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توانايیايجادنماهایترسيم

پسازآموزشاينتوانايی،ازفراگيرانتظارمیرود: ◄

ساعات آموزش

جمععملينظري

61016

ـ استاندارد ترسیم نماها را تغییر دهد.
ـ اندازه ی کاغذ را در لی آت تعیین کند.

ـ به نقشه، کادر و جدول استاندارد اضافه کند.
ـ نمای روبه روی يک قطعه ی مدل سازی شده را ايجاد کند.

ــاد را در مکانیکال  ــای قابل ايج ــا و برش ه ــواع نماه ـ ان
دسکتاپ نام ببرد.

ــه نما و يک تصوير  ــازی شده س ـ از يک قطعه ی مدل س
ايزومتريک تهیه کند.

ـ  با استفاده از نمای اصلی، يک تصوير ايزومتريک ايجاد کند.

ـ  با استفاده از نمای اصلی، يک تصوير ارتوگرافیک ايجاد کند.
ـ يک نمای کمکی از نمای اصلی ايجاد کند.

ـ از قطعات مدل سازی شده تصاوير برش مناسب ايجاد کند.
ـ يک نمای نیم برش از نمای اصلی ايجاد کند.

ـ يک نمای برش شکسته از قطعه ی مدل سازی شده ايجاد کند.

ـ  برای برش شکسته يک مسیر برش ايجاد کند.
ـ  برای برش مايل يک مسیر برش ايجاد کند.

ـ  يک نمای برش شعاعی از قطعه ی مدل سازی شده ايجاد کند.
ـ  برای برش موضعی خط برش بسته ايجاد کند.

ـ  يک نمای برش موضعی از يک قطعه ی مدل سازی شده 
ايجاد کند.

ـ  بخشی از يک نما را به صورت دتايل نمايش دهد.
ـ  يک نمای برش مايل از قطعه ی مدل سازی شده ايجاد کند.
ــده ی طويل نمای کوتاه  ــازی ش ـ  از يک قطعه ی مدل س

شده ايجاد کند.
ـ  مقیاس يک نمای ايجاد شده را تغییر دهد.

ـ  يک نمای ايجاد شده را در لی آت جابه جا کند.
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پيشآزمون


تفاوت نرم افزار نقشه کشی با نرم افزار طراحی در چیست؟ 1 .

استاندارد نقشه کشی در فرجه ی اول را تعريف کنید. 2 .
دستور Options. 3 چگونه اجرا می شود؟

ابعاد کاغذ A3. 4 چند میلی متر است؟
چگونه می توان وارد فضای کاغذ شد؟ 5 .

برای چاپ يک نقشه بدون مقیاس و متناسب با قطع کاغذ از کدام گزينه استفاده می کنیم؟ 6 .
Fit to paper )ب  No Scale )الف      

Landscape )د             Portrait  )ج      
در جدول نقشه کدام اطالعات درج نمی شود؟ 7 .

ب( تاريخ ترسیم       الف( نام نقشه کش 
د( استاندارد نوع خط        ج( شماره ی نقشه 

نمای اصلی معموالً کدام نماست؟ 8 .
ب( نمای افقی       الف( نمای روبه رو 

د( تصوير ايزومتريک       ج( نمای جانبی 
نمای جزء يا دتايل با چه مقیاسی ترسیم می شود؟ 9 .

ب( مقیاسی بزرگ تر از نمای اصلی       الف( مقیاس نمای اصلی 
د( مقیاس 1:1       ج( مقیاسی کوچک تر از نمای اصلی 
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مسیر برش شکسته چه ويژگی هايی دارد؟ 10 .
ب( ابتدا و انتهای آن خارج از قطعه قرار دارد.      الف( اولین و آخرين بخش آن موازی است 

     ج( دارای شکستگی های 90 درجه است             د( همه ی موارد
ــیر برش و نمای در حالت  ــر تحقیق کنید کدام نوع برش و در کدام نما آن را بهتر نمايش می دهد. مس ــات زي در قطع 11 .

برش را ترسیم کنید.
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مقدمه
ــازی توانايی تهیه ی نماهای ترسیمی از مدل ها و مجموعه های ايجاد شده است. اين  يکی از قابلیت های هر نرم افزار مدل س
ــود پاسخ می دهند. در مکانیکال دسکتاپ نیز مانند اتوکد  ــتند و به هر گونه تغییری که در مدل ايجاد ش نماها کاماًل پويا هس

نقشه ها در همان فايل مدل ذخیره می شوند و نیازی به ايجاد يک فايل جديد نیست.
ــیم يا زبانه ی  ــت روی دکمه های لی آت در پايین صفحه ی ترس ــی کافی اس ــدن به محیط کاغذ يا نقشه کش برای وارد ش
 Part Modeling جايگزين نوار ابزار Drawing Layout در مرورگر دسکتاپ کلیک کنیم. با اين کار  نوار ابزار Drawing

می شود و ابزارهای الزم برای ايجاد نماها را در دسترس قرار می دهد. 

تعييناستانداردنقشهكشی
ــیم در فرجه ی اول استفاده کنیم اما بنا به ضرورت می توانیم نماها را در  ــتاندارد ISO و ترس ما به صورت پیش فرض از اس

فرجه ي سوم نیز ايجاد کنیم.
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برای تغییر استاندارد و سیستم ترسیم پنجره ی تبادلی Options را باز می کنیم و به زبانه ی AM: Standards می رويم.

ــتم  ــتاندارد و سیس ــتم اس ــش Standard سیس در بخ
ــم. به صورت پیش فرض  ــذاری را انتخاب می کنی اندازه گ
ــتاندارد ISO و سیستم اندازه گذاری Metric استفاده  از اس
ــود، اما بنا به ضرورت در اين بخش می توانیم آن ها  می ش
ــه انتخاب کنیم مفاد آن  ــتانداردی ک را تغییر دهیم. هر اس
ــمت راست قابل دسترس است. همان طور که  در بخش س

مشاهده می کنیم گزينه های مختلفی در هر استاندارد قابل 
تنظیم و تغییر است. 

نكته

ــرای تغییر دادن اين گزينه های پیش فرض بايد  ب
دلیلی منطقی داشته باشیم.
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ــیم در فرجه ی اول (First angle) يا سیستم ترسیم در فرجه ی سوم  ــتم ترس در بخش Projection type می توانیم سیس
(Third angle) را انتخاب کنیم.

تعيينقطعكاغذوكادروجدول
عالوه بر قطع کاغذ و راستای افقی و عمودی آن می توانیم برای نقشه ها از کادر و جدول های استاندارد يا کادر و جدول های 

ترسیم شده به دست خودمان استفاده کنیم.

ــت کلیک می کنیم و از منوی آن گزينه ی  ــتاندارد ISO در بخش سمت راست راس ــیم روی اس ــتم ترس برای تغییر سیس
Setting را انتخاب می کنیم. اين عمل موجب نمايش پنجره ی تبادلی Standard Settings for ISO می شود.
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برای اين کار روی آيکن لی آت فعال راست کلیک می کنیم و گزينه ی Page Setup Manager را انتخاب می کنیم.

ــود که می توانیم در آن يک لی آت جديد ايجاد کنیم  ــا انتخاب اين گزينه پنجره ی Page Setup Manager ظاهر می ش ب
ــای موجود را به لی آت جاری تبديل کنیم )Set Current(، يکی از لی آت های موجود را ويرايش  ــی از لی آت ه (New)، يک

کنیم (Modify)، يا تنظیمات يک لی آت موجود را از فايل های ديگر وارد کنیم.

نكته

قبل از ايجاد نما بايد قطع کاغذ و تنظیمات 
لی آت را انجام دهیم. 
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نكته

با ويرايش يک لی آت موجود )مثاًل Layout 2( پنجره یPage Setup Layout 2  ظاهر می شود. با گزينه های اين پنجره در 
اتوکد آشنا شده ايم.

نوع پرينتر يا پالتر نصب شده روی سیستم را از منوی 
کرکره ای Printer/Plotter انتخاب می کنیم.

ــع کاغذ را  از منوی کرکره ای Paper size انتخاب  قط
می کنیم.

