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نمایش اتصاالت جوشکاری در نقشه
ازایندستوربراینمایشنمادهایاتصاالتلببهلبجوشکاریدرنماوبرشاستفادهمیکنیم.

 Select Weldبعدازاجرایدس��تورپنج��رهیتبادلی
Symbolظاهرمیش��ودکهمیتوانیمدرآننوعاتصالرا

انتخابکنیم.

براینمایشمقطعاتص��البایدابتداضخامتجوش
راتعیینکنیم،س��پسنقطهایراک��همیخواهیمنماددر
آنجادرجش��ودمشخصس��ازیمودرانتهاراستایقرار
گرفت��ننمادرابهصورتترس��یمیی��اواردکردنعدد

تعیینکنیم.
براینمایشنمایاتصالنیزبایدابتداضخامتجوش
راتعیینکنیم،سپسنماوخطاتصالرامشخصسازیم
ودرانتهانقطهیش��روعونقطهیانتهایجوشراروی

خطاتصالتعیینکنیم.

نمایش اتصاالت جوشکاری در نقشه

Simple Weld 

Menu: Annotate ðSymbolsð Simple Weld

Tool bar: Drawing Layoutð Simple Weld 

Right: Annotate Menuð SymbolsðSimple 

Weld

Command: AMSIMPLEWELD

Leg width <3>:  

Insertion point for weld seam: 

Angle:
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عالمت تولرانس هندسی
ازایندستوربراینمایشعالمتتولرانسهندسیدرنقشهاستفادهمیکنیم.

Featureبع��دازاجرایدس��تورپنج��رهیتبادل��ی
Control Frameمطابقبااس��تانداردانتخابش��دهظاهر

میش��ودکهمیتوانیمدرآنبخشه��ایمختلفعالمت
تولرانسهندسیراتعیینکنیم.

درفیلدهایTop notesوBottom notesیادداشتهای
باالوپایینعالم��تراواردمیکنیم.باکلیککردنروی
دکم��هیSymمیتوانی��من��وعتولرانسراب��هصورت
گرافیکیانتخابکنیم.بااس��تفادهازصفحهکلیدکوچک
پاییناینپنجرهنیزمیتوانیماعداد،حروفوعالئممورد

نظررادرفیلدهایمربوطواردکنیم.
ب��ااس��تفادهازدس��تورDatumIdentifierدرمن��وی

Annotate >> Symbols >> Datum Identifierنیزمیتوانیم

عالمتسطحمبنارارویسطوحموردنظردرجکنیم.

ایجاد عالمت تولرانس هندسی
Feature Control Frame

Menu: Annotate ðSymbolsð Feature Control 

Frame

Tool bar: Drawing Layoutð Feature  

Control Frame

Right:Annotate Menuð Symbolsð Feature 
Control Frame 

Command: AMFCFRAME

Select object to attach: 

Start Point:
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درج اطالعات سوراخ
ازایندستوربرایایجاداطالعاتسوراخ)مخصوصًاسوراخهاییکهبااستفادهازدستورHoleایجادشدهباشد(درنقشه

استفادهمیکنیم.

ایندس��توربهصورتیکخطراهنماعملمیکندو
پسازانتخابس��وراخونقطهیدرجاطالعاتس��وراخ
پنجرهیNote Symbolمطابقبااس��تانداردانتخابشده

ظاهرمیشود.برایدرجاطالعاتسوراخنیازیبهتغییر
گزینههانیس��ت.اطالعاتیکهدرنقش��هدرجمیشوددر
کادرنمایشاینپنجرهنمایشدادهمیشودودرصورت

نیازمیتوانیمآنراویرایشکنیم.

درج اطالعات سوراخ 
Hole Note

Menu: Annotate ðAnnotationð Hole Note

Tool bar: Drawing Layoutð Hole Note  

Right: Annotate Menu ð Annotation ðHole 

Note 

Command: AMNOTE

Select object to attach [rEorgan-

ize]:            
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ایجاد جدول سوراخ
ازایندستوربرایایجادجدولسوراخبهدوصورتدکارتیوقطبیدرنقشهاستفادهمیکنیم.

ایجاد جدول سوراخ 

Hole Charts

Menu: Annotate ðHole Charts

Tool bar:  Drawing Layoutð Hole Charts                                                                                  

Right: Annotate Menuð Hole Charts 

 Specify insertion point for origin [Polar]:   

 Specify rotation angle <0>: 

 Name of origin <1>: 

 Select holes [Block/POint]: 

Command: AMHOLECHART
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پسازاجرایدس��توربایدنقطهیمبنا،زاویهیراس��تایمحوروش��مارهیمبدأراتعیینکنیم.س��پسسوراخهاییراکه
میخواهیممشخصاتآنهادرجدولآوردهشودانتخابکنیم.

ازگزین��هیPolar برایایجادجدولس��وراخبهصورتقطبیاس��تفادهمیکنیم.دراینحال��تنیزبایدنقطهیمبنا،
زاویهیراس��تایمحوروشمارهیمبدأراتعیینوسپسس��وراخهاییراکهمیخواهیممشخصاتآنهادرجدولآورده

شودانتخابکنیم.
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دستورکار شماره ی 1

)90 دقیقه(حاشیه نویسی نقشه 

قطعه ی زیر را مدل س��ازی نمایید و س��پس مطابق شکل 
تولرانس گذاری کنید.

فيلم آموزشي

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید
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قطعهرابهصورتکاملمدلسازیکنید. 1 .
درفضایکاغذیکنماوبرشکاملازقطعهمطابق 2 .

تصویرایجادکنید.
اندازههایپارامتریکرادرنماوبرشنمایشدهید. 3 .

واندازههایاضافیراحذفکنید.
درصورتیکهنیازبهدرجاندازهیجدیدیداریدآنرا 4 .

بااستفادهازدستورPower Dimensionایجادکنید.
رویاندازهه��ایدقی��قتئ��وریمانن��داندازهه��ای 5 .
موقعیتاستوانهنسبتبهسوراخهادوبارکلیککنید
تاپنجرهیPower Dimensionنمایشدادهش��ود.
کلیککنیدتااندازهدر س��پسرویدکمهی

یککادرنمایشدادهشود.
رویاندازههاییکهب��اتولرانسابعادینمایشداده 6 .
شدهاند،ماننداندازههایسوراخواستوانهدوبارکلیک
کنیدودرپنج��رهیPower Dimensionابتداروی

کلیکوفيراانتخابکنید. دکمهی
کلی��ککنید 7 .Add Toleranceرویدکم��هی

ومقدارانح��راففوقانیرادرفیلدUpperومقدار
انحرافیتحتانیرادرفیلدLowerواردکنید.

درکادرنمای��شتولرانسدرپاییناینبخشکلیک 8 .
کنیدونحوهینمایشتولرانسرابهصورتگرافیکی

انتخابکنید.
عالمتسطح 9 .Datum Identifierبااستفادهازدستور

مبنارامطابقتصویردرجکنید.
برایدرجعالمتتولرانسهندس��یتوازیدس��تور 10 .
Feature Control Frameرااج��راورویدکم��هی

Symکلی��ککنیدون��وعتولرانستوازیراانتخاب

کنی��د.درفیل��دTolerance 1ع��دد0.08 ودرفیلد
 Datum 1حرفAراتایپکنید.

رن��گاندازههایرفرنسکهب��هصورتپیشفرض 11 .
سایاناستتغییردهید.

فای��لراذخیرهکنی��دوبرایارزش��یابیبههنرآموز 12 .
محترمخودارائهدهید.

مراحل ترسیم
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ایجاد نمای مونتاژ و انفجاری
Createدرپنج��رهیتبادلیData Setمن��ویکرک��رهای
Active Part:دارایس��هگزینهاس��تDrawing View

یعنیقطعهیفعال؛Sceneیعنینمایمونتاژوانفجاریو
Selectبرایانتخابقطعاتموردنظردریکمجموعه.

چنانچهیکصحنهایجادکردهباشیمدراینجامیتوانیم
آنراانتخابونمایانفجاریقطعاتراایجادکنیم.اماحتی
اگرهیچصحنهاینداش��تهباشیمبازهممیتوانیمباانتخاب
Sceneی��کنمایمونتاژازکلمجموعهایجادکنیم.دراین

حالتیکصحنهباضریبانفجارصفربهصورتخودکار
ایجادمیشود.

برش نمای مونتاژ

برایبرشمونتاژبایدگزینهیSceneراازمنویکرکرهای
Create Drawing Viewدرپنج��رهیتبادل��یData Set

انتخابکنیم.
ب��رایاینکاریابایدیکصحنهب��اضریبانفجارکلی
صفرایجادکردهباش��یم،یاهیچصحنهاینداش��تهباشیم.

سپسنوعبرشرادرزبانهیSectionانتخابکنیم.

تعری��ف هاش��ور ب��رای قطع��ات مختلف یک 
مجموعه 

بهصورتپیشفرضهمهیقطعاتیکمجموعهبایک
نوعهاش��وربرشزدهمیشوند.الزماستبرایقطعات
مختلفهاش��وریمنحصربهفردتعریفکنیم.برایاین

کارازدستورHatch Patternsاستفادهمیکنیم.

