کادر 

با فعال کردن گزینه اتوماتیک سیو و دادن آدرس جهت  Save Imageپیکسل بر اینچ تغییر بدید. و در کادر 

 یره کنید.ذخیره خودکار رندرهایی که از موضوعتون میگیرید می تونید بصورت خودکار همه رندرهاتونو ذخ
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در این قسمت هم می تونید تنظیمات مربوط به حالتهای مختلف جهت نمایش بهتر خروجی تصویر را انتخاب کنید 

جدول کلی تنظیمات مربوط به رندر جدا گانه نمایش داده  …Mange Render Presetsو با کلیک بر روی 

 میشه که می تونید تغییرات دلخواهتون را در این جدول پیاده کنید.

 

ره خروجی یک پنج windowدر حالت تخاب کنید که ندر این قسمت هم می تونید نحوه نمایش خروجی رندر راا

 برای رندر نمایش میده 

 می تونیم انجام بدیمدر همان صفحه اتوکد رندر رو  Viewportدر حالت 

 می تونید با کشیدن کادر از اون قسمت رندر بگیرید.  بخوایداز هر قسمتی که هم  Regionدر حالت 

 .گفته شده رو می بینیددر زیر نمایی از حالتهای مختلف 
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Window 

 

Viewport  
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Region 

 

شما می تونید رندر گرفته شده رو ذخیره کنید و در حالتهای دیگه  Windowالزم به توضیحه در حالت اول یعنی 

 رمیگرده و فقط برای نمایش و دیدنمیشه و به صفحه ترسیمی ب با حرکت دادن صفحه اتوکه از حالت رندز خارج

 رندر استفاده میشن.
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ایی که گرفتن را در این سایت و عضو هستند می تونن رنده A360کسانی که در سایت اینترنتی هم در این قسمت 

 صفحه شخصیشون ذخیره کنن.در 

 Mange Renderدر  در زیر تصویری از جدول نمایش کلی تنظیمات رندر که در باالتر توضیح دادم را میبینید

Presets 

 

تصویر زیر در خب حاال که با تنظیمات رندر آشنا شدید باید بتونید با زدن کلیدی از موضوعتون رندر بگیرید که در 

 .کادر مشخص کردم و میبینید
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با زدن بر روی این گزینه هر یک از قسمتهایی که برای خروجی رندر توضیح دادم فعال می شه و می تونید رندر 

 و زدن اینتر نیز رندر را فعال میکنه. RRو همچنین تایپ  بگیرید.

 

 نید.و در تصویر پایین هم نمایی از خروجی با کیفیت باال می بی
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#Lights 

 هانور#

 در هنگام رندر گرفتن از موضوع متوجه شدید که کمی تاریک بنظر میرسه و نیازه که روشنتر بشه.

نور بتابونیم تا بهتر  اونداشته باشه باید بتونیم به  یبرای اینکه بتونیم تصویر رندر شده رو روشنتر کنیم و کیفیت بهتر

 دیده بشه.

 م.ح میدتوضی در مورد آنها برای تابش نور به موضوع ترسیم شده وجود داره که به تفصیردر اتوکد چند روش 

 

 دو روش برای اضافه کردن نور به ترسیمات سه بعدی وجود داره.عالوه بر نور پیش فرض اتوکد 

و تعداد این منابع هم بستگی به نیاز ما میتونه از یک تا  کنیمبوسیله منبع دستی وارد  می تونیماول نورهایی که 

 .نامحدود باشه

دوم استفاده از نور خورشیده که تنها یک منبع وجود داره و فقط ما می تونیم موقعیتشو نسبت به زمان تغییر بدیم تا 

 مقدار نور را کنترل کنیم
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 وعی.مصن دستی یا  اغ ساختن نورهای به اصالحابتدا میریم سر در

به  نقطه یکو نور را از یا نقطه ای هست که مانند یک المپ معمولی عمل می کنه  Pointاولین نوع این نورها 

 برای درج این نور کافیه روی اون کلیک کنیم.که اطراف منتشر می کنه 

اطراف یا بعد از کلیک کردن برای اولین بار روی این نور بالفاصله پیغامی در خصوص خاموش نمودن نورهای 

 .همون پیش فرض اتوکد می پرسه

 

 متوجه بشیم.  اری دستی که گزینه باالیی را انتخاب می کنیم تا نور پیش فرض خاموش باشن و بهتر کارایی نورها 
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مکانش مشخص که باید نقطه ای را برای ثبت  میکنهبعد از این مرحله از ما محلی برای درج منبع نور درخواست 

 کنیم.