 Scale ــره ای ــا را از منوی کرک ــیم نماه ــاس ترس مقی
ــن منو بايد گزينه ی   ــدن اي انتخاب می کنیم. برای فعال ش

Fit to paper تیک نخورده باشد.

 Drawing ــش ــذ در بخ ــن کاغ ــرار گرفت ــت ق جه
 Portrait ــن می کنیم. انتخاب گزينه ی orientation را تعیی

ــورت عمودی و انتخاب گزينه ی  برای تعیین کاغذ به ص

ــه تنظیم کاغذ و  ــه هر بار مجبور ب ــرای اين ک  ب
لی آت نباشیم می توانیم در يک فايل خالی تنظیمات 
ــک فايل الگوی  ــر را ايجاد کنیم و از آن ي ــورد نظ م
ــازيم. سپس از آن فايل الگو  جديد (Template) بس

در ايجاد فايل های جديد استفاده کنیم.

Landscape موجب قرار گرفتن کاغذ به صورت عمودی 

می شود.
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افزودنكادروجدولبهلیآت
ــی آت فعال روی نام آن  ــرای افزودن کادر و جدول به ل ب
ــم و گزينه ی ــت کلیک می کنی ــکتاپ راس در مرورگر دس

 Insert Title Block را انتخاب می کنیم. با اين کار، پنجره ی 
ــود. ــر می ش Drawing Borders with Title Block ظاه

ــتاندارد منوی کرکره ای  ــب کاغذ را از قطع های اس قال
ــای  ــز از جدول ه ــدول را نی ــوع ج Paper Format و ن

ــتاندارد منوی کرکره ای Title block انتخاب می کنیم.  اس
نیازی به تغییر گزينه های ديگر نیست.

ــره بايد کادر و جدول را در لی آت  با   OK کردن پنج
ــود که می توانیم متن مورد  درج کنیم. پنجره ای ظاهر می ش

نظر در خانه های جدول را پر کنیم.

ــا کلیک کردن روی دکمه ی Next می توانیم به خانه های  ب
بعدی جدول دسترسی داشته باشیم.

ايجاديکنماازقطعه
قبل از ايجاد نما بايد با تنظیم Ucs نوع نمای ايجادشده را 
تعیین کنیم. می توانیم از نماهای استاندارد، نماهای موازی 
صفحات مختصات، صفحات کاری، سطوح تخت مدل و 

يا نمای جاری استفاده کنیم.

برای ايجاد نما از دستور New View استفاده می کنیم. 
ــتور برای ايجاد انواع نماها و برش های مختلف  از اين دس
ــتفاده می کنیم. اين  از قطعات و مجموعه های مونتاژی اس
نماها با استفاده از استانداردهای نقشه کشی ايجاد می شوند 

و به تغییرات مدل واکنش نشان می دهند.

ايجادنماهاوبرشهایمختلفازقطعهیمدلسازیشده

New View
     
Menu: Drawing ðNew View

Tool bar: Drawing Layoutð New View  

Right: New View

Command: AMDWGVIEW                    
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با اجرای اين دستور پنجره ی Create Drawing View باز می شود. با اين که اين پنجره دارای گزينه های بسیاری است، 
ــت نمای مورد نظر را از منوی کرکره ای Orientation انتخاب و در جای مناسب در  ــريع يک نما کافی اس اما برای درج س

لی آت کلیک کنیم.

تعييننوعنما
ــره ای View Type می توانیم نوع  ــتفاده از منوی کرک با اس

نما را انتخاب کنیم.

ــتفاده از اين گزينه  ــا اس ــای قطعه ب ــن نم اولی ◄:Base

ايجاد می شود. اين نما با توجه به تنظیمات منوی کرکره ای 
Orientation می تواند نمای روبه رو يا نماهای ديگر باشد.

ــن روش می توانیم يک نمای اصلی  با اي ◄:Multiple

ــتای آن هستند به صورت  و نماهای ديگری را که در راس
ــم نمای اصلی را نمای  ــان ايجاد کنیم. مثاًل می توانی همزم
روبه رو در نظر بگیريم و نمای جانبی را در راستای افقی، 

ــتای عمودی و تصوير ايزومتريک را  نمای باال را در راس
در راستای مايل آن ايجاد کنیم.

ــای ارتوگرافیک از يک نمای  ايجاد يک نم ◄:Ortho

ــتفاده از اين گزينه بايد قباًل حداقل يک  موجود. برای اس
ــیم. پس از انتخاب نمای موجود  نما در لی آت داشته باش
ــتای افقی يا عمودی آن کلیک و نمای قطعه را در  در راس

آن راستا ايجاد می کنیم.

ــاد نمای کمکی از يک نمای  برای ايج ◄:Auxiliary

موجود از اين گزينه استفاده می کنیم. پس از انتخاب نمای 
موجود، با تعیین دو نقطه روی نمای اصلی راستای ترسیم، 

نمای کمکی را تعیین می کنیم.
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ب��رای ایج��اد تصویر ایزومتری��ک از یک نمای  ◄◄◄:Iso

موجود از این گزینه استفاده می کنیم.

Detail:◄◄ ایجاد نمای جزء یا دتایل با مقیاسی متفاوت 

از بخشی از نمای موجود.

برای ایجاد نمای کوتاه ش��ده از این گزینه  ◄◄◄:Broken

استفاده می کنیم.

تعیین◄قطعه◄یا◄مجموعه◄برای◄ایجاد◄نما
با استفاده از منوی کرکره ای Data Set می توانیم مجموعه ی 

اطالعاتی برای ایجاد نما را انتخاب کنیم.

ترسیم نما از مدل فعال جاری ◄◄◄:Active Part

ترسیم نما از یک نقشه ی ترکیبي یا انفجاری  ◄◄◄:Scene

ایجاد شده

ترسیم نما از قطعات انتخابی یک مجموعه ◄◄◄:Select

تعیین◄لی◄آت◄یا◄برگه◄ای◄که◄می◄خواهیم◄در◄آن◄ترسیم◄
کنیم

با استفاده از منوی کرکره ای Layout می توانیم لی آت مورد 
نظر را برای ایجاد نقشه انتخاب کنیم. چنانچه یک لی آت 
غیرفعال را انتخاب کنیم، آن لی آت به صورت خودکار فعال 
می ش��ود و می توانیم در آن نمای مورد نظر را ایجاد کنیم.

تعیین◄نمای◄قطعه
با استفاده از منوی کرکره ای Orientation می توانیم نمای 

مورد نظر را انتخاب کنیم. 

عالوه بر شش نمای قطعه )باال، پایین، چپ، راست، روبه رو 
و پش��ت( چهار نمای ایزومتریک نیز قابل انتخاب است. 

آياميدانيد

با استفاده از گزینه ی Command Line می توانیم 
با استفاده از گزینه های خط فرمان نمای مورد نظر 

را انتخاب کنیم.
Select planar face, work 

plane or

[sTandard view/Ucs/View/

worldXy/worldYz/worldZx]:

با انتخاب این گزینه برای تعیین نمای قطعه باید 
یک وجه تخت مدل یا یک صفحه ی کاری انتخاب 
کنی��م. از گزین��ه ی Standard view برای تعیین 
نما بر اساس نماهای اس��تاندارد استفاده می کنیم. 
با استفاده از گزینه ی Ucs می توانیم صفحه ی 
XY مختص��ات کارب��ر را به عنوان نم��ا انتخاب 

کنیم. از گزینه ی View برای تعیین نما بر اس��اس 
نمای جاری قطعه اس��تفاده می کنیم. از گزینه های 
worldXy/worldYz/worldZx برای تعیین نما بر 

اساس صفحات XY یا YZ و یا ZX استفاده می کنیم. 



14

ــش خطوط تماس بین  نماي ◄:Display Tangencies

سطوح منحنی و تخت
تعيينمقياسترسيمنما

در فیلد Scale بايد مقیاس ترسیم قطعه را وارد کنیم.  وارد 
کردن عدد 1 به معنی انتخاب مقیاس 1:1 و عدد 2 به معنی 
مقیاس 2:1 و همچنین عدد 0/5 به معنی مقیاس 1:2 است.

تعيينتنظيماتخطوطنديد
 Hidden ــط پنجره سه زبانه وجود دارد که زبانه ی در وس

Lines مربوط به خطوط نديد در نماست.