تعریف هاشور برای قطعات مختلف یک مجموعه 

Hatch Patterns

Menu: Assembly ð Hatch Patterns

Tool bar: Assembly Modelingð Hatch Patterns  

Right: Assembly Menuð Assembly ð Hatch 

Patterns

Command: AMPATTERNDEF

Select object to attach [rEorgan-

ize]:            
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Hatch Patternبااجرایایندس��تورپنجرهیتبادلی
ظاهرمیشود.

دربخ��شس��متچ��پفهرس��تهم��هیقطع��اتو
زیرمجموعههاآمدهاستکهباانتخابهرکداممیتوانیم
دربخشسمتراستنوعهاشور،الگو،مقیاسوزاویهی
آنراتعیی��نکنیم.بعدازتعریفهاش��وربرایهرقطعه
رویدکمهی Applyکلیکمیکنیم.نوعتعریفهاش��ور
مانندتعریفهاش��وردراتوکداس��تکهه��ممیتوانیم
ازهاش��ورهایازپیشتعریفشدهاس��تفادهکنیموهم

میتوانیمهاشورهایجدیدتعریفنماییم.

مستثنی کردن برخی قطعات در برش مونتاژ
دربرشمونتاژممکناس��تبخواهی��مبرخیقطعاترا
ازجملهقطعاتاس��تاندارددربرشمستثنیکنیموآنها
رابهصورتاس��تانداردنمای��شدهیم.برایاینکارباید
ب��هزبانهیSceneبروی��مورویقطعاتیکهمیخواهیم
Suppressمس��تثنیشوندراس��تکلیککنیموگزینهی

Sectioningراانتخابمیکنیم.

باای��نکاردرنمایبرش��یکهازای��نصحنهایجاد
میکنی��ماینقطعاتبهصورتبرشنخوردهنش��انداده

میشود.
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ارتب��اط و تبادل قطعات و نقش��ه ها بین 
مکانیکال دسکتاپ و اتوکد

استفاده از ترسیمات دوبعدی اتوکد در مکانیکال 
دسکتاپ

همان طور که در بخش ترس��یم اس��کچ توضیح دادیم برای 
استفاده از ترسیمات دوبعدی اتوکد در مکانیکال و تبدیل آن ها 
به پروفایل کافی است از دستور هاي Cut، Copy و Paste در 
منوی Edit استفاده کنیم. یعنی موضوع هاي مورد نظر را در 
اتوکد انتخاب و از یکی از دستور ها Cut یا Copy در منوی 
Edit اس��تفاده می کنیم و آن را در کلیپ برد ویندوز ذخیره 

می کنیم. سپس در مکانیکال دسکتاپ آن را با استفاده از دستور 
Paste در من��وی Edit در صفح��ه ی طراحی درج می کنیم.

اس��تفاده از قطعات Solid  اتوکد در مکانیکال 
دسکتاپ

قطع��ات صلبی را ک��ه در اتوکد مدل س��ازی کرده ایم نیز 
می توانی��م به روش ش��رح داده ش��ده در بخ��ش قبل به 

مکانیکال دسکتاپ وارد کنیم.
 این قطع��ات به صورت یک نمای��ه ی Base در مرورگر 
دسکتاپ ظاهر می شود و تنها می توانیم با افزودن نمایه های 

ترسیمی و موضعی دیگر آن را ویرایش کنیم.

نمایش قطعات استاندارد در نمای مونتاژ
می توانی��م نمایش قطع��ات اس��تاندارد را در یک 
 ،(Simplified) مجموعه به س��ه ص��ورت س��اده
استاندارد (Standard) و واقعی (True) تعیین کنیم. 
ب��رای این کار در زبانه ی Standard Part از منوی 
کرکره ای 2D Representation یکی از گزینه ها را 

انتخاب می کنیم. 

در ش��کل زی��ر که نم��ای مونتاژ ی��ک پیچ و 
مهره ی استاندارد است به ترتیب از چپ به راست 
به صورت ساده، اس��تاندارد و واقعی نمایش داده 

شده است.

آياميدانيد
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اس��تفاده از نقش��ه ها و نماه��ای ایجادش��ده در 
مکانیکال دسکتاپ در اتوکد

گاه��یالزماس��تازنماه��ایایجادش��دهدرمکانیکال
دسکتاپخروجیاتوکدتهیهکنیمودراتوکدبهصورت
ترس��یماتدوبعدیمعمولیویرایشکنیم.دراینحالت
بای��دازدس��تورExport ViewدرمنویDrawingیادر
منویراستکلیکنماهایایجادشدهدرمرورگردسکتاپ
Exportاس��تفادهکنی��م.بااجرایایندس��تورپنج��رهی

Drawing Viewsظاهرمیشود.

دربخشSourceموضوعهايانتخابیبرایخروجیگرفتن
انتخابمیکنیم.کافیاسترویدکمهیSelectکلیککنیم
ونماهاوموضوعهايدوبعدیموردنظررادرلیآتانتخاب
کنیم)انتخ��ابنماهامتضمنانتخابموضوعهايدوبعدی
همراهآنهامانندخطوطمحورواندازههایپارامتریکنیست،
بلکهبایدهمهیموضوعهايموردنظرانتخابش��وند.(با

SourceازمنویکرکرهایCurrentLayoutانتخابگزینهی
میتوانیمکللیآتجاریراانتخابکنیم.

دربخشFile Nameنیزبایدنامومسیرفایلخروجی
تعیینشود.

نیازیبهتغییردیگرگزینههایپیشفرضاینپنجرهنیست.

اس��تفاده از قطع��ات ایجاد ش��ده در مکانیکال 
دسکتاپ به صورت قطعات Solid در اتوکد

قطعاتیراکهدرمکانیکالدسکتاپبااستفادهازدستورهاي
مدلس��ازیایجادش��دهاندوبهآنه��اPartمیگوییمنیز
میتوانی��مبهاتوکدببریمودرآنج��امانندقطعاتصلب

ویرایشکنیم.

بعدازاکس��پلودک��ردنقطعهمیتوانیمبااس��تفادهاز
دس��تورهايCut،CopyوPasteدرمنویEditآنرابه
محیطمدلسازیاتوکدببریموویرایشهایموردنیازرا

رویآنانجامدهیم.

نكته
برایای��نکاربایدابت��داPartموردنظررا
اکس��پلودنماییم.هنگاماکس��پلودک��ردنبایدبه
اخطارودرخواستسیستمجوابمثبتبدهیم.

ایناخطاربهمامیگویدکهاطالعاتقطعهیمورد
حذفمیشودودیگرنمیتوانیمازآندرمونتاژ
اس��تفادهکنیم.البتهظاهرقطع��هتغییرینمیکند.
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شماره گذاری قطعات
درنمایانفجارییامونتاژالزماس��تتاقطعاتراش��مارهگذاریکنیم.درمکانیکالدسکتاپبرایشمارهگذاریقطعات

ازدستورBalloonاستفادهمیکنیم.

شماره گذاری قطعات یک مجموعه

Balloons

  Menu: AnnotateðParts Listð Balloons

Tool bar: Drawing Layoutð Place Balloon  

  Right: Annotate Menuð Parts Listð Balloons

Select part/assembly or [auTo/autoAll/set Bom/Collect/arrow Inset/Manual/

One/Renumber/rEorganize/annotation View]

Command: AMBALLOON

شماره گذاری دستی
برایش��مارهگذاریدستیبعدازاجرایدس��توررویقطعهیازیرمجموعهیموردنظردرنقشهکلیکمیکنیمودرجای

مناسبشمارهيقطعهرادرجمینماییم.
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مرتب کردن شماره ها
بع��دازش��مارهگذاریدس��تیوح��ذفواضافهکردن
شمارههابااستفادهازگزینهیrEorganizeمیتوانیمآنها
راب��هصورتافقی،عمودییاتحتزاویهایمش��خص
مرتبکنیم.دراینحالتپسازانتخابش��مارههاتراز

آنهاراتعیینمیکنیم.

تغییر شماره ها
شمارهیقطعاتبراساسترتیبواردشدنآنهابهمحیط
مونتاژتعیینمیشود.اما،درصورتیکهبخواهیمشمارهی
قطعاترابراس��اسمنطقیدیگرتعیینکنیم،کافیاست
ازگزینهیRenumberاس��تفادهکنیم.دراینحالتابتدا
ش��مارهیاولینگزینهتعیینمیش��ودوس��پسضریب
افزایشرامشخصمیکنیمودرنهایترویشمارههابه

ترتیبیکهمیخواهیممرتبشوندکلیکمیکنیم.

Enter starting item number: <1>:

Enter increment: <1>:

Select balloon:

شماره گذاری خودکار
برایش��مارهگذاریخ��ودکارقطع��اتوزیرمجموعهها
ازگزینهه��ایAutoوautoAllاس��تفادهمیکنیم.دراین
حال��تبعدازانتخ��ابموضوعهابایدترازش��مارههارا

مشخصکنیم.

Select pick object:

Align [Angle/Standalone/Horizon-

tal/Vertical]<Vertical>:

نكته

ترازش��مارههابهصورتپیشفرضافقی
AngleوVerticalاس��تاماازگزینههای
برایترازعمودییازاویهدارنیزمیتوانیم
اس��تفادهکنیم.ازگزینهیStandaloneنیز
زمانیاستفادهمیکنیمکهبخواهیمشمارهها
بدونخطراهنمارویقطعاتدرجشوند.
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ویرایش شماره گذاری
ب��ادوبارکلیککردنرویش��مارههامیتوانیمبهگزینههایمختلفیبرایویرایشآنهادس��تیابی��م.بااینکارپنجرهی

Balloonبراساساستانداردانتخابشدهظاهرمیشود.

