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پودمان 1

تحلیل روش های طراحی بدنه های سرامیکی

طراحی اولین گام در تولید هر محصولی از جمله محصوالت سرامیکی است. طراحی موفق یک محصول، نیاز 
به شناخت دقیق سلیقه و نیاز مخاطب آن دارد. مهارت در طراحی سبب می شود تا قطعه عالوه بر عملکرد 

مناسب جلوه های جدید و جذاب تری داشته باشد.
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به تصاویر زیر نگاه کنید:
چه ویژگی هایی در طراحی آنها در نظر گرفته شده است؟

طرح های مختلف گلدان در شکل2 آمده است. آیا می توانید شکل دیگری را پیشنهاد کنید؟

ج( گلدان سرامیکیب( بلوک سقفیالف( چینی بهداشتی

شکل 1

شکل 2

در طراحی هر قطعه، اصولی در نظر گرفته می شود که باعث عملکرد مناسب و مقبولیت آن محصول می شود. 
طراحی صحیح قطعه تعیین کنندة عملکرد، ویژگی های فنی و زیبایی است.

در شکل3 تصاویری از مقره های الکتریکی با طراحی های مختلف نشان داده شده است. طرح هر یک از این 
قطعات بر عملکرد آنها تأثیر دارد و تعیین کنندة مقدار عایق بودن آنها از لحاظ الکتریکی است.

شکل 3

جبالف
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فعالیت کالسی

در طراحی یک قطعه عوامل فنی نیز در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال طراح باید تغییر شکل بدنه در 
مرحلۀ پخت را در نظر گیرد. بدنه های چینی بهداشتی در مرحلۀ پخت بر اثر عواملی مانند وزن قطعه، نوع فرم 
بدنه یا انقباض پخت تغییر شکل می دهند. در شکل 4 در طرح بدنۀ چینی بهداشتی، تغییر شکل در مرحلۀ 

پخت به صورت خط چین در نظر گرفته شده است.

شکل 4

در شکل٥ لیوان های شیشه ای نشان داده شده است که هریک طراحی متفاوتی دارند. طراحی های مختلف بر 
جذابیت محصول و جذب مشتری با سلیقه های متفاوت تأثیرگذار است.

شکل ٥

جبالف

چند محصول سرامیکی را در نظر بگیرید و از لحاظ عملکردی، فنی و شکل ظاهری بررسی کنید.
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اصول طراحی بدنه های سرامیک

برای طراحی بدنۀ سرامیکی به عوامل زیر باید توجه کرد:
الف( عوامل فنی

ب( جلوه و زیبایی

عوامل فنی
مهم ترین عوامل فنی که برای طراحی یک بدنۀ سرامیکی باید در نظر گرفته شود، شامل موارد زیر است:

1  هماهنگی و مطابقت طراحی با کاربرد: هر قطعه براساس نوع کاربرد و عملکرد آن طراحی می شود. 
برای مثال در شکل 6 طراحی َدِر قوری نشان داده شده است. در این طراحی با در نظر گرفتن شکل قطعه و 
کاربرد آن، زائده ای در نظر گرفته می شود تا هنگام ریختن مایع، در قوری از روی آن سقوط نکند و نشکند.

شکل 6

نمودار 1

استحکام

ثبات ساختمانی

قابلیت 
نوع مواد اولیهشست وشو

ضخامت بدنه

روش شکل دهی

مطابقت طراحی 
با کاربرد
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٥

فکر کنید
در طراحی َدِر قوری چه نکات دیگری در نظر گرفته شده است؟

مثال دیگر طراحی لولۀ قوری است که در شکل٧ نشان داده شده است. طراحی نشان داده شده در تصویر 
الف مناسب نیست زیرا در هنگام استفاده از قوری چکه کردن مایع از لبۀ لوله اتفاق می افتد. همان طور که 

در قسمت ب مشاهده می شود با تغییر انحنا و تیزی نوک قوری می توان طراحی مناسب تری را ایجاد کرد. 

