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      Constraints Defined in Dialog Box 

Spline 

      Animate Constraint 

      Edit Multi-constraint 

Edge Fillet 

Point by clicking 

Equidistant Points 

  
Intersection Points 

Points   
Projection Points 
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Point by using coordinate
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 Point by using coordinates 

 Point by using coordinates 

      Chamfer 

Bi-Tangent Line 

Bisecting Line 

Line Normal to Curve 

Infinite Line 
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 نکات تکمیلی: 

 شود:به صورت زیر عمل می Startبرای قرار دادن محیط های پرکاربرد کتیا به صورت میانبر در منوی  -1

Tools  Options  Customize  Start Menu 

 شود:زیر عمل میبرای قرار دادن نوار ابزارها به موقعیت پیش فرض به صورت  -2

Tools  Options  Customize  Toolbars  Restore Position 

 شود:برای افزودن یک فرمان به نوار ابزار به صورت زیر عمل می -3

Tools  Options  Customize  Commands  All Commands 

 افه خواهد شد.با کشیدن آیکن ها در هر نوار ابزار فرمان مربوطه به آن نوار ابزار اض 

 Constraint defined inبرای هم مرکز کردن، منطبق کردن یا مماس کردن دو دایره به کمک دستور  -4

dialog box  ترتیب انتخاب کردن دایره ها اهمیت دارد. دایره اول به عنوان دایره ثابت در نظر گرفته می شود

 و دایره دوم نسبت به دایره اول جاجا می شود.

 edgesگزینه  Edge fillet defenitionدازه شعاع انتخابی بیش از حد بزرگ باشد باید در پنجره اگر ان -5

to keep خواهید حذف نشود را انتخاب نمایید.را تکمیل کنید و لبه هایی که می 
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