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توانایی ایجاد طرح های دوبعدی یا اسکچ

پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می رود: ◄ 
� امکانات صفحه ی نمايش را توضیح دهد.

� روش های وارد کردن دستور ها در مکانیکال دسکتاپ را نام ببرد.
� نحوه ی تغییر تنظیمات Options را توضیح دهد.

� دستور هاي مشترك بین اتوکد و مکانیکال دسکتاپ را با روش های مختلف اجرا کند.
� يک اسکچ را به پروفايل تبديل کند.

� قیدهای مختلف را توضیح دهد.
� يک پروفايل را اندازه گذاری و قیدگذاری کند.

� اندازه های پارامتريک را توضیح دهد.
� شکل و ابعاد پروفايل را تغییر دهد.

� موضوع هايی را به پروفايل اضافه يا کم کند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

71320
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پیش آزمون 

پسوند فايل های اتوکد چیست؟ 1 .
کاربرد اتوکد در کدام رشته ها بیشتر است؟ 2 .
چه تفاوتی بین نقشه کشی و طراحی است؟ 3 .

چه تفاوتی بین نقشه کشی و مدل سازی است؟ 4 .
سه نرم افزار مدل سازی را نام ببريد. 5 .

کدام يک از گزينه های زير اشتباه است؟ 6 .
      الف( Enter و Space موجب اجرای آخرين دستور اجرا شده می شود.

      ب( کلید تابعی F8 معادل دستور Ortho است.
      ج( چرخاندن دکمه ی وسط ماوس کار Zoom را انجام می دهد.

      د( تغییرات حاصل از اجرای دستور های Zoom و Pan در فايل ذخیره نمی شود.
کدام يک از گزينه های زير درست است؟ 7 .

      الف( گزينه های يک دستور داخل ) ( است.
      ب( مقادير داخل < > مقادير پیش فرض است.

      ج( مقادير داخل < > مقادير ثابت و بدون تغییر است.
      د( با زدن Tab آخرين دستور اجرا مي شود.



4

اگر ديکته ی صحیح نام دس��توری را ندانیم از کدام کلید برای ديدن دس��تور هايی که با حروف معینی شروع شده است  8 .
استفاده می کنیم؟

Tab )ب                Shift )الف    
Ctrl )د                         Alt )ج    

اگر يک فايل را دو بار Open. 9 کنیم چه اتفاقی می افتد؟
      الف( نمی توان يک فايل را دو بار Open کرد. 

      ب( هیچ اتفاقی نمی افتد.
      ج( بار دوم فايل به صورت Read Only باز می شود و تغییرات را نمی توان در آن ذخیره کرد. 

      د( فايل اول بسته می شود.

؟ کدام يک از دستور های زير ترسیمی نیست. 10
Trim )ب    Polygon )الف      
Circle )د      Point )ج      

خطی به طول 50 میلی متر و با زاويه ی 40. 11 درجه نسبت به محور افقی مختصات ترسیم کنید.
مستطیلی افقی با ابعاد 30×50 ترسیم و گوشه های باالی آن را با شعاع 5. 12 گرد کنید.

نماد استاندارد ترسیم در فرجه ی اَول را ترسیم کنید. 13 .



5

امکانات صفحه ی نمایش و روش های وارد كردن دستور ها
با اجرای برنامه ی مکانیکال دسکتاپ پنجره ی زير ظاهر می شود. اين پنجره از بخش های مختلفی تشکیل يافته است که در 

ادامه مرور مختصری بر آن ها خواهیم داشت.

نوار عنوان: ◄ اين نوار رنگی در باالترين قسمت انواع 
نرم افزارهای تحت ويندوز وجود دارد. در سمت چپ اين 
نوار نام نرم افزار و نام فايل بازش��ده نمايش داده می شود. 
در س��مت راست اين نوار نیز س��ه دکمه قرار دارد که به 
  Maximize ،Closeترتیب از س��مت راست عبارت اند از

و Minimize. چنانچه پنجره در حالت ماگزيمايز نباش��د 
می ت��وان با درگ ک��ردن اين نوار، پنج��ره را در صفحه ی 
نمايشگر جابه جا کرد. با دوبار کلیک بر روی آن نیز می توان 

پنجره را ماگزيمايز يا از حالت ماگزيمايز خارج کرد. 
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دس��تورهای مختلف مکانیکال دس��کتاپ  ن��وار منو:  ◄
به صورت دسته بندی شده در منوهای کرکره ای واقع در اين 
نوار قرار دارد. با کلیک کردن روی هر منو، آن منو باز می شود 
و با کلیک کردن روی هر دس��تور در منو، آن دس��تور اجرا 
می ش��ود. در انتهای سمت راس��ت اين نوار نیز سه دکمه ی، 
Maximize ،Close و Minimize وج��ود دارد که مربوط به 

فايل جاری است و نه کل برنامه ی مکانیکال دسکتاپ.
عالم��ت مثل��ث تیره در س��مت راس��ت ي��ک آيتم، 
نش��ان دهنده ی اين اس��ت که آن آيت��م دارای يک زيرمنو 

 .)Display است که با انتخاب آن باز می شود )مثاًل

در مقابل برخی از آيتم ها، کلید ترکیبی درج شده است 
 Ctrl+0 که راهی میانبر برای اجرای آن آيتم اس��ت )مثاًل

.)Clean Screen برای اجرای
جلو برخی دس��تورها س��ه نقطه )…( ق��رار دارد که 
معرف اجرای آن دستور به صورت يک پنجره است )مثاًل 

اجرای Named Views و نمايش يک پنجره(.
ب��ا زدن کلید Alt در صفحه کلید، برخی از حروف نام 
منوها زيرخط دار می ش��وند که با زدن آن حرف در صفحه 
کلی��د می توان آن منو را باز کرد. همه ی آيتم های منو را به 

.)Pan در p همین روش می توان اجرا کرد )مثاًل حرف

نوارهای ابزار دکمه های میانبری برای  نوار ابزار:  ◄
دسترس��ی س��ريع به پراستفاده ترين دس��تورها به صورت 
دس��ته بندی شده هستند. با نگه داشتن نشانگر ماوس روی 
آيکن های اين نوارهای ابزار، نام ابزار و کلید ترکیبی میانبر 

آن در کنار نشانگر ماوس و همچنین توضیح مختصری از 
دستور در خط وضعیت نمايش داده می شود.
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در مکانیکال دسکتاپ 24 نوار ابزار وجود دارد که در 
هر کدام دس��تور هايی متناس��ب با نام آن نوار آمده است. 
هر نوار ابزار يک دس��تگیره دارد ک��ه به صورت دو خط 
برجس��ته در ابتدای نوار است. می توان با درگ کردن اين 

دستگیره نوار ابزار را جابه جا کرد.
 نواره��ای ابزار را به دو صورت ش��ناور و چس��بیده 
می ت��وان در پنجره قرار داد. نوارهای ابزار ش��ناور دارای 
نوار عنوانی هس��تند که نام ن��وار ابزار و همچنین دکمه ی 
Close در آن تعبیه ش��ده است. با درگ کردن نوار عنوان 

نیز می توان نوارهای ابزار را جابه جا کرد.
 زمانی که نوار ابزار ش��ناور باش��د اگر نشانگر ماوس 
را روی لبه ه��ای مرزی آن ببريد، ش��کل يک فلش ظاهر 
می ش��ود که می توان با درگ ک��ردن آن اندازه ی نوار ابزار 

را تغییر داد.

در گوش��ه ی پايین و سمت چپ برخی آيکن ها مثلث 
تی��ره ای وجود دارد که با کلیک ک��ردن روی آن مجموعه 
ابزارهای مرتبطی نمايش داده می شود. مثاًل ابزارهای مرتبط 
با دستور New Part در تصوير زير نشان داده شده است.

اين پنجره محل تعامل و تبادل  پنجره یا خط فرمان:  ◄
اطالعات بین کاربر و مکانیکال دس��کتاپ است. يکی از 
روش های اجرای دستور ها تايپ کردن نام دستور در خط 
فرمان اس��ت. ابعاد اين پنجره را می ت��وان تغییر داد ؛ حتی 
کاًل می توان آن را با کلید ترکیبی Ctrl+9 حذف کرد. البته 
بودن اين پنجره و نمايش آن به صورت س��ه خطی مفیدتر 

است.

اين نوار حاوی ابزارهای  نوار وضعیت و مختصات:  ◄
مفیدی برای ترس��یم دقیق اس��ت. با نگه داش��تن نشانگر 
ماوس روی هر کدام از دس��تورها، نام دستور و اطالعات 
مختص��ری از آن موقت��ًا در ن��وار وضعی��ت نمايش داده 
می ش��ود. همچنین با حرکت نش��انگر ماوس در صفحه ی 

ترسیم، مختصات لحظه ای آن نمايش داده می شود. 

نكته

با راست کلیک کردن روی هر کدام از نوار ابزارهای 
موجود، يک منو کرکره ای باز می شود که می توان نوار 
ابزارهای مورد نیاز را احضار کرد. در اين منو روی هر 
ن��وار ابزاری کلیک کنید و آن را تیک دار کنید، آن نوار 
ابزار در صفحه ظاهر می شود. برای پنهان کردن يک نوار 
ابزار نیز می توان به همین طريق تیک آن را برداشته و 
آن را حذف کرد. البته با شناور کردن نوار ابزار و کلیک 
کردن روی دکمه Close نیز می توان آن را حذف کرد.
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نكته

اين پنجره در نگاه اول وجه تمايز  مرورگر دسکتاپ:  ◄
بین نرم افزار مکانیکال دسکتاپ و اتوکد است. اين پنجره 
مانن��د پالت های اتوکد اس��ت و  می توانیم آن را جابه جا و 
ش��ناور کنیم و يا به کناره های سمت راست يا سمت چپ 
بچس��بانیم. چنانچه اين پنجره در صفحه ی ترسیم موجود 
نبود با  استفاده از دکمه ی  Toggle Browser ON/OFF  در 
  Desktop   Browser  يا گزينه ی  Mechanical Main  نوار ابزار
در منوی  View>>Display>>Desktop Browser  می توانیم 

آن را ظاهر کنیم. 

نحوه ی اجرای دس��تورها در مکانیکال 
دسکتاپ

نح��وه ی اجرای دس��تور ها در مکانیکال دس��کتاپ مانند 
اتوکد است. به طور کلی، اجرای دستور ها به چهار روش 

انجام می شود:
1. خ��ط فرمان: با تايپ کردن نام دس��تور در خط فرمان 
و زدن اينتر دس��تور اجرا می ش��ود. برخی دستورها دارای 
نامی مخفف يا ملخص اس��ت که می توانی��م به جای نام 
کامل دس��تور از آن اس��تفاده کنیم. می توانیم با استفاده از 
 )Help>>Mechanical Help Topics( راهنمای نرم افزار
در آدرس زير مخفف يا ملخص دستور های مهم در اتوکد 

و مکانیکال دسکتاپ را مشاهده کنیم.

