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 تٌِبیی ُب ثَ ًبم خذاًّذگبر

...... اّطت کَ  تٌِب هزا هیفِوذ

 

: آهْسع طزادی پزٍ پوپ تْطط ًزم افشار کتیب

.... ثب طالم خذهت ػوب دّطتبى ػشیش

طزح اؿلی ایي پزٍ هزثْط ثَ درص طزادی هبػیي ثَ . ایي آهْسع تْطط ثٌذٍ دْل هذْریت طزادی یک پزٍ پوپ تِیَ ػذٍ اطت

خْػجختبًَ یب . کوک کبهپیْتز هٌِذص فزاهزسی در داًؼگبٍ آساد هؼِذ ثْد کَ ثَ ؿْرت توزیي ثَ داًؼجْیبى دادٍ هی ػذ

هتبطفبًَ ایي توزیي ثَ ثٌذٍ ّاگذار ػذ ّ ایي آهْسع ُن تٌِب ًکتَ ای ثْد کَ ثٌذٍ تْاًظتن ػالٍّ ثز اًجبم توزیي ُبی خْدم، 

... الجتَ اهیذّارم...تِیَ ًوبین ّ در اختیبر دّطتبى دیگز قزار دُن تب ػبیذ کوک کْچکی کزدٍ ثبػن
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فقط یکن ثبیذ ثَ . اگز ثب کتیب کبر کزدیذ کَ خْة ثِتزٍ ّلی اگز ُن آًچٌبى اس کتیب طز درًویبریذ هیتًْیذ اس ایي آهْسع اطتفبدٍ کٌیذ

... گزچَ هي توبم تالػن رّ کزدم تب آهْسع طزادی ایي پزٍ ثظیبر رادت ثبػَ. خْدتْى سدوت ثذیذ

. ایي آهْسع ثَ ؿْرت گبم ثَ گبم تْطط تـبّیز اس هزادل هختلف تِیَ ػذٍ اطت پض ثب هب ثبػیذ

 

.... ًبهی ثزای قطؼَ خْد ّارد ًوْدٍ ّ اداهَ دُیذ...... اثتذا ثَ هذیط پبرت ثزّیذ
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پٌجزٍ پبرت را در سیز هؼبُذٍ هیکٌیذ 

 

....  را طوت چپ اس ًوْدار درختی اًتخبة ًوْدxyٍؿفذَ 

 

...  ثزّیذSketch کلیک ًوبییذ تب ثَ هذیط دّ ثؼذی Sketchثؼذ اس اًتخبة ؿفذَ ثز رّی آیکْى 
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 را در ػکل سیز هؼبُذٍ هیکٌیذ Sketchهذیط دّثؼذی 

 

... اس ًْار اثشار سیز آیکْى تزطین دایزٍ را اًتخبة ًوْدٍ ّ ػزّع ثَ کؼیذى دایزٍ ُبی سیز ًوبییذ
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....  رطن ًوبییذ276دایزٍ ای اس هزکش ثَ ػؼبع 

 

ایي آیکْى ػوب را ...  خبرج ػْیذSketchّ طپض تْطط آیکْى خزّج اس هذیط ......  اس هزکش رطن ًوْد64ٍدایزٍ ای دیگز ثَ ػؼبع 

.... ثَ هذیط پبرت ثبس هیگزداًذ
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دّ دایزٍ تزطیوی ػوب در هذیط پبرت ثَ ػکل سیز هیجبػذ 

 

 تزطیوی اطتفبدٍ ًوبییذ Sketchثزای دجن دُی ...  کَ در ػکل سیز هؼبُذٍ هیکٌیذMulti-Padاس اثشار 

 

هؼخـبت را ُوبًٌذ ػکل ّارد ًوبییذ 

....... 12 در ًظز ثگیزیذ ّ ثزای ططخ پبییي تز ارتفبع 200 را Padثزای اطتْاًَ ّطط هی ثبیظت ارتفبع 
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.... ػکل سیز ًتیجَ کبر خْاُذ ثْد

 

ّ ػؼبع ... ثزای ایٌکبر اس اثشار فیلت کَ در ػکل سیز آّردٍ ػذٍ اطتفبدٍ هیکٌین.... هذل تقبطغ ایي دّ اطتْاًَ را فیلت هیشًین

....  درًظز هیگیزین3فیلت را 

 

... ثزای اطتفبدٍ اس دطتْر هیجبیظت هذل فیلت خْردى را هؼخؾ ًوبییذ
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کلیک ًوبییذ تب ثَ هذیط تزطین رفتَ ّ ثز رّی  Sketchدر اداهَ ثبیذ ططخ پبییٌی را اًتخبة ًوبییذ ّ ثز رّی آیکْى ......ًتیجَ کبر

