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مربی دانشکدۀ طراحی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز

محمدعلی حدادیان

اصول مدلسازی
با تکنیک الیهگذاری
در فرایند طراحی
محصول
چکیده

هـدف از سـاخت مدلهـا و پروتوتایپهـا ،تجسـم سـهبعدی و فیزیکـی هرچـه بهتـر
کانسـپتهای شـکلگرفته در فراینـد طراحـی محصـول اسـت تـا بدینترتیـب بتـوان بـا
اطمینـان بیشـتری بـه مراحـل بعـدی و درنهایت تولید محصـول طراحیشـده گام نهاد.
درواقـع سـاخت مـدل و پروتوتایـپ روشـی اسـت بـرای کنتـرل کیفیـت فراینـد طراحـی و
کسـب اطمینـان از موفقیـت کانسـپتهای توسـعهیافته .در فراینـد طراحـی محصـول،
کهـا و متریالهـای مختلـف بـا توجـه بـه در نظـر گرفتـن مسـائلی همچـون
از تکنی 
هزینـه ،زمـان ،در دسـترس بـودن متریـال ،مقیـاس ،کیفیـت و هـدف موردنظـر طـراح،
پیـشرو سـعی شـده اسـت
لهـای صنعتـی اسـتفاده میشـود .در مقالـۀ
در سـاخت مد 
ِ
تکنیـک الی هگـذاری کـه یکـی از چنـد تکنیـک پرکاربـرد طراحـان محصـول جهـت عینیـت
بخشـیدن بـه اید ههـا و کانسپتهایشـان اسـت ،معرفـی و بهصـورت گامبـهگام آمـوزش
داده شـود .ازجملـه قابلیتهـای ایـن تکنیـک که آن را مناسـب مدلسـازی محصوالت
صنعتـی میکنـد عبارتانـد از :هـر فرمـی با هـر درجۀ از پیچیدگی چه بهصـورت توپر و چه
ب هصـورت توخالـی (پوسـتهای) و بـا هـر مقیاسـی بـا ایـن تکنیک قابلیـت سـاخت دارند.
هـر متریالـی کـه بهصـورت ورق بـوده و بتوان آن را با ابزارهای معمول ،برادهبـرداری کرد در
این تکنیک قابلاسـتفاده اسـت .مدل ،بسـته به ضخامت ورق استفادهشـده میتواند
دقت ابعادی موردنظر طراح را تأمین کند .در پایان ،نمونۀ مدلهای کارشده با تکنیک
الی هگـذاری ب هصـورت تصویـری و همـراه بـا توضیحـات مختصـر آورده میشـود.