 ی جابجایی به جهت های مختلف متوجه میشیم که نور به چه صورت به شکل تابیده میشهبا کم 

 باشه تا نور و متریال را بهتر ببینید. Realisticفراموش نکنیم که نمای صفحه در حالت 

 .کنید هحاال می تونید از این نما یک رندر بگیرید تا متوجه نوری باشید که تونستید به این صفحه اضاف
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 .ون قرار بدیم و رندر بگیریممحاال این منبع نور را جابجا کنید و در مکانهای مختلف در اطراف کار

 شکلتون قرار بدین و رندر بگیرید. می تونید چند تا از این منابع نور را در اطراف

 

 

 میشهکه شبیه نور چراغ قوه هست که از یک منبع به یک سمت ساطع  Spotمیریم سراغ نور دوم با نام 
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برای درج این نور ابتدا روی آیکن مربوط به این نور کلیک می کنید و سپس نقطه ای را با فاصله از شکلتون 

و انتخاب می کنید تا نقطه منبع نور مشخص بشه و حاال موس را به سمت شکل حرکت می دیم و روی شکل کلیک 

 .می کنیم تا مسیر نور هم مشخص بشهسپس راست کلیک یا اینتر 

 

برای اینکه بیشتر متوجه تابش این نور بشیم بهتره که نور یا نورهای قبلی را پاک کنیم تا تنها این منبع نور در صفحه 

 قرار داشته باشه.

نور  و جهت تابش بعد از اینکه این مراحل را انجام دادیم یک بار روی منبع نور کلیک کنید و  به شکل این منبع

  دقت کنید.
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 ه در انتهای شکل منبع نور دو دایره وجود داره.متوجه شدید ک

 شما حتما تا حاال با چراغ قوه کار کردید و از اون استفاده کردید و یا نور چراغ ماشین را دیدید 

وجود داره و هر  ترحاله ای کم نور در یک محدوده ای پر نور بوده و در اطراف آن بصورت یکدر این چراغها 

 میشه. ترشدت نور هم کممحدوده نگاه می کنیم چه به سمت خارج از این 

این دایره ها در اصل حکم این مراحل را دارند. دایره وسط بیشترین نور را و دایره بیرون همان حاله نور را به سمت 

 .ندموضوع ساطع می کن

هنگام رندر بیشتر متوجه شما میتونید با گرفتن گیزموها )نقاط آبی رنگ( اندازه این شعاع های نور را تغییر بدید و 

 برای تابش نور به سطح موضوع چگونه است. هابشید که عملکرد این شعاع
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های مختلف نور را به شکل  از جهتنور بدیم و روشن بشه می تونیم  برای اینکه بتونیم به همه قسمتهای این شکل

 بتابانیم.
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 ه تابشی از راه دور بصورت مستقیم تابیده میشهنوری است برای فاصل ،Distantنور بعدی که به اون میپردازیم با نام 

  

منبع این نور در صفحه نشون داده نمیشه و کار این نور هم تابش به صورت مستقیم به همه قسمتهای صفحه است به 

 اطع میشه.صورت یکسان و بیشتر شبیه نور خورشید است با این تفاوت که منبع نقطه ای ندارد و بصورت موازی س
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منبع را مشخص می کنیم و سپس با حرکت موس به  هرای قرار دادن این نور در صفحه نیز مانند نورهای قبلی نقطعب

 سمت شکل مسیر تابش را تعیین می کنیم. و با گرفتن رندر بهتر متوجه تابش این نور می شیم.

