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اصول مدل سازی
 با تکنیک الیه گذاری 
در فرایند طراحی 
محصول

چکیده 
بهتـر  هرچـه  فیزیکـی  و  سـه بعدی  تجسـم  پروتوتایپ هـا،  و  مدل هـا  سـاخت  از  هـدف 
بـا  بتـوان  تـا بدینترتیـب  فراینـد طراحـی محصـول اسـت  کانسـپت های شـکل گرفته در 
اطمینـان بیشـتری بـه مراحـل بعـدی و درنهایت تولید محصـول طراحی شـده گام نهاد. 
کیفیـت  فراینـد طراحـی و  کنتـرل  درواقـع سـاخت مـدل و پروتوتایـپ روشـی اسـت بـرای 
کانسـپت های توسـعه یافته. در فراینـد طراحـی محصـول،  کسـب اطمینـان از موفقیـت 
همچـون  مسـائلی  گرفتـن  نظـر  در  بـه  توجـه  بـا  مختلـف  متریال هـای  و  تکنیک هـا  از 
کیفیـت و هـدف موردنظـر طـراح،  هزینـه، زمـان، در دسـترس بـودن متریـال، مقیـاس، 
در سـاخت مدل هـای صنعتـی اسـتفاده می شـود. در مقالـۀ پیـِش رو سـعی شـده اسـت 
کـه یکـی از چنـد تکنیـک پرکاربـرد طراحـان محصـول جهـت عینیـت  تکنیـک الیه گـذاری 
گام بـه گام آمـوزش  کانسپت هایشـان اسـت، معرفـی و به صـورت  بخشـیدن بـه ایده هـا و 
داده شـود. ازجملـه قابلیت هـای ایـن تکنیـک که آن را مناسـب مدل سـازی محصوالت 
صنعتـی می کنـد عبارت انـد از: هـر فرمـی با هـر درجۀ از پیچیدگی چه به صـورت توپر و چه 
به صـورت توخالـی )پوسـته ای( و بـا هـر مقیاسـی بـا ایـن تکنیک قابلیـت سـاخت دارند. 
هـر متریالـی کـه به صـورت ورق بـوده و بتوان آن را با ابزارهای معمول، براده بـرداری کرد در 
این تکنیک قابل اسـتفاده اسـت. مدل، بسـته به ضخامت ورق استفاده شـده می تواند 
دقت ابعادی موردنظر طراح را تأمین کند. در پایان، نمونۀ مدل های کارشده با تکنیک 

الیه گـذاری به صـورت تصویـری و همـراه بـا توضیحـات مختصـر آورده می شـود.

کلیدواژه ها 
طراحی محصول، مدل سازی، تکنیک الیه گذاری

مربی دانشکدۀ طراحی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز             محمدعلی حدادیان

a.haddadian@tabriziau.ac.ir
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در طی روند طراحی، طراح به ناچار به وسایلی جهت بیان کردن ذهنیت ها و ایده هایش به دیگران به روشی دقیق و مختصر احتیاج دارد. این 
کیفیت ها  گزارش، اسکچ، نقشه و مدل سازی است. مراحل تجسم بخشیدن به ایده ها با شکل ها، حجم ها،  وسایل و ابزارها شامل 
کردن  کرد. مرحلۀ بعدی، توسعه دادن و بازبینی  که باید از آن ها به عنوان بیان های غیرابعادی  یاد  و رنگ ها شروع می شود 
شکل ها و تصاویر به کمک ابزارهایی از تکنیک های مدل سازی خواهد بود که باید به عنوان بیان و ارائۀ چندبعدی  

)Shimizu, 1991, p.24( کرد به آن اشاره 
در پس هر طراحی محصول موفقی، داستانی پر از ظرافت ها و تالش های سخت نهفته است. 
کار بسیاری  که تبدیل یک ایده به یک محصول واقعی، زحمت و  حقیقت آن است 
طراحان  که  روشی  و  است  پیچیده  فعالیتی  محصول،  طراحی  می طلبد. 
قابل لمس  و  فیزیکی  مدل سازی  کرده اند،  استفاده  آن  از  همیشه  محصول 
کامپیوتری، مدل های فیزیکی همچنان نقش  کنار مدل سازی های  است. در 
مهم خود را که بررسی موشکافانۀ ایده است و در صفحۀ مانیتور کامپیوتر قابل 
حصول نیست، ایفا می کنند. مدل های فیزیکی می توانند سطحی متفاوت 
 Hallgrimsson,( کنند کاربر ایجاد  از تقابل و ارتباط بین تولیدکننده، طراح و 