ــک زدن اين گزينه  تی ◄:Calculate Hidden Lines

موجب محاسبه ی خطوط نديد در نما می شود.

ــوط نديد در  ــش خط نماي ◄:Display Hidden Lines

نما

نكته

 Relative To Parent ــه ی  گزين زدن  ــک  تی
ــاس نمايی که نما  موجب تعیین مقیاس نما بر اس

بر اساس آن ايجاد شده است مي شود.

ــره ای Display as دو گزينه قابل  در منوی کرک
انتخاب است: Wireframe )نمايش مدل به صورت 
 Wireframe with Silhouettes ــیمی( و ــدل س م
)نمايش مدل به صورت مدل سیمی همراه با نمايش 

لبه ی سطوح گرد(. 

آياميدانيد
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ايجادسهنماوايزومتريکازقطعه
در اين روش نمای اصلی را نمای روبه رو در نظر می گیريم 
ــبت به آن در فاصله ی مناسب درج  و نماهای ديگر را نس
ــتند و  ــبت به نمای اصلی هم تراز هس ــم. نماها نس می کنی

هم راستا با آن جابه جا می شوند.

ــن روش، نوع نما را بايد Multiple انتخاب کنیم  در اي
و نمای روبه رو را به عنوان نمای اصلی تعیین نمايیم. پس 
ــمت راست آن کلیک می کنیم  از درج نمای روبه رو، در س
ــپس در پايین نمای روبه رو  ــود، س تا نمای جانبی درج ش

کلیک می کنیم تا نمای باال درج شود، و باالخره در جای مناسبی از لی آت به صورت راستای 45 درجه يا 135 درجه کلیک 
می کنیم تا يک تصوير ايزومتريک درج شود. سپس دکمه ی اينتر را می زنیم تا نماها نهايی شوند.

ايجادتصويرايزومتريک
ــم. بنابراين، نوع نما را ISO در نظر  ــتفاده می کنی ــرای ايجاد يک تصوير ايزومتريک از يک نمای موجود اس ــن روش ب از اي
ــک می کنیم تا تصوير ايزومتريک در آن نقطه  ــتای يکی از قطرهای نما کلی ــم و پس از انتخاب نمای اصلی در راس می گیري

درج شود. تصوير ايزومتريک به صورت خودکار بدون خطوط نديد ايجاد می شود. 
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دستوركارشمارهی1

)60 دقیقه(ايجادسهنماوايزومتريک

ــازی کرده و سپس مطابق تصوير از  قطعه ی زير را مدل س
آن سه نما و ايزومتريک ترسیم کنید

آموزشي

فیلم مراحل اين دستورکار را در CD مشاهده کنید
فيلم
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ابتدا قطعه را به صورت کامل مدل سازی کنید. 1 .
در Layout1 دستور New View. 2 را اجرا کنید.

نوع نما را Multiple. 3 انتخاب کنید.
در محیط مدل ابتدا سطح عمودی جلو قطعه و سپس لبه ی افقی را انتخاب کنید. 4 .

در مکان مناسبی در  لی آت برای درج نمای روبه رو کلیک کنید و سپس دکمه ی اينتر را بزنید. 5 .

ــت نمای روبه رو ببريد و در جای مناسب برای درج نمای جانبی کلیک کنید و سپس  ــانگر ماوس را به سمت راس نش 6 .
دکمه ی اينتر را بزنید.

ــپس  ــب برای درج نمای افقی کلیک کنید و س ــمت پايین نمای روبه رو ببريد و در جای مناس ــانگر ماوس را به س نش 7 .
دکمه ی اينتر را بزنید.

ــپس  ــب برای درج نمای افقی کلیک کنید و س ــمت پايین نمای روبه رو ببريد و در جای مناس ــانگر ماوس را به س نش 8 .
دکمه ی اينتر را بزنید.

نشانگر ماوس را به صورت مايل در پايین سمت راست نمای روبه رو ببريد و در جای مناسب برای درج تصوير مجسم  9 .
ايزومتريک کلیک کنید و سپس دکمه ی اينتر را بزنید.

ــورد نظر را اعمال  ــکتاپ، ويرايش م ــده در مرورگر دس ــورت لزوم با دوبار کلیک کردن روی نماهای ايجادش در ص 10 .
کنید.

اندازه گذاری ها را مرتب کنید. 11 .
فايل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید. 12 .

مراحلترسيم
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ايجادنمایكمکی
از اين روش برای ايجاد نماهای مايل يا کمکی از يک نمای موجود استفاده می کنیم.

در اين روش نوع نما را بايد Auxiliary انتخاب کنیم 
ــتای  ــود دو نقطه انتخاب کنیم تا راس ــای موج و روی نم
ــخص شود. مثاًل در شکل فوق به ترتیب  نمای کمکی مش
ــپس در پايین  ــره ی پايین و دايره ی باال را انتخاب و س داي

نمای اصلی کلیک کرديم تا نمای کمکی درج شود.

ايجادبرشكاملازقطعه
ــتفاده  از اين روش برای قطعات دارای صفحات تقارن اس
ــرش فرضی نیز بر صفحه ی تقارن  می کنیم که صفحه ی ب

منطبق خواهد بود.
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در اين روش، چنانچه بخواهیم نمای برش به صورت نمای اصلی باشد، بايد نوع نما را Base در نظر بگیريم. در زبانه ی 
Section نیز از منوی  Type گزينه ی Full را انتخاب می کنیم.

با انتخاب يک صفحه ی کاری يا يک وجه تخت مدل 
ــپس با انتخاب يک  ــد صفحه ی برش را تعیین کنیم. س باي
محور کاری يا يک لبه ی مستقیم مدل يا يکی از محورهای 

مختصات جهت ديد را تعیین کنیم.
Select work plane, face or [worldXy/

worldYz/worldZx/Ucs/View]:

Select work axis, straight edge or 

[worldX/worldY/worldZ]:

Enter an option [Rotate/Flip/Ac-

cept] <Accept>:

تنظيماتبرش
تنظیمات برش را در زبانه ی Section انجام می دهیم. 

تعييننوعبرش
 Section در زبانه ی Type نوع برش را از منوی کرکره ای

انتخاب می کنیم.

نكته
ــک نمای برش به  ــی که بخواهیم ي در صورت
ــای ارتوگرافیک ايجاد کنیم بايد  صورت يک نم
ــم و بعد از  ــا را Ortho در نظر بگیري ــوع نم ن
انتخاب نمای اصلی و راستای ديد بايد صفحه ی 
برش را با انتخاب يک صفحه ی کاری يا انتخاب 

يک نقطه روی نما تعیین کنیم.
Enter section through type 

[Point/Workplane] <Work-

plane>: 
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تعيينناموبرچسببرش
جز برش کامل برش های ديگر دارای نامی منحصر به فرد 
در نقشه هستند. مکانیکال دسکتاپ به صورت خودکار با 
استفاده از حروف بزرگ التین برچسبی به برش اختصاص 
می دهد اما می توانیم با استفاده از فیلد Label آن را عوض 
ــتفاده از فیلد Label Pattern نیز نامی را که در  کنیم. با اس

باالی نمای برش قرار می گیرد می توانیم کنترل کنیم.

تعييننوعهاشوردربرش
گزينه ی Hatch به صورت پیش فرض تیک خورده است اما 
اگر بنا به ضرورت بخواهیم برشی بدون هاشور ايجاد کنیم 
 Pattern تیک آن را برمی داريم. با کلیک کردن روی دکمه ی

ايجادنيمبرشازقطعه
ــتفاده از صفحات کاری يا نقاط شکستگی  می توانیم با اس

در مدل از آن نیم برش ـ نیم نما تهیه کنیم.

ــای موجود می توانیم  ــاد نیم برش از يک نم برای ايج
ــرش را Half در نظر بگیريم.  ــوع نما را Ortho و نوع ب ن
ــت با ايجاد دو صفحه ی کاری مسیر برش را قباًل  بهتر اس
ــتفاده از نقاط  ــه مانعی در اس ــیم. البت ــخص کرده باش مش

شکستگی برای تعیین مسیر برش وجود ندارد.

