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 مورد تراش از فرضی نمونھ دو اینجا در است موجود فایل زبانھ برای تراش از مختلفی ھای نمونھ-1
 قلب از بزرگی قسمت ۳ تیپ قسمت سریع تراش در آن از توانمی  واقع در  موازی تراش.  ماست بحث

 کرد اشاره دارد قرار قسمت عقب در کھ ضخامت ھمان با

2- ً  مشاھده تیپ قسمت در توانمی را شیبدار شکل  بود خواھد مورد دو این از یکی ھم شما زبانھ طبیعتا
 شرکتھای از بعضی دارد قرار اولیھ نگھدارنده سیم کھ جایی تا رود می باال بھ رو شیب سپس اما کرد

 نامند می گردنھ دارای ھای زبان را آنھا ھمین خاطر بھ باشند متفاوت کمی شاید شکل ھرمی یا شیبدار
 سازندگان برخی اما کرد خواھیم استفاده واژه این از ھم ما و پسندم می بیشتر را دار شیب واژه من

 کنند استفاده ھرمی واژه از میدھند ترجیح

 واقع در کھ است جایی دھانھ ارتفاع کنیم صحبت کمی زبانھ دھانھ ارتفاع مورد در خواھیممی حاال -3
 معموال نمونھ دو اینجا در شود می شروع زبانھ کھ جایی کنند می تعیین را ورودی ھوای فشار میزان
 بعدی نمونھ و است زبان سمت یک در منحنی یک شامل اول نمونھ ایم داده قرار بررسی مورد را دھانھ
 یک در قوس یا انحنا کھ است این منظور واقع در است اند شده سوار ھم روی کھ منحنی تیغھ دو شامل
 خیر یا دارد قرار طرف



 انحنا انواع کردن پیچیده در زیادی نکات داریم جھت تغییر یک اینجا در ما کنید توجھ پیکان نوک بھ-4
 دھیپاسخ زبانھ از متفاوت نمونھ دو این گوییم پذیرمی انعطاف نقاط نقاط این بھ ما دارد وجود دھانھ در

 این بھ بعدی ھای ویدیو سری در   است شده تھیھ متفاوت ھای دھانھ مورد در دارند ھم متفاوتی ھای
ً  ھا موضوع  شد خواھد پرداخت قطعا

 دھانھ ارتفاع کھ موضوع این اول مورد در توانیم می بگوییم سخن دھانھ از میخواھیم کھ زمانی اما-6
 در اینجا بود خواھد زبان در فرضی وسط نقطھ در تیغھ دو بین فاصلھ شامل ارتفاع کنیم صحبت است
 کند تنظیم را زبان ورودی ھوای فشار مقدار تا دھدمی اجازه زبان بھ کھ است ای نقطھ واقع

ً  اینجا در ببینیم را اینجا درست-7   دھدنمی داخل بھ را ھوا ورود اجازه زبانھ از قسمت این است سیاه تماما
 این ندارد زیادی نقشھ گفت توانمی عبارتی بھ یا ندارد زبانھ در ویبریشن یا ارتعاش در نقشی قسمت این

 رسیده زمانی حاال خوب بسیار  کنند ارتعاش میانی قسمت در آزادانھ صورت بھ تا شده داده اجازه قسمت
 را زبانھ ارتعاش میزان کھ است دھانھ عرض واقع در کنیم صحبت ھم دھانھ عرضھ مورد در کمی کھ
 باشد پذیر انعطاف نقاط دارای زبانھ کھ کندمی پیدا اھمیت زمانی موضوع این.کنند می مشخص سطح در

ً .( ببینید ۳�۲�۱ ھای شماره در را دھانھ عرض چگونگی  توانیدمی اینجا در-8  ھمانطور) ارتفاع مثل دقیقا
 فاگوت زبانھ مورد در جالب واقعیت یک این واقع در باشد متفاوتی ھای شکل دارای توانندمی میبینید کھ

ً . است  تا تری متفاوت ھای شکل بھ توانند می باشند پذیر انعطاف نقاط دارای کھ ھاییزبان مخصوصا
 متفاوت ھای نمونھ آمدن بوجود بھ منجر و کرد خواھید خلق را بوده کھ آنچھ شما. باشند ساده ھای نمونھ

 .شد خواھید زبانھ متعدد سایزھای و

 شما واقع در زبانھ روی دھان پوزیسیون در فشاری متفاوت تغییرات و زبانھ روی دھان فرم تغییر با -9
 دنبالش بھ کھ ھستیم جایی دنبال بھ ما اینجا در خوب. ھستید زبانھ روی ارتعاش سطح دادن تغییر حال در

ً  شما  است باز خیلی ی دھانھ دارای۱ شماره میگشتیم  پیدا مشخصات این با را زبانھ زیادی تعداد قطعا
 عنوان بھ اینجا در صورتی بھ این واقع در. کرد کار آن با توان بھ مشخصاتی ھمچین با کھ کرد نخواھید