.)2012, p.6
با توجه به اهمیت مدل و مدل سازی در فرایند طراحی محصول، سعی شده 
که یکی از چند تکنیک پرکاربرد طراحان محصول  است تکنیک الیه گذاری 
و  معرفی  است،  کانسپت هایشان  و  ایده ها  به  بخشیدن  عینیت  جهت 
که  گام به گام آموزش داده شود. ازجمله قابلیت های این تکنیک  به صورت 
آن را مناسب مدل سازی محصوالت صنعتی می کند عبارت اند از: هر فرمی با 
هر درجه از پیچیدگی چه به صورت توپر و چه به صورت توخالی )پوسته ای( 
و با هر مقیاسی با این تکنیک قابلیت ساخت دارند. هر متریالی که به صورت 
کرد در این تکنیک  ورق بوده و بتوان آن را با ابزارهای معمول، برادهبرداری 
می تواند  استفاده شده  ورق  ضخامت  به  بسته  مدل،  است.  قابل استفاده 

دقت ابعادی موردنظر طراح را تأمین کند.
که دارد، می تواند به راحتی و در  تکنیک الیه گذاری با توجه به قابلیت هایی 
کانسپت های اولیۀ طراحی را عینیت بخشیده و به  کمترین زمان، ایده ها و 
تجسمی سه بعدی و قابل لمس تبدیل کند. برای معرفی این تکنیک، در ابتدا 
که برای این تکنیک  گی های آن و متریال هایی  مقدمات و قابلیت ها و ویژ
گام به گام  بهترین و مناسب ترین هستند، معرفی می شود. سپس به صورت 
به  است  الزمه  نقشه های  و  تصاویر  دارای  که  دوبعدی  ایدۀ  و  ح  طر یک 
کمک تکنیک مربوطه ساخته می شود و مراحل اجرای آن مدل توضیح داده 
کمک این تکنیک  می شود. در پایان، تعدادی از مدل های ساخته شده به 
تکنیک  قابلیت های  تا  می شود  داده  نمایش  و  معرفی  تصویری  به صورت 
الیه گذاری برای مخاطب مشخص شود. مطالب ارائه شده، تجربیات شخصی 

مؤلف در ساخت مدل های صنعتی با تکنیک الیه گذاری است.

با ضخامت تعيین شده تبدیل می شود. این الیه ها  از متریال موردنظر 
روی یکدیگر چسبانده شده و طرح ساخته شده در محيط مجازی به یک 
کامل  فرم واقعی قابل لمس تبدیل می شود. یکی از نرم افزارهای جالب و 
که به صورت خودکار  برای این تکنيک، محصول شرکت اتودسک6 است 
و  مانند ضخامت الیه  به متغيرهایی  توجه  با  را  فرم سه بعدی مجازی 
کرده و خروجی را به صورت فایل  جهت الیه، به الیه های مختلف تبدیل 
پی.دی.اِف قابل پرینت آماده می کند. ولی در اینجا با توجه به آموزشی 

بودن مقاله، این مراحل به کمک نرم افزار راینو7 توضيح داده می شود.

 قابلیت ها و محدودیت های تکنیک الیه گذاری
با توجه به نقش و اهميت مدل ها و پروتوتایپ ها در خاتمۀ موفقيت آميز 

تکنیک الیه گذاری 
گرفتن  که از نام این تکنيک مشخص است، با روی هم قرار  همان طور 
الیه هایی از متریال، حجم و فرم موردنظر شکل می گيرد. با توجه به نوع 
متریال و ضخامت آن می توان به دقت و دیتيل های مختلف دست یافت. 
ساخت  برای  سه بعدی4  پرینترهای  که  است  روشی  همان  دقيقًا  این 
و توليد حجم ها در روش اف.دی.ام5 استفاده می کنند. در پرینترهای 
سه بعدی این الیه های پليمر هستند که با دقتی در حد ميکرون روی هم 
قرار می گيرند و حجم موردنظر ساخته می شود. در مدل سازی با تکنيک 
سه بعدی  طرح  یک  به  نياز  سه بعدی  پرینترهای  همانند  الیه گذاری، 
سه بعدی  طرح  این  مناسب،  نرم افزارهای  کمک  به  است.  مجازی 
موردنظر  ضخامت  با  الیه هایی  به  سپس  و  می شود  ساخته  مجازی 
که هر یک از این الیه ها در محيط واقعی به ورقه هایی  تبدیل می شوند 
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   جدول 1.  قابليت های تکنيک الیه گذاری براساس موارد مؤثر در کيفيت مدل

  تصویر 1. انتخاب طرحی از دوربین عکاسی جهت ساخت مدل یک به یک از آن با تکنيک
گذاری                              الیه 

  تصویر 2. ساخت مدل سه بعدی از دوربین عکاسی در محيط نرم افزار راینو در مقياس
کاماًل با مقياس مدل                                    یک به یک )تصویر چپ(، مقياس مدل سه بعدی مجازی باید 

                                    واقعی یکسان باشد )در این نمونه مدل دوربین عکاسی با ارتفاع 77 ميلی متر ساخته
                                  خواهد شد( )تصویر راست( 

فرایند طراحی و توسعۀ محصول، مواردی همچون زمان و هزینه، دقت 
و تطابق با واقعيت و مقياس اهميت زیادی دارد )هوانسيان، 1386(. در 

کيفيت مدل  اینجا قابليت های تکنيک الیه گذاری براساس موارد مؤثر در 
در جدول شمارۀ 1 خالصه شده است.

