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قسمت باالي محيط گرافيكي  گميييت بيو ريماو مفيمي فرمياا اداريا  ااوان  ا ين ريماو مفيم ام تشياو ا يا    يكي   ي                 

( ر يياا 5-1رياي ريماو مفيمي ا ييو  ب كياوبرا ررشيا او تي ب          كيو او رير ا يا س اريياموراي م اوجي  ممتيما اريتن ا ييا       

 ااا      ارتن 
 

 مي ا و نراي رماو مف ا ا  5-1ت ب  

 كاوبرا ا ا 

File 

 رادانس فرادمار  ب ذدير  رامي فا وشاي ر ست گمييت

 تاپ كراا گرافيكشا

  رحيح ب فرادمار  فا وشاي با گار     

 ا  ا فا وشاي وبرم ت

 بف ي باوا ب داوج كراا اطالعات رف ر  ب  يكو

Edit 

  رحيح عفمارشاي فا   ر ساو وبي گمييت

  رحيح فا وشاي مان

 ي  ب  رحيح پاواماررا مل

  غيير پيش فرضشا

Solver  ارا اب حوگر محاريا   براي رادان فا   دربت 

Help افزاو برموت فا    وارفماي ررمHtm 
 

 را  مضيح ااا      ارتن  او ا ن فر س  مابع ب فرمارشاي ممتما او رر  ك ام ا ن ا ا 
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 Fileمنوي فرمان   1-5
 يما كيو      يك مفيمي عميماي ريارر مي       File كي   ي   اريتن بيا كوييك كيراا وبي گز فيو       ام تف  فرماا   Fileمفمي 

 ( ر اا ااا      ارتن5-2فرمارشاي مربمط بو ا ن مفم او ت ب   
 

 Fileفرمارشاي مفمي  5-2ت ب  

  مضيحات ارامو

New )   رادان فا   ت     ر ست ت 

Open    ارتبام كراا في  ر سا  كو قيالً راداو ب ذدير    

Save ذدير  رامي فا   ر ساو وبي گمييت 

Save As    ذدير  رامي فا   ر ساو وبي گمييت با ار  ت 

Print Graphics تاپ كراا م    ملي      او گمييت 

Run Journal      رما شس  رحيح ب  ا اتراي فا   با گار 

Clean Journal ر     راي دطا  ك فا   با گا پاك كراا  مام پيغام 

View File ر اا اااا فا   وبرم ت تاوي 

Import باوا كراا فا   رف ر  ب  يكة بف ي با فرماشاي م اوف 

Export بف ي برموت  ك فا   دربت  داوج كراا اطالعات رف ر  ب  يكو 

Exit افزاو گمييت دربج ام ررم 
 

 

 Newدستور  1-1-5

 يمان بيا ارياجاا  ام ا ين      ( بيام مي   5-1  يك    Creat New Sessionفيرم   سFileس او مفيمي فرمياا   Newبيا ارا ياب گز فية    

 ماا  ك فا   ر ست ت    بيا اري  ال يما  ريادتن بيراي ارييام ا فكياو با ي  اري  فا ي  ر سيت ب عفيماا ر سيت               فرم م 

 وا م  ص رممان

 

 

 

 

 

 Creat New Sessionفرم  5-1 ك  

 فرم  اا     ام قسماشاي م ر   كي      ارت:

ID ار  فا   ر ست؛ 

Title كاواكار( 08ممضمع ر ست   ا ؛ 

Save Current Session ذدير  رامي فا   ر ست فعو  گمييت؛ 

 

 Openدستور  2-1-5

 ييماا فا يي  ر سييا  كييو پي ييار ذدييير   يي   وا بييام كييران بييراي اريييام ا فكيياو با يي  وبي   ميي  Openبييا اريياجاا  ام گز فيية 

  مان  ( بام 5-2  ك   Open Existin Sessionكويك  ما  ا فرم  Fileاو مفمي فرماا   Openگز فو 



 Page 16 کلیچمحمدرضا 
 

 

 

 

 Open Existing Sessionفرم  5-2 ك  

 ب  شاي م اوف   كي  ارف ة ا ن فرم عياو ست ام:

ID كااو مان مربمط بو باوا كراا ار  فا  ؛ 

Brows ارا اب فا   با اراجاا  ام فرم ؛Select File   5-3  ك) 

Save Current Session ذ ر  رامي فا   ر ست فعو  گمييت؛ 

( بييام 5-3  ييك   Select Fileس فييرم Open Existing Sessionاو فييرم  Browsبييا كويييك كييراا وبي رييمني  فرميياا   

 يماا فا ي  ميموا ررير وا ارا ياب كيران فيرم  ياا  ي   ام ب  يشاي عفيماا  ي   او               يمان بيا ارياجاا  ام ا ين فيرم مي        م 

 تن  كي      ار 5-3ت ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Select Fileفرم  5-3 ك  

 Select Fileقسماشاي م اوف فرم  5-3ت ب  

Filter     غيير مسير م  ص  

Direction     فشررت  مام اا ركامو شا ب  ا راب اا ركامو شاي مربمط بو مسير م  ص 

File     فشررت  مام فا وشاي مربمط بو اا ركاموي ارا اب 

Accept ا ب بام كراا فا   ارا اب     اني  كرا 

Filter عيين مسير با م  ص كراا  ك فيوار  

Cancel   اررراف ام ارا اب فا 

 

 Saveدستور  3-1-5

س اطالعييات فا يي  ر سيياو وبي گمييييت برييموت رييو فا يي  اطالعييا       Fileاو مفييمي فرميياا   Saveبييا ارا يياب گز فيية  

مراتعييو  ييما(ن اطالاعييات ” ريياممار ر  اطالعييات“ 3بييو فريي    ييما  بييراي كسييا اطالعييات بي ييار ت اگارييو ذدييير  ميي 

 ذدير      ام ممضمعات م ر   كي      ارت:
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 رف رة م   -

 م  رات مرمرا -

 م  رات راحية پيمراگ  -

 م  رات  يكة  ملي      -

  مان درم يات ب پيكربف ي محيط گرافيك  گمييت ب پفيرة گرافيك  او مماريكو اطالعات ذدير  م  -

 

 Save Asر دستو 4-1-5

 يمان بمرييوة ا ين     ( بيام مي   5-4  يك    Save Session Asاو مفيمي فرميااس فيرم     Save Asبا كوييك كيراا وبي گز فية    