کلیدواژهها
طراحی محصول ،مدلسازی ،تکنیک الیهگذاری

a.haddadian@tabriziau.ac.ir
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طی روند طراحی ،طراح بهناچار به وسایلی جهت بیان کردن ذهنیتها و ایدههایش به دیگران به روشی دقیق و مختصر احتیاج دارد .این
وسایل و ابزارها شامل گزارش ،اسکچ ،نقشه و مدلسازی است .مراحل تجسم بخشیدن به ایدهها با شکلها ،حجمها ،کیفیتها
و رنگها شروع میشود که باید از آنها بهعنوان بیانهای غیرابعادی یاد کرد .مرحلۀ بعدی ،توسعه دادن و بازبینی کردن
شکلها و تصاویر به کمک ابزارهایی از تکنیکهای مدلسازی خواهد بود که باید بهعنوان بیان و ارائۀ چندبعدی
به آن اشاره کرد ()Shimizu, 1991, p.24
در پس هر طراحی محصول موفقی ،داستانی پر از ظرافتها و تالشهای سخت نهفته است.
حقیقت آن است که تبدیل یک ایده به یک محصول واقعی ،زحمت و کار بسیاری
میطلبد .طراحی محصول ،فعالیتی پیچیده است و روشی که طراحان
محصول همیشه از آن استفاده کردهاند ،مدلسازی فیزیکی و قابللمس
است .در کنار مدلسازیهای کامپیوتری ،مدلهای فیزیکی همچنان نقش
مهم خود را که بررسی موشکافانۀ ایده است و در صفحۀ مانیتور کامپیوتر قابل
حصول نیست ،ایفا میکنند .مدلهای فیزیکی میتوانند سطحی متفاوت
از تقابل و ارتباط بین تولیدکننده ،طراح و کاربر ایجاد کنند (Hallgrimsson,
.)2012, p.6
با توجه به اهمیت مدل و مدلسازی در فرایند طراحی محصول ،سعی شده
است تکنیک الیهگذاری که یکی از چند تکنیک پرکاربرد طراحان محصول
جهت عینیت بخشیدن به ایدهها و کانسپتهایشان است ،معرفی و
بهصورت گامبهگام آموزش داده شود .ازجمله قابلیتهای این تکنیک که
آن را مناسب مدلسازی محصوالت صنعتی میکند عبارتاند از :هر فرمی با
هر درجه از پیچیدگی چه بهصورت توپر و چه بهصورت توخالی (پوستهای)
و با هر مقیاسی با این تکنیک قابلیت ساخت دارند .هر متریالی که بهصورت
ورق بوده و بتوان آن را با ابزارهای معمول ،برادهبرداری کرد در این تکنیک
قابلاستفاده است .مدل ،بسته به ضخامت ورق استفادهشده میتواند
دقت ابعادی موردنظر طراح را تأمین کند.
تکنیک الیهگذاری با توجه به قابلیتهایی که دارد ،میتواند بهراحتی و در
کمترین زمان ،ایدهها و کانسپتهای اولیۀ طراحی را عینیت بخشیده و به
تجسمی سهبعدی و قابللمس تبدیل کند .برای معرفی این تکنیک ،در ابتدا
مقدمات و قابلیتها و ویژ گیهای آن و متریالهایی که برای این تکنیک
بهترین و مناسبترین هستند ،معرفی میشود .سپس بهصورت گامبهگام
یک طرح و ایدۀ دوبعدی که دارای تصاویر و نقشههای الزمه است به
کمک تکنیک مربوطه ساخته میشود و مراحل اجرای آن مدل توضیح داده
میشود .در پایان ،تعدادی از مدلهای ساختهشده به کمک این تکنیک
بهصورت تصویری معرفی و نمایش داده میشود تا قابلیتهای تکنیک
الیهگذاری برای مخاطب مشخص شود .مطالب ارائهشده ،تجربیات شخصی
مؤلف در ساخت مدلهای صنعتی با تکنیک الیهگذاری است.

تکنیک الیه گذاری

همانطور که از نام این تکنیک مشخص است ،با روی هم قرار گرفتن
الیههایی از متریال ،حجم و فرم موردنظر شکل میگیرد .با توجه به نوع
متریال و ضخامت آن میتوان بهدقت و دیتیلهای مختلف دست یافت.
ً
این دقیقا همان روشی است که پرینترهای سهبعدی 4برای ساخت
و تولید حجمها در روش اف.دی.ام 5استفاده میکنند .در پرینترهای
سهبعدی این الیههای پلیمر هستند که با دقتی در حد میکرون روی هم
قرار میگیرند و حجم موردنظر ساخته میشود .در مدلسازی با تکنیک
الیهگذاری ،همانند پرینترهای سهبعدی نیاز به یک طرح سهبعدی
مجازی است .به کمک نرمافزارهای مناسب ،این طرح سهبعدی
مجازی ساخته میشود و سپس به الیههایی با ضخامت موردنظر
تبدیل میشوند که هر یک از این الیهها در محیط واقعی به ورقههایی

از متریال موردنظر با ضخامت تعیینشده تبدیل میشود .این الیهها
روی یکدیگر چسبانده شده و طرح ساختهشده در محیط مجازی به یک
فرم واقعی قابللمس تبدیل میشود .یکی از نرمافزارهای جالب و کامل
برای این تکنیک ،محصول شرکت اتودسک 6است که بهصورت خودکار
فرم سهبعدی مجازی را با توجه به متغیرهایی مانند ضخامت الیه و
جهت الیه ،به الیههای مختلف تبدیل کرده و خروجی را بهصورت فایل
پی.دی.اف قابل پرینت آماده میکند .ولی در اینجا با توجه به آموزشی
ِ
7
بودن مقاله ،این مراحل به کمک نرمافزار راینو توضیح داده میشود.
قابلیتها و محدودیتهای تکنیک الیهگذاری
با توجه به نقش و اهمیت مدلها و پروتوتایپها در خاتمۀ موفقیتآمیز
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فرایند طراحی و توسعۀ محصول ،مواردی همچون زمان و هزینه ،دقت
و تطابق با واقعیت و مقیاس اهمیت زیادی دارد (هوانسیان .)۱۳۸۶ ،در

اینجا قابلیتهای تکنیک الیهگذاری براساس موارد مؤثر در کیفیت مدل
در جدول شمارۀ  ۱خالصه شده است.