قابلیت ها

هر فرمی را بدون محدودیت می توان با این تکنيک ساخت چه به صورت توپر و چه به صورت توخالیفرم

در تکنيــک الیه گــذاری ابعــاد و مقيــاس مــدل به راحتــی در محيــط نرم افــزار قابل کنتــرل اســت و می تــوان مــدل را بــا هــر مقیاس
ــاز باشــد ســاخت. ــه ني ک ابعــادی 

متریال
کــرد، می تــوان در ایــن تکنيــک  کــه به صــورت ورق باشــد و بتــوان آن را بــا ابزارهــای معمــول براده بــرداری  بــا هــر متریالــی 
کــرد می تــوان بــه ورق هــای ام.دی.اف  کــه می تــوان در ایــن تکنيــک اســتفاده  کــرد. ازجملــه متریال هــای ورقــه ای  اســتفاده 
کریليــک8 و ورق هــای یونوليــت  خــام در ضخامت هــای مختلــف، ورق هــای بلوفــوم بــا ضخامت هــای مختلــف، ورق هــای آ

کــرد. بــا ضخامت هــای مختلــف و نيــز چــوب بالســا اشــاره 

کثــر دقــت ابعــادی در حــد یــک ميلی متــر را می تــوان انتظــار داشــت. هرچــه ضخامــت ورق استفاده شــده در ایــن دقت ابعادی حدا
کمتــر باشــد، دقــت در جزئيــات مــدل نهایــی بیشــتر خواهــد بــود. تکنيــک 

کار مدل ســازی در محيــط نرم افــزار انجــام می گيــرد و همچنيــن بــرش الیه هــا زمان و هزینه ــا توجــه بــه آنکــه در ایــن تکنيــک قســمتی از  ب
کمــک دســتگاه ليــزر انجــام شــود، در زمــان و هزینــه صرفه جویــی می شــود. می توانــد بــه 

نوع مدل
گــروه قابل تفکيــک هســتند: الــف. مــدل تصویــری9 ب. مــدل  به طورکلــی مدل هــا در فراینــد طراحــی محصــول بــه چهــار 
ــذاری  ــا تکنيــک الیه گ ــه ب ک ــیShimizu, 1991, p.27( 12(. مدل هایــی  ــۀ اصل ــدل نمون ــی 11 د. م ــدل نمایش ــوار10 ج. م ناهم

ــه کار رود. ــه توضيــح داده شــد، ب ک ــوع مــدل  ــرای هــر چهــار ن ــد ب کار می شــوند، می توان

از محدودیت های این تکنيک نيز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
به کارگيری  با  و  نرم افزار  محيط  در  کار  از  قسمتی  تکنيک  این  در   •
کامپیوتری انجام می گيرد؛ یعنی فرم موردنظر ابتدا باید در  قابليت های 

محيط مجازی ساخته شود.
که در محيط مجازی از فرم موردنظر به دست می آید، باید  • الیه هایی 

گانه به صورت دستی یا با ليزر برش خورده شود. به صورت جدا
•  پس از چسباندن الیه ها روی یکدیگر و شکل گيری اوليۀ فرم موردنظر، 

نياز به مراحل تکميلی مانند بتونه کاری و سمباده کاری و رنگ است.

 مراحل اجرای تکنیک الیه گذاری
1. انتخاب طرح برای ساخت مدل: با این تکنيک می توان هر فرمی را 
کرد ولی برای بیرون کشيدن قابیلت های خاص  بدون محدودیت، مدل 
این تکنيک بهتر است فرم هایی برای ساخت مدل انتخاب شوند که کمی 
پیچيدگی فرمی داشته باشند و ساخت آن با دیگر تکنيک ها مشکل بوده 
یا به صرفه نباشد؛ مانند فرم های ارگانيک و سيال. از انتخاب فرم های 

کسترود«شده و »ریوالو«شده اجتناب کنيد. »ا
در اینجا طرحی از دوربین عکاسی )تصویر 1( برای ساخت مدل آن به 

کمک تکنيک الیه گذاری انتخاب شده است.