... ططخ اًتخبثی ًوبیی اس تیغَ را ثکؼین

 

ثزای ایي کبر کبفی اطت ... ثب اطتفبدٍ اس اثشار تزطین ًقطَ ػزّع ثَ تزطین دّ ًقطَ ثزای هؼخؾ کزدى هْقؼیت تیؼَ ُب هیکٌین

ًقبطَ تزطیوی هب دّ ػذد اطت ...هختـبت ًقبط را ُوبًٌذ ػکل ّارد ًوبییذ
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: اّلیي ًقطَ

 

: دّهیي ًقطَ

 

. در دیي کبر اگز ًوب کوی ثب ساّیَ ثزای ػوب ًؼبى دادٍ ػذٍ اؿال طزدرگن ًؼْیذ: تْجَ

ػوب هی تْاًیذ ثب کلیک ثز رّی دّ آیکْى سیز ُوْارٍ جظن را ػوْد ثز دیذ خْد ّ ًوبیغ کل جظن را ثزای خْد اهکبى پذیز 

... ًوبییذ

 

ػوب هیتْاًیذ ًقبط را ًظجت .... تْطط آیکْى سیز هیتْاًیذ ایي کبر را اًجبم دُیذ.... ػوب هیجبیظت ًقبط تزطیوی خْد را هقیذ کٌیذ

... ثَ ُن ّ ًظجت ثَ هذْر ُبی هختـبت ًوًَْ کبر هقیذ کٌیذ
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. توبهب طجش گزدد...ػکل ػوب ثؼذ اس هقیذ ػذى کبهل هی ثبیظت ثَ ػکل سیز درآیذ

 

دبل هیجبیظت ایي ًقبط را ثَ ؿْرت الوبى ُبی اطتبًذارد درآّریذ تب ثزای تزطیوَ دّثؼذی ػوب در ٌُگبم دجن دُی هؼکل ثَ 

ثزای ایٌکبر کبفیظت دّ ًقطَ را اًتخبة ًوْدٍ ّ ثز رّی ...  اطتفبدٍ هیکٌیذStandard Elementثزای ایي کبر اس آیکْى .... ّجْد ًیبّرد

... آیکْى سیز کلیک ًوبییذ پض اس ایي کبر کلیکی ثز گْػَ ؿفذَ ًوبییذ تب تزطیوَ ُبی ثؼذی ػوب ثَ ؿْرت خط چیي در ًیبیذ

 



HiMech.wordpress.com 
 

ثزای ایي کبر ُوبًٌذ قجل ثز رّی آیکْى تزطین دایزٍ .... دبل هی ثبیظت دّ دایزٍ کَ اثتذا ّ اًتِبی تیغَ پزٍ هیجبػٌذ را رطن ًوبییذ

دایزٍ ُب هیجبیظت . کلیک ًوْدٍ ّ فقط دقت ًوبییذ ُز دایزٍ را رّی ُوبى ًقبطی کَ در هزدلَ قجل رطن ًوْدٍ ایذ تزطین کٌیذ

. طجش رًگ گزدًذ کَ ایي ًؼبًگز هقیذ ثْدًؼبى اطت

 

 ُوبًٌذ ػکل سیز در رّی 100در اداهَ ثبیظتی دایزٍ ای ثَ ػؼبع .... هؼخـبت تزطیوی دایزٍ ُب در ػکل ثبال هؼخؾ اطت

ثزای ایي کبر اس دطتْر هقیذ ... ایي دایزٍ ثبیذ ثَ دّ دایزٍ قجلی هوبص خبرجی گزدد... ایي ؿفذَ ثَ ؿْرت دلخْاٍ رطن ًوبییذ

طبسی اطتفبدٍ هیکٌین 
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قجل اس هقیذ طبسی اثتذا دّ دایزٍ ای کَ هیخْاُین هوبص خبرجی گزدًذ را اس ُوبى طوتی کَ هیخْاُین ثَ ُن هتـل گزدًذ 

.... هؼخؾ هیٌوبیین

 

ثز رّی آیکْى هقیذ طبسی کلیک ًوبییذ 

 

... گشیٌَ هوبص کزدى را اًتخبة ًوبییذ
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. هؼبُذٍ هیکٌیذ کَ ایي دّ دایزٍ را اس خبرج ثز ُن هوبص کزد

 

..  ُن ُویي کبر ُب را تکزار کٌیذ تب هوبص خبرجی گزدًذ100ثزای دایزٍ ثؼذی ّ  دایزٍ ػؼبع 

 

 دلخْاٍ در ؿفذَ رطن ًوبییذ طپض ایي دایزٍ را ُوبًٌذ قجلی ثَ دّ دایزٍ کْچک هوبص کٌیذ هٌتِی 80دایزٍ ای دیگز ثَ ػؼبع 

