
تسن اهلل الزحوي الزحین 

: همذهِ هتزجن

. خَتن دٍستاى خذهت ًثاضیذ خستِ ٍ سالم ػزؼ تا

 ایي هطلة درتارُ .تزاتَى تزجوِ وٌن،  سحوتص را وطیذُ تَد emule در  وِ اهزٍس تػوین گزفتن تا هطلثی وِ یىی اس دٍستاى خَدهَى

تِ طَر . طزاحی چزخذًذُ تِ ٍسیلِ وتیا هیثاضذ الثتِ ًِ ّز چزخذًذُ ای تلىِ چزخذًذُ سادُ وِ تَسط اًذاسُ ّای دلیك طزاحی ضذُ تاضذ

 فمط یه یادآٍری وزدُ تاضن ایٌىِ ایي هطلة تزای افزادی است وِ یىسزی اطالػات همذهاتی درتارُ وتیا داضتِ .خالغِ یه چزخذًذُ ٍالؼی

 .تاضٌذ ٍلی هي تا حذ اهىاى آى را تزای ّوِ سادُ وزدم هتاسفاًِ خالی اس اضىال ًیست پس هزا ػفَ وٌیذ

 ًتَاًستن آًچٌاى هطلثی پیذا google ٍ yahooهتاسفاًِ در .  هي تِ دًثال یادگیزی طزاحی چزخذًذُ تِ طَر دلیك تَدم"تِ گفتِ ًَیسٌذُ 

 لزار emule ّواًٌذ shareٍ خیلی هطتالن تا ًتایج واری ام را در ًزم افشارّای . وٌن ایي تَد وِ تا توزیي سیاد تَاًستن تِ ایي ّذف تزسن

 ".تِ ضوا ّن ّویي تَغیِ را هیىٌن سیاد خَد خَاُ ًثاضیذ.دّن تا ّوِ استفادُ وٌٌذ

:  هی پزداسینچرخدنده سادهحال تِ طزاحی یه 

اضافِ  ) چزخذًذُ ّا را یاد داریذ،تٌاتزایي ضوا هطخػات پایِ .در ایي آهَسش فزؼ ضذُ وِ ضوا یه اطالػات پایِ اس طزاحی چزخذًذُ ّا داریذ

 اگز ّن سیاد آضٌایی ًذاریذ هیتَاًیذ هطالثی ارسضوٌذ در ایٌثارُ اس سایت. ( هخػَظ طزاحی چزخذًذُ هی تاضذ2درس طزاحی اجشا : هتزجن 

www. Bostongear.com تذست آٍریذ  .

rb - base cylinder radius   (ضؼاع دایزُ هثٌا)

r - pitch circle radius (ضؼاع دایزُ گام چزخذًذُ)   

rk - outside circle radius   (ضؼاع دایزُ سز دًذُ)

rf - root radius 

a - pressure angle (20deg ) (ساٍیِ فطار)  

m - modulo (in our example 20) m=p/3.14159 where p is circular pitch   (هذٍل)

2r=m*z 

z - number of teeth (in our example 20 ) (تؼذاد دًذاًِ)  

 

 



: ٍلتی وتیا را اجزا وزدیذ تِ آدرس سیز تزٍیذ

TOOLS- > OPTIONS- > Infrastructure- > Part Infrastructure 

 . تشًیذParamteres ٍ Relations تیه  Display ٍ در ستاًِ

 

 را With value ٍWith formula تیه Parameters and Measures   تخص Options-> Generalسپس در 

 . تشًیذParameters Tree Viewدر لسوت   

 



 . تزٍیذGenerative Shape Designاالى دیگِ ٍلتطِ تِ هحیط 

 

 :ضوا چیشی ضثیِ ایي خَاّیذ دیذ

 

 



 : را تیزٍى آٍریذKnowledgeًَار اتشار 

 

 ّا چزخذًذُ طزاحی در هْن اتشار دٍFog ٍ F(x).  ر اًتخاب وٌیذFog آیىَى Tableسپس تا ولیه تز رٍی فلص وَچه وٌار آیىَى 

 :ّستٌذ

 

 

 

 

 



 