 و یا یک مکان وسیع استفاده کنید.از این نور هم می تونید در بهتر دیدن نمای بیرونی یک ساختمان 

 

 

 نور شعمل می کنه با تفاوتهای کم در تنظیمات و نوع تاب Pointهست تقریبا شبیه نور  Weblightنور بعدی بنام 
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نورها فلش کوچکی قرار داره که با کلیک کردن روی اون جدول لیست نورهایی که  Ribbonدر گوشه پایین 

تنظیمات  Propertiesفعال هستند نمایان میشه و می تونید تک تک یا همه آنها را انتخاب کنید و در جدول 

 مربوط به این نورها را تغییر بدیم.

 

 

شدت تابش نور، نوع رنگ نور، شعاع تابش، موقعیت  در تنظیمات نورها می تونید وضعیت روشن و خاموش بودن،

نسبت به محور مختصات و گزینه های دیگری را تغییر داده و برای هرکدام با گرفتن رندر بیشتر با کیفیت کار و 

 تغییرات اعمال شده آشنا بشید.
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 االن میخوان دو نمونه از کارکرد این نوع نورها را به شما نشون بدم.

قرار بدم داخل این کره  دراول میخوام همین گوی داخل شلکمون رو به یک المپ حبابی تبدیل کنم و منبع نور را 

 و بعد از گرفتن رندر نتیجه کار را بهتر ببینیم

پس در ابتدا متریال این  .برای اینکه این کره نور را از خودش عبور بده باید از جنس پارچه ای به شیشه تبدیل بشه

 را تغییر میدیم. کره

 

همانطوری که قبال گفتم برای دادن متریال به شکلهایی که داخل موضوعی دیگه قرار گرفتن ابتدا با انتخاب اون 

 شکل و انتقال متریال شیشه به شکل تغییرات را در این موضوعات می بینیم.

ه و نوری را انتخاب می کنیم که بتونه به اکنون برای قرار دادن یکی از نورها درون این کره به سراغ منوی نورها رفت

 همه اطراف تابش داشته باشه و گزینه های انتخابی ما دو نوع هستند.

است که من از گزینه دوم استفاده می کنم و ما می تونید هر دو مورد را  Weblightو دومی نیز  Pointاولی نور 

 امتحان کنید.

 رای ثبت موقعیت نور انتخاب می کنم.ره را بپس روی آیکن نور کلیک می کنم و سپس مرکز ک
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 بعد از قرار دادن نور از کارمون یک رندر هم میگیریم تا نتیجه کار را بهتر ببینیم.

 

شدت تابش و نوع  Propertiesشما می تونید با انتخاب منبع نور در جدول نورها و سپس تغییراتی در جدول 

 رنگ بهتر و بیشتر با نورها آشنایی پیدا کنید.
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 نوری تعیین کنیم. هم اکنون می خوایم برای چراغ روشنایی خیابان

دیدید حتما که نور این چراغها در مرکز پرنور تر از حاشیه اون هست، پس بهترین گزینه برای این چراغها استفاده از 

 ست.ا Spotنور 

مثال  مانندکه باید در نظر بگیرید اینه که حتما قسمتی از  چراغ روشنایی که به سمت پایین قرار داره باید اولین نکته 

 قبل از متریال شیشه استفاده کنیم تا نور بتونه ازش خارج بشه.

 

http://autocad3d.blog.ir/


 تشریح متریال در اتوکد سه بعدی

AutoCAD3d.ir 

 

نشان دادن ممکنه وقتی از نورهای دستی استفاده می کنید کل محیط اطراف تاریک بنظر برسه و میخواید عالوه بر 

 محیط اطراف هم کمی پیدا باشه و حالت شب مهتابی بنظر برسه. ،نورهای دستی

 برای این کار بر روی فلشی که در زیر آیکنهای نور قرار دارد کلیک کنید تا منوی کوچکی باز بشه شبیه تصیر زیر
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رفه تبدیل بشه می تویند با و در نوار دورنگ قرار داده و بصورت فلش دو ط Exposureاگر موس را در قسمت 

و در قسمت پایین هم می تونید تراز سفیدی نور را بصورت دستی  کنیدروشنتر را نور محیط  ،حرکت به سمت چپ

 انجام بدید.