بااس��تفادهازگزینههایتصویریدرباالیاینپنجره
میتوانیمش��مارههارابایکدیگردستهبندیکنیمیابرای
Sortیکش��مارهچندخطراهنماترسیمکنیم.باگزینهی
نیزمیتوانیمش��مارههايدس��تهبندیش��دهرابراساس

شمارهیقطعاتآنهامرتبکنیم.

نوعش��ماره،نوعفلشخطراهنماوس��بکشمارهو
نیزترازش��مارههايدستهبندیشدهرامیتوانیمدربخش
Balloon Contentsتعیینکنیم.دربخشLayout Settings

نامومش��خصاتقطعهیش��مارهگذاریشدهنمایشداده
میش��ودکهمیتوانیمآنهارانیزبرایاستفادهدرفهرست

قطعاتویرایشکنیم

باکلیکک��ردنرویدکم��هیsettingsمیتوانیمبه
بخشتنظیماتشمارههادراستانداردانتخابشدهدست

یابیم.

دراینپنجرهنوعش��ماره،ضریباندازهیش��ماره،
فاصلهه��ایافقیوعمودیش��مارههایترازش��ده،نوع
فلشهاوهمچنینارتفاعورنگآنهاقابلتنظیماست.
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جدول مواد 
جدولمواد،بانکاطالعاتیقطعاتاس��ت.یعنیهمهی
اطالع��اتمرب��وطبهقطع��اتازقبیلنام،مش��خصات،
متریالوبسیاریدیگرازویژگیهایقطعاتدراینبانک
اطالعاتیذخیرهمیشود.یکیازکاربردهایجدولمواد

ایجادفهرستقطعاتاست.
ب��رایایج��ادوویرای��شج��دولم��وادازمن��وی

Annotate>>Part List Tools>>BOM Database

استفادهمیکنیم.بااجرایایندستوراگرهیچبانکاطالعاتی
قباًلایجادنکردهباشیمبهصورتخودکاریکبانکاطالعاتی
ایجادمیشودوجدولBomظاهرمیشود.چنانچهقباًلیک
بانکاطالعاتیایجادکردهباشیمپیغامزیرظاهرمیشودکه

میتوانیمبانکموجودراویرایشیاحذفکنیم.
BOM table [Delete/Edit] <Edit>:

باافزودنستونهایبیشترمیتوانیماطالعاتدیگريدربارهیقطعاتواردکنیم.

فهرست قطعات
درنقش��ههایترکیبیبایدفهرستقطعاتدریکجدول
آوردهشود.درمکانیکالدسکتاپمیتوانیمچنینفهرستی
رابهصورتخودکارایجادکنیم.بدینمنظورازدس��تور

Parts Listاستفادهمیکنیم.

ایجاد فهرست قطعات

Parts List 

Menu: AnnotateðParts Listð Parts List

Tool bar: Drawing Layoutð Place Parts List  

Right: Annotate Menuð Parts Listð Parts List

Command: AMPARTLIST
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بعدازاجرایدستورپنجرهیتبادلیParts Listبراساساستانداردانتخابشدهظاهرمیشود.

بااینکهبهنظرمیرسداینپنجرهدارایگزینههایزیادیباشدامابرایدرجفهرستقطعاتلزومیبهتغییرتنظیمات
جدولنیست.کافیاستناموشمارهیقطعاترادرجدولواردکنید.البتهنامومشخصاتقطعاتاستانداردبهصورت

خودکارواردجدولمیشود.
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دستورکار شماره ی 2

)90 دقیقه(جدول مواد و فهرست قطعات 
قطعات اتصال دم چلچله ا ی کاذب زیر را مدل سازی کنید. 
س��پس مطابق شکل ش��ماره گذاری و برای آن ها فهرست 

قطعات تهیه نمایید.

قطعات را به صورت کامل مدل سازی کنید. 1 .
با اس��تفاده از دس��تور Move. 2 قطعات را در موقعیت 

صحیح نسبت به هم قرار دهید.
در فضای کاغذ س��ه نما و ایزومتریک ازقطعات و از  3 .
مجموعه ایجاد کنید )براي ایجاد نماي مجموعه از منوی 
کرکره ای  Data Set گزینه ی Scene را انتخاب کنید(.

دستور BOM. 4 را اجرا کنید.
در س��تون Description و Material. 5 شرح و جنس 

قطعات را وارد کنید.
با اس��تفاده از دکمه ی Ballooning . 6 در پنجره ی 

BOM قطعات را شماره گذاری کنید.

با استفاده از دکمه ی Insert Parts List . 7 در پنجره ی 
BOM فهرست قطعات را در جای مناسب درج کنید.

از پنجره ی BOM. 8 خارج شوید.
فای��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز  9 .

محترم خود ارائه دهید.

مراحل ترسيم

فيلم آموزشي

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید
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تنظیمات Options در بخش نقشه کشی
بااس��تفادهازدس��تورDrawing OptionsمیتوانیمبهزبانهیAM: Drawingدسترسیداش��تهباشیمتاتنظیماتمحیط

نقشهکشیرادرآناعمالکنیم.

برخ��یازمهمترینتنظیماتای��نزبانهعبارتانداز:

میتوانیمگزینههایمختلفیرا ◄Suppressدربخش
برایباالبردنسرعتسیستممتوقفکنیم.البتهدربخش
آموزشکهبانقش��ههایخیلیس��نگینس��روکارنداریم

لزومیبهمتوقفکردناینگزینههانیست.

میتوانیمنوعهاشوروویژگیهای ◄Hatchدربخش
آنراتعیینکنیم.

میتوانی��مرن��گ ◄ View Entity Color دربخ��ش 
خطوطاصلی،خطوطندیدوهاشورهاراتعیینکنیم.

 ◄Parametric Dimension Display بخ��ش در
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میتوانیمنمایشاندازههایپارامتریکرادرنمایقطعهی
فع��ال،نماهایمونتاژوانفجاریوهمچنیننماهایبرش
تعیی��نکنیم.اندازههایباطولصف��ررامیتوانیمدراین
بخ��شپنهانکنیمواندازههارابهصورتخودکارمرتب

کنیم.
 ◄Automatic Centerlinesب��اتی��کزدنگزین��هي

میتوانیمخطوطبس��تهیبرش��یراکهبرایایجاد ◄Copy Cutting Lines with Section Viewsباتیکزدنگزینهي
برشهایموضعیایجادکردهایمدرنمایبرشکپیکنیم.

میتوانیمخطوطمحوررابهصورتخودکارایجادکنیم.
بااس��تفادهازدکمهیSettingsنی��زمیتوانیمتعیینکنیم
کهدرچهبخشهاییخط��وطمحوربهصورتخودکار
ترسیمشود؛خطوطمحوربهصورتشعاعیترسیمشود

یامحورییاهردو.
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ارزشیابی پایانی

نظری ◄ 
1.باتغییرکداماندازههادرمحیطنقشهمیتوانیمخطاهایمدلسازیرااصالحکنیم؟

ب(اندازههایرفرنس الف(اندازههایپارامتریک
د(همهیموارد ج(اندازههایمشارکتی
2.عدداندازهرابهچهصورتینمیتواننمایشداد؟

ب(بهصورتزیرخطدار الف(بهصورتاینچومیلیمتر
د(بهصورتباینری ج(داخلیککادرمستطیلی

3.برایدرجکالسانطباقیهمراهعدداندازهازچهگزینهایاستفادهکنیم؟
Symbol)ب Add Fit)الف

Add Tolerance)د Power Dimension)ج
4.برایدرجتولرانسابعادیهمراهعدداندازهازچهگزینهایاستفادهکنیم؟

Symbol)ب Add Fit)الف
Add Tolerance)د Power Dimension)ج

5.ازگزینهیAlign Dimensionsبرایچهکاریاستفادهمیکنیم؟
الف(مرتبکردناندازهها
ب(همراستاکردناندازهها

ج(درجیکاندازهبااستفادهازیکاندازهیدیگر
د(تلفیقدویاچنداندازهوتبدیلآنهابهیکاندازه
6.ازگزینهیArrangeبرایچهکاریاستفادهمیکنیم؟

الف(مرتبکردناندازهها
ب(همراستاکردناندازهها

ج(درجیکاندازهبااستفادهازیکاندازهیدیگر
د(تلفیقدویاچنداندازهوتبدیلآنهابهیکاندازه
7.برایدرجعالمتصافیسطحچگونهعملمیکنیم؟

8.برایدرجعالمتشیبوباریکشدنروییکسطحازچهدستوریاستفادهمیکنیم؟
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9.عالئمجوشکاریراچگونهمیتوانیمروینقشهدرجکنیم؟
10.تولرانسهندسیراتعریفکنید.