با ه��ر بار فش��ار دکم��ه ی Enter ي��ا Space  آخرين 
دستور اجرا شده مجدداً اجرا می شود. با اجرای هر دستور، 
گزينه ه��ای مربوط ب��ه آن در خط فرمان و داخل کروش��ه 
نمايش داده می ش��وند .گزينه ها مسیری فرعی برای اجرای 
 Circle دستور هستند. مثاًل در درخواست زير که در دستور
است، از ما خواسته می شود که شعاع دايره را تعیین کنیم يا 
با انتخاب گزينه ی Diameter قطر دايره را وارد کنیم. برای 
انتقال به گزينه ی دلخواه بايد حرف يا حروفي از آن گزينه 
را که به صورت کاپیتال )حرف بزرگ( نوش��ته شده است 
تايپ کنیم. مثاًل برای اجرای گزينه ی Diameter بايد حرف 

d را تايپ کنیم و دکمه ی اينتر را بزنیم.
Specify radius of circle or 

[Diameter] <10.0>:

گاهی ديکته ی صحیح نام دستوری را نمی دانیم. 
در اين حالت، با تايپ کردن حرف اول يا بخشی از 
نام دستور و زدن کلید Tab، مکانیکال، نام دستورهايی 
را که با آن حروف شروع می شوند پیشنهاد می کند.

Specify radius of circle or 

نكته

مقادي��ر داخل < > مقادير پیش فرض هس��تند. 
مث��اًل در مثال باال اگر ب��دون وارد کردن هیچ عددی 
دکمه ی اينتر را بزنیم، مکانیکال دسکتاپ عدد 10 را 

به عنوان شعاع دايره انتخاب می کند. 
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2. نوار ابزار: بیش��تر دس��تور ها دارای آيکنی در يکی از 
نوارهای ابزار اس��ت که با کلیک کردن روی آن، دس��تور 

مربوط اجرا می شود. 
3. نوار من��و: تقريبًا همه ی دس��تور ها در حداقل يکی از 
منوهای مکانیکال دسکتاپ دسته بندی شده اند که با کلیک 
کردن روی نام آن دستور در منوی مربوط می توانیم دستور 

را اجرا کنیم.
4. من��وی راس��ت كلیک: در مکانیکال دس��کتاپ، منوی 
راس��ت کلیک ب��ه صورت ناحی��ه ای عمل می کن��د؛ يعنی 
با توجه به موقعیت نش��انگر ماوس، منوی راس��ت کلیک 
نی��ز متفاوت خواه��د بود. به عبارت ديگ��ر، در هر محیط 
که باش��یم منوی راس��ت کلیک متفاوت خواهد بود. مثاًل 
با راس��ت کلیک کردن در صفحه ی ترسیم )بدون انتخاب 
موضوع ( می توانیم به بس��یاری از دس��تور های مورد نیاز 

برای کار در آن محیط دسترسی داشته باشیم.

Mechanical Options كادر محاوره ای
با اس��تفاده از Options می توانیم اس��تانداردهايی را برای 
عملیاتی که در مکانیکال دسکتاپ انجام می دهیم، تعريف 
يا تنظی��م کنیم. می توانی��م محیط مکانیکال دس��کتاپ را 
برای عملیات مدل س��ازی، مونتاژ يا نقشه کش��ی سفارشی 
کنیم. بهتر اس��ت، قبل از ش��روع به طراحی و مدل سازی، 
گزينه ه��ای پنجره ی Options را مطابق با نیاز خود تنظیم 
 Options کنی��م. البته در هر زمانی می توانیم ب��ه پنجره ی
دسترس��ی داشته باش��یم اما تغییر برخی از گزينه ها ممکن 
اس��ت بالفاصله در محیط نرم افزار مشاهده نشود و نیاز به 

شروع مجدد نرم افزار داشته باشد.
زبانه های زير تنظیمات کلی اتوکد و مکانیکال دسکتاپ 
را مديريت می کند که در نقشه کش��ی به کمک رايانه با آن 

آشنا شده ايم.
Files– Display - Open and Save - Plot and Publish – 

System- User Preferences-Drafting - 3D Modeling 

– Selection - Profiles

 نُه زبانه نیز مخصوص مکانیکال دس��کتاپ اس��ت که هر 
کدام را در بخش مربوط به خودش بررسی می کنیم.

AM: Standards - AM: Part - AM: Assembly - AM: 

Surface - AM: Drawing - AM: Standard Parts - 

AM: Shaft - AM: Calculation - AM: Preferences 

  Options همه ی عناوين اين ن��وزده زبانه در پنجره ی
به صورت همزمان ديده نمی ش��ود. با استفاده از فلش های 
س��مت راس��ت نوار زبانه ه��ا می توانیم ب��ه زبانه هايی که 

مشاهده نمی شوند دسترسی داشته باشیم.
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من��وی  از   Options پنج��ره ی  ک��ردن  ب��از  ب��رای 
Assist>>Options استفاده می کنیم. البته در انتهای منوهای، 

Assembly، Part و Drawing نیز گزينه هايی برای دسترسی 

به زبانه های مربوطه در پنجره ی Options وجود دارد. مثاًل 
گزين��ه ی Part Options در منوی Part موجب باز ش��دن 

زبانه ی AM: Part در پنجره ی Options می شود.

اصول عملیات ترسیم دورنمای طرح
ه��ر مجموع��ه ی مکانیک��ی از تع��دادی قطع��ه و احیانًا 
زيرمجموعه تش��کیل شده اس��ت. هر زيرمجموعه دارای 
يک يا چند قطعه اس��ت. قطعات نی��ز از تعدادی عملیات 
طراح��ی، که به آن ها نمايه   های ترس��یمی و موضعی گفته 
می شود، درست ش��ده اند. در هر قطعه حتمًا يک نمايه ی 
ترس��یمی اصلی وجود دارد. نمايه های ترسیمی از يک يا 
چند پروفايل و مسیر ايجاد می شود. برای ايجاد پروفايل و 

مسیر نیاز به ترسیم طرحی ساده يا اسکچ داريم. 

زيرمجموعه          قطعه

نمايه های 
موضعی

قطعهقطعه

مجموعه 

نمايه های 
ترسیمی

نمايه ی ترسیمی 
اصلی

مسیر پروفايل

اسکچ

طرح ه��ای دوبع��دی که اصطالح��ًا به آن اس��کچ يا 
ترسیمه گفته می ش��ود، نقطه ی شروع مدل سازی قطعات 
و مجموعه هاس��ت. مثاًل برای مدل سازی يک مجموعه ی 

اتصال از ترسیم اسکچ زير شروع می کنیم.

اين طرح های دوبعدی برای قابل اس��تفاده شدن در ايجاد 
مدل قطعات بايد به پروفايل تبديل شوند. شکل زير همان 
طرح دوبعدی باال را نش��ان می دهد که با اس��تفاده از يک 
نمايه ی ترسیمی اصلی به مدل يک قطعه تبديل شده است. 
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فرایند مدل سازی قطعه
فراين��د طراحی و مدل س��ازی ي��ک قطع��ه در مکانیکال 

دسکتاپ عبارت است از:
انتخاب صفحه ی ترسیم 1 .
ترسیم اسکچ يا ترسیمه 2 .
تبديل اسکچ به پروفايل 3 .

قیدگذاری  و اندازه گذاری 4 .
ايجاد نمايه ی ترسیمی اصلی 5 .

ايجاد نمايه های ترس��یمی ديگر )تکرار مراحل 1 تا 4. 6 
برای هر نمايه ی ترسیمی ضروری است(

ايجاد نمايه های موضعی )نمايه های موضعی نیازی به  7 .
ترسیم اسکچ ندارند(

روش های مدل س��ازی پايه که حج��م اصلی قطعه را 
تشکیل می دهد عبارت اند از :

برجسته كردن پروفایل
در اين روش پروفايل با يک اندازه ا ی مش��خص به سمت 

باال، پايین يا هر دو طرف برجسته می شود.

ترسیم اسکچ ندارند(

نكته

نكته

سپس با استفاده از يک نمايه ی موضعی سوراخ های آن را 
ايجاد کرده ايم.

با افزودن قطعات در يک مجموعه می توانیم مجموعه ها 
و زيرمجموعه های مونتاژی ايجاد کنیم.

مکانیکال دس��کتاپ دارای دو محیط مدل سازی 
و مونتاژ است. 

برای اس��تفاده از محیط مونت��اژ که پیش فرض 
 File در منوی New مکانیکال اس��ت بايد از دستور
 Model اس��تفاده کنیم. اين محیط دارای سه حالت
برای مدل س��ازی قطع��ات مختل��ف، Scene برای 
ايجاد نقش��ه های انفجاری و Drawing برای ايجاد 

نقشه های دوبعدی است.
برای وارد ش��دن به محیط مدل سازی از دستور 
New Part File در منوی File استفاده می کنیم. اين 

محیط تنها دارای دو حالت Model برای مدل سازی 
و Drawing برای ايجاد نقشه های دوبعدی است.

بنابراين، چنانچه قصد مدل سازی تنها يک قطعه 
را داريم، از محیط مدل س��ازی اس��تفاده می کنیم و 
اگ��ر بخواهی��م همه ی قطع��ات ي��ک مجموعه را 
مدل س��ازی کنی��م و از آن ه��ا نقش��ه های ترکیب��ی 
به وجود آوري��م از محیط مونتاژ اس��تفاده می کنیم.

قبل از اقدام به ايجاد اسکچ بايد قطعه ای را که قصد 
مدل سازی آن را داريم به خوبی تجزيه و تحلیل نموده 
و نمايه های ترسیمی و موضعی آن را مشخص کنیم. 
حجم کلی قطعه با استفاده از نمايه ی ترسیمی اصلی 
س��اخته می ش��ود. به عبارت ديگر، نمايه ی ترسیمی 
اصل��ی، روش مدل س��ازی قطعه را تعیی��ن می کند.



12

دوران دادن پروفایل
در اين روش پروفايل حول يک محور با زاويه ای مشخص 

دوران می يابد و مدل قطعه را ايجاد می کند.

حركت دادن پروفایل در یک مسیر
در اي��ن روش، پروفايل در مس��یری مش��خص حرکت و 
مدل قطعه را ايجاد می کند. بنابراين، عالوه بر پروفايل، به 

مسیر ی دوبعدی يا سه بعدی نیز نیاز داريم.