مثال دیگر از طراحی بدنه های سرامیکی، بدنه های چینی بهداشتی است. طرح بدنۀ چینی بهداشتی براساس 
مادر قالب آن مشخص می شود و اصول فنی در طراحی آن در نظر گرفته می شود. در شکل ٨ طراحی های 
مختلف یک نوع از چینی بهداشتی آمده است. طراحی این بدنه ها به شیوه ای انجام می شود که جمع شدن و 

بیرون ریختن آب به حداقل برسد.

شکل ٧

شکل8    ـ  طرح های مختلف چینی بهداشتی
جبالف

ب

الف
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فعالیت کالسی
آیا در طراحی هریک از بدنه های زیر هماهنگی و مطابقت با کاربرد آنها رعایت شده است؟ دالیل خود 

را ذکر کنید.

شکل ٩

2  ثُبات ساختمانی:
به قندان شکل 1٠ توجه کنید برای آنکه قندان تعادل داشته باشد، 

چه نوع طراحی در نظر گرفته شده است؟

شکل 10

منظور از ثبات ساختمانی این است که قطعه سرامیکی در محل مورد نظر ایستایی مناسبی داشته باشد و با 
لرزش و تکان، به سمت زمین سقوط نکند. طرح های نشان داده شده در شکل11 از چپ به راست ایستایی 

بیشتری دارند. در اغلب بدنه های سرامیکی ایستایی مناسب با در نظر گرفتن پایه ایجاد می شود.

طرح

بدنه

شکل 11
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٧

فکر کنید
بر روی هر یک از بدنه های زیر مشخص کنید که چه قسمتی از بدنه باعث ایجاد ثبات ساختمانی می شود؟

در شکل زیر طراحی دسته و لبه چه اثری بر ایستایی قطعه دارد؟

شکل 12

شکل 13

در طراحی یک قطعه شاخص های بسیاری توسط طراحان در نظر گرفته می شود تا ثبات ساختمانی ایجاد 
شود. از جملۀ آنها توجه به تناسب و تقارن طرح است که این عوامل بر زیبایی قطعه نیز تأثیرگذار است.

ارتفاع

عرض

شکل 14

سؤال

تناسب طولی: تناسب صحیح اجزای طرح یکی از مهم ترین ویژگی های 
طرح است. ایجاد تناسب در قسمت های دهانه، گلوگاه و قسمت پایین 
بدنه از اهمیت باالیی برخوردار است و تعیین کننده شکل نهایی است.

آنها  جملۀ  از  که  دارد  وجود  مختلفی  روش های  تناسب  تعیین  برای 
استفاده  روش  این  از  طولی  تناسب  تعیین  برای  است.  طولی  تناسب 
می شود که شکل مورد نظر درون یک مربع یا مستطیل مماس بر آن 
در نظر گرفته می شود و نسبت ارتفاع به عرض بدنه مشخص می شود. 
در شکل14 نسبت ارتفاع به عرض 2 به 1 است که به صورت 2:1 نشان 

داده می شود.



٨

فعالیت کالسی

نکته

در شکل 1٥ بدنه های مختلف با نسبت طولی آنها نشان داده شده است. بدنه هایی که با این نسبت ها تولید 
می شوند تناسب و جذابیت بیشتری را ایجاد می کند.

شکل 1٥

اجزایی که به بدنۀ اصلی مونتاژ می شوند در نسبت طولی در 
نظر گرفته نمی شوند. همان طور که در شکل 16 نشان داده 
شده است دستۀ فنجان درون مستطیلی که برای نسبت طولی 

ترسیم می شود قرار نگرفته است.
ارتفاع

عرض

شکل 16

به کمک خط کش نسبت طولی هر یک از بدنه های زیر را مشخص کنید.

شکل 1٧

انسان  است. چشم  مختلف طرح  اجزای  بین  تناسب  و  سازگاری  یک طرح  مهم  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
سازگاری اجزای اغلب بدنه ها را به طور ناخودآگاه تشخیص می دهد. همچنین در بسیاری از بدنه ها ناسازگاری 
اجزای طرح بر روی عملکرد قطعه اثرگذار خواهد بود. در شکل 1٨ چند مثال از عدم تناسب اجزای بدنه 

نشان داده شده است.

