طراحي و مدلسازي
یک سوپربایک الکتریكي
احمد احمدالخراسانی

دانشجوي كارشناسي دانشگاه تهران

دانش��جويان رش��ته طراح��ي صنعتي پردي��س هنرهاي -1انتخاب پكيجينگ

1

زيباي دانش��گاه تهران ،در قالب واحدهاي درسي مدلسازي
خود ،فعاليت قابل توجهي را به انجام رس��انده اند .طراحي
و مدلسازي يك موتورس��يكلت خاص ،موضوع فعاليت اين
دانش��جويان در اين واحدهاي درسي بوده است .انجام اين
فعاليت كه بهطور ذاتي درخور ستايش است ،به دليل صورت
گرفت��ن در قالب ي��ك فعاليت گروهي منس��جم ،ارزشهاي
ويژهاي نيز يافته است .اين نوشته كه به قلم يكي از اعضاي
تيم طراحي و مدلسازي اين پروژه آماده شده است ،مراحل
كاري آن را از ابتدا تا انتها بيان ميكند:
پروژه طراحي و مدلس��ازي س��وپربايك ،ج��زو معدود
تجربهه��ای طراح��ی و مدلس��ازی یک وس��يله حمل و نقل
مطابق با یک فرآیند حرفه ای در یکی از دانش��گاههای ایران
میباش��د ک��ه در طول آن ،تعدادی از دانش��جویان رش��ته
طراحي صنعتي دانشگاه تهران ،واحد درسي مدلسازی خود
را با روش مدلس��ازي گلي در قالب پ��روژه اي گروهي ،به
انجام رسانيده اند .مراحل كاري پروژه طراحي و مدلسازي
اين موتورسيكلت الكتريكي به شرح زير بوده است:

ای��ن مرحل��ه ک��ه تعیی��ن کنن��ده هندس��ه کل��ی
موتورس��یکلت یا خودرو اس��ت ش��امل تعیین کالس
بدن��ه موتورس��یکلت یا خ��ودرو ،فاصل��ه چر خها از
یکدیگ��ر  ،2قط��ر چر خه��ا ،پکی��ج ارگونوم��ی  3مانن��د
اچ پوين��ت  ،4مح��ل دس��تهها ،مح��ل قرارگیری رکاب
و ...میباش��د .مرحل��ه ای ک��ه توس��ط مهندس��ین و
ارگونومیستها (بر اساس ش��اخصههای  5پروژه که
توس��ط تیمهاي بازار يابي تهیه شده) انجام میشود
و طراح��ان صنعت��ی و استایليس��تها در آن دخالتی
ندارن��د .ولیک��ن خروجیه��ای این مرحله ب��ه عنوان
داد هه��ا و محدودیتهای طراحی در پروس��ه طراحی
مورد استفاده طراحان قرار میگیرد.
از آن جا که این پروژه در قالب طراحی مفهوميیک سوپر
بایک الکتریکی وبا هدف آموزش دانشجویان تعریف شد لذا
6
پكيج موتورسیکلت طراحی ش��ده توسط شرکت رابريدي
برای استفاده در پروژه مناسب تشخیص داده شده وانتخاب
گردید.
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-2طراحی آزاد

7

یک��ی از مهمترین مراحل طراح��ی یک محصول (خودرو)
اس��ت و ش��امل انواع طرحهای خطی و رنگی اس��ت که با
اس��تفاده از تکنیکهای طراحی ،ش��کل اولی��ه محصول را
بص��ورت کلی وگاهی با جزییات ارای��ه میدهد .این مرحله
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مهمتری��ن مرحله خالقی��ت در روند طراحی اس��ت .در اين
پ��روژه ،در طول یک هفته ایدهپردازیهای اولیه انجام ش��د
ودر پایان هفته از بین طرحهای مختلفی كه ارائه شده بودند،
چند طرح برای توس��عه طراحي از زوای��ای مختلف و ارائه
دقيقتر 8انتخاب گردید.