ــتفاده  از اين گزينه برای نمای بدون برش اس ◄:None

می شود.
ــتفاده  ــرای ايجاد برش کامل از اين گزينه اس ب ◄:Full

می شود.
ــا از اين گزينه  ــاد نیم ديد ـ  نیم نم ــرای ايج ب ◄:Half

استفاده می شود.
ــته  ــه برای ايجاد برش شکس ــن گزين از اي ◄:Offset

استفاده می شود و نیاز به مسیر برش دارد.
Aligned:◄ از اين گزينه برای ايجاد برش مايل استفاده 

می شود و نیاز به مسیر برش دارد.
ــعاعی  ــه برای ايجاد برش ش ــن گزين از اي ◄:Radial

ــود و نیاز به يک صفحه ی کاری به عنوان  ــتفاده می ش اس
مسیر برش دارد.

ــن گزينه برای ايجاد برش موضعی  از اي ◄:Breakout

استفاده می شود و نیاز به خط برش بسته دارد.

 Hatch Pattern ــره ی ــور را در پنج نیز می توانیم نوع هاش
تعیین کنیم. 
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دستورکار شماره ی 2

برش و نمای کمکی  
)60 دقیقه(

با مدل سازی قطعه ی زير نمای اصلی و برش کامل آن را مطابق شکل تهیه کنید.

فيلم آموزشي

فیلم مراحل اين دستورکار را در CD مشاهده کنید
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قطعه را به صورت کامل مدل سازی کنید. 1 .
در Layout1 دستور New View. 2 را اجرا کنید.

نوع نما را Base و از منوی کرکره ای Orientation گزينه ی Front. 3 را انتخاب کنید.
در مکان مناسبی در  لی آت برای درج نمای روبه رو کلیک کنید و سپس دکمه ی اينتررا بزنید. 4 .

دستور New View. 5 را مجدداً اجرا کنید.
نوع نما را Auxiliary. 6 انتخاب کنید.

در زبانه ی Section نوع برش را Full. 7 انتخاب کنید.
روی دايره ی پايین کلیک کنید تا اولین نقطه ی راستای تصوير معین شود. 8 .
روی سوراخ باال کلیک کنید تا دومین نقطه ی راستای تصوير معین شود. 9 .

ــت نمای روبه رو کلیک کنید و دکمه ی اينتر  ــمت راس ــب برای تعیین موقعیت نمای کمکی در باال و س در مکانی مناس 10 .
را بزنید.

گزينه ی Point. 11 را برای تعیین مسیر برش انتخاب کنید و روی دايره ی سوراخ کلیک کنید.
در صورت لزوم با دوبار کلیک روی نماهای ايجادشده در مرورگر دسکتاپ ويرايش مورد نظر را اعمال کنید. 12 .

اندازه گذاری ها را مرتب و اندازه های ناخواسته را حذف کنید. 13 .
فايل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید. 14 .

مراحلترسيم
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مسیر برش شکسته بايد دارای شکستگی های 90 درجه باشد و اولین و آخرين بخش آن نیز موازی باشد.

نكته

ايجادبرششکستهازقطعه
می توانیم با ايجاد يک خط برش در مدل از آن برش شکسته تهیه کنیم.

برای ايجاد برش شکسته از يک نمای موجود می توانیم نوع نما را Ortho و نوع برش را Offset در نظر بگیريم. 

قبل از ايجاد برش شکسته بايد مسیر برش را ايجاد کرده باشیم و هنگام تعیین مسیر برش آن را انتخاب کنیم.

ايجادمسيربرش
ــت که ابتدا و انتهای آن خارج از قطعه قرار دارد و با استفاده از دستور Line ايجاد شده  ــته اس ــیر برش يک خط شکس مس

وتبديل به Cut Line مي گردد

ايجادمسيربرشمورداستفادهدربرششکستهوبرشمايل

Cut Line
  Menu: Part ðSketch Solvingð Cut Line

Tool bar: Sketch Solvingð Cut Line  

 Right: Sketch Solvingð Cut Line                                                                              

Command: AMCUTLINE                                                                                                           

Select objects to define the section cutting line:                  



24

دستورکار شماره ی 3

)60 دقیقه(برش شکسته  

قطعه ی روبه رو را مدل س��ازی کند. س��پس، مطابق ش��کل، از آن 
نمای افقی و برش شکسته مطابق شکل تهیه کنید.

قطعه را به صورت کامل مدل سازی کنید. 1 .
 2 .Cut Line در محیط مدل مسیر برش را ترسیم و آن را به

تبدیل کنید.
در Layout1 دستور New View. 3 را اجرا کنید.

 4 .Orientation و از منوی کرکره ای Base نوع نم��ا را
گزینه ی Top را انتخاب کنید.

در مکان مناس��بی در  لی آت ب��رای درج نمای افقی  5 .
کلیک کنید و سپس دکمه ی اینتر را بزنید.

دستور New View. 6 را مجدداً اجرا کنید.
نوع نما را Ortho. 7 انتخاب کنید.

در زبانه ی Section نوع برش را Offset. 8 انتخاب کنید.
نمای افقی را انتخاب و در باالی آن کلیک کنید. 9 .

در محیط مدل مسیر برش را انتخاب کنید. 10 .
در صورت لزوم با کلیک کردن روی نماهای ایجادشده  11 .
در مرورگر دسکتاپ  ویرایش مورد نظر را اعمال کنید.

اندازه گذاری ه��ا را مرتب و اندازه های ناخواس��ته را  12 .
حذف کنید.

فای��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز  13 .
محترم خود ارائه دهید.

مراحل ترسيم

فيلم آموزشي

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید
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ايجادبرششعاعیازقطعه
ــم با ايجاد يک صفحه ی کاری در مدل از آن يک  می توانی

برش شعاعی مايل تهیه کنیم.
برای ايجاد برش شعاعي از يک نمای موجود می توانیم 
نوع نما را Ortho و نوع برش را Radial در نظر بگیريم. 

ايجادبرشموضعیازقطعه
می توانیم با ايجاد يک خط برش بسته در مدل از آن برش 
موضعی تهیه کنیم. برای ايجاد اين نوع برش می توانیم نوع 

نما را Base و نوع برش را Breakout در نظر بگیريم.
ــد از انتخاب خط برش در مدل بايد صفحه ی برش  بع
ــا زدن دکمه ی اينتر همان صفحه ی  را انتخاب کنیم و يا ب
خط برش موضعی را بپذيريم. آن گاه آن بخشی از مدل را 

که به صورت فرضی بريده می شود تعیین کنیم. پس از آن 
ــد با تعیین يک وجه تخت مدل، يک صفحه ی کاری يا  باي
با استفاده از گزينه های Ucs، صفحه ی نما را تعیین کنیم.

ايجادخطبرشموضعی
ــل از ايجاد برش موضعی بايد خط برش در مدل ايجاد  قب
شده باشد. خط برش موضعی يک خط بسته است که پس 
از ترسیم با استفاده از دستور Break Line ايجاد می شود.

ايجادخطبرشمورداستفادهدربرشموضعی
Break Line

Menu: Part ðSketch Solvingð Break Line    

Tool bar: Sketch Solvingð Break Line  

 Right: Sketch SolvingðBreak Line

Command : AMBREAKLINE

Select objects for sketch

نكته

ــتفاده از ايجاد يک  ــا اس ــیر برش را ب مس
ــخص می کنیم و بعد  ــه ی کاری قباًل مش صفح
ــه ای را به عنوان  ــاب آن روی نما نقط از انتخ
نقطه ی مفصل يا لوال، که صفحه ی برش حول 

آن می چرخد، تعیین می کنیم.

نكته

خط برش موضعی بايد در آن صفحه ای ترسیم 
شود که عمق برش در قطعه را مشخص می کند. 



26

ايجادنمایجزءيادتايل
ــی متفاوت به صورت  ــی از نما را با مقیاس می توانیم بخش
ــای جزء از يک  ــم. برای ايجاد يک نم ــزا نمايش دهی مج
نمای اصلی نوع نما را Detail در نظر می گیريم و مقیاس 
ــت،  نما را نیز، که معموالً دو يا چند برابر نمای اصلی اس

تعیین می کنیم.
ــرای ايجاد نمای جزء  ــدا نقطه ای در نمای اصلی ب ابت
ــپس با استفاده از دايره، که پیش فرض  انتخاب می کنیم. س
ــتور است، و يا بیضی، چندضلعی، مستطیل يا انتخاب  دس
شکلی متفاوت، آن بخش از نمای اصلی را که می خواهیم 
ــن می کنیم. پس از آن در  ــود تعیی در نمای جزء تکرار ش
ــبی در لی آت کلیک می کنیم تا نمای جزء درج  جای مناس

شود.

