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 Ceilingآموزش ترسیم 

Architecture    Build    Ceiling 

 
 براي سقف کاذب فعال است.خودکار م به طور پیش فرض، ابزارترسی

 
یک حلقه بسته را تشکیل می دهند، ابزار سقف را در آن  ،هنگامی که روي دیوارهاي داخلی کلیک کنید 

 :ترسیم می شود همانند تصویر زیر مرزها قرار می دهد با کلیک کردن روي فضاي بسته سقف کاذب

 

 
براي این کار باید از  ،هنگامی است که شما می خواهید به صورت دستی سقف کاذب خود را طراحی کنید

 استفاده کنید. Sketch Ceilingابزار 
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کلیک کرده و ابزار ترسیمی برایتان ظاهر می شود که می توانید به ترسیم آن  Sketch Ceilingروي ابزار 

 ها بپردارید.

 

 
 

 را زده و سقف کاذب را به اتمام می رسانیم.  Finishو پس از اتمام کار 
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 : Slope Arrowکاربرد دستور 

 
سقف را ترسیم می توسط این ابزار شما می توانید بر روي سقف ترسیمی شیب ایجاد کنید. براي این کار ابتدا 

کلیک کرده و در محل مورد نظر براي ایجاد شیب دو کلیک می کنیم.  Slope Arrowکنیم و بر روي ابزار 

  کلیک اول نقطه ي ابتدا و کلیک دوم نقطه پایان شیب.

 
را تغییر  Height Offset at Tailمقدار عددي پارامتر  Propertiesان شیب آن، در پنجره براي تعیین میز

 می دهیم. به تصاویر زیر دقت کنید.
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 Heightو همچنین براي میزان فاصله ي شیب نسبت به دیوار در قسمت کلیک دوم و یا انتهاي شیب، پارامتر 

Offset at Head .را تغییر می دهیم 

 تصاویر زیر:مانند 

 
 

 
 

و همچنین براي تغییر میزان فاصله ي سقف از سطح دیوار، پس از پایان ترسیم، بر روي سقف کلیک کرده و 

 را تغییر دهید. Height Offset From Levelمقدار عددي پارامتر  Propertiesدر پنجره 
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  :تنظیماتی برایمان ظاهر می شود  Propertiesهنگامی که روي سقف کلیک کرده داخل پنجره 

 Propertiesتنظیمات پنجره 

 Description اسم

Constraints 

Level سطح ترسیم سقف کاذب رابرایمان نشان می دهد. 

Height Offset From 

Level 

 مقدار فاصله مشخص شده سقف کاذب را برایمان به نمایش می گذارد.

 .تغییر دادکه می توان مقدار افست سقف کاذب را 

Room Bounding گیرد استفاده از این گزینه ستون را جزو محدوده اتاق درنظر می با. 

Dimensions 
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 Description اسم

Slope  اگر مقدار شیبی براي سقف در نظر گرفته باشیم می توانیم با استفاده

 از این گزینه آن را مشخص کنیم.

Perimeter  می دهد)محدوده محاسبه شده را برایمان به نمایش قرار 

Area مساحت مشخص شده را برایمان به نمایش می گذارد 

Volume حجم مشخص شده را برایمان به نمایش می گذارد 

 

 قرار بگیرید. Ceiling Planنکته : براي دیدن سقف کاذب خود باید تو دید 

 اقدام به انجام این کار کنید.  Type Selectorمی توانید براي تغییر سقف کاذب خود از پنجره 

 

 استفاده کنید. Edit Boundary ه ي سقف خود می توانید از ابزاربراي تغییر دادن هندس

 
 

 "برخی از قسمت ها در آموزش هاي قبلی توضیح داده شده است "

 .آن وارد می شویم  Edit Typeروي سقف کلیک کرده در پنجره 
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 " .و انداره سقف کاذب می باشد می باشد که براي متریال و ابعاد  Structureمهمترین قسمت "

 
 "تمامی  قسمت ها در آموزش هاي قبلی توضیح داده شده است "