 ماا اطالعيات ر سيت تياوي وا  حيت عفيماا اري  ت  ي  ذديير  كيران فيرم  ياا  ي   ام قسيماشاي م ير   يكي                  فرم م 

     ارت:

ID اجاا  ام  جحو كوي باوا كراا ار  فا   بطمو مساقي  ب با ار؛ 

Browse ارا اب فا   با م  ص كراا اوا مس اا ركاموي ب راب اا ركاموي؛ 

Accept رامي  اني  ذدير ؛ 

Closeرامي اررراف ام ذدير  ؛ 

 

 

 

 

 Save Session Asفرم  5-4 ك  

 

 Print Graphicدستور  5-1-5

ماا ميي ل  وا كييو او پفيييرة گرافيكيي  ممتييما ارييت وا  يي س ميي Fileاو مفييمي فرميياا  Print Graphicبييا اريياجاا  ام گز فيية 

ارييام ااان بيراي تياپ كيراا بيماريطو       1 ماا با تاپ كيراا بيماريطو ب  يا بيا ريادان فا ي  تياپ         تاپ كران ا فكاو وا م 

الممسييت رييمع تيياپگرس كيي راي فرميياا مييموا ريييام تيياپگر ب  ر يييا فرمارشيياي مييموا ريييام بييراي تيياپ فا يي  گرافيكيي  وا    

ب  GIFس TIFFس BMPن رمچفييين بييراي رييادان فا يي  تيياپ  ريييز با يي  فرمييت گرافيكيي   ررييير فرماشيياي    م يي ص كييرا

 افزاو گمييت او ررر گرفاو     ارت( ب ار  فا   تاپ  وا م  ص رممان را ر فرماشا كو او ررم

س فييرم مربييمط بييو تيياپ ميي   او گمييييت  Fileاو مفييمي فرميياا  Print Graphicبييا كويييك كييراا وبي گز فيية  

 ييمان بييا اريياجاا  ام ا يين فييرمس ميي   بطييمو مسيياقي  تيياپ  يي   ب  ييا برييموت  ييك فا يي  تيياپ    ( رييارر ميي 5-5  ييك  

 تيياپ كييراا  Printer( قسييمت ميييار  ا يين فييرم بييراي حييالا  كييو گز فيية   5-5 ييمان او  ييك    م يي صس ريياداو ميي 

 بيمارطو( ارا اب    س رما ش ااا      ارتن

 

 

 

 

 

                                                           

Print to file-1 
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 Print Graphicفرم  5-5 ك  

 ارا اب     عياو ست ام: Printerم  رات فرم  اا     او حالا  كو گز فة 

Printer name باوا كراا ار  تاپگر؛ 

Printer Options م  ص كراا رب فشاي تاپگر؛ 

Printer Command باوا كييراا فرمارشيياي تيياپم پاوامارريياي  ؛%p س%o  ب%f    بيييارگر اريي  تيياپگرس رب ييفشا ب اريي  فا يي

  با  م 

 ييمان او  (  ييي    ميي 5-6س برييموت  ييك   fileاو  ييموت ارا يياب گز فيية  Print Graphicقسييمت ميييار  فييرم 

 ا ن حالت قسماشاي فرم مذكمو بو  رح م ر ارت:

File Format ارا يياب  كيي  ام فرماشيياي  عر ييف  يي   او گمييييت بييراي رييادان فا يي  تيياپ م ا يين فرماشييا عياو سييت ام:  ؛

SGI سRGB سPS سEPS سGIFس TIFF سBMP سTARGA  بPICTن 

File Nameباوا كراا ار  فا   تاپ  ؛ 

Browse ارا اب ار   ك فا   تاپ  با م  ص كراا ااو مس اا ركاموي ب راب اا ركاموي؛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نfileاو  موت ارا اب گز فة  Print Graphicفرم  5-6 ك  

 

 Run Journalدستور  6-1-5

 يمان بمريييوة ا ين فييرم     ( بيام ميي  5-7  ييك   Run Journalس فييرم Fileمفييمي فرمياا   او Run Journalبيا ارا ياب گز فيية   

 يما    يمان فا وشياي با گيار   ي   بيو فا وشياي مافي  گجايو مي           ( اتيرا مي   jouفرمارشاي  ك فا   با گار       بيا فرميت   

 با  ن  كو  ام  اراموراي بكاو وفاو او  ك ر ست گمييت م 

كفي  كيو بيا پسيمر       يييتس ا ين ريرم افيزاو  يك فا ي  با گيار  ممقيت  مليي  مي           او طم  ر ست  يك فا ي  او گم   

jou   ييمان بعفييماا ماييا  اگيير اريي  فا يي  ر سيياو وبي گمييييت       م يي ص ميي model2     با يي  فا يي  با گييار  بييا اريي

model2.jou  مان راداو م  
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ا وشيياي با گييار   يي   او اتييراي اريياموراي ف IFب بومكشيياي  DOريياي    ييماا ام حوقييو اورييرم افييزاو گمييييت ميي  

 ييماا اتييراي فا يي  با گييار   يي   او ريير لحرييو ام عمويييات اتييراي فا يي س وا   اريياجاا  كييرا  ضييميمة الييف(ن رمچفييين ميي 

 مامقف كران بطمو كو  اتراي  ك فا   با گار      بو اب  موت م ر امكاا پذ ر ارت:

 Runحالت  -1

 Edit/Runحالت  -2

 ييمان او  فييي س  مييام فرمارشيياي فا يي  با گييار   يي   بطييمو دماكيياو اتييرا ميي  اتييرا ك Runاگيير فا يي  با گييار  وا او حالييت 

( وا 5-0  ييك   Edit Run Journalفييرا دماريي    ييما گمييييت فييرم   Edit/Run ييمو يكو فا يي  با گييار   يي   او حالييت  

ا وا اتيرا  اري  كيو فا ي  با گيار  بوباي وا  ريحيح كيرا  ب  يا ب  يشا   ام ر         كفي ن ا ين فيرم بيو كياوبر اتيام  مي         بام مي  

( بييام 5-7  ييك   Run Journalكويييك  ييما  ييا فييرم  Fileاو مفييمي  Run Journalبا يي  وبي گز فيية  Runكفي ن او حالييت  

   كي      ارتن 5-4ام ب  شاي مف وج او ت ب   Run Journal مان فرم 

 

 

 

