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در بسیاري از موارد پس از رسم شی می خواهید آن را جابجا کرده ویا در آن تغییراتی ایجاد کنید مانند چرخ ، تغییر مقیاس ،تغییر

اندازه ، قرینه کردن یا ایجاد کشیدگی در شی. به این عملیات عملیات تیدیلی می گویند.

تغییرمکان اشیا

objectTransfoاز منوي               گزینه                              را انتخاب کرده و از منوي باز شده گزینه                     را انتخاب کرده

Transfo

rmation

rmation

position

یک کادر با عنوان                         در سمت راست صفحه باز می شود.این کادر شامل پنج عملیات تبدیلی است که به صورت پنج

 دکمه درباالي آن دیده می شود

این عملیات عبارتند از 

تغییر موقعیت

دوران

تغییر مقیاس و تقارن

تغییر اندازع

ایجاد کشیدگی
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از آنجا که با انتخاب گزینه               کادر                           را باز کرده اید، دکمه اول سمت چپ        با عنوان               

 فشرده شده است و این کادر امکانات تغییر مکان شی را ارایه می دهد.

در این حالت دو کادر عددي      و      به ترتیب میزان جا بجایی در راستاي افقی و عمودي را 

تعیین می کنداین جابجایی با توجه به واحد اندازه گیریخط کش انجام میشود.پس از وارد

  کردن مقادیر الزم در این کادرها روي دکمه           کلیک کنید تا شی جابجا شود

Transformation position

v  

v  

H

H

Apply

نکته: براي جابجایی ازبه سمت چپ وپایین از اعداد منفی

 استفاده می کنیم

نکته: بوسیله این گزینه می توانیم در هنگام جابجایی یا بدون

 جایجایی از شکل مورد نظر به تعداد دلخواه کپی گرفت

نکته: انتخاب گزینه                      باعث می شود که اعداد 

 کادرهاي      و     به صورت نسبی جابجا شود اگر این گزینه

 را از حالت انتخاب خارج کنیم کادر مختصات مرکز شی را

 نشان می دهدو براي جابجایی باید مختصات جدید وارد کنیم.

positionRelative



property Bar

property Bar

objectTransformationRotate

دوران اشیا

دوران اشیا به سه روش امکان پذیر می باشد:

1

-با کمک دستگیره هاي دوران

مرکز چرخش به طور پیش فرض بر مرکز شی منطبق است که

 می توان آن را از طریق ماوس تغییر داد.

2-از روش وارد کردن مقادیر عددي با استفاده از کادر

زاویه دوران در منوي باالي صفحه(منوي                  ) 

3-دوران شی از طریق منوي              گزینه                             را انتحاب کرده وروي گزینه                    کلیک کرده 

مرکز چرخش به طور پیش فرض بر مرکز شی منطبق است که می توان آن را از طریق کادرهاي مربعی تغییر داد

مرکز چرخش به طور

 پیش فرض بر مرکز شی منطبق است 

مرکز چرخش به طور پیش فرض بر 

مرکز شی منطبق است که می توان آن

 را از طریق کادرهاي مربعی تغییر داد
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