ایجاد مدل بین مقاطع
در اي��ن روش می توان با ايج��اد پروفايل های مختلف در 
فواصل خاص و پر ک��ردن فضای بین آن ها مدل قطعه را 
ايج��اد کرد. بنابراين، به چند پروفايل يا نقطه )که فقط در 
ابت��دا و/يا انتهای پروفايل ها می توانیم اس��تفاده کنیم( نیاز 

داريم.

ترسیم طرح اصلی
برای ترس��یم طرح اصلی قطعه از دس��تور های ترس��یمی 
استفاده می کنیم. دستور های ترسیمی عمدتًا با دستور های 
ترسیمی اتوکد يکسان است. در مکانیکال دسکتاپ روش 

دسترسی به اين دستور ها عبارت اند از:

Design استفاده از منوی
منوی Design جانش��ین منوی Drawing در اتوکد شده 
اس��ت. اس��تفاده از دس��تور های اين منو مانند استفاده از 

دستور های اتوکد است.

2D Sketching استفاده از نوار ابزار
برخی از دستور های پر کاربرد ترسیمی و همین طور برخی 
دستور های ويرايشی و دس��تور های مورد نیاز برای ايجاد 
 2D Sketching اسکچ و تبديل آن به پروفايل در نوار ابزار
جمع آوری ش��ده است. بنا به اهمیت اين نوار ابزار آيکنی 
 Launches 2D Sketch Toolbar برای احضار آن ب��ه نام

در نوار ابزار Part Modeling تعبیه شده است.
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نكته

با استفاده از منوی راست كلیک
با راس��ت کلیک کردن در پنجره ی ترسیم )در حالی که هیچ 
موضوعی انتخاب نشده باشد( منويی باز می شود که دربرگیرنده ی 
دس��تورهای پر کاربرد به صورت دس��ته بندی ش��ده است. 
دستور های ترسیمی در زيرمنوی 2D  Sketching    قرار دارد.

روش های ديگر اس��تفاده از دستور های ترسیمی تايپ 
کردن نام دس��تور يا مخفف آن در پنجره ی فرمان اس��ت. 

تبدیل طرح اصلی به پروفایل
بعد از ترسیم طرح اصلی بايد آن را به پروفايل تبديل کنیم 
تا مکانیکال آن را بشناسد. طرح اصلی می تواند باز يا بسته 

در مرحله ی اس��کچ يا ترس��یمه نیازی نیست تا طرح 
کاماًل دقیق و مطابق با اندازه ترس��یم شود. البته شکل کلی 
طرح را بايد در نظر بگیريم و از ترسیم طرح با اندازه هايی 
بسیار متفاوت نسبت به ابعاد واقعی قطعه خودداری کنیم.
سیستم، هنگام تبديل طرح اصلی به پروفايل به صورت 
خودکار، خطوط نزديک به افقی را افقی و خطوط نزديک به 
عمودی را عمودی در نظر می گیرد. حتی شکاف های خیلی 
باريک را می پوشاند و دنباله های کوتاه را حذف می کند. شکل 
زير دو اسکچ را قبل و بعد از تبديل به پروفايل نشان می دهد.

باشد. طرح های تودرتو نیز در صورتی که همديگر را قطع 
نکنند و جدا از هم نباشند، می توانند به عنوان پروفايل در 
نظر گرفته ش��وند. در ش��کل زير، رديف باال اسکچ هايی 
قابل قبول هس��تند؛ در صورتی که اسکچ های رديف دوم 

براي تبديل به پروفايل مناسب نیستند.

البته، دستور های مکانیکال دسکتاپ دارای نامی 
مخصوص به خود هستند که معموالً با AM شروع 
می شوند. مثاًل نام دستور شماره گذاری قطعات در 
مکانیکال AMBALLOON اس��ت. يکی ديگر از 
روش های اجرای برخی دستور های مرتبط، استفاده 
از منوی راس��ت کلیک در مرورگر دسکتاپ است.
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دستور هايی که جهت تبديل طرح اصلی به پروفايل به کار 
می بريم عبارت اند از:

ایجاد پروفایل تکی (آخرین موضوع رسم شده)

از اين دستور زمانی استفاده می کنیم که طرح اصلی به 
صورت يکپارچه ترسیم شده و آخرين موضوع ترسیمی نیز 
باشد. در اين حالت، طرح به صورت خودکار به پروفايل 

تبديل می شود و نیازی به انتخاب موضوع نداريم.
در هنگام تبديل اسکچ به پروفايل مکانیکال دسکتاپ 
برخي قید ها را به پروفايل می افزايد؛ س��پس از طريق خط 
فرم��ان تعداد قیدها و اندازه های مورد نیاز را برای اين که 
پروفايل کاماًل مقیّد شود به صورت عبارت زير اعالم می کند.

Solved under constrained sketch re-

quiring 1 dimension or constraint.

معنی اين عبارت مثالی اين اس��ت که پروفايل نیاز به 
يک قید يا اندازه دارد تا کاماًل مقیّد شود.

ایجاد پروفایل های چندگانه

اين دستور در واقع حالت اصلی دستور پروفايل است 
و زمانی از آن استفاده می کنیم که بیش از يک موضوع در 

ايجاد پروفايل دخیل باشد.
پروفايل هايی که از موضوع هاي مختلفی تشکیل شده  
باشد با استفاده از اين دستور ايجاد می شوند. مثاًل با ترسیم 
ش��کل زير و تبديل آن ب��ه دو پروفاي��ل می توانیم در دو 

مرحله قطعه ی نشان داده شده را مدل سازی کنیم.

ایجاد پروفایل تکی با استفاده از آخرین موضوع ترسیم شده
Single Profile 

 Menu: PartSketch Solving Single Profile 

   Tool bar: 2D SketchingSingle Profile   

Rigth: Sketch SolvingSingle Profile               

 Command: AMPROFILE                               

ایجاد پروفایل گروهی با استفاده از موضوع هاي مختلف
Profile

 Menu:Part Sketch Solving Profile  

    Tool bar: 2D SketchingProfile   

Rigth: Sketch SolvingProfile 

 Command: AMPROFILE   pp                          

نكته

در صورتی که قباًل طرح خود را در اتوکد ترسیم 
و ذخی��ره کرده باش��یم می توانیم فايل نقش��ه را در 
مکانیکال دسکتاپ باز و آن را به پروفايل تبديل کنیم. 
 Edit در منوي Copy يا با استفاده از فرمان ويندوزي

آن را کپي و در مکانیکال دسکتاپ Paste کنیم.
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مقید كردن یک طرح و اجرای قیود
همان ط��ور که ذکر ش��د، در هنگام ايج��اد پروفايل تعداد 

قیدهای مورد نیاز در پنجره ی فرمان اعالم می شود.
قید قانونی است که يک جزء را وادار می کند تا حالت، 
موقعیت، راستا، ارتباط يا اندازه ی خود را حفظ کند. در مکانیکال 
دسکتاپ سه نوع قید وجود دارد: هندسی، ابعادی و مونتاژ.

چنانچه اندازه ی قیدها روی پروفايل متناس��ب نیس��ت 
پنجره ی Options و زبانه ی AM: Part را باز کنید و در آن روی 
  Constraint کلیک کنید تا پنجره ی Size Constraint دکمه ی
 Display Size باز ش��ود. با استفاده از اساليدر موجود در 

اي��ن پنجره اندازه ی قیدها را به اندازه ی مورد نیاز درآوريد.

قید گذاری هندسی
قبل از اعمال هر نوع قیدی بايد بتوان قیدهای موجود را 
 Show Constraints مشاهده کرد برای اين کار از دستور

استفاده می کنیم. اين دستور در منوی
Part 2D Constraints Show Constraints

نوار  در  آيکن   روی  کردن  کلیک  با  دارد.  قرار 
هندسی  قیدهای  می توانیم  نیز   2D Constraints ابزار 

موجود را مشاهده کنیم. 
دستور  از  استفاده  با  اندازه گذاری  ايجاد  هنگام  البته، 
مشاهده  قابل  هندسی  قیدهای  نیز   New Dimension

است. 

همان طور که در ش��کل فوق مشاهده می شود هر جزء 
دارای يک شماره است که شماره گذاری آن ها از 0  شروع 
می ش��ود. قیدهای موجود نیز در کنار هر جزء نمايش داده 
می ش��ود. مثاًل حرف H روی خط افقی شکل زير نمايش 
قید افقی اس��ت و نماي��ش T1 روی خط عمودی نمايش 
مم��اس ب��ودن اين خط با ج��زء ش��ماره ی 1 يعنی کمان 

است. 

آيا مي دانيد

تعداد روش هاي��ی که يک ج��زء را تغییر می دهد 
درجات آزادی آن جزء می نامند. يک ذره در فضا می تواند 
در س��ه محور حرکت کند و يا ح��ول همین محورها 
بچرخد. بنابراين دارای ش��ش درجه ی آزادی اس��ت.
يک دايره را می توان با تغییر موقعیت مرکز و تغییر 

شعاع آن تغییر داد؛ بنابراين، 
دايره دو درجه آزادی دارد. 
اگر مرکز داي��ره را ثابت و 
شعاع آن را معیّن کنیم ديگر 
نمی ت��وان آن را تغییر داد و 
آن را «کاماًل مقیّد» می نامیم.

آيا مي دانيد
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روش ه��ای دسترس��ی ب��ه ان��واع قیدهای هندس��ی 
 2D وانتخاب زيرمنوی Part عبارت اند از: استفاده از منوی
Constraints؛ نوار ابزار  2D Constraints؛  و اس��تفاده از 

.2D Constraints منوی راست کلیک و انتخاب گزينه ی

با اس��تفاده از دستور AMADDCON که تخلص 
آن   jj اس��ت نی��ز می توانیم به ص��ورت خط فرمانی 

قیدگذاری هندسی انجام دهیم.

Command: AMADDCON

Enter an option [Hor/Ver/

PErp/PAr/Tan/CL/CN/PRoj/Join/

XValue/YValue/Radius /Length/

Mir/Fix/eXit] <eXit>:

قید افقی
با اس��تفاده از گزينه ی Horizontal می توانیم خط، بیضی 
ي��ا اجزای يک کثیرالمنحنی را افقی کنیم. عالمت اين قید 

حرف H است که روی جزء مورد نظر قرار می گیرد.
بیض��ی يا کمان بیضی بعد از پذيرفتن قید افقی طوری 

قرار می گیرد که راستای قطر بزرگ آن افقی شود.
در کثیرالمنحنی راستای مماس آن جزئی که قید افقی 
می پذيرد، افقی می ش��ود. در شکل زير جزء شماره ی 0 را 
در اس��کچ های مختلف قبل و بع��د از پذيرفتن قید افقی 

مشاهده می کنیم.