11.مراحلایجادیکعالمتتولرانسهندسیرابهترتیبتوضیحدهید.
12.دردستوردرجاطالعاتسوراخچهاطالعاتیدرجمیشود؟

برایدرجچهعالمتیدرنقشهاستفادهمیشود؟ 13.ازآیکن
ب(عالمتشیبوباریکشدن الف(عالمتتولرانسهندسی
د(نمایشاتصاالتجوشکاری ج(عالئمجوشکاری

14.کاربردجدولسوراخچیست؟
15.جدولسوراخرابهچندصورتمیتوانایجادکرد؟

ب(دکارتیوقطبی الف(ماتریسی،قطبیومحوری
د(همهیموارد ج(دکارتیومحوری

16.برایایجادیکنمایمونتاژازکدامگزینهدرپنجرهیتبادلیCreate Drawing Viewاستفادهکنیم؟
Scene)ب Active Part)الف

Explode)د Assembly)ج
17.برایایجادیکنمایانفجاریازکدامگزینهدرپنجرهیتبادلیCreate Drawing Viewاستفادهکنیم؟

Scene)ب Active Part)الف
Explode)دAssembly)ج

18.هاشورقطعاتمختلفیکمجموعهراچگونهتغییرمیدهیم؟
19.گزینهیSuppress SectioningدرمنویراستکلیکقطعاتدرزبانهیSceneچهکاربردیدارد؟

20.قطعاتاستاندارددرنمایمونتاژبهچهصورتهایینمایشدادهمیشود؟
21.مبادلهیموضوعهايدوبعدیبیناتوکدومکانیکالچگونهانجاممیشود؟
22.مبادلهیموضوعهايسهبعدیبیناتوکدومکانیکالچگونهانجاممیشود؟

23.برایشمارهگذاریقطعاتازچهدستوریاستفادهمیکنیم؟
24.برایتغییرشمارههادرشمارهگذاریقطعاتازچهگزینهایاستفادهمیکنیم؟

25.جدولموادیاBOMچیست؟
26.برایایجادفهرستقطعاتچگونهعملکنیم؟

27.برایتغییرمشخصاتیکقطعهدرجدولموادوفهرستقطعاتچگونهعملکنیم؟
28.بااستفادهازتنظیماتOptionsچگونهمیتوانیمایجادخودکارخطوطمحورراکنترلکنیم؟
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عملی ◄ 
1.قطعاتشماره1تا4رامدلسازینماییدوبعدازنماگیری،اندازهگذاریوتولرانسگذاریکنید.)180دقیقه(

هرکدامازقطعاترادریکلیآتمجزاهمراهباکادروجدولبهاتوکدصادرکنید.
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2.قطعاتزیررامدلسازیکنیدوبعدازنماگیری،اندازهگذاریوعالئمموردنیازرادرجنمایید.)180دقیقه(
هرکدامازقطعاترادریکلیآتمجزاهمراهباکادروجدولبهاتوکدارسالکنید.
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3.قطعاتزیررامدلسازیکنیدوبعدازنماگیری،اندازهگذاریوعالئمجوشکاریرادرآندرجنمایید.)240دقیقه(
هرکدامازقطعاتسمتراسترادریکلیآتمجزاهمراهباکادروجدولبهاتوکدارسالکنید.

قطعاتمجموعهیسمتچپراهمبهصورتترکیبیوهمبهصورتمجزاارائهودرلیآتهایمجزابهاتوکدارسال
کنید.
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عنوانتوانایي
زمان

جمععملينظري

91524مونتاژکردنقطعات

192645ایجادقطعاتاستاندارد

واحد کار سوم:

هدف کلی: سوارکردنقطعاتواستفادهازقطعاتاستانداردوایجادنقشههایانفجاری ◄
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توانایی مونتاژ کردن قطعات

پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می رود: ◄ 

ساعاتآموزش

جمععملينظري

91524

�یکفایلمونتاژایجادکند.
�تفاوته��اییکفایلمونتاژرابایکفایلمدلس��ازی

بیانکند.
�قطعاتمختلفیرابهیکمجموعهواردکند.

�تفاوتفایلهایخارجیرابافایلهایدیگرتوضیحدهد.
�درجاتآزادیراتوضیحدهد.

�نماددرجاتآزادیرارویقطعاتنمایشدهد.
�قطعاترادرمونتاژجابهجاکردهیابچرخاند.

�قیدگذاریدرمونتاژراتعریفکند.
�قیدهایمونتاژرانامببرد.

�دوگوشهازقطعاتراباهمجفتکند.
�دولبهازقطعاتراباهمجفتکند.

�دوسطحازقطعاتراباهمجفتکند.
�دومحورسوراخراباهم،همراستاکند.

�دوسطحازقطعاترابایکفاصلهیمعینموازیکند.
�بیندوسطحمختلفیکزاویهیخاصبرقرارکند.

�یکزیرمجموعهدریکمجموعهیمونتاژیایجادکند.
�تداخلبیندویاچندقطعهرانشاندهد.

�حداقلفاصلهیبیندوقطعهراتعیینکند.
�یکنقشهیانفجاریجدیدایجادکند.

�ضریبانفجارراتعریفکند.
�ضریبانفجارراتغییردهد.

�تفاوتضریبانفجارکلیباناحیهایرابیانکند.
�موقعیتیکقطعهرادریکنمایانفجاریتغییردهد.

�مسیرمونتاژراتعریفکند.
�یکمسیرمونتاژجدیدایجادکند.

�مهمتری��نگزینههایموجوددرتنظیماتOptionsدر
بخشمونتاژوصحنهرانامببرد.
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پیش آزمون

تفاوتیکفایلقطعهبایکفایلمونتاژچیست؟ 1 .
نقشهیمرکبیاترکیبیراتعریفکنید. 2 .

درکدامفایلمیتوانیمچندینقطعهایجادکنیم؟ 3 .
دریکنقشهنامومشخصاتقطعاتدرکجانمایشدادهمیشود؟ 4 .
جدولقطعاتدرنقشههایمرکبشاملچهموضوعهایياست؟ 5 .

کاربردهاینقشهیانفجاریرانامببرید. 6 .
سوارکردنوپیادهکردنقطعاتیکمجموعهرادرنقشهچگونهنشانمیدهیم؟ 7 .

چنانچهالزمباش��دازیکقطعهیخاصی�کهممکناس��تتغییرکند�درچندینمجموعهیمونتاژیاستفادهکنیم 8 .
چگونهعملمیکنیم؟

بااستفادهازچهدستوریمیتوانیمفاصلهیبیندونقطهرااندازهبگیریم؟ 9 .
یکقطعهدرفضاچندنوعحرکتیاچرخشدارد؟ 10 .

محدودکردنیکحرکتیاچرخشراچهمیگویند؟ 11 .
درنقشهیزیرچندقطعهقابلتشخیصاست؟ 12 .

کروکیآنهارابادستترسیمکنید.
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مقدمه
ی��کمجموعهی��افایلمونت��اژیازدویاچن��دقطعهیا
زیرمجموعهتش��کیلیافتهاس��ت.درمجموعههایساده
کهازتعدادکمیقطعهتش��کیلیافتهاستمیتوانیمتمام
قطعاترادریکفایلمونتاژیمدلسازیوذخیرهکنیم.
ام��ابرایمجموعههایپیچیدهبهتراس��تیکپوش��هی
جدیدبرایمجموع��هایجادکنیموقطعاترابهصورت
تک��یدرفایلهایمجزاذخی��رهکنیم.دریکمجموعهیا
زیرمجموعهیکقطعهبهعنوانقطعهیاصلییاپایهعمل
میکندوبقیهیقطعاترویآنس��وارمیشوند.بنابراین
اولینقطعهایکهواردمجموعهمیشودوثابتاستباید

همانقطعهیاصلییاپایهباشد.

ایجاد یک فایل مونتاژ
برایایجادیکفایلمونتاژوواردش��دنبهمحیطمونتاژ
ازدس��تورNewدرمنویFileاستفادهمیکنیم.مرورگر
دس��کتاپدرمحیطمونتاژدارایس��هزبانهیModelو
SceneوDrawingاس��ت.درزبانهیModelآیکنیک

مجموعهبهنامفایلبهصورتخودکارایجادمیشود.

وارد کردن قطعات به مجموعه
ب��رایواردک��ردنقطعاتبهی��کمجموعهازدس��تور
Catalog)آیک��نزردرنگدرپایینمرورگردس��کتاپ(

استفادهمیکنیم.

Catalogبعدازاجرایایندس��تورپنج��رهیتبادلی
ظاهرمیش��ود.اینپنجرهدارایدوزبانهاست.فایلهای
خارج��یدرزبانهیExternalفهرس��تمیش��وندودر
زبان��هیAllهمهیقطعاتخارجیوقطعاتموجوددر
فایلجارینمایشدادهمیشود.ازآنجاکههنوزپوشهی
پروژهیاپوشهایراکهدربرگیرندهیقطعاتمدلسازیما

استمعرفینکردهایماینپنجرهاکنونخالیاست.

واردکردنقطعاتبهمجموعه

Menu: Assembly ð Catalog

Tool bar: Assembly Modeling ð Catalog 

Right: Assembly Menuð Catalog

Command: AMCATALOG
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نكته

نكته

باراستکلیککردندربخشDirectoriesوانتخاب
گزینهیAdd Directoryمیتوانیمپوشهیحاویقطعات

رابهسیستممعرفیکنیم.