۴:۱ ۳:۱ ۵:۲ ۲:۱ ۳:۲ ۱:۱ ۲:۳ ۱:۲ ۱:۴۲:۵ ۱:۳

......................................................................................................
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بیشتر بدانید

شکل 18

نتایج تحقیقات علمی نشان می دهد که زیباترین سطوح و اشکال آنهایی هستند که در ابعاد آنها نسبت 
طالیی به کار رفته باشد.

ایجاد نسبت طالیی عبارت است از تقسیم پاره خط به دو قسمت به طوری که نسبت طول قطعه بزرگ تر 
به طول تمام پاره خط، مساوی با طول قطعه کوچک تر به قطعه بزرگ تر باشد که معادل آن به صورت 

اعشاری در حدود 1/61٨ خواهد بود که این عدد همان عدد فی می باشد.
از  برخی  بدن  در  و  از گیاهان  بعضی  در  مثال  عنوان  به  تناسب مشاهده می شود.  این  نیز  در طبیعت 

جانداران این تناسب وجود دارد.

بالف

شکل 1٩ ـ نسبت طالیی در فواصل خال های پروانه
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نکته

گفت و گو 
کنید

تقارن: بعضی از بدنه های سرامیکی دارای تقارن هستند. تقارن عالوه بر جنبه های زیبایی بر تعادل قطعه از 
لحاظ ایستایی تأثیرگذار است. ظروف سفالی که روی چرخ سفالگری ساخته می شوند از تقارن باالیی برخوردار 

هستند. همان طور که در شکل 2٠ نشان داده شده برای تعیین تقارن قطعه، محور تقارن رسم می شود.

شکل 20

بالف

آیا در طراحی شکل 21 تناسب و تقارن درنظر گرفته شده است؟

شکل 21

در برخی از محصوالت متناسب با کاربرد نیاز است که در طراحی 
به صورت  بدنه  ابتدا  ایجاد شود.  لوله  یا  مانند دسته  اجزایی  بدنه 
متقارن طراحی اولیه می شود، سپس جزء مونتاژی در طراحی در 

نظر گرفته می شود.

شکل 22
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شکل 23 را با توجه به خط تقارن کامل کنید.
فعالیت کالسی

شکل 23

استحکام  دارای  باید  سرامیکی،  قطعۀ  یک  استحکام:    3
کافی در تمامی قسمت های طرح باشد. در بسیاری از بدنه ها 
لبه و برجستگی هایی روی بدنه در نظر گرفته می شود که بر 
استحکام قطعه تأثیرگذار هستند. به عنوان مثال در شکل 24 

لبه و دستۀ پارچ باید استحکام مناسبی داشته باشد.

شکل 24
4  قابلیت شست وشو: 

شکل زیر را درنظر بگیرید.
آیا طرح قطعه تأثیری بر قابلیت شست وشوی آن دارد؟

شکل 2٥

در اغلب کاربردها نیاز است که قطعۀ سرامیکی قابلیت شست وشو داشته باشد. قطعاتی که طرح زاویه دار با 
تزیین پیچیده دارند، به آسانی شست و شو نمی شوند. 
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در بسیاری از بدنه ها طراحی و برجستگی ها در قسمت بیرونی قطعه ایجاد می شود تا مواد خوراکی درون نکته
آنها رسوب نکند.

شکل 26

٥  طراحی براساس نوع مواد اولیه: همان طور که قباًل آموخته اید مواد اولیۀ صنعت سرامیک به دو دسته 
پالستیک و غیر پالستیک دسته بندی می شوند. در صورتی که در بدنه ای از مواد غیرپالستیک استفاده شود 

برای طراحی بدنه محدودیت بیشتری وجود دارد زیرا این مواد شکل پذیری مناسبی ندارند.

6  ضخامت بدنه: در شکل 2٧ احتمال شکستن کدام قسمت های بدنه بیشتر است؟ 

شکل 2٧

اغلب بدنه های سرامیکی در قسمت های مختلف دارای ضخامت متفاوتی هستند. یک مثال از طرح بدنه با 
ضخامت مختلف در اجزای آن در شکل 2٨ نشان داده شده است. ضخامت بدنه باید به اندازه ای باشد که عالوه 

بر تأمین استحکام، وزن قطعه نیز مناسب باشد.