حذف قیدهای ناخواسته
با استفاده از دستور Delete Constraints می توانیم قیدهای 
غیرقابل نیاز را حذف کنیم. هنگام استفاده از اين دستور به 
اعالم تعداد قیدهای مورد نیاز در خط فرمان توجه کنید. با 
استفاده از گزينه ي All مي توانیم نماي قید هاي هندسي را 
حذف کنی��م. از گزينه ي Size نیز براي تغییر اندازه قید ها 

در پروفايل استفاده مي کنیم.

آيا مي دانيد

با اس��تفاده از دستور 

آيا مي دانيد
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قید عمودی
با اس��تفاده از گزين��ه ی Vertical می توانیم خط، بیضی يا 
اجزای يک کثیرالمنحنی را عمودی کنیم. عالمت اين قید 
حرف V است که روی جزء مورد نظر قرار می گیرد. روش 

استفاده و کاربرد قیدهای افقی و عمودی شبیه است.

قید فیکس یا قفل كردن
با اس��تفاده از گزينه ی Fix می توانیم يک نقطه يا کل يک 
جزء را ثابت کنیم تا با گذاشتن قیدهای ديگر تغییر نکند. 
عالمت اين قید حرف F اس��ت ک��ه روی جزء مورد نظر 

قرار می گیرد.
قیده��ای افقی، عمودی و فیک��س تنها روی يک جزء 
به تنهايی اثر می گذارد. ه��ر پروفايل بايد يک قید فیکس 

داشته باشد.

قید تعامد
ب��ا اس��تفاده از گزين��ه ی Perpendicular می توانیم خط، 
بیض��ی يا اجزای يک کثیرالمنحنی را نس��بت به يک جزء 

قید توازی
با اس��تفاده از گزين��ه ی Parallel می توانی��م خط، بیضی يا 
اج��زای يک کثیرالمنحنی را با يک جزء ديگر موازی کنیم. 
عالمت اين قید حرف P اس��ت که هم��راه با يک عدد که 
معرف جزئی است که توازی نسبت به آن انجام شده است، 
روی جزء مورد نظر قرار می گیرد. مثاًل در ش��کل زير خط 

شماره ی  0 با خط شماره ی 2 موازی شده است.
در اجرای اين قید نیز مانند قید تعامد جزء اول راستای 

خود را تغییر می دهد تا با جزء دوم موازی شود.

ديگر عمود کنیم. عالمت اين قید حرف L است که همراه 
ب��ا يک عدد که معرف جزئی اس��ت که تعامد نس��بت به 
آن انجام ش��ده اس��ت، روی جزء مورد نظر قرار می گیرد. 
مثاًل، در شکل زير، خطوط شماره ی 0 و 2 نسبت به خط 
ش��ماره ی 1 عمود ش��ده اند. در اجرای این قید جزء اول 

تغییر می كند و جزء دوم ثابت باقی می ماند.
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قید مماس
با استفاده از گزينه ی Tangent می توانیم خط، دايره، کمان، 
بیض��ی يا اجزای ي��ک کثیرالمنحنی را ب��ا يک جزء ديگر 
مماس کنیم. عالمت اين قید حرف T اس��ت که همراه با 
يک عدد روی جزء مورد نظر قرار می گیرد. مثاًل، در شکل 
زير، خط ش��ماره ی 1 با کمان های شماره ی 0 و  2 مماس 

شده است.

قید هم راستایی
با اس��تفاده از گزينه ی Collinear می توانیم خط، و اجزای 
کثیرالمنحنی را با يک جزء ديگر هم راس��تا کنیم. عالمت 
اين قید حرف C اس��ت که همراه ب��ا يک عدد که معرف 
جزئی اس��ت که با آن هم راستا شده است روی جزء مورد 
نظر قرار می گیرد. مثاًل در شکل زير خط شماره ی0 با خط 

شماره ی 4 هم راستا شده است.

قید هم مركزی
با اس��تفاده از گزينه ی Concentric می توانیم کمان، دايره، 
بیض��ی و نقاط کاری را با ه��م هم مرکز کنیم. عالمت اين 
قید حرف N است که همراه با يک عدد که معرف جزئی 
اس��ت که با آن هم مرکز شده اس��ت روی جزء مورد نظر 
قرار می گیرد. مثاًل در شکل زير دايره ی شماره ی 3 با کمان 

شماره ی 4 هم مرکز شده است.

قید تصویر كردن
با اس��تفاده از گزينه ی Project می توانیم نقاِط خط، کمان، 
دايره، بیضی و کثیرالمنحنی را روی يک جزء ديگر تصوير 
کنی��م. عالمت اين قید حرف J اس��ت که روی جزئی که 
روی آن تصوير می شود قرار می گیرد. مثاًل، در شکل زير، 
مرک��ز کمان ش��ماره ي 6 روی ]امتداد[ خط ش��ماره ی 4 

تصوير شده است.
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قید اتصال
ب��ا اس��تفاده از گزينه ی Join می توانیم نق��اِط خط، کمان، 
دايره، بیض��ی و کثیرالمنحنی را ب��ه يکديگر متصل کنیم. 
اي��ن قید عالمتی ندارد. در ش��کل زير نقطه ی انتهای خط 
ش��ماره ی1 با نقطه ی باالی خط ش��ماره ی 2 متصل شده 

است.

قید هم طولی
 X می توانیم مختصات X Value ب��ا اس��تفاده از گزين��ه ی
مرک��ز دايره و کمان و همچنین نقاِط انتهايی خط، کمان و 
کثیرالمنحنی را با يکديگر يکس��ان کنیم. عملکرد اين قید 
مانند قید عمودي اس��ت و عالمت آن حرف X اس��ت که 
روی اجزائی که با هم هم طول ش��ده اند قرار می گیرد. مثاًل 
در ش��کل زير مرکز دايره های شماره ی  9  و 8 در راستای 

عمودی قرار گرفته اند.

قید هم عرضی
 Y می توانیم مختصات Y Value ب��ا اس��تفاده از گزين��ه ی
مرک��ز دايره و کمان و همچنین نقاط انتهايی خط، کمان و 
کثیرالمنحنی را با يکديگر يکس��ان کنیم. عملکرد اين قید 
مانند قید افقي است و عالمت آن حرف Y است که روی 
اجزائی که با هم هم عرض ش��ده اند قرار می گیرد. مثاًل در 
ش��کل زير خط شماره ی 2 با مرکز دايره ی شماره ی 0 در 

راستای افقی قرار گرفته اند.

قید هم شعاعی
با اس��تفاده از گزينه ی Radius می توانیم ش��عاع دايره ها و 
کمان ها را با هم برابر کنیم. عالمت اين قید حرف R است 
که روی اجزائی که با هم هم ش��عاع شده اند قرار می گیرد. 
مثاًل در شکل زير شعاع دايره های شماره ی  1 تا 3 با شعاع 
دايره ی ش��ماره ی 0 و ش��عاع کمان های شماره ی 7 تا 9 با 

شعاع کمان شماره ی 6 برابر شده است.

نكته

برای انتخ��اب دايره ه��ا نیازی به اس��تفاده از 
گیره های ش��یئی نیست و کافی است خود دايره ها 

را انتخاب کنیم.
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آيا مي دانيد

در مکانیکال دسکتاپ سه نوع اندازه گذاری وجود 
دارد: پارامتريک که می تواند ابعاد و موقعیت قطعه 
را کنت��رل کند؛ رفرنس ک��ه تغییری در قطعه ايجاد 
نمی کن��د اما تغیی��رات آن را منعک��س می کند؛ و 
مش��ارکتی که نه توانايی کنت��رل قطعه را دارد و نه 
تغیی��رات آن را منعکس می کن��د. اندازه هايی که با 

دستورهای اتوکد درج می شود مشارکتی هستند.

قید تقارن
با استفاده از گزينه ی Mirror می توانیم اجزای مختلف يک 
اسکچ را نسبت به يک خط تقارن متقارن کنیم. خط تقارن 
بايد بخش��ی از اس��کچ باش��د. در صورت نیاز می توان از 
Construction Line در ايجاد اسکچ استفاده کرد. عالمت 

اين قید حرف M اس��ت که به صورتی که در ش��کل زير 
نشان داده شده است روی اجزاء متقارن و خط تقارن قرار 
می گیرد. در اين شکل خط شماره ی 2 نسبت به خط تقارن 

شماره ی 0 با خط شماره ی 1 متقارن شده است.
با اجرای قید تقارن هیچ جزء جديدی ايجاد نمی شود. 
بنابراين، بايد همه ی اجزاء در اس��کچ موجود باشد و اين 

قید تنها آن ها را متقارن می سازد.

اندازه گذاری یک پروفایل یا قید گذاری 
ابعادی

اندازه گذاری نیز نوعی قیدگذاری اس��ت. اين قیدها طول،  
فاصله، زاويه، قطر و شعاع اجزاء را تعیین می کنند. 

اندازه گذاری پارامتریک با اس��تفاده از دس��تور 
New Dimension

در مکانیکال دس��کتاپ برای اندازه گ��ذاری پارامتريک از 
دستور New Dimension استفاده می کنیم. اين دستور تنها 
در محیط مدل سازی و برای ايجاد اندازه گذاری پارامتريک 

فعال است.

قید تساوی طول
ب��ا اس��تفاده از گزين��ه ی Equal Length می توانیم طول 
خطوط و اجزاء کثیرالمنحنی را با هم يکسان کنیم. عالمت 
اين قید حرف E اس��ت ک��ه روی خطوطی که طول آن ها 
با هم مس��اوی شده است قرار می گیرد. مثاًل در شکل زير 
طول خط ش��ماره ی9 با طول خط شماره ی 1 و طول خط 

شماره ی 4 با طول خط شماره ی 0 برابر شده است.

نكته

چنانچه هنگام قید گذاری با مشکل روبه رو شديد 
و قی��د مورد نظر اعمال نش��د، احتم��االً جزء اول 
دارای قیدی اس��ت که مانع حرکت آن می ش��ود. 
بهتر اس��ت ترتیب انتخاب اجزاء را عوض کنید يا 
قید مورد نظر را حذف و مجدداً قید گذاری کنید.

آيا مي دانيد

در مکانیکال دسکتاپ سه نوع اندازه گذاری وجود 
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هنگام اس��تفاده از اين دس��تور قیدهای هندسی روی 
پروفايل قابل مش��اهده هس��تند که به تصمیم گیری برای 

تعیین اندازه ها کمک می کند.