 نورهای دیگری در اتوکد وجود دارند از نمونه نورهای دستی که بیشتر نمونه هایی از نورهای آماده هستند.

 را انتخاب کنید. Tool Palettesگزینه  Palettesزیر منوی  و Toolsمی تونید از منوی 

 هم می تونید فعال کنید . Ctrl+F3با کلید 

 

http://autocad3d.blog.ir/


 تشریح متریال در اتوکد سه بعدی

AutoCAD3d.ir 

در کنار صفحه اتوکد میاد و مطابق تصویر بر روی لبه پایین  Tool Palettesبعد ار اجرای این فرمان جدول 

 کلیک کنید لیست منوها باز میشه و روی آخرین گزینه کلیک کنید.

 

اکنون بر روی لبه های این صفحه کلیک کنید تا انواع نورهای آماده را ببینید و مطابق مراحل باال از این نورها 

 استفاده کنید.
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 تا اینجا نورهای دستی را وارد کردیم و حاال می خوایم از نور خورشید استفاده کنیم

استفاده کرد و همچنین موقعیت زمانی را برای خورشید در نظر  ددر اتوکد قابلیتی قرار دارد تا بتوان از نور خورشی

 .گرفت

 

آیا نورهای پیش فرض را وقتی بر روی آیکن خورشید کلیک می کنید دوباره از شما درخواست می کنه که 

 خاموش کند یا خیر.
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اول همه نورهای پیش فرض را در اینجا هم سعی براینه که توانایی نور خورشید را ببینیم پس با کلیک بر روی گزینه 

 خاموش میکنیم.

در زیر آیکن خورشید نیز فلش کوچکی قرار دارد که با انتخاب آن دو گزینه مربوط به تنظیمات موقعیت زمانی 

 خورشید قرار دارد که اولی مربوط به تاریخ و دومی نیز مربوط به ساعت شبانه روز است.

 

رگ کردن آن می تونید نور خورشید را در تاریخ معین و زمانی از روز وشب با قراردادن موس در نوار لغزاننده و د

 تعیین کنید و در ماههای سال و فصل ها شدت تابش خورشید را بهتر ببینید .
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 بهتر.جدید و نصب دوربین برای تنظیم زاویه دید شروع کنیم به  میخوایم

 جهت دوربین را به سمت دروازه قرار بدیم. در تصویر زیر میخوایم دوربینی پشت توپ نصب کنبم و
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 ابتدا بر روی آیکن دوربین باالیی کلیک می کنیم تا دوربین جهت نصب فعال بشه

 

سپس مکانی پشت توپ را در نظر گرفته و کلیک می کنیم تا محل قرار گیری دوربین باشه و سپس موس را به 

 کنیم تا مسیر دید دوربین هم مشخص بشه.طرف توپ حرکت داده و روی توپ که رسید کلیک می 
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که تصویری از زاویه دید  Camera Previewبنام  مشخص کردن مسیر دوربین پنجره ای نمایان میشهبه محض 

 مایش میده تا ما بهتر ببینیم و جهت دید دوربین را تنظیبم کنیمن دوربین

 

http://autocad3d.blog.ir/


 تشریح متریال در اتوکد سه بعدی

AutoCAD3d.ir 

منویی قرار دارد که با کلیک بر روی آن می تونید حالتهای نمایش را تنظیم کنید برای بهتر  نمایشگردر پایین این 

 دیدن صحنه کار.

 تا زمانی که دوربین در حالت انتخاب باشه پنجره فوق نیز فعال است.