تصویر شماره3

 -3تصویرسازی 9

اين مرحله كه در واقع مرحله پیش��رفتهی طراحی است،
پ��س از انتخاب طرحه��ای اولیه انجام میش��ود و در آن
معمو ً
ال از تکنیکهای واقع گرایانه تصویرس��ازی استفاده
میگردد .در ای��ن مرحله رعایت مقیاس و ابعاد تناس��بات
واقع��ی و همچنین نمای��ش جزییات فرم الزامیاس��ت .در

صورتی که در روند طراحی مس��یر درستی طی شود بین
راندوهاي ارائه ش��ده و قطعه نمونه س��ازی ش��ده و خود
محصول تفاوت اندکی وجود خواهد داش��ت .در طول هفته
دوم بر اس��اس ایده ی انتخاب ش��ده راندوهایی از جهات
مختلف از موتورسیکلت آماده شد تا بر اساس آنهاترسيم
نواري 10انجام شود.
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-4مدلس�ازی ابتدایی سه بعدي 11جهت بررسی طرح
(درصورت نیاز)

با توجه به ش��رایط و اه��داف پروژه تنه��ادر بعضی از
قسمتها از طرح موتورسیکلت مدل سه بعدي تهیه گردید.

-5ترسیم نواری

پ��س از مرحلهی رندرینگ و انتخاب ط��رح نهایی ،جهت
اج��رای مدل و ارایه روند طراحی ،در این مرحله طرحها به
نقشههای سه نما با استفاده از نوار چسبهای مخصوص
تبدیل میشوند .اغلب نقش��هها در مقیاس 1/1ترسیم شده
ورعای��ت اندازهه��ای دقی��ق قطعات مش��خص نظیر قوای
محرک��ه  ،س��یتم تعلیق  ،فرمان ،چ��رخ و همچنین موقعیت