2. ساخت مدل سه بعدی مجازی: پس از انتخاب طرح می بایست 
کامپیوتری می توان  کرد. برای ساخت مدل  آن را در محيط مجازی مدل 
داشت  دقت  باید  کرد.  استفاده  مرسوم31  سه بعدی ساز  نرم افزارهای  از 
که ابعاد مدل سه بعدی مجازی باید با ابعاد مدل واقعی یکسان باشد؛ 
گر قرار است مدلی یک به یک از دوربین عکاسی با ارتفاع 77  به طورمثال، ا
ميلی متر ساخته شود، باید مدل سه بعدی مجازی آن دقيقًا با ارتفاع 77 

ميلی متر در نرم افزار مربوطه مدل شود )تصویر 2(.
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کثر الیه ها با   تصویر 3. موقعيت ميل های راهنما نسبت به الیه ها به گونه ای است که حدا
                               محل ميل های راهنما تالقی داشته باشند )در اینجا از استوانه هایی با قطر چهار ميلی متر

                              استفاده شده است(

   تصویر 6. استخراج الیه ها از مدل سه بعدی در محيط نرم افزار

  تصویر 4. در این مدل سه بعدی دوربین عکاسی، سه سوراخ با قطر چهار ميلی متر به عنوان
                            محل ميل راهنما ایجاد شده است

 تصویر 7. خطوط الیه های استخراج شده از مدل سه بعدی دوربین عکاسی پس از حذف
                            مدل اصلی

  تصویر 5. موقعيت قرارگيری شابلون راهنما در مدل سه بعدی دوربین عکاسی

3. تعيین محل ميل راهنما: به دليل آنکه قرار است مدل سه بعدی 
ساخته شده به صورت الیه هایی درآید و با روی هم قرار گرفتن این الیه ها، 
گيرد، می بایستی رفرنس یا راهنمایی  فرم مدل در محيط واقعی شکل 
جهت تعيین موقعيت دقيق این الیه ها نسبت به یکدیگر وجود داشته 
باشد؛بنابراین پس از مدل کردن طرح موردنظر در محيط مجازی نرم افزار، 
کرد. یکی از راحت ترین  باید رفرنس هایی در این مدل سه بعدی ایجاد 
روش ها برای ایجاد رفرنس، ایجاد سوراخ هایی در بدنۀ مدل سه بعدی 
است که با در یک امتداد قرار دادن این سوراخ ها می توان موقعيت صحيح 

الیه ها را نسبت به یکدیگر تعيین کرد.
این سوراخ ها را می توان با کم کردن حجم های استوانه ای از بدنۀ اصلی 
مدل سه بعدی ایجاد کرد. قطر این استوانه ها باید متناسب با حجم مدل 
سه بعدی و براساس پین های استوانه ای که در دسترس قرار دارند، تعریف 
شوند؛ به طورمثال، با توجه به مفتول های ِمسوار با قطر چهار ميلی متری 
گرفته  که در بازار وجود دارد، در اینجا قطر سوراخ ها چهار ميلی متر در نظر 

شده است )تصویر 3(.

مواردی که در این مرحله باید موردتوجه قرار گيرد:
الف. این سوراخ ها که محل عبور ميل راهنما هستند در موقعيت هایی 
که بیشترین تعداد الیه ها را پوشش  گيرند  نسبت به مدل سه بعدی قرار 
دهد. در ضمن راستای این سوراخ ها می بایست در جهت عمود بر الیه ها 

در نظر گرفته شود. تعداد ميل راهنما حداقل دو عدد است )تصویر 4(.

که امکان پیاده سازی ميل راهنما در   ب. برای مدل های سه بعدی 
آن ها وجود ندارد؛ مانند فرم های توخالی یا فرم های پیچيده، از شابلون 
راهنما به جای ميل راهنما استفاده می شود. بسته به پیچيدگی فرم، 
برای مدل  گر  ا استفاده می شود.  راهنما  یا چند شابلون  و  یا دو  از یک 
سه بعدی دوربین عکاسی از ميل راهنما استفاده نشود، شابلون راهنمای 

آن به صورت تصویر 5 خواهد بود.

3. استخراج الیه ها از مدل سه بعدی در محيط نرم افزار: پس از ساخت 
براساس  را  آن  باید  راهنما،  ميل  سوراخ های  ایجاد  و  سه بعدی  مدل 
با  الیه هایی  به  مشخص  راستای  در  و  موردنظر  متریال  ورق  ضخامت 
از  واقعی  مدل  است  قرار  گر  ا به طورمثال،  کرد؛  تبدیل  یکسان  فواصل 
ورق های ام.دی.اف خام سه ميل ساخته شود، باید در محيط نرم افزار، 
از مدل سه بعدی ساخته شده، الیه هایی با فواصل 3.1 ميلی متر استخراج 
شود )تصویر 6(. افزایش یک دهم ميلی متر در فواصل هر الیه به دليل 
ضخامت چسبی است که قرار است بین ورقه های هر الیه در ساخت مدل 

واقعی به کار رود.