جدول  .1قابلیتهای تکنیک الیهگذاری براساس موارد مؤثر در کیفیت مدل

قابلیتها
فرم

هر فرمی را بدون محدودیت میتوان با این تکنیک ساخت چه بهصورت توپر و چه بهصورت توخالی

مقیاس

در تکنیــک الیهگــذاری ابعــاد و مقیــاس مــدل بهراحتــی در محیــط نرمافــزار قابلکنتــرل اســت و میتــوان مــدل را بــا هــر
ابعــادی کــه نیــاز باشــد ســاخت.

متریال

بــا هــر متریالــی کــه بهصــورت ورق باشــد و بتــوان آن را بــا ابزارهــای معمــول برادهبــرداری کــرد ،میتــوان در ایــن تکنیــک
اســتفاده کــرد .ازجملــه متریالهــای ورقـهای کــه میتــوان در ایــن تکنیــک اســتفاده کــرد میتــوان بــه ورقهــای ام.دی.اف
خــام در ضخامتهــای مختلــف ،ورقهــای بلوفــوم بــا ضخامتهــای مختلــف ،ورقهــای آ کریلیــک 8و ورقهــای یونولیــت
بــا ضخامتهــای مختلــف و نیــز چــوب بالســا اشــاره کــرد.

دقت ابعادی

حدا کثــر دقــت ابعــادی در حــد یــک میلیمتــر را میتــوان انتظــار داشــت .هرچــه ضخامــت ورق استفادهشــده در ایــن
تکنیــک کمتــر باشــد ،دقــت در جزئیــات مــدل نهایــی بیشــتر خواهــد بــود.

زمان و هزینه

بــا توجــه بــه آنکــه در ایــن تکنیــک قســمتی از کار مدلســازی در محیــط نرمافــزار انجــام میگیــرد و همچنیــن بــرش الیههــا
میتوانــد بــه کمــک دســتگاه لیــزر انجــام شــود ،در زمــان و هزینــه صرفهجویــی میشــود.

نوع مدل

بهطورکلــی مدلهــا در فراینــد طراحــی محصــول بــه چهــار گــروه قابلتفکیــک هســتند :الــف .مــدل تصویــری 9ب .مــدل
ناهمــوار 10ج .مــدل نمایشــی  11د .مــدل نمونــۀ اصلــی .)Shimizu, 1991, p.27( 12مدلهایــی کــه بــا تکنیــک الیهگــذاری
کار میشــوند ،میتوانــد بــرای هــر چهــار نــوع مــدل کــه توضیــح داده شــد ،ب ـهکار رود.

از محدودیتهای این تکنیک نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• در این تکنیک قسمتی از کار در محیط نرمافزار و با بهکارگیری
قابلیتهای کامپیوتری انجام میگیرد؛ یعنی فرم موردنظر ابتدا باید در
محیط مجازی ساخته شود.
• الیههایی که در محیط مجازی از فرم موردنظر بهدست میآید ،باید
بهصورت جدا گانه بهصورت دستی یا با لیزر برش خورده شود.
• پس از چسباندن الیهها روی یکدیگر و شکلگیری اولیۀ فرم موردنظر،
نیاز به مراحل تکمیلی مانند بتونهکاری و سمبادهکاری و رنگ است.

 .2ساخت مدل سهبعدی مجازی :پس از انتخاب طرح میبایست
آن را در محیط مجازی مدل کرد .برای ساخت مدل کامپیوتری میتوان
از نرمافزارهای سهبعدیساز مرسوم 31استفاده کرد .باید دقت داشت
که ابعاد مدل سهبعدی مجازی باید با ابعاد مدل واقعی یکسان باشد؛
بهطورمثال ،ا گر قرار است مدلی یکبهیک از دوربین عکاسی با ارتفاع 77
ً
میلیمتر ساخته شود ،باید مدل سهبعدی مجازی آن دقیقا با ارتفاع 77
میلیمتر در نرمافزار مربوطه مدل شود (تصویر .)2

مراحل اجرای تکنیک الیهگذاری
 .1انتخاب طرح برای ساخت مدل :با این تکنیک میتوان هر فرمی را
بدون محدودیت ،مدل کرد ولی برای بیرون کشیدن قابیلتهای خاص
این تکنیک بهتر است فرمهایی برای ساخت مدل انتخاب شوند که کمی
پیچیدگی فرمی داشته باشند و ساخت آن با دیگر تکنیکها مشکل بوده
یا بهصرفه نباشد؛ مانند فرمهای ارگانیک و سیال .از انتخاب فرمهای
«ا کسترود»شده و «ریوالو»شده اجتناب کنید.
در اینجا طرحی از دوربین عکاسی (تصویر  )1برای ساخت مدل آن به
کمک تکنیک الیهگذاری انتخاب شده است.