بع��دازمعرف��یپوش��هیح��اویقطع��ات،همهی
قطع��اتوزیرمجموعهه��ایموج��وددرفایلدربخش
Part andSubassembly Definitionsفهرستمیشوند.

ب��اکلیککردنرویهرقطع��هپیشنمایشآندربخش
Previewنمایشدادهمیشود.

رویقطعهیاصلییاپایهراستکلیکمیکنیموگزینهی
Attachرابرمیگزینیم.سپسدرصفحهیطراحیمحلیرا

کهمیخواهیمقطعهدرآنجادرجش��ودمش��خصمیکنیم.

برایواردکردنقطعاتدیگربهمجموعهنیزرویآنها
راستکلیکمیکنیموگزینهیAttachرابرمیگزینیم.

نمایش درجات آزادی قطعات
اولینقطعهایکهبهمجموعهآوردهمیشودثابتاست،اما
قطعاتبعدیششدرجهآزادیدارند:سهدرجهحرکت
رویمحوره��ایX،YوZوس��هدرج��هدورانحول
همینسهمحور.باهرقیدیکهبهقطعاتافزودهمیشود
ازدرجاتآزادیآنهاکاس��تهمیشود.براینمایشنماد
DOFومش��اهدهیدرجاتآزادییکقطعهکافیاست

روین��امآندرمرورگردس��کتاپراس��تکلیککنیمو
گزینهیDOF Symbolراتیکبزنیم.

شکلزیرنمادDOFبرایقطعهایکهششدرجهي
آزادیداردنمایشدادهمیشود.

اینعالمتش��املیکدایرهاستکهشمارهیقطعه
داخ��لآننمایشدادهمیش��ود.هرمح��وریکهدراین
عالمتنمایشدادهش��ودنشانهیآناستکهقطعهروی

آنمحورمیتواندحرکتکند.
هرمحوریکهرویآنکماندورانوجودداشتهباشد
بیانگرآناستکهقطعهحولآنمحورمیتواندبچرخد.اگر

پسزمینهیقطعاتیکهازآنهادرمجموعهی
جاریاستفادهمیکنیمازرنگخاکستریبهرنگ

سفیدتبدیلمیشود.

بع��دازدرجی��کقطعهدرصفح��هیطراحی
چنانچهمج��دداًکلیککنیمیکنس��خهیدیگراز
قطعهدرجمیشود.برایخارجشدنازدستورباید

دکمهیاینتررابزنیم.
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قطعهایهیچدرجهيآزادینداشتهباشد،یعنیثابتباشد
وهیچحرکتینکند،تنهادایرهباشمارهیقطعهدرداخل
آننمایشدادهمیشود.مثاًلعالمتزیرنشاندهندهیآن
استکهقطعهتنهامیتوانددرراستایمحورYحرکتکند.

جابه جایی و تغییر قطعات در مونتاژ
برایجابهجایی،چرخشوکپیقطعاتدرراستاییکی
ازمحوره��ای��ابهص��ورتآزادازابزاریب��هنامبازوی
مکانیکیهوش��منداس��تفادهمیکنیم.برایاستفادهازاین
بازویمکانیکیبایددستورPower Manipulatorرااجرا

کنیم.

بعدازاجرایدس��توربایدقطعهیم��وردنظرراانتخاب
کنی��م.نماددس��توررویقطع��هنمایشدادهمیش��ودو
پنج��رهیتبادل��یPower Manipulatorظاهرمیگردد.
چنانچهپنجرهیتبادلیPower Manipulatorظاهرنشد

ازگزینهیOptionsاستفادهمیکنیم.

دراینزبانهسهدکمهیرادیویی ◄  :General زبانه ی
استکهبایدیکیازآنهاراانتخابکنیم:برایجابهجایی
 (Place Objects)وچرخ��شقطع��اتازدکم��هیب��اال
اس��تفادهمیکنیم؛چنانچهنیازبهجابهجایییادوراننماد
بازویمکانیکیباش��د،مثاًلبرایتغییردادنمحوردوران
ازدکمهیوسط(Place Manipulator)استفادهمیکنیم؛
 (Copyوباالخرهبرایکپیکردنقطعاتازدکمهیپایین
Altاس��تفادهمیکنیم.گرفتنیکیازدکمههایObjects)

یاShiftیاCtrlدرحینعملیات،عملکردایندکمههارا
انجاممیدهد.

اینپنجرهشاملپنجزبانهاست:

جابه جایی، چرخش و کپی قطعات در راستای یکی از 

محورها و یا به صورت آزاد

Power Manipulator 

Menu: Assembly ð Power Manipulator

Tool bar: Assembly Modelingð Power       

Manipulator  

Right: Assembly Menuð Power Manipulator

Command: AMMANIPULATE

Select objects:

Select handle or Geometry [Undo/

UCS/WCS/Select/ Options/PanCenter/

X/Y/Z] <Accept>:
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پنجدکمهیتصوی��ریزیراینپنجرهنیزبهترتیباز
راستبهچپعبارتانداز:

انتخابقطعاتجدیدبرایعملیات 1 .
خنثیکردنآخرینعملیات 2 .

همترازش��دننمادبازویمکانیکیبامرکزصفحهی 3 .
طراحی

همراستاش��دنبازویمکانیکیباسیستممختصات 4 .
(UCS)کاربر

همراستاش��دنبازویمکانیکیباسیستممختصات 5 .
.(WCS)جهانی

دراینزبانهسهفیلدوجود ◄ :Move و Rotate زبانه ی
داردکهب��رایجابهجایییاچرخشدقیققطعاتازآنها
اس��تفادهمیکنیم:فیلداولبرایمق��داردقیقجابهجایییا
زاویهیدقیقچرخش؛فیلددومبرایتعیینتعدادقطعاتی
ک��هباآنفاصلهیازاویهکپیش��ود؛وباتیکزدنگزینهی
Use Distance snapیاUse Angle snapمیتوانیمعددی

درفیلدآخ��رواردکنیمتاتغییراتفیلداولمضربیازآن
باشد.

اززبانههایSettingsوDisplayنیزبرایتنظیمابعاد
ورنگبخشهاینمادبازویمکانیکیاستفادهمیکنیم.

جابه جا کردن قطعه
چنانچ��هبخواهیمقطعهیانتخابش��دهدرراس��تاییک
محورجابهجاش��ود،بایدرویگ��ویمربوطبهآنمحور
کلیککنیمودرراستایآنمحوردرگنماییم.بااستفاده
اززبان��هیMoveمیتوانیمان��دازهیدقیقجابهجاییرا
واردکنیم،یابهصورتدس��تیدرجایمناس��بکلیک

کنیم.

نكته

برایجابهجاییآزادقطعهمیتوانیمگویوس��ط
نمادرادرگکنیم.

چرخاندن قطعه
ب��رایچرخاندنقطعهحولیکمحورمثاًلمحورXباید
رویگ��ویمحورYدوبارکلیککنیموآنرابهس��مت
Zدرگنماییم)کلیککردنرویگویمحورZمح��ور
ودرگکردنآنبهس��متمحورYنی��زهمیننتیجهرا
میده��د(.زاویهیدقیقچرخ��شرامیتوانیمدرزبانهی

Rotateواردکنیم.



82

جفت کردن دو گوشه یا دو نقطه از قطعات
1.تقریبًارویوسطلبهیموردنظرکلیکمیکنیم.سپس

باکلیکهایمتوالینقطهیوسطآنرابرمیگزینیم.
2.مرحلهی1رابرایلبهیقطعهیدومنیزتکرارمیکنیم.
3.درپاسخبهدرخواست:<Enter offset <0دکمهیاینتررا
میزنیمتامقدارصفرکهپیشفرضآناستپذیرفتهشود.

بااینقیدسهدرجهآزادیازقطعهیشماره2کاستهمیشود
وتنهامیتواندحولمحورهایمختصاتدورانیابد.

قیدگذاری قطعات در مونتاژ
قیدگ��ذاریدرمونتاژبهمعنیکاس��تنازدرجاتآزادی

قطعاتاست.
هرقیدییکیاچنددرجهآزادیقطعاتراکموحرکت
یادورانآنهارامحدودمیکند.قیدگذاریبایدبراساس

عملکردقطعهدریکمجموعهانجامشود.
Mate قید

دس��توراصلیوپرکارب��ردقیدگذاریدرمونتاژدس��تور
Mateاس��تکهازآنبرایجفتکردندوگوشه،دولبه

یادوسطحقطعاتبایکدیگراستفادهمیکنیم.

ایجاد قید جفت کردن دو گوش��ه، دو لبه و یا دو س��طح

Mate

Menu: Assembly ð 3D ConstraintsðMate

Tool bar: 3D Constraints ð Mate  

Right: Assembly Menuð 3D ConstraintsðMate

Command: AMMATE

Select second set or [Clear/fAce/

Point/cYcle] <accEpt>:

Enter offset <0>:

نكته
همبااستفادهازگزینههایخطفرمانوهمبا
استفادهازکلیکچپمیتوانیمدقیقًاآنبخشی

ازقطعهراکهمدنظرمااستانتخابکنیم.
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جفت کردن دو لبه ی قطعات
1.ابت��دارویلب��هیم��وردنظرکلیکمیکنیمس��پسبا

کلیکهایمتوالیمحورآنرابرمیگزینیم.
2.مرحل��هی1راب��رایلب��هیقطع��هیدومنی��زتکرار

میکنیم.
3.درپاسخبهدرخواست:<Enter offset <0دکمهیاینتررا
میزنیمتامقدارصفرکهپیشفرضآناستپذیرفتهشود.