مراحل اندازه گذاری خطوط افقی و عمودی، شعاع 
كمان و قطر دایره 

دستور  New Dimension. 1 را اجرا می کنیم.
روی موضوع کلیک می کنیم. 2 .

جايی که می خواهیم عدد اندازه قرار گیرد، کلیک می کنیم. 3 .
ع��دد اندازه ی مورد نظ��ر را تايپ يا عدد جاری را با  4 .

اينتر کردن تأيید می کنیم.

مراحل اندازه گذاری زاویه ای
را اجرا می کنیم. 1 . New Dimension  دستور
در نزديکی وسط ضلع اول کلیک می کنیم. 2 .
در نزديکی وسط ضلع دوم کلیک می کنیم. 3 .

جايی که می خواهیم عدد اندازه قرار گیرد، کلیک می کنیم. 4 .

عدد اندازه ی مورد نظر را تايپ يا با اينتر کردن تأيید می کنیم. 5 .
از گزين��ه ی aNgle نیز می توانیم ب��رای اندازه گذاری 

زاويه ای استفاده کنیم.

مراحل اندازه گذاری موازی
دستور  New Dimension. 1 را اجرا می کنیم.

روی خط اول کلیک می کنیم. 2 .

روی خط دوم کلیک می کنیم. 3 .
جايی که می خواهیم عدد اندازه قرار گیرد، کلیک می کنیم. 4 .
گزينه ی Par را با تايپ کردن حرف P. 5 انتخاب می کنیم.

عدد اندازه مورد نظر را تايپ يا عدد جاری را با اينتر  6 .
کردن تأيید می کنیم.

اندازه گذاری پارامتریک
New Dimension

Menu:PartDimensioningNew Dimension 

Tool bar: 2D ConstraintsNew Dimension     

Rigth: DimensioningNew Dimension         

 Command: AMPARDIM  ii                               

                          Select first object:     
Select second object or place di-
mension:

Enter dimension value or 

[Undo/Hor/Ver/Align/Par/aNgle/

Ord /Diameter/pLace] <xx>:

نكته
از همی��ن روش ب��رای اندازه گذاری مايل نیز 
می توانیم استفاده کنیم. اما بايد توجه داشته باشیم 
هنگام انتخاب خط، در نزديکی وسط آن کلیک کنیم.
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مراحل اندازه گذاری مختصاتی
دستور  New Dimension. 1 را اجرا می کنیم.

روی خط عمودی کلیک می کنیم. 2 .
در جايی پايین خط کلیک می کنیم. 3 .

اندازه ی مختصاتی صفر درج می شود، آن را تأيید می کنیم. 4 .
روی موضوع دوم کلیک می کنیم. 5 .

ع��دد اندازه ی مورد نظ��ر را تايپ يا عدد جاری را با  6 .
اينتر کردن تأيید می کنیم.

مراحل 5 و 6. 7 را تا آخر کار تکرار می کنیم.
ب��رای مختصات عم��ودی نیز کافی اس��ت ابتدا خط 
افق��ی را انتخاب کنیم. گزين��ه ی Ord نیز برای همین نوع 

اندازه گذاری به کار می رود.

مراحل اندازه گذاری بین دو موضوع
دستور  New Dimension. 1 را اجرا می کنیم.

روی موضوع اول کلیک می کنیم. 2 .
روی موضوع دوم کلیک می کنیم. 3 .

جايی که می خواهیم عدد اندازه قرار گیرد کلیک می کنیم. 4 .

ع��دد اندازه ی مورد نظ��ر را تايپ يا عدد جاری را با  5 .
اينتر کردن تأيید می کنیم.

همین فرايند را برای بقیه ی اندازه ها تکرار می کنیم. 6 .

ویرایش پروفایل
بعد از ايجاد پروفايل و احتماالً استفاده از آن در مدل سازی 
قطعه ممکن اس��ت نیاز به ويرايش آن داشته باشیم. برای 
اين کار، چنانچه در حالت ويرايش اس��کچ نباشیم، روی 
پروفاي��ل م��ورد نظ��ر در مرورگر دس��کتاپ دوبار کلیک 
می کنیم يا گزينه ی Edit Sketch را از منوی راس��ت کلیک 

انتخاب می کنیم.

اين عمل موجب می شود تا پروفايل با همه ی اندازه های 
خ��ود به نمايش درآيد. در اين حال��ت، آن نمايه ای که از 
پروفايل مورد نظر استفاده کرده است به رنگ زرد نمايش 
داده می ش��ود که نش��انه ی نیاز قطعه برای به روز ش��دن 

است.
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اکنون می توانیم ويرايش ه��ای مورد نظر را روی پروفايل 
اعمال کنیم. چنانچه حین ويرايش ساختار پروفايل تغییری 
نکند و صرفًا ش��کل و ابعاد آن تغییر کند کافی است بعد 
از اعمال تغییرات روی آيک��ن Update Part )آيکن دوم 
از سمت راست در پايین مرورگر دسکتاپ  ( کلیک 

کنیم تا تغییرات در پروفايل و مدل اعمال شود.

چنانچه تغییرات اعمال ش��ده ساختار پروفايل را تغییر 
ده��د، يعنی جزئی به پروفايل اضافه ش��ود يا جزئی از آن 
کم شود، قبل از استفاده از  Update Part بايد پروفايل را 
مجدداً به سیستم بشناس��انیم. برای اين کار از دستور های 
Re-Solve و Append در منوی راست کلیک استفاده کنیم. 

از دس��تور  Append که در واقع گزينه ای از دس��تور 
AMRSOLVESK  نیز هس��ت زمانی استفاده می شود که 

جزء  جديدی به پروفايل افزوده ش��ده باشد و بخواهیم آن 
را مجدداً به مکانیکال بشناس��انیم. بعد از اجرای دس��تور 
Append اج��زاء پروفاي��ل هايالي��ت می ش��ود و ما بايد 

اج��زاء جديدی را که می خواهیم به پروفايل اضافه ش��ود 
را انتخاب کنیم.

تبدی��ل نقش��ه های دوبع��دی اتوكد به 
پروفایل های مکانیکال دسکتاپ

همان طور که مش��اهده کرديم ترس��یم اس��کچ عمدتًا با 
استفاده از دستور هاي اتوکدی مکانیکال دسکتاپ صورت 
می پذيرد. گاهی ترسیمات دوبعدی را قباًل در اتوکد ترسیم 
کرده ايم و می خواهیم از آن ها در ايجاد پروفايل اس��تفاده 

کنیم. روش تبديل اين نوع ترسیمات به شرح زير است:
از آن جاي��ی که نوع فايل اتوکد و مکانیکال مش��ترك 
اس��ت به راحتی می توانیم فايل اتوک��دی را در مکانیکال 
 Profile و با استفاده از دستور )Open( دسکتاپ باز کنیم
موضوع ه��اي دوبعدی م��ورد نظر را ب��ه پروفايل تبديل 

کنیم.
اگر اسکچ مورد نظر بخشی از يک فايل بزرگ در اتوکد 
باش��د می توانیم آن را انتخاب و با اس��تفاده از دستور هاي 
Cut ي��ا Copy در من��وی Edit آن را در کلیپ برد ويندوز 

ذخیره کنیم و در محیط مکانیکال دس��کتاپ با استفاده از 
دس��تور Paste در منوی Edit آن را در صفحه ی ترس��یم 

درج کنیم.

آيا مي دانيد

با اجرای دستور Re-Solve می توانیم تعداد 
قیدهای مورد نیاز را نیز در خط فرمان مشاهده کنیم.

شناسایی مجدد پروفایل های تغییریافته
Re-Solve 

 Menu:  PartSKetch SolvingRe-Solve

   Tool bar: 2D ConstraintsRe-Solve   
   2D SketchingRe-Solve   

Rigth: Re-Solve  Sketch Solving

 Command: AMRSOLVESK                               

Enter an option [Append/Solve 
sketch]<Solve sketch>:

آيا مي دانيد
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دستوركار شماره ی 1

ایجاد یک پروفایل كامًال مقید 

)120دقیقه(   

مراحل ترسیم
با اس��تفاده از دستور های ترس��یمي و ويرايشي شکل  1 .

کلی پروفايل را به صورت تقريبی ترسیم کنید.

کل شکل را انتخاب کنید و در خط فرمان pp. 2 را تايپ 

کنید و اينتر بزنید تا اسکچ به يک پروفايل تبديل شود.
با استفاده از دستور Delete Constraints. 3 تمام قیدهای 
اضاف��ه را حذف کنید. )ممکن اس��ت برخ��ی از قیدها 
الزم باش��د اما به جهت اطمینان و آموزش بهتر اس��ت 
با اس��تفاده از گزينه ی All همه ی قیدها حذف  ش��ود.(
گوشه پايین س��مت چپ را فیکس کنید. قید Fix. 4 را 

اجرا و روی گوشه ی پايین سمت چپ کلیک کنید.
قید Horizontal. 5 را اجرا و خط افقی را انتخاب کنید 

تا قید افقی به آن نسبت داده شود.
قی��د Vertical. 6 را اجرا و خط عمودی را انتخاب کنید 

تا قید عمودی به آن نسبت داده شود.

)120دقیقه(   

فيلم آموزشي

فیلم مراحل اين دستورکار را در CD مشاهده کنید

کل شکل را انتخاب کنید و در خط فرمان 

فيلم آموزشي
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قی��د Tangent. 7 را اجرا و خط عمودی و کمان باال را 
انتخاب کنید تا قید مماس بین آن ها اعمال شود.

بی��ن کمان باال و خ��ط مايل و بین کمان پايین و خط  8 .
ماي��ل و همین طور بی��ن خط افقی و کم��ان نیز قید 

مماس اعمال کنید.
با اس��تفاده از قید Concentric. 9 دايره ی باال را با کمان 

باال و دايره ی پايین را با کمان پايین هم مرکز کنید.
قید Collinear. 10 را اجرا و دو خط مايل مماس را به ترتیب 
انتخاب کنید تا قید هم راس��تايی بین آن ها اعمال شود.
با اس��تفاده از قید Parallel. 11 خط کف ش��یار را با خط 

مايل مماس موازی کنید.
با اس��تفاده از قی��د Perpendicular. 12 خطوط ديواره ی 

شیار را با خط کف آن عمود کنید.
قید Equal Length. 13 را اجرا و دو خط افقی و عمودی را 
ب��ه ترتیب انتخاب کنید تا قید هم طولی بین آن ها اعمال 
شود. همین قید را بین خطوط مايل مماس نیز اجرا کنید.

