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   وكیفیة استخدامه loftالتعرف االمر  •
  في تحویل األشكال ثنائیه األبعاد إلى أشكال ثالثیة األبعاد •

 
نبدأ برسم األشكال ألثنائیه التي سوف نستخدمها في الدرس فإبداء برسم األشكال التي   

شكال حوله وتعطینا شكل ثالثي  العمل الخاص بك ثم نرسم مسار لكي تلتف هذه األ  تناسب
  األبعاد كما في الشكل التالي 

  
 مستقیم    ومسار علي شكل خطNGon وشكل سداسي circleفقد استعنا في هذا الدرس بدائرة 

Line   
 نختار من   ثمCompound Objects نختار Geometryتیار الخط المستقیم ثم من نبدا باخ

          Loft  ألقائمه المنسدلة األمر 

  
 Getر علیه المسار وذلك بالضغط علي األمر  یجب علینا أن نختار الشكل األول الذي سوف یم 

shape  ثم نختار الشكل ولتكن الدائرة فینتج الشكل التالي   
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    ثم بعد ذلك نختار الشكل الثاني المراد تشكیل المسار به

 Pathویمكن وضع الشكل الثاني في أي جزء علي المسار وتحدیده بدقه وذلك من خالل ألقائمه 
Parameters   في الجزء Snapویمكن تحدید مكان الشكل إما بالنسبة المئویة وذلك   بتنشیطه 

 أو من خالل مسافة محددة عن طریق الضغط على  Percentageمن خالل الضغط علي 
Destance   

  
  وعند اختیار الشكل الثاني یجب أن یكون الناتج كاألتي

  
  Surface Parameters القائمة - 
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وتستخدم هذه القائمة في التحكم في شكل السطح الناتج ونوعه وكفیه إسقاط المادة 

Material   ائمة من عده أبواب مهمة وهي  وتتكون الق  تكرارها علیه  علیه وSmoothing   
   Output و Material وMappingو  
١-  Smooth Length  لتنعیم السطح في اتجاه طول الشكل      
٢-   Smooth Width  لتنعیم السطح في اتجاه عرض الشكل      
٣-  Length Repeatللشكل  یستخدم لتكرار المادة المستخدمة في اتجاه العرض بالنسبة      
٤-  Length Repeatیستخدم لتكرار المادة المستخدمة في اتجاه العرض بالنسبة للشكل       

 loftحیث یمكن انتاج اشكال كالتالیة باستخدام االمر 

  
  

 
 األبعادیقوم الطالب برسم شكل ثنائي  .١  

  یقوم الطالب برسم مسار لهذا الشكل .٢
 الى مجسم ثالثي االبعاد األبعاد لیتحول الشكل ثنائي  loft األمریقوم الطالب بتطبیق  .٣
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  وذلك عن طریق تطبیق المسار على الشكل ثنائي االبعاد
 

  :ینقسم التقییم الى  
  %)١٠یخصص لها (ته لتعلیمات المدرب أثناء الدرس متابعة الطالب واستجاب •
  %)١٠یخصص لها (قدرة الطالب على التحكم فى أدوات العمل وتطویعها  •
 والتدریب علیة  بالسؤال الشفوى فى واستخدامه loft األمرقدرة الطالب على التعرف على  •

  %)٢٠یخصص لها (نهایة الدرس 
  %)٢٠یخصص لها ( الوقت المحدد قدرة الطالب على انجاز المهام المطلوبة فى •
  %)٤٠(قدرة الطالب على التنویع فى الشكل وایجاد بدائل مختلفة  •

  
 

  