ايجادبرشمايل
ــیر برش در مدل می توانیم يک  ــیم مس ــتفاده از ترس با اس

برش مايل از آن به دست آوريم.
ــبت به نمای اصلی بايد نوع  برای ايجاد برش مايل نس
ــرش را Aligned در نظر بگیريم.  ــا را Ortho و نوع ب نم
پس از انتخاب نمای اصلی و راستای درج برش بايد مسیر 

برش مايل را که قباًل ترسیم کرده ايم انتخاب کنیم.

نكته

مسیر برش مايل پس از ترسیم با استفاده از دستور 
Cut Line ايجاد می شود و تنها شامل دو قطعه خط 

است که ابتدا و انتهای آن خارج از قطعه قرار دارد. 



27

دستورکار شماره ی 4

برش مایل  
)60 دقیقه(

قطعه ی روبه رو را مدل سازی کنید. سپس از آن نمای افقی 
و برش مایل تهیه نمایید.

قطعه را به صورت کامل مدل سازی کنید. 1 .
در محیط مدل مس��یر برش مایل را ترسیم و آن را به  2 .

Cut Line تبدیل کنید.

در Layout1 دستور New View. 3 را اجرا کنید.
 4 .Orientation و از منوی کرکره ای Base نوع نم��ا را

گزینه ی Top را انتخاب کنید.
در مکان مناس��بی در  لی آت ب��رای درج نمای افقی  5 .

کلیک کنید و سپس دکمه ی اینتر را بزنید.
مجدداً دستور New View. 6 را اجرا کنید.

نوع نما را Ortho. 7 انتخاب کنید.
در زبانه ی Section نوع برش را Aligned. 8 انتخاب کنید.

نمای افقی را انتخاب و در باالی آن کلیک کنید. 9 .
در محیط مدل مسیر برش را انتخاب کنید. 10 .

در صورت لزوم با دوبار کلیک روی نماهای ایجادشده  11 .
در مرورگر دس��کتاپ ویرایش م��ورد نظر را اعمال 

کنید.
اندازه گذاری ه��ا را مرتب و اندازه های ناخواس��ته را  12 .

حذف کنید.
فای��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز  13 .

محترم خود ارائه دهید.

مراحل ترسيم

فيلم آموزشي

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید
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ايجادنمایكوتاهشده
قطعاتی که طولی بلند و يکنواخت دارند بهتر است به صورت کوتاه شده ترسیم شوند تا جای کمتری اشغال کنند.

ــت که با يک فاصله در کنار يکديگر قرار می گیرد. برای ايجاد  ــر قطعه اس ــده  در واقع دو نما از دو س يک نمای کوتاه ش
نمای کوتاه شده نوع نما را Broken در نظر می گیريم.

ــود. در اين مرحله بايد  ــن جهت نمای اصلی و کلیک کردن در لی آت، نمای اصلی به صورت کامل درج می ش ــد از تعیی بع
ــی از نمای اصلی را که می خواهیم حفظ شود  ــتطیلی،  بخش ــمت چپ و درگ کردن يک کادر مس با تعیین يک نقطه در س

انتخاب  کنیم. همین مرحله را برای سمت راست قطعه نیز تکرار می کنیم.
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دستورکار شماره ی 5

نمای کوتاه شده 
)60 دقیقه(

قطعه ی زیر را که یک محور متقارن است مدل سازی کنید. سپس مطابق شکل یک نمای کوتاه شده از آن ایجاد نمایید.

قطعه را به صورت کامل مدل سازی کنید. 1 .
در Layout1 دستورNew View . 2 را اجرا کنید.

نوع نما راBroken  و از منوی کرکره ای Orientation گزینه ی Top. 3 را انتخاب کنید.
در مکان مناسبی در  لی آت برای درج نمای افقی کلیک کنید و سپس دکمه ی اینتر را بزنید. 4 .

روی نقطه ای در سمت چپ محور کلیک کنید. 5 .
.) با یک پنجره بخش مورد نیاز محور را انتخاب کنید )کلیک کردن روی نقاط شماره ی 1 و 2. 6

روی نقطه ای در سمت راست محور کلیک کنید. 7 .
.) با یک پنجره بخش مورد نیاز محور را انتخاب کنید )کلیک کردن روی نقاط شماره ی 3 و 4. 8

در صورت لزوم با دوبار کلیک کردن روی نماهای ایجاد شده در مرورگر دسکتاپ ویرایش مورد نظر را اعمال کنید. 9 .
اندازه گذاری ها را مرتب و اندازه های ناخواسته را حذف کنید. 10 .

فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید. 11 .

مراحل ترسيم

فيلم آموزشي

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید
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عملياتروینماها
بعد از ايجاد نماها ممکن است نیاز به ويرايش، جابه جايی 
و عملیات ديگری باشد. با راست کلیک کردن روی نماها 
ــامل  ــود که ش ــکتاپ منويی ظاهر می ش ــر دس در مرورگ

گزينه های مختلفی برای ويرايش آن هاست.

ويرايشنما
ــکتاپ يا  ــردن روی نما در مرورگر دس ــا دوبار کلیک ک ب
ــت کلیک پنجره ی ــه ی Edit از منوی راس ــاب گزين انتخ
ــم  ــه می توانی ــود ک ــر می ش Edit Drawing View ظاه

گزينه های مختلف دخیل در نما را ويرايش کنیم.
ــتا  مقیاس نما، پارامتريک بودن ابعاد کادر نما و هم راس
ــا مقید کردن آن در  ــت نما با نمای اصلی ي ــودن و حرک ب
ــت که در اين  ــتای افقی يا عمودی از گزينه هايی اس راس

بخش قابل تغییر است.

ــای مختلفی برای کنترل  ــه ی Display گزينه ه در زبان
نمايش بخش های مختلف نما وجود دارد:

Thread Lines:نمايش رزوه ها◄

ــای  اندازه ه ــش  نماي ◄:Parametric Dimensions

پارامتريک
ــش خطوط محور  نماي ◄:Automatic Centerlines

به صورت خودکار
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ــه برای چه بخش هايی به صورت خودکار خط محور  ــن بخش می توانیم کنترل کنیم ک در اي ◄:Centerline Settings

ايجاد شود و مشخصات خط محور چگونه باشد. به صورت معمول نیازی به تغییر گزينه های اين بخش نیست.
کنترل وضعیت اليه ها در نما ◄:Advanced Layer Control

Edge Properties:◄ کنترل نمايش و تغییر مشخصات خطوط موجود در نما

با استفاده از دکمه ی Select edges می توانیم لبه هايی را که می خواهیم مخفی کنیم يا رنگ، اليه و نوع خط آن را تغییر 
دهیم انتخاب و سپس در بخش سمت راست عملیات مورد نظر را اجرا می کنیم.

حركتوجابهجايینماها
ــت کلیک می توانیم نمای مورد نظر را در لی آت جابه جا کنیم. با حرکت نمای  ــتفاده از گزينه ی Move در منوی راس با اس

اصلی نماهايی که از آن منشعب شده اند نیز در راستای خود جابه جا می شوند.

نكته

در نمای يک مجموعه می توانیم با انتخاب دکمه ی Select Parts برخی قطعات را در نما حذف کنیم.

نكته

ــات ديگری مانند کپی کردن نما (Copy)، تغییر نام نما (Rename)، و حذف کردن نما (Delete) نیز  عملی
با استفاده از گزينه های راست کلیک قابل انجام است.



32

ارزشيابیپايانی

نظری ◄
چگونه می توان در فرجه ی سوم نماگیری انجام داد؟ 1 .