کنتور41  نکته 1. در محيط نرم افزار راینو جهت استخراج الیه ها از دستور 
استفاده می شود. در اجرای این دستور ابتدا حجم سه بعدی ساخته شده 
انتخاب و اینتر می شود و سپس ابتدا و انتهای پالن یا همان راستای الیه ها 

داده می شود و در انتها فواصل بین الیه ها به ميلی متر وارد می شود.
نکته 2. جهت تعيین راستای الیه ها باید چند نکته را در نظر داشت: 
اول اینکه راستای الیه ها باید در جهتی انتخاب شوند که دیتيل های الزم 
و ضروری مدل حفظ شوند. دوم اینکه تعداد الیه ها خيلی زیاد نشود. 

سوم آنکه در هر الیه در حد امکان یک شيت یا ورق استفاده شود.
یا  مخفی  می تواند  سه بعدی  مدل  الیه ها،  خطوط  استخراج  از  پس 
کار برای مرحلۀ  حذف شود تا فقط خطوط الیه ها باقی بماند و مقدمات 

بعدی آماده شود )تصویر 7(.

کنون نوبت آن  5. چينش و شماره گذاری الیه ها در محيط نرم افزار: ا
رسيده است که خطوط پیرامونی هر الیه در شيت هایی با ابعاد استاندارد 

چينش شوند.
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  تصویر 8. چينش اولين الیه از پایین در شيت استاندارد A4 و شماره گذاری آن

 تصویر 9. چينش تمامی الیه های مربوط به مدل سه بعدی دوربین عکاسی )الیه ها در 3 شيت
                        A4 چينش شده اند(

    تصویر 10: الیه های برش خورده به کمک ليزر

   تصویر 11. چسباندن الیه های پرینت شده روی شيت موردنظر

   تصویر 12. برش الیه ها به کمک دستگاه اره مویی روميزی

با توجه به آنکه امکان برش ورق ها به دو صورت دستی و ليزری وجود 
گر برش به صورت دستی باشد، منظور از ابعاد استاندارد همان سایز  دارد، ا
گر برش با ليزر باشد، ابعاد شيت همان ابعاد  استاندارد کاغذ در بازار است. ا

کورس دستگاه های ليزر موجود در بازار است.
تعيین  شيت  ابعاد  ليزری(،  یا  )دستی  ورق ها  برش  نوع  به  توجه  با 
ابعاد شيت  با  بر الیه ها مستطيلی  نرم افزار در نمای عمود  و در محيط 
انتخاب شده رسم شود و به ترتيب از باال یا پایین، شروع به انتقال خطوط 
مربوط به هر الیه در داخل این مستطيل شود )تصویر 8(. پس از انتقال 
هر الیه، شمارۀ مربوط به آن الیه بر روی آن با رنگی متفاوت حک شود. 
این کار تا پر شدن شيت تکرار شود. سعی شود از ابعاد شيت به نحواحسن 
کرده و فضاهای خالی بین الیه ها به حداقل برسد تا دورریز مواد  استفاده 

کم شود.

و  گرفته  کپی  قبلی  مستطيلی  شيت  از  شيت،  یک  تکميل  از  پس 
کار تا اتمام چينش همۀ الیه ها  باقی ماندۀ الیه ها در آن چينش شود. این 

تکرار شود )تصویر 9(.

برای  شيت ها:  در  چينش شده  الیه های  فایل  از  خروجی  گرفتن   .6
برش الیه های چينش شده در شيت ها به صورت دستی، از این شيت ها 
گرفته می شود. الزم است هر شيت در فایلی   JPG خروجی فایل با فرمت

گانه با فرمت تصویری استاندارد خروجی گرفته شود. جدا
الیه های  از  است  الزم  ليزر،  دستگاه  کمک  به  الیه ها  برش  برای 
استاندارد  برداری  فرمت های  با  فایل  خروجی  شيت،  در  چينش شده 

مانند DWG گرفته شود.
نکته: در برش با ليزر، متفاوت بودن رنگ شمارۀ الیه ها از رنگ خطوط 
اصلی الیه ها الزامی است. درغيراین صورت شماره ها نيز برش می خورد. 