تصویر  .1انتخاب طرحی از دوربین عکاسی جهت ساخت مدل یکبهیک از آن با تکنیک
الیه گذاری

تصویر  .2ساخت مدل سهبعدی از دوربین عکاسی در محیط نرمافزار راینو در مقیاس
ً
یکبهیک (تصویر چپ) ،مقیاس مدل سهبعدی مجازی باید کامال با مقیاس مدل
واقعی یکسان باشد (در این نمونه مدل دوربین عکاسی با ارتفاع  77میلیمتر ساخته
خواهد شد) (تصویر راست)

 .3تعیین محل میل راهنما :بهدلیل آنکه قرار است مدل سهبعدی
ساختهشده بهصورت الیههایی درآید و با روی هم قرار گرفتن این الیهها،
فرم مدل در محیط واقعی شکل گیرد ،میبایستی رفرنس یا راهنمایی
جهت تعیین موقعیت دقیق این الیهها نسبت به یکدیگر وجود داشته
باشد؛بنابراین پس از مدل کردن طرح موردنظر در محیط مجازی نرمافزار،
باید رفرنسهایی در این مدل سهبعدی ایجاد کرد .یکی از راحتترین
روشها برای ایجاد رفرنس ،ایجاد سوراخهایی در بدنۀ مدل سهبعدی
است که با در یک امتداد قرار دادن این سوراخها میتوان موقعیت صحیح
الیهها را نسبت به یکدیگر تعیین کرد.
این سوراخها را میتوان با کم کردن حجمهای استوانهای از بدنۀ اصلی
مدل سهبعدی ایجاد کرد .قطر این استوانهها باید متناسب با حجم مدل
سهبعدی و براساس پینهای استوانهای که در دسترس قرار دارند ،تعریف
شوند؛ بهطورمثال ،با توجه به مفتولهای ِمسوار با قطر چهار میلیمتری
که در بازار وجود دارد ،در اینجا قطر سوراخها چهار میلیمتر در نظر گرفته
شده است (تصویر .)3

تصویر  .3موقعیت میلهای راهنما نسبت به الیهها بهگونهای است که حدا کثر الیهها با
محل میلهای راهنما تالقی داشته باشند (در اینجا از استوانههایی با قطر چهار میلیمتر
استفاده شده است)

مواردی که در این مرحله باید موردتوجه قرار گیرد:
الف .این سوراخها که محل عبور میل راهنما هستند در موقعیتهایی
نسبت به مدل سهبعدی قرار گیرند که بیشترین تعداد الیهها را پوشش
دهد .در ضمن راستای این سوراخها میبایست در جهت عمود بر الیهها
در نظر گرفته شود .تعداد میل راهنما حداقل دو عدد است (تصویر .)4
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تصویر  .5موقعیت قرارگیری شابلون راهنما در مدل سهبعدی دوربین عکاسی

 .3استخراج الیهها از مدل سهبعدی در محیط نرمافزار :پس از ساخت
مدل سهبعدی و ایجاد سوراخهای میل راهنما ،باید آن را براساس
ضخامت ورق متریال موردنظر و در راستای مشخص به الیههایی با
فواصل یکسان تبدیل کرد؛ بهطورمثال ،ا گر قرار است مدل واقعی از
ورقهای ام.دی.اف خام سهمیل ساخته شود ،باید در محیط نرمافزار،
از مدل سهبعدی ساختهشده ،الیههایی با فواصل 3.1میلیمتر استخراج
شود (تصویر  .)6افزایش یکدهم میلیمتر در فواصل هر الیه به دلیل
ضخامت چسبی است که قرار است بین ورقههای هر الیه در ساخت مدل
واقعی بهکار رود.