 . اًجام هیذّینF(x) ایي وار را تا ولیه تز رٍی آیىَى .خَب حاال ٍلتطِ وِ تؼضی اس پاراهتزّای اغلی چزخذًذُ را تؼزیف وٌین

 

 ،  real ًَع پاراهتز خَد را  (Parameter type) اتتذا در لسوت.  دیذیذFormulas: Part1ٍلتی ضوا پٌجزُ تاالیی یا ّواى 

length یا angleطثك ّز پاراهتز تزای آى یه یىا اًتخاب هیىٌین تزای هثال تزای . اًتخاب وٌیذz ٍ m اس real تزای ٍ a اس angle ٍ 

 پاراهتز جذیذ ایجاد وٌیذ، تزای توام New Parameter of Type   تا ولیه تز رٍی  . استفادُ وٌیذlength اس  rتزای ضؼاع ّای 

 .(ّواًٌذ ضىل)پاراهتز ّا ایي وار را هیىٌین

 



 . فزهَل ٍارد ًوَدُ ٍ اسن گذاریطاى هیٌوائینr, rb, rk, rfتزای  .ٍلتی پاراهتزّا را ٍارد وزدیذ حال هَلغ ٍارد ًوَدى چٌذ فزهَل است

 

.  استفادُ وٌیذAdd Formulaتزای دادى فَرهَل اس دووِ .فَرهَل ّا را اس رٍی ًوَدار درختی تخَاًیذ یا اس رٍی ضىل، داخل پٌجزُ

 ًام اٍل لاًَى تزای. وٌیذ ولیه fog رٍی تز(. دًذُ تؼذی 2 ضىل )وٌین تؼزیف را چزخذًذُ ایٌَلَت law اس استفادُ تا وِ رسیذُ ایي ٍلتِ

X  ٍ  ًام دٍم لاًَى  تزای Y  فزهَل سپس وزدُ تؼزیف هطخع ًَع تا را ّا پاراهتز اتتذا (تزای ٍرٍد لاًَى)ضذُ تاس پٌجزُ در ، وزدُ اًتخاب 

 .تٌَیسیذ ػىس تزتیة تِ را ّا

 

Y=(rb*cos(t*PI*1rad))+((rb*t*PI)*sin(t*PI*1rad)) 

 



x=(rb*sin(t*PI*1rad))-((rb*t*PI)*cos(t*PI*1rad)) 

 ووه ها تِ ایٌَلَت هٌحٌی وطیذى تزای لَاًیي ایي. (لثل ّواًٌذ.)وٌیذ استفادُ fog دستَر اس دیگز یىثار ضىل ّواًٌذ ّن تؼذی فزهَل تزای

  اگز.هیطَد استفادُ دًذاًِ پزٍفیل تزای ٍ است هواس هثٌا دایزُ تز ّویطِ وِ ّستٌذ خطی تِ هتؼلك وِ است ًماطی سیز خط ایٌَلَت. وٌذ هی

 .وزد ًوی ایي چزخذًذُ وار تَدًذ ضذُ وطیذُ راست خط وِ تا داضتٌذ ّایی پزٍفیل ّا دًذُ

 

 .تاضیذ داضتِ درختی ًوَدار ّوچٌیي تایذ ضوا لَاًیي دادى اس تؼذ

 



 تز رٍی ًمطِ ولیه  Generative Shape Designدر هحیط . حال ٍلتطِ وِ ضزٍع تِ ایجاد ًماطی تزای هٌحٌی ایٌَلَت وٌین

 . را اًتخاب وٌیذ…Edit Furmula راست ولیه وٌیذ ٍ گشیٌِ  H را اًتخاب وٌیذ در هٌَی ظاّز ضذُ در لسوت xy سپس غفحِ .وٌیذ

 

 .ضَیذ هَاجِ هی edit furmula ضوا تا پٌجزُ

 

: در وادر هخػَظ تایپ وٌیذ



Relations\X .Evaluate(0) 
: تا ایي تفاٍت وِ در آى تِ جای ػثارت تاال تایپ وٌیذ.  اًجام دّیذVتَجِ وٌیذ ّویي وار را ًیش تزای 