 

 

 

 Run Journalفرم  5-7 ك  

 نRun Journalقسماشاي م اوف فرم  5-4ت ب  

Run 

س  مييام اريياموراي فا يي    Run يي  با گييار   يي   برييموت دماكيياوم او حالييت     اتييراي فا

 يمان او طي  اتيراي فا ي       اري  اتيرا مي     با گار      كو برموت كااو ميان فرادماري    ي     

 يمان بيا    ريارر مي    Commandاو ريمت واريت كيااو ميان      Pauseبا گار س ريمني  فرمياا   

 يما ب بيراي ااامية اتيراي      قيف مي   كويك كراا وبي ا ين ريمني  فرميااس اتيراي فا ي  مام     

 كييو بالفا ييوو پييل ام كويييك كييراا وبي    Resumeفا يي  كافيسييت وبي رييمني  فرميياا   

 ييما( كويييك كفييي ن  متييو اا يياو با ييي  اگيير گمييييت بييا  رييارر ميي  Pauseرييمني  فرميياا 

او طييم  اتييراي فا يي  با گييار  مماتييو  ييماس رمارفيي  حييالا  كييو وبي  Read Pauseفرميياا 

  مان كفي س اتراي فا   مامقف م  كويك م  Pauseرمني  فرماا 

Edit Run اتراي فا   با گار  بطمو ريمو دماكاو 

File Name      عيين ار  فا   با گار  

Current Journal ار  فا   با گار  كو او حا  حاضر وبي گمييت ر ساو ارت 

Close Existing Journal ي گمييت ر ساو ارتبسان فا   با گار  كو او حا  حاضر وب 

Browse 
ارا ياب فا يي  ام طر ييص م يي ص كييراا اوا يمس اا ركاييمويس ريياب اا ركاييموي ب رشا ايياً اريي    

 فا  
 

 ييماا رركيي ام ام اريياموراي فا يي  با گييار  فرادماريي    ( ميي 5-0  ييك   Edit Run Journalبييا اريياجاا  ام فييرم  

ن ب  يك فيوي  بوباي  يام  كيااو ميان ب تفي  ريمني  فرميااس             وا  رحيح ب  ا اترا كران ا ين فيرم ام  يك اا ايمو ميا     

ارا ياب كيرا  ب    Fileوا ام مفيمي فرمياا    Run Journal  كي      اريتن بيراي بيام كيراا ا ين فيرم با ي  او اباي ا گز فية          
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كويييك كييران او رشا ييت فا يي  مييموا رريير وا م يي ص ب وبي رييمني    Run Journalاو فييرم  Edit/Runريي ل وبي گز فيية 

   كي      ارتن 5-5كويك كران ا ن فرم ام قسماشاي مف وج او ت ب   Accept فرماا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edit/Run Journalفرم  5-0 ك  

 Edit/Run Journalقسماشاي م اوف فرم  5-5ت ب  

Text Editor  ماا  رحيح كرا اا امو مان كو او را فرمارشاي فا   با گار      وا م  

File Name اا ار  فا   با گار  كو قراو ارت فرادمار    مام  ص كر 

Browse   ارا اب فا   ام طر ص م  ص كراا اوا مس اا ركامويس راب اا ركاموي ب رشا ااً ار  فا 

Auto     اترا كراا دماكاو فرمارشاي ارا اب 

Step     اترا كراا گام بو گام فرمارشاي ارا اب 

Load او كااو مان  فرا دمار  فا   با گار  كوFile Name م  ص     ارت 

Save 
م ي ص  يي     File Nameريامي  ريحيحات اعميا   ي   وبي فا ي  با گييار  كيو او كيااو ميان          ذديير  

 ارت

Close بسان فرم 
 

 Run 4.1.6بييو قسييمت   Edit/Run Journalبييراي كسييا اطالعييات بي ييار او مييموا درم يييات ب بكيياوگيري فييرم      

Journal   او وارفمايbit User GuideGam مراتعو كفي ن 
 

 Clean Journalدستور  1-6-1-5

 يمان بمرييوو ا ين     ( بيام مي   5-9  يك    Clean Journal س فيرم  Fileام مفيمي فرمياا    Clean Journal بيا ارا ياب گز فية     

 ام :گراان ا ن فرمارشا ب پيامشا عياو ست  فرم  مام فرمارشاي داوت  ب پيامشا ام فا   با گار      حذف م 

 Undoفرمارشاي مربمط بو كاوبراراي  -

    Error messagesپيامشاي دطا -
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 ريگفالشا -

 يماس گميييت  ميام فرمارشياي مربيمط        يك فا ي  با گيار   ي   پياك مي        Clean Journalرفگام  كو بيا اريامو   

وت  كيي   ام ارييماع  ماريي  برييم گمييييت ميي   Undoكفيي ن كاوبراريياي   فا يي  با گييار   يي   وا حييذف ميي  undo بييو كيياوبرا 

رديير ن ارييامو كيياوبراي گمييييت وا كييو اتييرا  يي   ارييت  undo با يي ن  ييك فرميياا undo-groupب  ييا  undoفرمارشيياي 

 يماا  يك روسيوو فرمارشياي گميييت وا حيذف كيران  مضييحات كامي            مي  undo-group كفي  ب بمرييوو فرمارشياي     پاك م 

   ر ح     ارتن Gambit User Guide دمارممم  Run Journal 4.1.6او ا ن مموا او قسمت  

اگيير كاوبررييع  او اريييام فرمييار  اا يياو با يي  كييو بييو رييمع  مغييا ر بييا فرمارشييا ب كاوبراريياي  عر ييف  يي   او   

 يمان   گمييت با  س پيغيام دطيا او پفييرة رم يااو ريارر ب حاي  او فا ي  با گيار  ر سياو وبي گميييت رييز ذديير  مي              

 Clean يمان رفگيام  كيو فا ي  با گيار  بيا اريامو          يربع مي    ”ERR“دطيا بيا عيياوت     او فا   با گار   ميام پيغامشياي   

Journal  ماس گمييت  مام دطمط  وا كو با   پاك م “ERR”  كف ن  ما وا پاك م   ربع م 

 يما( ب  يا او    ريگفالشا گزاو   ام بقا ع ارياافان  رمارفي  پيغامشياي دطيا  بيراي مايا  عيياو   كيو بير  يجر  قسيي  مي             