تصویر  .6استخراج الیهها از مدل سهبعدی در محیط نرمافزار

نکته  .1در محیط نرمافزار راینو جهت استخراج الیهها از دستور کنتور
استفاده میشود .در اجرای این دستور ابتدا حجم سهبعدی ساختهشده
انتخاب و اینتر میشود و سپس ابتدا و انتهای پالن یا همان راستای الیهها
داده میشود و در انتها فواصل بین الیهها به میلیمتر وارد میشود.
نکته  .۲جهت تعیین راستای الیهها باید چند نکته را در نظر داشت:
اول اینکه راستای الیهها باید در جهتی انتخاب شوند که دیتیلهای الزم
و ضروری مدل حفظ شوند .دوم اینکه تعداد الیهها خیلی زیاد نشود.
سوم آنکه در هر الیه در حد امکان یک شیت یا ورق استفاده شود.
پس از استخراج خطوط الیهها ،مدل سهبعدی میتواند مخفی یا
حذف شود تا فقط خطوط الیهها باقی بماند و مقدمات کار برای مرحلۀ
بعدی آماده شود (تصویر .)7
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تصویر  .4در این مدل سهبعدی دوربین عکاسی ،سه سوراخ با قطر چهار میلیمتر بهعنوان
محل میل راهنما ایجاد شده است

ب .برای مدلهای سهبعدی که امکان پیادهسازی میل راهنما در
آنها وجود ندارد؛ مانند فرمهای توخالی یا فرمهای پیچیده ،از شابلون
راهنما بهجای میل راهنما استفاده میشود .بسته به پیچیدگی فرم،
از یک یا دو و یا چند شابلون راهنما استفاده میشود .ا گر برای مدل
سهبعدی دوربین عکاسی از میل راهنما استفاده نشود ،شابلون راهنمای
آن بهصورت تصویر  ۵خواهد بود.

تصویر  .7خطوط الیههای استخراجشده از مدل سهبعدی دوربین عکاسی پس از حذف
مدل اصلی

 .5چینش و شمارهگذاری الیهها در محیط نرمافزار :ا کنون نوبت آن
رسیده است که خطوط پیرامونی هر الیه در شیتهایی با ابعاد استاندارد
چینششوند.
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با توجه به آنکه امکان برش ورقها به دو صورت دستی و لیزری وجود
دارد ،ا گر برش بهصورت دستی باشد ،منظور از ابعاد استاندارد همان سایز
استاندارد کاغذ در بازار است .ا گر برش با لیزر باشد ،ابعاد شیت همان ابعاد
کورس دستگاههای لیزر موجود در بازار است.
با توجه به نوع برش ورقها (دستی یا لیزری) ،ابعاد شیت تعیین
و در محیط نرمافزار در نمای عمود بر الیهها مستطیلی با ابعاد شیت
انتخابشده رسم شود و بهترتیب از باال یا پایین ،شروع به انتقال خطوط
مربوط به هر الیه در داخل این مستطیل شود (تصویر  .)8پس از انتقال
هر الیه ،شمارۀ مربوط به آن الیه بر روی آن با رنگی متفاوت حک شود.
این کار تا پر شدن شیت تکرار شود .سعی شود از ابعاد شیت بهنحواحسن
استفاده کرده و فضاهای خالی بین الیهها به حداقل برسد تا دورریز مواد
کم شود.

بهصورت دستی ،الیههای پرینتشده بر روی کاغذها به کمک کاتر
دورگیری شود ،سپس به کمک چسب چوب روی شیت ام.دی.اف
چسباندهشود.
 .9برش الیهها :ا گر الیهها با لیزر برش شدهاند ،در این مرحله کاری
انجام نمیگیرد .پس از چسباندن کاغذهای بریدهشده بر روی شیت،
ابتدا شیت ام.دی.اف به کمک ارۀ چکشی به قطعات کوچک تقسیم
میشود و سپس این قطعات کوچکشده با دستگاه ارهمویی برش زده
میشود.

تصویر  :10الیههای برش خورده به کمک لیزر

تصویر  .8چینش اولین الیه از پایین در شیت استاندارد  A4و شمارهگذاری آن

پس از تکمیل یک شیت ،از شیت مستطیلی قبلی کپی گرفته و
باقیماندۀ الیهها در آن چینش شود .این کار تا اتمام چینش همۀ الیهها
تکرار شود (تصویر .)9

تصویر  .9چینش تمامی الیههای مربوط به مدل سهبعدی دوربین عکاسی (الیهها در  3شیت
 A4چینش شدهاند)