 

Relations\Y .Evaluate(0) 

 

 

 

 



تذیي هؼٌی وِ تزای ًمطِ اٍل اس . ضوا ضاّذ ضىل سیز خَاّیذ تَدEvaluate(0.5). تا Evaluate(0.1). ایي هزاحل تزای رتؼذ اس تىزا

ًمطِ را 6  ولیه وٌیذ ٍ Splineتز رٍی آیىَى .  اداهِ هی دّین0.5 تا  0.2 ٍ تزای تؼذی اس 0.1 استفادُ وزدیذ تزای ًمطِ تؼذی اس 0

 .هطخع وٌیذ

 

.  آى را تثیٌیذsketcherایٌَلَت ضوا ساختِ ضذُ هیتَاًیذ در هحیط 

 



 رفتِ ٍ در sketch تِ هحیط sketcher ولیه وزدُ تا استفادُ اس آیىَى  xy اتتذا تز رٍی غفحِ .اس ایٌجا تِ تؼذ تالی هزاحل سادُ است

 Sketch اس ًَار اتشار Construction/Standard Elementآًجا  تز رٍی هزوش ًمطِ ای رسن وزدُ ٍ تا استفادُ اس آیىَى 

tools تذیي غَرت وِ ًمطِ را اًتخاب وٌیذ ٍ آیىَى هَرد  (وِ در هحیط ّای دیگز هطىل تِ ٍجَد ًیاٍرد ) ًمطِ هَرد ًظز را خط چیي وٌیذ

 .ًظز را ولیه وٌیذ

 

 

 

 

 

 

 



فزهی وِ در پیص رٍ .   دایزُ هثٌا را تىطیذGenerative Shape Design اس هحیط تیزٍى آهذُ ٍ تا استفادُ اس آیىَى دایزُ در هحیط 

 تا را آى ضؼاع دایزُ، تزای ضذُ ظاّز فزم  در.ًمطِ هثٌا را ّواى ًمطِ تزسیوی در هزوش اًتخاب وٌیذ. ظاّز هی ضَد را تِ غَرت ضىل پز وٌیذ

 .وٌیذ اًتخاب Edite Formula ، rb اًتخاب ٍ( لثل ّواًٌذ)ضؼاع هحل در راست ولیه

 

ایٌىار را اًجام .  وِ در ضىل سیز هؼلَم استextrapolateتا تَجِ تِ آیىَى .  آى رسیذُ extrapolateحال هَلغ تزًٍیاتی ایٌَلَت یا

 1.5*(rb-rf): رهَلٍف .(...ّواى راست ولیه ٍ )تزای طَل تزًٍیاتی اس فزهَل سیز استفادُ وٌیذ. هیذّین

 



ضوا تایذ یه غفحِ ایجاد وٌیذ وِ تا ساٍیِ ًسثت تِ غفحات اغلی تاضذ ایي ساٍیِ اس .االى دیگِ هیتًَیذ تفْویذ تا االى چیىار داضتیذ هی وزدیذ

ایي غفحِ . ایي غفحِ تزای لزیٌِ وزدى پزٍفیل سز دًذُ است.  درجِ هیثاضذ4.5 تذست هی آیذ وِ تزاتز inv(360/z)/4طزیك فَرهَل 

 رفتِ ٍ اس zx در غفحِ  sketcher تزای ایجاد ایي هحَر لثال تِ هحیط ) تایذ ایجاد ًوَدچزخطی حَل هحَری Zxرا تایذ ًسثت تِ غفحِ 

 را rfدایزُ . (اس ایي هحَر تزای ایجاد غفحِ هَرد ًظز تِ ػٌَاى هحَر چزخص استفادُ هیىٌین. طزیك خط چیي تزای خَد هحَری تؼزیف وٌیذ

. تِ ضىل سیز خَاّیذ رسیذ.  اسفادُ ًوائیذrfتِ ّواى طزق لثلی فمط تِ جای ضؼاع اس فزهَل . ًیش ایجاد ًوائیذ

 

.  در ّواى هحیط وِ تا آیىَى دایزُ ّوخاًِ است استفادُ وٌیذcorner سپس تزای درآٍردى گَضِ اس آیىَى یذ،رسن وزد وِ  را  rfدایزُ 