AM: Standards در زبانه ی First angle   الف( با انتخاب گزينه ی      
AM: Standards در زبانه ی Third angle   ب( با انتخاب گزينه ی      

Page Setup در دستور First angle   ج( با انتخاب گزينه ی      
Page Setup در دستور Third angle   د( با انتخاب گزينه ی      

با دستور Insert Title Block. 2 چه چیزی به يک لی آت فعال افزوده می شود؟
ب( کادر و جدول       الف( آخرين بلوک ساخته شده         

د( آخرين کادر استفاده شده       ج( عنوان نقشه                              
جدول مشخصات معموالً شامل چه مواردی است؟ 3 .

ــتفاده  ــات و مجموعه های مونتاژی اس ــا و برش های مختلف از قطع ــاد انواع نماه ــرای ايج ــتور New View. 4 ب از دس
می کنیم.

ب( نادرست       الف( درست  
برای ايجاد تصوير ايزومتريک از يک نمای موجود از گزينه ی Broken. 5 استفاده می کنیم.

ب( نادرست       الف( درست  
برای ايجاد نمای جزء يا دتايل با مقیاسی متفاوت از بخشی از نمای موجود از گزينه ی Detail. 6  استفاده می کنیم.

ب( نادرست       الف( درست  
برای ايجاد نمای کوتاه شده از گزينه ی ISO. 7 استفاده می کنیم.

ب( نادرست       الف( درست  
انواع نماهای قابل ايجاد در مکانیکال را نام ببريد. 8 .

انواع برش های قابل ايجاد در مکانیکال را نام ببريد. 9 .
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کدام نوع برش نیاز به مسیر برش Cut Line. 10 دارد.
ب( برش موضعی       الف( برش شکسته و مايل 

     ج( برش شعاعی             د( نیم برش و برش شکسته 
کدام نوع برش نیاز به خط برش Break Line. 11 دارد؟
ب( برش موضعی       الف( برش شکسته و مايل 

     ج( برش شعاعی             د( نیم برش و برش شکسته 
چند نوع تصوير ايزومتريک از يک نمای موجود می توان ايجاد کرد؟ 12 .

از کدام گزينه برای ايجاد نمای کمکی استفاده می کنیم؟ 13 .
 Detail )ب                       Ortho )الف      
 Broken )د             Auxiliary )ج      

آيا در ايجاد برش کامل در مکانیکال دسکتاپ نام و مسیر برش درج می شود؟ 14 .
از کدام گزينه برای ايجاد برش شکسته استفاده می کنیم؟ 15 .

 Half )ب                         Full )الف     
 Aligned )د                          Offset )ج     

برش شعاعی چه نوع برشی است؟ 16 .
ويژگی های يک خط برش موضعی کدام است؟ 17 .

نمای کوتاه شده برای چه قطعاتی استفاده می شود؟ 18 .
چگونه می توان يک نمای موجود را در لی آت جابه جا کرد؟ 19 .

برای حذف اندازه گذاری های پارامتريک در يک نمای خاص از کدام گزينه استفاده می کنیم؟ 20 .
چگونه می توانیم برخی قطعات را در نمای يک مجموعه مخفي کنیم؟ 21 .

چگونه می توان يک لبه ی خاص را در نمای يک قطعه مخفي کرد؟ 22 .
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عملی ◄
1. قطعه ی زير را مدل سازی کنید. سپس، مطابق شکل، از آن نمای اصلی و برش های نمايش داده شده تهیه نمايید.)90 دقیقه(

2. قطعه ی زير را مدل سازی کنید. سپس، مطابق شکل، از آن نمای افقی و برش شکسته تهیه نمايید. )60 دقیقه(
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3. قطعه ی زير را مدل سازی کنید. سپس، مطابق شکل، از آن نمای افقی و برش مايل تهیه نمايید. )60 دقیقه(
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4. قطعه ی زير را مدل سازی کنید. سپس، مطابق شکل، آن را ارائه دهید. )90 دقیقه(

5. قطعه ی زير را مدل سازی کنید. سپس مطابق شکل آن را ارائه دهید.)60 دقیقه(
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6. قطعه ی زير را مدل سازی کنید. سپس مطابق شکل آن را ارائه دهید؟ )120 دقیقه(

7. قطعه ی زير را مدل سازی کنید. سپس مطابق شکل آن را ارائه دهید؟ )120 دقیقه(



38

توانايینقشهكشیوحاشيهنويسیپيشرفته


پسازآموزشاينتوانايی،ازفراگيرانتظارمیرود: ◄

ساعات آموزش

جمععملينظري

4711

ـ خطاهای مدل سازی را توضیح دهد.
ـ خطاهای مدل سازی را تشخیص دهد.

ـ خطاهای مدل سازی را اصالح کند.
ـ اندازه گذاری های پارامتريک را ويرايش کند.

ـ اعداد اندازه را با تولرانس ابعادی نمايش دهد.
ـ اعداد اندازه را با انطباقات نمايش دهد.
ـ عالمت صافی سطح در نقشه درج کند.

ـ عالئم جوشکاری در نقشه درج کند.
ـ اتصاالت جوشکاری را در نقشه نمايش دهد.

ـ عالئم تولرانس هندسی در نقشه درج کند.
ـ اطالعات سوراخ را نمايش دهد.

ـ جدول سوراخ ها را در نقشه درج کند.

ـ نمای يک مجموعه را استخراج کند.
ـ از يک صحنه ی انفجاری نما تهیه کند.

ــتثنا کرده و به  ــرِش مونتاژ اس ــی را در ب ــات خاص ـ قطع
صورت استاندارد نمايش دهد.

ـ نمايش قطعات استاندارد را در نمای مونتاژ تغییر دهد.
ـ نحوه ی ارتباط بین مکانیکال دسکتاپ و اتوکد را توضیح دهد.

ـ نماهای مکانیکال دسکتاپ را به اتوکد صادر کند.
ـ قطعات يک مجموعه را شماره گذاری دهد.

ـ جدول مواد را توضیح کند.
ـ کاربردهای جدول مواد را نام ببرد.

ـ در يک فايل مونتاژ جدول مواد ايجاد کند.
ـ برای يک مجموعه فهرست قطعات تهیه کند.
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پيشآزمون

1. اندازه های کمکی چگونه نشان داده می شود؟
ب( داخل پرانتز    الف( داخل کادر مستطیلی   

   ج( داخل کروشه                د( زير اعداد اندازه خط تیره کشیده می شود 
2. اندازه هايی که سفارش دهنده با دقت خاصی خواسته است، چگونه نشان داده می شود؟

   الف( داخل کادر            ب( داخل پرانتز  
د( زير اعداد اندازه خط تیره کشیده می شود.     ج( داخل کروشه                 

3. اندازه هايی که با مقیاس نمی خواند، چگونه نشان داده می شود؟
ب( داخل پرانتز       الف( داخل کادر               

د( زير اعداد اندازه خط تیره کشیده می شود.     ج( داخل کروشه                
4. اندازه  خام و پیش ساخته ی  قطعه چگونه نشان داده می شود؟

ب( داخل پرانتز      الف( داخل کادر               
   ج( داخل کروشه            د( زير اعداد اندازه خط تیره کشیده می شود. 

5. اندازه  دقیق تئوری، چگونه نشان داده می شود؟
   الف( داخل کادر مستطیلی         ب( داخل پرانتز  

   ج( داخل کروشه               د( زير اعداد اندازه خط تیره کشیده می شود. 
6. در تصوير زير در کنار 1:10 چه نمادی قرار می گیرد و معنی آن چیست ؟

    الف(  سطح فوقانی دارای شیبی  10 درصد است.
    ب( M مقیاس نقشه 10 درصد کوچک شده است.
    ج(  میزان باريک شدگی 10 درصد است.    