 .6گرفتن خروجی از فایل الیههای چینششده در شیتها :برای
برش الیههای چینششده در شیتها بهصورت دستی ،از این شیتها
خروجی فایل با فرمت  JPGگرفته میشود .الزم است هر شیت در فایلی
جدا گانه با فرمت تصویری استاندارد خروجی گرفته شود.
برای برش الیهها به کمک دستگاه لیزر ،الزم است از الیههای
چینششده در شیت ،خروجی فایل با فرمتهای برداری استاندارد
مانند  DWGگرفته شود.
نکته :در برش با لیزر ،متفاوت بودن رنگ شمارۀ الیهها از رنگ خطوط
اصلی الیهها الزامی است .درغیراینصورت شمارهها نیز برش میخورد.
درحالیکه الزم است شمارهها بهصورت حکشده باشند.
 .7پرینت یا برش لیزری شیتهای چینششده :برای برش بهصورت
دستی الزم است فایلهای تصویری تهیهشده از شیتها پرینت شوند.
دقت شود که مقیاس پرینت یکبهیک باشد .در برش با لیزر ،کار راحتتر
است .کافی است فایل با فرمت برداری به اپراتور دستگاه لیزر تحویل
داده شود و برش بر روی ورقهای موردنظر برش خورده شود (در اینجا از
ورقهای ام.دی.اف خام سهمیل استفاده شده است) (تصویر .)10
 .8چینش الیههای پرینتشده روی شیت ام.دی.اف :ا گر الیهها
با لیزر برش شدهاند ،در این مرحله کاری انجام نمیگیرد .برای برش

تصویر  .11چسباندن الیههای پرینتشده روی شیت موردنظر

تصویر  .12برش الیهها به کمک دستگاه ارهمویی رومیزی

 .10سوراخ کردن محل میلهای راهنما :ا گر الیهها با لیزر برش شدهاند،
در این مرحله کاری انجام نمیگیرد .پس از برش خطوط پیرامونی الیهها
باید سوراخهای مربوط به محل پینهای راهنما سوراخ شود .برای این
کار از دریل عمودی و متۀ متناسب با قطر سوراخ پین استفاده شود.
 .11جدا کردن کاغذ پرینت و شمارهگذاری الیههای برشخورده :ا گر
الیهها با لیزر برش شدهاند ،در این مرحله کاری انجام نمیگیرد .در این
مرحله باید کاغذهای پرینتشده و چسباندهشده به ورقهای ام.دی.
اف جدا شوند .ا گر در مرحلۀ چسباندن کاغذها به ام.دی.اف از چسب
کمی استفاده کرده باشید ،جدا کردن کاغذها کار سختی نخواهد بود .بعد
از جدا کردن کاغذ هر الیه ،شمارۀ مربوط به آن الیه با خودکار یا مداد بر
روی ورق ام.دی.اف نوشته شود.
 .12چینش الیهها در کنار یکدیگر به کمک پینهای راهنما و بر اساس
طرح اصلی :برش الیهها چه با دست انجام شده باشد و چه به کمک
دستگاه لیزر ،باید در این مرحله براساس طرح اصلی ،الیهها روی هم یا
کنار هم چیده شوند و با چسب به یکدیگر متصل شوند.
ا گر موقعیت الیهها نسبت به یکدیگر براساس پین راهنما در نظر گرفته
شده باشد ،باید ابتدا پین راهنما به کمک مفتول ِمسوار و با قطر مناسب
ساختهشود.
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تصویر  .16اتمام مرحلۀ چینش و چسبکاری الیهها در مدل دوربین عکاسی

تصویر  .13الیههای برشخوردهای که کاغذ آنها جدا و شمارهگذاری شدهاند

الف .ساخت میل راهنما :پایهای چوبی با ابعاد مناسب مقیاس مدل
تهیه و محل قرارگیری پینها در این پایه مشخص و با دریل تا نصف
ضخامت پایه سوراخ شود .مفتولهای مسوار با قطر چهار میلیمتر  -یا
هر قطری که در دسترس باشد  -به ارتفاع تقریبی بیست سانتیمتر بریده
ً
شود و در سوراخهای موجود در پایه بهصورت کامال عمودی ثابت شود
(تصویر.)14

 .13خارج کردن میل راهنما :پس از خشک شدن و محکم شدن
الیههای چسبیده به یکدیگر ،باید پین یا میل راهنما از داخل مدل بیرون
کشیده شود .این کار به کمک انبردست و یا استفاده از قلم و چکش
امکانپذیراست.
تذکر :گاهی اوقات برای محکمتر شدن بدنۀ مدل ،میل راهنما از داخل
مدل خارج نمیشود و میل همانند آرماتور به استحکام مدل کمک
میکند.
 .14سابیدن لبۀ الیهها به کمک سمباده یا پر کردن فضای بین الیهها
با بتونه :پس از چسباندن تمامی الیهها به یکدیگر ،فرم کلی مدل شکل
خواهد گرفت .ولی لبۀ مدل ایجادشده کنگرهدار بوده و باید صاف شود.
لبۀ الیههایی که بهصورت صعودی است؛ یعنی لبۀ الیۀ باالیی از لبۀ الیۀ
پایینی بزرگتر است ،باید سابیده شده و از بین برود .ولی لبۀ الیههایی
که بهصورت نزولی است؛ یعنی لبۀ الیه باالیی از لبۀ الیۀ پایینی کوچکتر
است ،باید با بتونه پر شود (تصویر .)17