.  استفادُ وٌیذ5 یا 4 تزای ضؼاع وزًز اس :پٌجزُ سیز را خَاّیذ دیذ

 



 .تِ ایي ضىل خَاّیذ رسیذ

 

 :( وٌیذokدٍ خطی را وِ تا فلص هطخع وزدم اًتخاب وٌیذ سپس ) ًْایت خَاّیذ داضت در استفادُ وٌیذ trimٍحال اس 

 



 

.  تا استفادُ اس غفحِ ای وِ در تاال تؼزیف وزدین.دًذاًِ ّا در حال ضىل گزفتٌذ. استsymmetryحال هَلغ لزیٌِ وزدى تا 

 

 



 : تزای تذست آٍردى ضىل دًذاًِ ّا استفادُ وٌیذtrim را ایجاد وزدُ ٍ اس rkدایزُ 

 

Circular patternیا تىثیز دایزٍی دًذاًِ ّا : 

 



 

 تزداضتِ تاضذ manifold ,consistencyدلت وٌیذ وِ تیه .  وزدى دًذاًِ ّا رسیذjoinُچزخذًذُ االى تمزیثا ضىل گزفتِ هَلغ 

 .ّواًٌذ ضىل

 



دلت وٌیذ تا لسوت ّای خارجی را اًتخاب وٌیذ ٍ داخلی . (ّواًٌذ ضىل). تزای تزداضتي لسوت داخلی سیز دًذاًِ ّا استفادُ وٌیذtrimحال اس 

 . پان ضًَذtrimسیزسز دًذُ ّستٌذ سفیذ تواًٌذ تا تَسط  ّا وِ

 

 (تِ ػْذُ خَدتاى)-  یه چزخذًذُ را تِ طَر دلیك داریذ ّز وار وِ هیخَاّیذ هیتَاًیذ اًجام دّیذsketchحال ضوا 

 



ٍالؼا تزاش سحوت وطیذم چَى فایل اغلی یا ستاى اغلی اٍى ووی حزفِ ای تَضیح دادُ . خَب تچِ ّا ایٌن اس آهَسضی وِ تزاتَى تزجوِ وزدم

. تَد ٍ تٌذُ غلظتص را پاییي آٍردم ٍ هَرد دیگِ ایٌىِ ػىس ّاش تی ویفیت تَد وِ تزاتَى تا ویفیتص وزدم یؼٌی اس اسىزیي خَدم تزداضتن

. تِ لَل ًَیسٌذُ ایي هطلة خَد خَاُ ًثاضیذ. ضوا ّن تا هیتَاًیذ ایي آهَسش را پخص وزدُ تا دیگزاى اس آى استفادُ وٌٌذ

 

اینم چنذ سخن از معلم، استاد، انسان بسرگ دکتر علی شریعتی 

:پطتىار  

. وٌذ حزوت آب جزیاى طزف اس هیتَاًذ ّن ای هزدُ هاّی ّز ٍگزًِ است السم جزات ٍ لذرت رٍدخاًِ هخالف سوت تِ ضٌاوزدى تزای

 

: درتارُ اغالح فىز اس دوتز ػلی ضزیؼتی

پزسیذ ضزیؼتی ػلی دوتز غویویت ٍ غذالت هؼلن اس گزی هػاحثِ سهاًی   

؟ تپَضاًین اهزٍس سى تِ را لثاسی چِ ضوا ًظز تِ   

 چِ وِ هیگیزد تػوین خَد اٍ وٌیذ اغالح را سى فىز . ًوائیذ اهزٍس سى تي تز ٍ تذٍسیذ لثاسی ًویخَاٌّذ : گفتٌذ جَاب در ضزیؼتی ػلی دوتز

. اٍست تزاسًذُ لثاسی

 

:هذّة  

 .تاضن داضتِ خذایی آًىِ تذٍى تَدم هذّثی ّا سال هي ٍ وزد هي تا هحیط وِ تَد سٌگیٌی ضَخی هذّة

 

 ....تِ اهیذ دیذار

 1388تْار 
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