آنها الزامیاس��ت .در این مرحله بر اساس رندرهای تهیه
شده و پکیج انتخاب شدهترسیم نواری انجام گردید( .الزم
به ذکر است بررسیهای مربوط به پکیج و همچنین اعمال
اس��تانداردها ومحدودیته��ای فنی در ای��ن مرحله انجام
میش��ود ).و محدودیتهای فنی و ابعادی درترسیم نواری
لحاظ گردید .در پایان هفته سوم این مرحله به پایان رسیده
بود.
در طول زمان��ی که مراحل ایده پردازی ،تصویرس��ازی
وترس��یم نواری انجام میگرفت ،دانشجویان مراحل آماده
س��ازی و برپا کردن برد مخص��وص نصب نوار وهمچنین
ساخت اس��کلت فلزی مدل ،س��اختار داخلی چرخها و ...را
تکمیل میکردند.
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میش��ود ).این مس��ئله در طراح��ی محصوالت��ی که فرم
-6شروع مرحله طراحی جزییات
اين مرحله ش��امل طراحی ق��اب چرخها ،دس��ته موتور پیچی��ده ای دارند همچون خودروها حائز اهمیت بیش��تری
س��یکلت ،رینگها ،قاب زنجی��ر ،قاب کمک فن��ر و همچنین اس��ت؛ زیرا وجود مدلی یک به یک از خ��ودرو ،امکان فکر
کردن و تصمیم گیری در مورد بس��یاری از پیچیدگیهای
بررسی شیوه مدلسازی و نصب آنها ميگرديد.
فرمیوظرافتهایی که درطراحی یک خودرو وجود دارد را
12
به طراح میدهد .مس��ائلی که هرگ��ز در طرحها یا مدلهای
 -7مدلسازي با گل
مدلس��ازي ب��ا گل از قدیمیترین و س��نتیترین روشها س��ه بعدي نمیتوان به آن پرداخت .در واقع مدلس��ازي با
در بخش مدلس��ازی طراحی اس��ت .برای مدلسازی با گل گل در ادام��ه فرآیندهاي طراحي ،راندو وترس��يم نواري،
ازطرحه��اي اوليه و راندوها و نقش��هها ب��ه عنوان مرجع مرحلهای اس��ت که ش��ناخت طراح را از آن چه که در ذهن
استفاده میشود .این مدلها ممکن است در اندازههای واقعی دارد و میخواهد به صورت حجمیس��ه بعدی عرضه کند
یا در مقیاس کوچکتر س��اخته شوند .گاهی در مدلسازي با افزایش میدهد .نکته حایز اهمیت دیگر ،ارتباطی اس��ت که
گل از کامپیوتر به جای مدلسازان استفاده میگردد .در این بین مرحله ترس��يم نواري و مدلس��ازي با گل وجود دارد.
روش یک مدل كامپيوتري به دس��تگاه فرستاده میشود و درواقع نوارها نقشههای یک به یک و قابل اصالحی هستند
دستگاه با اس��تفاده از این مدل به صورت دقیق ودر زمان ک��ه طراح در فرآیند مدلس��ازی ب��ا گل میتواند تا حدودی
ال در آنها را تغییر دهد .پس ازآماده شدن نقشههای اولیه ،مدل
کوتاه فرم را ساخته و تناسبات را پیاده میکند .معمو ً
این روش مرحله پرداخ��ت نهايي 13وایجاد تغییرات کوچک  گلی بر اس��اس آنها ساخته میش��ود و سپس با توجه به
توسط مدلسازان به صورت دس��تی انجام میگیرد .گرچه حجم س��اخته ش��ده طراح میتواند در مح��دوده طرحهاي
رایانه امکان اجرای هر کاری را به طراحان میدهد به ویژه اوليه و راندوهاي تایید ش��ده و نه فراتر از آنها نقشهها را
ام��کان ارزیابی در محی��ط طبیعی را با ای��ن حال همچنان تغییر داده تا به حس راندوهای آماده شده نزدیکتر شود.
اکثر کارخانههاترجیح میدهند ک��ه نهایت ًا یک مدل گلی یک  س��پس مدل گلی بر اساس نقشههای جدید اصالح میشود.
به یک از محصول بس��ازند .در واقع مدلس��ازي با گل تنها (در واقع دلیل استفاده از گل مدلسازي در فرآیند مدلسازی
مدلس��ازی محصول طراحی ش��ده نیس��ت بلکه قسمتی از به جای اس��تفاده از گچ ،چوب و یا هر م��اده دیگر امکانی
فرآيند طراحی محصول است ( .بنابراین گاهی برای اشاره است که گل مدلسازي به طراحان و مدلسازان میدهد تا به
به این نکته از عبارت مجس��مه س��ازي صنعتي 14استفاده سرعت و با دقت باال مدل را تصحیح کنند).
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-8تثبيت طراحي
در ای��ن مرحله تمامیموارد قبلی تأیید و تثبیت میش��ود.
البته در یک دفتر طراحی حرفه ای (بسته به اهداف پروژه) این
فرآیند میتواند تا مراحل ديگري نظير نمونه سازي دقيق 16و
طراحي مهندسي 17نيز پيش برود .اما از آن جا که این پروژه
يك پروژه طراحي مفهوميو در قالب یک پروژه ی آموزشی-
تحقیقاتی در دانشگاه انجام شد ،تا مرحله ی تثبيت طراحي و
پایان کارطراحی ،مدلسازی پیش رفته است.
15

پينوشت:

1 - Packaging
2 - Wheel Base

3 - Ergonomy Package
4 - Hpoint
5 - Key Attributes
6 - Robrady
7 - Sketching
8 - Rendering
9 - Rendering
10 - Tape Drawing
11 - 3D
12 - Clay Modeling
13 - Finishing
14 - Industrial Sculpture
15 - Design freeze
16 - Prototyping
17 - Engineering Design
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