اري ن او فا ي  با گيار   ي    ميام       مارت كاوبر براي پا ياا اااا اتيراي  يك اريامو وا او فا ي  با گيار   ي   اوانيو مي          د

 يماس   پياك مي    Clean Journal يمان رفگيام  كيو فا ي  با گيار  بيا اريامو         ذديير  مي    ”SIG“ا ين رييگفالشا بيا عيياوت     

 Clean Journalكفيي ن بييراي بييام كييراا فييرم    ميي  ييما وا پيياك   ييربع ميي  ”SIG“گمييييت  مييام دطييمط  وا كييو بييا   

كويييك  ييمان قسييماشاي م اوييف   ييكي  ارفيي ة ا يين فييرم   Fileاو مفييمي فرميياا  Clean Journalكافيسييت وبي گز فيية 

 عياو ست ام:

File Name عيين ار  فا   با گار     ؛  

Current Journal ار  فا   با گار  كو او حا  حاضر وبي گمييت ر ساو ارتم 

Browse ارا اب فا   ام طر ص م  ص كراا اوا مس اا ركامويس راب اا ركاموي ب رشا ااً ار  فا  ؛ 

 

 

 

 

 

 Clean Journalفرم  5-9 ك  

 

 View Fileدستور  7-1-5

 يمان بيا ارياجاا  ام ا ين فيرم       ( بيام مي   5-18  يك    View Fileس فيرم  Fileام مفيمي فرمياا    View Fileبا ارا ياب گز فية   

گميييت  يا رير پفييرة ميان بيام  ي   ك ي           Commandر فا   مان وا ا ي  ب اطالعيات وا ام فا ي  ميان او ديط       ماا ر م 

س ريرم افيزاو گميييت بطيمو دماكياو فا ي   مضييح  وا كيو حيا  حاضير وبي گميييت            View Fileكران پل ام بام   ا فيرم  

 يمان بيراي بيام     رم يااو رميا ش ااا  مي     دماري ن ا ين فا ي   يام  رمياا اطالعيا   اريت كيو او پفييرة          ر ساو وا فرا مي  

كويييك  ييمان فييرم مييذكمو ام قسييماشاي م يير   Fileاو مفييمي فرميياا  View Fileكييراا ا يين فييرم كافيسييت وبي گز فيية  

   كي      ارت: 

File Name ار  فا و  كو قراو ارت او فرم ؛View File بام  ما 

Browse ويس راب اا ركاموي ب رشا ااً ار  فا  ارا اب فا   ام طر ص م  ص كراا اوا مس اا ركام؛ 

Load فرادمار  فا   ارا اب    ؛ 
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 View Fileفرم  5-18 ك  

 Importدستور  8-1-5

افييزاو گمييييت   او رييرم STLب  MESHس IGESس ACIS ييماا فا وشيياي بييا فرمييت     س  ميي Importبييا اريياج   ام ارييامو   

 يمان فا وشياي    مربيمط بيو ررشيا او محييط گرافيكي  گميييت ريارر مي          فرادمار ن بيا ارا ياب رير  يك ام ا ين فرماشيا فيرم       

ASIS  بIGES  با يي ن فرمييت   ييام  اطالعييات رف ريي  مييACIS افزاوريياي م لسييامي  بيييارگر فا وشيياي دربتيي  اكايير رييرم

رييز م  رية ارياار اوا  يفعا  بيما  كيو معيرف فا وشياي دربتي  اريماع            IGESب رراليز كففي   ب فرميت    CADام دارمااة 

بفيي ي  ييك ميي   ررييير  عيي اا المارشيياس      ييام  اطالعييات  يييكو  MESHبا يي ن فا وشيياي   افزاوريياي م لسييامي ميي   رييرم

اي ام ا يكا  رف ري  كيو بييارگر  يك   يك مي           ام ميممعيو  STLمحيطشاي پيمرياگ  ب  يرانط ميرمي اريتن فا وشياي      

وا بريموت   STLاكياو اطالعيات فا ي     با ي س   يكي   ي   اريتن بيا فراديمار  ا ين فا ي  ريرم افيزاو گميييت بطيمو دم             م 

 كف ن  ارماع  مپملمژي رمارف  رطمح ب احيام  ي    م 

 ييمان بييراي بييام كييراا  اريياجاا  ميي  ACIS( بييراي فرادييمار  فا وشيياي 5-11  ييك   Import ACIS Fileام فييرم  

 Importر مفييمي او م يي ACISوا ارا يياب كييرا  ب ريي ل وبي رييمني    Fileام مفييمي  Importا يين فييرم كافيسييت گز فيية  

 كويك كران فرم  اا     ام ب  شاي م ر   كي      ارت:

ASCIIارا اب فا وشاي با فرمت ارك  ؛ 

Binaryارا اب فا وشاي با فرمت با فري ؛ 

File Nameم  ص كراا ار  فا   ؛ 

Browseارا اب فا   ام طر ص م  ص كراا اوا مس اا ركامويس راب اا ركاموي ب رشا ااً ار  فا   ؛ 

 

 

 

 

 

 Import ACIS Fileفرم  5-11 ك  

 

وا ارا يياب كييرا  ب ريي ل وبي رييمني     Fileام مفييمي  Importبا يي  گز فيية   IGESبييراي فرادييمار  فا وشيياي   

IGES  او م يير مفييميImport   بييام  ييمان ب  ييشاي م اوييف   ييكي  ارفيي ة 5-12كويييك  ييما  ييا فييرم مربمطييو   ييك )

 عفماا     ارتن 5-6ا ن فرم او ت ب  
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 Import IGES Fileفرم  5-12 ك  

 Import IGES Fileب  شاي م اوف فرم  5-6ت ب  

File Name م  ص كراا ار  فا   بوباين 

Browse 
ارا يياب فا يي  ام طر ييص م يي ص كييراا اوا ييمس اا ركاييمويس ريياب اا ركاييموي ب رشا ايياً اريي    

 فا  ن

Summary رما ش اطالعات كو ن 

Options -------------------------------------------------------------------- 

No stand-alone Vertices  را   كو عضم ري  ليو  ا رطح  ريساف ن فرادمار   ا ع م فرادمار  گر 

Model Scale Factor عيين ضر ا ار امة م   فا   فرادمار      ن  

Reset   حذف پاوامارراي فرادمار  فرمImport IGES Fileن 

  