درحالی که الزم است شماره ها به صورت حک شده باشند.
7. پرینت یا برش ليزری شيت های چينش شده: برای برش به صورت 
دستی الزم است فایل های تصویری تهيه شده از شيت ها پرینت شوند. 
دقت شود که مقياس پرینت یک به یک باشد. در برش با ليزر، کار راحت تر 
کافی است فایل با فرمت برداری به اپراتور دستگاه ليزر تحویل  است. 
داده شود و برش بر روی ورق های موردنظر برش خورده شود )در اینجا از 

ورق های ام.دی.اف خام سه ميل استفاده شده است( )تصویر 10(.
الیه ها  گر  ا ام.دی.اف:  شيت  روی  پرینت شده  الیه های  چينش   .8
برش  برای  نمی گيرد.  انجام  کاری  مرحله  این  در  شده اند،  برش  ليزر  با 

کاتر  کمک  به  کاغذها  روی  بر  پرینت شده  الیه های  دستی،  به صورت 
ام.دی.اف  شيت  روی  چوب  چسب  کمک  به  سپس  شود،  دورگيری 

چسبانده شود.
کاری  گر الیه ها با ليزر برش شده اند، در این مرحله  9. برش الیه ها: ا
کاغذهای بریده شده بر روی شيت،  انجام نمی گيرد. پس از چسباندن 
کوچک تقسيم  کمک ارۀ چکشی به قطعات  ابتدا شيت ام.دی.اف به 
کوچک شده با دستگاه اره مویی برش زده  می شود و سپس این قطعات 

می شود.

گر الیه ها با ليزر برش شده اند،  10. سوراخ کردن محل ميل های راهنما: ا
کاری انجام نمی گيرد. پس از برش خطوط پیرامونی الیه ها  در این مرحله 
باید سوراخ های مربوط به محل پین های راهنما سوراخ شود. برای این 

کار از دریل عمودی و متۀ متناسب با قطر سوراخ پین استفاده شود.
گر  کاغذ پرینت و شماره گذاری الیه های برش خورده: ا کردن  11. جدا 
کاری انجام نمی گيرد. در این  الیه ها با ليزر برش شده اند، در این مرحله 
کاغذهای پرینت شده و چسبانده شده به ورق های ام.دی. مرحله باید 
کاغذها به ام.دی.اف از چسب  گر در مرحلۀ چسباندن  اف جدا شوند. ا
کمی استفاده کرده باشيد، جدا کردن کاغذها کار سختی نخواهد بود. بعد 
کاغذ هر الیه، شمارۀ مربوط به آن الیه با خودکار یا مداد بر  کردن  از جدا 

روی ورق ام.دی.اف نوشته شود.
12. چينش الیه ها در کنار یکدیگر به کمک پین های راهنما و بر اساس 
کمک  طرح اصلی: برش الیه ها چه با دست انجام شده باشد و چه به 
دستگاه ليزر، باید در این مرحله براساس طرح اصلی، الیه ها روی هم یا 

کنار هم چيده شوند و با چسب به یکدیگر متصل شوند.
گر موقعيت الیه ها نسبت به یکدیگر براساس پین راهنما در نظر گرفته  ا
شده باشد، باید ابتدا پین راهنما به کمک مفتول ِمسوار و با قطر مناسب 

ساخته شود.
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کاغذ آن ها جدا و  شماره گذاری شده اند که      تصویر 13. الیه های برش خورده ای 

    تصویر 16. اتمام مرحلۀ چينش و چسب کاری الیه ها در مدل دوربین عکاسی

   تصویر 14. مراحل کاشت پین های راهنما در صفحۀ پایه

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

   تصویر 18. با توجه به صعودی بودن الیه ها، لبۀ کنگره دار آن ها باید با سابیدن حذف شود
                        )قسمت های هاشور خورده باید حذف شود(

   تصویر 15. مراحل چينش و چسب زدن الیه های مربوط به مدل دوربین عکاسی )با سه پین
                         راهنما(

الف. ساخت ميل راهنما: پایه ای چوبی با ابعاد مناسب مقياس مدل 
تا نصف  با دریل  و  پایه مشخص  این  قرارگيری پین ها در  تهيه و محل 
ضخامت پایه سوراخ شود. مفتول های مسوار با قطر چهار ميلی متر - یا 
هر قطری که در دسترس باشد - به ارتفاع تقریبی بیست سانتی متر بریده 
کاماًل عمودی ثابت شود  شود و در سوراخ های موجود در پایه به صورت 

)تصویر 14(.

کار  ب. چينش و چسباندن الیه ها به یکدیگر: با وجود ميل راهنما، 
چينش الیه ها بسيار آسان خواهد بود. کافی است الیه ها از باال به پایین یا 
از پایین به باال به ترتيب از ميل راهنما رد شود و برای چسباندن الیه ها به 

هم از چسب چوب استفاده شود )تصویر 15(.
گيره بستن الیه ها: برای بهتر چسبيدن الیه ها به یکدیگر و حذف  ج. 
فاصله های ناخواسته بین الیه ها، باید الیه های به هم چسبيده را قبل از 
خشک شدن کامل چسب بین آن ها، به گيره بست. برای این کار می توان 

از گيره های دستی یا روميزی استفاده کرد.