دارند  برای جابجایی دوربین کافیه در حالت انتخاب که هست گیزموها یا گیره های آبی رنگ که حکم دستگیره را

 هم مسیر دید و همچنین محدوده دید دوربین را تنظیم کنید.و  ید انتخاب کرده و هم مکان دوربینرا می تون

هم این تنظیمات را انجام بدید ولی دستی  Propertiesالبته هنگامی که دوربین فعال است می تونید از جدول 

 تر صورت می گیره. تغییر دادن میشه گفت راحت

 

 ا دوربین را نصب کردیم اکنون باید خودمون هم از زاویه دوربین مسیر انتخابی را هم ببینیم.تا اینجا م

زمانی که ما دوربین را انتخاب می کنیم تا نصب کنیم در خط فرمان تنظیماتی درخواست میکنه مثل نام دوربین، 

تنظیمات دستی برای این انجام  ،ن این تنظیمات بعد از نصب دوربینمحل قرارگیری و تنظیمات دیگه که به نظر م

 دید بهتر، راحتتر میشه انجام داد.
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فرق داره میریم و لیست آنها را باز می کنیم و هم اکنون به لیست نماهای اتوکد که در ورژنهای مختلف محلشون 

 و فقط کافیه روی اون کلیک کنیم تا نمای دید فعال بشه. پیداستدر باالی لیست  Camera1نام 

 

ل از اون می خوایم پشت تصویرمون منظره آسمان را قرار بدیم تا وقتی از زاویه دوربین نگاه می کنیم به قبولی 

 و رندر میگیریم پشت تصویر تاریک نباش. دروازه

 کلیک می کنیم تا جدول تنظیماتش باز بشه. View Managerپس روی آیکن  
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نیز در  Camera1اهای مختلف اتوکد رو می بینید و نام لیست نم Viewsدر این جدول در سمت چپ و در کادر 

 نشان داده شده. Model Viewsزیر مجموعه 

کافیه روی نام اون کلیک کنید تا کادر میانی تغییر کنه و تنظیمات مربوط به  Camera1برای انجام تنظیمات 

 .دوربین فعال بشن. و حاال می تونیم بعضی از این تنظیمات رو تغییر بدیم

 

 نام  .1

 رده و دسته  .2
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 موقعیت مکانی .3

 فعال کردن الیه اسنپ شات .4

 مقیاس .5

 حالت نمایش .6

 پس زمینه .7

 برش همزمان .8

 

کارکردشون را خودتون  گفتم،و کاربردشون رو فقط  بردمنام که من تنها دوتا از تنظیمات رو انجام میدم و بقیه رو 

 انجام بدید تا بهتر متوجه آنها بشید.

د برای کارهای شما تاثیری ندارد برای همین به عهده خودتون گذاشتم تا فقط برای نمونه بعضی از این تنظیمات زیا

 بتونید با این گزینه ها آشنا بشید.
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 Backgroundنامی برای دوربین در نظر می گیریم و برای تغییر عکس پس زمینه در جلو  Nameدر قسمت 

را انتخاب می کنیم تا کادر مربوط به  Imageگزینه کلیک می کنیم تا منوی کشویی باز بشه و از این لیست 

 تنظیمات برای انتخاب عکس اجرا بشه
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از آسمان که قبال  یکلیک کنید و از مسیر مشخص در سیستم خود تصویر Browseبر روی کلید کادر این در 

 کنید تا به این صفحه دوباره برگردید. Okآماده دارید را انتخاب کنید و 

 

 کنید تا وارد جدول تنظیمات اندازه تصویر بشید ککلی Adjust Imageدر اینجا بر روی 
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کنید تا به  Okکنید تا دوباره به صفحه قبل برگردید و آنجا هم  Okدر این جدول هم مطابق تصویر عمل کنید و 

 صفحه اصلی بروید.

 سته بشه.در اینجا مطابق تصویر و به ترتیب شماره ها عمل کنید تا صفحه ب
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از منوی نماها بر روی دوربین کلیک کنید تا وارد نمای اگر بعد از خروج از این جدول وارد نمای دوربین نشدید 

 دید دوربین شوبد.
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 و در آخر از این نما یه رندر بگیرید .