ب��ا اس��تفاده از قی��د Radius. 14 کمان های مم��اس را با 
يکديگر هم شعاع کنید. همین قید را بین دو دايره نیز 
اجرا کنید تا آن ها نیز هم اندازه ش��وند. در اين مرحله 

پروفايل به صورت زير مشاهده می شود.

دستور New Dimension. 15 را اجرا کنید و خط عمودی 
را انتخاب و س��مت راست آن برای درج عدد اندازه 
کلیک کنی��د. پس از نمايش عدد ان��دازه عدد 40 را 

تايپ و اينتر کنید.
مانند مرحله ی قبل خط مايل کف ش��یار را انتخاب و  16 .
باالی آن ب��رای درج عدد اندازه کلیک کنید. گزينه ی 
Align را از منوی راست کلیک انتخاب کنید تا اندازه 

به صورت موازی شیار درج شود. پس از نمايش عدد 
اندازه عدد 16 را تايپ و اينتر کنید.

روی يک��ی از دايره ه��ا و خارج آن ب��رای درج عدد  17 .
اندازه کلیک کنید. پس از نمايش عدد اندازه عدد 16 
را تايپ و اينتر کنید تا اندازه ی قطر دايره درج شود.

روی يکی از کمان ها کلیک و شعاع آن را به اندازه ی  18 .
16 درج کنید.

يکی از ديواره های ش��یار را انتخاب و باالی آن برای  19 .
 A درج ع��دد اندازه کلیک کنید. با تايپ کردن حرف
گزينه ی Align را انتخ��اب کنید تا اندازه به صورت 
موازی ش��یار درج ش��ود. پس از نمايش عدد اندازه 

عدد 8 را تايپ و اينتر کنید.
دس��تور Sketch Solving >> Resolve. 20 را از من��وی 
راست کلیک اجرا و به پیغامی که در خط فرمان درج 
می شود دقت کنید. اين پیغام نشانه ی کاماًل مقید بودن 

پروفايل است.
Solved fully constrained sketch.

فاي��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز  21 .
محترم خود ارائه دهید.
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دستوركار شماره ی 2

ایجاد یک پروفایل مقید

 1 .Arc ، Line ابتدا اس��کچ را با استفاده از دس��تور های
و  Circle ترس��یم و در ص��ورت نی��از با اس��تفاده از 
دستور های Fillet يا Trim تکمیل کنید. خط تقارن را 

با استفاده از Construction Line ترسیم کنید.
 2 .Profile کل اس��کچ را انتخاب و با استفاده از دستور

آن را به يک پروفايل تبديل کنید.

مانند دس��تور کار شماره ی 1. 3 قیدهای اضافه را حذف 
کنید و قیدهای مورد نیاز را به پروفايل اضافه کنید.

پروفايل را اندازه گذاری کنید. 4 .
فاي��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز  5 .

محترم خود ارائه دهید.

مراحل ترسیم

)90دقیقه(   )90دقیقه(   

فیلم مراحل اين دستورکار را در CD مشاهده کنید

فيلم آموزشيفيلم آموزشي
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دستوركار شماره ی 3

تبدیل یک ترسیم اتوكد به پروفایل مکانیکال دسکتاپ

طرح را در محیط دوبعدی اتوکد ترسیم کنید. 1 .
فايل را به نامی دلخواه در دس��کتاپ ذخیره کنید و از  2 .

اتوکد خارج شويد.
در مکانیکال با اس��تفاده از دستور Open. 3 فايل مذکور 

را باز کنید.

مانند دس��تور کار ش��ماره ی 1. 4 اس��کچ را به پروفايل 
تبديل و آن را کاماًل مقید کنید.

فاي��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز  5 .
محترم خود ارائه دهید.

مراحل ترسیم

فیلم مراحل اين دستورکار را در CD مشاهده کنید

)90دقیقه(   )90دقیقه(   

فيلم آموزشيفيلم آموزشي
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ارزشیابی پایانی

نظري ◄ 
برای استفاده از محیط مونتاژ از چه دستوری استفاده می شود؟ 1 .

New )ب                           Scene )الف     
Drawing )د                New Part File )ج     

چنانچه قصد مدل سازی تنها يک قطعه را داشته باشیم از کدام محیط استفاده می کنیم؟ 2 .
     الف( مدل سازی                ب( مونتاژ

Drawing )د                           Scene )ج      
( قرار دارد، اين معرف چیست؟ جلو برخی دستورها سه نقطه )…. 3

      الف( آن دستور دارای يک زيرمنو است.             ب( راهی میان بر برای اجرای آن دستور است. 
      ج( اجرای آن دستور به صورت يک پنجره.  د( با نگه داشتن آن برخی از حروف نام منوها زيرخط دار می شوند.

در اجرای قید تعامد کدام جزء ثابت می ماند و کدام جزء عمود می شود؟ 4 .
      الف( جزء اول ثابت باقی می ماند.       ب( جزء دوم ثابت باقی می ماند

      ج( تفاوتی نمی کند.                                           د( هر کدام از اجزاء که به راستای افقی يا عمودی نزديک تر بود ثابت باقی می ماند.
آيا در روش ايجاد مدل بین مقاطع می توان از نقطه استفاده کرد؟ 5 .

     الف( بله، تفاوتی بین نقطه و پروفايل های ديگر نیست.
     ب( خیر، به هیچ عنوان.

      ج( تنها در ابتدا و/يا انتها.
      د( تنها از يک نقطه می توان استفاده کرد.

روش های مدل سازی پايه که حجم اصلی قطعه را تشکیل می دهد نام ببريد. 6 .
دوران دادن پروفايل را تعريف کنید. 7 .

روش های دسترسی به دستور های ترسیمی را در مکانیکال دسکتاپ نام ببريد. 8 .
دستور های اصلی مکانیکال دسکتاپ عمدتًا با چه حروفی شروع می شوند؟ 9 .

آيا می توان اسکچ های باز را نیز به پروفايل تبديل کرد؟ توضیح دهید. 10 .
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pp. 11 تخلص چه دستوری است؟

قید را تعريف کنید. 12 .
در مکانیکال دسکتاپ چند نوع قید هندسی داريم؟ نام ببريد. 13 .

چنانچه روی مرکز يک دايره قید فیکس اعمال شود، چند درجه آزادی آن سلب می شود؟ 14 .
چگونه می توان قیدهای موجود روی پروفايل را مشاهده کرد؟ 15 .

قید هم مرکزی را توضیح دهید. 16 .
چنانچه بخواهیم دو دايره را در راستای عمودی قرار دهیم از چه نوع قیدی استفاده می کنیم؟ 17 .

تفاوت اندازه گذاری پارامتريک با اندازه گذاری غیر پارامتريک چیست؟ 18 .
يک پروفايل استفاده شده را چگونه می توان ويرايش کرد؟ 19 .

چنانچه جزئی به پروفايل اضافه شود چگونه آن را به مکانیکال می شناسانیم؟ 20 .
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عملی ◄
1. اسکچ های زير را ايجاد کنید، و بعد از تبديل به پروفايل آن ها را قیدگذاری هندسی نمايید. )90دقیقه(

هنگام تبديل به پروفايل تحقیق کنید که برای کاماًل مقید شدن پروفايل به چند قید هندسی و ابعادی نیاز است.
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2. اسکچ های زير را ايجاد کنید، و بعد از تبديل به پروفايل آن ها را اندازه گذاری نمايید. )90دقیقه(
هنگام تبديل به پروفايل تحقیق کنید که برای کاماًل مقید شدن پروفايل به چند قید هندسی و ابعادی نیاز است.
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3. اسکچ های زير را ايجاد کنید، و بعد از تبديل به پروفايل آن ها را قیدگذاری هندسی و ابعادی نمايید تا کاماًل مقید شوند. 
)300 دقیقه(
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توانایی دیدن نماهای مختلف، برجسته كردن و دوران دادن و 

ویرایش قطعات دوبعدی

پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می رود: ◄ 
- نمای جاری را تغییر دهد.
- نمای جاری را ذخیره کند.

- کلیدهای میان بر تغییر ديد و ديدن نماهای مختلف را نام ببرد.
- مراحل مختلف ساخت مدل را در مرورگر دسکتاپ نشان دهد.

- روش کلی برجسته کردن پروفايل را توضیح دهد.
- انواع عملکردهای دستور Extrude را نام ببرد.

- يک پروفايل بسته را به اندازه ی مشخص برجسته کند.
- حالت های مختلف پايان دهی را در دستور های Extrude و Revolve توضیح دهد.

- يک پروفايل را با زاويه ای مشخص دوران دهد.
- يک پروفايل باز را با ضخامتی مشخص برجسته کند.
- تخلص دستور های Extrude و Revolve را نام ببرد.
- روش ويرايش يک نمايه ی ترسیمی را توضیح دهد.

- يک نمايه ی ترسیمی را با دستور کاری مشخص ويرايش کند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

4711
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پیش آزمون

طرح دوبعدی يا اسکچ چه تفاوتی با پروفايل دارد؟ 1 .
روش های مدل سازی حجم اصلی قطعات را نام ببريد. 2 .

روش ساخت پروفیل های آهنی يا آلومینیمی را توضیح دهید. 3 .
در اتوکد از چه دستوری برای برجسته ساختن شکل ها و سطوح استفاده می شود؟ 4 .

در اتوکد از چه دستوری برای دوران دادن شکل ها و سطوح حول يک محور استفاده می شود؟ 5 .
روش ويرايش يک اسکچ را توضیح دهد. 6 .

وايرفريم معرف چه نوع مدلی است؟ 7 .
      الف( مدل سیمی    ب( مدل صفحه ای

       ج( مدل صلب    د( همه ی موارد
از کدام دستور بیشتر برای ديوار کشی و کارهای ساختمانی استفاده می شود؟ 8 .

Revolve )ب    Polysolid )الف      
       ج(  Polywall    د( هیچ کدام  

با برجسته ساختن يک مثلث چه حجمی به دست  می آيد؟ 9 .
      الف( هرم              ب( منشور

      ج( مخروط              د( همه ی موارد
با دوران دادن يک مثلث قائم الزاويه حول ضلع قائم چه حجمی به دست  می آيد؟ 10 .

ب( منشور      الف( استوانه            
د( همه ی موارد      ج( مخروط             
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با دوران دادن نیم دايره حول قطر آن چه حجمی به دست  می آيد؟ 11 .
     الف( استوانه            ب( تیوب

د( کره       ج( مخروط    
با دوران دادن يک دايره حول محوری خارج از آن چه حجمی به دست  می آيد؟ 12 .