تصویر  .14مراحل کاشت پینهای راهنما در صفحۀ پایه

ب .چینش و چسباندن الیهها به یکدیگر :با وجود میل راهنما ،کار
چینش الیهها بسیار آسان خواهد بود .کافی است الیهها از باال به پایین یا
از پایین به باال بهترتیب از میل راهنما رد شود و برای چسباندن الیهها به
هم از چسب چوب استفاده شود (تصویر .)15
ج .گیره بستن الیهها :برای بهتر چسبیدن الیهها به یکدیگر و حذف
فاصلههای ناخواسته بین الیهها ،باید الیههای بههمچسبیده را قبل از
خشک شدن کامل چسب بین آنها ،به گیره بست .برای این کار میتوان
از گیرههای دستی یا رومیزی استفاده کرد.

تصویر  .15مراحل چینش و چسب زدن الیههای مربوط به مدل دوربین عکاسی (با سه پین
راهنما)

تصویر  .17مشخص کردن قسمتهایی که باید با بتونه ُپر و یا با سابیدن کم شود

الف .سابیدن الیهها :برای سابیدن و کم کردن لبهها میتوان از انواع
ابزارها و دستگاههای در دسترس ،متناسب با فرم و مقیاس مدل استفاده
کرد؛ مانند انواع سنبادههای کاغذی ،سوهان ،چوبسای ،سنبادۀ لرزان،
فرزهای دستی و غیره .سابیدن و به هم رساندن لبههای کنگرهدار مدل،
ً
کار تقریبا زمانبری است و باید با دقت و حوصلۀ کافی انجام گیرد.

تصویر  .18با توجه به صعودی بودن الیهها ،لبۀ کنگرهدار آنها باید با سابیدن حذف شود
(قسمتهای هاشور خورده باید حذف شود)
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تصویر  .23اعمال رنگ نهایی بر روی مدل دوربین عکاسی (کار پایان ترم واحد مدلسازی ۱
دانشجو سمانه رسولی)

نمونۀ مدلهای ساختهشده با تکنیک الیهگذاری
تصویر  .19لبههای قسمت پایینی مدل دوربین عکاسی با سابیدنْ یکدست شده است

ب .پر کردن پلهها :برای پر کردن پلههای بین الیهها از بتونۀ سنگی
استفاده میشود .بهاحتمالزیاد در یک مرحله بتونهکاری ،به صافی
سطح موردنظر دست نخواهید یافت .پس از یکبار بتونهکاری و سابیدن
بتونهها ،دوباره این مراحل بتونهکاری و سابیدن تکرار شود تا به صافی
سطح موردقبول برسد (تصویر .)20
نکته :حفرۀ باقیمانده از محل پینهای راهنما میتواند با بتونۀ سنگی
پر شود.

در اینجا چند نمونه از مدلهایی که با تکنیک الیهگذاری و با متریال
ام.دی.اف خام سهمیل توسط دانشجویان ترم سوم طراحی صنعتی
ساخته شده است ،آورده میشود.

تصویر  .24ساخت مدل با مقیاس کاهشی از بدنۀ اتومبیل با تکنیک الیهگذاری و استفاده
از متریال ام.دی.اف سه میلیمتر خام (کار پایان ترم واحد مدلسازی  ۱دانشجو سجاد
محمودپور)

تصویر  .25ساخت مدلی با مقیاس یکسوم از چراغ خیابانی قبل از رنگ (تصویر چپ)؛
پس از رنگکاری (تصویر راست) (کار پایان ترم واحد مدلسازی  ۱دانشجو نگار قرخانی)
تصویر  .20با توجه به نزولی بودن الیهها (از پایین به باال) قسمتهای هاشورخورده باید با
بتونه پر شود

تصویر  .21پلههای قسمت باالیی مدل دوربین عکاسی با بتونۀ سنگی پر شده است

تصویر  .26مدلی با پیچیدگی فرمی زیاد که سطح آن به صافی موردنظر برای بتونۀ فوری و
سپس رنگ نهایی رسیده است (تصویر چپ)؛ سطح مدل پس از رنگآمیزی (تصویر راست)
(کار پایان ترم واحد مدلسازی  ۱دانشجو مسعود قزلباش)

 .15بتونۀ فوری و رنگ :پس از اتمام سنبادهکاری و بتونهکاری لبههای
مدل و اطمینان از یکدست بودن سطح مدل ،نوبت به اضافه کردن بتونۀ
فوری به تمامی سطوح مدل است .بعد از بتونۀ فوری باید رنگ موردنظر
بر روی سطح ،به کمک پیستوله پاشیده شود.