.... ایي ثبر ثبیظتی دّ دایزٍ کْچ را اس طوت دیگزػبى اًتخبة کٌیذ تب ثب دایزٍ جذیذ هوبص اس طوت دیگز ، گزدًذ
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. ثزای ایي کبر اس پبک کي اطتفبدٍ کٌیذ تب خطْط هٌذٌی اضبفَ را پبک ًوبییذ. دبل هیجبیظت ػکل خْد را اؿالح ًوبییذ

 

... ثب کلیک ثز رّی ایکْى کبفی اطت تب هْرد دذفی خْد را اًتخبة کٌیذ

 

خطْط را پبک کٌیذ تب ثَ ػکل سیز ثزطیذ 
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دبل تٌِب تْاًظتین تزطیوی دّثؼذی اس تیغَ پزٍ را .. ػکل سیز را هؼبُذٍ هیکٌیذ.... تْطط آیکْى خزّج ثَ هذیط پبرت ثزّیذ

... ًْثت دجن دُی اطت... ثذطت آّرین

 

... ّ کلیک ًوبییذ....  را ثیبثیذPadآیکْى 

 

 تزطیوی در گبم پیؼیي اًتخبة ًوبییذ ّ اداهَ Sketchپزّفبیل ثزای دجن دُی را ُوبى . ارتفبع دجن دُی را هؼخؾ ًوبییذ

... دُیذ
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... ػکل سیز ًتیجَ خْاُذ ثْد

 

.... تْطط آیکْى تکثیز دایزّی ػکل کَ در ػکل سیز هؼبُذٍ هیکٌیذ ایي کبر را اًجبم خْاُین داد.... دبل ثبیظت آًزا تکثیز کٌین
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....  تیغَ ػوب تزطین ػًْذ8هؼخـبت را ُوبًٌذ ػکل ّارد ًوبییذ تب 

 

... ًتیجَ کبر ُوبًٌذ ػکل سیز خْاُذ ثْد
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ُوبًٌذ ػکل سیز .... دبل ططخ ثبالیی یکی اس ایي تیغَ ُب را اًتخبة ًوْدٍ ّ اداهَ دُیذ

 

ُوبًٌذ ػکل سیز قطؼَ را در هذیط تزطین ...  ثشًیذ تب ثَ هذیط تزطین رفتَ ّ ػزّع ثَ تکویل جظن ًوبیینSketchثز رّی ایکْى 

.... هیجیٌین

 

ُوبًٌذ ػکل سیز ػزّع ثَ تزطین طَ دایزٍ ثب ػؼبع ُبی هتفبّت هیٌوبیین 

 96....114....276...ػؼبع ُب ثَ تزتیت ػجبرتٌذ اس
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ُوبًطْر کَ قجال تْضیخ دادٍ ػذ اس آیکْى ...  ثیزّى هیآیین ّ ػزّع ثَ دجن دُی ایي تزطیوَ هیٌوبیین Sketchاس هذیط 

Multi-Padرا ُوبًٌذ ػکل سیز ثَ آى هیذُین12 ّ 84ّ ارتفبع ُبی ...  اطتفبدٍ هیٌوبیین  ....

 

 ....ػکل سیز را ًتیجَ کبر خْاُین گزفت
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 رفتَ ّ اداهَ تزطین را ػزّع Sketchثز رّی ططخ ثبالیی ُوبًٌذ ػکل سیز کلیک کزدٍ ّ آى را اًتخبة هی ًوبیین ّثَ هذیط 

... دبل ًْثت ثَ تزطین تیغَ ُبی رّیی پزٍ پوپ اطت.... هیکٌین
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.... ػزّع ثَ تزطین ًقبط ُوبًٌذ قجل ثزای هؼخؾ ًوْدى هکبى تیغَ هیکٌین

.... ثب هؼخـبت ػکل سیز: ًقطَ اّل

 

: ًقطَ دّم
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 ایي دّ ًقطَ را ثَ ؿْرت خط چیي تجذیل Standard Elementتْطط اثشار .... ًقبط طجش ُظتٌذ ّ ًیبسی ثَ هقیذ طبختٌؼبى ًیظت

.... کزدٍ تب هؼکلی ثزای تزطین ُب ثَ ّجْد ًیبّرًذ

 

دّ دایزٍ ثَ هزکشیت ُویي ًقبط رطن ًوْدٍ  

...  ُوبًٌذ ػکل سیز12 ّ 20ثب ػؼبع ُبی 

 

 رطن ًوْدٍ ّ دایزٍ ثشرگتز را اس طوت خبرج ّ کْچکتز را اس طوت داخل هوبص 78 ّ 104ُوبًٌذ قجل دّ دایزٍ ثشرگ  ثب ػؼبع ُبی 