شکل 28 ـ طرح بدنه با ضخامت مختلف در اجزای آن

1

2
34

5
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٧  روش شکل دهی: روش های شکل دهی زیر را در نظر بگیرید.
آیا یک طرح را می توان با همۀ روش های شکل دهی تولید کرد؟

با استفاده از روش های مختلف شکل دهی، بدنه با چه نوع طرحی را می توان تولید کرد؟

1  شکل دادن با دست: قطعاتی که با دست و بدون استفاده از ابزار خاص و پیچیده شکل داده شده اند، تقارن 
و دقت ساخت کمتری در مقایسه با روش های دستگاهی دارند.

2   شکل دادن با چرخ سفالگری: با این روش می توان از ِگل پالستیک بدنه هایی با طرح متقارن را شکل دهی 
کرد. اما امکان شکل دهی اشکال غیرمتقارن در این روش وجود ندارد. در روش شکل دادن با چرخ سفالگری 

طراحی محصوالت مختلف با مهارت سفالگر و به کارگیری ابزارهای ساده انجام می شود.
3  شکل دادن با دستگاه ِجیگر و جولی: در این روش ها طرح قطعه براساس شکل قالب گچی و حرکت تیغچۀ 
شابلون مشخص می شود که معموالً دایره ای شکل هستند. ویژگی این روش ها آن است که در تولید انبوه 

قطعات شکل داده شده کاماًل یکسان بوده و اختالفی با طرح اولیه ندارند. 
4  شکل دادن به روش ریخته گری دوغابی: این روش در مقایسه با روش های قبلی محدودیت کمتری در 
شکل دهی اشکال مختلف دارد و می توان قطعاتی با پیچیدگی بیشتر طراحی کرد. یکی از ویژگی های مهم 
شکل دادن قطعات با روش ریخته گری این است که می توان نقوش ظریف قالب گچی را به صورت دقیق به 

سطح بدنه منتقل کرد.
٥   شکل دادن با پرس: روش پرس با فشردن مواد سرامیکی درون قالب انجام می شود، بنابراین طراحی قالب 
تعیین کنندة شکل بدنه است. از آنجایی که مواد سرامیکی انعطاف پذیری مناسبی ندارند بنابراین در این روش 

به آسانی نمی توان لبه و گوشه های بدنه را شکل دهی کرد. 

سفالگریشکل دادن با دست

ریخته گری دوغابی

ِجیگر و جولی

اکستروژن

شکل 2٩ـ روش های مختلف شکل دهی بدنۀ سرامیکی
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جلوه و زیبایی

گرفته  نظر  در  نیز  مناسب  تزیین  و  نقش  رنگ،  بر شکل ظاهری،  برای جذاب تر شدن هر محصولی عالوه 
می شود.

شکل 30 ـ بدنه هایی با نقش و رنگ مختلف

نقش: از تکرار یک طرح مشخص نقش به وجود می آید. نقوش انواع مختلفی دارند که دو دسته از آنها نقوش 
سنتی و هندسی است.

نقوش سنتی در هنرهای ایرانی مانند کتاب آرایی، کاشی کاری، گچ بری، فرش و سفالگری مورد استفاده قرار 
می گیرند. 

مهم ترین ویژگی های نقوش سنتی عبارت اند از:
ـ نقطۀ شروع و پایان هر طرح مشخص است.

ـ گل ها و برگ ها دارای جهت هستند.
ـ نظام طراحی با توجه به محل به کارگیری آن نظم مشخصی دارد. به عنوان مثال نظم به کارگیری نقش در 

کاشی با فرش متفاوت است.
نمونه هایی از کاربرد نقوش سنتی در شکل 31 نشان داده شده است.

شکل 31
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در شکل 32 برخی از اجزای نقوش سنتی نشان داده شده است.

گل پروانه ایگل پنج پر          گل فرفره ای

گل شاه عباسی گل برگ چناری

اسلیمی دهان اَژدریاِسلیمی ماریاسلیمی دهان اژدری با تزیینات ختایی
شکل 32

در شکل 33 یکی از روش های رسم گل شاه عباسی آمده است.