شدن  محکم  و  شدن  خشک  از  پس  راهنما:  ميل  کردن  خارج   .13
الیه های چسبيده به یکدیگر، باید پین یا ميل راهنما از داخل مدل بیرون 
از قلم و چکش  یا استفاده  و  انبردست  کمک  کار به  این  کشيده شود. 

امکان پذیر است.
تذکر: گاهی اوقات برای محکم تر شدن بدنۀ مدل، ميل راهنما از داخل 
کمک  مدل  استحکام  به  آرماتور  همانند  ميل  و  نمی شود  خارج  مدل 

می کند.
14. سابیدن لبۀ الیه ها به کمک سمباده  یا پر کردن فضای بین الیه ها 
کلی مدل شکل  با بتونه: پس از چسباندن تمامی الیه ها به یکدیگر، فرم 
کنگره دار بوده و باید صاف شود.  گرفت. ولی لبۀ مدل ایجادشده  خواهد 
که به صورت صعودی است؛ یعنی لبۀ الیۀ باالیی از لبۀ الیۀ  لبۀ الیه هایی 
پایینی بزرگ تر است، باید سابیده شده و از بین برود. ولی لبۀ الیه هایی 
که به صورت نزولی است؛ یعنی لبۀ الیه باالیی از لبۀ الیۀ پایینی کوچک تر 

است، باید با بتونه پر شود )تصویر 17(.

کردن لبه ها می توان از انواع  کم  الف. سابیدن الیه ها: برای سابیدن و 
ابزارها و دستگاه های در دسترس، متناسب با فرم و مقياس مدل استفاده 
کرد؛ مانند انواع سنباده های کاغذی، سوهان، چوب سای، سنبادۀ لرزان، 
فرزهای دستی و غيره. سابیدن و به هم رساندن لبه های کنگره دار مدل، 

کار تقریبًا زمان بری است و باید با دقت و حوصلۀ کافی انجام گيرد.
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   تصویر 19. لبه های قسمت پایینی مدل دوربین عکاسی با سابیدنْ  یکدست شده است

  تصویر 24. ساخت مدل با مقياس کاهشی از بدنۀ اتومبيل با تکنيک الیه گذاری و استفاده
                        از متریال ام.دی.اف سه ميلی متر خام  )کار پایان ترم واحد مدل سازی 1 دانشجو سجاد

                        محمودپور(

  تصویر 25. ساخت مدلی با مقياس یک سوم از چراغ خيابانی قبل از رنگ )تصویر چپ(؛
                        پس از رنگ کاری )تصویر راست( )کار پایان ترم واحد مدل سازی 1 دانشجو نگار قر خانی(

  تصویر 26. مدلی با پیچيدگی فرمی زیاد که سطح آن به صافی موردنظر برای بتونۀ فوری و
                         سپس رنگ نهایی رسيده است )تصویر چپ(؛ سطح مدل پس از رنگ آميزی )تصویر راست(

                         )کار پایان ترم واحد مدل سازی 1 دانشجو مسعود قزلباش(

 تصویر 27. ساخت مدلی با مقياس واقعی از چراغ روميزی؛ استفاده از شابلون جهت چينش
                       الیه ها )تصویر چپ(؛ اتمام ساخت مدل )تصویر راست(

                       )کار پایان ترم واحد مدل سازی 1 دانشجو فرزانه رشيدی(

    تصویر 20. با توجه به نزولی بودن الیه ها )از پایین به باال( قسمت های هاشورخورده باید با
                          بتونه پر شود

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

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

کردن پله های بین الیه ها از بتونۀ سنگی  کردن پله ها: برای پر  ب. پر 
صافی  به  بتونه کاری،  مرحله  یک  در  به احتمال زیاد  می شود.  استفاده 
سطح موردنظر دست نخواهيد یافت. پس از یک بار بتونه کاری و سابیدن 
بتونه ها، دوباره این مراحل بتونه کاری و سابیدن تکرار شود تا به صافی 

سطح موردقبول برسد )تصویر 20(.
نکته: حفرۀ باقی مانده از محل پین های راهنما می تواند با بتونۀ سنگی 

پر شود.

15. بتونۀ فوری و رنگ: پس از اتمام سنباده کاری و بتونه کاری لبه های 
مدل و اطمينان 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 پاشيده شود. 