 يماا اطالعيات  ييكة  مليي   ي   او  يك فا ي   ييكو وا          ( مي  5-13  يك    Import Meshبيا ارياجاا  ام فيرم    

او  Meshوا ام مفييمي فا يي  ارا يياب كييرا  ب ريي ل وبي گز فيية  Importباوا كييران بييراي بييام كييراا ا يين فييرم با يي  گز فيية 

   كي      ارتن 5-7وج او ت ب  كويك كران فرم  اا     ام ب  شاي مف  Importم ر مفمي 

 

 

 

 

 

 

 

 نImport Meshفرم  5-13 ك  

 

 نImport meshقسماشاي م اوف فرم  5-7ت ب  

TYPE 
س  ANSYSس  I-DEASFTLس  I-DEASUNNس  GAMBITس  FIDAPافزاورياي   ارا اب فا ي  بوباي  كي  ام ريرم   

NASTRAN  ب  اPATRANن 
Dimension ----------------------------------------------------------------- 
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  ااامو(ن 5-7ت ب  
2D 
3D 

Surface 
 نPATRANس I-DEASUNNسNASTRAN- ANSYSم  ص كراا ابعاا  يكو او فا وشاي 

Featur Angle  گيران م  ص كراا كمار ن مق او كو براي  ملي  ليو  مپمليژ ك  ت    مموا اراجاا  قراو م 

File Name ا ار  فا   بوباينم  ص كرا 

Browse ارا اب فا   ام طر ص م  ص كراا اوا مس اا ركامويس راب اا ركاموي ب رشا ااً ار  فا  ن 
 

وا باوا كران براي بام كراا  STL  ماا اطالعات رف ر   ك فا    ( م 5-14  ك   Important STL File با اراجاا  ام فرم 

كويك  Important او م ر مفمي STL ارا اب كرا  ب ر ل وبي گز فو  File وا ام مفمي Importantا ن فرم با   ابا ا گز فو 

 كران ب  شاي م اوف فرم باال عياو ست ام:

File  Name م  ص كفف   ار  فا   بوبواي؛ 

Browse ارا اب فا   ام طر ص م  ص كراا اوا مس اا ركامويس راب اا ركاموي ب رشا ااً ار  فا  ؛ 

Featur Angleم يي ص كييراا كمايير ن مقيي او ماب ييو كييو بييراي  ملييي  ليييو  مپملييمژ ك  ت  يي  مييموا اريياجاا  قييراو      ؛

 گيرا م 

 

 

 

 

 
 Import STL Fileفرم  5-14 ك  

 

  EXPORTدستور  9-1-5

رياي    يمان ا ين م ير مفيم ام گز فيو      رياي فرميت دربتي  بيام مي       ام مفيمي فا ي س م رمفيمي گز فيو     Exportبا ارا اب گز فو

ACIS  بMesh    ام گز فييو    ييكي   يي   ارييتن ACIS    بييراي رييادان فا يي  دربتيي  بييا فرمييتACIS ب ام گز فيية   

Mesh          يمان بيا ارياجاا  ام فيرم      براي رادان فا   دربتي  حيابي اطالعيات  ييكو  مليي   ي   ارياجاا  مي  ACIS File 

Export   ييي    كييران بييراي بييام   ييماا اطالعييات رف ريي  ميي    مليي   يي   وا برييموت فا يي  دربتيي   ( ميي 5-15  ييك 

 Export او ريياب مفييمي  ACISارا يياب كييرا  ب وبي گز فييو  Fileوا ام مفييمي  Export كييراا ا يين فييرم كافيسييت گز فيية 

   كي      ارتن 5-0ام ب  شاي مف وج او ت ب   ACIS File   Export كويك  مان فرم

 

 

 
 

 

 

 

 ACIS File Exportفرم  5-15 ك  
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 نACIS File Exportفرم  ب  شاي م اوف 5-0ت ب  

Format ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ASCII رادان فا   دربت  با فرمت ASCII ارك (ن  

Binary رادان فا   دربت  با فرمت Binaryبا فري(ن  

Version 
وا كو با رف رو دربت  رامگاو  ACIS راي ك    ماري  رس و اي ارت كو بمريوو را م   ام  رم ني  گز فو

 با  س وا م  ص كفي ن م 

Method  فشا براي فرمت ASCIIن 

Sequencing  اي كو او فا   دربت  راي اريالو  ماو ACIS  كف ن بتما ااوا وا م  ص م 

Nosequencing  اي كو او فا   دربت   راي اريالو  ماوACIS  نكف  بتما ر اوا وا م  ص م 

File name    م  ص كراا ار  فاACIS  دربت ن 

Browse ارا اب فا   ام طر ص م  ص كراا اوا مس اا ركامويس راب اا ركاموي ب رشا ااً ار  فا  ن 

 

 ييمان بييا اريياجاا  ام  بييام ميي  Export Mesh Filesاو م يير مفييمي ارا يياب  ييماس فييرم  Meshرفگاميكييو گز فييو 

مط بيو  ييكو  ملي  ي  س  يرا ط ميرمي ب ريمع محييط پيمرياگ  وا بيراي ريرم افيزاو  حويوي               ماا اطالعات مرب ا ن فرم م 

( فرماشيياي م اوييف فا وشيياي دربتيي  ب رييرم افزاوريياي  5-9مييموا ررييرس برييموت فا يي  درتيي   ييي    كييران او تيي ب    

  حويو  مربمط بو رر  ك ام ا ن فرماشا ر اا ااا      ارتن
 

 افزاوراي رراليز كفف ة مربمطون   دربت  ب ررم فرماشاي م اوف فا وشاي 5-9ت ب  

 ررم افزاو رراليز كفف ة مربمطو پسمر  فا   دربت  فرمت فايل خروجي

FIDAP 7.x Neutral FDNEUT FIDAP  

UNS / RAMPANT/FLUENT 5 Msh 
FLUENT/UNS  

RAMPANT 

FLUENT 5  
Structured FLUENT 4 Grid GRD FLUENT 4  

NEKTON Msh NEKTON  

Generic Neutral Neu POLYFLOW  

Generic  
 

 ييماا اطالعييات مربييمط بييو  يييكو  ملييي   يي   وا   ( ميي 5-16  ييك  Mesh File   Export بييا اريياجاا  ام فييرم

او م يير مفييمي   Mesh برييموت فا يي  دربتيي  م يي ص  ييي    كييران بييراي بييام كييراا ا يين فييرم كافيسييت وبي گز فييو  