شکل 33ـ مراحل رسم گل شاه عباسی

123
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فعالیت کالسی

فعالیت کالسی
با توجه به نقش نهایی، نقش ابتدایی را کامل کنید.

نقوش هندسی مجموعه ای از نقوش هستند که برای ایجاد و ترکیب آنها از قواعد و روابط هندسی استفاده 
می شود. این نقوش در کاربردهایی مانند آینه کاری، گچ بری، سفال، منبت و معرق مشاهده می شوند.

نقش ابتدایینقش نهایی

شکل 34

در نقوش ساده هندسی شبکه هایی از اشکال هندسی مانند مربع، لوزی و مثلث با زوایای3٠، 4٥ یا 6٠ درجه 
ترسیم می شوند.

مانند نمونه های مشخص شده به رنگ قرمز، نقوش هندسی را در طرح زیر پیدا کنید.

شکل 3٥

شکل 36
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1٧

نکته

تحقیق کنید
نقوش مختلفی را که در آنها با تکرار یک نقش مشخص، طرح زیبایی ایجاد می شود را پیدا کنید.

رنگ: یکی از جنبه هایی که در تزیین بدنه های سرامیکی مورد توجه قرار دارد استفاده از رنگ است. اگرچه 
برخی از بدنه ها بدون رنگ به بازار عرضه می شوند اما به کارگیری رنگ در بدنه هایی مانند ظروف مورد توجه 

قرار دارد.

رنگ های  و  اصلی هستند  رنگ  سه  آبی  و  زرد  قرمز، 
دیگر، با ترکیب این سه رنگ اصلی ساخته می شوند. 
در شکل 3٨ دایرة رنگ آمده است که در آن رنگ های 
اصلی و رنگ های حاصل از ترکیب این رنگ ها نشان 

داده شده است.

شکل 3٧ـ بدنه های رنگی

رنگ های سیاه، سفید و خاکستری با نام رنگ های آکروماتیک یا رنگ های بدون رنگدانه در نظر گرفته 
می شوند و به همین دلیل این سه رنگ در دایره رنگ قرار ندارند.

شکل 38ـ دایرۀ رنگ 



1٨

شکل 3٩

هماهنگی رنگ ها: منظور از هماهنگی رنگ ها آن است که رنگ هایی که در یک خانواده یا طیف هستند در 
کنار هم به کار روند و هارمونی ایجاد کنند. در شکل 39 برخی از رنگ های هم طیف نشان داده شده است.

بژ و قهوه ای        زرد           سبز              آبی            قرمز

رنگ نارنجی از ترکیب دو رنگ اصلی زرد و قرمز به دست می آید. بنابراین سه رنگ زرد، قرمز و نارنجی در یک 
خانواده یا طیف قرار می گیرند. در فصل پاییز رنگ های زرد و نارنجی برگ ها هم طیف هستند. در شکل 4٠ 

ظروف با رنگ های هم طیف آمده است.

شکل 40

تضاد رنگ ها: رنگ ها را می توان در دو دسته سرد و گرم طبقه بندی 
کرد که در شکل41 نشان داده شده است. به استفاده هم زمان رنگ های 

سرد و گرم تضاد رنگ ها گفته می شود.
قرار گرفتن  در شکل 41 رنگ متضاد هر رنگ مقابل آن آمده است. 
ایجاد جذابیت  می شود. قرمز و  رنگ های   متضاد در   کنار همدیگر باعث 
از جمله رنگ های متضاد هم هستند. قرار گرفتن  سبز، زرد و بنفش 
یک رنگ گرم مانند زرد در کنار طیف رنگ های متضادش یعنی بنفش 

شکل 41تمرکز و توجه را به سوی خود جلب می کند.
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فعالیت کالسی

در رنگ آمیزی بدنۀ شکل 42 از چه روشی )هماهنگی یا تضاد 
رنگ ها( استفاده شده است؟

شکل 42

بیشتر بدانید

فیروزه ای نام مجموعه ای از رنگ های بین طیف سبز و آبی مشابه 
رنگ سنگ فیروزه است. »  فیروزه ای ایرانی« رنگی است که در 
بسیاری از تزیینات بناهای اسالمی در ایران و همچنین سفال ها 
نیز کاربردهای  امروزه  باستانی دیده می شود که  و کاشی های 

فراوانی دارد.