 است زبانھ ی دھانھ مختلف ھای نمونھ با شما آشنایی منظور بھ فقط کھ است شده آورده مثال

 شماره اینجا است ۲ شماره در بھانھ یکی این ارز از بزرگتر یک شماره دھانھ عرضھ کھ کنید توجھ-10
 مرتعش منطقھ  قسمت بنابراین داریم قبلی مدل دو بھ نسبت کوچکترین دھانھ عرض اینجا در کھ است ۳

 ندارد ارتعاش در مھمی نقش خیلی قسمت این است اینجا دقیقھ ۳ شماره در شده

 سطح از من منظور متوجھ کمکم شما زودی بھ کھ کنم می فکر من کنیم نگاه ھا تیغھ شکل بھ اگر-11
 اینجا تا اینجا از کھ جایی از دھانھ دادم نشان یک شماره عنوان بھ کھ چیزی بنابراین شد خواھید ارتعاش

 ھای قسمت اما ندارند ارتعاش در نقشی کھ ببینید یک شماره در را سیاه ھای لبھ این توانید می شما است
 دارند شرکت زبانھ ارتعاش در واقع در و شوند می مرتعش آزادانھ دیگر

 است خورده ھاشور سیاه صورت بھ کھ دھانھ دوم قسمت تا کھ است زبانھ ورودی اینجا در خوب-12
 و طوسی قسمت این کنندنمی ارتعاش آزادانھ ھا قسمت این از ھیچکدام و اینجا تا اینجا از شود می منتھی
 دیگری الیھ یا دیگر بخش ما است سفید تماما قسمت سومین در شوند می مرتعش آزادانھ صورت بھ سفید

 شود می مرتعش کھ داریم را زبان از



 بھ مربوط بیشتر شودمی مرتعش زبانھ روی کوچکی منطقھ این کرد خواھید کشف از بعد-13
 بود خواھد بم ھای نت بھ مربوط بیشتر شودمی مرتعش کھ بزرگتر منطقھ بود خواھد باال رجیسترھای

.  بنوازید  تری راحت و زودتر ایون پلیس با کھ داشت خواھید تمایل شما یک شماره ی دھانھ در بنابراین
 بنابراین و بدمید زبانھ در بیشتری فشار با و تر بستھ پوزیسیون با کھ دارید این بھ تمایل شما ۳ شماره در
 .میگیرند قرار توجھ مورد باال رجیستر ھای نت

 ھستند متفاوت کمی باال ھای مثال با کھ بدانید ھستید پذیر انعطاف نقاط بدون زبانھ دنبال بھ اگر --14
 ھای زبانھ بنابراین داشت خواھد وجود زبان عرض در کمی تفاوت اما کند می تغییر دھانھ ارتفاع اگرچھ
 بیشتر را زبانھ ورودی ھوای و دھان پوزیسیون فشار مقدار واقعیت خالف بر پذیر انعطاف نقاط بدون
 .شد داده نشان کھ بزرگتری قسمت در شود می مرتعش آزادانھ صورت بھ ھمچنان حالیکھ در کنند می

 در) اند شده گذاشتھ ھم کنار مقایسھ جھت بھ دو ھر(گیردمی صورت عرض ھم مقایسھ یک اینجا در-15
 جا این در کوچکی بسیار دھانھ کھ ببینید را ۳ شماره نمونھ میتوانید شما دوباره.  ھا زبانھ دھانھ مورد
 اینجا در بزرگ کامال دھانھ یک کھ ببینید توانید می ھمچنان و پذیرانعطاف نقاط بدون زبانھ یک و دارد

 .دارد وجود

 در مایلم ھمچنین من دارد مطابقت قبلی دھانھ عرض با کامالً  ارز دوباره است کرده تغییر ارتفاع-16
 کنم صحبت آینده مختلف ھای ویدیو در موضوع این ی درباره ھم دیگر شرط چند مورد

 ی زبانھ بھ اینجا بگذارید... کنم نگھدارنده ھای سیم تنظیم بھ ایاشاره خواھممی کھ زمانی واقع در-17
 باعث کار این اید کرده تر گرد کمی را نگھدارنده سیم این کنید گرد کمی را اینجا اگر بکنم اشاره خودم

 انجام) پلیرز( یا مکانیکی کن گرد یک کمک بھ توانید می را کار این البتھ بشود گردتر تیوب کھ شودمی
 یا کردن گرد. خوابد می فلت صورت بھ ھم روی تیوب طرف دو کنیم تر مسطح کمی را آن اگر دھید

 آنھا روی بعدی ویدیوھای سری در کھ است متفاوتی ھای اکشن ری و شرایط دارای ھا سیم کردن مسطح
 .کرد خواھیم صحبت
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