 .تا نتیجه زیر بدست بیاد

 

 

 

 

#Animation 

 انیمیشن#

 3DMaxشاید خیلی از دوستان بر این باورند که نام انیمیشن در اتوکد که برده میشه فکر می کنند که میتونیم مثل 

 بتونیم باعث حرکت آیتمهای درون صفحه باشیم.یا یک انیمیشن کامل بسازیم و  Mayaو یا 

تعیین شده نیست. ما برای ساختن حرکت دوربین در فرم های معین و زمان  بغیر ازدر اصل انیمیشن در اتوکد چیزی 

چنین مسیر دومی میک انیمیشن نیاز داریم به موضوعی برای نمایش، یک دوربین و مسیری برای حرکت دوربین و ه

 برای جهت دید دوربین.
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خب حاال از توپ فوتبال صحنه قبل برای موضوعمون استفاده می کنیم و میخوایم دوربین از یک مسیر دور به سمت 

و به توپ که رسید دور اون بچرخه در صورتی که دید دوربین فقط به سمت توپ قرار داشته  بدیمت توپ حرک

 باشه.

 

وع و مسیر حرکت دوربین را به ضدر اطراف توپ مسیری مطابق شکل باال ترسیم می کنیم که شما می تونید موابتدا 

 سلیقه خودتون مشخص کنید.

کلیک می کنیم تا کادر این گزینه باز بشه و  Motion Path Animationsبر روی  Viewحاال از منوی 

 تنظیمات را انجام بدیم.
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که با کلیک بر روی  از ما درخواست انتخاب مسیر حرکت دوربین را میکنه 1مطابق تصویر باال ابتدا با انتخاب گزینه 

 خط مسیر این مسیر تعیین میشه

مسیر دید دوربین را مشخص می کنیم )الزم به توضیحه که در این دو قسمت گزینه هایی بنام  2سپس با انتخاب 

Point  وPath  وجود دارد که با انتخابPath  باید یک مسیر مشخص بشه و با انخاب گزینهPoint  دوربین و یا

 مسیر آن در یک نقطه ثابت می مونه(

تدای کار زمان زیاد نباشه بهتره و در ادامه که شن در نظر می گیریم که برای ابانیمی زمانی برای نمایش 3در شماره 

 .زمان بیشتری در نظر بگیریدمی تونید روش کار را یاد گرفتید 

 ببینید.را نمای اولیه از حرکت دوربین  قبل از ذخیره نهایی کلیک کنید تا 4برای پیش نمایش می تونید روی گزینه 

را فعال می کنید بالفاصله نمایی از حرکت دوربین در یک پنجره به نمایش گذاشته میشه  Preview زمانی که کلید

 نشان داده میشه. Previewکه این پنجره با فعال بودن گزینه باالی کلید 
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را فعال  باالشکل  5گزینه روی در صورتی که حرکت دوربین اشتباه بود یا شما خواستید برعکس حرکت کند بر 

 را غیر فعال نمایید.  Corner Decelerationکنید و 

 استفاده کنید. 6و همچنین برای نمایش حالتهای مختلف گرافیکی در فیلم ساخته شده می تونید از حالتهای گزینه 

 یکی از این فرمتها را انتخاب کنید. 7می تونید از گزینه  همبرای انتخاب نوع فرمت فیلم 

 استفاده کنید. 8ولیشن تصویر نیز می تونید از گزینه ها شماره برای انتخاب رز

نمایش اصلی شروع  ،از شما مکانی برای ذخیره کردن فایل درخواست میکنه و بعد انجام Okو در آخر با زدن کلید 

کنید و نتیجه فیلم را اجرا  ،Playerرفته و با یک برنامه  می تونید به مسیر انتخاب ذخیره فایلن کار میشه و در پایا

 کار خودتون ببینید.

ترسیم کنید و دوربین را در  Splineشما می تونید در ساختمان سه بعدی خودتون مسیری در تمام نقاط اتاقها با 

 رکت کنید.حبدید تا بتونید در کل ساختمان  رمسیر فوق قرا

 

http://autocad3d.blog.ir/