ب( استوانه      الف( تیوب      
      ج( مخروط               د( کره

با دوران دادن يک شکل باز حول محوری خارج از آن چه نوع مدلی به دست  می آيد؟ 13 .
ب( مدل صفحه ای      الف( مدل صلب 

د( بستگی به زاويه ی دوران دارد.      ج( مدل سیمی 
نمای جاری را به نمای ايزومتريک، ديد از جنوب غربی، تبديل کنید. 14 .

نمای جاری را ذخیره کنید و بعد از تغییر نما مجدداً آن را احضار کنید. 15 .
با يک شکل ساده مقطع طولی يک گلدان را نشان دهید. 16 .

با يک شکل ساده مقطع عرضی زوار يک قاب را نشان دهید. 17 .
در اتوکد يک منشور شش ضلعی با استفاده از دستور Extrude يا Presspull. 18 مدل سازی کنید.

در اتوکد يک حجم دوار با زاويه ی 180. 19 درجه مدل سازی کنید.
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مشاهده ی مدل از دریچه های دید مختلف
در مدل س��ازی الزم اس��ت م��دل را از نماه��ای مختلف 
مشاهده کنیم. دستور های تغییر نما عمدتًا همان دستور های 
اتوکدی هس��تند که در منوی View قابل دسترس هستند. 
اما در مکانیکال دس��کتاپ اين دس��تور ها عالوه بر منوی 
  Mechanical View در نوار اب��زار جديدی به نام View 

دسته بندی شده اند. دستور های موجود در اين نوار ابزار از 
سمت چپ عبارت اند از دستور Pan برای تغییر دريچه ی 
ديد؛ دس��ته دس��تور های Zoom برای تغییر بزرگ نمايی؛ 
دس��ته دس��تور های 3D Orbit ب��رای چرخان��دن نما به 
صورت فضايی؛ دسته دس��تور های 3D View برای تغییر 
نمای سه بعدی؛ دسته دستور های View برای ذخیره کردن 
و بازيابی نماه��ا و تغییر تعداد دريچه های ديد؛ و باالخره 
دسته دستور های Visual Styles برای تغییر سبک بصری 
مدل. ش��کل زير اين نوار ابزار به همراه دسته دستور های 

 3D View ،View و Visual Styles نمايش می دهد.

 3D Viewsمنوی دسته دستور های
اين منو که با نگه داش��تن کلید چپ ماوس روی آيکن اول 
آن در نوار ابزار  Mechanical View قابل مش��اهده است، 
 3D Views به اس��تثنای دستور اول آن، همان دس��تور های
در اتوکد هس��تند که شامل شش نمای دوبعدی )نمای باال، 
نمای زير، نمای چپ، نمای راس��ت، نمای روبه رو و نمای 
پش��ت( و چهار نمای ايزومتريک از چهار گوش��ه ی مدل 
است. دستور اول اين منو نیز Sketch View است که نمای 
پالن اسکچ جاری را نمايش می دهد. استفاده از اين دستور 

هنگام ويرايش پروفايل مفید است.

  Viewمنوی دسته دستور های
اين منو دارای س��ه آيکن قرمز رنگ به شماره های 1 تا 3 
است که هر کدام نمای جاری را در شماره ی خود ذخیره 
می کند؛ و س��ه آيکن ديگر به همین ش��ماره ها که اين سه 
نمای ذخیره ش��ده را بازيابی می کند. آيکن هفتم اين منو 
 View Manager است که پنجره ی Named View دستور

را به نمايش در می آورد. 
برای ذخیره ي نمای جاری روی دکمه ی New کلیک 
می کنیم و در پنجره ی نمايش داده شده، نامی برای آن تايپ 
می کنیم. برای اس��تفاده از نماهای اس��تاندارد، روی نمای 
 Set کلیک و دکمه ی Preset Views مورد نظر در گ��روه
Current را انتخاب می کنیم. س��ه نمايی که در شماره های 

1 تا  3 ذخی��ره کرده ايم نیز در گروه Model Views قابل 
انتخاب است.

در بخش View تنظیم��ات مختلفی را می توانیم برای 
نمای مورد نظر در نظر بگیريم. پس زمینه ی نما را می توانیم 
در بخش Background از بین رنگ های تخت، رنگ های 

گراديانت و تصوير انتخاب کنیم.
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و باالخره، چهار آيکن آخر منوی دسته دستور های View شامل چهار گزينه برای تبديل صفحه ی نمايش به دو يا چند 
دريچه ی ديد است. 

 Visual Styles منوی دسته دستور های
 Toggle Shading / Wireframe   اولین آيکن اين منو دستور
اس��ت که با کلیک کردن ب��ر روی آن می توانیم از حالت 

سايه پردازی به وايرفريم يا برعکس سوئیچ کنیم.
پن��ج آيکن بعدی اين منو س��بک های مختلف بصری 
نمايش مدل را تعیین می کنند که شامل وايرفريم دوبعدی، 
وايرفري��م س��ه بعدی، Hidden س��ه بعدی، س��ايه پردازی 

مفهومی و سايه پردازی واقعی است.

آيا مي دانيد

 Visual Styles Manager آخرين دستور اين منو نیز
است که موجب نمايش پالت Visual Styles می شود که در 
آن می توانیم سبک بصری جديدی به صورت اختصاصی 
ايجاد کنیم يا س��بک جاری را تغییر دهیم و ذخیره کنیم.

آيا مي دانيد
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نكته

كلیدهای میان بر تغییر دید و دیدن نماهای مختلف
در مکانیکال دسکتاپ برای تغییر ديد و ديدن نماهای مختلف کلیدهای میان بر جديدی در نظر گرفته شده است که دانستن 
آن ها در افزايش س��رعت کار بسیار مؤثر اس��ت. برای اجرای اين دستور ها کافی است عدد يا نشانه ي مورد نظر را تايپ و 

دکمه ی اينتر را بزنید.
کلید میان بردستور عملکرد

يک دريچه ی ديد

Viewports

1

2دو دريچه ی ديد

3سه دريچه ی ديد

4چهار دريچه ی ديد

Top5نمای باال

Bottom55نمای زير

Front6نمای روبه رو

Back66نمای پشت

Right7نمای راست

Left77نمای چپ

نمای ايزومتريک ديد از جنوب شرقی
Isometric

8

88نمای ايزومتريک ديد از جنوب غربی

UCS9نمای پالن اسکچ

Hide0پنهان شدن خطوط نديد مدل

چرخش به سمت چپ

Rotate

[
[چرخش به سمت راست
=چرخش به سمت باال

-چرخش به سمت پايین

استفاده از مرورگر دسکتاپ
 Desktop در مکانیکال دس��کتاپ پنجره ی جديدی به نام
Browser به صورت پیش فرض در سمت چپ صفحه ی 

طراح��ی قرار دارد. اي��ن پنجره را مانند داش��برد و ديگر 
پالت های اتوکد می توانیم به حالت ش��ناور، چسبیده يا به 

صورت پنهان شدن خودکار استفاده کنیم.

چنانچه اين پنجره در نمايشگر مشاهده نشود از طريق 
منوی  View>>Display>>Desktop Browserيا با 
 ) (Toggle Browser ON/OFF استفاده از آيکن
در نوار ابزار Mechanical Main آن را فراخوانی می کنیم.
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مراحل مختلف مدل سازی قطعه در اين پنجره نمايش 
داده می ش��ود. مثاًل ب��ا ايجاد يک فايل جدي��د در محیط 

مدل سازی اين پنجره خالی است.

با ايجاد اس��کچ و تبديل آن به پروفايل، يک قطعه که  
نام آن از نام فايل تبعیت می کند در مرورگر ظاهر می شود 

که در زيرمجموعه ی آن يک پروفايل نیز وجود دارد.

بعد از مدل س��ازی حجم اصلی قطع��ه با يک نمايه ی 
ترس��یمی )Sketched Features( مثاًل با برجسته ساختن 
پروفاي��ل، بخش ديگ��ری به مرورگر افزوده می ش��ود که 
ب��ه صورت سلس��له مراتبی در زيرمجموع��ه ی قطعه قرار 

می گیرد.

و به همین ترتیب با پیچیده تر ش��دن مدل با اس��تفاده 
از عملیات مختلف به صورت سلس��له مراتبی آيکن آن ها 
به مرورگر افزوده می ش��ود. با دوبار کلیک کردن روی هر 

مرحله می توان آن را ويرايش کرد.

برجسته كردن پروفایل
حج��م اصلی اغل��ب قطعات با برجس��ته کردن يک طرح 
دوبعدی ايجاد می ش��ود. مثاًل برای مدل سازی قطعه ی زير 
کافی است شکل نش��ان داده شده را ترسیم و به اندازه ی 
مورد نیاز برجس��ته کنیم. س��پس بخش های ديگر را از آن 

کم کنیم.
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قطعه دارای يک نوع عملکرد به نام Base اس��ت که قابل 
تغییر نیست. اما در بقیه ی مواقع دارای گزينه های ديگری 
است که در منوی کرکره ای Operation قابل انتخاب است.

برای برجسته کردن پروفايل از دستور Extrude استفاده می کنیم.

با اجرای اين دستور پنجره ي Extrusion باز می شود. 
در بخ��ش Distance ضخامت مورد نظر را وارد و پنجره 

را  OK می کنیم. 

در اين دستور گزينه های مختلفی وجود دارد:

 تعیین نوع عملکرد
به جز مواقعی که اين دستور در ابتدای مدل سازی استفاده 
می ش��ود، می توانیم نوع عمل اين دستور را نسبت به مدل 
تعیین کنیم. اجرای اين دس��تور ب��رای ايجاد حجم اصلی 

برجسته كردن پروفایل
Extrude 

 Menu: PartSketched Features Extrude

   Tool bar: Part Modeling Extrude   

Rigth: Sketch Work Features Extrude 

 Command: AMEXTRUDE   g                

Base: عملکرد مدل به صورت Extrude ◄ ساده بوده 

و اولین عملیات مدل س��ازی را ايجاد می کند. اين عملکرد 
قابل تغییر نیست.

Join: در اي��ن حالت عملک��رد Extrude ◄ به صورت 

برجسته بوده و جزء مثبتی به مدل افزوده می شود.

آيا مي دانيد

ب��ا کلیک ک��ردن در تصوير گرافیکی س��مت 
راست می توانیم عملکرد Extrude را تغییر دهیم 
و در تصوير نیز به صورت گرافیکی نتیجه ی عمل 

را مشاهده کنیم.

آيا مي دانيد

ب��ا کلیک ک��ردن در تصوير گرافیکی س��مت 
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 ◄ Extrude در اين حالت عملکرد Join برخالف :Cut

به صورت فرورفته است و بخشی از مدل کاسته می شود.