شکل 43ـ بدنۀ باستانی به رنگ فیروزه ای ایرانی

طبقه بندی ظروف سرامیکی براساس طرح
اساس طرح است. در جدول 1  بر  به کار می رود  برای طبقه بندی قطعات سرامیکی  از روش هایی که  یکی 
طرح های مختلف انواع قطعات سرامیکی نشان داده شده است. تقریباً تمام  ظروف سرامیکی را می توان در 

یکی از دسته های زیر قرار داد:
از  استفاده  با  می توان  که  هستند  باریک  دهانه ای  دارای  ظروف  این  بطری ها:  و  تنگ  دهانه  1  ظروف 
چوب پنبه یا درپوش دهانۀ آنها را محکم بست. ظروف دهانه تنگ یا بطری های ِگلی، ارتن وری و استون وری 

از گذشته های دور برای ذخیره کردن مایعات کاربرد داشته اند.
2  ظروف دهانه گشاد و خمره ها: این نوع ظروف دهانه ای گشاد دارند که گاهی به َدر نیز مجهزند. از این 

ظروف برای ذخیره کردن موادی مانند حبوبات و ترشی استفاده می شود.
ویژگی مشترک  از یک  که همگی  دارند  وجود  نوع ظروف  این  از  مختلفی  اشکال  پارچ و قوری:  انواع    3
برخوردارند و آن این است که می توان مایع داخل آن را به صورت جریانی باریک و یکنواخت به بیرون هدایت کرد.
4 انواع کاسه و فنجان: این ظروف معموالً دهانۀ بازی دارند که برای مصرف مایعات و جامدات کاربرد دارند.



2٠

٥  انواع بشقاب و سینی: بشقاب ها و سینی ها ظروف کاماًل تخت هستند. این نوع ظروف را می توان به 
شکل های مختلف ساخت و از آنها برای مصرف غذا و یا فقط یک شیء تزیینی استفاده کرد.

جدول 1

انواع کاشی
بشقاب ها و 

سینی ها
انواع پارچ و قوریکاسه ها و فنجان ها

ظروف دهانه گشاد 
و خمره ها

ظروف دهانه تنگ 
و بطری ها
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عالوه بر بدنه طرح های مختلفی برای اجزای آن در نظر گرفته می شود.در جدول 2 طرح های مختلف برای 
اجزای بدنه آمده است.

جدول 2

انواع طرحاجزای بدنه

دستۀ لیوان

دستگیرة قوری یا 
قندان

دِر ظرف



22

رسم طرح
در نمودار زیر مراحل رسم طرح آورده شده است:

1  رسم طرح روی کاغذ با درنظر 
گرفتن اصول طراحی

2  تبدیل طرح به نقشه

3  ساخت نمونۀ اولیه طرح

در  آن  اصالح  و  بررسی طرح    4
لزوم صورت 

اولین مرحله برای طراحی یک قطعه ترسیم آن روی کاغذ است.
برای رسم طرح باید اجزای مختلف آن را با دقت در نظر گرفت. در شکل زیر یک نمونه طرح با اجزای آن 

نشان داده شده است.

نمودار 2

شکل 44

لبه

دسته قوری

ضخامت کف

در قوری
دستگیره 

ضخامت در قوری

پایه

ضخامت دیواره

برجستگی باالی دستگیرۀ قوری

لوله

سوراخ خروج مایع

مراحل قرارگیری در قوری روی بدنه

بدنه
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فعالیت کالسی

تعدادی از بدنه های سرامیکی موجود در کارگاه را انتخاب کرده و قسمت های مختلف آنها را به وسیلۀ 
کولیس اندازه گیری کنید و در جدول زیر ثبت کنید.