بااینقیدچهاردرجهآزادیازقطعهیشمارهی2کاسته
میش��ودوتنه��امیتوان��دحولمح��ورYبچرخدودر

راستایهمینمحورحرکتکند.

جفت کردن دو سطح قطعات
1.رویسطحموردنظرکلیکمیکنیمسپسباکلیکهای
متوالیمحورآنرابرمیگزینیم)درصورتنیازبااستفاده
ازگزینهیFlipمیتوانیمراستایانطباقراتغییردهیم(.

2.مرحل��هی1راب��رایس��طحقطعهیدومنی��زتکرار
میکنیم.

3.درپاسخبهدرخواست:<Enter offset <0دکمهیاینتررا
میزنیمتامقدارصفرکهپیشفرضآناستپذیرفتهشود.

بااینقیدس��هدرجهآزادیازقطعهیش��مارهی2کاسته
میشودوتنهامیتواندحولمحورZبچرخدودرراستای

محورهایXوYحرکتکند.
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جف��ت کردن دو محور س��وراخ ها و بخش های 
دوار قطعات

1.ابتدارویلبهیسوراخیاسطحجانبیآنکلیکمیکنیم.
سپسباکلیکهایمتوالیمحورآنرابرمیگزینیم.

2.مرحلهی1رابرایسوراخیااستوانهیقطعهیدومنیز
تکرارمیکنیم.

3.درپاس��خبهدرخواس��ت:<Enter offset <0دکمهی
اینت��ررامیزنیمت��امقدارصفرکهپیشفرضآناس��ت

پذیرفتهشود.
بااینقیدچهاردرجهآزادیازقطعهیشمارهی2کاسته
میش��ودوتنه��امیتوان��دحولمح��ورYبچرخدودر

راستایهمینمحورحرکتکند.

Flush قید
دس��توردیگریکهازآنبرایهمترازکردنوتوازیسطوح
درمونتاژاستفادهمیکنیمدستورFlushاست.ازاینقیدبرای

ایجادفاصلهیپارامتریکبیندوسطحنیزاستفادهمیشود.

موازی کردن دو سطح قطعات
1.رویسطحموردنظرکلیکمیکنیم.سپسباکلیکهای
متوالیمحورآنراانتخابمیکنیم)درصورتنیازبااستفاده

ازگزینهیFlipمیتوانیمراستایانطباقراتغییردهیم(.
2.مرحلهی1رابرایسطحقطعهیدومنیزتکرارمیکنیم.

3.درپاسخبهدرخواست:<Enter offset <0دکمهیاینتر
رامیزنی��متامقدارصفرکهپیشفرضآناس��تپذیرفته

ایجاد قید توازی بین سطوح قطعات در مونتاژ 
Flush

Menu: Assembly ð 3D Constraints ðFlush

Tool bar: 3D Constraints ð Flush  

Right: Assembly Menuð 3D ConstraintsðFlush

Command: AMFLUSH

Select second set or [Clear/fAce/

Point/cYcle] <accEpt>:

Enter offset <0>:
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Angle قید
ازاینقیدبرایایجادزاویهبیندوسطح،دومحوریابین
یکسطحویکمحوراستفادهمیکنیم.زاویهیموردنظر

کاماًلپارامتریکاستومیتوانیمآنراتغییردهیم.

ایجاد قید زاویه بین دو سطح قطعات
1.ابتدارویس��طحیالبهیموردنظ��رکلیکمیکنیمتا
Flipانتخابش��ود)درصورتنیازبااستفادهازگزینهی

میتوانیمراستایقیدراتغییردهیم(.
2.مرحلهی1برایسطحیالبهیقطعهیدومنیزتکرارمیکنیم.
3.درپاسخبهدرخواس��ت:<Enter Angle <0زاویهی

موردنظرراواردمیکنیم.

شود.درصورتیکهبخواهیمدوسطحبافاصلهیمشخصینسبتبههمقرارگیرنددراینجاعددیواردمیکنیم.
بااینقیدس��هدرجهآزادیازقطعهیش��مارهی2کاس��تهمیش��ودوتنهامیتواندحولمحورZبچرخدودرراس��تای

محورهایXوYحرکتکند.

ایجاد قید زاویه بین سطوح قطعات در مونتاژ 
Angle

Menu: Assembly ð 3D ConstraintsðAngle

Tool bar: 3D Constraints ð Angle  

Right: Assembly Menuð3D ConstraintsðAngle

Command: AMANGLE

Select second set or [Clear/fAce/

Point/Flip/cYcle] <accEpt>:

Enter Angle <0>:
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Insert قید
بااستفادهازاینقیدمیتوانیممحورسوراخهاواستوانههاراهمراستاولبههایآنهاراجفتکنیم.

ب��ااینقیدپن��جدرجهآزادیازقطعهیش��مارهی2
کاستهمیشودوتنهامیتواندحولمحورZبچرخد.

ویرایش قیدهای مونتاژ
بع��دازاینکهیکقیدبیندوقطعهایجادکردیم،ناماین
قیددرزیرمجموعهیهردوقطعهدرمرورگردس��کتاپ
ظاهرمیشود.بادوبارکلیککردنروییکیازاینقیدها
)تفاوتینمیکندقیدکدامقطعهراانتخابکنیم(پنجرهی
تبادل��یEdit 3D Constraintظاه��رمیش��ودکهدرآن
میتوانیمقیدراویرایشکنیم.البتهنمیتوانیمماهیتیک
قی��دراتغییردهیم.یعنیقی��دMateرانمیتوانیمبهقید

Insertتبدیلکنیم.

ایجاد قید هم راستا کردن محور سوراخ ها و استوانه ها و 

Insert  جفت کردن لبه های آن ها در مونتاژ

Menu: Assembly ð 3D Constraints ðInsert

Tool bar: 3D Constraints ð Insert   

Right: Assembly Menuð 3D Constraintsð

Insert

Command: AMINSERT

Select first circular edge:

Enter an option [Clear/Flip] <ac-

cEpt>:

Select second circular edge:

Enter an option [Clear/Flip] <ac-

cEpt>: 

Enter Offset <0>:
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اینعملمعادلاجرایدستورEdit Constraintsازمنوی  Assembly >>3D Constraints >>Editاست.مثاًلتصویر
زیرویرایشقیدMateبیندوسطحبافاصلهیصفررانشانمیدهد.باواردکردنعددیدرفیلدExpressionمیتوانیم

فاصلهیایندوسطحراتغییردهیم.
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دستورکار شماره ی 1

قیدگذاری مونتاژ
 

)120 دقیقه(

قطع��ات زیر را مدل س��ازی کنید و مطاب��ق نمونه مونتاژ 
نمایید.

فيلم آموزشي

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید
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 1 .New Sketchدردس��تورZب��ااس��تفادهازگزینهی
Planeنم��ایروبهرورابهعن��وانصفحهیطراحی

انتخابکنید.
رامدلسازیکنید. 2 قطعهیشمارهی1.

رااجراوقطعهیجدیدیایجادکنید. 3 .New Partدستور
رامدلس��ازیکنید.درقسمت 4 قطعهیش��مارهی2.
شکستگیاینقطعهازدستورSplineاستفادهکنید.

درمرورگ��ردس��کتاپ 5 رویقطع��هیش��مارهي2.
راستکلیککنیدوDOF Symbolراانتخابکنید.
اجرا 6 .Assembly>> 3DconstrantsراازمنویMateقید
ورویلبهیگردقطعهیشمارهی1کلیککنیدتامحور

آنانتخابشود.
نیزکلیککنیدتا 7 رویلبهیگردقطعهیشمارهي2.
محورآنانتخابشود.سپسدکمهیاینتررابزنیدتا

ایندوقطعهباهم،همراستاشوند.

 8 اکنونمش��اهدهخواهیدکردکهقطعهیش��مارهی2.
دودرج��هآزادیدارد:حرکتدرمس��یرمحورXو
گردشحولمحورX.برایمحدودکردنحرکتدر
راستایمحورXدستورMateرااجراوسطحمقابل

درمرورگ��ردس��کتاپ 10 رویقطع��هیش��مارهی1.
راستکلیککنیدودستورCopyراانتخابکنید.

درصفحهکلیککنیدتایکنسخهازاینقطعهکپیشود. 11 .
محورسوراخقطعهیکپی 12 .Mateبااستفادهازدستور
رابامحورسوراخقطعهیشمارهی2همراستاکنید.
رامجدداًاجراکنیدوسطحپشتاین 13 .Mateدس��تور
قطع��هراباس��طحمقابلقطعهیش��مارهی2منطبق

سازید.
رویقطعهیجدیددرمرورگردسکتاپراستکلیک 14 .

کنیدوDOF Symbolراانتخابکنید.
مش��اهدهخواهیدکردکهاینقطع��هتنهایکدرجه 15 .
آزادیداردوآنه��مگردشحولمحورXاس��ت.
برایمحدودکردناینحرکتبااس��تفادهازدستور
Mateمحوریکیازسوراخهایاینقطعهرابامحور

س��وراخنظیردرقطعهیش��مارهی1همراستاکنید.
فای��لراذخیرهکنی��دوبرایارزش��یابیبههنرآموز 16 .

