
 

 

موضوع : مدل سازی و ترسیم زمین در فضای سه بعدی    

 

ها ساختار دادٍ تیي را با استفادٍ از هثلث دلًْی درست کردین حال هی خْاُین با اضافَ کردى  2در پرّژٍ 

بٌابرایي برای ًْشتي برًاهَ در جاّا ّ تْلیذ برخی ػولیات یک هذل دیجیتالی از ایي زهیٌَ را فراُن کٌین 

 پرّژٍ فْق الزم است هراحل زیر را اًجام دُیذ :

 

کَ دارای هختصات ُای سَ بؼذی ) طْل ّ ػرض ّ ارتفاع ( ُست از فایلی از ًقاط برای ایي پرّژٍ 

برای ساخت هذل دیجیتالی استفادٍ خْاُین کرد بٌابرایي الزم است بَ کاربر اجازٍ دُیذ ایي دادٍ ُا را در 

 یک جذّل بخْاًذ ّ رخیرٍ کٌذ .

با هختصات دّ بؼذی ) طْل ّ ػرض ( ایجاد در هرحلَ بؼذی بایذ ساختار دادٍ تیي را با استفادٍ از ًقاط 

در حالی کَ هقادیر ارتفاػی را با راش ُای هربْطَ هرتبط هی کٌیذ. بذیي ترتیب رّابط تْپْلْژیکی کٌیذ 

 بیي راش ُای هذل دیجیتالی زهیي خْد برقرار خْاُیذ کرد.

 

 ترسیم مدل سه بعدی :

در ایي هرحلَ فقط شبکَ هثلث ُای ًا هٌظن را بَ صْرت سَ بؼذی ترسین هیکٌین بٌابرایي رّابط 

با ایي ػول تغییر ًوی کٌذ. جابجایی ّ چرخش ّ هقیاش ًیس در سطح جِاًی برای هذل اػوال تْپْلْژیکی 

در فاصلَ  در ًظر هی گیرین کَ ًاظرّ اتصال بیي راش ُای هثلث بٌذی را تغییر ًوی دُذ.  هی شْد  

ّاحذ از صفحَ قرار دارد ایي برًاهَ بایذ بَ کاربر اجازٍ دُذ ػولیات زیر را     (Xmin + Xmax) / 2  

 در هذل سَ بؼذی اًجام دُذ :

X درجَ حْل هحْر  09چرخش   

 y درجَ حْل هحْر 069چرخش   

Z درجَ حْل هحْر 09چرخش   

X , Y , Z جابجایی در جِات 

 تغییر هقیاش

    

بایذ بَ کاربر اجازٍ دُذ توام ًتایج بَ دست آهذٍ را در صفحَ هشاُذٍ کٌذ. ایي برًاهَ  

 

کٌیذ:برای ًْشتي کاهٌت ُا در ُذایت ُر تابغ بَ هذل ًوًَْ زیر ًگاٍ  ُا:تحْیل کذ با کاهٌت   
'---------------------------------------- 
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