جدول 3

ضخامت دیوارهقطر کفعرضارتفاعنام بدنه

طرح قطعه با استفاده از خطوط و انحنای آنها رسم می شود که نحوة رسم آنها نشان دهندة توانایی و مهارت 
طراح است. بدنه های مختلف سرامیکی را می توان براساس انحنای موجود در طرح بدنه ها دسته بندی کرد:

جدول 4

کروی

سهمی شکل

بیضی شکل

استوانه ای

مخروط ناقص

S شکل
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فعالیت کالسی
مشخص کنید هریک از بدنه های زیر براساس جدول 4 چه نوع طرحی براساس انحنا دارند؟

نکته

ضخامت پایه کم است

تغییر زاویه زیاد است

طرح های مناسبطرح های نامناسب

شکل 46

در رسم انحنا در طرح بدنه باید به نوع قطعه و عملکرد آن توجه کرد. در شکل 46 چند مثال از بدنه ها 
با طراحی مناسب و نامناسب آورده شده است.

شکل 4٥

این قسمت بدون 
انحنا است
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شکل 4٧

پس از رسم طرح نقشه سه بعدی بدنه رسم می شود. در شکل 4٧ نقشه سه بعدی چینی بهداشتی آمده است.

معموالً طراحی بدنه ها با استفاده از نرم افزارها انجام می شود. به عنوان مثال طراحی بدنۀ توربین ها با نکته
نرم افزار انجام می گیرد که از جملۀ این نرم افزارها CAM2 ،CAD1 و اتوکد است. در این نرم افزارها طراحی 

قطعه از یک طرح دو بعدی شروع می شود و سپس با بُعد بخشیدن به آن طراحی کامل می شود.

شکل 48ـ طراحی توربین در نرم افزار

Computer – Aided Design ـ1
Computer – Aided Manufacturing ـ2
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تحقیق کنید
درباره نام و انواع نرم افزارهای طراحی جست و جو کنید و گزارشی در کالس ارائه کنید.

فعالیت کالسی

به منظور بررسی میزان اجرایی بودن طرح، یک بدنه یا ماکت 
از آن ساخته می شود. در شکل 49 مراحل شکل دهی یک طرح 

نشان داده شده است.

شکل 4٩

تولیدکنندگان پس از اجرای موفقیت آمیز طرح، تعدادی بدنه از آن تولید می کنند و پس از بررسی میزان 
استقبال از طرح، تولید انبوه انجام می شود.

شکل زیر نقشۀ یک نمونه مقرة الکتریکی را نشان می دهد. با کمک هنرآموز مشخص کنید که هر یک 
از اعداد نشان دهنده چیست؟

شکل ٥0ـ طرح مقرۀ الکتریکی اِتکایی عمودی

25
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2٧

نکته

بیشتر بدانید

فعالیت کالسی

بعد از رسم طرح متناسب با بدنه، نقش 
انجام می شود. در  بدنه  تزیین روی  و 
شکل ٥1 نمونه ای از نقاشی متناسب 

با فرم و ابعاد بدنه آمده است.

شکل ٥1

طرح بدنۀ نشان داده شده در جدول ٥ را مانند نمونه رسم کنید.

جدول ٥

طراحیبدنه

طبیعت همیشه الگویی مناسب برای انسان ها بوده است تا بهترین طرح و نقش ها را از آن الهام بگیرد و 
به صورت مصنوعی در دست ساخته های خود به کار ببرد. برای دستیابی به این ایده ها طراحان با نگاهی 

عمیق به طبیعت توجه می کنند. نمونه هایی از این طرح ها در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ٥2
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ارزشیابی ارزشیابی

تکالیف عملکردیپودمان
استانداردنتایجاستاندارد عملکرد)شایستگی ها(

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تحلیل روش های 
طراحی بدنه های 

سرامیکی

کاربرد اصول طراحی بدنه های 
سرامیکی در تولید

تحلیل عوامل فنی و زیبایی شناسی 
بدنه هـای سرامیکی  در طراحـی 
و  فنی  استانداردهـای  بـا  مطابق 

بصری

باالتر از حد 
انتظار

تحلیل    و     مقایسه   تأثیر   عوامل فنی      و زیبایی شناسی 
3بر طراحی بدنه های     مختلف سرامیکی

در حد انتظار
تعیین ثبات ساختمانی، استحکام، تناسب اجزای بدنه 
براساس اصول طراحی و تعیین مطابقت طراحی بدنه 

با کاربرد
2

پایین تر از حد 
انتظار

1دسته بندی عوامل فنی و زیبایی شناسی

نمره مستمر از ٥

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 2٠