محترمخودارائهدهید.

قطعهیشمارهی1راانتخابکنید.
رانیزانتخابکنید 9 سطحپشتقطعهیش��مارهي2.
ودکمهیاینتررابزنیدتاایندوسطحبرهممنطبق

شوند.

مراحل ترسیم
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ایجاد یک زیرمجموعه
مجموعههاییراکهازقطعاتزیادیتش��کیلیافتهاست
بایدبهصورتترکیبیازقطعاتوزیرمجموعههامدیریت
کرد.دریکزیرمجموعهمیتوانیمقیدهایمونتاژرااضافه
کنیموآنهارامانندیکقطعهدریکمجموعهیبزرگتر
کنت��رلکنیم.برایکارک��ردنروییکزیرمجموعهباید
آنرافع��الکنیم.برایفعالکردنیکزیرمجموعهکافی

استرویآندوبارکلیککنیم.
Amnewبرایایج��ادی��کزیرمجموعهازدس��تور
اس��تفادهمیکنی��م.ایندس��تورپرکارب��ردرامیتوانیمبا
اس��تفادهازراس��تکلیکدرمرورگردسکتاپوانتخاب

گزینهیNew Subassemblyاجراکنیم.
Enter an option [Convert/In-

stance/Part/Scene/subAssembly] 

<Instance>: 

Enter new subassembly name 

<SUB1>:

ب��اای��نکاریک��یازگزینهه��ایدس��تور)گزینهی
subAssembly(اجرامیش��ودوازمامیخواهدکهنامی

برایزیرمجموعهیایجادش��دهواردکنیمیانامپیشنهادی
آنراتأییدکنیم.

ی��کمجموعهمیتوان��دچندینزیرمجموعهداش��ته
باشد.

بررسی تداخل دو قطعه
درمونت��اژ،یک��یازابزارهاییکهبهم��اکمکمیکندتا
اش��کاالتطراحیقطعاترابهترمتوجهش��ویم،بررسی
تداخلقطعاتاستکهبااینابزارمیتوانیمدرانطباقات
مقدارلقیرامشاهدهکنیمودرصورتلزومابعادقطعات

رااصالحکنیم.

بررسی و مشاهده ی تداخل بین قطعات در مونتاژ 

Check Interference

Menu: Assembly ð AnalysisðCheck 

Interference

Tool bar: Assembly Modeling ð Check 3D 

Interference 

Right: Assembly Menuð Analysis ðCheck 

Interference 

Command: AMINTERFERE

Nested part or subassembly selec-

tion? [Yes/No] < No >:

Select first set of parts or sub-

assemblies:

Select second set of parts or sub-

assemblies:

Create interference solids? [Yes/

No] < No >:

Highlight pairs of interfering parts/

subassemblies? [Yes/No] < No >:      
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بعدازاجرایدس��تورازم��امیخواهدکهتعیینکنیم
آی��اقطعاتیازیرمجموعههایمجموعهیانتخابینیزدر

بررسیتداخلشرکتکنندیاخیر.
آنگاهاولی��نمجموعهیقطعاتی��ازیرمجموعههاو
دومی��نمجموعهیقطعاتی��ازیرمجموعههاراانتخاب
میکنیم.پسازآنسیستمدرخطفرمانتعدادتداخلهای

احتمالییاعدمتداخلرااعالممیکند.

درصورتیک��هبخواهیمبخشتداخ��لبینقطعات
بهص��ورتی��کحجمتوپ��رایجادش��وددرپاس��خبه
درخواس��تسیستمگزینهیYesراانتخابمیکنیمودر
صورتیکهتعدادتداخلهازیادباش��دوبخواهیممتوجه
ش��ویمکهیکتداخلبینکدامقطعاتیازیرمجموعهها
ایجادش��دهاستمیتوانیمبرایدرخواستآخرگزینهی
Yesراانتخ��ابکنیمتاقطعاتیکهدارایتداخلهس��تند

هایالیتشوند.

تعیین حداقل فاصله ی بین قطعات
بااس��تفادهازایندستورقادرهستیمحداقلفاصلهیبین
قطعاتیابینموضوعهايدوبعدیراتعیینودرصورت

نیازباترسیمیکخطآنرامشاهدهکنیم.

بع��دازاجرایدس��توربایداولی��نمجموعهیقطعاترا
انتخ��ابوبع��داززدندکمهیاینت��ردومینمجموعهرا
انتخابکنیم.س��پسحداقلفاصل��هدرقالبپیغامیدر
خطفرماننمایشدادهمیش��ودوازمامیخواهدکهاین
فاصل��هرابهصورتیکخطنمایش��ی(Display)یابه

تعیین حداقل فاصله ی بین قطعات و موضوع هاي 

Minimum 3D Distance دوبعدی

Menu: Assembly ð AnalysisðMinimum 3D 

Distance

Tool bar: Assembly Modeling ð Minimum 3D 

Distance 

Right: Assembly Menuð Analysis ðMinimum 

3D Distance

Command: AMDIST

Select first set or [Objects]:

Select second set or [Objects]:

Output: [Display/Line] < Display >:
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صورتیکخطواقعی(Line)درصفحهمشاهدهکنیم.

ایجاد نقشه ی انفجاری
صحن��هی��اِس��نی��کنم��ایانفج��اریازقطع��اتو
زیرمجموعههاییکمجموعهاستکهچگونگیچفتو
بستقطعاترانشانمیدهد.ازیکمجموعهیمونتاژی
میتوانیمنماهایمختلفانفجاری)صحنهها(ایجادکنیم.
ب��رایایجادنماهایانفج��اریوکارک��ردنرویآناز

زبانهیSceneدرمرورگردسکتاپاستفادهمیکنیم.
وقت��یکهاولی��نبارواردای��نزبانهمیش��ویمهیچ
صحن��هایوجودندارد.برایایج��ادیکصحنهیجدید

بعدازاجرایدس��توربایدناممجموعهایکهمیخواهیم
ازآننم��ایانفجاریایجادکنیمانتخ��ابنماییم.بازدن
دکمهیاینترمجموعهیمونتاژیجاریانتخابمیشود.

سپسپنجرهیتبادلیCreate Sceneظاهرمیشود.

میتوانی��مدرفضایخالیاینزبانهراس��تکلیککنیمو
گزینهیNewSceneراانتخابکنیم.

ایجاد یک صحنه یا نمای انفجاری 
New Scene

Menu: Assembly ð SceneðNew Scene

Tool bar: Scenes ð New Scene 

Right: Assembly Menuð New Scene

Command: AMNEW

Enter an option [Instance/Part/

Convert/Scene/subAssembly] <In-

stance>: Scene

Specify target assembly name or 

[?] <ASSEMBLY>: 

نكته

درمرحلهیانتخابمجموعهقطعاتمیتوانیم
ازگزینهیObjectsبرایانتخابموضوعهايدو

بعدینیزاس��تفادهکنیم.
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ناممجموعهیمونتاژیموردنظرراازمنویکرکرهای
Target Assemblyانتخابونامصحنهیجدیدیانمای

انفجاریرادرفیلدScene Nameواردمیکنیم.
برایایجادنمایانفجاریبهصورتخودکارمیتوانیم
ضریبانفجاررادرفیلدScene ExplosionFactorوارد
کنیم.اینضریبفاصلهیبینقطعاتوزیرمجموعههارا
تعیینمیکند.قطع��اتوزیرمجموعههاییکهباقیدهای

Mateیا Insertمونتاژش��دهباشندبهصورتخودکاراز

همجدامیش��وندامارویقیده��ایAngleوFlushیا
قطعاتیکهبهصورتدستیوباMoveوRotateمونتاژ
شدهباشندتأثیرینمیگذارد.البتهمیتوانیمضریبانفجار
راصفردرنظربگیریموقطعاترابهصورتدس��تیدر

مونتاژجابهجاکنیمیادوراندهیم.
چنانچهقطعاتیازیرمجموعههاییرادرمونتاژمخفی
کردهباش��یموبخواهیمدرنمایانفجارینیزمخفيباش��د
Synchronize Visibility with TargetAssemblyگزینهی
راتیکمیزنیم.اگراینگزینهتیکنداش��تهباش��دهمهی
قطع��اتوزیرمجموعهه��ادرنمایانفج��ارینمایشداده

میشوند.
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تغییر ضریب انفجار
بعدازایجادصحنهمیتوانیمضریبانفجارراتغییردهیم.
ب��رایاینکارازدس��تورAmxfactorاس��تفادهمیکنیم.
میتوانی��میکضریبانفجارکلیب��رایتمامقطعاتو
زیرمجموعههادریکصحنهداش��تهباش��یمکهفاصلهی
هم��هیقطعاترابهصورتیکس��انتعیینکند؛یابرای
هرقطعهی��کضریبانفجارناحیهایتعیینکنیمکهتنها

رویفاصلهیآنقطعهتأثیرگذارد.