    د(  ارتفاع قطعه در هر 100 واحد 1 واحد کاسته می شود.
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7. در قطعه ي زير چند عدد سوراخ وجود دارد؟

   الف( 10                ب( 11
   ج(  12                   د( 120 

8. اگر در قطعه ای تعداد بسیاری سوراخ باشد، برای اندازه گذاری موقعیت سوراخ ها بهتر است از اين روش استفاده شود.
ب( اندازه گذاری مختصاتی     الف( اندازه گذاری زنجیره ای         

د( اندازه گذاری جدولی    ج( اندازه گذاری پله ای                 

9. تولرانس هندسی نشان داده شده در شکل زير چه نوع تولرانسی است؟

   الف( توازی          ب( تعامد
   ج( زاويه ای                    د( تخت

 چیست؟ 10. معنی عالمت
   الف( سطح خیلی صاف                       ب( سطح صاف
د( سطح خشن    ج( سطح کاماًل پرداخت شده        
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11. عالمت نشان داده شده در شکل زير بیانگر چیست؟
   الف( عالمت جوش به ضخامت 4 میلی متر 

   ب( عالمت جوش يکطرفه به ضخامت 4 میلی متر
   ج( عالمت جوش گوشه به ضخامت 4 میلی متر

   د( عالمت جوش دوبل به ضخامت سرتاسری 4 میلی متر

12. عالمت زير در پايین نقشه بیانگر کدام گزينه است؟
   الف( همه ی سطوح دارای زبری 3.2 میکرومتر هستند

   ب( همه ی سطوح دارای زبری 0.8 تا 1.6 میکرومتر هستند
    ج( مقدار زبری  Ra می تواند   1.6 ، 0.8 و 3.2 میکرومتر باشد

ــتند به جز  ــطوح دارای زبری 3.2 میکرومتر هس ــه ی س     د( هم
سطوحی که زبری آن ها داخل پرانتز نوشته شده است

ــان دهنده ی  ــت حروف نش ــداد طرف راس ــات اع 13. در انطباق
چیست؟

ب( ثبوت سوراخ      الف( کمیت تولرانس     
د( ثبوت میله      ج( کیفیت تولرانس            
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اصالحخطاهایمدلسازی
ــکتاپ حفظ  ــای نماهای مکانیکال دس ــی از ويژگی ه يک
وابستگی با قطعات سه بعدی است به طوری که با ويرايش 
ــا به صورت خودکار  ــازی، نماه قطعات در محیط مدل س
ــايی خطاهای  ــوند. از اين ويژگی برای شناس به روز می ش
ــتفاده می کنیم. برخی خطاها در نما و برش  مدل سازی اس
قطعه بهتر مشخص می شود که می توانیم پس از مشاهده ی 

خطا آن را در محیط مدل يا محیط نقشه اصالح کنیم.
ــی بايد  ــط نقشه کش ــا در محی ــالح خطاه ــرای اص ب
اندازه گذاری های قطعه را مشاهده کنیم. البته تنها اندازه های 
پارامتريک را می توانیم تغییر دهیم. اين اندازه ها در محیط 
ــا با اندازه های  ــده اند و رنگ و اليه ی آن ه ــدل ايجاد ش م
ــی ايجاد می شوند، متفاوت  رفرنس، که در محیط نقشه کش
ــت. بعد از ويرايش اندازه در نقشه و اصالح خطا بايد  اس
 Update Part ــه را به روز کنیم. برای اين کار از آيکن قطع

در پايین مرورگر دسکتاپ استفاده می کنیم.

ويرايشپيشرفتهیانواعاندازهگذاری

Power Edit

Menu: Modify ðPower Commandsð Power Edit

Menu:  Annotate ð Edit Dimensionsð Power Edit

Tool bar: Drawing Layoutð Power Edit 

 Right: Annotate Menuð Edit

 DimensionsðPowerEdit

Command: AMPOWEREDIT

Select objects:

 Power ــی ــره ی تبادل ــتور پنج ــن دس ــرای اي ــا اج ب
Dimension به نمايش درمی آيد.

ويرايشاندازهگذاری
ــده می توانیم اندازه های پارامتريک را  در نماهای ايجاد ش
ــش دهیم و يا از نمايش آن ها در نما خودداری کنیم.   نماي
ــش دارند. برای ويرايش  ــن اندازه ها گاهی نیاز به ويراي اي
ــک کنیم تا  ــت روی آن دوبار کلی ــا کافی اس ــن اندازه ه اي

دستور Power Edit اجرا شود.

نكته

برای تغییر يک اندازه ی پارامتريک کافی است 
 Power ــره ی ــم تا پنج ــک کنی روی آن دوبار کلی
 Exact ــد  فیل در  ــود.  ــاز ش ب   Dimensioning

Distance اندازه را تغییر می دهیم.
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این پنجره ش��امل س��ه زبانه  است: General که شامل 
خصوصیات عمومی اندازه است؛ Geometry که مربوط به 
خطوط اندازه، خطوط کمکی، فلش ها و فاصله ی بین متن 
اندازه با خط اندازه اس��ت و زبانه ی Units که گزینه هایی 
در ارتب��اط با واحد اندازه گذاری، دقت نمایش عدد اندازه 

و نحوه ی گرد کردن آن است.

ویرایش عدد اندازه و ویژگی های نمایش آن
در بخ��ش Representation گزینه ه��ای مختلف��ی برای 

نمایش عدد اندازه وجود دارد:

: نمایش اندازه به صورت اینچ و میلی متر  

: نمای��ش ان��دازه به ص��ورت زیرخ��ط دار برای   
اندازه های خارج از مقیاس

: نمای��ش اندازه داخل یک کادر مس��تطیلی برای   
اندازه های دقیق تئوری

: نمای��ش ان��دازه در ی��ک کادر بیض��وی ب��رای   
اندازه های بازرسی

   : نمایش اندازه ها داخل پرانتز برای اندازه های کمکی 

در بخش  Text دو دکمه وجود دارد:
: نمایش یا عدم نمایش اندازه ی واقعی  

: درج نماد های خ��اص. با کلیک کردن روی این   
دکمه پنج��ره ی Special Characters ظاهر می ش��ود که 
می توانی��م نم��اد مورد نظر را در محل نش��انگر متن روی 

اندازه درج کنیم.

در بخش Properties می توانیم با اس��تفاده از دکمه ی 
Apply to خصوصیات ی��ک اندازه را به اندازه های دیگر 

 Copy from اختص��اص دهیم، یا با اس��تفاده از دکم��ه ی
خصوصیات یک اندازه را کپی کنیم.

با کلیک کردن روی دکمه ی فلش رو به پایین )( در 
س��مت راست کادر گرافیکی نمایش اندازه می توانیم به 
الگوهای از پیش تعریف شده )مانند حرفM برای اندازه ی 
قط��ر پیچ های متریک( برای نمایش اندازه دس��ت یابیم.

آياميدانيد

خصوصیات��ی را ک��ه می توانیم کپی کنی��م، یا به 
اندازه های دیگر اختصاص دهیم، قابل انتخاب است. 
 Properties   با اس��تفاده از ای��ن دو دکمه پنج��ره ی
نمایش داده می ش��ود که می توانی��م تعیین کنیم کدام 

خصوصیات اندازه کپی شود.

آياميدانيد
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تعيينكالسانطباقی
( در باالی پنجره  ( Add Fit ــه ی ــتند می توانیم از دکم ــرای ويرايش اندازه هايی که دارای يک کالس انطباقی هس ب

استفاده کنیم که منجر به افزودن بخش Fit به پنجره می شود.

ــمت  ــه نقطه در س می توانیم در فیلد Symbol کالس انطباقی مورد نظر را وارد کنیم، يا با کلیک کردن روی دکمه ی س
راست آن با استفاده از پنجره ی Fits به صورت دقیق تر و با اطالعاتی کامل تر کالس انطباقی مورد نظر را انتخاب کنیم.
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ــم در کادر نمايش انطباق در پايین بخش Fit  کلیک  ــش کالس انطباقی در عدد اندازه و نوع انطباق می توانی ــرای نماي ب
کنیم تا به صورت گرافیکی در پنجره ی Select Fit Type نوع انطباق را انتخاب کنیم.

تعيينتولرانسابعادی
 ) ( Add Tolerance ــوند می توانیم از دکمه ی برای ويرايش اندازه هايی که همراه با تولرانس ابعادی نمايش داده می ش

در باالی پنجره استفاده کنیم که منجر به افزودن بخش Tolerance به پنجره می شود.

ــتقیمًا وارد می کنیم. در صورتي که انحراف  ــای Upper و Lower مقدار انحراف فوقانی و انحراف تحتانی را مس در فیلده
تحتاني منفي باشد بايد عالمت آن نیز درج کنیم. تعداد اعداد بعد از ممیز در فیلد Primary تعیین  مي کنیم.
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ــس را به صورت گرافیکی  ــن اين بخش می توانیم نحوه ی نمايش تولران ــردن در کادر نمايش تولرانس در پايی ــا کلیک ک ب
انتخاب کنیم.