تصویر  .22سطح مدل دوربین عکاسی بتونه و سنباده زده شده است و برای رنگکاری
آماده است

تصویر  .27ساخت مدلی با مقیاس واقعی از چراغ رومیزی؛ استفاده از شابلون جهت چینش
الیهها (تصویر چپ)؛ اتمام ساخت مدل (تصویر راست)
(کار پایان ترم واحد مدلسازی  ۱دانشجو فرزانه رشیدی)
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تصویر  .28مراحل ساخت چراغ عروسکی با مقیاس واقعی به کمک تکنیک الیهگذاری و متریال ام.دی.اف (کار پایان ترم واحد مدلسازی  ۱دانشجو حامد قربانی)

جمعبندی

با توجه به نیاز مبرم طراحان محصول به ساخت مدلهای دقیق با
صرف زمان و هزینۀ معقول ،تکنیک الیهگذاری میتواند گزینۀ خوبی برای
ساخت ایدهها و تجسم سهبعدی کانسپتها باشد .ساخت مدل با این
تکنیک ،مزیتهای فراوانی همچون عدم محدودیت در میزان پیچیدگی
و دشواری فرم اولیه برای مدلسازی ،عدم محدودیت در مقیاس مدل
و اجرای دیتیلها ،عدم نیاز به ابزار و ماشینآالت خاص دارد .همچنین
هر نوع متریالی که بهصورت ورق بوده و بتوان آن را با ابزارهای معمول،
برادهبرداری کرد در این تکنیک قابلاستفاده است .مدل ،بسته به
ضخامت ورق استفادهشده میتواند دقت ابعادی موردنظر طراح را تأمین
کند (هرقدر ضخامت ورقهها کمتر باشد ،دقت ابعادی مدل ساختهشده
بیشتر خواهد بود) .با این تکنیک میتوان انواع مدلهایی که یک طراح
محصول نیاز دارد (ما کاپ ،پرزنتیشن مدل ،پروتوتایپ) را بهراحتی
ساخت.
ً
تقریبا نیمی از مراحل ساخت مدل در محیط نرمافزار و با استفاده از
فناوریهای روز مانند برش لیزر انجام میگیرد که میتواند در افزایش
دقت ابعادی مدل نهایی و کاهش زمان ساخت مدل بسیار مؤثر باشد
و همچنین این تکنیک تقابل بهتری میان مدلسازی کامپیوتری و
مدلسازی فیزیکی برقرار میکند .روش ساخت مدل در این تکنیک
همانند پرینترهای سهبعدی بهصورت الیهالیه و افزایشی است؛ ولی با
ً
توجه به ضخامت الیههای استفادهشده (معموال سه میلیمتر) از دقت
کمتری نسبت به پرینترهای سهبعدی که با روش  FDMکار میکنند
برخوردار است.

قدردانی

در این قسمت جا دارد از همکاری و زحمات دانشجویان ترم  3کارشناسی
طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسالمی تبریز که زحمت ساخت ا کثر
مدلهای ارائهشده و تهیۀ تصاویر مربوطه در این نوشتار را کشیدند،
تشکر و قدردانی کنم.

پینوشتها
1. Quality control
2. un-dimensional
3. multi-dimensional
4. 3D Printer
)5. FDM (Fused Deposition Modeling
6. Autodesk 123D Make
7. Rhinoceros

ً
 .8آ کریلیک جامد یا پلکسیگالس دارای خصوصیاتی است که معموال آن را برای
کارهای هنری و صنعتی مناسب میسازد .آ کریلیک مادهای سفت و سبک است
(یکی از سبکترین پالستیکها)؛ بهطوریکه تنها یکسوم تا یکدوم سنگینی
آلومینیوم را دارد (بانچ.)۱۳69 ،

9. Image models
10. Rough mock-up models
11. Presentation models
12. Prototype models
 .13مانندAuoto Cad ،Maya ،Catia ،Solid Works،3D Max ،Rhino :
14. Contour
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