تغییر ضریب انفجار کلی

بعدازاجرایدستوربایدنامصحنهایکهمیخواهیم
ضریبانفجارآنراتغییردهیممش��خصکنیمیابازدن
دکمهیاینت��رصحنهیجاریرابرمیگزینیم.س��پسدر

پنجرهیتبادلیExplosion Factorضریبانفجارجدید
راواردکنیم.

ای��ندس��توردرواق��عگزین��هیSceneدردس��تور
Amxfactorرااجرامیکند.

تغییر ضریب انفجار ناحیه ای
برایتغیی��رضریبانفجارناحیهایب��رایقطعاتنیزاز

هماندستورAmxfactorاستفادهمیکنیم.

بع��دازاجرایدس��توربایدقطعهایک��همیخواهیم
ضری��بانفج��ارآنراتغییردهیممش��خصکنی��میابا
اس��تفادهازگزینهیsCeneضریبانفجارکلیصحنهرا
Explosion Factorتغییردهیم.سپسدرپنجرهیتبادلی

تعیین ضریب انفجار کلی  

Scene Explosion Factor

Menu: Assembly ð SceneðScene Explosion 

Factor

Tool bar: Scene Explosion Factor  

Right: Scene Explosion Factor

Command: AMXFACTOR

Enter scene name to change or [?] 

<SCENE1>:

تعیین ضریب انفجار ناحیه ای  

Part Explosion Factor

Menu: Assembly ð SceneðPart Explosion 

Factor

Tool bar: Scenes ð Part Explosion Factor 

Right:Part Explosion Factor

Command: AMXFACTOR

Select part or subassembly or 

[sCene]:
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ضریبانفجارناحیهایجدیدراواردکنیم.برایفعالشدن
Use Scene ExplosionFactorبایدگزینهیValueفیلد
راغیرفع��الکنیم.فعالبودناینگزینهبهمعنیاس��تفاده
ازضریبانفجارکلیبرایقطعهیانتخابش��دهاس��ت.

تغییر موقعیت و زاویه ی قطعات در نمای 
انفجاری

درمجموعههایبزرگوپیچیدهگاهیالزماس��تبرای
تنظیمدقیقموقعیتیکقطعهدرنمایانفجاریبهصورت
Moveدس��تیآنقطعهراتغییردهیم.ازطرفیازدستور
وRotateنیزنمیتوانیماس��تفادهکنی��م.بنابراین،بایداز

دستورTweakاستفادهکنیم.

بعدازاجرایدستوربایدقطعاتیازیرمجموعههاییکه
میخواهیمموقعیتیازاویهیآنهاراتغییردهیمانتخاب
 (Power Manipulator)کنیم.سپسنمادبازویمکانیکی
نمایشدادهمیش��ودکهمیتوانی��مباانتخابیکمحور
قطعاترادرراس��تایآنمح��ورتغییرموقعیتیادوران

دهیم.
)برایاطالعاتبیش��تردرارتباطب��ابازویمکانیکی
ب��هبخش»جابهجاییوتغییرقطعاتدرمونتاژ«درهمین

فصلمراجعهکنید.(

ب��ادوبارکلی��کک��ردنرویردیفه��رTweakدر
مرورگردسکتاپمیتوانیمآنراویرایشکنیم.

بااس��تفادهازمنویراستکلیکنیزمیتوانیمآنهارا
حذفیاویرایشنماییم.

تغییر موقعیت و زاویه ی قطعات در نمای انفجاری 
New Tweak

Menu: Assembly ð SceneðNew Tweak

Tool bar: Scenes ð New Tweak  

Right:NewTweak

Command: AMTWEAK

Select part/subassembly to tweak:

نكته

درمکانیکالدسکتاپسهنوعTweak)تغییر(
وجودداردکهبرایه��رکدامردیفيدرمرورگر
دسکتاپودرزیرمجموعهیقطعهایجادمیشود:
تغیی��ریکهبااس��تفادهازضری��بانفجارکلییا
مرحلهایایجادش��دهباش��د؛تغییریکهموجب
جابهجایییکقطعهدرنمایانفجاریش��ود؛و

تغییریکهمنجربهچرخشقطعهمیشود.
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ایجاد مسیر مونتاژ در نمای انفجاری 

New Trail

 Menu: Assembly ð SceneðNew Trail

Tool bar: Scenes ð New Trail 

Right: NewTrail

Select reference point on part or subassembly:

Command: AMTRAIL

ایجاد مسیر مونتاژ در نمای انفجاری
درمجموعههایبزرگوپیچیدهگاهیبهتراس��تازمس��یرمونتاژیادمونتاژبرایتعییننحوهیبازوبس��تهشدنقطعات

استفادهکنیم.

بع��دازاجرایدس��توربایدنقط��هیمرجعیراروی
قطعهایکهمیخواهیمبرایآنمس��یرمونتاژترسیمکنیم
انتخ��ابکنیم.البتهنیازیبهاس��تفادهازگیرههایش��یئی
نیس��تونزدیکتری��ننقطهیمرجعبهمح��لکلیکبه
صورتخودکارانتخابمیش��ود.سپسپنجرهیتبادلی

Trail Offsetsظاهرمیشود.

درحال��تپیشف��رضازنقطهیمرجعب��هاندازهی
فاصل��هایکهقطعهدرمجموعهنس��بتب��هقطعهیقبلی

جابهجاشدهاستخطيترسیممیشود.

نكته

تغییراتیکهبااس��تفادهازدستورTweakایجادمیکنیمبهصورتپیشفرضموجبایجادمسیرمونتاژ
نیزمیشوند،امابرایایجاددستییکمسیرمونتاژازدستورNew Trailاستفادهمیکنیم.
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دربخ��شOffset at Current Positionمیتوانی��م
مسیررانس��بتبهنقطهیمرجعدرموقعیتفعلیقطعه
بلندتر(Over Shoot)ی��اکوتاهتر(Under Shoot)کنیم.
دربخ��شOffset at AssembledPositionنیزمیتوانیم
مق��دارافزایشطولیاکاهشطولمس��یررانس��بتبه

موقعیتقطعهدرمونت��اژتعیینکنیم.مثاًلدرتصویرزیر
ش��کلس��متچپحالتپیشفرضایجادTrailبرای
نقطهیمرجعنش��اندادهشدهرانشانمیدهد.درشکل
سمتراستنیزمقدارکاهشیاافزایشطولمسیررادر

حالتهایمختلفبهنمایشمیگذارد.

نكته

مسیرهایمونتاژدارایردیفيدرمرورگردسکتاپنیستندامامیتوانیمبااستفادهازدستورهایEdit Trailو
DeleteTrailآنهاراویرایشیاحذفکنیم.
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دستورکار شماره ی 2

ایجاد نمای انفجاری 
 

)120 دقیقه(

قطعات مجموعه ی زیر را مدل سازی و مونتاژ نمایید و سپس مطابق تصویر از آن یک نمای انفجاری ایجاد کنید.

فيلم آموزشي

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید
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قطعاترابهصورتکاملمدلسازیکنید. 1 .
قطعاترامونتاژوقیدگذاریکنید. 2 .

ازمرورگر 3 .Sceneدری��کفضایخالیدرزبان��هی
New Sceneدس��کتاپراس��تکلیککنیدودستور

رااجرانمایید.
دکم��هیاینتررابزنیدتامجموع��هیجاریانتخاب 4 .
ش��ودودرپنجرهیCreate Sceneضریبانفجاررا

صفردرنظربگیرید.
اجراکنید. 5 .SceneراازنوارابزارNew Tweakدستور
راانتخابکنیدوآنرابهاندازهی 6 قطعهیشمارهی2.
50میلیمتربهصورتعمودیباالببرید.درصورتی
کهقطعاتبهدرس��تیقیدگذاریشدهباشند،قطعات
شمارهی3وقطعهیشمارهی1باالنیزهمراهقطعهی

شمارهی2جابهجامیشوند.

رامج��دداًاج��راوقطع��هی 7 .New Tweakدس��تور
شمارهی1باالراانتخابکنیدوآنرابهاندازهی50

میلیمتربهصورتعمودیباالببرید.

رااجرا 8 .New Tweakبازدندکم��هیاینتردس��تور
وقطعهیش��مارهی3جلوراانتخ��ابکنیدوآنرا
بهاندازهی50میلیمتردرراس��تایYجلوبیاورید.

مراحل ترسیم
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درصورت��یکهبی��نکفمیلههاقی��دانطباقوجود
داشتهباشد،قطعاتشمارهی3هردوباهمجابهجا

میشوند.

رامجدداًاج��راکردهوقطعهی 9 .New Tweakدس��تور
شمارهی3عقبراانتخابکنیدوآنرابهاندازهی100

میلیمتردرراستایYبهعقبببرید.

ازآنجاکهخطمس��یرافقیمونتاژدرراستایمحور 10 .
میلههانیستدستورDelete Trailرااجراوآنهارا

حذفکنید.
رااجراورویلب��هیدایرهایمیلهی 11 .Trailدس��تور
قطعهیش��مارهی3عقبکلیککنید.دقتکنیدهر
دوفیل��دDistanceدرپنجرهیTrail Offsetsصفر

باشد.
برایمیلهیدیگراینقطعهنیزچنینمس��یریایجاد 12 .

کنید.
فای��لراذخیرهکنی��دوبرایارزش��یابیبههنرآموز 13 .

محترمخودارائهدهید.