.... ػکل سیز ًتیجَ کبر ثؼذ اس پبک کزدى خطْط اضبفی اطت...ثب دّ دایزٍ کْچکتز هیٌوبیین
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.... ػکل سیز ًتیجَ کبر ػوب تب دبل اطت... پض اس تزطین ػکل ثبال ّ خزّج ثَ طوت هذیط پبرت

 

....  دجن دادٍ ّ ثَ ػکل پبییي کَ پض اس دجن دادى اطت خْاُین رطیذPadتزطیوَ هْرد ًظز را تْطط اثشار 
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 ػذد 4تؼذاد ..... ُوبًٌذ قجل ایي تیغَ را ُن تْطط تکثیز دایزّی تکثیز هیٌوبیین

 

 3ثب ػؼبع ... ثَ ؿْرت دلخْاٍ هیتْاًیذ هذل تقبطغ اطتْاًَ ثیزًّی را ثب ططخ ثبالیی فیلت ثشًیذ
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...  کَ هخـْؽ ایجبد طْرار اطت اطتفبدٍ هیٌوبیینHoleاس آیکْى ..... دبل ًْثت ثَ ایجبد طْرار هیبًی رطیذٍ

 

.... فقط ثؼذ اسکلیک ثز رّی آیکْى ططخ ثبالیی کَ هیخْاُیذ ثز رّی آى طْرار را ایجبد ًوبییذ اًتخبة کٌیذ
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هِوتزیي هظئلَ در اثتذا هذل هزکشیت ایي طْرار اطت کَ ػوب ثبیظتی ثزای .ثزای ػوب پٌجزٍ ای ثَ ؿْرت سیز ثبس خْاُذ ػذ

..... کتیب تؼزیف کٌیذ تب اس هزکش ایي طْرار را ثشًذ 

ثب کلیک ثز رّی اى ثَ .  کَ در ػکل سیز هؼخؾ ػذٍ اطت اقذام کٌینSketchثزای تؼزیف هذل هزکشیت طْرار ثبیظتی اس ػکل 

 رفتَ ّ ثب اًتخبة ًقطَ ّ دایزٍ ثیزًّی اطتْاًَ سیزی هیتْاًیذ دطتْر قیذی ُن هزکش ثْدى ُز دّ را ؿبدر ًوبییذ تب Sketchهذیط 

..... هزکش طْرار قطؼَ اس هزکش اطتْاًَ هیبًی رد ػْد

 

....... ُن قیذ کزدى هزکش طْرار ّ اطتْاًَ خبرجی

 

...  ثَ تٌظیوبت طْرار ثزخْاُیذ گؼتSketchثؼذ اس ایي کبر ثب خزّج اس هذیط 
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..... ػکل سیز ثیبى کٌٌذٍ هذیط پبرت اطت

 

....  اًتخبة کٌیذCounterboredاس طزثزگ دّم هذل طْرار را ثَ ؿْرت ػکل 

.... اًذاسٍ ُبی طْرار را در اداهَ ُوبًٌذ ػکل ُب ثذُیذ

 

... ایي اًذاسٍ ُب ثزای قظوت ثبالیی طْرار اطت
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 (ایي قظوت هزثْط ثَ ُوبى طزثزگ اّل اطت)ایي اًذاسٍ ُب ثزای قظوت پبییي طْرار اطت

اگز اخطبر دیذیذ سیبد ًگزاى ًؼْیذ چًْکَ خطبُب در فزق .... تزتیت ّرّد ثزای کتیب هِن اطت... در ّرّد اطالػبت کوی دقت کٌیذ

..... ثیي اًذاسٍ در هؼخـبت طْرار اطت

 

.... ایي ُن آخزیي دزکت کَ ثز رّی قطؼَ اًجبم دادین
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...... ثب تؼکز اس تْجَ ػوب

 ػذ؟ خْاُذ چَ هزگن اس پض داًن ًوی

 طبخت؟ خْاُذ چَ اًذاهن خبک اس گز کْسٍ ثذاًن خْاُن ًوی

 .طبسد طْتکی گلْین خبک اس کَ هؼتبقن، ثظیبر ّلی

 ثبسیگْع ّ گظتبر کْدکی دطت ثَ ثبػذ طْتکی گلْین

 درپی، ّپی یکزیش اّ ّ

 ثفؼبرد، طخت گلْین ثز را خْدع گزم دم

 .طبسد تز آػفتَ را خفتَ خفتگبى خْاة ّ

 را هزگجبرم طکْت درهي، ثؼکٌذ طبى ثذیي

. 

دکتز ػلی ػزیؼتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تِیَ ّ تٌظین  

هذظي هالیجزدی 

داًؼجْی هٌِذطی هکبًیک 

داًؼگبٍ آساد اطالهی هؼِذ 

Mohsen.ciw@gmail.com 

 

 