   تصویر 23. اعمال رنگ نهایی بر روی مدل دوربین عکاسی )کار پایان ترم واحد مدل سازی 1    
                        دانشجو سمانه رسولی(

نمونۀ مدل های ساخته شده با تکنیک الیه گذاری
با متریال  و  با تکنيک الیه گذاری  که  از مدل هایی  اینجا چند نمونه  در 
ترم سوم طراحی صنعتی  ام.دی.اف خام سه ميل توسط دانشجویان 

ساخته شده است، آورده می شود.
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      تصویر 28. مراحل ساخت چراغ عروسکی با مقياس واقعی به کمک تکنيک الیه گذاری و متریال ام.دی.اف  )کار پایان ترم واحد مدل سازی 1 دانشجو حامد قربانی( 

منابع
کریليک در مجسمه سازی و طراحی صنعتی. 	  بانچ، کالرنس )1369(. آ

ترجمه: حشمت اهلل صباغی، تهران: انتشارات کارگاه هنر.
هوانسيان، نژده )1386(. طراحی صنعتی و تجسم سه بعدی در قالب مدل 	 

و پروتوتایپ. مجلۀ برآیند، شمارۀ 4 و 5.
• Hallgrimsson, Bjarki (2012). Prototyping and model making for 

product design. London: Laurence King Publishing Ltd.

• Shimizu, Yoshiharu (1991). Models & Prototype (Clay, Plaster, 
Styrofoam, Paper). Tokyo: Graphic-sha Publishing Co.

جمع بندی
با  دقيق  مدل های  ساخت  به  محصول  طراحان  مبرم  نياز  به  توجه  با 
صرف زمان و هزینۀ معقول، تکنيک الیه گذاری می تواند گزینۀ خوبی برای 
کانسپت ها باشد. ساخت مدل با این  ساخت ایده ها و تجسم سه بعدی 
تکنيک، مزیت های فراوانی همچون عدم محدودیت در ميزان پیچيدگی 
و دشواری فرم اوليه برای مدل سازی، عدم محدودیت در مقياس مدل 
و اجرای دیتيل ها، عدم نياز به ابزار و ماشين آالت خاص دارد. همچنين 
که به صورت ورق بوده و بتوان آن را با ابزارهای معمول،  هر نوع متریالی 
به  بسته  مدل،  است.  قابل استفاده  تکنيک  این  در  کرد  براده برداری 
ضخامت ورق استفاده شده می تواند دقت ابعادی موردنظر طراح را تأمين 
کمتر باشد، دقت ابعادی مدل ساخته شده  کند )هرقدر ضخامت ورقه ها 
که یک طراح  بیشتر خواهد بود(. با این تکنيک می توان انواع مدل هایی 
به راحتی  را  پروتوتایپ(  مدل،  پرزنتيشن  کاپ،  )ما دارد  نياز  محصول 

ساخت.
تقریبًا نيمی از مراحل ساخت مدل در محيط نرم افزار و با استفاده از 
افزایش  که می تواند در  انجام می گيرد  ليزر  مانند برش  روز  فناوری های 
کاهش زمان ساخت مدل بسيار مؤثر باشد  دقت ابعادی مدل نهایی و 
و  کامپیوتری  مدل سازی  ميان  بهتری  تقابل  تکنيک  این  همچنين  و 
تکنيک  این  در  مدل  ساخت  روش  می کند.  برقرار  فيزیکی  مدل سازی 
همانند پرینترهای سه بعدی به صورت الیه الیه و افزایشی است؛ ولی با 
توجه به ضخامت الیه های استفاده شده )معمواًل سه ميلی متر( از دقت 
کار می کنند   FDM روش  با  که  پرینترهای سه بعدی  به  کمتری نسبت 

برخوردار است.

قدردانی
در این قسمت جا دارد از همکاری و زحمات دانشجویان ترم 3 کارشناسی 
کثر  ا ساخت  زحمت  که  تبریز  اسالمی  هنر  دانشگاه  صنعتی  طراحی 
کشيدند،  مدل های ارائه شده و تهيۀ تصاویر مربوطه در این نوشتار  را  

تشکر  و  قدردانی کنم.

پی نوشت ها
1. Quality control

2. un-dimensional

3. multi-dimensional

4. 3D Printer

5. FDM (Fused Deposition Modeling)

6. Autodesk 123D Make

7. Rhinoceros

که معمواًل آن را برای  کریليک جامد یا پلکسی گالس دارای خصوصياتی است  8. آ
کریليک ماده ای سفت و سبک است  کارهای هنری و صنعتی مناسب می سازد. آ
)یکی از سبک ترین پالستيک ها(؛ به طوری که تنها یک سوم تا یک دوم سنگينی 

آلومينيوم را دارد )بانچ، 1369(.
9.  Image models

10.  Rough mock-up models

11.  Presentation models

12.  Prototype models

Auoto Cad ،Maya ،Catia ،Solid Works،3D Max ،Rhino :13.  مانند
14. Contour




