ػٌَاى برًاهِ درسی

دوره آموزشی نرم افسار راینو Rhino 5
اساتیذ برًاهِ درسی
ًام ٍ ًام

رضتِ ٍ گرایص

خاًَادگی

تحصیلی

احوذرضا خلیلی

تکنولوژی
معماری

هقطغ تحصیلی

هرتبِ ػلوی

دکتزی

هزبی

سوت در ٍاحذ
داًطگاّی

تلفي هستقین

تلفي ّوراُ

ایویل

استاد هذعَ

مقدمه
ًزم افشار رایٌَ( )Rhinoceros 3Dیک ًزم افشار هذل ساس سِ بعذی قَی است کِ در سال  0891تَسط بزادراى هک ًیل(  ) Mcneelدر سیاتل آهزیکا هتَلذ شذ ٍ در آى اس
سیستن ًزبش(  ) Non-uniform rational B-splineاستفادُ شذ کِ در ٍاقع یک سیستن ریاضی بزای هحاسبِ ٍ ارائِ هٌحٌی ّا ٍ سطَح در گزافیک کاهپیَتزی است  .تعزیف
ٌّذسِ با خطَط ریاضی باعث شذُ است کِ رایٌَ در تبذیل ٌّذسِ بِ ًوًَِ ّای ٍاقعی جلَتز اس دیگز ًزم افشار ّای هذل ساس باشذ .اس دیگز هشیت ایي ًزم افشار هذل ساسی پَستِ
ّای پیچیذُ با دستَرات سادُ است.
رایٌَ ابشار هذلساسی دقیقی در اختیار شوا هی گذارد کِ بتَاًیذ طزح ّایتاى را آهادُ ی رًذر ،اًیویشي ،تحلیل ،ساخت ٍ… کٌیذ .رایٌَ قابلیت ایجادٍ ،یزایش ،تحلیل ،هستٌذساسی ٍ
رًذر طزح ّایتاى را بذٍى ّیچ هحذٍدیتی در هیشاى پیچیذگی ٍ اًذاسُ ی کار در اختیار شوا قزار هی دّذ.
کاربزدّای ًزم افشار رایٌَ  Rhinoدر دکَراسیَى داخلی ،طزاحی هعواری  ،طزاحی صٌعتی  ،طزاحی هبلواى  ،طزاحی هکاًیک  ،طزاحی صَرت ٍ شخصیت ،طزاحی کارتَى ٍ
کاریکاتَر ٍ ...هی باشذ.
ساسگاری ٍ ّواٌّگی با ًزم افشارّا ٍ سخت افشارّا؛ رایٌَ اس توام فزهت ّای دٍبعذی ٍ سِ بعذی رایج پشتیباًی هی کٌذ ٍ اهکاى تبادل فایل با توام ًزم افشارّای هذلساسی (اس جولِ
 )...ٍ Solidworks, Catia, 3DsMax, Sketchupرا بِ شوا هی دّذ.
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ساػتِ)

 داًطجَیاى رضتِ هؼواری ٍ ضْر سازی هقطغ ( کارداًی ،کارضٌاسی ٍ کارضٌاسی ارضذ) کلیِ ػالقِ هٌذاى بِ ضرکت در دٍرُػٌَاى جلسِ اٍل

هؼرفی هحیط ًرم افسار ٍ آضٌایی با ّview portا
آضٌایی با هفَْم بؼذ سَم ٍ هذلسازی سِ بؼذی
رٍشّای هتذاٍل برای هذلسازی Mesh Modeling - Nurbs Modeling - SubDivision
Modeling
آضٌایی با هحیط کار رایٌَ ٍ ًحَُی استفادُ از هَس ٍ کیبَرد

ػٌاٍیي ٍ سرفصل

کار با  ٍ viewportتٌظیوات هحیط کار رایٌَ

ّای آهَزضی
هفاّین کلی هذلسازی در رایٌَ

ػٌَاى بخص دٍم

ترسین خط ٍ سطح هٌحٌی 3D drawing
ًحَُ ی ترسین پالى در رایٌَ
کار با دستَرات poly line, Circle, polygon, Curve tools, rectangle, Elipse ،line
آضٌایی اٍلیِ با گاهبالGumball
توریٌات کالسی -رٍش ترسین خط در  3بؼذ ٍ  2بؼذ

ػٌَاى بخص سَم

-

ٍیرایص ترسیوات دٍ بؼذی در رایٌَ

ترسین اًَاع خطَط هٌحٌیدستَرات سادُ برای ایجاد تغییر رٍی خطَطکار با دستَرات fillet, chamfer, match curve, trim, split, Array, copy, Move, rotate,
mirror,
توریٌات کالسیػٌَاى بخص چْارم

هذیرت ٍ ضخصی سازی هحیط کار

الیِ بٌذی ،بلَک ّا  ،ضخاهت ٍ ٍیراش خطَط ،ققل کردى اجسام ،رٍضي خَاهَش کردى
Lock, unlock, layers
توریي کالسی

ػٌَاى بخص پٌجن

ساخت صفحات هختلف surface creation
تؼریف با ًقاط کٌترل ٍ هفَْم ریبیلذRebuild
دستَرات Revolve. Loft - Sweep1 - Sweep3 – Patch
آضٌایی با هفَْم یَ ٍیUV
Network Surfaces
ساخت صفحِ بِ کوک دستَرّای سادُ برای ساخت صفحات
تبذیل خطَط بِ صفحِ با دستَرات سادُجلسِ ی توریي

ػٌَاى بخص ضطن

ساخت احجام بِ رٍش ّای هختلف
هذل سازی بِ کوک گاهبالGumball
کار با سالیذ ّا
ایجاد اًَاع هختلف ضبکِ ًقاط رٍی صفحات هٌحٌی پیچیذُ
استفادُ از تصَیر برای ساخت ٌّذسِ ّای هختلف

ػٌَاى بخص ّفتن

ایجاد تغییرات در سالیذ ّا ٍ صفحات
کار با دستَرات Boolean, pipe, cage edit suface, soft edit surface, paneling tools,
کار با پالگیي T spline
توریي کالسی

ػٌَاى بخص ّطتن

اًَاع خرٍجی گرفتي از رایٌَ
خرٍجی گرفتي هذارک دٍ بؼذی ٍ سِ بؼذی از رایٌَ
آهَزش هتریال دادى ٍ الیِ بٌذی در ًرم افسار