Export   كي  ارف ة ا ن فرم عياو ست ام:كويك  مان ب  شاي م اوف  

File Type با  ن بيراي  غييير ريمع فا ي  دربتي  با ي  ريرم افيزاو  حويوي  ارا ياب  ي   وا  غييير              بيارگر فرمت دربت  م ؛

 ااا

File Name م  ص كفف   ار  فا   ؛msh  دربت 

Browse ا ااً ار  فا  ارا اب فا   ام طر ص م  ص كراا اوا مس اا ركامويس راب اا ركاموي ب رش؛ 
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 Export Mesh Fileفرم  5-16 ك  

 

  Exitدستور  11-1-5

 يمان او رفگيام دياوج  ي ا الممسيت م ي ص  يما         ارياجاا  مي     Exitافيزاو گميييتس ام فرمياا    براي داوج  ي ا ام ريرم  

 كو  غييرات اريام     او ر ست ادير ذدير   ما  ا ديرن
 

 

 

 

 

 Exitفرم  5-17 ك  

 

 Edit فرمانمنوي  2-5
 رييحيح عفمارشيياي فا يي  ر سيياو وبي گمييييتس فا وشيياي مييانس  ملييي  ب  رييحيح پاواماررييا ب  بييراي  Editام مفييمي فرميياا 

 ذكر     ارتن 5-18 مان فرمارشاي ا ن مفم ب كاوبرا ررشا او ت ب    غيير پيش فرضشا اراجاا  م 
 

 نEditفرمارشاي مفمي  5-18ت ب  

 كاوبرا فرماا

Title عفماا فا   ر ساو     وبي گمييتن  رحيح 

File فرا دمار  اا امو ماف  محو ن 

Parameters ملي  ب  رحيح پاوامارراي پيش فرض گمييتن  

Defaults رحيح مقاا ر پيش فرض گمييتن  

 

 Titleدستور  1-2-5

 يمان بيا ارياجاا  ام ا ين      م مي  ( بيا 5-10  يك    Edit SessionTitle س فيرم  Editام مفيمي فرمياا    Title بيا ارا ياب گز فية    

 كاواكار باواكران 08 ماا عياو    ا م  Title  اب ن او كااو مان فرم عفماا فاب  ر ساو وبي گمييت  غيير م 

 

 

 

 

 Edit Session Title فرم 5-10 ك  
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 Fileدستور  2-2-5

 يمان ا ين فيرم بيو كياوبر اتيام         مي  بيام   Edit Fileاو مفيمي فرمياا گميييت كوييك  يماس فيرم       Fileرفگاميكو وبي گز فو 

ار  كو رر فا   مان وا بمرييوو  يك اا ايمو ميان دياوج ام گميييتس  ريحيح كفي ن بيراي ارييام  ريحيحات  يك              اتام  م 

 م  ص  مان 5-11با   پاوامارراي مف وج او ت ب   Edit Fileفا   مان بمريوو فرم فرم
 

 شاي ماف  گمييتنپاوامارراي مموا ريام براي  رحيح فا و 5-11ت ب  

  مضيحات پاوامار

File Name ار  فا   ماف  كو قراو ارت  رحيح  ما 

Editor  name  ما ار  اا اموي كو براي  رحيح فا   ماف  اراجاا  م  

Editor  option راي فرماا اا امو  گز فو 

Editor  command فرم فرماا ب فرا دماا اا امو 
 

كويييك  ييمان فييرم  يياا  يي   ام ب  ييشاي     Editاو مفييمي  Fileالممسييت وبي گز فييو  Edit Fileبييراي بييام كييراا فييرم  

   كي      ارتن 5-12عفماا     او ت ب  
 

 

 

 

 

 

 
 

 Edit Fileفرم  5-19 ك  

 

 نEdit Fileقسماشاي م اوف فرم  5-12ت ب  

File Name م  ص كراا ار  فا و  كو قراو ارت  رحيح  ما 

Browse  طر ص م  ص كراا اوا مس اا ركامويس راب اا ركاموي ب رشا ااً ار  فا  ارا اب فا   ام 

Editor Name گذاوي اا اموي كو قراو ارت براي  رحيح فا   مموا اراجاا  قراو گيرا رام 

Ediotr Options راي اا امو  عيين گز فو 

Editor Command 
س e% متو اا او با ي  كو عياو شاي  عيين فرمارشاي ريسا  مموا ريام براي فرادمار  اا اموم 

%o  ب%f با   را ب ار  فا    رحيح  مر   م  بو  ر يا بيارگر ار  اا اموس گز فو 
 

 Parametersدستور  3-2-5

 ماري  ام ررشيا او رير  يك ام      رياي اابيت   يكي   ي   اريت ب كياوبر مي         پاوامارراي گميييت ام  يك ريري اعي اا ب و ياو     

 عر يف   257/6بفي ي ارياجاا  كفي ن بيراي مايا  اگير  يك پياوامار اريكالر عي اي بيا مقي او              كوكاوبراراي م لسامي ب  يي 

اي بييو  ييعاع  باوا كييرا  ييا كيير  Creat Real Sphereاو فييرم  Radius ييماا را پيياوامار وا او كييااو مييان   ييما ررگييا  ميي 

  ملي   مان 257/6
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ريامو كياوبراي كيو ام كيااو ميان اريامو  يا         يماا ام پاواماررياي  عر يف  ي   او رير ا      قاب   متو ارت كيو مي    

 يماا ا ين پاوامارريا وا بيراي اتيراي فرمارشياي         يماس ارياجاا  كيران اميا بيو رير  يموت رمي          ام  ك فا   با گار  اتيرا مي   

 يماس ارياجاا  رميمان بيراي رميا ش فشرريا  ام پاواماررياي         كاوبراي كو بمريوة فرمشياي ب يژة محييط گرافيكي  اتيرا مي       

 ا   عياوت م ر او كااو مان ارامو گمييت باوا  ما: عر ف     ب
Command: parameter list 

با اتيراي اريامو بياالس  ميام پاواماررياي  عر يف  ي   ب مقياا ر مربيمط بيو ررشيا او پفييرة رم يااو رميا ش ااا                

و  عر يف پياوامار ب  يا     يماا مييااوت بي    مي   Parameterب  يا فرمارشياي    Edit Parameters مان بيا ارياجاا  ام فيرم ب يژ       م 

 ييمان  ( بييام ميي 5-28  ييك   Edit Parametersس فييرم Editام مفييمي  Parameters رييحيح ررشييا كييران بييا ارا يياب گز فيية  

فييرم مييذكمو ام  ييك كييااو فشررييت ب  ييك فيويي  بوباي   ييكي   يي   ارييتن او كييااو فشررييت  مييام پاوامارريياي  عر ييف   

اي ب  ب فيويي  بوباي  ييام  كااوريياي مييانس رييمنيچشاي گز فييو   ييما   يي   او ر سييت تيياوي گمييييت رمييا ش ااا  ميي   

 يماا پاواماررياي ت  ي ي  عر يف كيرا  ب  يا ا فكيو پاواماررياي قيوي            رمنيچشاي فرمار  ارت كو بيا ارياجاا  ام ررشيا مي     

 وا  رحيح رممان

 رييمع  Type اريي  پيياوامار(س  Nameريياي پيياوامار ام قيييي   بييراي  عر ييف  ييك پيياوامار ت  يي س الممسييت م  رييو

 مقيي او  ييا مقيياا ر( پيياوامار وا  عيييين رمييمان رمچفييين   Value(s)اي( ب   ابعيياا پيياوامار مفجييرا ب  ييا روا ييو  Formپيياوامار(س 

براي  ريحيح پاوامارريا   كيو قيياًل او ر سيت تياوي گميييت  عر يف  ي   با ي  اباي ا اري  پياوامار وا او كيااو فشرريت                

  Updateريياي بوباي  غيييير ااا  ب رشا ايياً وبي رييمني  فرميياا  ز فييوريياي ررييرا بمريييوة گ م يي ص كييرا  ب ريي ل م  رييو

 كويك كران

بييراي م يي ص كييراا اريي  پيياوامار بييا اريياجاا  ام كاواكارريياي حرفيي   ييا عيي اي اريياجاا      Nameام م  ريية 

  ييمان بييراي وتييمع كييراا بييو  ييك پيياوامار او ريير  ييك ام كاوبراريياي گمييييتس با يي  او ابايي اي اريي  پيياوامار عالمييت   ميي 

بيراي م ي ص كيراا  يعاع      ”R1“گذا ياو  يمان بعفيماا مايا  اگير قيراو با ي  پياوامار اريكالر عي اي بيا ريام              $عالمت 

 كر س  عر ف  ما الممست او كااو مان ارامو م ر باوا  مان
Volume Creat Sphere Radius $R1 

اي كيو  يعاع    بيراي ريادان كير      يمان مياالً    مام پاوامارراي معرف ااباشيا ب  مابيع او بيين پرارايز قيراو ااا  مي       

 با  س كافيست ارامو م ر وا باوا كفي : R1$را اب برابر پاوامار  عر ف     
Volume Creat Sphere Radius ($R1*2) 

 پيياوامار  Numericبا يي ن ا يين م  رييو بييو رييو اريياة   ر ييارگر درم يييت كويي  پيياوامار ميي   Typeم  ريية 

   ام  رر اب اراة قيو (  قسي      ارتن Untyped پاوامارراي كاواكاري( ب  Stringع اي(س 

 ييمان اب  اريياجاا  ميي  Formبييراي  عر ييف پيياواماري كييو مقيي او را مفجييرا ب  ييا تفيي  ا   با يي  ام م  ريية     

 پيياوا ماررييا   بييا مقيياا ر تف گارييو  ييا   Array پاوامارريياي بييا مقيي او مفجييرا  ييا  ييك بعيي ي ( ب    Scalarاريياة م اوييف 

اي با ي  اري  پياوامارس  يماوة ابليين روا يو         عر يف  ي   اريتن بيراي  عر يف پاواماررياي روا يو        Form اي( او م  رة روا و

 Starting Point    ب  عي اا روا يو )Range        اي  يك بعي ي بيا اري       ( وا م ي ص كفيي ن بيراي مايا  اگير  يك پياوامار روا يوx 

 ملييي   xبييا اريي    1*3يييت  ييك مييا ر ل را رييو با يي س گمي Rangeرا  ييجر ب  Starting Point عر ييف  ييما كييو مقيي او 

 با  ن م  x(2)ب  x(1)س x(0)راي را  كف  كو روا و م 

او رريير گرفاييو  يي     Rangeب   Starting Pointافييزاو گمييييت اب وبت م اوييف بييراي  عر ييف كييراا    او رييرم 

 ييماا ام  ن او وبت ابم ميي باوا رمييما  Index Declaration ييماا ابعيياا روا ييو وا بمريييوة كييااو مييان  ارييتن او وبت اب  ميي 

 Parameters 4.1.3اريياجاا  رمييمان بييراي كسييا اطالعييات بي ييار او ا يين مييموا بييو قسييمت  Define Array Indicesفييرم 
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كافيسيييت گز فييية  Edit Parametersمراتعيييو  يييمان بيييراي بيييام كيييراا فيييرم   Gambit User Guideاو وارفمييياي 

Parameters  او مفميEdit  ر اا ااا      ارتن 5-13 اوف ا ن فرم او ت ب  ارا اب  مان ب  شاي م 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نEdit Parameterفرم  5-28 ك  

 

 نEdit Parametersقسماشاي م اوف فرم  5-13ت ب  

List Box  مان او كااو فشررت پاوامارراي  عر ف     ب م  رات ررشا رما ش ااا  م  

Name گذاوي پاوامار ت   ن  رام 

Type راي  امار بر اراس م  رو عيين رمع پاوNumeric سString  بUntypedن 

form   عيين رمع پاوامار بر اراس اركالر Scalar  ب  ا برااوي )Arrayن) 

 

 Defaultsدستور  4-2-5

 ييمان بييا اريياجاا  ام ا يين  ( بييام ميي 5-21 ييك    Edit Defaultsس فييرم Editام مفييمي فرميياا  Defaultsبييا ارا يياب گز فيية 

افيزاو گميييت رمچيما وريز اتيزاس رف ري س وب يشاي  مليي   ييكوس پاواماررياي  عر يف             فرفشياي ريرم   ا پييش  يما  فرم مي  

     ب اا ركامو شاي م  ص     وا  غيير ااا  ب ذدير  كران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نEdit Defaultsفرم   5-21 ك  

