
Fusion 360برنامجباستخدام Lampshadeعملورشة

https://warshah.org



Fusion 360جبرنامتحميل

: البرنامج لتحميل
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/students-teachers-educators

عمل حساب في الموقع:  1الخطوة 

تسجيل الدخول على حسابك: 2الخطوة 

تحميل البرنامج: 3الخطوة



:الخطوة األولى 

جديد sketchعمل 



:الخطوة الثانية 



:الخطوة الثانية 

في واجهة التصميمTOPاضغط على هذه المنطقة و التي تمثل المنظور العلوي 



:الخطوة الثانية 

في واجهة التصميمTOPاضغط على هذه المنطقة و التي تمثل المنظور العلوي  لعمل شكل مقارب لهذا الشكل lineاختر اداة الرسم  sketchمن قائمة 



fitالشكل بعمل خط منحني باستخدام األداة نغلقسوف point spline 

Stop sketchبعد االنتهاء من الرسم اضغط على 



fitالشكل بعمل خط منحني باستخدام األداة نغلقسوف point spline 
هذه النتيجة المبدئية التي نرغب بالحصول عليها

والتي سوف نحولها الحقا الى شكل ثالثي أبعاد



 Revolveاختر االمر  Createمن قائمة 



يفترض أن نحصل على هذا الشكل بعد تطبيق األمر 

من القائمة الجانبيةOKاضغطاالنتهاءعند



في الخطوة القادمة سوف نعمل اقتطاع للجزء العلوي 

Splitاالمرباستخدام



constructمن القائمة  Offset planeالبداية اختر االمر في



قم بتحريكه كما موضح في الصورة



SplitاالمرطبقModifyمن قائمة  body



جديد و نقوم برسم دائرة كما هو موضح  Sketchسنقوم االن بإضافة 

Stop Sketchبعد االنتهاء من رسمها قم بالضغط على .  في الصورة



السهم الى االسفلبتحريكقموExtrudeر االماختر createمن قائمة 



 Shellاختر االمرModifyقائمةمن,للمجسمتجويفلعمل



 Shellاختر االمرModifyقائمةمن,للمجسمتجويفلعمل



ى سوف نكرر االن امر االقتطاع ولكن هذه المره في  الجزء االسفل من التصميم حت

يالنهائالشكلفيالتقطاعاتعلىيحتويال



ى سوف نكرر االن امر االقتطاع ولكن هذه المره في  الجزء االسفل من التصميم حت

يالنهائالشكلفيالتقطاعاتعلىيحتويال



الهدف من اقتطاع جزء من االعلى 

وجزء من االسفل هو الحصول 

على هذه النتيجة 

احقالالتصميمطباعةيسهلبحيث



 newاختر  Sketchقائمةمنجديد Sketchفي هذه الخطوة سوف نقوم بعمل 

sketch 



 newاختر  Sketchقائمةمنجديد Sketchفي هذه الخطوة سوف نقوم بعمل 

sketch 
هدفنا هو رسم االشكال المتقطاعة خالل الجزء المحدد فقط,الخطوةهذهلفهم

projectاالمراختر sketchقائمةمن





نرسم خطين متوازيين بهذا الشكل بعد االنتهاء من سوف lineباستخدام أداة 

stop sketchرسمها اضغط 

الحظ اننا قمنا 

بإخفاء االجسام

من منطقة 

العمل



باالعدادات الموضحة في  extrudeسنحدد الشكل الذي قمنا برسمه و نعمل له 

القائمة الجانبية اليمنى



.يجب ان نحصل على هذا الشكل بعد االنتهاء من الخطوة السابقة



االمراختر Createاالن سوف نقوم بتكرار هذا الشكل بنمط دائري من قائمة 

PatternثمCircular pattern



حدثتعديل االعدادات و الحظ ماذا سيجرب.التكراربعددالتحكمبإمكانناانهالحظ



اضغط بالزر االيمن على المشروع و اختر من القائمة stlلحفظ التصميم بصيغة 

save as STL



okاضغط 



okاضغط 
ةالطباعاعدادات



(:فيديو)رابط شرح التصميم 
https://www.youtube.com/watch?v=3PnKBSOulwo

مصادر اضافية

https://www.youtube.com/watch?v=3PnKBSOulwo


(:فيديو)رابط شرح التصميم 
https://www.youtube.com/watch?v=3PnKBSOulwo

مصادر اضافية

https://www.youtube.com/watch?v=3PnKBSOulwo