Intersect: در اي��ن حال��ت عملک��رد Extrude ◄ به 

صورت برجس��ته اس��ت ام��ا حجم نهاي��ی حاصل فصل 
مشترك اين جزء با بقیه ی مدل خواهد بود.

Split: در اين حال��ت عملکرد Extrude ◄ به صورت 

فرورفته اس��ت اما فصل مش��ترك اين جزء با بقیه ی مدل 
مجزا شده و به صورت يک قطعه ی جديد ذخیره خواهد 

شد. 

تعیین حالت پایان دهی
در اي��ن دس��تور حالت ه��ای مختلفی برای تعیی��ن پايان 
يافت��ن Extrude وج��ود دارد ک��ه آن ه��ا را می توانیم از 
من��وی کرکره ای Type در بخ��ش Termination پنجره ی 

Extrusion انتخاب کنیم.

Blind: در اي��ن حالت عملکرد Extrude ◄ به صورت 

ساده با تعیین عددی برای طول آن صورت می گیرد. طول 
Extrude را در فیل��د Distance وارد می کنیم. ش��کل زير 

اين حالت را برای عملکردهای Join و Cut نشان می دهد.

MidPlane: در اي��ن حالت عملک��رد Extrude ◄ به 

 Extrude ص��ورت دوطرفه ب��ا تعیین عددی برای ط��ول
 Distance ک��ه در فیلد Extrude ص��ورت می گیرد. طول
وارد می کنی��م کل طول Extrude خواهد بود؛ يعنی از هر 

طرف نصف اين مقدار برجسته يا فرورفته می شود.

آيا مي دانيد

با کلیک کردن در تصوير گرافیکی س��مت راست 
می توان حالت پايان دهی را تغییر دهیم و در تصوير 
نیز به صورت گرافیکی نتیجه ی عمل را مشاهده کنیم.

 انتخاب کنیم.

آيا مي دانيد

با کلیک کردن در تصوير گرافیکی س��مت راست 
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Through: در اي��ن حالت عملکرد Extrude ◄ تا آخر 

م��دل امتداد می يابد . ط��ول Extrude به صورت خودکار 
محاسبه می شود و فیلد  Distance قابل ويرايش نیست.

Mid-Through: در اين حالت عملکرد Extrude ◄ تا 

 Extrude آخر مدل به صورت دوطرفه امتداد می يابد. طول
به صورت خودکار محاسبه می شود و نیازی به وارد کردن 

آن در فیلد  Distance نیست.

Next: در اين حالت عملکرد Extrude ◄ تا اولین وجه 

مدل که با پروفايل تقاطع کاملی داشته باشد امتداد می يابد. 
ط��ول Extrude به صورت خودکار محاس��به می ش��ود و 

نیازی به وارد کردن آن در فیلد  Distance نیست.

Plane: در اي��ن حال��ت عملک��رد Extrude ◄ تا يک 

صفحه ی کاری يا يک وجه مس��طح م��دل امتداد می يابد. 
بعد از  OK کردن پنجره بايد صفحه ی کاری يا وجه مورد 

نظر را انتخاب و تأيید کنیم.

Face: در اي��ن حالت عملکرد Extrude ◄ تا يک وجه 

غیر مس��طح )مانند يک سطح منحنی( مدل امتداد می يابد. 
بع��د از  OK کردن پنجره بايد وجه مورد نظر را انتخاب و 

تأيید کنیم.

 ◄ Extrude در اين حالت عملکرد :Extended Face

تا امتداد يک وجه غیرمس��طح )مانند يک س��طح منحنی( 
م��دل ادامه می ياب��د . بعد از  OK ک��ردن پنجره بايد وجه 

مورد نظر را انتخاب و تأيید کنیم.
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From-To: در اي��ن حالت عملکرد Extrude ◄ از يک 

 OK  وجه تا ي��ک وجه ديگر مدل ادامه می ياب��د . بعد از
کردن پنجره بايد وجوه مورد نظر را انتخاب و تأيید کنیم.
می توان ابتدا و انتهای Extrude را از بین صفحات کاری، 
 From وجوه مدل يا امتداد يکی از وجوه مدل در فیلد های

و To تعیین کنیم.

تعیین جهت اكسترود
با اس��تفاده از دکمه ی Flip می توانی��م جهت Extrude را 

برعکس کنیم.

تعیین زاویه ی شیب اكسترود
 Draft ب��ا وارد کردن عددی بین 90- تا 90 درجه در فیلد
Angle می توانیم زاويه ی ش��یب Extrude را تعیین کنیم.

نكته

زاوي��ه ی مثب��ت موج��ب افزايش س��طح مقطع 
و زاوي��ه ی منف��ی موجب کاهش س��طح مقطع 

Extrude خواهد شد.
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اكسترود كردن یک پروفایل باز
زمان��ی که بخواهیم پروفايل بازی را Extrude کنیم بخش 
ديگری به پنجره ی Extrusion افزوده می شود که می توانیم 
گزينه ه��ای آن را در Thickness تغیی��ر دهیم. اين حالت 

مانند عملکرد دس��تور Polysolid در اتوکد است، يعنی با 
ترس��یم يک خط يا منحنی می توانیم برای آن ضخامتی در 

نظر بگیريم و آن را برجسته کنیم.

Type: ◄ در اين بخش می توانیم نوع گسترش ضخامت 

پروفاي��ل را تعیین کنیم. ضخامت پروفايل می تواند از يک 
طرف )One Direction(، از دو طرف با طول های مختلف 
)Two Directions( و از دو ط��رف ب��ه ص��ورت متقارن 

)MidPlan( گسترش يابد.

در اي��ن فیلد بايد ضخامت پروفايل را  ◄  :Thickness

وارد کنیم.
 Two گزينه ی Type زمانی ک��ه در من��وی کرک��ره ای

 Directions را انتخاب کرده باشیم بايد ضخامِت دو طرف 

را در فیلدهای Direction 1 و  Direction 2 وارد کنیم.
      One گزينه ی Type زمانی ک��ه در من��وی کرک��ره ای
 Directions انتخاب کرده باشیم می توانیم جهت گسترش 

ضخامت را با تیک زدن گزينه ی Flip Thickness معکوس کنیم.

نكته

با اس��تفاده از Extrude کردن پروفايل های باز 
می توانیم احج��ام باريک دي��واره ای و تودرتو را نیز 

به راحتی ايجاد کنیم.
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دستوركار شماره ی1

 Extrude مدل سازی با استفاده از دستور
)120دقیقه(

 ) دايره ای به قطر 70 میلی متر در مرکز مختصات )0,0. 1
ترسیم کنید.

 2 . Sketch Solving>>Single Profileبا انتخاب دستور
از منوی راست کلیک آن را به پروفايل تبديل کنید.

مراحل ترسیم

)120دقیقه(

فیلم مراحل اين دستورکار را در CD مشاهده کنید
فيلم آموزشيفيلم آموزشي
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پروفايل را قیدگذاری و اندازه گذاری کنید. 3 .

ب��ا تاي��پ کردن ع��دد 88. 4 در خ��ط فرمان ب��ه نمای 
ايزومتريک برويد.

 5 .Extrude در خط فرمان دستور g با تايپ کردن حرف
را اجرا کنید.

ب��ا وارد کردن عدد 15 در فیلد Distance. 6 پروفايل را 
به سمت باال برجسته کنید.

دايره ی ديگری به قطر 50. 7 میلی متر در مبدأ مختصات 
ترسیم کنید.

دايره را انتخاب و با تايپ کردن pp. 8 در خط فرمان آن 
را به پروفايل تبديل کنید.

. 9 پروفايل را قیدگذاری و اندازه گذاری کنید )بین دايره 
و لبه ی استوانه قید هم مرکزی اعمال کنید(.

 10 .Sketched & Work Features>>Extrude با انتخاب دستور
از منوی راست کلیک آن را به طول 80 میلی متر به سمت 
باال برجس��ته کنید. دقت کنید که عملکرد Join انتخاب 
ش��ود و چنانچه س��مت Extrude به سمت پايین بود با 

استفاده از Flip آن را برعکس کنید.
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با استفاده از دستور Ucs دستگاه مختصات را 90 درجه حول محور X. 11 بچرخانید. به طوری که بتوانید در نمای روبه رو 
ترسیم کنید.

ب��ا تاي��پ کردن ع��دد 88. 14 در خ��ط فرمان ب��ه نمای 
ايزومتريک برويد.

 15 .Extrude در خط فرمان دستور g با تايپ کردن حرف
را اجرا کنید.

با وارد کردن ع��دد 35 در فیلد Distance. 16 و انتخاب 
حالت MidPlane برای وضعیت پايان دهی، پروفايل 

را به سمت جلو و عقب برجسته کنید.

 12 .Sketch View با کلیک ک��ردن روی آيک��ن
نمای روبه رو را احضار کنید.

اسکچ زير را ترسیم، قیدگذاری و اندازه گذاری  13 .
کنی��د. بین خط��وط عمودی و خط��وط مايل 

قیدهای هم طولی اعمال کنید.
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اس��کچ زير را  در نماي روبه رو ترس��یم، قیدگذاری و اندازه گذاری کنید. بین اضالع افقی مستطیل و سطح افقی قطعه  17 .
قید هم ترازی اعمال کنید.

با تايپ کردن حرف g در خط فرمان دستور Extrude. 18 را اجرا کنید.
با انتخاب عملکرد Cut و انتخاب حالت Mid-Through. 19 برای وضعیت پايان دهی، پروفايل را به س��مت جلو و عقب 

Extrude کنید.
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با اس��تفاده از دستور Ucs دس��تگاه مختصات را 90. 20 
درج��ه حول محور Y بچرخانید. به طوری که بتوانید 

در نمای جانبی ترسیم کنید.
با کلیک کردن روی آيکن Sketch View. 21 نمای جانبی 

را احضار کنید.
اسکچ زير را ترسیم، قیدگذاری و اندازه گذاری کنید.  22 .
هنگام تبديل اس��کچ به پروفاي��ل در پنجره ای که به 

نمايش درمی آيد روی دکمه ی Yes کلیک کنید.

 23 .Extrude در خط فرمان دستور g با تايپ کردن حرف
را اجرا کنید.

Mid با انتخ��اب عملک��رد Cut و انتخ��اب حالت -. 24
Through ب��رای وضعیت پايان ده��ی، پروفايل را به 

سمت جلو و عقب Extrude کنید.
ب��ا تاي��پ کردن ع��دد 88. 25 در خ��ط فرمان ب��ه نمای 

ايزومتريک برويد.

 26 .Toggle Shading Wireframe ب��ا انتخاب گزين��ه ی
مدل را در حالت سايه پردازی مشاهده کنید.

فاي��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز  27 .
محترم خود ارائه دهید.