  يكي   ي   اريتن بيا      ريمنيچشاي فرمياا فا ي    ب  فرضيشا  م ير فرمشياي  عر يف پييش    فرم  اا     ام اب قسيمت  

رياي م ي ص ماغيررياي     فرضيشاي  فريي   ي   بيراي گيرب        ماريي  پييش   فرضيشا مي    اراجاا  ام م ر فرمشياي  عر يف پييش   

بييراي   Edit Defaultsبرراميية گمييييت وا م ييار   كييرا ب  غيييير ااان رييمنيچشاي فرميياا فا يي  ب كااوريياي مييان فييرم      
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( 5-14وبان او تي ب     ماغيررياي برراميوس بكياو مي      (ini.)فيرض   پييش  ريامي ب  يا تياپ كيراا فا وشياي      فرادمار س ذدير 

با يي س ر يياا ااا   يي    ممتييما ميي  Edit Formفرضييشا كييو او فييرم  اي ام م  رييات م يير فرمشيياي معييرف پيييش دال ييو

 ارتن
 

 فرضشان م ر فرمشاي معرف پيش 5-14ت ب  

  مضيحات عفماا م ر فرمشا

COORDINATES وامارراي  يكورمع ريسا  م ارات ب پا 

DEBUG   فري  عالماشاي ا كا  ماا  

EXPORT  ارماع مرمرا ب محيط پيمراگ 

GEOMETRY ورز رميزي اتزاس ب مقياس  ك  كراا رطمح 

GLOBAL 
مسير اا ركامو شا ب فا وشياي رياداو  ي  س   رييص حافريو ب بي يار ن  عي اا ارريراف ام         

 افاموراي محاريا   ررم ( ب رمچفين ارا ابUndoاراموراي اريام      

GRAPHICS را ب گرافيكشاي رما ش ااا      ب ريز كاوبراراي كوي راي مابس ورز گز فو 

LABEL  برتسيشاي اتزاس رف ر  حقيق  ب ميامي 

MESH 
راي  ملي     س وب شا ب پاوامارراي  مليي   ييكو ب رمچفيين اريماع المارشياي       ورگشاي  يكو

  يكو

SASH افيكشا ب محيط گرافيك  گمييتماكن پفيرة گر 

USER  پاوامارراي ماا 

 

فرضييشا كافيسييت وبي عفييماا مربمطييو كويييك كييران     بييراي بييام كييراا رر ييك ام م يير فرمشيياي معييرف پيييش    

رمچفين ا ن م ر فرمشيا ام ريمنيچشاي واا يم  س ريمنيچشاي فرميااس كيااو فشرريت ب كااورياي ميان   يكي   ي   اريتن             

فيرض گميييت وا فرادماري  س ذديير  ب  يا تياپ         يماا فا وشياي پييش    رمياا ب كيااو فشرريت مي     با ارياجاا  ام ريمنيچشاي ف  

 كران ا ن رمنيچشاي فرماا عياو ست ام:

Load فرادمار ؛ 

Save رامي ذدير ؛ 

Close رامي بسان فرم پل ام اريام  غييرات ب ذدير ؛ 

 

 Solverمنوي  3-5
 يما وا ارا ياب    افزاورياي محارييا   كيو  مريط گميييت پ ياييار  مي          يماا  كي  ام ريرم    مي   Solverبا اراجاا  ام مفيمي  

افزاورياي محارييا   بريموت تگيمرگ  ريادااو اطالعيات  ييكة  مليي   ي   ب اريماع            كران م  ريات رير  يك ام ا ين ريرم     

افزاورييا كافيسييت وبي گز فيية مربييمط بييو اا او مفييمي   ييمان بييراي ارا يياب ريير  ييك ام ا يين رييرم  ييرانط مييرمي رييارر ميي 

 افزاوراي محاريا   عياو ست ام: كويك  مان ا ن ررم Solverماا فر

FIDAP افزاو محاريا   تف  مفرمو  بر اراس وبت الماا مح با ررم؛ 

FLUENT/UNSريياي  افييزاو محاريييا   تفيي  مفرييمو  بيير اريياس وبت حييي  محيي با ب قابيي  اريياجاا  بييراي  يييكو    رييرم ؛

 رامماا ب 

FLUENT5با   افزاو باال م  افزاو محاريا   كو  ركيي  ام  مارانيشاي اب ررم ررم ؛ 
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FLUENTرامماا راي با افزاو محاريا   تف  مفرمو  بر اراس وبت حي  مح با ب قاب  اراجاا  براي  يكو ررم ؛ 

RAMPANTريياي   يييكو افييزاو محاريييا   تفيي  مفرييمو  بيير اريياس وبت حييي  محيي با ب قابيي  اريياجاا  بييراي      رييرم ؛

 پذ ر رامماا براي ح  تر ارشاي  راك  ب 

NEKTON راي ماغير بر اراس وبت الماا مح با با مر يو 1رماا-افزاو محاريا   رطح ررم؛ 

POLY FLOWافييزاو محاريييا   كمپيي  كاميي  بيير اريياس وبت الميياا محيي با بييم ژ  ريييالشاي ب سييكم االرييايك ب     رييرم ؛

 2راي ااي طراح 

GENERICافزاورا   كو او باال بو را ا او  ر    ارت    دربت  تامع براي ررمرادان فا ؛ 

 

 Helpمنوي  4-5
ن بيا كوييك كيراا وبي ا ين گز فيوس      گييرا  قيراو مي    اريارس او افيزاو گميييت    بيو وارفمياي ريرم    Helpبا اراجاا  ام گز فية  

 Quick ي   اريتن بيا ارا ياب گز فية        يكي    Table of Contentsس Quick يما كيو ام ريو قسيمت      بيام مي    Helpمفيمي  

ريا ب  يا  يجحو ابيزاو ب كوييك        يمان بيا بيراا رما  يگر وبي رر يك ام ريمني        رما  گر مابس بو  يك  اريت  يي    مي     

 Table of Contents ييمان او  ييموت ارا يياب گز فيية  بييام ميي  htmكييراا وبي را وارفميياي مربييمط بييو را برييموت فا يي  

  ييماا  ييما ب بمريييوة را ميي  او  ييجحة ميياريامو رييارر ميي  htmمييييت برييموت فا يي  افييزاو گ فشررييت كويي  وارفميياي رييرم

 نا  وا ارا اب كرا  ب مطالا رررا ممضمع مموا ررر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Free-Surface-1  
Die designs-2  