تغييرقالبمتناندازه
ــره ی تبادلی  ــدازه در کادر نمايش پنج ــا انتخاب متن ان ب
ــتفاده از منوی راست کلیک آن  Power Dimension و اس

به گزينه های مختلفی برای تغییر قالب و فرمت متن اندازه 
ــط و روخط دار  ــم. گزينه هايی مانند زيرخ ــت می يابی دس
ــدازه، ترازبندی و تغییر رنگ، ارتفاع، فونت،  کردن متن ان

پهنا و تغییر فاصله ی بین حروف متن اندازه.

ويرايشچنديناندازهبهصورتهمزمان
گزينه ی Multi Edit. 1 را از منوی

 Annotate >> Edit Dimensions >>  Multi Edit  
انتخاب می کنیم.

ــاب می کنیم  ــر را انتخ ــورد نظ ــای م ــام اندازه ه تم 2 .
)شماره های 1 و 2(.

تلفيقدوياچنداندازهوتبديلآنهابهيکاندازه
گزينه ی Join Dimension. 1 را از منوی

 Annotate >> Edit Dimensions >>  Join Dimension 
انتخاب می کنیم.

ــماره های  اندازه های مورد نظر را انتخاب می کنیم )ش 2 .
1 و 2(.

دکمه ی اينتر را فشار می دهیم. 3 .

ويرايش مورد نظر را اعمال می کنیم. 3 .

روی دکمه ی  OK کلیک می کنیم.. 4
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مرتبكردناندازهها
گزينه ی Arrange. 1 را از منوی

 Annotate >> Edit Dimensions >>  Arrange انتخاب 
می کنیم.

.) اندازه های مورد نظر را انتخاب می کنیم )شماره های 1 و 2. 2
دکمه ی اينتر را فشار می دهیم. 3 .

همراستاكردناندازهها
گزينه ی Align Dimensions. 1  را از منوی

  Annotate >> Edit Dimensions >>Align Dimensions 
انتخاب می کنیم.

.) اندازه های مورد نظر را انتخاب می کنیم )شماره های 1 و 2. 2
دکمه ی اينتر را فشار می دهیم. 3 .

درجيکاندازهبااستفادهازاندازهیديگر
گزينه ی Insert Dimensions. 1  را از منوی

  Annotate >> Edit Dimensions >> Insert Dimensions 
انتخاب می کنیم.

.) اندازه ی مورد نظر را انتخاب می کنیم )شماره ی 1. 2
ــاس آن اندازه ی  ــه ای که می خواهیم بر اس روی نقط 3 .

جديد درج شود کلیک می کنیم )شماره ی 2(.

درجعالئمنقشهكشی
در مکانیکال دسکتاپ امکانات فراوانی برای درج عالئم و 
سمبل های نقشه کشی صنعتی، از جمله عالئم جوشکاری 

و صافی سطح وجود دارد.

دکمه ی اينتر را فشار می دهیم. 4 .
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درجعالمتصافیسطح
Surface Texture

Menu: AnnotateðSymbolsð Surface 

Texture

Tool bar: Drawing Layoutð Surface    

Texture 

Right:Annotate  Menuð Symbolsð 

Surface Texture

Command: AMSURFSYM

Select object to attach:

Start Point:

ــه ی زبان از   Surface texture symbol ــش  بخ در 
ــوه ی نمايش  ــطح و نح ــوع عالمت صافی س  Symbol ن
دنباله های آن را انتخاب می کنیم. مقادير مختلف ضمیمه ی 
ــف بخش پايین  ــطح در فیلدهای مختل عالمت صافی س
ــره ای آن را  ــا از منوهای کرک ــم، ي ــره را وارد می کنی پنج
ــاب می کنیم. در زبانه ی Leader نیز تنظیمات مربوط  انتخ
ــطح را کنترل می کنیم. ــه خط راهنمای عالمت صافی س ب
ــتفاده  ــطح و اس ــتاندارد عالمت صافي س ــراي تغییر اس ب
ــد از زبانه ي  ــي ISO 1302-1978 باي ــتاندارد قديم از اس

AM:Standards در پنجره ي Options استفاده کنیم.

عالمتصافیسطح
ــده در نقشه کشی می توانیم  ــتاندارد انتخاب ش مطابق با اس

عالمت صافی سطح درج کنیم.

ــتور بايد موضوعی را که می خواهیم  بعد از اجرای دس
ــود انتخاب و سپس نقطه ی درج  عالمت روی آن درج ش
ــطح را  ــن کنیم. البته می توانیم عالمت صافی س آن را تعیی
ــتقل نیز درج کنیم. بعد  بدون خط راهنما و به صورت مس

 Surface Texture ــتای عالمت پنجره ی تبادلی از تعیین راس
مطابق با استاندارد انتخاب شده ظاهر می شود.
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عالمتشيبوباريکشدن
ــده در نقشه کشی می توانیم  ــتاندارد انتخاب ش مطابق با اس

عالمت شیب و باريک شدن درج کنیم.

ــیب يا باريک شدن را در  ــمت چپ فیلد می توانیم نوع عالمت را انتخاب کنیم. مقدار ش با کلیک کردن روی دکمه ی س
ــیب يا  ــط وارد می کنیم. جهت عالمت را از بین گزينه های Symbol direction انتخاب می کنیم و چنانچه مقدار ش فیلد وس

باريک شدن يک اندازه ی دقیق تئوری باشد با انتخاب دکمه ی Frames آن را داخل يک کادر مستطیلی نمايش می دهیم.

ــتور بايد موضوعی را که می خواهیم  بعد از اجرای دس
ــود انتخاب و سپس نقطه ی درج  عالمت روی آن درج ش
ــتای عالمت پنجره ی  آن را تعیین کنیم. بعد از تعیین راس
ــتاندارد  ــی Taper and Slope Symbol مطابق با اس تبادل

انتخاب شده ظاهر می شود.

درجعالمتشيبوباريکشدن

Taper and Slope

Menu: Annotate ðSymbolsð Taper and Slope

Tool bar: Drawing Layoutð Taper and Slope

Right: Annotate Menuð Symbolsð Taper and 

Slope

Command: AMTAPERSYM

Select object to attach :Start 

Point:
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ــتور بايد موضوعی را که می خواهیم  بعد از اجرای دس
ــپس نقطه ی درج  ــود انتخاب و س عالمت روی آن درج ش
ــتای عالمت پنجره ی  ــن کنیم. بعد از تعیین راس آن را تعیی
ــده  ــتاندارد انتخاب ش ــی Weld Symbol مطابق با اس تبادل
ــامل چهار زبانه است: زبانه ی  ظاهر می شود. اين پنجره ش
ــامل  General که ويژگی های کلی و عمومی عالمت را ش

می شود؛ زبانه های Arrow Side و Other Side که عالمت 
ــوط برای رديف باال و پايین خط  نوع جوش و مقادير مرب
ــکاری را تعیین می کند و زبانه ی Leader که  عالمت جوش

تنظیمات خط راهنمای عالمت را کنترل می کند.

عالمتجوشکاری
ــده در نقشه کشی می توانیم  ــتاندارد انتخاب ش مطابق با اس

عالمت جوشکاری درج کنیم.

در زبانه ی General جهت کلی عالمت و نوع عالمت جوشکاری و ملحقات آن را با کلیک کردن روی دکمه های 
ــان  ــی از عالمت نش ــکاری مورد نظر تعیین می کنیم. در بخش Preview پیش نمايش ــری مطابق با عالمت جوش تصوي
ــکاری برای هر رديف اطالعات متنی آن در فیلدهای مربوط در زبانه های  ــود. با انتخاب نوع عالمت جوش داده می ش

ــم. Arrow Side و Other Side وارد می کنی

درجعالمتجوشکاری

Welding

Menu: Annotate ðSymbolsð Welding

Tool bar: Drawing Layoutð Welding  

Right: Annotate Menuð SymbolsðWelding

Command: AMWELDSYM

Start Point:

Next Point:


