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سخني با هنرآموزان

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و تغییرات سریع عصر فناوری
و نیازهای متغیر جامعه بشری و دنیای کار و مشاغل ،برنامه درسی رشته ماشین ابزار باز طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید.
این کتاب و درس از خوشه دروس شایستگی های فنی می باشد که در سبد درسی هنرجویان برای سال دوازدهم تدوین و تألیف شده است .و
مانند سایر دروس شایستگی و کارگاهی دارای  5پودمان می باشد .کتاب دانش فنی تخصصی مباحث نظری و تفکیک شده دروس کارگاهی و
سایر شایستگی های رشته را تشکیل نمی دهد بلکه پیش نیازی برای شایستگی های الزم در سطوح باالتر صالحیت حرفه ای ـ تحصیلی می باشد.
هدف کلی کتاب دانش فنی تخصصی آماده سازی هنرجویان برای ورود به مقاطع تحصیلی باالتر و تأمین نیازهای آنان در راستای محتوای
دانش نظری است .یکی از پودمان این کتاب با عنوان «کسب اطالعات فنی» با هدف یادگیری مادام العمر و توسعه شایستگی های هنرجویان بعد
از دنیای آموزش و ورود به بازار کار ،سازماندهی محتوایی شده است .این امر با آموزش چگونگی استخراج اطالعات فنی مورد نیاز از متون
فنی غیر فارسی و جداول ،راهنمای ماشین آالت و تجهیزات صنعتی و درک مطلب آنها در راستای توسعه شایستگی های حرفه ای محقق خواهد
شد .تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد.
به مانند سایر دروس هنرآموزان گرامی برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هنرجو ثبت کنند .نمره قبولی در هر پودمان
حداقل  12می باشد و نمره هر پودمان از دو بخش ارزشیابی پایانی و مستمر تشکیل می شود .این کتاب مانند سایر کتاب ها جزئی از بسته آموزشی
تدارک دیده شده برای هنرجویان است .شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته ،روش های تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی مبتنی بر
شایستگی ،مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجه بندی زمانی ،نکات آموزشی شایستگی های غیر فنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و
دریافت راهنما و پاسخ برخی از فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید .رعایت ایمنی و بهداشت،
شایستگی های غیر فنی و سایر مراحل کلیدی بر اساس استاندارد عملکرد از ملزومات کسب شایستگی های فنی و غیر فنی می باشند.
کتاب دانش فنی تخصصی شامل پودمان هایی به شرح زیر است:
پودمان اول :تولرانس گذاری و انطباقات
پودمان دوم :استخراج اطالعات از نقشه های ترکیبی
پودمان سوم :مدل سازی به کمک رایانه
پودمان چهارم :روش  های ساخت به کمک رایانه
پودمان پنجم :کسب اطالعات فنی
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخني با هنرجویان

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوری ها و تحقق توسعه پایدار ،ما را بر آن داشت تا برنامه های درسی و محتوای کتاب های
درسی را در ادامه تغییرات پایه های قبلی بر اساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در
نظام جدید آموزشی باز طراحی و تألیف کنیم .مهم ترین تغییر در کتاب های درسی تغییر رویکرد آموزشی ،آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است .شایستگی،
توانایی انجام کار در محیط واقعی بر اساس استاندارد عملکرد تعریف شده است .توانایی شامل دانش ،مهارت و نگرش می شود .در رشته تحصیلی ـ حرفه ای شما،
چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:
1ـ شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار مانند برش کار ،مونتاژکار تراشکار
2ـ شایستگی های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند مسئولیت پذیری ،نوآوری و مصرف بهینه انرژی
3ـ شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزار ها
4ـ شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش مبتنی بر اسناد باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی فنی وحرفه ای و
خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته های شاخه فنی وحرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف برای هر یک از کتاب های درسی
در هر رشته است.
درس دانش فنی تخصصی ،از خوشه دروس شایستگی های فنی می باشد که ویژه رشته ماشین ابزار برای پایۀ  12تألیف شده است .کسب شایستگی های
فنی و غیر فنی این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و توسعه آن بر اساس جدول توسعه حرفه ای بسیار ضروری است .هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی های
آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.
این کتاب نیز شامل پنج پودمان است .هنرجویان عزیز پس از طی فرایند یاددهی ـ یادگیری هر پودمان می توانند شایستگی های مربوط به آن را کسب کنند .در
پودمان «کسب اطالعات فنی» هدف توسعه شایستگی های حرفه ای شما بعد از اتمام دوره تحصیلی در مقطع کنونی است تا بتوانید با درک مطالب از منابع غیر فارسی
در راستای یادگیری در تمام طول عمر گام بردارید .و در دنیای متغیر و متحول کار و فناوری اطالعات خود را به روز رسانی کنید .هنرآموز محترم شما مانند سایر
دروس این خوشه برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می نماید .نمره قبولی در هر پودمان حداقل  12می باشد .در صورت احراز نشدن شایستگی
پس از ارزشیابی اول ،فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد .در کارنامه شما این درس شامل  5پودمان درج شده که هر پودمان از دو
بخش نمره مستمر و نمره شایستگی تشکیل می شود .و چنانچه در یکی از پودمان ها نمره قبولی را کسب نکردید ،الزم است در همان پودمان ها مورد ارزشیابی قرار
گیرید .همچنین این درس دارای ضریب  4بوده و در معدل کل شما تأثیر می گذارد.
همچنین در کتاب همراه هنرجو واژگان پرکاربرد تخصصی در رشته تحصیلی ـ حرفه ای شما آورده شده است .کتاب همراه هنرجوی خود را هنگام
آزمون و ارزشیابی حتم ًا همراه داشته باشید .در این درس نیز مانند سایر دروس اجزایی دیگر از بسته آموزشی در نظر گرفته شده است و شما می توانید با مراجعه
به وبگاه رشته خود با نشانی  www.tvoccd.oerp.irاز عناوین آنها مطلع شوید.
فعالیت های یادگیری در ارتباط با شایستگی های غیر فنی مانند مدیریت منابع ،اخالق حرفه ای ،حفاظت از محیط زیست و شایستگی های یادگیری مادام العمر
و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است .شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این
شایستگی ها را در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید ،تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های یادگیری به کار گیرید.
رعایت نکات ایمنی ،بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است ،لذا توصیه های هنرآموز محترمتان در ارتباط با رعایت مواردی که در کتاب آمده است
را در انجام کارها جدی بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی ،گام های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و
اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

پودمان  :1تولرانسگذاري و انطباقات

پودمان 1

تولرانسگذاري و انطباقات

1

تولرانس اندازه
به شكل هاي داده شده دقت كنيد .در آنها اندازه هاي گوناگوني ديده مي شود .روشن است كه اين اندازه ها
براي ساخت مورد نياز هستند .اما آيا همه آنها بايد دقيق باشند؟

لیوان

بوش

آچار
شكل 1

ممكن است به سادگي بگوييم بله! ولي دقت يعني چه و مفهوم اين جمله «اندازه ها بايد دقيق باشند»
چيست؟
دقت ،در لغت به معناي باريك شدن ،باريكي و
باريك بيني است ،اما در مفهوم فني آن ،ميزان
نزديكي دو چيز ،مانند اندازه اي به اندازه مبنا (كه آن
را اندازه نامي خواهيم ناميد) را گوييم .پس اندازه a
هر چه به اندازه واقعي و مطلق (نامي) نزديك تر باشد،
گوييم دقيق تر است.

پیچ آلن M10

شكل 2

اكنون كه تا حدودي با مفهوم «دقيق» آشنا شديم ،مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه :آيا در هر يك از
قطعات ،همه اندازه ها بايد با يك دقت ساخته شوند؟ در اينجا با احتياط بيشتري پاسخ خواهيم داد! چرا؟
به نظر شما چند اندازه را بايد بدانيم تا بتوانيم ،بوش زير را بسازيم؟

شكل 3
2
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اكنون اگر قرار باشد كه قطر سوراخ  12باشد ،و ما در پايان كار آن را  12/1بسازيم ،مي گوييم 0/1 ،خطا
كرده ايم و اگر سوراخ قطعه دوم را  12/2بسازيم مي گوييم  0/2خطا كرده ايم ،اما قطعه اول نسبت به قطعه
دوم دقيق تر است! چرا؟ زيرا خطاي ساخت سوراخ كمتر و اندازه آن به اندازه ايده آل يعني  12/0نزديك تر
است.
تجربه صنعتي نشان مي دهد كه هر چه اندازه ها دقيق تر باشند ،قطعه عملكرد بهتري خواهد داشت .ولي يك
اصل وجود دارد :ساخت اندازه دقيق تر ،گران تر تمام مي شود .بنابراين طراحان ،دقت اندازه ها را آنقدر در نظر
مي گيرند كه قطعه ،وظايف خود را به خوبي انجام دهد.
نکته

ساخت قطعات با دقت بیشتر از حد نیاز موجب افزایش بهای تمام شده خواهد شد.
از نظر فنی ساخت یک اندازه مطابق اندازة نامی به طور دقیق امکان ندارد.
موضوع ديگر ،خود اندازه است .ما اندازه هاي يك قطعه را در دو بخش بررسي مي كنيم:
الف) آن اندازه هايي كه به اندازه ديگري وابسته نيستند (اما بايد خطاي آنها مشخص شود)؛
ب) اندازه هايي كه بايد با اندازه ديگري هماهنگ شوند (اما بايد خطاي آنها مشخص شود).
به سادگي درك مي شود كه مقدار خطا در حالت ب ،بسيار تعيين كننده است .چرا؟
به شكل نگاه كنيد .به نظر شما كدام اندازه با اندازه ديگري مرتبط است؟ و كدام اندازه به اندازه ديگري مربوط
نمي شود؟ از هر كدام دو مورد را مشخص كنيد.

شكل 4

تولرانس يا رواداشت ( :)Toleranceمقدار خطاي مجاز در ساخت يك اندازه را «تولرانس» يا «رواداشت»
گويند.
مقدار تولرانس را مي توان با حرف  Tمشخص نمود.
3

پرسش :براي ساخت يك واشر فوالدي اندازه ها مطابق شكل
کافی است ،اما:

اگر اين نقشه را به سازنده بدهيم ،يا آن را نمي سازد يا ممكن است
با خطاهايي بسازد كه مورد قبول ما نباشد .زيرا اندازه هاي موجود،
اندازه هاي نامي هستند كه دقت آنها مشخص نشده است .يعني
تكليف آنها از نظر اعشار ميلي متر معين نيست.

فعالیت 1

شكل 5

با توجه به آشنايي با كار واشر ،تعيين كنيد چه ميزان خطا در ساخت دو قطر دروني و بيروني منطقي
است .آيا مي توانيد روي شكل اين خطاها را مشخص كنيد؟ نظرات خود را با هنرآموز در میان بگذارید.

اكنون براي درك بهتر مفهوم تولرانس اندازه بايد تا حدودي با واژه هاي كليدي اين بحث آشنا شويم.
1ـ انواع اندازه :كه بر حسب كاركرد قطعه در دو گونه بررسي مي شود:
الف) اندازه مؤثر يا وابسته ( ،)Fمانند اندازه قطر سوراخ واشر باال (زيرا اين اندازه با اندازه ديگري ارتباط خواهد
داشت).
ب) اندازه غيرمؤثر يا غيروابسته يا آزاد ( .)NFمانند قطر بيروني واشر (زيرا با اندازه ديگري به طور مستقيم
در ارتباط نيست).
2ـ اندازه نامي ( :)Nهمان اندازه اي است كه روي قطعه گذاشته مي شود .به گونه اي که مي توان آن را اندازه
ايده آل طراح دانست .مانند  ∅20يا  ∅30و يا ضخامت  6روي واشر.
3ـ بزرگ ترین اندازه (اندازه بیشینه) :بيشترين اندازه مجاز يك طول كه به آن بزرگ ترين اندازه مجاز
هم ميگويند .وقتي قطر بيروني واشر  30باشد و طراح بيشترين اضافه اندازه  0/2را براي آن مجاز دانسته،
گوييم بزرگ ترین اندازه  30/2است (و بزرگ تر از آن غيرقابل قبول خواهد بود).
4ـ کوچک ترین اندازه (اندازه کمینه) :كمترين اندازه مجاز يك طول كه به آن كوچك ترين اندازه مجاز
هم گويند .وقتي قطر بيروني واشر  30باشد و طراح  ، -0/2كاهش اندازه را مجاز دانسته ،گوييم کوچک ترین
اندازه  29/8است (و كمتر از آن رد مي شود).
  5ـ مقدار تولرانس :تولرانس يا خطاي كلي مجاز در حقيقت همان اختالف ميان بزرگ ترين اندازه و
كوچك ترين اندازه قابل قبول خواهد بود .پس مي توان گفت:
(كوچك ترين اندازه مجاز) – (بزرگ ترين اندازه مجاز) = تولرانس
4
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براي نمونه ،تولرانس اندازه  30براي واشر:

 = )30/2( – )29/8( = 0/4تولرانس
  6ـ انحراف بااليي (بیراهی بااليي) :عبارت است از اختالف اندازه نامي و بزرگ ترین اندازه .پس:
(اندازه نامي) – (بزرگ ترین اندازه) = انحراف بااليي
و براي قطر بيروني واشر:
 = )30/2( – )30( = 0/2انحراف بااليي
7ـ انحراف پاييني (بیراهی پاييني) :عبارت است از اختالف اندازه نامي و کوچک ترین اندازه .پس:
(اندازه نامي) – (کوچک ترین اندازه) = انحراف پاييني
و براي قطر بيروني واشر:
 = )29/8( – )30( = -0/2انحراف پاييني
پس براي تولرانس مي توان فرمول تازه اي هم داشت:
(انحراف پاييني) – (انحراف بااليي) = تولرانس
و در مورد قطر بيروني واشر:
 = )0/2( – )-0/2( = 0/4تولرانس
يادداشت :تولرانس هميشه عددي است مثبت .چرا؟
  8ـ اندازه كنوني (فعلي) :اين اندازه همان است كه با ابزار به دست مي آيد .اين اندازه زماني پذيرفته است
كه ميان بزرگ ترین اندازه و کوچک ترین اندازه قرار گيرد.

فعالیت 2

در شكل داده شده ،طراح براي قطرها  ،0/15اضافه و  -0/15كاهش و براي طول ها  ،0/25اضافه و
 -0/2كاهش را مجاز دانسته است .بيشترين و كمترين قطرها و طول ها را مشخص كنيد .در هر مورد
تولرانس چيست؟ براي طول كلي قطعه ،كمينه و بيشينه و تولرانس چيست؟ نتايج به دست آمده را به
ديد هنرآموز برسانيد.

شكل 6
5

فعالیت 3

با فرض هاي فعاليت  ،2خواسته ها را براي قطعه داده شده تعيين كنيد.

شكل 7

9ـ خط صفر :اين خط نمايش دهنده اندازه نامي است.
در شكل ،خط صفر براي ميله به قطر نامي  30داده
شده است.

خط صفر

شكل 8

براي ميله به قطر  ،30مفاهيم اندازه نامي ،انحراف بااليي ،انحراف پاييني ،بزرگ ترین اندازه ،کوچک ترین اندازه
و اندازة كنوني را ببينيد.
بیراهه باالیی

خط صفر
اندازه بیشینه

اندازه کنونی

اندازه نامی

اندازه کمینه

بیراهه پایینی

شكل 9
6
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فعالیت 4

قطعات لوال ،مطابق شكل است كه روي آنها اندازه هاي نامي گذاشته شده است .با توجه به خواسته های
زیر جدول هاي زير را كامل كنيد.

شكل 10

تولرانس سوراخ  0/1و انحراف بااليي آن 0/1
تولرانس ميله به قطر  10برابر  0/15با انحراف پاييني -0/15
براي استوانه ها به قطر  ،20تولرانس  0/2با انحراف بااليي 0/1
براي طول ها تولرانس  0/4با انحراف پاييني -0/2
بوش
بيشترين طول كمترين طول بزرگترین قطر سوراخ کوچک ترین قطر سوراخ

بزرگترین قطر  ∅20کوچک ترین قطر ∅20

ميله
بيشترین

كمترین

بیشترین

كمترین

طول  ∅20طول  ∅20طول  ∅10طول ∅10

بزرگترین
قطر ∅20

كمترین

قطر ∅20

بزرگترین
قطر ∅10

كمترین

قطر ∅10

بيشترین
طول كلي

كمترین
طول كلي

پرسش :چرا طراح براي ميله به قطر  ،10بزرگ ترین قطر را  10و براي سوراخ كوچک ترین قطر را 10
در نظر گرفته است؟
7

به اين ترتيب مي توان نقشه كارگاهي را به صورت زير داد (بعدا ً خواهيد ديد كه روش مناسب تري هم وجود
دارد).

شكل 11

10ـ كيفيت تولرانس :هر چه مقدار تولرانس را براي يك اندازه ،كمتر در نظر بگيريم ،گوييم اندازه مرغوب تر
و كيفيت آن باالتر است (اما مي دانيم كه رسيدن به اندازه قابل قبول مشكل تر مي شود .چرا؟)
فعالیت 5

با دوستانتان مشورت كنيد و به دو پرسش زير پاسخ دهيد:
چرا مي گوييم هر چه اندازه اي دقيق تر شود ،ساخت آن مشكل تر مي شود؟
چرا ساخت ميله  bنسبت به ميله  aگران تر تمام مي شود؟

شكل 12

نتايج گفت وگو را بنويسيد و به ديد هنرآموز برسانيد.

8
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11ـ موقعيت تولرانس :چگونگي قرار گرفتن انحراف بااليي و انحراف پاييني را نسبت به اندازه نامي ،موقعيت
تولرانس گويند.
12ـ ميدان تولرانس :ميدان تولرانس ،مجموعه كيفيت و موقعيت تولرانس است.
با آوردن يك نمونه ،مفهوم ميدان تولرانس روشن مي شود.
فرض كنيد مي خواهيم يك ميله به قطر  20را در بوشي كه به قطر فرضي و دقيق  20ساخته شده ،در
حالت هاي گوناگون جا بزنيم .براي ميله تولرانس  0/4را در نظر مي گيريم (با این فرض که قطر سوراخ بدون
خطا باشد).

اندازه نامی

اندازه دقیق تئوری (اندازه نامی بدون خطا)
شكل 13

حالت يكم :مي خواهيم ميله ساخته شده ،همواره به راحتي در
سوراخ وارد شود (مي گوييم بازي دار باشد) .بنابراين همواره بايد
قطر ميله كمتر از قطر سوراخ باشد .در اينجا انحراف بااليي و انحراف
پاييني را مي توان به صورت هاي گوناگون برگزيد .يك نمونه مطابق
شكل است.

شكل 14

در اينجا مي گوييم موقعيت تولرانس را به گونه اي انتخاب كرده ايم
كه همواره اندازه كنوني زير اندازه نامي باشد .به نظر شما كدام
قطرهاي ساخته شده قابل قبول خواهد بود؟
∅ 19/8
∅ 19/4
∅ 20/0
∅ 19/9
∅ 19/7

حالت دوم :مي خواهيم بيشترين قطر ميله ،از اندازه نامي بيشتر
نشود ،پس شكل زير را داريم:
در اينجا هم هدف طراح بازي دار بودن است اما با بازي كمتر نسبت
به حالت يكم .بنابراين كدام اندازه هاي ساخته شده ،قابل قبول
خواهد بود؟
∅ 19/8
∅ 19/5
∅ 20/1
∅ 19/7
∅ 20/0

شكل 15

9

حالت سوم :مي خواهيم ميله تقريباً بدون لقي يا به حالت روان و
حدي باالي
عبوري وارد بوش شود .در اين صورت براي تولرانس ّ
حدي زير صفر انتخاب مي كنيم .براي نمونه:
صفر و ّ
روشن است كه اگر بتوانيم تولرانس را كمتر و كمتر بگيريم به
مقصود خود نزديك تر خواهيم شد .در اين حالت كدام اندازه هاي
ساخته شده قبول خواهد بود؟
∅ 20/1
∅ 20/2
∅ 20/3
∅ 19/9
∅ 20/0

شكل 16

حالت چهارم :مي خواهيم ميله با اعمال نيرو وارد بوش شود .در
اين صورت ميله را به گونه اي مي سازيم كه کوچک ترین اندازه آن
برابر قطر نامي سوراخ باشد .پس شكل را خواهيم داشت:
در اين حالت كدام اندازه هاي ساخته شده مردود خواهند بود؟
∅ 20/1
∅ 20/5
∅ 20/3
∅ 19/9
∅ 19/8
حالت پنجم :اگر بخواهيم همواره نيروي زياد براي ورود ميله به
سوراخ الزم باشد ،بايد اندازه ميله را به گونه اي بسازيم كه همواره از
اندازه سوراخ بزرگ تر باشد .پس حالت هاي بسياري خواهيم داشت
كه يك نمونه اش در شكل ارائه شده است.
در اين حالت كدام اندازه هاي ساخته شده قابل قبول هستند؟
∅ 20/0
∅ 20/6
∅ 20/1
∅ 19/8
∅ 19/9

شكل 17

شكل 18

انتخاب تولرانس
براي ساخت با سه روش مي توان تولرانس را انتخاب كرد:
الف) با توجه به تجربه و توانايي هاي فني خود ،كه اين انتخاب تنها براي اندازه هاي غيرمؤثر يا آزاد خواهد بود.
براي نمونه مي توان طول و عرض خط كش فلزي  30سانتي متري را مطابق شكل داد:

شكل 19

ب) باز هم براي اندازه هاي آزاد (غيرمؤثر) مي توان جدولي استاندارد را به كار برد .اين جدول با عنوان
 ISO2768در استاندارد ايزو مشخص شده است.
10
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خيلي خشن vc

خشن c

متوسط m

صنايع سنگين

صنايع سبك و سنگين ماشينسازي سبك

ظريف f

صنايع ظريف

اندازه mm

___

___

± 0/1

± 0/05

 < 0/5تا 3

± 0/5

± 0/2

± 0/1

± 0/05

 < 3تا 6

±1

± 0/5

± 0/2

± 0/1

 < 6تا 30

± 1/5

± 0/8

± 0/3

± 0/15

 < 30تا 120

±2

± 1/2

± 0/5

± 0/2

 < 120تا 400

±3

±2

± 0/8

± 0/3

 < 400تا 1000

±4

±3

± 1/2

± 0/5

 < 1000تا 2000

±6

±4

±2

± 0/8

 < 2000تا 4000

±8

±5

±3

___

 < 4000تا 8000

جدول تولرانس هاي آزاد ايزو به شماره 2768

يادداشت :در ستون اندازه ها دقت كنيد كه هر رديف محدوده اي براي تولرانس داده شده را معين كرده
است .براي نمونه در رديف چهارم نوشته شده < 6 :تا  30كه تولرانس داده شده  ± 0/2در ستون متوسط
( )mبه اندازه هاي بزرگ تر از ( 6و نه خود  )6تعلق دارد تا ( 30و خود  .)30به همين ترتيب براي همه
رديف ها.
پرسش :تولرانس خشن براي اندازه  ،2000تولرانس ظريف براي  3و تولرانس متوسط براي 600
چيست ؟
تولرانس زاويه
براي زاويه ها هم جدول تولرانس آزاد با همان شماره  2768موجود است.
اندازه ضلع كوتاه زاويه

 < 120تا 400

 < 50تا 120

 < 10تا 50

تا 10

± 10′

± 20′

± 30′

± 1°

درجه ،دقيقه

± 0/3

± 0/6

± 0/9

± 1/8

 mmدر طول

تولرانس

جدول تولرانس هاي آزاد زاويه ايزو به شماره 2768

ديده مي شود كه تولرانس زاويه فاقد مراحل ظريف يا خشن است (تنها حالت متوسط دارد).
پ) براي اندازه هاي مؤثر (وابسته) بايد جدول اصلي تولرانس هاي ايزو را به كار برد .اين جدول بر خالف دو
جدول تولرانس هاي آزاد كه تجربي هستند ،بر پايه اصول ،قواعد و محاسبات تنظيم شده است.
11

12

16

17

18

1/4

1/8

2/3

2/7

3/3

3/9

4/6

5/4

6/3

2/7

8/1

8/9

9/7

11

12/5

14

16/5

19/5

23

28

33

15

1

1/2

1/5

1/8

2/1

2/5

3

3/5

4

4/6

5/2

5/7

6/3

7

8

9

10/5

12/5

15

17/5

21

14

6

0/75

0/9

1/1

1/3

1/6

1/9

2/2

2/5

2/9

3/2

3/6

4

4/4

5

5/6

6/6

7/8

9/2

11

13/5

13

4

0/48

0/58

0/7

0/84

1

1/2

1/4

1/6

1/85

2/1

2/3

2/5

2/8

3/2

3/6

4/2

5

6

7

8/6

12

0/25

0/3

0/36

0/43

0/52

0/62

0/74

0/87

1

1/15

1/3

1/4

1/55

1/75

2

2/3

2/6

3/1

3/7

4/4

5/4

11

0/14
0/18
0/22
0/27
0/33
0/39
0/46
0/54
0/63
0/72
0/81
089
0/97
1/1
1/25
1/4
1/65
1/95
2/3
2/8
3/3

10

0/1
0/12
0/15
0/18
0/21
0/25
0/3
0/35
0/4
0/46
0/52
0/57
0/63
0/7
0/8
0/9
1/05
1/25
1/5
2/1

9

60
75
90
110
130
160
190
220
250
290
320
360
400
440
500
560
660
780
920

1100 1/75
1350

8

40
48
58
70
84
100
120
140
160
185
210
230
250
280
320
360
420
500
600
700
860

7
25
30
36
43
52
62
74
87
100
115
130
140
155
175
200
230
260
310
370
440
540

6
14
18
22
27
32
39
46
54
63
72
81
89
97
110
121
140
165
195
230
280
330

5
10
12
15
18
21
25
30
35
40
46
52
57
63
70
80
90
105
125
150
175
210

4
6
8
9
11
13
16
19
22
25
29
32
36
40
44
50
56
66
67
92
110
135

3
4
5
6
8
9
11
13
19
18
20
23
25
27
32
36
40
47
55
65
78
96

2
3
4
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
33
39
46
55
68

1
2
2/5
2/5
3
4
4
5
6
8
10
12
13
15
16
18
21
24
29
35
41
50

0
1/2
1/5
1/5
2
2/5
2/5
3
4
5
7
8
9
10
11
13
15
18
21
25
30
36

01
0/8
1
1
1/2
1/5
1/5
2
2/5
3/5
4/5
6
7
8
9
10
11/
13
15
18
22
26

میلی متر mm

0/5
0/6
0/6
0/8
1
1
1/2
1/5
2
3
4
5
6
6
7
8
9
11
13
15
18

میکرون متر µm

0/3
0/4
0/4
0/5
0/6
0/6
0/8
1
1/2
2
2/5
3
4
4/5
5
5/5
6/5
8
9
11
13

گروه های اندازه mm
≤3
 6تا < 3
 10تا < 6
 18تا < 10
 30تا < 18
 50تا < 30
 80تا < 50
 120تا < 80
 180تا < 120
 250تا < 180
 315تا < 250
 400تا < 315
 500تا < 400
 630تا < 500
 800تا < 630
 1000تا < 800
 1250تا < 1000
 1600تا < 1250
 2000تا < 1600
 2500تا < 2000
 3150تا < 2500

جدول تولرانس هاي اصلي ايزو

پودمان  :1تولرانسگذاري و انطباقات

به نكته هاي زير در مورد جدول اصلي تولرانس ها توجه كنيد:
اعداد سمت چپ ،همان اندازه هاي قطري يا طولي هستند؛
شماره هاي باالي جدول نماينده مرغوبيت يا كيفيت تولرانس است ( از  01تا )18؛
اعداد متن جدول بر حسب ميكرون متر ( )µmمي باشد (تا كيفيت شماره )11؛
براي كيفيت هاي باالتر از  ،11اعداد بر حسب ميلي متر داده شده اند.
به نمونه اي دقت كنيد:
مي خواهيم  ∅ 24يك ميله را با دقت زياد بسازيم .در اين صورت بايد ،كيفيت بهتر مانند  3يا  4را برگزينيم.
براي نمونه اگر كيفيت  4انتخاب شود مقدار تولرانس  6 µmخواهد بود .اگر كيفيت  9انتخاب شود ،تولرانس
معادل  52 µmخواهد بود ،كه دقت ساخت خيلي كمتر مي شود.
فعالیت 6

قطر يك ميله  32است .براي آن كيفيت شماره  7را انتخاب مي كنيم .و انحراف بااليي را  18 µmدر نظر
مي گيريم .جدول را كامل كنيد.

تولرانس
قطر نامي ميله
بيشينه اندازه قطر
كمينه اندازه قطر

نکته

در صنايع سبك و ماشين سازي عمومي و دقيق ،معموالً كيفيت هاي  6تا  11را به كار مي برند .در
صنايع ظريف و دقيق و ساخت وسايل اندازه گيري كيفيت هاي  5و كمتر از آن و براي صنايع سنگين
معموالً از كيفيت هاي بعد از  11استفاده مي شود.

13

فعالیت
عملی 1

برای نقشه زیر پس از ترسیم ،آن را مطابق خواسته ها ،تولرانس گذاری نمایید.
 1حد باال  +0/1و حد پایین  0/1برای
اندازه  110میلی متر
 2تولرانس برای ارتفاع  50میلی متر 0/2
میلی متر متقارن
 3برای اندازه  36میلی متر حد باال +0/05
و حد پایین صفر
 4قطر سوراخ  IT7با حد پایینی صفر
 5برای اندازه های  20تا  30میلی متر
 IT8و حد باالی 0/04میلی متر
 6برای زاویه  45درجه حد باال +5 ،دقیقه
و حد پایین  -30دقیقه
 7سایر اندازه ها طبق جدول تولرانس آزاد
  mـ  ISO2768

انطباق
در صنعت ،هرگونه ورود ميله در سوراخ و زبانه در شكاف را انطباق گويند.

شكل 20

به شكل نگاه كنيد .آيا تداخل و در هم رفتن ميله در همه قطعات بايد به يك ميزان بازي ،يا رواني و سفتي
داشته باشد؟

بازی دار

روان (عبوری)
شكل 21
14

فشاری

پودمان  :1تولرانسگذاري و انطباقات

با نگاهي به ماشين آالت و اجزای آنها به اين نكته پي مي بريد كه تداخل يك ميله و يك سوراخ حالت هاي
گوناگوني دارد .از بازي دار ،روان (عبوري) و فشاري.
در صنعت معمول است كه براي به دست آوردن انطباق هاي مختلف ،ابتدا يكي از دو مورد سوراخ يا ميله را
بسازند .اگر ابتدا سوراخ ساخته شود ،سوراخ مبنا خواهد بود .پس براي به دست آوردن انطباق مورد نظر ،قطر
ميله را تغيير مي دهند كه معموالً در صنايع ظريف و صنايع سبك ،آن را به كار مي برند.
اگر ابتدا ميله ساخته شود (كه معمول صنايع سنگين است) ،ميله مبنا خواهد بود .پس براي به دست آوردن
انطباق مورد دلخواه ،قطر سوراخ تغيير خواهد كرد .اما مسئله مهمي كه در اينجا وجود دارد ،نمايش نوع
انطباق در نقشه است ،به گونه اي كه سازنده بتواند ميزان لقي يا سفتي ميله را نسبت به سوراخ (يا برعكس)
درك كند و مطابق سفارش ،كار را انجام دهد .براي اين كار از حروف استفاده مي شود .طبق استاندارد ،حروف
كوچك براي نمايش ميدان تولرانس ميله انتخاب شده است.
فشاري
z za zb zc

v x y

روان
u

t

s

r

p

js k m n

مبنا

بازيدار

h

a b c cd d e ef f fg g

j

در جدول حرف  hطبق قرارداد حالتي براي ميله است كه بيشينه اندازه آن برابر اندازه نامي باشد .براي ميله
اين مرحله مبنا خواهد بود .به چند نكته توجه كنيد:
ميله از  aتا  gحالت بازي دار را خواهد داشت (اندازه آن كوچك تر از اندازه نامي).
از  jتا  ،nميله مراحل روان را دارد.
از  pتا  ،zcمراحل فشاري است (از  pبه سمت  ، zهمراه افزايش فشار تداخل).
به همين گونه است براي اندازه سوراخ .همان حروف ،اما بزرگ ،نماينده چگونگي ميدان هاي تولرانس براي
سوراخ خواهد بود .پس اگر کوچک ترین اندازه را براي سوراخ ،همان اندازه نامي در نظر بگيريم ،سوراخ در
مرحله مبنا خواهد بود و آن را با  Hمشخص مي كنيم .به جدول نگاه كنيد ،باز هم از  Aتا  Gبراي سوراخ هاي
بزرگ تر از اندازه نامي (براي داشتن بازي در شرايطي كه ميله ،مبنا و به عبارت ديگر در اندازه نامي باشد)،
 Hمبنا و از آن به بعد ،مراحل عبوري تا  Nو پس از آن مراحل فشاري تا .ZC
فشاري

روان

J JS K M N P R S T U V X Y Z ZA ZB ZC

مبنا

بازيدار

H

A B C CD D E EF F FG G

در جدول طبق قرارداد ،حرف  Hحالتي را نشان مي دهد كه در آن كمينه اندازه سوراخ برابر اندازه نامي است.
پس براي سوراخ اين مرحله مبناست .به چند نكته توجه كنيد:
سوراخ از  Aتا  Gبزرگ تر از اندازه نامي است (پس حالت بازي دار را خواهد داشت).
از  Jتا  Nمراحل روان و از آن به بعد فشاري است.

15

فعالیت 7

دست كم  10مورد از انطباق را در كارگاه شناسايي و ليست كنيد.

جدول اصلي انطباق
فرض كنيد مي خواهيم در قطعه اي مطابق شكل يك سوراخ به قطر  20بسازيم.

شكل 22

در وهله اول مي خواهيم سوراخ در حالت مبنا باشد .به عبارت ديگر کوچک ترین اندازه آن ،همان اندازه نامي
باشد .اكنون بايد براي آن تولرانس تعيين كنيم .دقت كنيد كه تولرانس سوراخ ،براي انطباق با ميله ،بايد از
جدول اصلي تولرانس ها انتخاب شود .اينك با توجه به اينكه جدول داراي  20مرحله است؛ بايد يكي از مراحل
را برگزينيم.
مسئله نمونه ـ مي خواهيم انطباق ميله و سوراخ مطابق شكل بازي دار با لقي كم باشد .سيستم مبنا را
سوراخ مبنا در نظر مي گيريم.

شكل 23
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پودمان  :1تولرانسگذاري و انطباقات

بنابراين مرحله ( Hمبنا) براي سوراخ و  fبراي ميله را انتخاب مي كنيم .تولرانس سوراخ را از مرحله شماره
 7و ميله را از كيفيت شماره  6برمي داريم .به اين ترتيب براي سوراخ تولرانس  21µmيا  0/021mmو براي
ميله  16µmيا  0/016mmخواهد بود .اكنون اندازه گذاري را كامل مي كنيم.

شكل 24

يادداشت :به دو مورد زير دقيقاً توجه كنيد:
تولرانس ساخت ميله را يك مرحله بهتر گرفتيم ،زيرا ساخت آن آسان تر است.
براي رسيدن به كيفيت  IT7براي سوراخ ،بايد از برقو استفاده شود.
تحقیقکنید

در انطباقات زير كدام بازي بيشتري دارد و كدام كمتر.

شكل 25

جدول انطباق ها
دو جدول اصلي براي انطباق وجود دارد .يكي براي سوراخ ها و يكي براي ميله ها .به كمك اين جدول ها
مي توان موقعيت هاي تولرانس و مراحل انطباق را تعيين كرد.
17

18

پودمان  :1تولرانسگذاري و انطباقات

19

فعالیت 8

يك انطباق به صورت  ∅ 40H7/m6معين شده است .حدود سوراخ و ميله را با استفاده از جدول براي
ساخت تعيين كنيد (پس از بررسی متن ،دوباره خودتان مستق ً
ال کار را انجام دهید و نتایج را بررسی
نمایید).
مي دانيم وقتي براي سوراخ از حرف  Hاستفاده مي شود ،سوراخ مبناست و انحراف پاييني آن صفر .اما مقدار
تولرانس آن از جدول اصلي تولرانس ها در مرحله شماره  7برابر  25µmيا  0/025mmاست .آنگاه با مراجعه به
جدول ميله ها ديده مي شود كه انحراف پاييني براي ميله به قطر  ،40برابر  9µmيا  0/009mmاست .سپس
با مراجعه به جدول تولرانس ها ،تولرانس  16µmيا  0/016mmرا هم معين مي كنيم .پس خواهيم داشت:
+ 0 / 025
= ∅40m6
∅40 + 0 / 09

فعالیت 9

0 / 025
= ∅40H7
∅400

حدود سوراخ و ميله را به كمك دوستان و مشورت ،در انطباق هاي داده شده معين كنيد و پس از تعيين
نوع انطباق (بازي دار ،روان ،فشاري) به ديد هنرآموز برسانيد.
Ø30M8/h7 - Ø12H7/g6 - Ø60H7/n6 - Ø42H7/s6 - Ø24M7/f6

فعالیت
عملی 2

در نظر است قطعات داده شده در نقشه ساخته شوند .پس از ترسيم نقشه ،حدود سوراخ و ميله را معين
كنيد.

شكل 26
20

پودمان  :1تولرانسگذاري و انطباقات

فعالیت
عملی 3

پس از ترسيم هر يك از شكل هاي داده شده ،حدود سوراخ و ميله را مشخص كنيد .ضمناً مشخص كنيد
كه انطباق ها از چه نوعي هستند( .پس از بررسی متن ،دوباره خودتان مستق ً
ال کار را انجام دهید و نتایج
را بررسی نمایید).

شكل 27

يك سؤال مهم! چگونه مي توان در مكانيزم هاي مختلف ،نوع انطباق را معين كرد؟
تعيين انطباق به چگونگي عملكرد ميله و سوراخ بستگي دارد .براي نمونه محورهايي كه در جعبه دنده قرار
دارند بايد بتوانند به گونه اي بازي دار ،در ياتاقان هاي خود قرار گيرند .انطباق يك بلبرينگ روي محور بايد
بدون هيچ گونه لقي و از نوع روان باشد و انطباق يك چرخ دندانه روي فاليويل خودرو (چرخ طيار) از گونه
فشاري سنگين.

شكل 28
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با اين همه بهترين كار استفاده از جدول هايي است كه به طور تجربي و در طول ساليان دراز در صنعت تدوين
شده است .به نمونه اي توجه كنيد .اين جدول ها هم براي حالت سوراخ مبنا و هم براي ميله مبنا قابل مراجعه
هستند.

دستگاه
دستگاه
سوراخ مبنا میله مبنا

نوع انطباق

مثال هایی از کاربرد

r6
s6

R7
S7

n6

 N7نشیمن محکم بدون ضامن

بوش یاتاقان ها ـ اهرم و لنگ روی میله ها

m6

 M7سوار شدن به وسیلۀ چکش با ضامن

چرخ دنده ها ـ چرخ تسمه ها حلقۀ داخلی بلبرینگ
روی میله

k6

 K7با نیروی کمتر و با ضامن (جلوگیری کننده از چرخش) فلکه ها ـ اهرم ها

با فشار زیاد

بوش یاتاقان ها ـ صفحات روتورماشین های برق

 J7اتصال به آسانی

چرخدندههای عوض شونده در جعبهدنده حلقههای
خارجی بلبرینگها در موقع سوار شدن در جای خود

h6

 H7قابل حرکت انتقالی با دست

قسمتهای با حرکت انتقالی ـ پین دستهها ـ
فالشهای متحدالمرکزکننده

g6

 G6متحرک با بازی کم

چرخ دنده های آزاد ـ میلۀ دستگاه تقسیم ماشین
فرز ـ پیستون ها

f7

 F7متحرک

یاتاقان ها ـ غالف ها ـ میله ها با دور زیاد

e8

 E8قسمت های متحرک با بلزی نسبتاً زیاد

میله پیچ های حرکتی ـ میله های گذرنده از داخل
چند یاتاقان ـ میله ها با دور متوسط

d9

 D9متحرک با بازی خیلی زیاد

میله های ترانسمیسیون و چرخ های آزاد روی آنها

j6
h6

H7

يادداشت :براي آنكه بتوان اطالعات مربوط به انطباق را سريع تر به دست آورد ،جدول هاي تفسير شده اي
در استاندارد ايزو هست .به نمونه هايي توجه كنيد.
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 f7ـ H8

 g6ـ H7

 d10ـ H9

 e9ـ H9

اندام های
نامی

 e11ـ H11

بیشینه

میانگین

کمینه

بیشینه

میانگین

کمینه

بیشینه

میانگین

کمینه

بیشینه

میانگین

کمینه

بیشینه

میانگین

کمینه

18

10

2

30

18

6

64

39

14

85

52/5

20

180

120

60

≥

<

min mm
ـ
3

24

14

4

40

25

10

80

50

20

108

69

30

220

145

70

6

3

29

17

5

50

31/5

13

97

62

25

134

87

40

260

170

80

10

6

6

61

38/5

16

118

75

32

163

106/5

50

315

205

95

18

10

7

74

47

20

144

92

40

201

133

65

370

110 240

30

18

9

89

57

25

112 174

50

242

161

80

440

120 280

40

30

450

130 290

50

40

59

10 34/5

106

68

30

134 208

60

294

197

100

520

140 330

65

50

530

150 340

80

65

69

12 40/5

80/5 125

36

159 246

72

347

120 233/5

610

100 170 390

80

620

100 120 180 400

700

120 140 200 450

70

46/5

14

99/5 146

43

185 285

85

405

275

145

710

460

160

140

730

180 230 480

160

820

180 200 240 530

52/5 90

15

168

109

50

100 215 330

470

320

170

840

550

200 225

860

250 280 570

101

59

17

5530 110 240 3700 56 122/5 189

360

190

940

250 280 300 620

970

650

330

315

280

11

64/5

18

135 208

62

265 405

125

580

395

210

720 1080

360

355

315

20 71/5 123

148

68

135 290 445

635

20/5 35
41

24

29/5 50

228

230 432/5

210

260

225

355 400 400 760 1120
400 450 440 840 1240
450 500 480 880 1280

در اين جدول گونه اي از انطباق بازي دار ،در دستگاه سوراخ مبنا داده شده است .بيشترين اختالف ميان اندازه هاي
سوراخ و ميله با «بيشينه» و كمترين اختالف ميان آنها با عنوان «كمينه» در جدول داده شده است.
23

فعالیت 10

فعالیت
عملی 4

مي خواهيم يك بلبرينگ را روي يك ميله (روش سوراخ مبنا) سوار كنيم .به فرض آنكه سوراخ بلبرينگ
به قطر  30و با كيفيت  H7باشد ،حدود اندازه هاي ميله و سوراخ را معين كنيد (ميله با كيفيت .)m6

براي قطعه اي كه داده شده است ،ضمن تعيين پرداخت ها ،تولرانس ها و انطباقات را با توجه به آنچه كه
تاكنون دريافت كرده ايد مشخص نماييد .پس از اندازه گذاري كامل ،به هنرآموز تحويل دهيد.

نام :اهرم
جنس :چدن
شكل 29

براي انجام كار مي توانيد با دوستان خود و همچنين هنرآموز محترم مشورت كنيد.
24
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فعالیت
عملی 5

براي قطعه اي كه تصاوير آن داده شده است ،موارد زير را با توجه به آنچه تاكنون فرا گرفته ايد ،روي نقشه
موجود يا كپي از آن انجام دهيد.

پرداخت ها
تولرانس ها
انطباقات
اندازه گذاري كامل
دقت كنيد كه اين فعاليت را بايستي خود (بدون مشورت) انجام دهيد.

نام :محور
جنس :فوالد

شكل 30

25

تولرانس هندسي
به شكل هاي زير نگاه كنيد .در اين شكل ها سه وسيله ديده مي شود.

صفحه صافی

گونیا فلزکاری

خط کش فلزی

شكل 31

در شكل سه وسيله مرجع را مي بينيد .از خط كش فلزي براي كشيدن خط راست ،از گونيا براي اطمينان از
 90درجه بودن گوشه ها و از صفحه صافي به منظور خط كشي يا كنترل هاي دقيق استفاده مي شود .اما آيا
مي توان خط كشي فلزي ساخت كه لبه آن كام ً
ال مستقيم باشد؟ آيا مي توان گونيايي داشت كه زاويه  90درجه
را دقيقاً دارا باشد؟ و سرانجام آيا صفحه صافي مي تواند كام ً
ال تخت باشد؟ پاسخ همه اين پرسش ها منفي
است! در اين صورت مسئله اي مهم در مقابل صنعتگران پديدار مي شود ،ساخت شكل هاي هندسي باخطا! پس
سازندگان بايد بتوانند اين خطاهاي هندسي (خطاهاي شكلي) را به گونه اي قابل قبول تحمل نمايند .بنابراين
همان گونه كه براي ساخت ميله يا سوراخ بايد تولرانس در نظر گرفت ،براي ساخت يك شكل هم مي توان
تولرانس در نظر داشت.
تجربه ثابت مي كند كه ساخت يك شكل دقيق هندسي امكان ندارد.
فرض كنيد مي خواهيم خط كشي فلزي بسازيم:

شكل 32

وظيفه اين خط كش چيست؟ روشن است ،وسیله ای برای كشيدن خط راست .اما امكانات ما براي ساخت آن
چيست؟ آيا مي توان خط كشي ساخت كه لبه آن كام ً
ال مستقيم و بدون خطا باشد؟ چون پاسخ منفي است،
بايد راست بودن لبه خط كش تولرانس گذاري شود .به شكل دقت كنيد:
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شكل 33

طراح  0/02mmرا براي انحراف لبه خط كش از مستقيمي ،مجاز دانسته .اين  0/02را «تولرانس هندسي»
گويند كه ميزان انحراف لبه را از مستقيمي محدود مي كند .آن را روي نقشه به صورت شكل زير نمايش
مي دهند (با مفهوم :مستقيمي برابر .)0/02

شكل 34

امروزه مبحث تولرانس گذاري هندسي را با استاندارد ُم ِهندِم يا «مشخصه دهي هندسي محصول» يا G.P.S
( )Geometrical Product Specificationمعين مي كنند .در اينجا افزوده مي شود ،زماني كه نقشه اي

را براي ساخت به يك كارگاه يا شركت تحويل مي دهند ،كارفرما يعني صاحب كار ،محصولي را درخواست
مي كند كه دقيقاً مطابق خواسته هايش كه در نقشه داده شده ،باشد .او به روش كار شما و چگونگي توليد
قطعه ،كاري ندارد .با اين حال كوچك ترين اشكالي را در قطعه خود ،نخواهد پذيرفت .پس ماشين كار و سازنده
بايد با نهايت دقت كوشش كند كه قطعه ساخته شده ،درخواست هاي كارفرما را پوشش دهد .البته اگر نقشه
ابهام يا اشكالي دارد ،بالفاصله بايد به كارفرما برگردانده شود ،كه مشكالت را رفع كند .دقت كنيد:
سازنده هرگز نباید ،با نظر خود تغییری در نقشه بدهد .حتی کوچک ترین تغییر!
پس بايد دقيقاً در چهارچوب نقشه و متعهد به آن ،كار كند .تمام كوشش استانداردها براي آن است كه مفاهيم
مورد درخواست طراح و سپس كارفرما يا سفارش دهنده ،به طور كامل و با دقت هر چه بيشتر ،به سازنده
منتقل شود .از اين رو ،شما براي آن كه در آينده با مشكالتي از اين دست ،روبه رو نشويد ،بايد موارد مربوط به
خواندن نقشه را ،هر چه بهتر فراگيريد.
تعريف ـ تولرانس هندسي ميزان انحراف از شكل هندسي را معين مي كند.
به چند قطعه پركاربرد صنعتي نگاه كنيد.
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شكل 35

 )aقطعه لواليي ،براي آن ،هم محور بودن دو استوانه ،مهم ترين نياز است.
 )bصفحه اي كه تخت بودن ،با دقت زياد ،ويژگي مهم آن است.
 )cاستوانه كه در مورد آن ،مستقيمي محور ،فاكتوري اساسي است.
 )dشيار دم چلچله ،كه دقت شكلي شيار اهميت باال دارد.
 )eقطعه اتصال فالنچي ،كه در آن موقعيت سوراخ ها نسبت به هم و نسبت به محور قطعه بسيار مهم است.
به اين ترتيب توليد كننده ،بايد به صورت هاي مختلف و با تمهيدات مناسب ،كارها را به گونه اي بسازد كه در
هنگام سوار كردن (مونتاژ) و به كار بردن مشكلي پيش نيايد .تمام اين مسائل را مي توان با استفاده از نمادهاي
مختلف در نقشه ها مشخص كرد.
يادداشت :براي رسيدن به نتايج مورد نظر ،مديريت توليد بايستي شرايط و مواردي را معين و آماده نمايد
كه سازندگان بتوانند به دقت هاي الزم در توليد برسند.
نشانه ها ـ نشانه ها يا كدها و عالئم مربوط به تولرانس هاي هندسي ،در حقيقت از انحراف ها يا انحراف هايي كه
براي قطعه ،نسبت به شكل هندسي (شكل مطلقاً دقيق) ،در هنگام توليد پيش مي آيد ،نتيجه شده اند .در جدول،
اين بيراهي ها (انحراف ها) و ديگر كدهاي مورد نياز را ببينيد.
نماد (نشانه ـ عالمت)
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مالحظات

توصيف
اشاره به جز مورد نظر

سطحي كه از نظر هندسي به آن مراجعه ميشود

سطح مبنا

سطحي كه از نظر هندسي به آن مراجعه ميشود

اندازه تئوري

اندازه دقيق نامي

ناحيه در ارتباط با تولرانس

محدودهاي كه تولرانس به آن تعلق ميگيرد

اصل بيشترين شرايط ماده

سوراخ در كمينه و ميله در بيشينه اندازه خود
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اصل حداقل ماده

سوراخ در بيشينه و ميله در كمينه اندازه خود

مستقيمي

مقدار مستقيم بودن ،تولرانس فرم

تختي

مقدار تخت بودن ،تولرانس فرم

دايرهاي

ميزان دايرهاي بودن ،تولرانس فرم

استوانهاي

ميزان استوانهاي بودن ،تولرانس فرم

شكل هر خط (لبه)

دقت يك خط غيرمستقيم ،تولرانس فرم

شكل هر سطح

دقت يك سطح غيرتخت ،تولرانس فرم

موازي بودن

براي دو لبه يا خطها  ،...تولرانس جهت

عمود بودن

يك لبه يا سطح بر  ،...تولرانس جهت

زاويه داشتن

دقت شكلي زاويه ،تولرانس جهت

هممحور بودن

فاصله دو محور  ،...تولرانس موقعيت

وضعيت

موقعيت اجزا نسبت به مبنا ،تولرانس موقعيت

تقارن

متقارن بودن ،تولرانس موقعيت

لنگي جزئي (دويدگي)

دويدگيهاي جزئي ،تولرانس لنگي

لنگي كلي (دويدگي)

دويدگي كلي ،تولرانس لنگي

شكل استوانه

تنها به استوانه اشاره ميكند

محور استوانه مبناست

روي خط اندازه ،اندازهگذاري هم ممكن است

اشاره به محور استوانه

روي خط اندازه ،اندازهگذاري هم ممكن است
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با مراجعه به شكل  ،36مشخص كنيد كه هر يك از قطعات ممكن است دچار چه مشكالتي از نظر شكلي،
در هنگام توليد بشوند .نتايج را مرتب كنيد و به ديد هنرآموز برسانيد .آيا مي توانيد عيوب احتمالي را با
رسم شكل هم نشان دهيد؟
كاربرد نشانه ها در نقشه
بهتر است نشانه هاي تولرانس هندسي و مفاهيم آنها را طي چند نقشه بررسي كنيم.
الف) محوري بايد مطابق شكل ساخته شود.

شكل 36

با توجه به اطالعات دريافت شده از جدول نشانه ها ،محور استوانه  ∅ 20به عنوان مبنا انتخاب شده است .پس
دو سر محور با  Aو  Bبه عنوان مبنا در نظر گرفته مي شود.
نشانه هاي داده شده روي محور استوانه قطر  ،30به مفهوم آن است كه :محور اين استوانه بايد با تولرانس
 0/05با محور استوانه قطر  ،20هم محور باشد.
نشانه دايره اي بودن روي استوانه بزرگ ،به مفهوم آن است كه در هر نقطه كه ،دايره اي بودن را كنترل كنيم،
حداكثر خطا مي تواند برابر  0/02باشد.
عالئمي كه به سطح استوانه قطر  20تكيه كرده ،به مفهوم استوانه اي بودن اين قسمت به ميزان 0/02
خواهد بود .براي درك بهتر به شكل نگاه كنيد:

شكل 37
30
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استوانه قطر  20مجاز است ميان دو استوانه هندسي (به طور فرضي ،مطلقاً دقيق) به فاصله  0/02بازي
داشته باشد.
محور استوانه قطر  ،30بايد داخل يك استوانه دقيق فرضي به قطر  0/05و هم محور با استوانه مبنا ،قرار
گيرد .و دايره هاي موجود روي استوانه بزرگ بايد ميان دو دايره هندسي به فاصله  0/02قرار داشته باشند.
يادداشت :تمام اين موارد توسط كارفرما (سفارش دهنده) مورد كنترل و بررسي قرار مي گيرد .از اين نظر
است كه بر رعايت درخواست هاي نقشه تأكيد مي كنيم.
فعالیت
عملی 6

شكل محور داده شده را با اندازه برداري از روي آن ،ترسيم نماييد.

شكل 38

محور استوانه بزرگ تر مبنا مي باشد .هر مقطع از استوانه كوچك تر بايد از نظر دايره اي بودن ،بيش از 0/03
انحراف نداشته باشد .استوانه بزرگ از نظر استوانه اي بودن برابر  0/02تولرانس داشته باشد .با در نظر گرفتن
نشانه هاي انطباقي  m6براي استوانه كوچك و  g6براي استوانه بزرگ ،نقشه را به طور كامل اندازه گذاري كنيد.
ب) قطعه اي كه در شكل مي بينيد ،بدنه يك گيره كوچك است .در اين قطعه افزون بر اندازه هاي نامي ،مسائل
بسيار ديگر در ارتباط با شكل هندسي آن مطرح است.

شكل 39
31

براي نمونه ،سطح  Eو سطح روبه رويش يعني  Aبايد موازي باشند ،سطح  Cبايد بر سطح  Dعمود باشد،
محور  Mبايد هم با سطح  Dموازي و هم بر سطح  Cعمود باشد .يادآور مي شود كه بايد اين موارد در نقشه
مشخص شود .اكنون به نقشه همين بدنه نگاه كنيد.

شكل 40

براي محور سوراخ ،موازي بودن با كف قطعه و عمود بودنش بر سطح  Cقيد شده است.
براي سطح  Dگفته شده است كه بر  Aعمود و با  Bموازي باشد.
كف گيره بايستي به اندازه  0/03و يا كمتر داراي تختي باشد.
ديواره  Eموازي باشد با سطح مبناي  Aبه ميزان .0/05
فعالیت
عملی 7

نقشه داده شده در شكل  41را دوباره (با اندازه برداري از روي شكل) ترسيم كنيد و با در نظر گرفتن
پرداخت ها و اندازه گذاري ،كامل كنيد.
پ) محوري داراي سه بخش بايد ساخته شود.

شكل 41
32
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در مورد آن ،مهم ترين موضوع ،هم محور بودن استوانه بزرگ با محور استوانه هاي كوچك است .مبنا بودن
محور استوانه هاي كوچك را با  Aو  Bمشخص كرده ايم .مفهوم كد روي شكل اين است :لنگي كلي اين
استوانه نبايد از  0/05تجاوز كند.
ت) قطعه راهنما داراي شيار دم چلچله بايد با زاويه نامي  60درجه ساخته شود .اگر سطح افقي را مبنا بگيريم
( ،)Aسطح ديگر به ميزان  0/2داراي تولرانس خواهد بود.

شكل 42

ث) به قطعه ياتاقان نگاه كنيد .در اين قطعه موارد مهمي وجود دارد كه بايد تولرانس گذاري هندسي شود.

شكل 43

براي نمونه ،موازي بودن محور سوراخ بزرگ با كف قطعه ،تقارن دو سوراخ عبور پيچ با محور سوراخ ياتاقان،
از آن جمله است.
فعالیت
عملی 8

نقشه كارگاهي مربوط به ياتاقان را ترسيم كنيد (با قيد پرداخت ها ،تولرانس ها ،انطباقات و كدهاي
هندسي ،اندازه گذاري ،كادر ،جدول كامل و.)...
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ارزشیابی

تكالیف عملكردی
(شایستگیها)

استاندارد عملكرد

تولرانسگذاری
نقشههای صنعتی

تشریح مفاهیم تولرانسی
نقشههای صنعتی

استاندارد
(شاخصها ،داوری ،نمرهدهی)

نمره

باالتر از حد انتظار

١ـ استخراج ابعاد قطعه با توجه به
تولرانس های ابعادی
٢ـ استخراج روش تولید از روی نقشه
٣ـ استخراج مقدار میزان تولرانس هندسی
قطعه از نقشه

3

در حد انتظار
(كسب شایستگی)

١ـ استخراج ابعاد قطعه با توجه به
تولرانسهای ابعادی
٢ـ استخراج مقدار تولرانس هندسی
قطعات با توجه به مقادیر تولرانس
هندسی نقشه

2

استخراج ابعاد قطعه با توجه به نقشه

1

نتایج

پایینتر از انتظار
(عدم احراز شایستگی)
نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 20
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پودمان 2

استخراج اطالعات نقشههای تركیبی
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نقشه های تركیبی
نقشه تركیبی نشان دهنده مجموعه ای از قطعات مربوط به یك وسیله معین است .به نقشه های زیر نگاه كنید.
الف) گردوشکن

ب) شاقول
پ) دکمه

ت) چرخ گردان
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شكل 1

پودمان :2استخراج اطالعات نقشههای تركیبی

درباره آنها می توان گفت:
هر یك برای انجام كاری معین طراحی شده اند.
هر كدام از آنها دارای چندین قطعه است.
این قطعات در این وسایل ،دارای تناسب الزم نسبت به یكدیگر هستند.
به این نقشه ها تركیبی می گوییم.
در این نقشه ها هر قطعه غیرتكراری ،با شماره ای مشخص می شود (برای قطعات تكراری ،فقط یك شماره
گذاشته می شود).
هر قطعه با شماره خود شناسایی خواهد شد.
نقشه تركیبی ،نخستین نقشه ای است كه برای یك پروژه رسم می شود.
فعالیت 1

در هر یك از نقشه های مربوط به شاقول ،دكمه ،گردوشكن و چرخ گردان ،قطعات را با گفتن نام آنها
بررسی كنید و در جدول بنویسید.

نام مجموعه

تعداد
قطعه

نام قطعه نام قطعه نام قطعه نام قطعه نام قطعه نام قطعه نام قطعه نام قطعه
شماره  1شماره  2شماره  3شماره  4شماره  5شماره  6شماره  7شماره 8

شاقول
دكمه
گردوشكن
چرخ گردان

كاربردهای نقشه تركیبی
كاربردهای مهم این نقشه در سه زمینه است:
 1در طراحی های اولیه ،كه به كمك آن ،اجزاء مجموعه و تناسب آنها بررسی می شود.
 2برای سوار كردن قطعات ساخته شده (نقشه مونتاژ).
 3برای تعمیرات كه به كمك آن یك تعمیركار می تواند چگونگی باز كردن و مونتاژ بعدی را بررسی كند.
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زمانی می گوییم كه یك نقشه تركیبی را خوانده ایم كه نكته های زیر را دریافته باشیم:
نام و تعداد قطعات مجموعه
نام هر قطعه و وظیفه آن در مجموعه
چگونگی كار مجموعه

چگونگی تشخیص قطعات
برای شناسایی قطعات و شكل آنها ،باید نام مجموعه و كاركرد آن را بدانیم .این دو مورد ما را به درك شكل
قطعات راهنمایی می كند .به نقشه زیر نگاه كنید .این نقشه یك جك را نشان می دهد.

شكل 2

جك و كاربرد آن را می شناسیم .از آن برای بلند كردن سنگینی استفاده می شود .پس وجود پیچ و مهره ،اهرم
و پایه ،در آن را بدیهی می دانیم .به این دلیل ،قطعات قابل شناسایی اند.
38
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نقشه در حالت نیم برش است .پس تغییر جهت هاشور به خوبی جدا بودن قطعات و محدوده آنها را مشخص
می كند .شماره گذاری ،برش ،دانستن چگونگی كار مجموعه ،از مجموعه مواردی هستند كه ما را در شناخت
دقیق نقشه تركیبی و به عبارت دیگر ،خواندن آن یاری می كنند.

فعالیت 2

فعالیت 3

با مراجعه به نقشه جك ،نام قطعات آن را مشخص كنید آنگاه همه اجزاء این مجموعه را به صورت تكی
و به صورت اسكچ رسم كنید .پس از ارائه به هنرآموز و اطمینان از درستی آنها ،تصاویر را با دقت رسم و
اندازه گذاری كنید.

برای چهار وسیله داده شده در شكل  ،1قطعات را به صورت اسكچ رسم كنید و هر مورد روی یك برگ
( ،)A4سپس با مشورت با دوستانتان اشكاالت را برطرف كنید و در نهایت به هنرآموز خود ارائه دهید.

مكانیزمها
معموالً منظور از مكانیزم ،مجموعه ای از قطعات هستند كه می توانند كار معینی را انجام دهند .برای نمونه،
جك مورد بررسی ،یك مكانیزم است كه كار آن بلند كردن سنگینی می باشد .برای آشنایی بیشتر با مكانیزم ها
و كاركرد آنها ،باید با نقشه چند مورد از اجزاء ماشین بیشتر آشنا باشیم.
پیچ

اجزاء ماشین
همان گونه كه می دانید :اجزاء ماشین ،قطعاتی
هستند آشنا كه در صنایع ،مصرف های عمومی
دارند .آنها بیشتر ،در ویژگی هایی مشتركند.
پس به دلیل آشنا بودن با آنها و كاربردشان،
می توانیم آنها را به صورت بسیار ساده ،در نقشه
نمایش دهیم .به شكل نگاه كنید:

شکل حقیقی

نمایش نقشه ای
شكل 3
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مورد دیگر آن كه بسیاری از آنها مانند پیچ و مهره ،خار ،بلبرینگ و ...را می توان با كیفیت خوب از بازار تهیه
كرد .به شكل نگاه كنید:

شكل 4

آیا می توانید در مورد نام و كاركرد و وظیفه هر یك شرح دهید؟
پیچ و مهره :شكل عمومی نمایش پیچ به همان صورت است كه می دانید .معموالً پیچ از دو قسمت بدنه و
آچارخور تشكیل می شود .آچارخورها را به دالیل گوناگون ،متفاوت می سازند .در شكل ،پیچ سرشش گوش،
برای اتصال را ببینید:

شكل 5

در آن  Swآچارخور است كه در برخی نقشه ها با  Sو  Wهم آمده است .در نقشه L ،طول كلی و  ،lبخش
دندانه شده است.
پیچ ها می توانند آچارخورهای دیگری هم داشته باشند .به شكل نگاه كنید:

آلن

مغذی

مخصوص

دوسو

چهارسو

شكل 6

یادداشت :اندازه نامی طول پیچ همان ( Lطول كلی) است.
40
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سرخزینه
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از نظر كاربرد ،پیچ ها را به دو دسته اتصالی (مانند پیچ های باال) و حركتی (برای انتقال حركت) تقسیم
می كنند .پیچ های حركتی انواع گوناگونی از دندانه را دارند .مهم ترین پیچ حركتی ،پیچ دنده ذوزنقه است.

شكل 7ـ پیچ دنده ذوزنقه

پیچ ها از نظر شكل نقشه ای یكسان هستند ولی برای مشخص كردن آنها از نشانه های مربوط به هر پیچ
استفاده می شود .در جدول مشخصات پیچ های اتصال و حركتی معروف تر را ببینید .در مشخصات مربوط به
آنها باید قطر نامی و گام داده شود.

فعالیت 4

با مراجعه به جداول کتاب همراه هنرجو انواع پیچ و عالئم استاندارد آن ها را از نظر نوع دندانه در یک
برگ  A4با دست آزاد رسم کنید و مشخصات آن را بنویسید.

مهره ها هم با آچارخورهای گوناگونی ساخته می شوند .چند نمونه را ببینید.

چهارگوش

آج دار

   شش گوش

شكل 8

یادداشت :بسیاری از مهره ها نیز در بدنه ها ساخته می شود كه طبعاَ نیاز به آچارخور ندارند.
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اندازه آچارخور
معموالًَ برای پیچ های سرشش گوش و چهار گوش و همچنین مهره های آنها ،اندازه آچارخور را می توان از رابطه
 Sw =1/5 d ± 1به دست آورد d .قطر نامی پیچ است Sw .برای پیچ های كوچك تر به سمت باال و در پیچ های
بزرگ تر به سمت پائین گرد می شوند (تحقیق كنید).
فعالیت 5

برای پنج مورد از پیچ های حركتی موجود در كارگاه ،كه خود آنها را مشحص خواهید كرد ،جدول زیر
را كامل كنید.
شماره

نام پیچ

نام دستگاه قطر نامی و گام

مشخصات

چگونگی دریافت نیرو و انتقال آن

1
2
3
4
5
فعالیت 6

برای پیچ و مهره شش گوش با اندازه نامی متفاوت ،ابتدا طبق فرمول ،آچارخور را تعیین كنید .آن گاه
درستی آن را تحقیق كنید .این كار را برای مهره های چهارگوش هم بررسی كنید.
یاتاقان
یاتاقان ابزاری است برای تكیه كردن میله و محور .می توان گفت :تكیه گاه محور .معموالًَ میله برای تأمین
بستری برای گردش ،در یاتاقان قرار می گیرد .در شكل چند نمونه از یاتاقان ،كه در نقشه با آن روبه رو
می شوید ،داده شده است.

 =aلغزشی

 =bغلتشی
شكل 9
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فعالیت 7

پنج مورد از یاتاقان های موجود در كارگاه را شناسایی كنید و اسكچ آنها را ترسیم و به دید هنرآموز
برسانید.
محور :محور ابزاری است برای نگهداری پولی ،انتقال گردش و توان با حمایت یاتاقان .در شكل كاربردهایی
از محور را ببینید.

محور

محور
 =bمحور چرخ تسمه

 =cمحور چرخ دنده

محور
 =aجعبه دنده

شكل 10
فعالیت 8

پس از شناسایی پنج مورد از محورهای موجود در كارگاه (یا تحقیق) ،جدول را كامل كنید.

شماره

نام

دستگاه

كار محور

جنس

تعداد یاتاقان دور طول تقریبی

نكات دیگر

1
2
3
4
5
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خار و پین :پین و خار ابزاری است برای ایجاد اتصال و از میان بردن حركت نسبی .خارها به اشكال بسیار
گوناگون در تجهیزات فنی به كار برده می شوند .به نمونه هایی نگاه كنید:

a
پیچ خار

b
اشپیل

d

c
خار پولکی

e

پین استوانه ای

f

پین مخروطی

گوه

g
خار ساده

h
خار ساده

شكل 11

فنر :فنر ابزاری است كه انرژی مكانیكی را در خود ذخیره می كند و در هنگام نیاز ،پس می دهد .فنر از مواد
قابل ارتجاع ،به ویژه فوالد فنر ساخته می شود .در شكل گونه هایی را ببینید:

 bـ    aـ فنر فشاری

  cـ فنر کششی

  eـ   dـ فنر خمشی
شكل 12

  fـ فنر پیچشی

  gـ فنر فشاری (بل ویل)

فنر به چهار صورت ،انرژی را در خود ذخیره می كند .كشش ،خمش ،پیچش و فشار.
فعالیت 9

پنج مورد از فنر را شناسایی كنید و جدول زیر را كامل نمایید.

شماره
1
2
3
4
5
44

نام

دستگاه

كار فنر

جنس

تعداد روش ذخیره انرژی

شكل تقریبی
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چرخ دندانه :چرخ دندانه ها نیز از اجزاء ماشین پركاربرد هستند .آنها معموالًَ طراحی و ساخته می شوند (در
بازار یافت نمی شوند) .می دانیم كه در چرخ دنده ،فاكتورهای تعیین كننده ،عبارتند ازمدول ( )mو تعداد دنده
( )Nو همچنین زاویه مارپیچی  βبرای چرخ دندانه های مارپیچی و زاویه مخروطی  αبرای چرخ دندانه های
مخروطی .چرخ دندانه را نیز به دلیل آشنا بودن شكلی و ساختمانی ،می توان به صورتی ساده نمایش داد .در
شكل یك چرخ دندانه ساده را می بینید كه هم شكل اصلی و هم شكل نقشه ای آن نمایش داده شده است.

دایره سردنده
دایره کام

شكل 13

همان گونه كه می دانید قطر دایره گام ( )dpاز رابطه  dp=m.Nو دایره سر دندانه از رابطه  de=dp+2mبه
دست می آید .در شكل ،یك چرخ دندانه ساده با اندازه گذاری كامل داده شده است.

شكل 14
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در شكل گونه های دیگری از چرخ دندانه را ،با شكل نقشه ای آن ببینید.

ب) چرخ دندانة مخروطی

الف) چرخ دندانة مارپیچ
شكل 15

سه خطی كه روی چرخ دندانه زده شده ،نشانه استاندارد برای مارپیچی بودن است.
فعالیت 10

شكل های نقشه ای ،سه چرخ دندانه ساده ،مارپیچ و مخروطی را رسم و اندازه گذاری كنید .مشخصات هر
كدام به شرح زیر است:
چرخ دندانه ساده دارای  22دندانه ،مدول  ،4ضخامت  ،20دیگر نیازها دلخواه.
چرخدندانه مارپیچ با مدول  ،mn = 4تعداد دندانه  ،22ضخامت  ،20زاویه مارپیچی Cos β = 0/8( β = 36°
و  .)Sin β = 0/6اندازههای دیگر دلخواه.
°
چرخ دندانه مخروطی با مدول  ،ma = 5تعداد دندانه  ،20و زاویه مخروطی .α = 30

شناسایی مكانیزم
اكنون برای آشنایی با نقشه های تركیبی مربوط به مكانیزم ها ،چند نقشه را بررسی می كنیم.
نقشه پرچ كاری :در این نقشه ،برای دو ورق مشابه با شماره  1و  2از پرچ كوبشی استفاده شده است .به
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كمك این نقشه می توان ترتیب پرچ ها را درك كرد .برش  Aـ   Aو دتایل داده شده ،همه موارد را روشن
می كند .البته نقشه اصلی با مقیاس  1:2/5و نقشه دتایل به مقیاس  1:1داده شده است.

شكل 16

نقشه جوش كاری :برای اتصال دو ناودانی به هم ،از یك قطعه واسطه استفاده شده است.

شكل 17

این نقشه نشان می دهد كه همه جاهایی كه امكان جوش داشته ،از جوش ساده (معروف به درز گلویی)
استفاده شده است.
47

پولی كش :پولی كش ابزاری است برای بیرون آوردن یك چرخ دندانه ،چرخ تسمه و چرخ زنجیر از روی محور.

شكل 18
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این ابزار دارای دو بازوی كِشنده ،یك پیچ اصلی برای فشار بر سر میله و اهرم های تنظیم كننده شماره 4
می باشد .بدنه  ،1اجزا را در كنار هم تضمین می كند .بخشی از نمای نیم رخ تمام جزئیات دیگر را می دهد.
این پولی كش بسیار عالی طراحی شده است ،دو سر دیگر بازوها ،درگیری خشن تری با پولی خواهند داشت.
برای این مجموعه جدول الزم داده شده است .پایین این جدول همان جدول ساده است و باالی آن شامل
مشخصات قطعات می باشد (نقشة ترکیبی ،همیشه دارای جدول ترکیبی ،مطابق این نمونه ،خواهد بود).
تكیه گاه :این ابزار كه به آن تكیه گاه قابل تنظیم هم می گویند ،وسیله ای است برای حمایت از میله و
جلوگیری از خم شدن آن .برای نمونه از این وسیله می توان برای فرزكاری میله های بلند روی میز ماشین
فرز استفاده كرد (چرا؟).

شكل 19

با پیچاندن پیچ بلند شماره  ،1می توان قطعه متحرك شماره  4را به چپ یا راست لغزاند ،كه نتیجه اش باال
و پایین شدن شماره  6خواهد بود.
میزان بازی شماره  6تقریباً چند میلی متر است؟
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شیر آب :نقشه یك شیر آب را نمایش می دهد .وظیفه این وسیله ،قطع و وصل جریان آب است ،پس باید
دارای مكانیزمی برای این كار باشد.

شكل 20

این وظیفه را قطعات  7و  9بر عهده دارند .با پیچاندن شماره  1به چپ یا راست ،مسیر آب باز یا بسته میشود
كه نتیجه حركت قسمت دندانه شده  1روی بخش مهره شده قطعه  5است .وظیفه قطعات ( 2درپوش)3 ،
(فشاردهنده) و ( 4كاسهنمد) ،آببندی (جلوگیری از نشتی) میباشد .آیا میتوانید درباره وظایف قطعات 6 ،5
و  8توضیحات بیشتری بدهید؟
یادداشت :همه قطعات موجود در این شیر (جز شماره  )4فلزی هستند .به نظر شما آیا اشكالی در طراحی
این وسیله هست؟ با دوستان و هنرآموز محترم موضوع را بررسی كنید.
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گیره :این گیره را می توان به لبه میز كار نصب كرد .این مكانیزم با تصاویر خوبی كه برای آن داده شده
به خوبی معرفی شده است.

با گرداندن اهرم  ،6پیچ اصلی  ،8فك
متحرك یعنی  1را به فك ثابت (شماره )9
دور یا نزدیك می كند و به اصطالح دهانه
گیره را باز و بسته می نماید .مجموعه 7 ،4
و  5برای اتصال گیره به میز است.
شكل 21
فعالیت 11

به كمك مشورت با دوستان به پرسش های زیر پاسخ دقیق بدهید:
1ـ در زمان حركت ،راهنمایی و حمایت فك متحرك چگونه انجام می شود؟
2ـ وظیفه قطعه شماره  2چیست؟
3ـ برای جلوگیری از خارج شدن اهرم  6از سوراخ شماره  8چه كاری انجام شده است؟
4ـ اندازه نامی یك گیره ،همان اندازه حداكثری است كه باز می شود (فاصله نهایی دو فك بر حسب
سانتی متر) .به نظر شما اندازه نامی این گیره چند است؟
  5ـ سوراخ انتهای سمت چپ قطعه بدنه شماره  ،9برای چیست؟
  6ـ در نمای نیم رخ ،بخش هاشورخورده ضربدری در باالی تصویر معرف چیست؟
7ـ برش های موجود در این نقشه از چه نوع و به چه تعدادی است؟
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فعالیت
عملی

سه نمای قطعات  9،8،6،5،4،2،1را با دست آزاد در برگه  A4ترسیم کنید.

راهنمای سوراخ كاری
راهنمای سوراخ كاری (جیگ) ،ابزاری است برای نگهداری قطعه كار در شرایط معین و همچنین راهنمایی
ابزار سوراخ كاری.

شكل 22

این وسیله برای سوراخ كاری دقیق ،سریع و ارزان ،قطعه ای
مانند شكل است كه به تعداد زیاد تولید می شود.

پرسش :کدام قطعات راهنمای سوراخ کاری جزء قطعات
استاندارد هستند؟
بوش برنزی

شكل 23

راهنمای سوراخ كاری بر اساس اندازه های این بوش طراحی و ساخته می شود و منحصر است به این قطعه .به
كمك دستگیره شماره  1می توان بوش را پس از قرار دادن در راهنما محكم كرد .قالب لوالیی  ،7كار حمایت
از بوش را با ظرافت انجام می دهد 9 .بوش راهنما و از فوالد سخت شده است .برای راهنمایی مته ،شماره 4
بدنه اصلی می باشد.
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یادداشت :همان گونه كه در نقشه می بینید ،برای قطعه كار شماره ای در نظر گرفته نشده است .افزون بر
آن در نقشه ها ،قطعه كار را با خط نازك رسم می كنند و:
این قطعه جلوی دید دیگر قطعات را نمی گیرد.
ممكن است برش هم زده شود.
فعالیت 12

ابتدا تمام قطعات راهنمای سوراخ كاری باال را به صورت اسكچ و در نماهای موجود رسم كنید .سپس با
تشكیل جدولی مانند نقشه شماره  18نام و مشخصات هر قطعه را بنویسید.
ضامن :نقشه ای از یك مكانیزم ضامن (قفل كننده) در شكل دیده می شود .این مكانیزم از نظر كاركرد ،شبیه
قفل دستگاه مرغك است.

شكل 24

به كمك اهرم  ،2می توان دو بوش مشابه را به هم نزدیك تر یا دورتر كرد .به شكل نگاه كنید:
این دو بوش با نزدیك شدن ،به میله ای كه از داخل
سوراخ عبور كرده ،فشار می آورند و در اثر اصطكاك
ایجاد شده ،میله در جای خود مهار می شود .عمل
دور و نزدیك شدن به وسیله مهره داخلی اهرم  2و
پیچ روی قطعه محور  3تأمین می شود .نشانه ضربدر
روی قطعه شماره  ،3تخت شدگی برای جلوگیری از
چرخش آن است .این مكانیزم برای نصب شدن به یك
دیواره ،دارای دو سوراخ گوشی مانند است.

شكل 25
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جعبه دنده :جعبه دنده ساده ای در شكل داده شده است.

شكل 26

این جعبه دنده برای كاهش یا افزایش دور به كار می رود .اگر ورودی ،شماره  4باشد ،دور بیشتر برای فالنچ به
دست خواهد آمد .یاتاقان های غلتشی (بلبرینگ) در نظر گرفته شده اند N1 .و  N2تعداد دندانه هر چرخ دنده
می باشد.
فعالیت 13
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با فرض آن كه دور ورودی از فالنچ برابر  1000 r.p.mو دور خروجی محور برابر  500 r.p.mباشد،
جعبه دندانه را دوباره رسم و برای  N1و  N2یا (  Z1و  )Z2عدد بنویسید .مدول را  3در نظر بگیرید.
برای رسم جعبه دندانه از روی شكل اندازه برداری نكنید ..به عبارت دیگر اندازه ها را خودتان با رعایت
تناسب انتخاب كنید .و در انتها مطابق شكل ،قطعات را شماره گذاری كنید.
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یاتاقان لغزشی :نمونه ای از نقشه تركیبی كه در آن قطعات اندازه گذاری هم شده اند در شكل داده شده است.
معموالًَ روی نقشه تركیبی اندازه گذاری نمی شود ولی گاهی هم مانند شكل ،نقشه تركیبی را ارائه می كنند.

شكل 27

پایه شماره  1و درپوش شماره  ،2به كمك دو عدد پیچ  M12و دو واشر به هم متصل می شوند .دو پین شماره
 ،5برای موقعیت دهی دقیق قطعات  1و  2هستند.
یادداشت :برای تكمیل این یاتاقان نیاز هست كه دو كفی یاتاقان از جنس مخصوص در سوراخ به قطر
 33گذاشته شود .نمونه ای می تواند مطابق شكل باشد.
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شكل 28
فعالیت 14

كلیه قطعات یاتاقان را با اندازه گذاری كامل رسم كنید.

نقشه انفجاری
نقشه انفجاری یا باز شده ،اجزای یك
مجموعه را به صورت باز شده سه بعدی
نمایش می دهد .به یك نقشه انفجاری
دوبعدی و سه بعدی آن نگاه كنید:

شكل 29ـ نقشه انفجاری

از این نقشه می توان در موارد زیر استفاده كرد:
طراحی
برنامه ریزی
تعمیرات (برای نمونه در تعمیرات اتومبیل كه تعمیركار به نقشه خوانی تسلط ندارد)
سرویس و نگهداری (برای نمونه در سرویس و نگهداری وسایل خانگی مانند آب میوه گیری)
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در این نقشه شماره هر قطعه در كنار آن (بدون خط اشاره) نوشته می شود.
نقشه انفجاری از اجزاء نقشه اجرایی می باشد ،برای آن جدول كامل تركیبی داده خواهد شد.

اندازه گذاری اجرایی
در ارتباط با اندازه گذاری اصول و مقدمات را می دانید .منظور از اندازه گذاری اجرایی آن است كه به گونه ای
نقشه را اندازه گذاری كنیم كه موارد زیر حاصل شود:
سازنده بدون ا ِشكال و محاسبات اضافه ،اندازه ها را بخواند.
در انجام كار ،هیچ گونه پرسش بدون پاسخی ،برای سازنده پیش نیاید.
پرداخت ها ،تولرانس ها و موارد انطباقی الزم در نقشه داده شده باشد.
اندازه گذاری به گونه ای باشد كه هر گونه كنترلی به سادگی انجام گیرد (آسان تر ساخته شود).
به نقشه زیر نگاه كنید .می توان این نقشه را اجرایی دانست ،زیرا هیچ گونه پرسشی را بدون پاسخ نگذاشته
است( .فرض این است كه كارگر ،ماشین و تجهیزات مورد نیاز ،از پیش ،توسط مدیریت تولید مشخص شده
است).

یادداشت :پس از اتمام کار جای مرغک ها باقی بماند.

شكل 30

البته برای این قطعه ،نقشه كنترل كیفیت هم ترسیم شده كه به صورت زیر است:
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یادداشت :پس از اتمام کار جای مرغکها باقی بماند

شكل 31

البته تصمیم گیری برای این كه كدام نقشه در هنگام ساخت ،در اختیار سازنده قرار گیرد با مدیریت تولید
خواهد بود.
فعالیت 15

فعالیت 16
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نقشه اجرایی یا كارگاهی باال را دوباره ترسیم كنید (با دقت هر چه بیشتر) .البته در نقشه شما قطرها به
 14و  24تغییر خواهند كرد.

با توجه به دو نقشه داده شده برای لوال ،كمبودهایی را كه در اجرا ممكن است به آن برخورد كنیم،
مشخص كنید (می توانید با دوستان یا هنرآموز خود مشورت كنید).
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اندازه گذاری های نمونه :در اندازه گذاری ها به موارد بسیاری برخورد می شود كه آگاهی های كنونی ما
پاسخ گو نیست .به چند مورد توجه كنید .در شكل ،نقطه  Aدر گوشه كار (دو لبه ممكن است دقیقاَ عمود
باشند یا نباشند) ،مبدأ است .فاصله ها از دو محور عمودی و افقی سنجیده می شود( .با مبدا .)0

شكل 32

برای نمونه فاصله مركز دایره ای كه با قطر  7داده شده ،از محورهای مبدا برابر  70و  77می باشد .دقت كنید
كه نقطه  ،Aخود به فاصله های اولیه از  0قرار دارد .در این شكل مختصات  Aبرابر  10و  10می باشد .به این
اندازه گذاری مبنایی هم می گویند.
برای قطعه ای كه ضخامت آن یكسان است (مانند قطعه ای كه از ورق ساخته شده باشد) ،می توان ضخامت را
با حرف  tو روی آن نوشت .در شكل نكته های دیگری از اندازه هست كه دقت در آنها مفید است.

شكل 33

برای گوشه های گرد شده ،اندازه گذاری مطابق شكل می تواند انجام پذیرد.
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اندازه گذاری زاویه در شرایط مختلف را روی نماد دایره ببینید.

شكل 34

شكل 35

بر مبنای این نماد دایره ای ،اندازه گذاری گوشه ها ،وتر و كمان را ببینید.

زاویه

زاویه

زاویه

کمان

شكل 36

برای كره ،می توان شعاع یا قطر را با كاربرد نماد ( Sكره  )Sphereمشخص كرد.

شكل 37
60

وتر
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اجزاء یكسان را می توان مطابق نمونه ،اندازه گذاری كرد.

شكل 38

می دانیم كه در یك نقشه ،اندازه های اضافی نباید گذاشته شود ولی اگر بنا به ضرورت بخواهیم اندازه ای را
اضافه بگذاریم باید آن را در پرانتز قرار دهیم.

شكل 39
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اندازه گذاری مبنایی حالت های دیگری هم دارد .به دو نمونه از آنها نگاه كنید.

شكل 40

در نمونه دیگر كه به مختصاتی معروف است،
این كار به كمك جدول انجام می شود .در اینجا
گوشه كار ،مبدأ خواهد بود.
مختصاتی

اندازه گذاری آج مطابق شكل خواهد بود.

آج

شكل 41

آج
شكل 42

برای اندازه گذاری یك مخروط ،روش های گوناگونی هست.

مخروط
شكل 43

یادداشت :كسری كه در كنار نشانه مثلثی هست را نسبت مخروطی گویند.
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به نمونه ای از اندازه گذاری دقت كنید.

شكل 44
فعالیت 17

فعالیت 18

یك بار و با دقت ،تمام موارد داده شده در اندازه گذاری اجرایی را ترسیم كنید و تحویل دهید.

نقشه داده شده را با توجه به آنچه كه می دانید
اندازه گذاری كنید (روی شكل موجود).

شكل 45
63

نشانه های جوش در نقشه :جوشكاری از زمینه های مهم در ساخت است .جوش افزون بر نقشی اساسی كه
در اتصال دارد (به عنوان یكی از مهم ترین روش های اتصال دائم) روشی است برای تولید قطعات و سازه ها با
شكل های پیچیده .به شكل های زیر نگاه كنید:

شكل 46

این قطعات تركیبی ،به كمك جوش به هم وصل شده اند .همان طور كه می دانید برای استحكام بیشتر قطعات
جوشكاری شده ،نیاز به ایجاد درز جوش است.
با توجه به انواع درز جوش ،باید با دادن كدهای مربوط به آنها ،برای سازنده ،نوع درز جوش را مشخص كرد.
نشانه اصلی :نشانه مبنا مطابق شكل ،از یك خط نازك شیب دار ،با یك دنباله و یك فلش تشكیل می شود.

بلندی این عالمت از دو برابر بلندی شماره های اندازه گذاری ،كمی
بیشتر خواهد بود .این فلش به درز جوش اشاره دارد .می توانیم یك
درز جوش را با این عالمت مشخص كنیم.

شكل 48
64

شكل 47
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معموالًَ یك خط چین به این عالمت افزوده می شود كه نشان می دهد آیا درز جوش در نمای شامل نماد ،در
حالت دید است یا دیده نمی شود .در مجموع حالت های زیر را داریم .كه البته برای سطوح شیب دار به گونه
مناسب ،خواهند چرخید.

دید

دید

ندید

دید

ندید

دید

ندید

ندید

شكل 49

رایج ترین گونه از جوش ها ،درز گلویی می باشد.
معموالًَ مقطع این جوش یك مثلث قائم الزاویه
متساوی الساقین است .بنا بر نظر طراح می تواند ضلع
این مثلث با نماد  Zو یا ارتفاع وارد بر وتر آن با نشانه
 aمورد سنجش قرار گیرد (معموالًَ  aبه كار می رود).
به چند نمونه از نقشه های جوش نگاه كنید.

شكل 50

شكل 51

در شكل  ،aدر نمای نیم رخ ،جوش در حالت دید است و ضخامت آن  4می باشد .در شكل  ،bگونه ای دیگر
جوش درز گلویی مشخص شده است .شكل  ،cنماهای حقیقی را نشان می دهد.
به شكل زیر نگاه كنید:
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شكل 52

نشانه ها از چپ به راست نوشته می شوند و به ترتیب ( aنوع سنجش ضخامت) ،مقدار آن به صورت یك عدد
(در اینجا  )4و شكل درز جوش (در اینجا مثلث قائم الزاویه كه مربوط به جوش درز گلویی است) .در شكل باال
حالت  ،aنماهای حقیقی و نقشه كدگذاری شده به صورت  bیا  cخواهد بود .به چگونگی قرار گرفتن خط چین
توجه كنید (در شكل  ،bدرز جوش دیده نمی شود ،اما در شكل  ،cدرز جوش دیده می شود).
فعالیت 19

نقشه ها و دیگر تصاویری را كه در مبحث جوش داده شده را یك بار و با دقت رسم كنید .نقشه ها باید
اندازه گذاری شوند.

كدهای اضافه
اگر بخواهیم كه بگوییم جوشكاری در زمان مونتاژ (قرار گرفتن قطعه
در جای مورد نظر) انجام شود ،باید یك نشانه پرچم به نشانه مبنا
افزود.
شكل 53

می خواهیم جوش دورتادور باشد ،در این صورت یك نماد دایره افزوده
خواهد شد.
شكل 54

اگر بخواهیم جوش دوطرفه باشد ،در این صورت خط چین را برمی داریم
و به جای آن نماد جوش افزوده می شود .برای درز گلویی مطابق شكل
است.
شكل 55
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با چند نقشه نمونه برای جوش آشنا شوید.
مفهوم شكل آن است كه شروع جوش از فاصله  ،22تعداد تكه ها  3و طول آنها  40و با فاصله  20از یكدیگر.

شكل 56

نمادها در شكل به مفهوم جوش دورتادور است.

شكل 57
67

و در شكل داده شده ،جوش دوطرفه و درز گلویی است.

شكل 58
فعالیت 20

كلیه نقشه های داده شده (پس از فعالیت  )18را دوباره با دقت رسم كنید.

نقشه اجرایی
اگر هدف ساختن یك گیره مطابق شكل و
به صورت انبوه باشد ،چه نقشه هایی را مورد نیاز
می دانید؟

شكل 59

تعریف :نقشه اجرایی ،مجموعه ای از نقشه است كه شامل همه نیازها برای ساخت باشد .پس این نقشه
دست كم باید شامل موارد زیر باشد:
 1نقشه تركیبی با جدول تركیبی
 2نقشه انفجاری با جدول تركیبی
 3نقشه های قطعاتی كه باید ساخته شوند (هر كدام روی برگه جدا)
 4برگه های مشخصات فنی برای هر قطعه
 5نقشه های مراحل ساخت (هر مرحله روی یك برگه جدا)
 6نقشه های كنترل كیفی
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باز هم تأكید می شود كه هر نقشه باید برگه و جدول ویژه خود را داشته باشد .به این معنی كه جدول ساده
برای هر قطعه و جدول تركیبی (كه نمونه هایش در ادامه می آید) برای مجموعه داده شود .به این ترتیب
گروهی از اطالعات كه جایگاهی در خود نقشه ندارند ،در جدول داده خواهند شد .اینك موارد موجود در نقشه
اجرایی را بررسی می كنیم.
نقشه تركیبی :به شكل نگاه كنید .این نقشه تركیبی از گیره است.

شكل 60
69

نقشه باز شده (انفجاری) :این نقشه تمام قطعات مجموعه (گیره) را بهصورت سهبعدی و باز شده نمایش میدهد.

شكل 61

این نقشه می تواند هر گونه شبهه ای در خواندن نقشه قطعات را برطرف نماید.
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نقشه قطعات :همان گونه كه اشاره شد ،هر قطعه باید شامل برگه ای جداگانه برای خود باشد .قطعه شماره
 2یا فك متحرك را برای نمونه انتخاب كردیم.

شكل 62
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مشخصات فنی
مشخصات فنی برگه ای است شامل مشخصاتی از قبیل:
جنس ،وزن تمام شده ،وزن مواد اولیه ،رنگ ،نوع آبكاری ،روش ساخت ،عملیات حرارتی ،تعداد ،كد مشخصه،
نكات فنی ساخت ،دقت های فنی الزم ،نكته هایی در مورد عملكرد آن ،و موارد مورد نیاز دیگر.
نقشه های مراحل كار :اگر قرار است كه زمان انجام كار هر چه پایین تر باشد ،باید هر مرحله كاری به وسیله
یك نفر انجام شود .در این صورت هر كس باید نقشه كار ویژه خود را داشته باشد.
فرض كنید نقشه مراحل كار برای فك متحرك گیره (شماره  ،)2نیاز به نقشه مراحل كار دارد و طبق برآورد
مدیریت تولید ،این كار باید در  5مرحله اجرا شود.
مرحله  1از ( ،5یعنی نقشه اول از مرحله كار)

شكل 63

در این مرحله بلوك اولیه از مواد اولیه به دست می آید (روی یك برگه جداگانه با جدول كامل شده)

مرحله  2از  ،5كه طبق شكل زائده
ایجاد می شود.
روی یك برگه جداگانه با جدول كامل
شده
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شكل 64
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مرحله  3از  ،5كه در آن یك سوراخ كف تخت زده
خواهد شد.
روی یك برگه جداگانه با جدول كامل شده

شكل 65

مرحله  4از  ،5در این مرحله می توان مهره  M4را
ساخت.
روی یك برگه جداگانه با جدول كامل شده

مرحله  5از  ،5در این مرحله ساخت مهره  M5انجام
می شود.

شكل 66

روی یك برگه جداگانه با جدول كامل شده

شكل 67

نقشه كنترل كیفی :آخرین نقشه كه در اختیار كنترل كیفیت قرار می گیرد ،در حقیقت نقشه كاملی است كه
بخش كنترل كیفیت ،قطعات تولید شده را طبق موازینی كه در اختیارش قرار داده می شود ،بررسی می نماید و
پس از كنترل های الزم ،محصول را تأیید یا رد می كند.
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شكل 68

یادداشت :همه نقشه های مربوط به گیره (با مراحل كار) ،پوشه نقشه اجرایی را تشكیل خواهد داد.
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فعالیت 21

فعالیت 22

كلیه نقشه های داده شده به عنوان اجرایی برای گیره را دوباره و به صورت اسكچ ترسیم كنید.

نقشه بدنه گیره را دوباره و با دقت رسم كنید .برای آن نقشه كنترل كیفیت را هم ترسیم كنید.

نقشه های تداخل
در نقشه های صنعتی به مواردی برخورد می كنیم كه تنها دانستن نقشه خوانی و اصول نقشه كشی برای ترسیم
كامل آنها كافی نیست .به عبارت دیگر توانایی در ترسیم یا خواندن آنها ،نیاز به اطالعات بیشتر دارد .به
نقشه های زیر نگاه كنید .احجام ساده ای را می بینید كه ترسیم و خواندن آنها آسان است.

شكل 69

اما اگر به دالیلی بخشی از آنها بریده شود ،آن گاه ترسیم آنها نیاز به كارهای اضافه دارد .زیرا در اثر بریدن،
خط های تازه ای در آنها به وجود می آید كه مستقیماً با خط كش یا پرگار قابل ترسیم نیستند.
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شكل 70

به این منحنی و خطوط تازه ،برخورد یا فصل مشترك گویند كه در موارد باال باید نقطه یابی شوند .به
همین گونه است ،هنگامی كه دو جسم با هم برخورد می كنند .برای نمونه اگر بخواهیم از یك لوله استوانه ای،
یك انشعاب استوانه ای دیگر بگیریم .یا یك كانال استوانه ای مخروطی ،با ورق بسازیم.
به چگونگی ترسیم دو نمونه توجه كنید .این منحنی ها (برخورد) را به كمك خط رابط و از سه نما و نقطه به
نقطه ،به دست می آوریم.

شكل 71ـ نقطه یابی برای برخورد دو استوانه
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شكل 72

با تغییر نقطه  1در نمای نیمرخ میتوان نقطههای دیگر به دست آورد تا منحنی كامل شود .دقت كنید كه در
مورد مخروط ،رسم یك دایره كمكی در نمای افقی ،برای هر مورد انتخابی (مانند  )1در نمای نیمرخ الزم است.
اگر به جای استوانه بیرونی ،بر روی استوانه و مخروط ،سوراخ كاری كنیم ،همان منحنی ها به دست خواهند
آمد .موارد زیادی را در نقشه های صنعتی می بینید.

شکل 73

نقطه های مختلفی مانند  ،1در نمای نیم رخ انتخاب می شود و به كمك رابط به نمای روبه رو منتقل می شود.
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شکل 74

نقطه های مانند  ،1در نمای نیم رخ انتخاب می شود و پس از انتقال به دو نما و با رسم دایره كمكی برای هر
مورد ،نقطه مورد نظر هم در نمای افقی و هم در نمای روبه رو مشخص می شود.
فعالیت 23

نقشه های برخورد استوانه با استوانه و مخروط با استوانه داده شده را با دقت رسم كنید.

 = bبرخورد مخروط و استوانه

 = aبرخورد دو استوانه
شکل 75
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گسترش
معموالًَ برای ساخت یك حجم از ورق ،باید ورق را به گونه ای مناسب برید كه پس از تا زدن و خم كردن های
الزم ،به شكل مورد نظر در آید .به شكل نگاه كنید:

شكل 76

تعریف :گسترش عبارت است از ترسیم طرحی دوبعدی روی ورق ،كه پس از بریدن ،تا زدن و خم ،به شكل
مورد نظر درآید.
دو نمونه برای ساخت هرم و مخروط را ببینید.

شكل 77
79

فعالیت 24

گسترش چهار حجم داده شده را رسم كنید .هر كدام روی یك برگ A4

شكل 78

جداول و نقش آنها در كار فنی
در كارهای فنی و در هر رشته ای ،محاسباتی وجود دارد كه هر فرد فنی باید ،در رشته خود با آنها آشنا
باشد .اما رسیدن به نتیجه ،به كمك محاسبه ممكن است به دالیل مختلف مشكالتی داشته باشد .بنابراین
جدول هایی را آماده می كنند كه محاسبات را قب ً
ال انجام داده و در آنها نوشته اند .از ساده ترین آنها می توان از
جدول تبدیل اینچ به میلی متر ،محاسبه مساحت دایره و ...نام برد .به نمونه ای توجه كنید .می دانیم كه رابطه
اینچ و میلی متر عبارت است از  .1 ”=25/4mmاگر هدف محاسبه اعداد صحیح اینچ به میلی متر باشد (مث ً
ال
1
تبدیل  3اینچ به میلی متر) ،این محاسبه ساده است و وقت زیادی را نمی گیرد .اما آیا محاسبه  3 ___ inبه
32
میلی متر هم به همان سادگی است؟ روشن است كه برای این كار نیاز به وقت بیشتری داریم .ضمناً در همه اوقات
و به ویژه در هنگام كار نمی توان تمركز الزم را داشت .پس جدولی آماده می شود كه این محاسبات را داشته
باشد .در این صورت می توان برای هر فرمولی جدولی آماده كرد .از طرف دیگر محاسباتی وجود دارد كه برای
ما امكان پذیر نیست .مانند جدول های مثلثاتی و بی شمار جداول دیگر .نتیجه آن كه در كار فنی جدول ها
نقشی اساسی و انكار ناپذیر دارند .دانستیم كه جدول برای ساده كردن كار است .تاكنون هم از جدول های
بسیاری استفاده كرده اید .جدول مثلثاتی ،جدول تبدیل اندازه ها ،جدول تولرانس ،جدول انطباق ،جدول
سرعت برش ،جدول مساحت و . ...از طرف دیگر جدول هایی هم هستند كه طبق محاسبه به دست نمی آیند
بلكه اعدادی را بر پایه تجربه های صنعتی انتخاب می كنند .نمونه هایی از این جدول ها مربوط به اجزاء ماشین
هستند .مانند جدول پیچ و مهره ،خار ،واشر ،چرخ دندانه ،و از این دست .به نمونه هایی از جدول توجه كنید:
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جدول مثلثاتی
´50

´40

´30

´20

´10

´0

sin

0/015

0/011

0/009

0/006

0/003

0/000

 0درجه

0/032

0/029

0/026

0/023

0/020

0/018

 1درجه

0/049

0/047

0/044

0/040

0/038

0/035

 2درجه

جدولی كه بر اساس محاسبات پیچیده به دست آمده (خارج از توان ما ،در كارگاه).
جدول پیچ های اتصال
آچارخور

قطر مته برای مهره

mm

mm

4

1/6

0/22

5/5

2/5

0/27

0/31

7

3/3

0/38

0/43

مهره

عمق دنده

پیچ

گام

قطر نامی

mm

mm

0/25

0/4

2

0/5

3

0/7

4

جدولی كه بر پایه تجربه تعیین شده است.

جدول مساحت دایره با معلوم بودن قطر
محیط

مساحت

قطر دایره

mm

mm

mm

3/14

0/79

1

6/28

3/14

2

9/42

7/07

3

2

جدولی كه می توانیم خودمان آن را محاسبه كنیم.
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فعالیت 25

با مراجعه به منابع اطالعاتی كه در دسترس دارید (حتی كتاب های فنی رشته های دیگر) نام دست كم
 20نمونه جدول را كه در كارهای فنی كاربرد دارند مشخص نمایید.

نقشه های تعمیرات
با وجود آن كه یك فرد فنی توانمند،
فردی است كه عالوه بر كاربرد دقیق
و حساب شده تجهیزات ،به گونه ای
قانون مند و متعهدانه ،مسئله سرویس و
نگهداری تجهیزات ،به ویژه ماشین آالت
را رعایت می كند ،اما به دالیل مختلف
مانند فرسودگی یا اتفاقات دیگر،
ماشین ها نیاز به تعمیر یا حتی تعویض
قطعات پیدا می كنند .به همین خاطر
همه ماشین آالت دارای دفترچه های
تعمیراتی هستند .برای نمونه نقشه
جعبه دندانه یك دستگاه تراش كوچك
را ببینید.

شكل 79

تعمیركاری كه به قدر كافی به نقشه خوانی تسلط داشته باشد ،می تواند طبق این نقشه قطعات را پیاده كند
تا به قطعه معیوب برسد .اگر این تعمیركار برای انجام هر كار ،ابزار و آچار مخصوص آن را به كار ببرد ،بدون
كوچك ترین صدمه به دیگر قطعات كار را انجام خواهد داد.
فعالیت 26

فعالیت 27

82

آیا می توانید حداقل  10مورد از ابزارهایی را كه برای تعمیر جعبه دندانه شكل باال مورد نیاز است را
لیست كنید؟

تعیین كنید كه چه اجزایی در جعبه دندانه مورد بحث وجود دارد؟ آنها را لیست كنید.
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ارزشیابی
تكالیف عملكردی
(شایستگیها)

استاندارد عملكرد

استخراج اطالعات از
نقشههای ترکیبی جهت
مونتاژ قطعات
استخراج اطالعات ساخت و
مونتاژ از نقشههای ترکیبی
قطعات

نتایج

استاندارد
(شاخصها ،داوری ،نمرهدهی)

نمره

باالتر از حد انتظار

١ـ تهیه لیست قطعات موردنیاز پروژه
از روی نقشه
٢ـ تهیه چک لیست قطعات برای نقشه
٣ـ انتخاب روش تولید قطعات با توجه
به نقشه

3

در حد انتظار
(كسب شایستگی)

١ـ تهیه چک لیست قطعات
٢ـ تهیه لیست قطعات مورد نیاز پروژه
از نقشه

2

پایینتر از انتظار
(عدم احراز شایستگی)

١ـ عدم استخراج اطالعات از نقشههای
ترکیبی

1

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 20
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پودمان 3
مدلسازي به كمك رايانه ()CAD
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مقدمه
نرم افزار سالیدورکز ( )SolidWorksیکی از نرم افزارهای مطرح در زمینه مدل سازی رایانه ای است که تقریباً
تمامی نیازهای یک طراح را پاسخ می دهد .سهولت کاربری و آموزش آن در مقایسه با سایر نرم افزارهای
مدل سازی ،سرعت باال و توانایی ارتباط با تمامی نرم افزارهای ماشین کاری مانند پاورمیل ،مسترکم و ...از
ویژگی های بارز آن است.
شرکت سالیدورکز در سال  ۱۹۹۳توسط مؤسسه تکنولوژی ماساچوست تأسیس گردید .اولین محصول خود
را در سال  ۱۹۹۵بنام نرم افزار سالیدورکز  95روانه بازار جهانی کرد .در سال  ۱۹۹۷شرکت فرانسوی داسو
سیستم که عمده شهرت آن عرضة نرم افزار قدرتمند و گران قیمت کتیا است با خرید شرکت سالیدورکز آن
را در اختیار گرفت.
سالیدورکز دارای سه محیط اصلی قطعه ( ،)Partمونتاژ ( )Assemblyو نقشه کشی ( )Drawingاست.

شکل ۱

محیط قطعه ( :)Partهر مکانیزم یا مجموعه مکانیکی از قطعات و اجزای مختلفی تشکیل شده است .برای
طراحی یک مکانیزم باید ابتدا هرکدام از اجزا و قطعات آن را به صورت مجزا طراحی کرد .این کار در محیط
قطعه صورت می گیرد .نقطة شروع کار در این محیط یک ترسیم ساده یا اسکچ است که از آن در عملیات
مدل سازی استفاده می شود.
محیط مونتاژ ( :)Assemblyبعد از این که قطعات به صورت مجزا طراحی شدند ،آنها را وارد محیط مونتاژ
می کنیم و با اعمال قیدهای مونتاژ روی هم سوار می کنیم.
محیط نقشه کشی ( :)Drawingدر این محیط عالوه بر توانایی ترسیم نقشه ها می توان از قطعات و
مجموعه های دو محیط قبلی استفاده کرد و از آنها نقشه های استاندارد تهیه نمود.
سالیدورکز همچنین دارای مجموعة کاملی از قطعات استاندارد است که می توان از آنها در مونتاژ و نقشه کشی
استفاده کرد.
نسخة مورد استفاده در آموزش این کتاب  2018است اما با نسخه های قبلی نیز می توان بدون هیچ محدودیتی
این آموزش را پیش برد .سیستم موردنیاز برای اجرای این نسخه سالیدورکز ،ویندوز  ،10ویندوز  8.1و ویندوز
 7با سرویس پک  ۱همگی  64بیتی است.
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روند مدل سازی در نرم افزارهای CAD

هــر مجموعــه مکانیکــى از تعدادی قطعه (و احیاناً زیرمجموعه) تشکیل شده اسـت .هر زيرمجموعه دارای
يك يا چند قطعه اســت .قطعات نیز از تعدادی عملیات طراحــى ،كه به آنها فیچر ( )Featureیا نمایه
گفته می شود ،درست شده اند .در هر قطعه حتماً حداقل يك فیچر وجود دارد .طرح های دوبعدی یا اسکچ
( )Sketchنقطه شروع مدل سازی قطعات و مجموعه هاست .در نمودار زیر ارتباط کلی بخش های مختلف در
نرم افزارهای  CADدیده می شود.
اسکچ
فیچر
قطعه
پرینتر سهبعدی

مجموعه مونتاژی
نقشه
شکل 2

روند کلی مدل سازی قطعات در نرم افزارهای  CADو به خصوص سالیدورکز به شرح زیر می باشد:
1ـ انتخاب صفحه طراحی
2ـ ترسیم اسکچ
3ـ قیدگذاری و اندازه گذاری اسکچ
4ـ ایجاد فیچر اصلی
  5ـ ایجاد فیچرهای تکمیلی (تکرار مراحل  ۱تا )۴
فعالیت 1

با جست وجو در منابع اطالعاتی و به خصوص اینترنت پنج نرم افزار مدل سازی را نام ببرید و تفاوت آنها
را با نرم افزار اتوکد که قب ً
ال یاد گرفته اید شرح دهید.

روش های اصلی مدل سازی در نرم افزارهای CAD
مدل سازی صلب نوعی شبیه سازی قطعه واقعی در رایانه است .بعد از این که قطعه در رایانه مدل شد می توان
مانند یک قطعه واقعی با آن برخورد کرد .برای مدل کردن یک قطعه روش های محدودی وجود دارد .در
تمام این روش ها یک شکل دوبعدی ترسیم می شود و به طرق مختلف به آن حجم داده می شود .روش های
مدل سازی پایه که حجم اصلی قطعه را تشکیل می دهد عبارت اند از:
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برجسته سازی یا اکسترود ()Extrude
در این روش اسکچ با اندازه ای مشخص به یک
سمت یا به صورت دوطرفه برجسته می شود.
اکسترود در فیچرهای تکمیلی میتواند برجسته
یا فرورفته باشد .به عبارت دیگر میتواند موجب
افزایش حجم و یا کاهش حجم مدل شود.

شکل ۳

دوران یا ری ولو ()Revolve
در این روش اسکچ حول یک محور با زاویه ای
مشخص دوران می یابد و حجم اصلی قطعه را
تشکیل می دهد .ری ولو هم مانند اکسترود در
فیچرهای تکمیلی می تواند پر یا خالی باشد.
یک فیچر پر به حجم قطعه افزوده می شود
و با آن جمع می شود اما یک فیچر خالی از
حجم قطعه می کاهد.
شکل ۴

حرکت در یک مسیر یا سوئیپ()Sweep
اسکچ در مسیری مشخص حرکت می کند و
مدل قطعه را ایجاد می نماید .مسیر (اسکچ
بازی که بهعنوان مسیر انتخاب میشود)
میتواند یک خط ساده و یا یک شکل سهبعدی
پیچیده باشد.
شکل ۵

حجم بین مقاطع یا الفت ()Loft
میتوان اسکچهای متعددی را که مقاطع مختلف
یک قطعه هستند ،در صفحات فضایی مربوطه
ترسیم کرد و با پرکردن فضای بین آنها ،مدل
قطعه را ایجاد نمود.
شکل ۶
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بعد از این که حجم اصلی قطعه یا فیچر اصلی ایجاد شد باید باتوجه به هندسه قطعه ،فیچرهای تکمیلی را
اجرا نمود .فیچرهای تکمیلی یا همین چهار روش اصلی مدل سازی هستند و یا ترکیبی از اینها ،که تحت نام
ابزارهای مشخص در نرم افزارهای مختلف ارائه می شوند؛ مث ً
ال  Filletبرای گردکردن گوشه ها و یا  Holeبرای
ایجاد سوراخ کاری های مختلف روی مدل قطعه.
در شکل زیر مراحل مدل سازی یک قطعه نمایش داده می شود.

شکل ۷
فعالیت 2

برای هر یک از چهار روش اصلی مدل سازی دو قطعه را مثال بزنید و نحوة مدل سازی آن را شرح دهید.

تجزیه و تحلیل احجام مرکب
احجام مرکب از احجام ساده تشکیل یافته اند .قبل از مدل سازی یک قطعه باید به خوبی آن را تجزیه و تحلیل
نمود و احجام ساده تشکیل دهنده آن را تشخیص داد.
ترکیب احجام می تواند به صورت جمع ،تفریق و یا اشتراک باشد .در شکل زیر جمع و تفریق احجام ساده ای
که شامل استوانه و مکعب مستطیل است و ترکیب آنها را مشاهده می کنید.
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شکل ۸

احجام ساده و تشکیل دهندة یک حجم مرکب عالوه بر احجام سادة هندسی ،می تواند احجامی باشد که با
روش های اصلی مدل سازی ایجاد می شوند .در شکل زیر حجم نهایی ترکیبی است از احجامی که با روش های
متداول ایجاد شده اند.

شکل ۹
فعالیت 3

90

نام عملیات مدل سازی حجم فوق را بنویسید و اسکچ هر کدام را در یک برگ  A4به صورت دستی
ترسیم کنید.
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رابط کاربر نرم افزار سالیدورکز
با اجرای اغلب نرم افزارها با رابط کاربر یا اینترفیس ( )Interfaceآن مواجه می شویم .ابزارها و دستورهای
مختلف در بخش های مختلف این رابط گرافیکی تعبیه شده است که برای تسلط بر نرم افزار باید به خوبی با
این بخش ها آشنا شد .تصاویر زیر محیط نرم افزار سالیدورکز را در حالی که یک مجموعه مونتاژی باز است
نشان می دهد.

شکل ۱۰

 1نوار منو( :)Menu Barشامل ابزارهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و منوهای استاندارد
سالیدورکز.
 2نوار ابزار( :)Toolbarsدر نسخه های جدید اغلب ابزارها و فرامین در مدیریت فرمان موجود است و
نوارهای ابزار به صورت پیش فرض پنهان هستند.
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 3مدیریت فرمان( :)Command Managerاین بخش که مانند ریبون در اتوکد عمل می کند ،دارای
ابزارهایی است که نسبت به عملیات جاری حساس است و به صورت خودکار متناسب با آن عوض می شود.
 4مدیریت پیکربندی :برای ایجاد ،انتخاب و مشاهده پیکربندی های مختلف از قطعات و مونتاژ از این
بخش استفاده می شود.
 5مدیریت ویژگی ها :تغییر ویژگی های عمومی و هندسی و همچنین انتخاب گزینه های مختلف ابزار
جاری در این بخش انجام می شود .زمانی که ابزاری فعال می شود ،مدیریت ویژگی های آن ابزار جایگزین
درخت طراحی در سمت چپ صفحه می شود.
 6نمودار سلسله مراتبی :با انتخاب بخشی از مدل ،تمام عناصر قبل و بعد از آن در یک نمودار
سلسله مراتبی تا مدل قطعه یا مجموعه ،در این بخش نمایش داده می شود.
 7فیلتر انتخاب :این ابزار به کاربر امکان می دهد تا در درخت طراحی عملیات یا جزء خاصی را
جست وجو کند.
 8درخت طراحی( :)Design Treeهر عملیاتی (فیچر ،اسکچ و )...که در محیط قطعه ،مونتاژ یا
نقشه کشی اجرا شود به ترتیب در این بخش نمایش داده می شود .با مشاهدة این درخت طراحی می توان به
آسانی نحوة مدل سازی قطعه را مشاهده و درک کرد.
 9نوار وضعیت( :)Status Barدر این بخش اطالعاتی متناسب با عملکرد در حال اجرا نمایش داده
می شود.
10
11
12

13

14

شکل ۱۱
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 10نوار ابزار دید( :)View Toolbarکلیه ابزارهای موردنیاز برای ناوبری و مشاهدة مدل در این نوار
شفاف قرار دارد.
 11نوار جستوجو :در این کادر میتوان ابزارهای موردنیاز را مانند خط فرمان اتوکد جستوجو و اجرا کرد.
 12منوی راهنما :در این منو روش های دسترسی به کتاب های راهنمای سالیدورکز هم به صورت آنالین
و هم به صورت آفالین تعبیه شده است .با کمی ممارست و آشنایی نسبی با زبان انگلیسی می توان از ابزار
 SOLIDWORKS Tutorialsبه صورت خودآموز استفاده کرد.
 13قاب وظیفه( :)Task Paneدسترسی به منابع سالیدورکز از جمله کتابخانه های اجزای استاندارد و
عناصر طراحی و درگ کردن آنها به محیط گرافیکی استفاده کرد.
 14پنجره گرافیکی :نمایش مدل ،مونتاژ و نقشه ها و اجرای عملیات بر روی آنها در این پنجره صورت
می گیرد.

تغییر نما و نحوة نمایش مدل
برای تغییر نما و نحوة نمایش مدل در پنجرة گرافیکی روش های مختلفی وجود دارد .هر کاربر به سلیقه خود
می تواند از هر کدام از روش ها استفاده کند.
الف) نوار ابزار  :Viewدر سالیدورکز بسیاری از ابزارهای تغییر نما و نمایش مدل در نوار ابزار  Viewباالی
پنجرة گرافیکی در دسترس هستند.

شکل ۱۲

 Zoom to Fitمدل را متناسب با ابعاد صفحه نمایشگر بزرگ یا کوچک می کند.
 Zoom to Areaمدل را به اندازة کادری که کاربر ترسیم می کند بزرگ می کند.
 Previous Viewنمای قبلی را برمی گرداند.
 Section Viewنمایش مدل به صورت برش خورده با انتخاب یک یا چند صفحه اصلی.
 View Orientationبا اجرای این ابزار مدل در داخل یک جعبة دید نمایش داده می شود که می توان
با انتخاب وجوه این جعبه نماهای مدل و با انتخاب گوشه های آن تصاویر مجسم آن را نمایش داد .فشردن
کلید  Spaceدر صفحه کلید این ابزار را اجرا می کند.

شکل ۱۳
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با کلیک بر روی مثلث تیره کنار این آیکن پنجرة کوچکی نمایش داده می شود که می توان در آن نماهای
استاندارد را انتخاب کرد .در این پنجره عالوه بر نماهای استاندارد سه نوع تصویر مجسم ایزومتریک ،دیمتریک
و تریمتریک قابل انتخاب است .چهار آیکن ردیف پایین نیز تعداد دریچه های دید را تعیین می کند .یعنی
می توان همزمان نماهای روبه رو ،جانبی ،افقی و تصویر مجسم مدل را نمایش داد.
 Display Styleسبک نمایش مدل با این ابزار قابل انتخاب است .می توان مدل را به صورت سیمی
(وایرفریم) یا سایه پردازی رنگی ،با خطوط ندید و یا بدون آن نمایش داد.

شکل ۱۴

ب) ماوس :ماوس در تغییر دید مدل دارای عملکردهای مختلفی است از جمله:
چرخش چرخ (اسکرول) ماوس باعث زوم به داخل یا زوم به خارج می شود.
نکته

در سالیدورکز جهت چرخش چرخ ماوس برعکس اتوکد است .برای تغییر آن می توان از منوی
 Tools > Options > System Options > Viewگزینه Reverse mouse wheel zoom
 directionرا تیک زد.
درگ کردن چرخ ماوس همراه با  Shiftنیز عملکرد زوم را دارد (چه تفاوتی با اسکرول دارد؟).
درگ کردن چرخ ماوس همراه با  Ctrlموجب جابه جایی ( )Panمدل در صفحه می شود.
درگ کردن چرخ ماوس به تنهایی موجب چرخش مدل می شود.
دبل کلیک چرخ ماوس عملکرد  Zoom to Fitرا اجرا می کند.

نکته

برای چرخش مدل حول یک گوشه ،لبه یا صفحه ،ابتدا با چرخ ماوس روی آن قسمت کلیک کنید
سپس با همان دکمه درگ کنید.

درگ کردن دکمه سمت راست ماوس عملکردی به نام  Gestureدارد .در این حالت تعدادی ابزار به صورت
دایره ای در اطراف نشانگر ماوس نمایش داده می شود که می توان آنها را انتخاب کرد .با این روش می توان در
محیط مدل سازی نماهای مختلف یا تصویر مجسم را احضار کرد .مث ً
ال ترسیم یک خط اریب فرضی به سمت
باال سمت راست با دکمه سمت راست ماوس موجب احضار تصویر مجسم می شود.
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شکل ۱۵
نکته

ابزارهای  Mouse Gestureدر محیط اسکچ ،قطعه ،مونتاژ و نقشه کشی متفاوت است .تعداد
این ابزارها به صورت پیش فرض  4است .با استفاده از منوی Tools > Customize > Mouse
 Gesturesمی توان تعداد و نوع ابزارهای مورد استفاده در این عملکرد را تعیین کرد.
ج) منوی  Viewو نماد سیستم مختصات :روش های دیگری نیز برای تغییر نما و نمایش مدل وجود دارد
از جمله :استفاده از ابزارهای موجود در منوی  Viewیا استفاده از کلیدهای میانبر مانند  z، fو . ...همچنین
با کلیک کردن روی محورهای نماد سیستم مختصات نیز می توان نمای موردنظر را نمایش داد.

فعالیت 4

فایل  aw_anchor_plateیا فایلی مشابه را از مسیر زیر:
\C:\Users\Public\Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS2018\samples
tutorial\cosmosxpress

باز کنید.

شکل ۱۶

الف ـ این مدل را در نماهای استاندارد و همچنین تصویر مجسم های مختلف نمایش دهید.
ب ـ یک بار به صورت آزاد و یک بار حول یکی از لبه های عمودی آن را بچرخانید.
ج ـ مدل این قطعه را با سبک های مختلف سیمی (وایرفریم) و سایه پردازی نمایش دهید.
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ترسیم اسکچ
قبل از ترسیم اسکچ دقت کنید که واحد ترسیم مطابق با
تصویر زیر میلیمتر باشد .با استفاده از منوی
Tools > Options > Document Options > Units

نیز میتوان واحد ترسیم را تغییر داد.
شکل ۱۷

هشدار :وقتی سالیدورکز برای اولین بار اجرا می شود اگر واحد را به صورت صحیح انتخاب کنید دیگر
مشکلی برای انتخاب واحد نخواهید داشت.
مقایسه اسکچ با نقشه :در قطعاتی که دارای یک فیچر هستند اسکچ با نقشة قطعه تفاوت چندانی ندارد.
قطعات پیچیده از چندین فیچر ساخته می شوند .هر فیچر می تواند یک اسکچ مجزا داشته باشد و تغییری در
نمای قطعه ایجاد کند .در این قطعات دیگر اسکچ و نقشه قطعه یکسان نخواهد بود .به طورکلی می توان گفت
که اسکچ شکلی ساده است که می تواند بخشی از مدل را تعریف کند .نقشه نسبت به اسکچ پیچیده تر است
و کل قطعه را تعریف می کند .کاربرد اسکچ و نقشه نیز متفاوت است .در جدول زیر برای اسکچ و نقشه چهار
ویژگی بنویسید و حداقل دو مورد از تفاوت ها و شباهت های آنها نیز ذکر کنید.
نقشه

اسکچ

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

شباهت ها:
1ـ
2ـ
تفاوت ها:
1ـ
2ـ

ترسیم اسکچ نقطة شروع مدل سازی است .فرایند کلی ترسیم اسکچ به قرار زیر است:
 1در محیط قطعه یک صفحه طراحی یا یکی از سطوح تخت مدل را انتخاب کنید( .این مرحله را می توان
قبل یا بعد از مرحله  ۲انجام داد).
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 2برای این که حالت اسکچ فعال شود از یکی از روش های زیر استفاده کنید:
Sketch
الف) انتخاب ابزار
ب) اجرای یکی از ابزارهای ترسیم مانند خط ،دایره یا مستطیل
پ) اجرای یکی از فیچرها مانند اکسترود یا ری ولو
 3ترسیم اسکچ
 4قیدگذاری هندسی و ابعادی

نکته

سه صفحة طراحی  RightـTopـ  Frontبه صورت پیش فرض وجود دارد .انتخاب این صفحات در
درخت طراحی نیز مقدور است.

اسکچ می تواند یک شکل ساده مانند یک دایره باشد و یا یک شکل پیچیده و پر از خط و کمان .هر چه
اسکچ ها ساده تر باشند تعداد عملیات مدل سازی بیشتر می شود .به طور کلی توصیه می شود به جای اسکچ های
پیچیده از اسکچ های ساده تر استفاده کنید .زیرا یک اسکچ ساده را می توان به راحتی ترسیم کرد ،قیدگذاری
و اندازه گذاری کرد ،ویرایش کرد و هندسه و ابعاد آن را فهمید.
در موقع رسم اسکچ بسیاری از قیدهای هندسی مانند افقی یا عمودی بودن یک خط ،به صورت خودکار به
اسکچ افزوده می شود .قیدگذاری دستی در ادامه توضیح داده می شود.

ابزارهای ترسیمی
ابزارهای ترسیم در نرم افزارهای نقشه کشی و طراحی یکسان
است اما ممکن است برخی ابزارها در یک نرم افزار و یا نحوة
اجرای آن با نرم افزارهای دیگر کمی متفاوت باشد .بسیاری از
ابزارهای ترسیم در کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای سال دهم
یاد گرفته اید .برای یادآوری و تفاوت های اجرای ابزار  Lineبا
مثال زیر توضیح مختصری برای آن ارائه می شود.
اسکچ این قطعه در نمای روبه رو کشیده می شود .بنابراین
ابزار  Sketchرا فعال کنید و صفحه طراحی  Frontرا انتخاب
کنید .جهت دید موازی با صفحه روبه رو تغییر می کند.
شکل ۱۸
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نکته

ابزارهای مهم ترسیم اسکچ در ریبون یا مدیریت فرمان و در بخش اسکچ قرار دارد .البته در منوی
 Tools > Sketch Entitiesنیز تمامی ابزارهای ترسیم اسکچ موجود است .در همین منو و بخش
 Sketch Toolsنیز تمامی ابزارهای ویرایش اسکچ قرار دارد.

 :Lineبرای ترسیم این اسکچ ابزار  Lineرا که با کلید میانبر ( )Lنیز قابل اجراست فعال کنید؛ نشانگر
ماوس به شکل یک مداد ( ) تبدیل می شود .کل این اسکچ با ابزار  Lineترسیم می شود .ابعاد اسکچ
نزدیک به ابعاد واقعی قطعه است اما دقیق نیست.

6

5

4

3

2

1

 1نشانگر را به نقطه مبدا نزدیک کنید .به محض این که این نقطه رنگی شد کلیک کنید.
 2نشانگر ماوس را به سمت راست ببرید و زمانی که عدد کنار نشانگر به  ۲۴نزدیک شد کلیک کنید .دقت
کنید شکل قید افقی (ـــ) دیده شود.
 3نشانگر ماوس را به سمت باال ببرید و زمانی که عدد نزدیک به  30شد کلیک کنید .دقت کنید شکل
قید عمودی دیده (|) شود.
 4نشانگر ماوس را روی خط عمودی برده و بدون این که کلیک کنید بعد از رنگی شدن خط ،به آرامی به
باال و سمت چپ ببرید تا یک نیم دایره در راستای خط عمودی ترسیم شود .دقت کنید تا خط چین افقی از
نقطه شروع کمان و خط چین عمودی در راستای نقطه مبدا نمایش داده شود.
 5نشانگر را به سمت پایین و نقطه مبدا نزدیک کنید .به محض این که این نقطه رنگی شد کلیک کنید.
به محض بسته شدن شکل ،داخل آن رنگی می گردد و ابزار  Lineآماده ترسیم یک خط جدید می شود.
 6برای خروج از محیط اسکچ و برگشت به محیط مدلسازی روی آیکن فلش مانند آبی رنگ در گوشه باال
سمت راست کلیک کنید.
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نکته

فعالیت 5

با اجرای هر ابزاری از جمله ابزار  Lineپنجره مدیریت ویژگی ها در سمت چپ صفحه نمایش داده
می شود .در مورد ابزار  Lineمی توان ویژگی های خط ترسیمی از جمله افقی یا عمودی بودن ،زاویه،
اندازه ،نوع خط از نظر اصلی یا ساختاری بودن ،و همچنین تعیین نقطة شروع خط در وسط آن تعیین
کرد.

اسکچ مثال فوق را به ترتیب شرح داده شده ترسیم کنید.
 :Circleدر سالیدورکز دو روش برای ترسیم دایره تعبیه شده است :روش معمول ترسیم دایره ،با
تعیین نقطه مرکز و شعاع و دایره سه نقطه ای با تعیین سه نقطه روی دایره.
 :Rectangleبرای ترسیم مستطیل و
متوازی االضالع از این ابزار استفاده می شود .این
ابزار حالت های مختلفی دارد که با تعیین دو یا سه
نقطه می توان مستطیل یا متوازی االضالع موردنظر
را ترسیم کرد .این حالت ها و ترتیب تعیین نقاط در
شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل ۱۹

شکل ۲۰

 :Arcدر سالیدورکز برای ترسیم کمان سه روش تعبیه شده است که ترتیب تعیین نقاط در شکل
زیر نمایش داده شده است.

شکل ۲۱
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 :Slotدر سالیدورکز برای ترسیم
شیارهای خطی و قوس دار ابزاری خاص وجود
دارد که می توان از آن در چهار حالت رو به رو
برای رسم انواع شیارها استفاده کرد .به
ترتیب
ِ
انتخاب نقاط در حالت های مختلف رسم شیار
دقت کنید.

شکل ۲۲

 :Polygonبه صورت پیش فرض می توان با استفاده از این ابزار و با تعیین مرکز و یک گوشه ،یک
شش ضلعی ترسیم کرد .می توان تعداد اضالع را در بخش  Parametersدر پنجره مدیریت ویژگی ها تعیین
کرد.
فعالیت 6

با اجرای ابزارهای  Spline, Ellipse, Point, Fillet, Chamferو  ،Textروش اجرای آنها را توضیح
دهید.
 :Trimدر سالیدورکز  Trimحالت های مختلفی دارد که می توان با
استفاده از آنها ،خطوط و کمان ها یا بخشی از آنها را حذف کرد یا امتداد داد.
الف)  :Power Trimمی توان به سادگی روی آن بخش هایی از اسکچ که
می خواهید حذف شوند درگ کنید .در شکل زیر این عملکرد نشان داده شده
است.

شکل ۲۴
نکته
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شکل ۲3

در این حالت با کلیک کردن روی یک موضوع می توان آن را تا یک موضوع دیگر امتداد داد؛ بخشی
از آن را که با یک موضوع دیگر برخورد دارد حذف کرد و یا با کلیک در یک فضای خالی طول آن
را تغییر داد.
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ب)  :Cornerبا انتخاب دو موضوع می توان آنها را به هم رساند و یا بخش های اضافی آنها را حذف کرد.
ج)  :Trim Away Insideبا انتخاب دو موضوع می توان موضوعات بین آنها یا بخش داخلی موضوعاتی که
دو موضوع مرزی را قطع کرده باشند را حذف کرد.
د)  :Trim Away Outsideبا انتخاب دو موضوع می توان موضوعات بیرون آنها یا بخش بیرونی موضوعاتی
که دو موضوع مرزی را قطع کرده باشند را حذف کرد.
ه)  :Trim to Closestبا این ابزار می توان هر موضوع یا بخشی از آن را تا نزدیک ترین مرز حذف کند .برای
کسانی که با اتوکد آشنا هستند شاید این حالت کاربرد بیشتری داشته باشد.
نکته

عملکرد حالت  Trim to Closestمانند عملکرد  Trimدر اتوکد است.
 :Extendبا این ابزار می توان موضوعات
انتخابی را تا نزدیک ترین مرز امتداد داد.
 : Convertبا این ابزار می توان بخش هایی از
مدل را به صورت خط و کمان در صفحة ترسیم تبدیل
کرد .بخش هایی که می توان برای تبدیل انتخاب کرد
عبارتند از لبه ها و وجوه مدل و اسکچ های خارج از
صفحه ترسیم.

شکل 25

 :Offsetبا این ابزار می توان لبه های مدل یا
موضوعاتی در اسکچ را به صورت موازی با فاصله ای
معین کپی کرد .موضوعات آفست شده یا موضوعات
اصلی می تواند به صورت خطوط ساختاری باشند.
تاثیر انتخاب گزینه های مختلف این ابزار در شکل
زیر نمایش داده شده است.
 :Mirrorابتدا موضوعات موردنظر را انتخاب
کنید سپس با کلیک کردن در بخش Mirror about
و فعال کردن آن خط تقارن را انتخاب کنید .برای
خط تقارن می توان از لبه های مدل یا صفحات مرجع
استفاده کرد.

شکل ۲۶
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فعالیت 7

با مشورت با همکالسی های خود و اجرای ابزار Dynamic
 Mirrorاز منوی  Tools > Sketch Toolsسعی کنید

عملکرد آن را درک کنید سپس آن را برای هنرآموز خود
توضیح دهید.

انتخاب موضوع
خط تقارن
شکل ۲۷

الگوها یا آرایه ها

الگوی خطی ( :)Linear Patternالگوی خطی می تواند در یک یا دو جهت دارای تعدادی عضو
با فواصل معین باشد .هر کدام از جهت ها می تواند زاویة مشخصی داشته باشد .مث ً
ال الگوی زیر در جهت اول
یعنی محور  Xبا زاویة صفر درجه دارای  ۳عضو با فاصله  20و در جهت دوم با زاویه  135درجه دارای ۲
عضو با فاصله  ۱۵است.

شکل ۲۸
نکته

فعالیت 8

با فعال کردن  Instances to Skipمی توان برخی از اعضای آرایه را حذف کرد.

به الگوی رو به رو توجه کنید .ابتدا پارامترهای
موردنیاز برای ترسیم را معین کنید سپس آن
را رسم نمایید.

شکل ۲۹
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الگوی دایره ای ( :)Circular Patternمرکز الگوی دایره ای به صورت پیش فرض مبدأ مختصات
است اما می توان مختصات  Xو  Yآن را وارد کرد و یا نقاط موجود در اسکچ و یا نقطه ای که با ابزار Point
ایجاد شده است را انتخاب کرد.
نکته

فعالیت 9

با راست کلیک روی اعضای یک الگو و انتخاب  Edit Circular Patternمی توان الگو را ویرایش کرد.

با اجرای ابزارهای  Scale, Rotate, Copy, Moveو  ،Stretchروش اجرای آنها را توضیح دهید .تفاوت
و شباهت این ابزارها با دستورهای مشابه در اتوکد را بنویسید.

اندازه گذاری اسکچ
ابزار اصلی اندازه گذاری در محیط اسکچ Smart Dimension ،است .انواع اندازه های یک اسکچ را می توان با
این ابزار درج کرد .موضوع انتخابی نوع اندازه گذاری را تعیین می کند .مث ً
ال با انتخاب دو خط ،چنان چه خطوط
با هم موازی باشند ،فاصله بین آنها و چنانچه متقاطع باشند ،زاویة بین آنها اندازه گذاری می شود .در جدول
زیر نوع اندازه گذاری در ارتباط با انتخاب موضوع نشان داده شده است.

موضوع انتخاب شده

خط

دایره

کمان

کمان و نقاط انتهایی آن

نوع اندازه گذاری

افقی ـ عمودی ـ هم راستا

قطری ـ خطی

شعاعی

طول کمان
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موضوع انتخاب شده
نوع اندازه گذاری
موضوع انتخاب شده
نوع اندازه گذاری

دو خط موازی

دو خط متقاطع

خط و نقطه

دو نقطه

فاصله عمودی

زاویه

فاصله عمودی

فاصله

دایره و خط

دو دایره

نقطه و خط محور

سه نقطه

فاصله ـ فاصله دوبرابر

زاویه

فاصله خط تا مرکز دایره فاصله بین مرکزهای دایرهها

بعد از انتخاب موضوع و تعیین محل درج متن اندازه ،پنجره کوچکی نمایش داده می شود که می توان عدد
اندازة موردنظر را در آن وارد کرد.

شکل ۳۰
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با کلیک کردن روی عدد اندازه های درج شده نیز می توان اندازه آنها را ویرایش نمود.
هشدار :اگر بعد از درج اندازة پنجره  Modifyنمایش داده نشد باید از مسیر
Options > System Options > General

گزینة  Input Dimension Valueرا تیک بزنید.
اندازه گذاری در اتوکد ابعاد موضوعات ترسیمی را نمایش می دهد اما در سالیدورکز اندازه گذاری ابعاد موضوعات
را تعیین می کند .به عبارت دیگر می توان شکل موردنظر را به صورت تقریبی ترسیم کرد سپس با اندازه گذاری
ابعاد آن را تصحیح نمود.
نکته

برای حذف صفرهای بعد از ممیز در اندازه های طولی (مث ً
ال  ،)50.00گزینه  Removeرا برای
Options>Document Properties>Dimension>Zeroes>Trailing Zeroes>Dimensions

انتخاب کنید.
بسیاری از کاربران اتوکد تمایل دارند که همزمان با ترسیم اسکچ اندازه های آن را وارد کنند .این ویژگی که در
اتوکد به آن ورود فعال اطالعات ( )Dynamic Inputمی گویند ،در سالیدورکز به صورت پیش فرض غیرفعال
است .برای فعال کردن آن باید گزینة  Enable on screen numericرا در مسیر > Tools > Options
 System Options > Sketchفعال کنید .با انتخاب گزینة  Sketch Numeric Inputاز منوی راست کلیک
نیز همین عملکرد را دارد .با فعالکردن این عملکرد موقع ترسیم موضوعات ترسیمی مث ً
ال خط ،کادری عددی
در کنار نشانگر ماوس ظاهر میشود که میتوان طول خط را در آن وارد کرد .برای درج اندازه همزمان با ترسیم
اسکچ نیز باید گزینة  Create Dimension only when value is enteredدر همان مسیر فعال کرد.

شکل ۳۱
نکته

با انتخاب موضوع و استفاده از گزینه  Auto Insert Dimensionدر نوار ابزار باالی منوی راست
کلیک (یا در نوار ابزار شفاف انتخاب موضوع) نیز می توان موضوعات را اندازه گذاری کرد.

شکل ۳۲
105

قیدگذاری اسکچ
قید قانونی است که یک جزء را وادار می کند تا حالت ،موقعیت ،راستا ،ارتباط یا اندازة خود را حفظ کند .قیدها
از درجات آزادی موضوعات می کاهند .به عبارت دیگر برای این که قطعه در حین مراحل مدل سازی دچار
تغییرات ناخواسته نشود باید اسکچ ها را کام ً
ال مقید کرد .در سالیدورکز از اسکچ هایی که مقید نشده باشند
نیز می توان در مراحل مدل سازی استفاده کرد اما به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
چرا قیدگذاری؟
شاید این سؤال به ذهن خطور کند که چرا باید اسکچ کام ً
ال مقید و تعریف شده باشد .به دو شکل زیر که ابعاد
و هندسة یکسانی دارد نگاه کنید .شکل سمت راست به صورت کامل قیدگذاری شده است اما شکل سمت چپ
فقط دارای قیدهای ابعادی و برخی قیدهای هندسی که نرم افزار به صورت خودکار اعمال کرده است ،می باشد.

شکل ۳۳

حال اگر به دالیلی مجبور به تغییر برخی اندازه ها شویم هندسة اسکچ چه تغییری می کند؟ در شکل زیر این
اسکچ ها را بعد از تغییر اندازه های  25و  30مشاهده می کنید.

شکل ۳۴
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افزایش ارتفاع در شکل سمت چپ موجب شده است که دایره و شیارها پایین تر از وسط جسم قرار بگیرد.
افزایش طول نیز در این شکل موجب شده است که طول اسکچ در باال و پایین با هم متفاوت شود.
پرسش :به نظر شما چه عامل یا قیدی موجب شده است که شکل سمت راست بعد از تغییر اندازه،
هندسة خود را حفظ کند؟
اندازه نیز نوعی قید است .چرا به جای قید گذاری هندسی ،اسکچ را با اندازه گذاری به صورت کامل تعریف
نکنیم؟ باز هم به شکل زیر نگاه کنید .در این شکل یک دایره در وسط یک مستطیل مدنظر است .شکل سمت
راست به صورت صحیح قیدگذاری شده است اما در شکل سمت چپ موقعیت سوراخ با استفاده از اندازه گذاری
در وسط مستطیل تعریف شده است.

شکل ۳۵

در اینجا هم با تغییر ابعاد مستطیل در اسکچ سمت راست مشکلی ایجاد نمی شود اما در اسکچ سمت چپ
باید موقعیت سوراخ را مجددا ً تعریف کرد( .چرا؟)
فرض کنید در قطعه ای تعداد زیادی سوراخ یکسان وجود دارد .اندازه گذاری تک تک این سوراخ ها کاری
اشتباه است .باید این قطعه را طوری طراحی کرد که با تغییر یک اندازه بتوان تمامی سوراخ ها را تغییر داد.
وقتی اسکچی با ابعاد و هندسة مناسب ایجاد کردید نباید اجازه دهید با تغییر یک جزء هندسه کلی اسکچ
به هم بخورد .بنابراین قیدگذاری صحیح می تواند ابعاد و هندسه مدل را در ویرایش های بعدی حفظ کند.

نکته

همیشه اسکچ را از نقطة مبدأ شروع کنید .اگر شکل متقارن است ،حتی المقدور نقطه مبدأ را در
وسط شکل قرار دهید.
بسیاری از قیدها موقع ترسیم اسکچ به صورت خودکار اعمال می شود .با کمی ممارست می توان اسکچ هایی
ترسیم کرد که نیاز کمی به قیدگذاری دستی داشته باشد .با اعمال هر قید به یک موضوع عالمت کوچکی
روی آن ظاهر می شود که نشان دهنده نوع قید اعمالی است.
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قیدگذاری دستی
شکل برای اعمال قید بر موضوعات هم می توان
ابتدا موضوعات موردنظر را انتخاب کرد و یا ابتدا ابزار
 Add Relationرا اجرا و سپس موضوعات را انتخاب
کرد.

شکل ۳۶

با استفاده از ابزار  Add Relationو انتخاب موضوعات
در مدیریت ویژگی ها ،قیدهای موجود و قیدهای قابل
اعمال بر موضوع انتخابی نمایش داده می شود .تصویر
زیر ویژگی های یک خط را نمایش می دهد .تنها قیدی
که بر این خط اعمال شده است قید مماس ()Tangent
است و قیدهای افقی(  ( ،)Horizontalعمودی (�Verti
 )calو فیکس ( )Fixنیز قابل انتخاب و اعمال هستند.

شکل ۳۷

یادآوری :برای انتخاب بیش از یک موضوع باید دکمه کنترل ( )Ctrlدر صفحه کلید را بگیرید.
نکته

با انتخاب موضوع اگر لحظه ای نشانگر ماوس را تغییر ندهید نوار ابزار شفافی ظاهر می شود که
قیدهای قابل اعمال را نمایش می دهد .این نوار ابزار در باالی منوی راست کلیک نیز قابل مشاهده
است.

شکل ۳۸
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انواع قیدهای هندسی
قیدهای هندسی را می توان بر یک یا چند موضوع ترسیمی یا اجزای مدل اعمال نمود.
شکل قید

نوع قید

نام قید

توضیح قید

قید افقی

Horizontal

این قید را میتوان بر یک یا چند خط اعمال کرد .با انتخاب دو نقطه نیز
میتوان قید افقیبودن بر آنها اعمال نمود .عالوه بر نقاط معمولی از نقطه
مبدأ مختصات ،نقاط مرکز ،انتها یا میانی نیز میتوان استفاده کرد.

قید عمودی

Vertical

این قید را نیز می توان مانند قید افقی بر خطوط و نقاط اعمال کرد.

قید همراستایی

Collinear

با این قید می توان دو خط را هم راستا کرد.

قید تعامد

Perpendicular

با این قید می توان دو خط را نسبت به هم عمود کرد.

قید توازی

Parallel

با این قید می توان دو خط را با هم موازی کرد.

قید مماس

Tangent

با این قید می توان یک منحنی (دایره ،کمان ،بیضی ،کثیرالمنحنی) را با
یک خط یا منحنی دیگر مماس کرد.

قید همراستایی منحنی

Coradial

با این قید می توان دو دایره یا کمان را هم مرکز و هم شعاع نمود.

قید هم مرکزی

Concentric

با این قید میتوان دو دایره یا کمان را هممرکز نمود .از نقطه ،گوشههای
مدل و لبههای گرد نیز میتوان برای هممرکزی استفاده کرد.

قید تساوی

Equal

با این قید می توان طول دو خط را برابر کرد .اگر این قید را روی دایره
یا کمان اعمال کنیم ،آنها هم شعاع می شوند.

قید انطباق نقطه
برخورد

Intersection

با این قید می توان یک نقطه را با محل برخورد دو خط منطبق کرد.

قید انطباق

Coincident

با این قید می توان یک نقطه را بر یک خط یا منحنی منطبق نمود.

قید انطباق نقطه میانی

Midpoint

با این قید می توان یک نقطه را با نقطة وسط یک خط منطبق کرد.

قید تقارن

Symmetric

با این قید می توان دو موضوع را نسبت به یک خط محور متقارن کرد.

قید تثبیت

Fix

می توان موقعیت یک نقطه ،خط یا کمان را با این قید تثبیت نمود.
طول خط یا کمانی که فیکس شده باشد را می توان تغییر داد.

قید ادغام

Merge

با این قید می توان دو نقطة انتهای موضوعات را با هم ادغام نمود و دو
موضوع را به هم متصل کرد.

قید تساوی طول کمان

Equal Curve
Length

با این قید می توان طول کمان ها را با هم یکسان کرد.
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در جدول زیر قیدهای قابل اعمال بر موضوعات انتخاب شده به صورت تصویری نشان داده شده است:

یک یا چند خط

خط و نقطه

خط و خط

نقطه و نقطه

کمان و کمان

کمان و نقطه

کمان و خط

نقطه و دو جزء متقاطع

دو جزء و خط محور
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حالت های مختلف اسکچ:
به تصاویر زیر دقت کنید .چه تفاوتی با هم دارند؟

شکل ۳۹

حالت های مختلف اسکچ در نوار وضعیت نمایش داده می شود .این حالت ها عبارتند از:
 :Fully Definedاگر اسکچ کام ً
ال تعریف شده یا مقید باشد آن را  Fully Definedمی نامند .چنین اسکچی
صفر درجه آزادی دارد و با تغییر یک اندازه ،اندازه های دیگر و هندسه آن به صورت ناخواسته تغییر نمی کند.
در سالیدورکز رنگ اسکچ  Fully Definedسیاه است.
نکته

با انتخاب ابزار  Fully Define Sketchمی توان بررسی و محاسبه اسکچ یا بخشی از آن را به
نرم افزار سپرد و قیدها و اندازه های موردنیاز را به صورت خودکار درج نمود.

شکل ۴۰

111

 :Under Definedاگر اسکچ کام ً
ال تعریف و مقید نشده باشد و دارای یک یا چند درجه آزادی باشد به آن
 Under Definedمی گویند .با افزودن اندازه یا قیدهای هندسی باید این اسکچ را  Fully Definedکرد.
رنگ اسکچ یا بخشی از آن که  Under Definedباشد آبی است.
 :Over Definedاگر اسکچ بیش از حد موردنیاز دارای قید یا اندازه باشد به آن  Over Definedگفته
می شود .قیدهای اضافی و یا قیدهایی که ناسازگار هستند را باید حذف کرد .اسکچ  Over Definedبه رنگ
زرد دیده می شود .قیدهای غیرقابل حل قرمز هستند.

شکل ۴۱
نکته

برای اصالح خودکار این اسکچ باید روی ابزار  Over Definedدر نوار وضعیت دابل کلیک کرد .در
پنجرة سمت چپ روی  Diagnoseکلیک کنید تا اسکچ را اصالح کرده و اصالحات را نمایش دهد.
برای پذیرش اصالحات روی  Acceptکلیک کنید.

شکل ۴۲

فعالیت10
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اسکچ شکل های صفحه بعد که هر کدام نمای اصلی یک قطعه هستند را ترسیم کنید و بعد از اندازه گذاری
و قیدگذاری به صورت مجزا ذخیره نمایید.
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شکل ۴۳
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فعالیت 11

اسکچ شکل های زیر را ترسیم کنید و بعد از اندازه گذاری و قیدگذاری به صورت مجزا ذخیره کنید.

شکل ۴۴
نکته

برای ترسیم اسکچ به نکات زیر توجه کنید:
 1اسکچ را از نقطه مبدأ شروع کنید.
 2برای خروج از اسکچ روی آیکن فلش در گوشه باال سمت راست (
) کلیک کنید و یا یکی
از فیچرها را اجرا کنید.
 3برای تغییر صفحه اسکچ روی آن در درخت طراحی راست کلیک کنید و  Edit Sketch Planeرا
انتخاب کنید.
 4برای تغییر اسکچ ترسیم شده روی آن در درخت طراحی راست کلیک کنید و  Edit Sketchرا
انتخاب کنید.
 5برای تغییر اندازههای اسکچ میتوان روی اسکچ کلیک کرده و روی متن اندازه مورد نظر کلیک کنید.
 6برای استفاده از یک اسکچ در فیچرهای مختلف روی آن راست کلیک کنید و  Showرا انتخاب
کنید تا اسکچ دیده شود .بعد از استفاده از آن می توان دوباره آن را پنهان ( )Hideکرد.
 7اسکچ باید حداقل یک محدوده بسته داشته باشد.
 8اسکچ باز برای مدل سازی صلب مورد استفاده قرار نمی گیرد و از آن می توان در مدل صفحه ای
استفاده کرد.
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مدل سازی با استفاده از اکسترود ()Extrude
از اکسترود برای بعد دادن به یک اسکچ (یا محدوده مشخصی از آن) استفاده می شود .به طور معمول اسکچ
در صفحه موردنظر ترسیم می شود سپس ابزار اکسترود اجرا می گردد .البته می توان ابتدا اکسترود را اجرا
نمود سپس صفحه موردنظر را انتخاب و اسکچ آن را ترسیم کرد.
اکسترود می تواند افزایشی یا کاهشی باشد .در حالت افزایشی بخشی به مدل افزوده می شود و در حالت
کاهشی بخشی از مدل کاسته می شود .در سالیدورکز از ابزارهای مجزایی برای اکسترود افزایشی (Extruded
 )Boss/Baseو کاهشی ( )Extruded Cutاستفاده می شود .البته فیچر اول یا فیچر پایه حتماً افزایشی است.

نکته

تمامی فیچرها عالوه بر مدیریت فرمان در منوی  Insert > Featuresنیز قابل دسترس است.

اکسترود کاهشی ()Extruded Cut

اکسترود افزایشی ()Extruded Boss/Base

اسکچ

شکل ۴۵

حجم اصلی اغلب قطعات با بعددادن به یک اسکچ ایجاد می شود .با اجرای اکسترود از محیط اسکچ خارج
شده و وارد محیط مدل سازی می شویم .همچنین پیش نمایشی از فیچر ایجاد شده با گزینه های پیش فرض
در نمای سه بعدی نمایش داده می شود.
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مرجع شروع اکسترود
تعویض جهت
مرجع پایان اکسترود
راستای اکسترود
عمق یا ارتفاع اکسترود
زاویة باریک شدن
تعویض جهت باریک شدن
جهت دوم اکسترود
اکسترود دیواره ای یا نازک

شکل 46

به صورت پیش فرض و در حالت ساده با واردکردن عددی به عنوان
عمق یا ارتفاع ( )Depthدر بخش  Direction 1می توان اسکچ را
اکسترود نمود .توجه داشته باشید که ممکن است تمام گزینه های
اکسترود در اولین فیچر قابل دسترس نباشد .با درگ کردن میلة
راهنما در مدل نیز می توان عمق یا ارتفاع اکسترود و جهت آن را
تعیین کرد.

شکل ۴۷

حالت های مختلف پایان دهی اکسترود
عالوه بر تعیین عمق یا ارتفاع به صورت عددی در یک یا دو جهت،
حالت های دیگری نیز وجود دارد .در تصاویر رو به رو برخی از
حالت های مختلف پایان دهی همراه با تنظیمات آن برای اسکچ
مشخص شده نمایش داده شده است.
شکل ۴۸
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Through All

 Reverse Directionـ Blind

Blind

اکسترود سرتاسری تا انتهای قطعه

تغییر جهت در اکسترود

اکسترود یک طرفه با تعیین عمق

Up To Vertex

Up To Next

اکسترود تا یک صفحه مشخص

اکسترود تا اولین سطحی که اسکچ با
آن مواجه می شود

Up To Surface
اکسترود تا یک گوشه مشخص
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Direction Of Strucsion

Mid Plane

Offset From Surface

اکسترود مایل هم راستا با لبه ای مشخص

اکسترود دوطرفه متقارن

تعیین فاصله با صفحه ای مشخص

Direction 1 & Direction 2

اکسترود دوطرفه نامتقارن

نکته
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Draft – Draft Outward
معکوس کردن جهت زاویه باریک شدگی

Draft

فعال کردن زاویه باریک شدگی

با استفاده از منوی راست کلیک نیز می توان به گزینه های مختلف حالت های پایان دهی اکسترود
دست یافت.

پودمان  :3مدلسازي به كمك رايانه ()CAD

نکته

در اکسترود دوطرفه بر خالف  Mid Planکه ویژگی های هر دو سمت آن یکسان است می توان در هر
سمت گزینه های متفاوتی استفاده کرد .مث ً
ال در جهت  ۱اکسترود به صورت  Blindبا عمق  ۱۰و در جهت
 ۲با زاویه باریک شدگی  10درجه و  Up To Surfaceباشد.
حالت های مختلف شروع اکسترود:اکسترود از صفحه ترسیم اسکچ شروع می شود اما بنا به نیاز طراحی
می توان نقطة شروع آن را تغییر داد .حالت های مختلف شروع را می توان در بخش  Fromمشاهده کرد.
حالت پیش فرض  Sketch Planeاست .در تصاویر زیر حالت های دیگر شروع برای یک اکسترود یک طرفه
به عمق مشخص نمایش داده شده است.

Offset

Vertex

شروع از یک فاصلة مشخص نسبت به
صفحة ترسیم اسکچ

شروع از یک گوشة مشخص

Surface/Face/Plane
شروع از یک صفحة مشخص

اکسترود دیواره ای یا نازک
می توان با فعال کردن گزینة  Thin Featureبه جای بعددادن به کل یک ناحیه تنها لبه های اسکچ را با یک
ضخامت دیواره ای مشخص نمود .ضخامت می تواند در یک سمت لبه های اسکچ قرار گیرد و یا به صورت
دوطرفه متقارن و نامتقارن در دو سمت لبه ها ضخامت مشخصی را تعیین کرد .فعال کردن گزینه Cap ends
نیز موجب افزودن سرپوش با ضخامتی مشخص به اکسترود می شود .تصاویر زیر حالت های مختلف اکسترود
دیواره ای یا نازک را نمایش می دهند.

OneـDirection

Reverse Direction

Mid Plane

یک طرفه با ضخامت مشخص

تعویض جهت

ضخامت دوطرفه متقارن

Cap ends

افزودن سرپوش با ضخامت مشخص

Twoـ  Direction

ضخامت دوطرفه نامتقارن
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هشدار :ضخامت سرپوش به ارتفاع اکسترود افزوده نمی شود بنابراین نباید ضخامت سرپوش از نصف ارتفاع
اکسترود بیشتر باشد.
نکته

فعالیت 12

اگر اسکچ بازی برای اکسترود انتخاب شود به صورت پیش فرض گزینه  Thin Featureفعال می گردد.

احجام زیر را با استفاده از ابزارهای اکسترود افزایشی و کاهشی مدل سازی کنید.

شکل ۴۹
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پودمان  :3مدلسازي به كمك رايانه ()CAD

مدل سازی احجام دوار ()Revolve
یکی دیگر از روش های بعددادن به اسکچ ،دوران آن حول یک محور است .دوران می تواند یک دور کامل (360
درجه) یا بخشی از یک دور باشد.

شکل ۵۰

دوران نیز مانند اکسترود می تواند به صورت افزایشی ( )Revolved Boss/Baseیا کاهشی
( )Revolved Cutباشد .البته فیچر اول یا پایه حتماً افزایشی است.
نکته

عالوه بر خط محور از لبه های مدل و خطوط اسکچ نیز می توان به عنوان محور دوران استفاده کرد.

محور دوران
تعویض جهت
نوع دوران یا مرجع پایان
زاویه دوران
جهت دوم دوران

دوران دیواره ای یا نازک

شکل 51

اغلب گزینه های  Revolveبا گزینه های اکسترود یکسان است و نیازی به توضیح دوباره ندارد.
فعالیت 13

احجام زیر را با استفاده از ابزارهای اکسترود و/یا ری ولو مدل سازی کنید.
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شکل ۵۲
فعالیت 14

یک حجم دوار مانند گلدان را به سلیقه خود طراحی و
مدل سازی کنید.

شکل ۵۳

راهنمایی :برای خالی شدن داخل گلدان می توانید از یک اسکچ باز به روش  Thin Featureاستفاده کنید.

مدل سازی با استفاده از اکسترود پروفیل در یک مسیر ()Sweep
این روش مدلسازی که با استفاده از ابزار Swept
 Boss/Baseانجام میشود ،نیاز به دو اسکچ

مختلف دارد که اسکچ پروفیل باید عمود بر اسکچ
مسیر باشد .چنانچه از حالت Circular Profile
استفاده کنید ،دیگر نیازی به ترسیم اسکچ پروفیل
نیست و تنها باید قطر دایره پروفیل را تعیین کنید.
مسیر میتواند یک اسکچ باز یا بسته باشد .پروفیل
حتماً باید اسکچ باشد اما از لبههای مدل میتوان
به عنوان مسیر استفاده کرد.
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پروفیل اسکچ
پروفیل بدون اسکچ (دایره ای)
پروفیل
مسیر
اسکچ پروفیل

شکل ۵۴

پودمان  :3مدلسازي به كمك رايانه ()CAD

شکل ۵۵
نکته

الزم نیست پروفیل با مسیر تماس داشته باشد اما باید در صفحه عمود بر آن باشد .در مسیر باز،
صفحة ترسیم پروفیل باید در نقطة شروع یا پایان مسیر باشد .چنان چه مسیر در دو طرف پروفیل
ادامه داشته باشد ،سه گزینة تصویری در پنجرة سمت چپ افزوده می شود که می توان یک سمت
مسیر یا دو طرف آن را انتخاب کرد.

شکل ۵۶

تغییر جهت پروفیل در مسیر
به صورت پیش فرض پروفیل متناسب با مسیر تغییر جهت می دهد
( )Follow Pathاما می توان پروفیل را وادار کرد که در مسیر تغییر
جهت ندهد ( .)Keep Normal Constantتصاویر زیر مقایسه این دو
حالت را نشان می دهد.

Follow Path

Keep Normal Constant

شکل ۵۷

چرخش پروفیل در مسیر
میتوان پروفیل را وادار کرد تا در طی مسیر دور خودش بچرخد .برای
استفاده از این گزینه باید در بخش  Profile Twistگزینة Specify
 Twist Valueرا انتخاب کرد و زاویة چرخش را وارد نمود.

شکل ۵۸

123

ایجاد صفحه کاری عمود بر مسیر
در مواقعی که نیاز به ترسیم در صفحه ای غیر از
صفحات اصلی و صفحات مسطح مدل است و یا برای
پایان دادن به عملیات مدل سازی نیاز به سطح تعریف
شده ای باشد ،از صفحات کاری استفاده می کنیم.
این صفحات کام ً
ال پارامتریک و در هر مرحله ای
قابل ویرایش است .برای ایجاد صفحات کاری از ابزار
 Planeدر زیرمجموعه Reference Geometry
استفاده می شود.
برای تعریف یک صفحه نیاز به دو یا سه پارامتر است.
برای تعریف صفحة عمود بر یک مسیر باید ابتدا نقطة
فعالیت 15

قطعه زیر را مدل سازی کنید.

شکل ۶۰

مدل سازی بین مقاطع ()Loft
شروع مسیر و سپس خود اسکچ مسیر انتخاب شود.
چنان چه دو یا چند مقطع در صفحات مختلف وجود
داشته باشد می توان با استفاده از ابزار Lofted Boss/
 Baseحجم بین آنها را مدل سازی کرد .مقطع می تواند
شامل اسکچ ،نقطه و یا وجوه مدل باشد.
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شکل ۵۹

پودمان  :3مدلسازي به كمك رايانه ()CAD

نکته

در مدل سازی بین مقاطع ترتیب انتخاب مقاطع اهمیت دارد و نتیجة آنها یکسان نیست.
Plane 2
Sketch 2
Sketch 1
Plane 1

شکل ۶۱

اگر الزم باشد که شرایط ابتدا و انتهای مدل بین مقاطع تغییر کند باید از بخش  Start / End Constraintsگزینة موردنظر
را انتخاب کرد و زاویه و طول مماس مقطع اول یا آخر مدل را تعیین نمود .تصویر زیر همان مدل بین مقاطع مثال باالست
که شرایط ابتدا و انتهای آن تغییر کرده است.

شکل ۶2

ایجاد صفحة کاری موازی با یک صفحه
با استفاده از ابزار  Planeمی توان صفحه ای موازی با صفحات
موجود یا سطوح تخت مدل (مث ً
ال صفحة  )Topو با فاصله ای معین
تعریف کرد .برای این کار بعد از اجرای ابزار  Planeابتدا روی مدل یا
در درخت طراحی صفحة موردنظر (در اینجا )Top Planeرا انتخاب
کنید سپس در بخش  Offset distanceفاصلة موردنظر را وارد کنید.
فعالیت 16

شکل ۶۳

قطعات صفحه بعد را مدل سازی کنید.
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شکل ۶۴

راهنمایی :در قطعه سمت راست که از مدل سازی بین مقاطع کاهشی استفاده شده است ،سه اسکچ دایره
به قطرهای  16و  30در صفحات مناسب ترسیم کنید و شرایط مقطع اول در مدل سازی بین مقاطع را به
 Normal To Profileتغییر دهید .طول مماس و زاویة مقطع اول  2میلی متر و صفر درجه است.

سوراخ کاری ()Hole
با اینکه بسیاری از سوراخ های ساده را می توان با ابزار اکسترود ایجاد کرد اما به دلیل اهمیت سوراخ کاری ،در
اغلب نرم افزارهای مدل سازی ابزار خاصی برای آن تعبیه شده است .با این ابزار می توان شیارها و سوراخ هایی
مطابق با سوراخ های ایجاد شده توسط ابزارهای ماشین کاری واقعی ایجاد کرد.
سوراخ کاری ساده ()Simple Hole
با این ابزار می توان سوراخ های استوانه ای در سطوح
تخت مدل ایجاد کرد .این ابزار در منوی > Insert
 Featureقابل دسترس است.
بعد از اجرای این ابزار باید سطحی که بناست سوراخ
شود انتخاب کنید تا گزینه های سوراخ کاری قابل
انتخاب شود .در سوراخ کاری ساده بعد از تعیین
مرجع شروع و انتهای سوراخ که در فیچر های قبل
توضیح داده شد ،باید عمق و قطر سوراخ تعیین کرد.
بعد از تأیید مشخصات سوراخ باید اسکچ زیرمجموعه
سوراخ را در درخت طراحی ویرایش کرد و موقعیت
دقیق سوراخ را مقید و اندازه گذاری کرد.

مرجع شروع سوراخ
مرجع پایان سوراخ
عمق سوراخ
قطر سوراخ

شکل 65
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پودمان  :3مدلسازي به كمك رايانه ()CAD

نکته

اسکچ هایی که کام ً
ال تعریف شده و مقید نباشند در درخت طراحی با پیشوند (ـ) نمایش داده
می شوند.
سوراخ کاری استاندارد ()Hole Wizard
این ابزار امکانات بیشتری برای طراحی انواع سوراخ های
استاندارد دارد .تمام ویژگی های سوراخ را می توان تعیین
کرد.
در بخش  Favoriteمی توان لیستی از سوراخ هایی
که بیشتر مورد استفاده قرار می دهید را تعریف کنید تا
راحت تر به آنها دسترسی داشته باشد.
در بخش  Positionsباید ابتدا صفحه سوراخ کاری
سپس موقعیت سوراخ را تعیین کنید .در موقعیت سوراخ
یک نقطه قرار داده می شود که می توان در همین مرحله
آن را مقید و اندازه گیری کرد.

نکته

در درخت طراحی برای این ابزار دو اسکچ
درنظر گرفته می شود که یکی از آنها اسکچ
شکل سوراخ و دیگری اسکچ موقعیت سوراخ
است.
شکل ۶۶

در بخش  Hole Typeباید نوع و شکل سوراخ یا شیار را انتخاب کنید .سپس استاندارد و تیپ سوراخ را
مشخص کنید .در ردیف اول سوراخ ساده ،سوراخ با خزینه مخروطی و سوراخ با خزینة استوانه ای قرار دارد.
در ردیف وسط
متناسب با نوع و استاندارد سوراخ گزینه هایی برای تعیین مشخصات سوراخ در بخش Hole Specifications
قابل دسترس است.
در بخش  End Conditionنیز باید مرجع پایان سوراخ را تعیین کنید.
ویژگی سوراخ های استاندارد متناسب با نوع اتصالی است که در داخل سوراخ قرار می گیرد .برای تعریف
پارامترهای سوراخ توسط کاربر باید گزینة  Show custom sizingرا تیک بزنید و اندازه های سوراخ را
خودتان مشخص کنید.
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ایجاد سوراخ رزوه دار :برای ایجاد
سوراخ رزوه دار باید در Hole Wizard
گزینة  Straight Tapرا انتخاب کنید.
در این حالت باید استاندارد موردنظر را
انتخاب و تیپ سوراخ نیز Tapped hole
قرار دهید .در تصویر رو به رو مشخصات
یک سوراخ رزوه دار نشان داده شده است.
سوراخ رزوه دار

استاندارد سوراخ کاری
تیپ سوراخ

اندازة سوراخ

تعیین عمق سوراخ
تعیین طول رزوه
نمایش رزوه

نکته
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سوراخ های رزوه دار در نماگیری
به صورت استاندارد نمایش داده
میشوند.

شکل ۶۷

پودمان  :3مدلسازي به كمك رايانه ()CAD

گرد کردن لبه های مدل ()Fillet
نکته

در سالیدورکز گزینه های زیادی برای
گردکردن لبه های مدل وجود دارد اما
در اینجا صرفاً گردکردن ساده با شعاع
ثابت توضیح داده می شود.

بعد از اجرای فیچر  Filletباید لبه ها یا سطوح
موردنظر را انتخاب کنید و شعاع فیلت را نیز
در بخش  Radiusتعیین نمایید.
به صورت پیش فرض با انتخاب یک لبه ،تمام
لبه های مماس با آن نیز انتخاب می شوند.
درصورتی که منظور انتخاب یک لبه بدون
لبه های مماس با آن باشد باید گزینة Tangent
 propagationتیک نداشته باشد.

گردکردن ساده با شعاع ثابت
موضوع انتخاب شده
انتخاب لبه های مماس با لبة
انتخاب شده

شعاع فیلت
شکل ۶۸

 Tangent propagation

 Tangent propagation
شکل ۶۹

عالوه بر انتخاب لبه برای گردکردن می توان سطح و یا فیچر نیز انتخاب کرد .تصاویر زیر تأثیر انتخاب موضوع
در  Filletنمایش می دهد.
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لبه
سطح
فیچر

انتخاب لبه

انتخاب سطح

انتخاب فیچر

شکل ۷۰

پخ زدن لبه های مدل ()Chamfer
پخ متقارن  ۴۵درجه ()Distance Distance
پخ متقارن عالوه بر انتخاب گزینة  Symmetricتنها یک
پارامتر دارد .بعد از انتخاب لبه باید طول پخ را مشخص
کنید.
پخ نامتقارن با دو طول مختلف (Distance
)Distance

تعیین نوع پخ

در این نوع پخ باید گزینة  Asymmetricانتخاب کنید و
دو پارامتر طولی برای لبه های پخ تعیین نمایید.
پخ با تعیین طول و زاویه ()Angle Distance

انتخاب موضوع

در این نوع پخ باید پارامترهای طول و زاویة پخ را تعیین
نمایید.
پخ گوشه ()Vertex
پخ گوشه دارای سه پارامتر طولی است که هر کدام روی
یکی از لبه های تشکیل دهنده گوشه قرار می گیرد .البته
می توان با فعال کردن گزینة  Equal distanceتنها یک
پارامتر وارد کرد که در این صورت طول پخ روی تمامی
لبه ها یکسان است.
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تعیین پارامترهای پخ

شکل ۷۱

پودمان  :3مدلسازي به كمك رايانه ()CAD

نکته

در  Chamferنیز مانند  Filletمی توان عالوه بر لبه ،سطح و فیچر نیز انتخاب کرد.

پخ متقارن  45درجه

پخ نامتقارن با دو طول مختلف

پخ با تعیین طول و زاویة پخ گوشه
شکل ۷۲

فعالیت 17

احجام زیر را مدل سازی کنید.

شکل ۷۳

ایجاد الگوی خطی ()Linear Pattern
تکرار فیچر ها به صورت یک الگوی خطی در یک
یا دو جهت با استفاده از این ابزار صورت می گیرد.
عملکرد این ابزار مانند الگوی خطی در ترسیم
اسکچ است .بعد از اجرای این ابزار باید روی یک
یا دو لبه به عنوان جهت های اول و دوم کلیک
کنید .تعداد اعضا و فاصله بین آنها نیز در هر
جهت باید مشخص شود .فیچر های موردنظر برای
شرکت در الگو در بخش Features to Pattern
قابل انتخاب است.

انتخاب لبه برای جهت اول
تعیین مرجع برای انتهای جهت
فاصلة بین اعضا در جهت اول
تعداد اعضا در جهت اول
جهت دوم
انتخاب فیچرها

حذف اعضا
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شکل ۷۴
نکته

می توان تعداد اعضای الگو و یا فاصله بین آنها را با انتخاب مراجع هندسی مانند گوشه ،لبه یا صفحه
مشخص کرد .برای این کار باید گزینة  Up to referenceرا فعال نمایید و مرجع موردنظر را انتخاب
کنید.
برای حذف برخی از اعضای الگو باید آنها را در بخش  Instances to Skipانتخاب کنید.

فعالیت 18
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احجام زیر را مدل سازی کنید.
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شکل ۷۵

ایجاد الگوی دایره ای ()Circular Pattern
در الگوی دایره ای باید یک لبه دایره ای یا
یک محور به عنوان لبه انتخاب شود .در حالت
 Instance spacingباید تعداد اعضا و فاصله
بین آنها وارد شود .درحالی که درحالت
 Equal spacingباید زاویه کل الگو تعیین
شود .برای ایجاد یک الگوی کامل باید زاویه
کل  360درجه باشد.
هشدار :تنها در نسخه  2017به بعد میتوان
الگو را در دو جهت با تعداد و زوایای متفاوت
بسط داد.

نکته

انتخاب لبه یا محور
تعیین زاویة بین اعضا
زاویة برابر
زاویة کل الگو
تعداد اعضا

انتخاب فیچرها

در کادرهای متنی روی لبه های انتخاب
شده نیز می توان تعداد و زاویه را مشخص
کرد .با کلیک کردن روی فلش ها نیز
می توان جهت بسط الگو را عوض کرد.
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شکل ۷6
فعالیت 19

حجم زیر را مدل سازی کنید.

تقارن در مدل سازی ()Mirror

شکل ۷7

تقارن در مدل سازی مانند تقارن در ترسیم اسکچ است .از این
ابزار برای ایجاد یک کپی متقارن از فیچر ها در مدل سازی استفاده
می شود .صفحة تقارن می تواند یکی از سطوح تخت مدل و یا یک
صفحة مرجع باشد .انتخاب صفحة تقارن یا فیچر های موردنیاز و
حتی هر دو قبل از اجرای ابزار نیز امکان پذیر است.
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شکل ۷۸

پودمان  :3مدلسازي به كمك رايانه ()CAD

فعالیت 20

حجم زیر را مدل سازی کنید.

صفحة تقارن
انتخاب فیچرها

شکل ۷۹

ایجاد تیغه های تقویتی ()Rib
با استفاده از اسکچهای باز (یا بسته) میتوان
تیغههای نازک تقویتی در مدل ایجاد کرد.
معموالً اسکچ باید در صفحة وسط تیغه
ترسیم شود اما میتوان ضخامت تیغه را در
یک سمت صفحه درنظر گرفت.
هشدار :اسکچ تیغه باید طوری ترسیم شود
که تیغه به صفحات مدل برخورد کند.

جهت قرارگرفتن ضخامت تیغه
ضخامت تیغه
تعیین سمت ایجاد تیغه

شکل ۸۰
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نکته

فعالیت 21

در صفحة گرافیکی به فلش تعیین سمت
ایجاد تیغه دقت کنید که به سمت داخل
قطعه باشد.
حجم زیر را مدل سازی کنید.
شکل ۸۱

شکل ۸۲

ایجاد پوسته و توخالی کردن مدل ()Shell
از این ابزار برای توخالی کردن مدل با ضخامت مشخص و برداشتن یک یا چند وجه استفاده می شود .بعد از
اجرای ابزار باید ضخامت پوسته را تعیین کنید و سطوحی را که باید برداشته شوند انتخاب نمایید.
هشدار :اگر هیچ سطحی برای برداشتن انتخاب نشود ،مدل توخالی میشود اما ظاهر آن هیچ تغییری نمیکند.
136

پودمان  :3مدلسازي به كمك رايانه ()CAD

شکل ۸۳

با فعال کردن گزینة  Shell outwardضخامت تعیین شده به ابعاد کلی مدل افزوده می شود و مدل بزرگ تر
می شود.
فعالیت 22

حجم زیر را مدل سازی کنید.

شکل ۸۴

شیب دارکردن سطوح مدل ()Draft
می توان یک یا چند سطح را نسبت به یک سطح مدل شیبدار کرد .صفحه ای که سطوح دیگر نسبت به آن
شیب دار می شوند ،صفحه خنثی یا  Neutral Planeنامیده می شود و سطوح شیب دار نیز Draft Face
هستند.
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نکته

برای شیب دارکردن سطوح مدل از ابزار  Draftدر حالت دستی ( )Manualاستفاده کنید.
تصویر زیر صفحة خنثی و سطوح شیب دار را نمایش می دهد.

زاویه شیب
صفحه خنثی

سطوح شیب دار

شکل ۸۵
نکته

فعالیت 23

برای معکوس کردن جهت شیب از گزینة  Reverse Directionدر پنجرة مدیریت ویژگی ها یا
فلشی که روی صفحة خنثی قرار می گیرد استفاده کنید.

حجم زیر را مدل سازی کنید.

شکل ۸۶
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عناصر مرجع در سالیدورکز
عناصر مرجع یا عناصر کاری عناصری هستند که برای اهداف
مختلفی از جمله ترسیم اسکچ یا به عنوان مرجع پایان دهی
مورد استفاده قرار می گیرد .عناصر مرجع شامل نقطه ،محور
و صفحه هستند .عناصر مرجع در زیرمجموعه Reference
 Geometryدر مدیریت فرمان قرار دارند.
صفحة مرجع ()Plane
اغلب قطعات از چندین فیچر ساخته می شوند .برخی از فیچر ها و از
جمله فیچر اول قطعه نیاز به اسکچ دارد .در شروع کار و به صورت
پیش فرض سه صفحه  Front، Topو  Rightقابل انتخاب هستند
که می توان از آنها برای ترسیم اسکچ استفاده کرد .در اسکچ های
بعدی عالوه بر این سه صفحه مرجع از سطوح تخت مدل نیز
می توان استفاده کرد .با این حال گاهی نیاز است که اسکچ در
صفحه ای غیر از اینها ترسیم شود .برای تعریف یک صفحة مرجع
که بتوان از آن در ترسیم اسکچ استفاده کرد روش های مختلفی
وجود دارد .هرکدام از این روش ها به یک ،دو یا حداکثر سه مؤلفه
نیاز دارد .این مؤلفه ها می تواند شامل صفحة مرجع ،سطوح مدل،
لبه های مدل ،خطوط مرجع ،خطوط اسکچ ،گوشه های مدل و نقطة
مرجع باشد .در زیرمجموعة هر یک از این مؤلفه ها می توان قید آن
نیز تعریف کرد.
یادآوری :ایجاد صفحه عمود و صفحه موازی را قب ً
ال یاد گرفته اید
اما در اینجا به صورت کامل مجددا ً توضیح داده می شود.

شکل ۸۷

تعریف صفحه موازی با یک صفحة مشخص
با انتخاب یک صفحه گزینة  Offset Distanceبه صورت پیش فرض
فعال می شود که می توان فاصله صفحة مرجع را تعیین کرد.
نکته

با تیک زدن گزینة  Flip offsetصفحة موردنظر در آن
طرف صفحه ایجاد می شود.
به صورت معمول تنها یک صفحه تعریف می شود اما می توان
با تعیین عددی در فیلد  Number of Planes to Createبه
همان تعداد ،صفحه با فاصله مشخص شده ایجاد کرد.

شکل 88
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اگر یک گوشه مدل به عنوان مؤلفه دوم انتخاب شود ،می توان صفحه ای تعریف کرد که از آن گوشه گذشته
و با صفحة انتخاب شده موازی باشد.
اگر یک سطح منحنی به عنوان مؤلفه دوم انتخاب شود ،می توان صفحه ای تعریف کرد که با آن مماس باشد.
اگر یک سطح موازی با صفحه اول به عنوان مؤلفه دوم انتخاب شود ،می توان صفحه ای تعریف کرد که
درست بین آن دو صفحه باشد.
شکل زیر چهار حالت تعریف صفحة موازی نمایش داده شده است.

شکل ۸۹

تعریف صفحه زاویه دار :با انتخاب یک صفحه و یک لبة موازی با آن و همچنین تعیین زاویه در گزینة At
 Angleصفحه ای زاویه دار تعریف می شود.

با انتخاب دو صفحة غیرموازی می توان صفحه نیمساز آنها را تعریف کرد .تعریف این دو نوع صفحة زاویه دار
در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۹۰

تعریف صفحه با استفاده از سه نقطه :چنان چه سه نقطه یا گوشه مدل به عنوان مؤلفه های اول تا سوم
انتخاب شود ،صفحه ای تعریف می شود که از این سه نقطه می گذرد .می توان به جای سه نقطه یک خط و یک
نقطه انتخاب کرد .تعریف صفحه ای که از سه نقطه و یا یک خط و یک نقطه می گذرد در شکل زیر نمایش
داده شده است.
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محور مرجع ()Axis

شکل ۹۱

از محورهای مرجع به عنوان تعیین مؤلفه برای تعریف صفحه
زاویه دار و همچنین برای تعیین جهت و مرکز الگوهای دایره ای
استفاده می شود .روش های تعریف محور مرجع عبارتند از:
 1منطبق بر خط یا لبه
 2منطبق بر فصل مشترک دو صفحه متقاطع
 3منطبق بر دو نقطه یا گوشه
 4منطبق بر محور استوانه یا مخروط
 5عمود بر یک صفحه از یک نقطه مشخص
نکته

نیازی به انتخاب روش نیست و بسته به انتخاب یک یا دو
مؤلفه ،روش متناسب انتخاب می شود.

شکل 92

در شکل های زیر تعریف محور مرجع با استفاده از مؤلفه های مختلف نشان داده شده است.

شکل ۹۳
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نقطه مرجع
از نقطه مرجع برای تعریف محور و صفحة مرجع و همچنین
برای سوراخ کاری استفاده می شود .روش های مختلفی برای
تعریف نقطه مرجع باتوجه به انتخاب مؤلفه ها وجود دارد:
 1مرکز کمان
 2نقطه وسط یا مرکز صفحه
 3نقطه برخورد دو خط و لبه
 4تصویر یک نقطه روی یک صفحه
 5منطبق بر نقاط اسکچ
 6روی یک لبه با فاصله مشخص
فعالیت 24
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احجام زیر را مدل سازی کنید.

شکل 94

شکل ۹۵
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نماگیری از مدل
منظور از نماگیری یا نقشه ،نمایش مهندسی
مدل بر روی کاغذ است .در سالیدورکز نماگیری
در محیط  Drawingانجام می شود .برای رفتن
به محیط  Drawingباید در فرمان New
الگوی  Drawingرا انتخاب کنید.
با فعال شدن محیط  Drawingباید قطع کاغذ
نقشه کشی و نوع استاندارد را تعیین کنید .بسته
به انتخاب شما یک فایل الگو انتخاب می شود.
نکته

شکل ۹۶

اگر گزینة Only show standard
 formatsتیک نداشته باشد ،تمامی

استانداردهای نصب شده قابل انتخاب
است.

تعیین فرجه و روش نماگیری
در سالیدورکز به صورت پیش فرض نماگیری
در فرجه سوم انجام می شود .نماگیری در
فرجه سوم به روش آمریکایی معروف است.
نماگیری در فرجة اول که به روش اروپایی
شناخته می شود در ایران استفاده می شود .برای
تعیین فرجة اول روی  Sheet 1در نوار وضعیت
راست کلیک و  Propertiesرا انتخاب کنید.
در پنجرة  Sheet Propertiesگزینة First
 angleرا انتخاب کنید و برای اعمال این تغییر
روی  Apply changesکلیک نمایید.

شکل ۹۷

شکل ۹۸
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نماگیری با استفاده از ابزار Standard 3 View
با این ابزار و مشخص کردن فایل مدل می توان سه نمای روبه رو ،جانبی و
افقی را به صورت هم زمان درج کرد .فایل هایی که باز باشد در بخش Open
 documentsقابل انتخاب هستند .برای نماگیری باید روی فایل موردنظر
دابل کلیک کنید .برای نماگیری از فایل های دیگر باید روی دکمه Browse
کلیک کنید و آدرس فایل موردنظر را تعیین کنید .بعد از تعیین فایل سه
نمای استاندارد روبه رو ،جانبی و افقی به صورت خودکار درج می شود.
شکل 99
نکته

سه نمای درج شده هم تراز هستند و با جابه جایی یکی ،بقیه نیز جابه جا می شوند .ممکن است
موقعیت نماها در صفحه از نظر جانمایی مناسب نباشد ،برای جابه جایی هر نما کافی است آن را
انتخاب و درگ کرد.
نماگیری با استفاده از ابزار Model View
از این ابزار برای درج نمای اصلی و نماهای وابسته به آن استفاده می شود .بعد از اجرای آن باید روی فایل
نقشه دابل کلیک کنید سپس موقعیت نمای اصلی که معموالً نمای روبه روست را در صفحه مشخص نمایید.
نمای اصلی درج می شود اما ابزار همچنان فعال است .با حرکت نشانگر به سمت راست نمای روبه رو می توان
نمای جانبی را درج کرد .بعد از این که نمای جانبی در موقعیت موردنظر قرار گرفت باید کلیک کنید تا درج
آن نهایی شود .همین مراحل را برای نمای باال و یا هر نمای ارتوگرافیک دیگر تکرار کنید .برای درج نمای
ایزومتریک نشانگر را به سمت گوشه های نمای روبه رو ببرید و تصویر مجسم ایزومتریک را درج کنید.

نکته

برای درج تصویر مجسم ایزومتریک دید از جنوب شرقی که ایزومتریک مناسب تری است باید نشانگر
را به سمت گوشه باال سمت چپ ببرید و تصویر مجسم را درج کنید.
نماگیری با استفاده از View Palette
تمامی نماهای فایل های باز در  View Paletteنمایش داده می شود .می توان با درگ کردن نماهای موردنیاز
اقدام به نماگیری کرد.

نکته
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با استفاده از کلید سه نقطه ( )Browseمی توان فایل های موردنظر را برای نماگیری احضار کرد.
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شکل ۱۰۰

نماگیری با استفاده از نماهای موجود ()Projected View
بعد از درج یک نما می توان با ابزار  Projected Viewو انتخاب یک نمای موجود ،با بردن نشانگر به چهار
طرف آن چهار نمای ارتوگرافیک و با بردن نشانگر به چهار گوشه آن چهار تصویر مجسم ایزومتریک از آن
درج کرد .نماهای ارتوگرافیک از مشخصات نمای اصلی تبعیت می کنند و با آن هم تراز هستند.
نکته

چنانچه بخواهید نمای درج شده هم تراز با نمای اصلی نباشد کلید  Ctrlرا نگه دارید و نما را در
جای مناسب درج کنید.
ایجاد نمای کمکی ()Auxiliary View
اگر بخشی از قطعه در نماهای استاندارد غیرحقیقی
باشد از نمای کمکی برای نمایش حقیقی آن استفاده
می شود .بعد از فعال کردن این ابزار باید روی لبه اریب
یک نمای موجود کلیک کنید و نشانگر را به یک سمت
آن ببرید تا نمای کمکی عمود بر آن لبه درج شود.

شکل ۱۰۱
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ویرایش نماها
با انتخاب یک نمای اصلی می توان برخی از ویژگی های آن را تغییر
داد .از جمله تغییراتی که می توان روی نماهای اصلی اعمال کرد
عبارتند از:
تغییر نما ( :)Orientationنماهای اصلی موجود را می توان تغییر
داد .مث ً
ال نمای روبه رو را به نمای جانبی تبدیل کرد تا بقیه نماهای
زیرمجموعة آن متناسب با آن تغییر کنند .شش نمای ارتوگرافیک و
سه تصویر مجسم ایزومتریک ،دیمتریک و تری متریک قابل انتخاب
هستند.
تقارن نما ( :)Mirrorگاهی در یک مجموعه دو قطعه نسبت به هم
متقارن هستند .برای نماگیری از چنین قطعاتی نیازی به مدل سازی
هر دوی آنها نیست .می توان یکی از آنها را مدل سازی و به صورت
معمول نماگیری کرد .و برای قطعه دوم از تقارن نما استفاده کرد.

قطعة شمارة  1اصلی

شکل 102

قطعة شمارة  2متقارن
شکل ۱۰۳

تغییر سبک نمایش ( :)Display Styleبرای نمایش یا عدم نمایش
خطوط ندید و همچنین رنگی کردن تصویر مجسم از این بخش
استفاده می شود.
تغییر مقیاس ( :)Display Styleبه صورت پیش فرض مقیاسی که
در پنجره  Sheet Propertiesتعیین کرده اید انتخاب می شود .برای
تغییر مقیاس متناسب با قطع کاغذ یکی از مقیاس های استاندارد را
انتخاب کنید.
شکل 104
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نکته

برای تعیین یک مقیاس غیراستاندارد مث ً
ال  2:3گزینة  User Definedرا انتخاب کنید و عبارت 2:3
را در کادر مربوطه وارد کنید.
هشدار :تغییر مقیاس نمای اصلی مقیاس بقیه نماها را نیز تغییر می دهد .برای تغییر نمای تولید شده از
یک نمای اصلی باید ابتدا گزینة  Use parent scaleرا غیرفعال کنید.
ایجاد برش از نماهای موجود ()Section View
برش کامل :بعد از اجرای ابزار  Section Viewنمای اصلی
را برای تعیین مسیر برش انتخاب کنید .یک خط افقی که معرف
صفحة برش است ضمیمه نشانگر می شود .چنان چه مسیر برش
افقی مدنظر شما نیست و می خواهید مسیر برش به صورت عمودی
باشد روی گزینة  Verticalدر مدیریت ویژگی ها کلیک کنید.
با حرکت نشانگر ،مسیر برش نیز جابه جا می شود .برای تثبیت
مسیر برش روی نقطه مناسب کلیک کنید .بعد از تعیین مسیر برش
یک نوار ابزار جهشی ظاهر می شود که باید روی دکمه ( OKتیک
سبز رنگ) کلیک کنید.

شکل 105

شکل 106

بعد از تثبیت مسیر برش یک تصویر برش خورده ضمیمه نشانگر می شود که باید روی موقعیت مناسب برای
درج آن کلیک کرد.

شکل 107
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نکته

نکته

با انتخاب تصویر برش می توان نام برش ،مسیر برش ،هاشور و مقیاس آن را ویرایش کرد.

برای حذف مسیر برش می توان روی  Cutting Lineاز زیرمجموعة  Section Viewراست کلیک
کرد و گزینة  Hide Cutting Lineرا انتخاب کرد.

شکل 108

نیم برش :برای ایجاد نیم برش با استفاده از ابزار Section View
ابتدا تب  Half sectionدر باالی مدیریت ویژگی ها را فعال کنید

و متناسب با نقشه یکی از مسیرهای برش انتخاب نمایید .نیم برش
معموالً در قطعات متقارن استفاده می شود و برای تعیین موقعیت
مسیر برش باید مرکز قطعه را انتخاب کنید.

شکل 109

شکل ۱۱۰
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برش شکسته
الف) ایجاد شکستگی در مسیر برش :در برش معمولی می توان با استفاده از گزینة  Single Offsetدر نوار
ابزار جهشی یک شکستگی در مسیر برش ایجاد کرد .بعد از فعال کردن این گزینه باید نقطه ای روی مسیر
برش انتخاب کنید و موقعیت جدید آن بخش از مسیر را تعیین نمایید .در تصویر زیر ایجاد یک شکستگی در
مسیر برش نشان داده شده است.

شکل ۱۱۱

ب) ترسیم مسیر برش به صورت دستی :مسیر برش شکسته را با خط به صورت یک اسکچ روی نما ترسیم
کنید .بعد از ترسیم مسیر برش آن را انتخاب کنید و ابزار  Section Viewرا اجرا نمایید .در ترسیم مسیر
برش خطوط عمود بر جهت دید باید به صورت خطوط ساختاری باشد تا بین بخش های مختلف برش خط
ایجاد نشود.

اندازه گذاری اجرایی

شکل ۱۱۲

قبل از اندازه گذاری در بخش  Options>Document Options>Dimensionمی توان تنظیمات برخی از
اجزای اندازه گذاری مانند فلش ،فاصله ها ،واحد اندازه گیری و دقت اندازه را مطابق با نیاز تغییر داد.
درج تولرانس ابعادی و انطباق
نقشه را به صورت معمول با استفاده از  Smart Dimensionاندازه گذاری و اندازه موردنظر را انتخاب کنید.
در بخش  Tolerance/Precisionحالت تولرانس یا انطباق موردنیاز را انتخاب کنید و مقدار تولرانس را وارد
نمایید .در شکل صفحه بعد حالت ها و مقادیر مختلف تولرانس ابعادی و انطباق نمایش داده شده است.
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نکته

می توان با استفاده از ابزار  Model Itemsاندازه گذاری و
یادداشت نویسی های موجود در مدل را به نقشه وارد کرد.

شکل 113

درج عالمت کیفیت سطح
نکته

عالئم نقشه کشی عموماً در تب  Annotationقرار دارند.

برای درج عالمت کیفیت سطح باید ابزار  Surface Finishرا فعال
کنید .یک عالمت ساده کیفیت سطح ضمیمه نشانگر می شود که
می توان آن را روی لبة موردنظر درج کرد .تنظیمات عالمت کیفیت
سطح در بخش مدیریت ویژگی ها انجام می شود.
شکل عالمت کیفیت سطح را در بخش  Symbolمشخص کنید.
مقدار پرداخت سطح و نشانه های اضافی و تکمیلی در بخش Symbol
 Layoutقابل انتخاب است.
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درج عالمت جوش
با اجرای
مطابق با استاندارد نقشه پنجره
 Propertiesظاهر می شود.
هم زمان با تعیین نشانه های
تکمیلی موردنظر ،عالمت جوش
با نشانه های تعیین شده ضمیمه
نشانگر می شود که می توان روی
لبه یا سطح موردنظر آن را درج
کرد.
Symbol

Weld

شکل ۱۱۵

تولرانس گذاری هندسی
برای درج تولرانس هندسی از
ابزار Geometric Tolerance
استفاده می شود که با اجرای
آن مطابق با استاندارد نقشه
پنجرة  Propertiesظاهر میشود.
عالمت و نشانههای مختلف عالمت
تولرانس هندسی را تعیین کنید و
روی سطح یا لبه موردنظر آن را
درج نمایید.

شکل ۱۱۶

بعد از تعیین لبة موردنظر روی نقشه ،عالمت تولرانس هندسی با استفاده از یک خط راهنما به آن افزوده
می شود که می توان موقعیت عالمت را تنظیم کرد.
نکته

برای درج عالمت مبنا از ابزار  Datum Featureاستفاده کنید و نام مبنا را در Label Settings

تعیین نمایید.
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درج متن
متن می تواند با خط راهنما و یا بدون آن باشد .متنی که به یک نما ضمیمه شود همراه با آن تغییر می کند.
چنانچه یک لبه برای درج متن انتخاب کنید متن با خط راهنما درج می شود ،در غیر این صورت شناور خواهد
بود .بعد از اجرای ابزار  Noteو تعیین موقعیت متن ،نوار ابزار  Formattingظاهر می شود که می توان سایز،
نوع قلم و دیگر ویژگی های متن را تعیین کرد.

شکل ۱۱۷

رزوه در نقشه
می توان سوراخ مهره و میله پیچ را به صورت بدون رزوه مدل سازی
کرد و در نقشه رزوه موردنظر را به آن افزود .برای این کار سوراخ
مهره را با قطر مته متناسب با آن مدل سازی کنید .مث ً
ال برای ایجاد
یک سوراخ  M10آن را به قطر  8٫5سوراخ کنید .قطر میله M10
نیز باید  10میلی متر باشد .ابزار موردنیاز برای درج رزوه Cosmetic
 Threadاست که باید آن را از منوی  Insert > Annotationاجرا
کنید .بعد از اجرای ابزار باید ابتدا لبه سوراخ یا میله را در یکی از
نماها انتخاب کنید .سپس ویژگی های رزوه مانند استاندارد ،نوع
رزوه ،سایز و طول رزوه را تعیین کنید.

شکل 118
نکته

فعالیت 25

فعالیت 26
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با درج رزوه در یک نما ،در بقیه نماها نیز درج می شود.

تمامی قطعاتی که تاکنون مدل سازی کرده اید ،نماگیری نمایید.

احجام صفحه بعد را مدل سازی کنید سپس آنها را به نقشه اجرایی تبدیل نمایید.
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شکل ۱۱۹
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ارزشیابی
تكالیف عملكردی
(شایستگیها)

استاندارد عملكرد

مدلسازی سهبعدی به
کمک رایانه

تهیه مدل سهبعدی از روی
نقشههای قطعات در محیط
نرمافزار سالیدورکز و تهیه
نقشههای اجرایی مورد نیاز

استاندارد
(شاخصها ،داوری ،نمرهدهی)

نمره

١ـ مدلسازی قطعات پیچیده در محیط
سالیدورکز
٢ـ تهیه نقشههای اجرایی برای قطعات
پیچیده از نرمافزار سالیدورکز

3

در حد انتظار
(كسب شایستگی)

١ـ مدلسازی قطعات ساده در محیط
سالیدورکز
٢ـ تهیه نقشه اجرایی قطعات مساوی با
استفاده از نرمافزار سالیدورکز

2

پایینتر از انتظار
(عدم احراز شایستگی)

مدلسازی قطعات ساده در محیط
سالیدورکز

1

نتایج

باالتر از حد انتظار

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 20
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پودمان4

روشهای ساخت به كمك رايانه ()CAM
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واحد یادگیری 1
پاورميل

مقدمه
با پیشرفت روزافزون تکنولوژی در حوزه صنعت ،از نرمافزارهای زیادی در زمینه ساخت به کمک رایانه استفاده
میشود که به آنها نرمافزارهای  CAMگفته می شود .برخی از این نرمافزارهایی عبارتند از Surf CAM :
 ...., ,Edge   CAM,Solid   CAM, Master   CAMدر این واحد یادگیری م یخواهیم شما را با مراحل تهیه
برنامه ماشین کاری فرز  CNCبا سه محور کنترل توسط یکی از نرمافزارهای پرکاربرد بنام پاورمیل آشنا کنیم.

استاندارد عملکرد
تهیه برنامه ماشینکاری برای فرز  CNCسه محور کنترل توسط نرمافزارپاورمیل

پیش نیاز و یادآوری
برای یادگیری این واحد ،هنرجو باید مهارتهای زیر را قبال کسب کرده باشد.
• توانایی و مهارت کار با رایانه و سیستم عامل Windows
• توانایی و مهارت کار با یکی از نرمافزارهای مدل سازی مانند سالید ورکز ،کتیا ،اینونتور
• توانایی و مهارت کار با دستگاه فرز معمولی و شناخت ابزارهای عمومیآن
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نرم افزار() PowerMill
آشنایی با فرز  CNCسه محورکنترل
دستگاه فرز  CNCسه محور کنترل یکی از ماشین آالت پرکاربرد است که در صنایع قالب سازی و قطعه سازی
استفاده می شود .کدهای تهیه شده به صورت دستی یا به کمک نرمافزار  CAMتهیه و به ماشین ارسال
می شود .کنترلرهای دستگاه مانند یک رایانه کدها و دستورات را خوانده و آنها را به سیگنال های الکتریکی
تبدیل و با ارسال فرمان های الکتریکی به سرور موتورها باعث حرکت و هدایت محورها و اسپیندل در مسیرهای
تعریف شده میشوند .میکروسویچ ها و خط کش های دیجیتال بازخوردهای مورد نیاز را جهت ادامه فرایند به
کنترلر ارسال میکنند .کنترلرهای نصب شده در فرزهای سی ان سی سه محورکنترل ،قادر به کنترل دقیق
حرکت میز دستگاه در دو جهت محور  Xو  Yو همچنین محور (اسپیندل) آن در راستای محور  Zمیباشد.
حرکت این محورها دقیقاً مانند فرز معمولی اند با این تفاوت که درفرز  CNCاسپیندل حرکت در راستای
محور  Zرا انجام میدهد( .میز این نوع دستگاه ها حرکت دورانی ندارد ).بیشتر فرزهای  CNCمجهز به
دستگاه تعویض خودکار ابزار یا  Tool Changeمیباشند و کنترلر باتوجه به برنامه تهیه شده فرمان تعویض
ابزار را ارسال میکند.
کنترلرهای مختلفی برای این دستگاهها توسط شرکتهایی مانند فانوک،هایدنهاین ،زیمنس ،فاگور ،میتسوبیشی
و ...طراحی و تولید میشوند .در شکلهای  1نمونههایی از کنترلرهای  CNCنشان داده شده است.

شکل ۱

نقاط صفر و مرجع
برای کنترل عملیات ماشینکاری در ماشین های  ،CNCپارامترهای موقعیت ،سرعت و نیرو اندازه گیری
میشود .همچنین به منظور داشتن حرکت های دقیق ابزار و میز ماشین ،تنظیم سیستم اندازه گیری ماشین
و ساده تر شدن برنامه نویسی باید یک سری نقاط به عنوان نقاط مرجع تعریف شود .این نقاط عبارتند از :
نقطه صفر ماشین ()M
این نقطه که توسط شرکت سازنده بر روی دستگاه تعریف میشود ثابت بوده زمانی که دستگاه روشن میشود
محور  Zو میز به صورت خودکار به موقعیت صفر ماشین منتقل میشوند.
نقطه صفر ماشین در ماشین های فرز معموالً در گوشه پایین و سمت چپ میز تعریف شده است.
نقطه صفر قطعه کار ()W
این نقطه به منظور سهولت درتهیه برنامه ماشین کاری توسط برنامه نویس یا اپراتور پاورمیل تعیین میشود.
چنانچه این نقطه تعریف نشود ،برنامه تهیه شده براساس صفر ماشین خواهد بود (عملیات برنامه نویسی
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مشکل تر میشود).
در شکل  2نقاط صفر ماشین ( )Mو صفر قطعه کار ( )Wنشان داده شده است.
نقطه صفر ابزار ()T
نقطه صفر ابزار( :  )Point Reference Toolاین نقطه در موقعیت خاصی از ابزار گیر تعریف شده است و
جبران و تصحیح طول و شعاع ابزار در راستای هریک از محورهای  X ،Yو یا  Zنسبت به این نقطه محاسبه
می شود .نقطه صفر ابزار با حرف  Tمشخص می شود .در شکل  3موقعیت این نقطه با حرف  Tنشان داده
شده است.

شکل 2

شکل 3

ضرورت استفاده از نرمافزارهای CAM
در ماشین های سی ان سی از قبیل تراش و فرز ،برنامه نویس باید کدهای خاصی به منظور تبدیل زبان
برنامه نویسی برای ماشینکاری قطعات را با توجه به شکل هندسی و فرم قطعه بنویسد ،برنامه نویسی دستی
قطعات تراشکاری و با وجود سایکلهای آماده برای اعمالی مانند پیچ تراشی ،شیارتراشی و غیره معموالً کار
پیچیده ای نیست .اما در فرزکاری کار برنامه نویسی خصوصاً برای قطعاتی که دارای اجزا و فرم های پیچیده
میباشد بسیار سخت و زمان بر میباشد و تعداد خطوط برنامه بسیار زیاد خواهد شد ،دراین موارد نرمافزارهای
 CAMمانند پاورمیل ،با اعمال تعاریف و تنظیمات خاصی ،این کدها را به صورت خودکار ایجاد میکنند.
معرفی نرمافزارپاورمیل ()PowerMill
نرمافزار پاورمیل (ورژن  )2017که متعلق به شرکت اتودسک ( )AutoDeskمیباشد ،یک نرمافزار بسیار
پرکاربرد و قدرتمند است که در صنایع مختلفی نظیر قالب سازی و خدمات  CNCمورد استقبال و استفاده
گسترده قرارگرفته است .نر مافزار پاورمیل با داشتن امکانات قدرتمندی در زمینه استراتژی های فرزکاری
قطعات ساده تا پیچیده درگستره وسیعی از دستگاه های  CNCتا پنج محورکنترل کاربرد دارد .در ورژن های
جدید مانند  2017بخش تراشکاری ( )Trainingنیز به آن اضافه شده تا بر قابلیت های این نرمافزار قدرتمند
بیافزاید.
برخی ویژگی های برجسته پاورمیل عبارتند از :
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• بهکارگیری تکنیکها و استراتژیهای مختلف در زمینه خشنکاری ،پرداختکاری ،سوراخکاری و سایرعملیات
ماشینکاری
• امکان به کارگیری و تعریف انواع ابزارهای براده برداری
• امکان به کارگیری این نرمافزار در اکثر دستگاه های  CNCبا کنترلرهای مختلف تا پنج محور
• پردازش قدرتمند جهت کاهش زمان ماشین کاری ،افزایش کیفیت سطح ،کنترل برخوردها و...
• گستردگی استفاده از این نرمافزار در صنایع مختلف کشورمان
آشنایی با محیط نرمافزار:
قبل ازشروع بهتر استبا محیط نرمافزارپاورمیل  2017آشنا شویم .پس از دبل کلیک بر روی عنوان نرمافزار،
پنجره آن به شکل زیر بازمیشود .در شکل  4نام برخی نوار ابزارها و نواحی مختلف نمایش داده شده است.
1

2

4

3

5
9

6
8

7

شکل 4

نوار ابزارها و نواحی مهم نرمافزار پاورمیل
 1نوارمنو( :)Menu Barشامل کلیه دستورات و تنظیمات نرمافزار پاورمیل و  helpبرنامه میباشد.
 2نوار ابزار اصلی ( :)Main Barمهم ترین نوار ابزار پاورمیل که تعاریف و تنظیمات اصلی مانند تعریف
بلوک خام ،نوع و مقدار ارتفاع نشست و برخاست های ابزار ،فواصل ایمن ،نقاط شروع و انتهای ماشین کاری و
غیره از طریق این نوار ابزار انجام میشود.
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 3نوار شبیه سازی( : )Simulationپس از ایجاد مسیر ماشین کاری و تنظیمات پارامترهای مربوط به
آن و قبل ازتهیه برنامه ماشین کاری میتوان با نوار ابزار  Simulationمسیر ماشین کاری را شبیه سازی
کرد و اشکاالت آن را برطرف کرد.
 4نوار ابزار  :View Millبرای نمایش بلوک و مدل در حاالت مختلف جهت عملیات شبیه سازی کاربرد
دارد.
 5نوار ابزار  :Viewingپس از ورود مدل به نرمافزار و یا درحین کار با قسمت های مختلف نرمافزار جهت
داشتن دید مناسب میتوان نمای دید مدل را از طریق این نوار ابزار تغییر داد.
 6پنجره  :Explorerتاریخچه عملیات انجام شده مانند تعاریف و تنظیمات بلوک خام ،ابزارها ،استراتژیها،
تعریف؛  workplanها Boundary ،و برنامههای تهیه شده ماشینکاری و غیره در این پنجره قابل مشاهده و
تغییر است.
 7نوار تعریف ابزار ( : )Tool Toolbarبرای تعریف ابزارهای مناسب برای انجام انواع عملیات های
ماشین کاری استفاده می شود.
 8نوار ابزار وضعیت ( :)Statuesاین نوار ابزار ،وضعیت صفر قطعه کار فعال ( ،)Workplaneقطر ابزار،
تولرانس ،مختصات ماوس وغیره را نشان میدهد.
 9پنجره گرافیکی :در این پنجره مدل ،بلوک خام ،ابزارها و مسیرهای ماشین کاری (،)Toolpath
به صورت گرافیکی نمایش داده می شود.
نکته

در شروع کار با نرمافزار ،همواره این پنجره بر محور  Zدستگاه مختصات عمود است.
برای اضافه کردن نوار ابزارها به محیط پاورمیل ،باید ازمنوی  Viewگزینه  Toolbarرا کلیک کنید و سپس
از لیست باز شده نوار ابزار مورد نظر را تیک بزنید.

فعالیت 1

نوار ابزارهایی که درباال به آن اشاره شد را از محیط حذف و دوباره آنها را برگردانید.

مراحل کار در نرمافزار پاورمیل
قطعه شکل  5را درنظربگیرید ،اگر بخواهید آن را
با یک دستگاه فرز معمولی ماشین کاری (فرزکاری)
کنید ،چگونه انجام می دهید؟ مسلماً ابتدا باید ماده
خامی بزرگ تر از ابعاد اصلی قطعه تهیه کنید .پس
از بستن و ساعت کردن قطعه کار ،باید با بستن ابزار
مناسب ،مماس کردن ابزار و صفر کردن ورنیه های
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دستگاه ،تنظیم عده دوران و پیشروی مناسب ،خشن کاری اولیه قطعه کار را انجام دهید .اکنون این سؤال
پیش میآیدکه آیا فقط از یک ابزار برای فرزکاری آن استفاده میکنید ،برای فرزکاری شیار باید ابزار دیگری
استفاده کرد ،سوراخ ها توسط مته و درصورت نیاز برقوکاری میشوند .برای فرزکاری گوشههای گرد نمیتوانید
از فرز انگشتی سر تخت استفاده کنید و باید از ابزاری که سرآن گرد است کمک بگیرید.
در اکثر نرمافزارهای  CAMمانند پاورمیل روند کارنیز تقریباً به همین گونه است .یعنی باید بلوک ماده خام،
ابزارهای مناسب ،پارامترهای ماشین کاری مانند سرعت برشی ،عده دوران ،فاصله های ایمن ابزار ،استراتژی های
مناسب ماشین کاری برای رسیدن به قطعه نهایی تعریف گردد و در نهایت  Gکد آن توسط نرمافزار پاورمیل
تهیه و به دستگاه  CNCارسال میشود.
اپراتور پاورمیل جهت گرفتن خروجی برنامه ماشینکاری ،تعاریف ،تنظیمات و اقدامات خاصی را انجام میدهد،
در اینجا برای آموزش بهتر نرمافزار پاورمیل آن را در نه گام توضیح میدهیم .البته به این معنی نیست که این
مراحل حتماً باید بهروال زیرانجام گیرد .در ورژنهای جدید مانند  2017بسیاری از مراحل زیر در پنجره تعریف
استراتژی قابل تعریف و تنظیم میباشد.
نگاهی به مراحل کار در نرمافزار پاورمیل
گام اول  :واردکردن مدل طراحی شده از نرمافزارهای مدل سازی به محیط پاورمیل
گام دوم  :بررسی مدل در نماهای مختلف و اصالح وضعیت و موقعیت آن نسبت به محورمختصات جهت
تعیین نقطه صفرقطعه کار.
گام سوم  :تعریف نقطه صفر قطعه کار یا Workplane
گام چهارم  :تعریف بلوک ماده خام اولیه جهت ماشین کاری
گام پنجم  :تعیین و تعریف ابزارهای ماشینکاری
گام ششم  :تعیین استراتژیهای مناسب ماشینکاری( )Toolpath Strategiesو شبیه سازی ()Simulation
گام هفتم  :تنظیم پارامترهای ماشینکاری
گام هشتم  :تهیه برنامه ماشینکاری ( )NC Programو رایت کردن برنامه ()Write
گام نهم  :ارسال برنامه به دستگاه از طریق نرم افزارهای انتقال فایل مانند (نرمافزار )CIMCO
اینک به تشریح هر یک از مراحل میپردازیم.
گام اول  :واردکردن مدل در نرمافزار پاورمیل
فرمت استاندارد کاردر محیط پاورمیل فایلهای با پسوند  dgkمیباشد .نرمافزارهای مدل سازی مانند
سالیدورکز وکتیا قادرند مدل را با فرمت هایی مانند  igs , stpکه پرکاربردترین فرمت های قابل استفاده در
نرمافزارهای  CAMهستند ذخیره کنند .لذا بهتر است بعد از طراحی مدل در نرمافزارهای مدلسازی فایل
مدل خود را به یکی از فرمتهای فوق ذخیره کنیم .البته پاورمیل قادراست فایل های با فرمت استاندارد
نرم افزارهای مدل سازی را نیز با روش هایی که ذکر میکنیم تبدیل فرمت و باز کند.
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فعالیت
عملی 1

مدلی را که نقشه آن در شکل  6آورده شده است را در نرمافزار سالیدورکز طراحی و آن را با نام
 Model 1درمسیر دلخواه (یا  )Desktopذخیره کنید( .نمای روبرو در صفحه  Frontرسم شود).

شکل 6

اکنون می خواهیم مدل رسم شده را در نرم افزار پاورمیل وارد کنیم.
روش های وارد کردن مدل
 1استفاده ازگزینه  Import Modelاز منوی  : Fileاز منوی  Fileگزینه  openرا انتخاب و سپس روی
نام مدل در مسیر ذخیره شده کلیک کنید و بر روی دکمه  openکلیک کنید چنانچه پسوند فایل غیر از dgk
باشد پس از انجام عملیات ترجمه فایل و نشان دادن فرم ( Informationشکل  )7مدل را باز میکند .با عمل
درگ کردن فایل مدل به درون نرمافزارپاورمیل نیز مدل تبدیل فرمت و باز میشود( .اگر نرمافزارپاورمیل قادر به
باز کردن مدل نشد ،مدل خود را در  Desktopذخیره کنید).

شکل 7
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فعالیت
عملی 2

مدلی را طراحی و با فرمت  Igsذخیره کنید.

فعالیت
عملی 3

مدل طراحی شده در فعالیت  )Model 1( 1را به روش  Import Modelدر پاورمیل باز کنید.
 2استفاده از نرمافزار کمکی  Manufacturing Data Exchange Utilityکه همراه با نرم افزار پاورمیل
نصب می شود .درمواردی که فرمت فایل توسط نرمافزار پاورمیل قابل شناسایی نباشد به کمک این برنامه
جانبی و دستورات  Importو  Exportکه در منوی  Fileاین برنامه واقع شده ،میتوانید فرمت فایل مدل
را به فرمت  dgkتبدیل کنید (شکل .)8

شکل 8

ذخیره کردن و بازکردن پروژه
پروژه چیست ؟ تمامیتعاریف و تنظیمات انجام شده
بر روی مدل (از قبیل تعریف بلوک خام ،ابزار ،استراتژی
ماشینکاری ،پارامترهای ماشینکاری و غیره) در قالب
یک فایل پروژه ذخیره میشود .برای ذخیرهسازی کارهای
انجام شده تحت نام یک پروژه کافیاست از طریق منوی
 Fileدستور … Save Project asرا انتخاب کنید و
پس از نامگذاری پروژه و تعیین مسیر ذخیرهسازی با
کلیک بر روی دکمه  ، Saveپروژه را ذخیره نمایید.
ضمناً جهت باز کردن پروژههای ذخیره شده ،از دستور
 Open Projectاستفاده کنید( .شکل )9
شکل 9
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فعالیت
عملی 4

فرمت مدل طراحی شده در فعالیت  1را با استفاده از نرمافزار .Manufacturing Data Exchange
با روش اول به فرمت  dgkتبدیل کنید و سپس آن را در محیط پاورمیل باز کنید .اکنون مدل بازشده
را با نام  Project 1در پاورمیل ذخیره کنید.
گام دوم  :بررسی مدل درنماهای مختلف
هنگامیکه مدلی را در پاورمیل باز میکنید آن را با استفاده از نوارابزار  Viewدر نماهای مختلف ،بررسی کرده تا
بتوانید موقعیت آن را نسبت به دستگاه مختصات با موقعیت مناسب قطعه کار روی میز دستگاه  CNCتطبیق
دهید( .وضعیت مدل در پاورمیل با وضعیت بستن قطعه روی میز ماشین یکی باشد).
نوار ابزار( : )Viewهمانطور که گفته شد پس ازباز شدن نرمافزار پاورمیل ،پنجره گرافیکی عمود برمحورZ
است ،برای مشاهده مدل در نماهای مختلف از نوار ابزار  Viewاستفاده میشود( .شکل )10

مربوط به شکل شماره  10می باشد.

شکل 10

عملکرد این ابزارها مشابه نرمافزار سالید ورکز میباشد.
فعالیت
عملی 5

فایل  Project 1را باز کرده با کلیک بر روی آیکونهای فوق مدل را در نماهای مختلف قرارداده و
شکل هندسی آن را به لحاظ ظاهری بررسی کنید.

دستورات : Zoomبرای زوم کردن (بزرگ نمایی و کوچک نمایی) مدل از این دستورات استفاده میشود.
(شکل )11

شکل 11
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فعالیت
عملی 6

با استفاده از دستورات فوق عملیات بزرگنمایی و کوچکنمایی مدل وارد شده ( )Project 1را تمرین کنید.

کار با ماوس و صفحه کلید:
 » Zoomمیتوان با چرخاندن کلید چرخان ماوس عمل بزرگنمایی یا کوچک نمایی مدل را انجام داد.
 »Panمیتوان با نگه داشتن همزمان کلید چرخان ماوس ( )Scorallو کلید  Shiftو جابجا کردن ماوس
به اطراف عمل جابجایی مدل را انجام داد.
 »Rotateمیتوان با نگه داشتن کلید چرخان ماوس و حرکت چرخشی ماوس عمل دوران مدل را انجام
داد.
فعالیت
عملی 7

توسط ماوس و کلید  Shiftوکلید چرخان ماوس ،اعمال  Zoom, Pan , Rotateرا روی مدلی که
قب ً
ال باز کرده اید تمرین کنید تا مهارت کافی کسب نمایید.
دستور Zoom to Box
از این دستور برای بزرگنمایی بخشی از مدل استفاده میشود ،بدین منظور کافی است با نگه داشتن کلیک چپ
و رسم یک کادر حول قسمتی از مدل که مدنظرتان است به بزرگنمایی آن قسمت دست یابید( .شکل )12

شکل 12

فعالیت
عملی 8

گوشه ای از مدل را با دستور  Zoom to Boxبزرگنمایی کنید و سپس با دستور Resize to Fit

به حالت اول برگردانید.

دستور Wireframe
ی و بدون رنگ آمیزی ،جهت دید بهتر اجزای مخفی مدل به کار میرود.
جهت نمایش مدل بصورت سیم 
(شکل )13
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شکل 13

 : Plane Shadeمدل به صورت رنگ شده نمایش داده میشود .از این دستور برای مشاهده و شناسایی
سطوح مختلف مدل (مانند سطوح با شیب منفی ) استفاده میشود که با رنگ های مختلف نمایش داده
می شود.
 :Blockاز این دستور برای نمایش یا عدم نمایش بلوک در محیط گرافیکی استفاده میشود .گاهی اوقات
الزم است برای انتخاب راحت تر سطوح مدل ،بلوک نمایش داده نشود ( اصطالحاً خاموش شود).
توجه :مشابه این دستور در نوار ابزار اصلی نیز وجود دارد که عملکرد آن تعریف بلوک خام است ولی در اینجا
منظور ،آیکونی است که در نوار ابزار  Viewingقرار دارد.
دستور Measure
در پاورمیل هنگام کار برروی مدل( ،خصوصاً بر روی مدلهایی که نقشه اندازههای آن را در اختیار نداریم )،
میتوان از این دستور مانند یک ابزار اندازه گیری ،برای اندازه گیری ابعاد اجزای مدل استفاده کرد .با اجرای
این دستور در نوار ابزار اصلی کادر محاوره ای شکل  14باز میشود.

این دستورات می توانند اندازه هایی مانند
قطر یا شعاع دایره سوراخ ها ،طول اضالع
و فاصله بین دونقطه ،را نشان دهند.

شکل 14

مثال  : 1فرض کنید میخواهید قطر سوراخی را که مقدار آن را نمیدانید ،اندازه بگیرید.
نحوه اندازه گیری قطر دایره سوراخ :
 1مدل را در وضعیت دید از باال قرار دهید.
 2دستور  Measureرا از نوار ابزار اصلی اجرا کنید.
 3از تب  Measureگزینه  Diameter from tree pointرا انتخاب کنید.
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 4بوسیله کلیک چپ ماوس سه نقطه دلخواه روی محیط دایره باالی سوراخ کلیک کنید تا قطر دایره
درکادر  Diameterنشان داده شود .شکل 15

شکل 15

مثال  : 2فرض کنید میخواهید ارتفاع دیواره پایین مدل را اندازه بگیرید.
نحوه اندازه گیری فاصله بین دو نقطه :
 1مدل را در وضعیت مناسب قرار دهید بطوریکه نقاط مورد نظر قابل انتخاب باشد.
 2دستور  Measureرا اجرا کنید.
 3از تب  Measureاولین گزینه یعنی  Dis tance between two pointرا انتخاب کنید.
 4به وسیله کلیک چپ ماوس به ترتیب دو نقطه ای که فاصله بین آنها مدنظرتان است انتخاب کنید تا
مقدار آن در کادر  Dis tanceدرج شود ( .شکل )16

شکل 16

با روش سعی و خطا و باکمک هنرآموز خود عملکرد سایرگزینههای دستور  Measureرا بررسی کنید شکل
.17

دستور Transform

شکل 17

همانطورکه گفتیم پس از وارد کردن مدل در پاورمیل باید موقعیت آن را نسبت به دستگاه مختصات محیط
نرم افزار پاورمیل ،با موقعیت مناسب قطعه کار روی میز دستگاه  CNCتطبیق دهیم .بهترین نما برای
تشخیص موقعیت فعلی مدل و اصالح آن نمای دید از باالست ،زیرا مشابه ایستادن فرد روبروی میز فرز CNC
و از باال نگاه کردن به قطعه کاراست .در بسیاری از موارد بهتر است طول مدل در راستای محور  Xدستگاه
قرارگیرد ،مگرآنکه قطعه یا گیره دیگری بر روی سمتی از میز بسته شده باشد و احتمال برخورد ابزار با آن
وجود داشته باشد و یا شکل ،اندازه و تعداد قطعات بسته شده روی میز ،سبب شود بلوک خام در راستای
دیگری روی میز مهار شود.
چنانچه کار مدل سازی قطعه را خودتان انجام میدهید بهتر است موارد باال را درحین کار با نرمافزارهای
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 CADمانند سالیدورکز رعایت کنید .اما اگر مدل توسط شخص دیگری (کارفرما) طراحی شده باشد ،باید با
استفاده از دستور  Transformاصالحات الزم را در وضعیت آن انجام دهید.
مثال : 3میخواهیم فایل  project 1را باز کرده ،سپس وضعیت آن را از شکل  18به وضعیت شکل 19
تبدیل کنیم.

شکل 18

شکل 19

برای این کار باید در پاورمیل مطابق با مراحل
زیرمدل را بچرخانید( .فایل  Project 1را باز
کنید).
 1بر روی عالمت  +کنار عبارت  Modelدر
پنجره  Explorerکلیک کنید تا زیر شاخه آن
بازشود.
 2بر روی نام مدل ( ) model 1کلیک راست
کنید.
 3از زیر منوی باز شده گزینه  Editو سپس
گزینه  Transformرا انتخاب کنید تا کادر
محاوره ای آن مانند شکل  21باز شود.
مراحل  1تا  3در شکل  20نشان داده شده است.

شکل 20

در کادر محاوره ای  Transform Modelبرای جابجا کردن ،چرخاندن و تغییر مقیاس مدل در راستای
محورها ،مطابق توضیحات شکل  21عمل می شود.
در این قسمت با وارد کردن مقدار فاصله جابه جایی درکادر
 Distanceو هربار کلیک برروی هرکدام از محورهای X، Y
 Zمدل به اندازه این عدد در راستای محور کلیک شده جابه جا
شود.
در این قسمت با وارد کردن مقدار زاویه دوران در کادر Angle
و هر بار کلیک برروی هرکدام از محورهای  X، Y Zمدل به
اندازه این زاویه ،حول محور کلیک شده دوران می کند.
در این قسمت با وارد کردن مقدار مقیاس در کادر  Scaleو
هربار کلیک برروی هرکدام از محورهای  X، Y Zبه اندازه این
عدد در راستای محور کلیک شده تغییر مقیاس می دهد.
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شکل 21
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دراین مثال باید مدل را  90درجه حول محور  Xدوران دهید .برای این کار :
4ـ در کادر  Rotateعدد  90درجه را وارد و یک بار بر روی محور  Xکلیک کنید تا مدل  90درجه بچرخد
و در وضعیت شکل  19قرار بگیرد.
نکته

فعالیت
عملی 9

ـ اگر بخواهید مدل در راستای خاصی جابجا شود ،کافیست مقدار جابجایی را (مث ً
ال  )50را در کادر
 Distanceوارد و بر روی محور مورد نظر(مث ً
ال  )Yیک بار کلیک کنید تا مدل در راستای محورy
جابجا شود( .دراین مثال نیازی به جابجایی مدل نداریم )
ـ با واردکردن اعداد به صورت منفی ،جابجایی ،دوران و مقیاس به صورت معکوس انجام می شود.

ـ فایل  Project 1را به وضعیت شکل  19درآورید و دوباره آن را با همان نام  Project 1ذخیره کنید.
ـ مدل را به اندازه  20میلیمتر در راستای محور  Xو سپس 35ـ میلی متر در راستای محور  Yجابجا
کنید و دوباره به مکان قبلی باز گردانید.
ـ مقیاس مدل را در تمام جهات دو برابرکنید و سپس به حالت قبل برگردانید.

گام سوم  :تعریف بلوک خام اولیه ( ) Block
بلوک خام اولیه به ماده خامیگفته میشود که پس از عملیات ماشین کاری ،قطعه نهایی از آن حاصل میشود.
(شکل)22
بلوک خام

شکل 22

برای تعریف بلوک روی دستور  Blockدر نوار ابزار
اصلی ( )Main Toolکلیک نمایید تا پنجره آن باز
شود(.شکل )23

شکل 23
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توضیحات کادر محاوره ای شکل 23
درکادر  ،Defined byنوع بلوک (جهت کاهش دور ریز مواد خام ) تعیین میشود ،که انواع آن عبارتند از :
 » Box 1بــرای قطعاتــی کــه شــکل آنهــا را میتــوان از یــک بلــوک خــام بــه شــکل مکعــب بدســت آورد.
ماننــد شــکل 22
 » Picture 2تعریف بلوک برای قطعاتی که دارای مقاطع خاصی هستند .بدین منظور ابتدا باید مقطع
مدل را در یک نرم افزار  Cadطراحی کرده و با فرمت  picذخیره کنیم و در پاورمیل ازآن برای تعریف بلوک
استفاده کنیم( .به  helpبرنامه مراجعه کنید)
 » Triangles 3از این روش برای تعریف بلوک برای ماشینکاری قطعاتی که به روش ریخته گری ،پیش
تولید شدهاند،استفاده میشود .شکل بلوک شبیه مدل نهایی ولی درمقیاس بزرگتر تعریف میشود.
 » Boundary 4جهت تعریف بلوک برای ماشین کاری قسمت
خاصی از مدل استفاده می شود (شکل .)24
 » Cylinder 5تعریف بلوک به شکل استوانه و برای قطعاتی که
فرم آن به استوانه شبیه است (مانند شکل.)25
کادر »Coordinate Systemاز این قسمت برای تعیین سیستم
شکل 24
مختصات دهی استفاده میشود که معموال گزینه Active Workplane
(صفرقطعه فعال) کاربرد بیشتری دارد.
در کادرهای  Min , Max , Lengthاز بخش  Limitsبه ترتیب
ازچپ به راست مقادیر کمترین ،بیشترین و طول بلوک میباشد ،که
پس ازکلیک بر روی دکمه  Calculateتوسط خود نرمافزار محاسبه
میشود.
شکل 25
 » Expansionاضافه طول :چنانچه عددی در این کادر وارد شود
و سپس بر روی دکمه  Calculateکلیک کنید ،این مقدار به ابعاد بلوک در تمام جهت ها اضافه میشود.
به عنوان مثال اگر عدد  10را در این کادر وارد کنید ،بلوک درتمام جهت های مثبت و منفی 10 ،میلی متر
بزرگ تر خواهد شد( .طول ،عرض و ارتفاع هرکدام  20میلیمتر افزایش مییابند .چرا؟)
آیکن قفل که در کنار کادرها دیده میشود برای ثابت نگه داشتن اندازه های بلوک در راستای خاصی است.
با قفل کردن هر جهت و وارد کردن مقدار  Expansionوکلیک بر روی  Calculateمدل در همه جهت ها
به غیر از جهت های قفل شده افزایش مییابد.
درشکل های  26و 27اندازههای بلوک براساس ابعاد قطعه و مقدار اضافی  Expansion = 10را در تمام
جهت ها ،و در نماهای مختلف مشاهده میکنید.

شکل 26
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شکل 27
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تمرین

باکمک هنرآموز خود تغییرات ابعاد بلوکهای نشان داده شده در شکلهای  28را درکادر زیرآن بنویسید.

شکل 28
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نکته

فعالیت
عملی 10

اگر بخواهید اندازه بلوک را در راستای مشخصی تغییر بدهید ،پس از وارد کردن مقدارآن ،درکادر
مورد نظر باید روی دکمه  Acceptکلیک کنید .کلیک برروی  Calculateسبب میشود مدل
دوباره براساس اندازههای قطعه (به اضافه مقدار  )Expansionمحاسبه شود.

ـ فایل  Project 1را باز کنید .روی دستور  Blockاز نوار ابزار اصلی کلیک کنید .روی دکمه
 Calculateکلیک کنید تا بلوک خام براساس ابعاد مدل محاسبه شود .فایل را با همان نام Project 1
ذخیره کنید.
دوباره دستور  Blockرا اجرا کرده ،طول و عرض و ارتفاع بلوک را مشاهده و یادداشت کنید .اکنون
مقدار  Max zرا به  185تغییر دهید و بر روی دکمه  Acceptکلیک کنید و نتیجه کار را مشاهده
و با مقادیر قبلی مقایسه کنید.
دوباره دستور  Blockرا اجرا و پس از وارد کردن عدد  185این بار بر روی دکمه  Calculateکلیک
کنید .نتیجه را با حالت قبل مقایسه کنید و با دوستان و هنرآموز محترم خود درمورد آن بحث کنید.
ـ یکی از مدلهایی که در پودمان قبلی (سالیدورکز) طراحی کرده ،به محیط پاورمیل وارد کرده ،بلوک
خام را براساس اندازههای مدل محاسبه کنید ،سپس به ابعاد مدل در راستای  Max Zو 12 ، Min X
میلیمتر اضافه کنید .سایر راستاها بدون تغییر بماند.
ـ دوباره بلوک را بر اساس ابعاد قطعه محاسبه کرده (کافیست مقدار  Expansion = 0و در ادامه بر
روی  Calculateکلیک کنید) .این بار ابعاد بلوک را در تمام جهتها بهاستثنای  Min Xبه اندازه 20
میلیمتر اضافه و 10میلیمتر از راستای  Max Yکم کنید.

پرسش  :درهنگام تعریف مجدد بلوک نباید سطحی از مدل درحالت انتخاب باشد .چرا؟
گام چهارم  :تعریف نقطه صفرقطعه کاریا Workplane
یکی از نکات اصلی در فرایند برنامه نویسی  CNCتعریف نقطه صفر قطعه کار می باشد .درپاورمیل به
چند روش میتوان این نقطه را تعریف نمود .اما ساده ترین روش برای تعریف نقطه صفر قطعه کار ،تعریف
 Workplaneم یباشد که به توضیح آن میپردازیم.
1ـ ابتدا فایل  Project 1را باز کنید.
2ـ برای تعریف  Workplaneبر روی گزینه  Workplaneدر ناحیه  Explorerکلیک راست کنید.
3ـ سپس روی گزینه  Create and Orientatate Workplaneکلیک کنید تا لیستی از روش های تعریف
 Workplaneباز شود (شکل .)29
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کلیک راست

شکل 29

اکنون به شرح مختصری از  5روش پرکاربرد که در شکل  29مشخص شده اند میپردازیم.
 1گزینه … Workplane at Point
چنانچه بخواهیم نقطه صفر قطعه کار بر روی گوشه یا نقطه ای از مدل قراربگیرد ،این روش مناسب است .پس
از انتخاب این گزینه کافیست برروی نقطه یا گوشه ای از مدل کلیک کنید( .شکل )30
برای اینکه بتوانید به راحتی نقاط مدل را انتخاب کنید ،بر روی دستور  Blockاز نوار ابزار  Viewingکلیک
کنید تا بلوک مخفی (خاموش) شود.
انتخاب این گوشه باعث قرار گرفتن  Workplaneبر روی آن می شود.

خاموش کردن این آیکون باعث مخفی شدن بلوک می شود.
شکل 30

 2گزینه … Workplane Positioned Using Block
یکی ازساده ترین روش های تعیین نقطه صفر قطعه کار ،زمانی
است که میخواهید نقطه صفر برروی یکی ازگوشههای بلوک و یا
مرکز وجوه بلوک خام تعریف شده قرارگیرد ،لذا پس از تعریف بلوک
و انتخاب این گزینه مدل و بلوک به شکل  31در میآید ،اکنون
با انتخاب هریک از نقاط رنگی ،نقطه صفر قطعه کار درآنجا قرار
می گیرد( .بلوک باید روشن باشد )

شکل 31
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 3گزینه Workplane at Top of Selection
اگربخواهیم مرکز یک سطح انتخاب شده به عنوان صفر قطعه کار تعریف شود از این گزینه استفاده میشود.
به عنوان مثال اگر بخواهیم صفرقطعه کاریا  Workplaneدرمرکزسطح آبی رنگ باشد ،کافیست سطح فوق را
با کلیک چپ ماوس انتخاب و سپس با انتخاب گزینه  Workplane at Top of Selectionصفر قطعه کار
به مرکز این سطح منتقل میشود( .شکل 32ـ الف)
اگر دیواره سوراخ یا شیار لوبیایی درشکل ب را انتخاب کنید (کلید  Shiftرا نگه داشته تمام دیواره ها را
با کلیک چپ ماوس انتخاب کنید) پس از انتخاب روش  ،3صفر قطعه کار در مرکز و باالی سوراخ یا حفره
لوبیایی قرار میگیرد( .شکل 32ـ ب)
 Workplaneدر مرکز و باالی سوراخی که دیواره آن انتخاب شده قرار گرفته است.

الف

شکل 32

ب

 3گزینه … Workplane at Center of Selection
این گزینه در این مثال مرکز استوانه سوراخ را به عنوان نقطه صفرتعریف میکند(.پس از انتخاب دیواره داخلی
یک سوراخ)
 3گزینه … Workplane at of Selection

این گزینه مرکز سوراخ و درسطح زیرین قطعه را به عنوان صفرتعریف میکند.
فعالیت
عملی 11

نکته
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فایل  Project 1را باز کنید و خواستههای زیر را بر روی آن انجام دهید.
 1یک  Workplaneدر وسط وجه باالیی بلوک ایجاد کنید.
 2یک  Workplaneدرگوشه پایین سمت چپ بلوک ایجادکنید.
 3یک  Workplaneدر باالی سوراخ سمت راستی مدل ایجاد کنید( .بهتراست بلوک را از نوار ابزار
 Viewingخاموش کنید).
 4یک  Workplaneدرگوشه پایین سمت چپ مدل ایجادکنید.

در یک پروژه میتوان چند  Workplaneبرای استراتژیهای مختلف تعریف کرد ولی برای تعریف بلوک
یا استراتژی باید فقط یک  Workplaneرا فعال یا  Activeکرد.
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بــرای فعــال کــردن  Workplaneبـــاید بــر روی نــام
 Workplaneمــورد نظــر در پنجــره Explorer
کلیــک راســت کــرده گزینــه  Activeرا تیــک بزنیــد.
اگــر بــرروی  Workplaneتعریــف شــده کلیــک
راســت کنیــد ،گزینههــای زیــر قابــل تنظیــم اســت
(شــکل .)33
 »Activeفعال کردن Workplane
 »Renameتغییر نام Workplane
 »Delete Workpalneپاک کردن Workplane

شکل 33
فعالیت
عملی 12

نکته

 Workplaneاول درفعالیت  11را  Activeکنید .فایل را با نام  Project 2ذخیره کنید.

توجه داشته باشید پس از ،جابجایی مدل و تغییر  Workplaneیا صفر قطعه کار ،باید یک بار برروی
دکمه  Calculateکلیک کنید تا مکان جدید بلوک خام دوباره محاسبه شود .تا زمانی که این کار را
انجام ندهید بلوک خام نسبت به وضعیت جدید مدل به روز یا  Updateنمیشود( .بلوک روی مدل
قرار نمیگیرد)
گام پنجم  :تعریف ابزار
درپاورمیل میتوان انواع ابزارها را براساس
نوع استراتژی و شکل قطعه تعریف کرد.
دراینجا به روشهای تعریف ابزار و معرفی
سه نوع از ابزارهای پرکاربرد میپردازیم.
روش های تعریف ابزار
استفاده از نوار ابزار ( Toolشکل )34

باکلیک برروی این گزینه لیستی از انواع ابزارها
دراختیار شما قرار می گیرد.
شکل 34

تعریف ابزاراز طریق پنجره
( Toolpath Strategiesشکل )35

شکل 35
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کلیک راست بر روی گزینه  Toolاز پنجره
 ،Explorerکلیک بر گزینه  Create Toolو انتخاب
ابزار مورد نظر از لیست ظاهر شده(.شکل )36
نوار ابزار  Toolمعموالً در قسمت پایین نرم افزار
پاورمیل وجود دارد ،در غیر اینصورت می توان به
روش زیر آن را فراخواند.
View  Toolbar  Tool

شکل 36

معرفی ابزارهای پرکاربرد در پاورمیل
 »End Millتیغه فرز انگشتی سرتخت :
این ابزار درخشن کاری و پرداخت کاری سطوح کام ً
ال
تخت یا دیواره کام ً
ال عمودی مورد استفاده قرار
میگیرد .در شکل  37نوع ساده و اینسرتی این ابزار
نشان داده شده است.

شکل 37

 »Ball Noisedتیغه فرز انگشتی سرگرد:
ایــن ابــزار صرفـاً در عملیــات پرداخت کاری اســتفاده
می شود (شکل .)38
شکل 38

 » Tip Radiusedتیغه فرز انگشتی سر
تخت با گوشههای گرد  :این ابزار بیشتر در پرداخت
کاری ،همچنین ماشین کاری گوشههای گرد ،کاربرد
دارد( .شکل  )39از نوع تیغچه دار آن در خشن کاری
نیز استفاده می شود.

شکل 39

تعریف ابزار ،ساق(دنباله) ابزار و نگهدارنده درپاورمیل
در شکل  40ابزار به همراه ساق ()Shankو نگهدارنده یا ابزارگیر ( )Holderنشان داده شده است.
اکنون میخواهیم یک فرز انگشتی سرتخت  End Millتعریف نماییم.
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1ـ اسپیندل
2ـ طول نگه دارنده
3ـ سطح زیرمحور(اسپیندل)
4ـ طولی از ابزار که بیرون از
هولدراست
5ـ طول قسمت برشی ابزار
6ـ طول ابزار و ابزارگیر

شکل 40

ابزار از نوع  End Millرا ازنوار ابزار  Toolانتخاب کنید تا کادر شکل  41باز شود .درتب  Tipمانند شکل 41
میتوانید نام ابزار( ،)Nameطول ( )Lengthو قطر ابزار( ،)Diameterشماره ابزار ( )Tool Numberو تعداد
لبه ابزار ( )Number of flutesرا تعریف کنید.

 »Nameتعریف نام ابزار
 »Lengthتعریف طول ابزار
 »Diameterتعریف قطر ابزار
 »Tool Statusکلمه Value
به معنی صحیح بودن ابعاد ابزار
 »Tool numberشماره ابزار
 »Number of flutesتعداد
لبههای برشی

شکل 41
فعالیت
عملی 13

فایل  Project 2را باز کرده یک ابزار با قطر  40و طول  100میلی متر از نوع سرتخت ()End Mill
با نام آن  40eتعریف کنید .پروژه را با همان نام  Project 2ذخیره کنید.
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برای تعریف ساق ابزار یا  Shankاز تب دوم ( )Shankاستفاده میشود(.شکل )42

شکل 42

 »Add a shank componentاضافه کردن ساق ابزار  :با هر بار کلیک بر روی این گزینه یک ساق اضافه
میشود.
 » Remove a shank componentحذف کردن ساق ابزار ،با هر بار کلیک بر روی این گزینه یک ساق
ابزارکم میشود.
 » Upper diameterتعریف قطر باالیی ساق ابزار
 » Lower diameterتعریف قطر پایینی ساق ابزار
درصورت متفاوت بودن مقادیر دو پارامتر باال ،ساق ابزار به شکل مخروطی و درصورت یکسان بودن به شکل
استوانه تعریف میشود.
 »Lenghtتعریف طول ساق ابزار
 »Cutting Lengthطول قسمت برشی ابزارکه در تب  Tipتعریف شده است.
 »Shank Lengthطول ساق ابزار
فعالیت
عملی 14
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برای ابزار تعریف شده در فعالیت قبل یک ساق استوانه ای بطول  60و قطر  40تعریف نمایید .با
همان نام ذخیره کنید.
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برای تعریف نگهدارنده ،ابزار گیر یا هولدر از تب سوم( )Holderاستفاده میشود(.شکل )43

شکل 43

 »Remove holder componentاضافه کردن هولدر ابزار  :با هر بار کلیک بر روی این گزینه یک هولدر
اضافه میشود .در شکل  43یک هولدر دو قسمتی (یک قسمت مخروطی و یک قسمت ساده ) ایجاد شده
است.
 »Remove holder componentحذف کردن هولدر ابزار  :با هر بار کلیک بر روی این گزینه قسمتی از
هولدر ابزار حذف میشود.
 »Upper diameterتعریف قطر باالیی ساق ابزار
 »Lower diameterتعریف قطر پایینی ساق ابزار
یکسان نبودن مقادیر دو پارامتر باال باعث مخروطی شدن هولدر میشود.
 »Lengthتعریف طول ساق ابزار
 »Cutting Lengthطول قسمت برشی ابزارکه در تب  Tipتعریف شده است.
 »Shank Lengthطول ساق ابزارکه در تب  Shankتعریف شده است.
فعالیت
عملی 15

برای ابزار تعریف شده در فعالیت عملی  18یک هولدر دو قسمتی (ساده و مخروطی) با ابعاد دلخواه
ایجاد کنید .از شکل  43کمک بگیرید.
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گام ششم  :تعریف استراتژی ماشینکاری () Toolpath Strategies
استراتژی ماشینکاری چیست؟ به نوع مسیر حرکت ابزار بر روی بلوک یا قطعه که منجر به عملیات
براده برداری و رسیدن به قطعه نهایی میشود استراتژی ماشینکاری یا استراتژی مسیر ابزارگفته میشود.
به شکلهای زیر نگاه کنید .آیا برای فرزکاری آن میتوان از یک روش استفاده کرد .یک قطعه ممکن است
دارای سطوح صاف ،شیبدار یا منحنی ساده و پیچیده  ،شیار ،سوراخ ،گوشه پخ دار ،گرد و غیره باشد ،در
پاورمیل روشهای متنوعی برای فرزکاری این موضوعات وجود دارد .برخی ازآنها برای خشن کاری و برخی
برای پرداخت کاری استفاده میشود .برخی از استراتژی ها برای فرزکاری سطوح تخت و برخی برای فرزکاری
دیواره ها وبرخی دیگر برای سطوح منحنی مناسبند .بیشتر مواقع برای رسیدن به فرم نهایی قطعه ،بایداز چند
استراتژی مختلف استفاده شود .در این پودمان قصد داریم شما را با برخی از استراتژیهای مهم آشنا کنیم.

دستور Toolpath Strategies
پس از وارد کردن مدل ،تعیین  Workplaneو تعریف بلوک خام میتوانید بر روی دستور Toolpath Strategies
در نوار ابزار اصلی کلیک کنید تا پنجره تعریف استراتژی مطابق شکل  44باز شود.
این پنجره از دو قسمت تشکیل شده است .در سمت چپ دسته بندی استراتژی ها و در سمت راست انواع
استراتژیهای هر دسته انتخاب شده مشاهده میشود( .شکل )44

شکل 44
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شرح مختصر:

 »Favouritesمجموعه استراتژیهای منتخب
 »3D Area clearanceمجموعه استراتژیهای خشن کاری
 »Curve Machiningمجموعه استراتژیهای فرم تراشی دو بعدی ،پخ زنی و فرزکاری سطوح تخت
 »Finishingمجموعه استراتژیهای پرداخت کاری
 »Drillingمجموعه استراتژیهای سوراخ کاری
• »Blisksاستراتژیهای ویژه برای فرزکاری سطوح پیچیده مانند پرههای توربین (فرزهای بیش از سه
محورکنترل)
 »Ribاستراتژی شیارزنی
 »Turningمجموعه استراتژیهای تراش کاری

اصطالحات و تنظیمات مشترک استراتژی ها
در بسیاری از استراتژیهایی که به آنها خواهیم پرداخت پارامترهای مشترکی وجود دارد که الزم است با آنها
آشنا شوید.
 : Cut Directionجهت براده برداری
جهت براده برداری که دو نوع است :
 1براده برداری همراه ( Climbابزار سمت چپ ناحیه ماشینکاری شده)،
 2براده برداری غیرهمراه ( Conventionalابزار سمت راست ناحیه ماشینکاری شده)
در شکل  45هر دو روش نشان داده شده است.
نکته

جهت براده برداری با توجه به نوع استراتژی (خشن کاری یا پرداخت کاری) و کیفیت سطح تعیین
میگردد.
انتخاب گزینه  Anyدر تنظیمات نرمافزار ،بدین معنی است که روش براده برداری به عهده نرمافزارپاورمیل
گذاشته میشود ،تا از هردو روش بسته به فرم مدل استفاده کند.

Climb

Conventional
براده برداری غیر همراه

شکل ٤٥

براده برداری همراه
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( Toleranceتولرانس) :مفهوم تولرانس درپاورمیل با آنچه در نقشه خوانی آموختید متفاوت است .در
پاورمیل هنگام تهیه برنامه ماشینکاری ،منحنیهای موجود در مسیر ابزار به چند صدضلعیهای منتظم
تقسیم میشود و خطوط مسیرابزار بر روی گوشههای این چند ضلعی قرار میگیرد ،حال هر چه مقدار
تولرانس عدد بزرگ تری باشد تعداد اضالع آن کمتر می شود .به عنوان مثال اگر یک منحنی به شعاع 10
میلی متر با تولرانس  5میلی متر ماشین کاری شود ،چند ضلعیهای به وجود آمده دراثر براده برداری با چشم
کام ً
ال مشهود است .ولی اگر تولرانس  0/1میلی متر باشد چند ضلعی با چشم قابل مشاهده نخواهد بود ،بلکه
به شکل یک منحنی تقریباً واقعی دیده میشود و کیفیت سطح بهتری ایجاد میشود ،ولی در عوض تعداد
خطوط برنامه زیادتر میشود.
در شکلهای  46تفاوت مسیرهای ایجاد شده ( خطوط سبز) با تولرانسهای  5و  0/١میلیمتر را مشاهده
میکنید.

تولرانس = ٥
تولرانس = 0/1
شکل 46

نکته

در استراتژیهای خشن کاری معموالً تولرانس در حدود  0/2یا  0/3میلی متر ولی در پرداخت کاری
در حدود چند صدم میلی متر تنظیم میشود.
 :Thicknessضخامت باقی مانده :به مقدار بار ماشین کاری باقی مانده برای ماشینکاری مرحله بعدی
(مانند پرداخت کاری)  Thicknessگفته میشود .به عبارتی همواره درخشن کاری باید مقداری ازضخامت
قطعه برای مراحل بعدی باقی بماند .مث ً
ال اگر مقدار آن را  2میلیمتر تعیین کنیم ابزار تا ارتفاع  2میلیمتر
مانده به سطح نهایی عمل ماشینکاری را انجام میدهد .در اصل نرمافزار پاورمیل فرض میکند قطر و یا طول
ابزار  2میلیمتر بزرگ تر است .در فرزکاری سطوح مختلف یک قطعه با توجه به نوع ابزار و شکل و فرم قطعه
باید این مقادیرتعیین گردد.
در شکل 47ـ الف :مقادیر ضخامت طولی ( )Axial Thicknessو در شکل 47ـ ب :مقادیرضخامت شعاعی
( )Radial Thicknessدر دو ابزار  End Millو  Ball Noisedو ضخامت باقی مانده از قطعه پس از
ماشین کاری نشان داده شده است.
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الف) ضخامت طولی

ب) ضخامت شعاعی

شکل 47
فعالیت
عملی 16

تحقیق کنید اگربخواهیم شیاری به عرض  30میلیمتر را با ابزار 20میلیمتر فرزکاری کنیم ،چنانچه
Thickness = 6mmشعاعی ،وارد شود ،آیا استراتژی قادر به انجام آن میباشد؟

 Stepoverگام ابزار :درخشن کاری مقدار پیشروی ابزار
در راستای شعاعی ( جابجایی عرضی ابزار) را Stepover
گویند .این جابجاییها یا پاسها در خشنکاری یکسان
و منظم است.مقدار  Stepoverمعموالً حداکثر % 80
قطر ابزارهای سرتخت  End Millیا قطرمؤثر ابزار Tip
شکل 48
 Radiusedدرنظرگرفته میشود ،تا هر مسیر حرکت
ابزار ،بخشی از پاس قبلی را همپوشانی کند .مث ً
ال اگر
قطر ابزار 20باشد مقدار  Stepoverرا میتوان حدود 16
میلیمتر در نظرگرفت .شکل ( 48خطوط سبز ،مسیر
ابزار یا همان  Toolpathمیباشد).
اما در استراتژیهای پرداخت کاری (به غیر از استراتژی
شکل 49
 ،)Constant Z finishingاز آنجایی که مسیر ابزار
همواره بر روی سطوح تصویر میشود لذا عم ً
ال فاصله
پاس های ماشینکاری تصویر شده روی سطوح تخت
یکسان و منظم ول ی درسطوح ش یب دار یا قوسدار
متغیر است .این موضوع در افزایش کیفیت سطح در
عملیات پرداخت کاری مؤثر است.
شکل 50
در شکل  49قطعه با یک استراتژی پرداخت کاری و  Stepover = 10ماشینکاری شده است .به فواصل
نامنظم ماشینکاری برروی سطوح تخت و منحنی دقت کنید .درحالی که در شکل  50در نمای سه بعدی
فواصل یکسان به نظر میرسد.
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 Stepdownعمق بار :به میزان نفوذ ابزار در
راستای محور  Zیا همان عمق بارStepdown ،
گفته میشود .مقدار آن بر اساس جنس قطعه
کار ،توان ماشین ،پیشروی و ...تعیین میشود .از
آنجایی که اساس کار در  CNCبار کم و سرعت
زیاد است ،مقدارآن درخشن تراشی حداکثر 0/5
میلیمتر و درپرداخت کاری حدود صدم میلیمتر
تعیین می شود(شکل .)51
شکل 51
خط چینهای قرمز نشست و برخاستهای ابزار
از روی کار است.
اکنون برخی از استراتژیهای مهم در پاورمیل را توضیح میدهیم.
استراتژیهای خشن کاری 3D Area Clearance
از استراتژیهای این گروه عموماً در خشن کاری یا ماشینکاری اولیه بلوک خام استفاده میشود.
استراتژی Model Area Clearance
از جمله استراتژیهای خشن کاری است که در آن مسیر ابزار یا  Toolpathتابع فرم مدل میباشد .به طور
کلی در پاورمیل مرکز ابزارهمواره از مرز بلوک تعریف شده خارج نمیشود و در داخل بلوک از شکل هندسی
مدل تبعیت میکند( .مگر توسط اپراتور تنظیمات خاصی انجام شده باشد).
از دیگر نکات مهم در خشن کاری و قبل از عملیات پرداخت کاری این است که با تعریف استراتژیهای
مناسب تا حد امکان بلوک را تا رسیدن به فرم اولیه قطعه کار (با لحاظ مقدار  ) Thicknessماشینکاری
کنیم و در نهایت آن را با استراتژی های پرداخت کاری به سطح مطلوب نهایی برسانیم.
کار را با مدل طراحی شده در فعالیت اول دنبال میکنیم.
1ـ فایل  Project 2را باز کنید ،بر روی دستور  Toolpath Strategiesاز نوار ابزار اصلی کلیک نمایید ،تا
کادر محاوره ای مطابق شکل  52باز شود.
Stepdown

شکل 52
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2ـ از کادر سمت چپ گروه  3D Area Clearanceو از سمت راست گزینه  Model Area Clearanceرا
کلیک کنید تا کادر آن مانند شکل  53باز شود.
3ـ از سمت چپ این کادر گزینه  Model Area Clearanceرا انتخاب کنید تا پنجره تعریف استراتژی در
سمت راست ظاهر شود .مقادیر استراتژی را مانند شکل  53تنظیم کنید.

شکل 53

تشریح گزینههای کادر استراتژی : Model Area Clearance
3ـ درقسمت  Styleروش های زیر قابل انتخاب است :
 :Ras terمسیر ابزار به شکل رفت و برگشتی و معموالً در راستای طول مدل
( )Angle = 0یا عرض مدل ( )Angle = 90است (شکل های .)54

شکل 54

 :Offset modelدر این روش مسیر ابزار( )Toolpathبه صورت آفستهای متوالی از فرم هندسی کل مدل
ایجاد میشود (شکل .)55

شکل 55
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 :Offset allدر این روش مسیر ابزار به صورت آفست های متوالی در اطراف اجزای مدل ایجاد می شود
(شکل .)56

شکل 56

در این مثال گزینه  Offset allرا انتخاب کنید.
4ـ در قسمت  Cut Directionجهت براده برداری را  Anyانتخاب کنید ،تا تعیین جهت براده برداری توسط
پاورمیل به صورت خودکار انجام شود.
5ـ در کادر  ، Toleranceتولرانس را  0/1میلیمتر وارد کنید.
6ـ درکادر  Thicknessعدد  0/5میلیمتر را وارد کنید تا ماشینکاری  0/5میلیمتر باقی مانده به سطح
نهایی انجام شود.
7ـ از آنجایی که قطر ابزار  40میلیمتر در نظر گرفته شده مقدار
 Stepoverرا 32 ،میلیمتر وارد کنید %80(.قطر ابزار)
8ـ مقدار  Stepdownرا  0/3میلیمتر وارد کنید( .در شکل 57
برای نمایش بهترمسیر ابزار ،مقدار  10میلیمتر وارد شده است).
9ـ بر روی دکمه  Calculateکلیک کنید تا مسیر ماشینکاری
محاسبه ،ایجاد و نمایش داده شود.
همانطورکه در شکل  57میبینید سطح باالیی و دیوارههای کناری
پایین هیچ مسیر ابزاری وجود ندارد و عم ً
ال این قسمتها برادهبرداری
نشده است .فکر میکنید دلیل آن چیست ؟
شکل 57
گام هفتم  :شبیه سازی وکاربا نوارابزارهای View Mill , Simulation
پس از ایجاد مسیر ماشین کاری یا  Toolpathمیتوانید عملیات ماشین کاری را شبیه سازی کنید .بدین
منظور از دو نوار ابزار فوق استفاده می شود .چنانچه این دو نوار ابزار را در محیط پاورمیل نمیبینید ،از مسیر
زیر آنها را تیک بزنید تا ظاهر شوند.
View – Toolbar – View Mill/Simulation
با کلیک بر روی اولین دستور نوار  View Millمیتوانیم سایر ابزارهای آن را فعال یاروشن کنیم .پس ازآن،

یکی از روش های نمایش بلوک و مدل (رندرینگ) را انتخاب کنید .شکل 58
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روش های مختلف نمایش بلوک و مدل

خروج از نمای رندرینگ

فعال کردن ابزارهای رندرینگ

شکل 58

اکنون در نوار ابزار  Simulationنام استراتژی و نام ابزاری که قب ً
ال تعریف کرده اید را به ترتیب درکادر اول
و دوم انتخاب کنید سپس بر روی دکمه  Playکلیک کنید تا عملیات شبیه سازی ( )Simulationشروع
شود (شکل .)59

تنظیم سرعت شبیه سازی

انتخاب ابزار تعریف شده

Play

انتخاب استراتژی تعریف

شکل 59

ماشین کاری دیوارهها :در پاسخ به این سؤال که چرا سطح باالیی و دیوارههای کناری پایین مدل ماشینکاری
نشده ،باید گفت از آنجایی که دراین قسمتها بلوکی برای ماشینکاری وجود ندارد و مرکز ابزار نمیتواند از مرز
بلوک خارج شود لذا مسیر ابزار یا  Toolpathایجاد نمیشود .اگربخواهیم این قسمتها نیز ماشینکاری شود باید
ابعاد بلوک را با دستور  Blockبزرگ ترکنیم( .البته این به این معنی نیست که ابعاد واقعی ماده خام را بزرگتر
کنیم بلکه فقط بصورت نرمافزاری این کار را انجام میدهیم).
برای این کار لیست  Toolpathدر ناحیه  Explorerرا با کلیک برروی عالمت  ، +بازکرده بر روی نام
استراتژی موردنظر (در این مثال  )1کلیک راست کنید،
ابتدا گزینه  Activeرا تیک زده تا فعال شود و سپس گزینه  Settingرا انتخاب کنید تا پنجره استراتژی
باز شود (شکل.)60

شکل 60
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اکنون بر روی دکمه  Edit Toolpathکلیک کنید تا
بتوانید تنظیمات را تغییر دهید (شکل .)61

برروی عبارت  Blockکه درسمت چپ پنجره
تنظیمات استراتژی ظاهر میشود کلیک کنید .در سمت
راست با قفل کردن  Min Zو واردکردن عدد 10در
کادر  Expansionو کلیک برروی ،Calculateبلوک
جدید درتمام راستاها به غیر از راستای سطح پایین ()Z
به اندازه  10میلیمتر افزایش مییابد.
بر روی دکمه  Calculateمربوط به استراتژی کلیک
کنید تا  Toolpathجدید محاسبه شود .همان طور که
در شکل  62میبینید این بار برای سطح باال و دیواره ها
مسیر ماشینکاری یا  Toolpathایجاد شده است.
نکته

شکل 61

شکل 62

توجه داشته باشید که درعمل دیوارههای پایین ممکن است در گیره بسته شده باشد و امکان ماشی 
ن
کاری آن وجود نداشته باشد .در این موارد معموالً قبل از ماشینکاری اصلی ،دیواره ها ماشینکاری
وگونیا میشوند.
پس از انجام تنظیمات استراتژی و قبل از کلیک بر روی  Calculateو محاسبه مسیر ماشین کاری الزم است
یکسری پارامترهای ماشین کاری تعریف گردد .لذا درگام هشتم با این پارامترها و تنظیم آنها آشنا میشوید
و سپس سایر استراتژی ها بیان خواهد شد.
گام هشتم  :تعریف پارامترهای ماشینکاری
یکی از مهم ترین کارها در پاورمیل تعریف و تنظیم پارامترهای ماشینکاری است .پارامترهایی از قبیل عده
دوران ،سرعت حرکت سریع ( ،)G00سرعت پیشروی ماشینکاری ( ،)G01نحوه ورود و خروج ابزار ،ارتفاع
ایمن ابزار و غیره که همگی از طریق نوار ابزار ( Mainشکل  )63یا از داخل پنجره استراتژی ها قابل انجام
است (شکل ، )64که روش دوم به دلیل اعمال پارامترها بر روی استراتژی فعال بهتر است.
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شکل  63ـ نوار ابزار اصلی

شکل 64

دستور  :Feeds and Speedsاز این دستور برای تعریف پارامترهای زیر استفاده میشود.با کلیک بر روی
آیکون این دستور کادر محاوره ای ازآن باز میشود.گزینههای آن به شرح زیر است (شکل .)65
 »Typeتعیین نوع ماشین کاری ،خشن کاری ( )Roughingو یا پرداخت کاری ()Finishing
 »Operationتعیین نوع عملیات  :عمومی ( ،)Generalشیارتراشی ( ، )Slottingفرم تراشی ()Profiling
فرزکاری سطح ( ، )Face Millingفرزکاری عمودی ( ،)Plunge Millingسوراخ کاری ()Drilling
 »Coolantنوع ماده خنک کاری ( مایع خنک کننده ،هوا وغیره)
و سایر پارامترهای اصلی دیگرکه در شکل توضیح داده شده است.

عده دوران اسپیندل

سرعت برشی

سرعت پیشروی در حین براده برداری

پیشروی به ازای هر دندانه

سرعت حرکت پالنچ (نفوذ در کار)

مقدار بار در راستای Z

مقدار بار درراستای شعاعی

سرعت حرکت سریع()G00
شکل 65
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مقادیر فوق بر اساس نوع عملیات ،نوع ،قطر وجنس ابزار ،نوع استراتژی و ....تعیین میگردد( .معموالً اطالعات
بخش سمت راست وارد میشود).
 :Plunging feed rateپس از آن که ابزار با سرعت سریع ( )G00به ارتفاع پالنج (در صفحه بعد توضیح
داده شده است) میرسد ،از آنجا تا زمان نفوذ
ابزار به قطعه با این سرعت حرکت میکند.
 :Skim feed rateا بزار در حین عملیا ت
ماشینکاری مرتباً از روی کار بلند شده تا به
موقعیت پاس بعدی برود ،به این مسیر Skim
گفته میشود ،که در کادر باال سرعت آن تعیین
میشود (.)G00
دستور Rapid Move Height
بــا کلیک بــرروی ایــن دســتور کادر محــاورهای
 Toolpath Connectionبــاز میشــود در
تــب  Safe Areaدو مقــدار مهــم زیرتعریــف
میشــود (شــکل.)66
شکل 66
Rapid height

زمانی که ابزاردر حین عملیات ماشینکاری از روی کار بلند میشود تا به پاس بعدی برود تا ارتفاعی که دراین
کادر تنظیم میشود باال میرود (با حرکت سریع .)Rapid
Plunge height

ابزار هنگام شروع پاس بعدی با حرکت سریع ( )G00تا ارتفاعی که دراین کادرتنظیم میشود پایین میآید
و سپس با سرعت پالنج (سرعت نفوذ در کار) که در کادر فرم شکل  65تعیین شده به کار نزدیک میشود
(شکل .)67
ارتفاعRapid

ارتفاعPlunge

سطح Plunge

مسیر ابزار
شکل 67
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نکته

نکته مهم  :تنظیم صحیح این مقادیر از برخورد ابزار با بلوک جلوگیری میکند ،درعین حال زیاد
بودن این مقادیر باعث طوالنی شدن فرآیند ماشینکاری میشود( .در شکل های  66و 67این مقادیر
اغراق آمیز و به منظور دید بهتر تنظیم شده).
درکادر  Measured fromاز قسمت  Calculate dimensionباتعیین مالک محاسبه (نسبت به ماشین،
بلوک ،مدل یا هر دو) ،همچنین وارد کردن دو پارامتر  Rapid / Plunge Clearanceو کلیک برروی دکمه
 Calculateدو ارتفاع  Rapid / Plunge heightتوسط نرمافزار پاورمیل محاسبه میشود و در دو کادربخش
نرمال درج میشود (شکل .)68

شکل 68
End point

 :Start and End Pointاز دیگر پارامترهای مهم 
ی
که باعث جلوگیری از برخورد ابزار با بلوک ،قطعه کار و
یا میز میشود ارتفاع نقاط شروع و پایان ماشینکاری
است .ابزار با اجرای استراتژی با حرکت سریع به نقطه
شروع ایمن ( )Start Pointرفته و سپس با سرعت پالنج
به کار نفوذ میکند .در پایان عملیات ماشینکاری نیز
ابزار با حرکت سریع از روی کار بلند شده به نقطه پایان
ایمن( )End pointمیرود (شکل .)69

Start point

شکل 69

با اجرای این دستور کادر محاورهای  Toolpath Connectionمطابق شکل  70باز میشود.
تب  Start point and End pointرا انتخاب کنید.

شکل 70
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 » Start Pointنقطه شروع ماشینکاری
 » End Pointنقطه پایان ماشینکاری
در کادر  Useمیتوانید به روش های زیر نقاط شروع و پایان ماشینکاری راتعیین کنید.
 » Block center safeنقطه شروع /پایان حرکت ابزار ،ابزار در وسط سطح باالی بلوک با ارتفاع ایمن
قرار میگیرد.
 » First/Last point safeنقطه شروع  /پایان حرکت ابزار ،نزدیک ترین  /دورترین نقطه به قطعه کار با
فاصله ایمن
 » First/Last pointنقطه شروع  /پایان حرکت ابزار ،نزدیک ترین  /دورترین نقطه به قطعه کار
 » Absoluteتعیین مختصات شروع و پایان حرکت بصورت درج مختصات به شکل مطلق
دستور Leads and Links
دستور  :Leads in/Lead outبرای تعیین چگونگی نشست و برخاستهای (ورود وخروج ) ابزار در حین
عملیات ماشینکاری (حرکت های بین پاس های ماشینکاری) استفاده میشود ،و از فاکتورهای مهم در
کاهش زمان ماشین کاری و جلوگیری از شکستن ابزار و باال بردن عمر ابزار میباشد ،چنانچه ابزار به طور
نامناسب به بلوک یا قطعه کار نفوذ کند احتمال وارد شدن شک و شکستن آن میباشد .در شکل  71بصورت
تصویری  Lead inبه رنگ فیروزه ای نشان داده شده است.

شکل 71

پس از اجرای این دستوراز نوار ابزار اصلی پنجره  Toolpath Connectionبازمیشود (شکل .)70
تب  : Leads inنحوه ورود ابزار به کاردرحین عملیات ماشینکاری
تب  : Leads outنحوه خروج ابزار ازکاردرحین عملیات ماشینکاری
تب  :Linksنحوه اتصال یک خروج به ورود (چگونگی اتصال پاس های ماشینکاری )
روش های ورود وخروج ابزار :Leads in/out
تبهای  Lead inو  Lead outدارای گزینه مشابهی اند ،که اولی نحوه ورود و دومینحوه خروج ابزار به
شرح زیر تعریف میشود.
 : Noneهیچ روشی برای ورود یاخروج تعریف نمیشود ،احتمال وارد شدن شوک به ابزار وجود دارد.
 : Surface normal arcابزار در مسیری به شکل کمان عمود بر سطح ،وارد کار (یاخارج) میشود.
 : Vertical arcابزار در مسیری به شکل یک کمان عمود بر صفحه افق ،وارد کار (یا خارج) می شود.
درشکل  72خروج ابزار ازاین نوع است.
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 : Horizontal arcابزاردرمسیری به شکل یک
کمان افقی ،واردکار (یا ازآن خارج) میشود .در شکل
 73ـ الف خروج ابزار ازاین نوع میباشد .شعاع کمان
در کادر  Radiusتعیین میشود.
شکل 72

 : Horizontal arc leftمانند حالت قبل ابزاردرمسیری به شکل یک کمان افقی ولی ازسمت چپ وارد
کار (یا از آن خارج) میشود .این نوع ورود در براده برداری همراه ( Climb (G41کاربرد دارد.
 : Horizontal arc rightابزار در مسیری به شکل یک کمان و از سمت راست وارد کار (یا از آن خارج)
میشود .در براده برداری غیرهمراه( Convetional ( G42کاربرد دارد (شکل 73ـ الف).
نکته

هنگام خروج ابزار در پایان عملیات ماشینکاری ( خصوصاً پرداخت کاری ) برای اینکه ابزار برروی
دیواره ها خط یا خش ایجاد نکند ،بهتراست  Lead outرا از نوع  Horizontal arcتعریف کنیم.
 »Box .ابزار به صورت افقی ،بدون زاویه و با فاصله اندازه وارد شده درکادر  Lengthوارد یا از آن خارج
میشود (شکل  73ـ ب).

ب

الف
شکل 73
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 : Extended Moveابزار در امتداد مسیر حرکت
و پس از ماشینکاری سطح به اندازه طول تنظیمی
در کادر  Lengthاز کار خارج یا به اندازه این فاصله
قبلتر از قطعه حرکت اضافی داشته باشد .این ورود و
خروج در مورد استراتژی پرداخت Raster finishing
کاربرد دارد (شکل .)74
 : Straightابزار به صورت یک خط افقی ولی با
یک زاویه (واقع در صفحه  )XYنسبت به محورX
وارد کار (یا از آن خارج) میشود .درفرم شکل 75
طول و زاویه خط تعیین میشود.

شکل 74

شکل 75

 » Rampابزار در مسیری قوسی شکل و با یک شیب (زاویه) وارد کار میشود .این نوع ورود و خروج
به دلیل نفوذ تدریجی ابزار درکار و عدم اعمال ضربه به ابزار بسیار کاربرد دارد (شکل .)76

شکل 76

برای تنظیم مقادیر حرکت  Rampباید بر روی گزینه  Ramp Optionکلیک کنید .و سپس مقادیر ارتفاع
و زاویه  Rampرا در کادرهای نشان داده شده وارد کنید (شکل .)77
در قسمت  Followبا انتخاب  Toolpathتعیین میکنیم حرکت  Rampدر امتداد مسیر ابزار باشد.

شکل 77

معموالً مقادیر ،درجه  Max zig angle = 2و  Height = 0.3 mmمناسب است.
196

پودمان :4تحلیل روشهای ساخت به كمك رايانه ()CAM

نکته

ـ علت وجود دو انتخاب ( )1s Choice , 2s Choiceدر پنجره ها این است فواصل برخی نشست
و برخاست کوتاه و برخی دیگر بلند میباشد( .ابزارازیک ناحیه بلند شده و درناحیه دیگری وارد
می شود ،).انتخاب اولی برای فواصل کوتاه و انتخاب دوم برای فواصل بلندتر تعریف میشود.
ـ برای کنترل برخورد ابزار با بلوک باید گزینه  Gouge Checkهمواره تیک خورده باشد.
نحوة اتصال نشست و برخاست ها ()Links
منظور از  Linksنحوه اتصال یک خروج ابزار به ورود بعدی و یا نحوه اتصال پاس های ماشینکاری و تعیین

نوع ارتفاعهای نشست و برخاست های ابزاراست (شکل .)78
روش های مختلف تعریف Links

Safe
Incremental
Skim
On surface
Stepdown
Straight
شکل 78
Circular arc
 »Safeدراین حالت ابزار درحین عملیات ماشین کاری هنگام برخاستن تا ارتفاع تعیین شده درکادر
 Rapid heightاز تب  Safe areaازدستور  Rapid Moveباال میآید ( .نسبت به بلوک )
سرعت این حرکت سریع ( )G 00و برای سوراخ کاری مناسب است.
 » Incrementalارتفاع برخاست ها و نشستهای ابزار به صورت افزایشی (نه مطلق) نسبت به سطح
قطعه کار از کادر Rapid heightمحاسبه میشود.

 » On surfaceنشست و برخاستی وجود ندارد
بلکه مسیر ابزار همواره بر روی سطح کار میباشد
(شکل .)79
 »Skimمبنای ارتفاع نشست و برخاست ابزار
بجای بلوک خام ،از روی سطح مدل و به اندازه
مقدارتعریف شده صورت می گیرد .این امر باعث
کاهش زمان ماشین کاری است( .سرعت حرکت
ابزار  G01است) ( شکل.)80
حرکــت  Skimبیشــتر بــرای اســتراتژیهای
پرداختکاریها استفاده میشود ( .بجز )Constant Z

شکل 79

شکل 80
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 » Stepdownاتصال مسیرها بصورت پلکانی است و ارتفاع پله ها به اندازه عمق بار میباشد .این حرکت
برای استراتژی  Constant zمناسب است (شکل .)81
 » Straightاتصال مسیرها به صورت خط مستقیم
است (شکل .)82
شکل 81

 » Circular arcاتصال مسیرها به شکل یک
کمان می باشد (شکل .)83
فعالیت
عملی 17

فایل  Project 2را باز کرده سپس تنظیمات
هر ردیف از جدول زیر را جداگانه اعمال کنید.
پس از محاسبه استراتژی ( )Calculateآن را
شبیهسازی کنید .سپس استراتژی را ویرایش
و تنظیمات آن را مطابق ردیف بعد انجام داده
دوباره شبیهسازی و نتایج را با هم مقایسه کنید.
پس از انجام مرحله  4فایل را با نام Project 3
ذخیره کنید.

شکل 82

استراتژی  ، Model Area Clearanceقطر ابزار
 40سرتخت  ،مقادیرعددی نشست و برخاست های
ابزار دل خواه
Start / End point =Block center Safe
Rapid height =2 , Plunge height=1
شکل 83
Style

Stepdown

Stepover

Lead in

Lead out

Links

ردیف 1

Ras ter

0/2

32

Straight

Straight

Circular Arc

ردیف 2

Ras ter

0/2

32

Extended
Move

Box

On Surface

ردیف3

Offset

3

30

Horizontal
arc

Straight

Stepdown

ردیف 4

Offset all

0/3

32

Ramp

Extended
Move

Skim

اکنون که با پارامترهای ماشین کاری آشنا شدید به ادامه مبحث استراتژیهای ماشینکاری میپردازیم.
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ماشین کاری شیار :درخشن کاری مدل فعالیت اول با ابزار قطر 40در مرحله قبل به دلیل بزرگ بودن ابزار،
درون شیار لوبیایی ماشینکاری نخواهد شد .به چند روش میتوان درون شیار را ماشین کاری نمود .البته به
این نکته توجه کنید که پاورمیل کاران همواره بهترین روش را انتخاب میکنند .ولی از آنجایی که مبحث ما
آموزشی است بهتر است با راهکارهای مختلف در موقعیتهای متفاوت آشنا شوید.
استفاده از ابزار با قطرکمتر و محدود کردن بلوک خام
استراتژی Model Rest area clearance
استراتژی Constant Z finishing
روش اول  :استفاده ازابزاربا قطرکمترو محدود کردن بلوک خام

فعالیت
عملی 18

در این روش اگر بخواهیم درون شیار لوبیایی ماشینکاری شود باید از ابزار با قطر پایین تر استفاده کنیم ،تا
امکان حرکت ابزار درون حفره امکان پذیر باشد.
فایل  Project 2را باز کنید .استراتژی  Model Area Clearanceرا با پارامترهای زیر اجرا کنید.
مقدار  ، Thickness = 1 ،Stepdown =1 ،Stepover=16ابزار سر تخت با قطر  20میلیمتر و
سایر پارامترها براساس آنچه آموخته اید .اکنون  Toolpathجدید را با کلیک بر روی Calculate
ایجاد کنید.
همانطور که میبینید این بار شیار نیز ماشینکاری میشود.
(شکل )84
همانطورکه دیدید با انتخاب ابزار کوچک تر توانستیم داخل
شیار را نیز ماشینکاری کنیم .اما این کار یک اشکال دارد و
آن هم افزایش زمان ماشینکاری با ابزار کوچک تر است که
باعث افزایش هزینه تولید میشود .برای پرهیز از این اشکال
میتوانیم با کم کردن  Max Zاز بلوک خام ،حرکت ابزار را
به ناحیه ای که شیار در آن قرار دارد محدود کنیم .برای این
منظور :
ابتدا عمل خشن کاری اولیه را با ابزار  40و مقدار
 Thickness = 1یکبار انجام دهید.
دوباره با اجرای دستور تعریف استراتژی ،پنجره استراتژی
 Model Area Clearanceرا بازکرده ،از سمت چپ پنجره
استراتژی بر روی کلمه  Toolکلیک کرده ابزاری از نوع
 End MILLبا قطر  20تعریف کنید.
این بار بر روی عبارت  Blockاز سمت چپ پنجره کلیک
کرده ،مطابق شکل  85ازسمت راست مقدار  max Zرا از
 5ـ به  55ـ تغییر دهید سپس روی  Acceptکلیک کنید تا
ارتفاع بلوک کاهش یافته و هم سطح ارتفاع شیار شود.

شکل 84

شکل 85
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بر روی دکمه  Calculateاستراتژی کلیک کنید
تا  Toolpathجدید محاسبه شود .همانطور که در
شکل  86می بینید عمل ماشینکاری با کم کردن
ارتفاع بلوک ،به ناحیه شیار محدود شده است .فایل
را با نام  Project 4ذخیره کنید.
شکل 86

توجه  :گاهی اوقات میخواهیم با ابزار کوچکی عمل فرزکاری را انجام دهیم ولی نمیخواهیم داخل سوراخ ها
و شیارها و حفره ها براده برداری شود .دراین موارد چه باید کرد ؟
مث ً
ال این بار فرض کنید میخواهیم کل بلوک را با ابزار  20سر تخت فرزکاری کنیم ولی داخل شیار فرز کاری
نشود .در این موارد باید از پارامتر  TDUبه شرح زیر استفاده کنید.
 1استراتژی مرحله قبل را در حالت  Editقرار دهید و از سمت چپ پنجره استراتژی Model Area Clearance
بر روی گزینه  Unsafe segment removalکلیک کنید (شکل .)87
 2گزینه Remove segment smaller …..را تیک بزنید (شکل .)87
 3درکادر ) Threshold (tduعدد  4را وارد کنید (ضریبی از قطرمؤثر ابزار) (شکل .)87
 4برنامه را  Calculateکنید .همانطور که میبینید با اینکه قطر ابزار  20است ولی برنامه از ماشین کاری
شیارهایی که عرض آنها از  4برابر قطرمؤثر ابزار کمتر است صرفنظر میکند (شکل .)88

شکل 88
فعالیت
عملی 19

شکل 87

فعالیت  18را این بار با همان ابزار 20سر تخت و  Thickness = 10انجام دهید .آیا شیار لوبیایی
ماشین کاری میشود؟ (آیا این ابزار قادر به ایجاد شیار میباشد؟) چرا ؟
روش دوم  :استراتژی Model Rest Area Clearance
این استراتژی برای ماشین کاری قسمت های باقی مانده ازمرحله خشن کاری قبلی استفاده می شود.
به طوری که ابتدا پس از انجام خشن کاری اولیه ،با استفاده از استراتژی  Res tو با کمک ابزار کوچک تر یک
 Toolpathدیگر برای ماشینکاری قسمت هایی از بلوک که ابزار قبلی قادر به ماشینکاری آن نبوده ،ایجاد
میکنیم .مراحل این کار به شرح ذیل است :
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 1فایل  Project 3را که در فعالیت  21ایجاد و ذخیره کرده اید باز کنید( .استراتژی خشن کاری اولیه
با ابزار  40انجام شده است)
 2دستور  Toolpath Strategiesاز نوار ابزار اصلی اجرا کنید (شکل .)89
شکل 89

 3پس از باز شدن کادر شکل  90از سمت گروه  3D Area Clearanceو از سمت راست استراتژی
 Model Rest Area Clearanceرا انتخاب کنید

شکل 90

 4پارامترهای استراتژی را مطابق
شکل  91تنظیم کنید.

شکل 91

 5گزینه  Res t machiningرا در پایین
پنجره استراتژی تیک بزنید (شکل .)92

شکل 92
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 6گزینه  Toolرا ازسمت چپ پنجره استراتژی انتخاب کرده و ابزاری از نوع  End Millبا قطر  20تعریف
کنید و نام آن را  e20قرار دهید (شکل .)93

شکل 93

 7روی گزینه  Restدر سمت چپ پنجره استراتژی کلیک کنید و در سمت راست مطابق شکل  94از
قسمت  Rest machiningگزینه  Toolpathو از کادر مقابل آن ،استراتژی  1که همان استراتژی خشن
کاری اولیه است و قبال تعریف کرده اید را انتخاب کنید تا  Toolpathجدید نسبت به آن ایجاد شود.

شکل 94

 8حال برروی دکمه  Calculateکلیک کنید تا  Toolpathایجاد شود..
 9هر دو استراتژی اولیه و  Restرا شبیه سازی ( )Simulateکنید (شکل های  95و .)96
202

پودمان :4تحلیل روشهای ساخت به كمك رايانه ()CAM

شکل 96

شکل 95

همانطور که در شکلهای  95و  96میبینید استراتژی دوم ( ،)Restداخل حفره و برخی از قسمتهای باقیمانده
که در مرحله اول ماشین کاری نشده بود را خشن کاری میکند .در بسیاری از قطعات مانند مثال باال ممکن
است حفره یا شیارکم عرض ،گوشههایی با شعاع کمتر از شعاع ابزار وجود داشته باشد که ابزارهای بزرگتر ،قادر
به ماشینکاری آنها نیستند ،لذا این استراتژی شما را قادرمیسازد که این نواحی را ماشین کاری کنید.
تمرین

تمرین تکمیلی  :1از منوی Fileگزینه  Import Modelرا انتخاب کنید .فایل  Flatsرا از پوشه Example
انتخاب و روی دکمه  Openکلیک کنید تا مدل باز شود (شکل .)97

شکل 97

پس از تعریف بلوک خام و ابزار سرتخت به قطر  20میلیمتر ،استراتژی خشن کاریModel Area Clearance
را اجرا و مطابق جدول زیر تنظیمات آن را انجام دهید .و سپس با استفاده از استراتژی  Restو ابزار با قطر 12
میلی متر آن را تکمیل نموده و نتیجه را شبیه سازی و سپس با نام  Flats 2آن را ذخیره کنید.
Link

Lead
out

Lead in

Angle

Stepdown

None

Ramp

90

Cut
Tolerance Thickness Stepover Stepdown
Direction

0/4

16

0/5

0/1

Any

Style
Raster

استراتژی Model Profile
در این استراتژی مسیر ابزار به صورت یک پروفیل ساخته شده در
اطراف مدل یا اجزای آن و در سطوح با مقادیر  Zمختلف انجام
می شود ،همان طور که در شکل  98میبینید این روش بیشتر دیواره ها
را ماشینکاری میکند و سطوح افقی ماشین کاری نمیشوند.

شکل 98
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فعالیت
عملی 20

استرات ِژی  Model Profileرا یکبار برای کل مدل فایل  Project 2و یکبار با محدود کردن بلوک
یا تعریف باند فقط برای شیار لوبیایی ایجاد کنید.
استراتژیهای پرداخت کاری
پس از انجام عملیات خشن کاری اولیه ( ،)Roughingعملیات پرداخت کاری به دو منظور انجام میشود.
1ـ رسیدن به فرم و سطح نهایی (2 )Thickness =0ـ رسیدن به کیفیت سطح مطلوب .البته عملیات پرداخت
معموالً ممکن است در چند مرحله پیشپرداخت ( )Semi finishingو پرداخت نهایی ( )Finishingانجام گیرد.
استراتژی Raster Flat finishing
از این استراتژی برای پرداخت سطوح تخت استفاده میشود .فرض کنید میخواهیم سطوح افقی مدل فعالیت
 1را پرداخت نماییم.
فایل  Project 4را باز کنید (خشن کاری اولیه
با ابزار  40و فرزکاری شیار با ابزار  20انجام شده
است )
بر روی دستور  Toolpath Strategiesاز
نوار ابزار اصلی کلیک کنید تا کادر Strategy
 Selectorباز شود.
از سمت سمت چپ این کادر گروه  Finishingو
از سمت راست استراتژی Raster Flat Finishing
را انتخاب و در نهایت روی دکمه  Okکلیک کنید
تا پنجره استراتژی باز شود (شکل .)99

شکل 99
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گزینههای این استراتژی در زیر توضیح داده شده است
1ـ  »Angleتعیین کننده زاویه حرکت ابزار روی سطح است .وارد کردن زاویه صفر درجه باعث میشود
مسیرحرکت ابزار به موازات محور  Xو زاویه  90درجه باعث حرکت ابزار به موازات محور  Yمیشود .شکل
100

Angle = 90

Angle = 0
شکل 100

2ـ ) »Threshold (TDUضریبی از قطر ابزار است .در
صورتیکه گزینه  Ignore holesرا تیک بزنید با وارد کردن
این ضریب (مث ً
ال  )4سبب می شود ماشین تمام شیارها،
سوراخ ها و حفرههایی که عرض یا قطر آنها کمتر از 4برابر
قطر مؤثر ابزار است سطح پر درنظر گرفته ،از روی آن مانند
حالت ماشینکاری عبور کند (وجود آن را نادیده میگیرد).
به عبور ابزار از حفره درشکل  101دقت کنید.

شکل 101

پرسش  :اگر تیک گزینه  Ignore holesرا بردارید ابزار هنگام رسیدن به حفره ها مسیر خود را تغییر
می دهد.
ضمنا در این حالت ابزار وارد شیار نمیشود .چرا؟
3ـ  »Thicknessتعیین کننده ضخامت باقی مانده که در پرداخت کاری نهایی مقدارآن را صفر وارد میکنیم.
4ـ  »Final stepdownعدد وارد شده در این کادر به این معنی است که بار پاس آخر  0/15میلیمتر باشد.
5ـ استراتژی را  Calculateو شبیه سازی کنید و در نهایت آن را با نام  Project 4ذخیره کنید.
نکته

تمرین

بهتر است حرکتهای  Lead inو Lead out
در این استراتژ ی از نوع Horizontal arc
یا  Extended mo veو نوع  Linkاز روش
 Step-downتعر یف شود (شکل .)102
شکل 102

تمرین تکمیلی  : 2فایل  Flats 2را که در تمرین تکمیلی  1انجام داده اید باز کنید .با استفاده از
استراتژی  Ras ter Flat Finishingآن را پرداخت کنید.
205

استراتژی Raster finishing
مسیر ابزار در این نوع استراتژی به صورت رفت و برگشتی و موازی
یکدیگر و منظم است .مسیر یا گامهای ابزار همواره روی سطوح
کار تصویر می شود .این استراتژی برای سطوحی که زاویه آنها
کمتر از  90درجه و سطوحی که از اکسترود (امتداد) یک پروفیل
در یک جهت بوجود آمده اند مناسب است مانند (شکل .)103

شکل 103

استراتژی را اجرا کنید تا کادر محاوره ای آن مطابق شکل 104
باز شود.
 »Angle 1زاویه حرکت ابزار نسبت به محور X
 » Start corner 2تعیین گوشه برای شروع کار (شکل .)105

شکل 105

 »Perpendicular Pass 3در سطوح شیب دار زمانی
که پاس های ماشین کاری ( )Stepoverروی سطح تصویر
می شوند فواصل آنها نا منظم و نا مساوی میشوند و کیفیت
سطح مناسبی ایجاد نمیشود .با روشن کردن این گزینه و
تعیین مقدار زاویه حدا قل شیب درکادرShallow angle
(مث ً
ال  30درجه) ،مسیر دیگری عمود بر مسیر اصلی نیز برای
ماشینکاری جهت پرداخت بهتر سطح ایجاد میشود( .برای
سطوح شیب دار با زاویه  30تا  90درجه دو مسیر ابزار ایجاد
میشود) (شکل .)106

شکل 104

شکل 106

 »Style 4در لیست  ،Styleگزینه  One wayبه این معنی است که ابزار همواره از یک طرف کار
براده برداری کند و در سمت دیگر از روی کار بلند شده برای شروع براده برداری به سمت اول برگردد .وگزینه
 Two wayبه این معنی است که در برگشت از طرف مقابل نیز بار اعمال و براده برداری صورت گیرد .در
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شکل های  107حالتهای مختلف مسیرحرکت ابزار در این استراتژی را میبینید( .خط چین بیانگر بلند شدن
ابزار و رفتن به نقطه بعدی با حرکت سریع است)G00(.

One Way

Two Way

&

Two Way

شکل 107

Way

One

Way

Two

 » Arc radiuse 5تع یین کننده شعاع قوس
اتصال مسیرها است که حداکثر نصف Stepover
درنظر می گیرند (شکل .)108
شکل 108
فعالیت
عملی 21

فایل  Project 4را بازکنید ،یک برنامه  Raster finishingبا مشخصات زیر تهیه کنید .سپس آن
را شبیه سازی کنید.
بلوک 50ـ =  thickness = 0 Tolerance = 0.05 , Min zو  ،Stepover =16 mmابزار از نوع Tip Radius
با قطر  20و شعاع لبه 1
استراتژی Constant Z Finishing
مسیر ابزار ( )Toolpathدر این استراتژی از برخورد صفحات افقی
(فرضی) و موازی باهم به فواصل  Stepdownبا سطوح قطعه کار
ایجاد میشود .به خاطر این نظم در فواصل برای ماشینکاری سطوحی
که به  90درجه نزدیک اند (دیواره ها) بسیار استفاده می شود.
درشکل 109هرچه سطح به افق نزدیک میشود فواصل Stepdown
نامنظم تر میشود تاجایی که دیگر هیچ  Toolpathایجاد نمیشود.

شکل 109
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همانطور که گفتیم در مثال مربوط به مدل فعالیت  1یکی از روش های ماشین کاری شیار لوبیایی استفاده از
این استراتژی است .قابل ذکر است بسیاری از مواقع میتوان از این استراتژی برای خشن کاری نیز استفاده کرد.
میخواهیم درون شیار را با این استراتژی خشن کاری و پرداخت نماییم.
 1فایل  Project 3را باز کنید(.خشن کاری اولیه
انجام شده ولی حفره ایجاد نشده است).
 2ابتدا باید یک باند ( )Boundaryبه روش User
 Definedدر ناحیه شیار به روش زیر ایجاد کنید.
از نوار ابزار  Viewingبلوک را خاموش کنید.
مطابق شکل  110روی سطح باالیی شیار کلیک کنید
تا انتخاب شود.

شکل 110

مطابق شکل 111بر روی گزینه  Boundaryدرناحیه
 Explorerکلیک راست وگزینه Create Boundary
و سپس گزینه ( User Definedیعنی باندی که توسط
کاربر تعریف میشود) را انتخاب کنید.
در پنجره باز شده مطابق شکل 112بر روی گزینه
 Modelکلیک کنید .این انتخاب سبب میشود باند بر
مبنای مدل ساخته شود.
نمای مدل را درحالت دید از باال قرارداده و سپس مدل
را نیز از نوار ابزار  Viewingخاموش کنید تا لبههای مرز
مدل و اجزای آن به رنگ زرد نمایان شود (شکل ،)113
سپس به غیر از لبه حفرة لوبیایی بقیه خطوط و دایره ها را
پاک کنید .به طوری که فقط اسکچ لوبیایی بماند( .شکل
 ،)114اینک باند مورد نظر ساخته شده است.
 3اکنون بلوک و قطعه را روشن کنید.

شکل 114
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شکل 113

شکل 111

شکل 112
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 4استراتژی  Constant Z finishingرا اجرا
کنید.
 5پارامترهای استراتژی را مطابق شکل  115وارد
کنید.
گزینه  » Order byتعیین دستور سبک ماشینکاری
 :   regionماشینکاری بصورت ناحیه به ناحیه( ،پس از
ماشینکاری یک ناحیه به سراغ ناحیه دیگر میرود).
 level:سطح به سطح (تمام نواحی مدل دریک سطح
به اندازه یکسان ماشینکاری میشود) (شکل .)116

شکل 115

شکل 116

گزینه  »Spiralمسیر ابزار بصورت مارپیچ خواهد بود(.کاهش زمان ماشینکاری )
گزینه  » Thicknessکادر اول ضخامت باقی مانده از دیواره (چون میخواهیم ابتدا خشن کاری کنیم ،مقدار
آن را  0/3وارد کنید ).و کادر دوم ضخامت باقی مانده برای کف که دراین استراتژی و این حفره ،صفر وارد
کنید.
گزینه  » Stepdownبا تعیین مقدار حداقل ( )Minimumو حداکثر ( )Maximumبرای  Stepdownو
تعیین مقدار زبری سطح در کادر Cusp heightو تیک زدن گزینه …  ،Calculateپاورمیل مقدار مناسب
بار یا  Stepdownرا برای رسیدن به ارتفاع زبری تعیین شده را ،بصورت خودکار تعیین میکند .ولی اگر
گزینه  Calculateتیک نخورد ابزار به اندازه حداقل تنظیمیبار میگیرد( .مقادیر را مطابق شکل 115وارد
کنید)
 6در سمت چپ پنجره استراتژی ،روی عبارت  Limitکلیک و باند تعریف شده را به عنوان محدوده
ماشین کاری معرفی نمایید.
 Lead in 7را از نوع  Rampبا زاویه  2و ارتفاع  0/3میلیمتر تعریف نمایید.
 8بر روی دکمه  Calculateکلیک کنید ،تا  Toolpathایجاد شود.
 9پس از شبیه سازی  ،Toolpathمانند شکل  117باید داخل حفره ماشینکاری شده باشد.
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شکل 117
فعالیت
عملی 22

ـ ا کنون یک استراتژی  Constant Z finishingدیگر برای پرداخت حفره ایجاد کنید .این بار
 Thickness = 0و مقدار  Minimum stepdown = 10قرار دهید .تا دیواره کام ً
ال پرداخت شود.
(علت باال گرفتن مقدار  Stepdownدر این مرحله این است که قب ً
ال حفره خالی شده و میخواهیم
دیواره حفره با کنار ابزار براده برداری شود )
ـ پس از خشن کاری اولیه مدل فعالیت  1دیوارههای عمودی مدل را با استراتژی Constant Z
 finishingو مقدار تولرانس  0/05و  Thikness = 0پرداخت نمایید( .تعریف باند الزم نیست و
بلوک باید براساس اندازه های مدل یا بیشتر تعریف شود) .

استراتژی 3D Offset Finishing
در این استراتژی ،مرز مدل به سمت داخل یا خارج آفست
می شود .از مزایای این استراتژی آن است که وقتی
ابزار به سطح شیبداری میرسد ،گامش ()Stepover
درجهت بردار نرمال برسطح شیبدار میشود (مانند این
که ابزار چرخیده و عمود برسطح شده) در نتیجه زبری
سطح یا  Cuspکمتر شده و عم ً
ال کیفیت سطح بهتری
در سطوح شیبدار ایجاد میگردد (شکل  .)118معموالً از
ابزار  Ball Noisedدر این استراتژی استفاده می شود.
فعالیت
عملی 23

شکل 118

فایل  Project 4را باز کرده و با این استراتژی و ابزار قطر  20و  Thickness = 0آن را پرداخت
کنید.
استراتژی Optimize Constant Z Finishing
از بهترین وکامل ترین استراتژیهای پرداخت است که ترکیبی از دو استراتژی  Cons tant Zو 3D offss t

میباشد .برای سطوحی که دارای پستی و بلندی زیادی هستند ،معموال باید چند باند و برای هرکدام یک
استراتژی مناسب انتخاب و ترکیب یا  Appendکرد ،اما با استفاده از این استراتژی دیگر نیازی به این کار
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نیست .مثال :
 1فایل مدل  Cowling.dgkرا از پوشه  Exampleدر مسیر نصب پاورمیل بازکنید.
 2بلوک خامی بر اساس ابعاد مدل تعریف کنید (البته این شکل مدل نیست بلکه یک پوسته یا Shell
می باشد).
 3یک استراتژی خشن کاری  Model area clearanceبا تنظیمات نشان داده شده در اشکال 119
تعریف نمایید و شبیه سازی نمایید

شکل 119

 4همانطور که در شکل 120میبینید این ابزار با این
استراتژی قسمتی از حفره را خشن تراشی کرده است.
نکته

در عمل هنگام برادهبرداری حفره فشار زیادی را به ابزار
وارد میکند  .برای جلوگیری از این اتفاق باید مسیر
ابزار شکل گرفته درون حفره را پاک کنید و یا اینکه
ابتدا با تعریف باند از نوع  Selected Surfaceو یک
استراتژی خشنکاری و یا استراتژیCons tant Z..
درون حفره را خالی کنید.

شکل 120

تعریف باند و ماشینکاری حفره  :با کلیک بر دستور Exit Viewmillاز نوار ابزار  Viewmillاز حالت
 Simulateخارج شوید .با کلیک راست بر روی  Toolpathایجاد شده و انتخاب گزینه Delete Toolpath
آن را پاک کنید .سپس بلوک را خاموش نمایید تا فقط مدل را مشاهده کنید( .البته میتوانید این استراتژی
نکته

برای مخفی کردن (خاموش کردن) Toolpath

کافیست عالمت المپ درکنار نام استراتژی را
در پنجره  Exploreخاموش نمایید.

شکل 121
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را موقتاً خاموش و پس از تعریف ماشینکاری حفره
دوباره آن را روشن و از آن استفاده کنید) .
 5با دستور  Zoom to boxو نگه داشتن کلید
چپ ماوس و کشیدن یک کادر در منطقه حفره ،زوم
(بزرگنمایی) کنید.
 6مطابق شکل  122دو سطح کف و دیواره حفره
را انتخاب کنید.
 7مطابق شکل  123بر روی گزینه Boundary
از پنجــره  Explorerکلیــک راســت کنید.گزینــه
 Create Boundaryرا انتخاب کنید ،سپس از زیر
منوی باز شده گزینه  Selected Surfaceرا کلیک
کنید تا یک باند براساس سطوح انتخاب شده ساخته
شود .
 8اســتراتژی  Constant Z Finishingرا اجراکرده
در ســمت چــپ پنجــره اســتراتژی گزینــه Limits
و ســپس بانــد جدیــد را انتخــاب نماییــد و یکبــار بــا
 Thickness = 0.3و  Min s tepdwon =0.1حفره
را خشن کاری و یکبار بــا همیــن اســتراتژی ولــی
 Thickness = 0و  Min s tepdwon =2دیواره را
پرداخت کنید .نتیجه کار باید مانند شکل  124درآید.

شکل 122

شکل 123

شکل 124

 9مراحل  2تا  4را برای خشن کاری اولیه اجرا
کنید.
 10این بار برای عملیات پرداخت کاری را برای کل
مدل با یک استراتژی از نوع …Optimize cons tant Z
با مقادیر و تنظیمات شکلهای  125و  126ایجاد
کنید .سپس آن را شبیه سازی کنید.
گزینه  Spiralباعث میشود مسیر ماشین کاری به
شکل مارپیچ درآید.
گزینه  Closed offsetباعث بسته شده انتهای
 Offsetها می شود.
شکل 125
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شکل 126
فعالیت
عملی 24

در مثال باال به جای استراتژی … Optimizeاز استراتژی  3D Offsetاستفاده و نتیجه را باهم
مقایسه کنید.
استراتژی گوشه زنی  pencil finishingـ Corner multi
اگر به قسمتی از مدل ماشینکاری شده در شکل  126که درون کادر قرمز قرار دارد نگاه کنید متوجه
می شوید که این استراتژی نتوانسته این نواحی را به خوبی ماشینکاری کند .معموالً برای ماشینکاری کنج ها
و گوشه ها از استراتژیهای  Cornerمیشود .ماشینکاری دراین شکل را با استفاده از این استراتژی کامل
میکنیم.
توجه داشته باشید درآوردن گوشه با شعاع صفر با دستگاه  CNCسه محوره عم ً
ال غیر ممکن است بلکه
می توانیم بسته به ابزار تا شعاع حداقل  0.5یا یک میلیمتر این کار را انجام دهیم (.برای ایجاد گوشه کام ً
ال
تیز در حفره ها و گوشه از وایرکات یا روش های دیگری استفاده میشود).
مراحل گوشه زنی :
1ـ در ادامه فعالیت عملی  29استراتژی گوشه زنی  pencil finishingـ  Corner multiرا انتخاب و اجرا
کنید.
2ـ یک ابزار با قطر  4میلیمتر و از نوع ( Ball Noisedسرگرد) تعریف کنید .در کادر  Nameنام آن را
 b4وارد کنید.
3ـ تنظیمات استراتژی را مطابق شکل 127انجام دهید.
 »Outputگزینه  Bothانتخاب شود
 » Threshold angleزاویه دهنه گوشه :پیش فرض  165درجه است .به این معنی که زوایای کمتر از
 165درجه گوشه حساب شده و این استراتژی روی آن قابل انجام است( .حداکثر 176درجه )
 »Cuspبرای تعیین ارتفاع زبری سطح
 » Maximum passesحداکثر تعدادپاس ها جهت ماشینکاری فیلت ها (گوشههای گرد)
بر روی  Acceptکلیک کرده تا  Tool Pathایجاد شود.
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نکته

برای رسیدن به گوشه با شعاع یک میلیمتر میتوان یک بار دیگر این استراتژی را با ابزار سرگرد با
قطر 2میلي متر تعریف کرد
استراتژی سوراخ کاری Drilling
اکنون میخواهیم عملیات مته مرغک زنی و سوراخ کاری را بر روی مدل فعالیت  1انجام دهیم.
 1فایل  Project 4را باز کنید.
 2ابتدا باید یک باند برای سوراخ های قطعه بسازید (به شرح زیر).
 3بلوک را خاموش و روی سطح باالیی سوراخ ها کلیک کنید تا انتخاب شود.
 4روی گزینه  Boundaryاز پنجره  Explorerکلیک راست و از روش های تعریف باند روش User
 Definedرا انتخاب کنید .
 5در پنجره باز شده آیکن  Modelرا انتخاب تا باند بر روی مدل ساخته شود .و سپس دکمه Accept
را کلیک کنید (لبه مدل ،سوراخ ها و حفره زرد رنگ میشود) شکل 128
 6نمای دید از باال را انتخاب و مدل را نیز خاموش کنید و به غیر از سوراخ ها بقیه خطوط زرد را Delete
کنید .باند مورد نظر آماده است (شکل .)128

 7از ناحیه گرافیکی دایره سوراخ ها را انتخاب
کرده و از قسمت  Explorerبر روی گزینه Hole
 Feature Setsکلیک راست و سپس گزینه Create
 Holeرا انتخاب کنید .تا یک نمایه (فیچر )Feature
برای سوراخ ها ساخته شود.
 8در کادر باز شده تنظیمات نشان داده شده در
شکل  129را اعمال کنید.
 oاز بخش  Create fromگزینه  Curveرا انتخاب
کنید.
 oاز بخش  Define top byگزینه Maximum
 curve zتا سطحی که دوایر سوراخ ها قرار گرفته
بعنوان سطح باالی سوراخ ها تعیین شود.
 oاز بخش  Define bottom byگزینه Bottom
 of blockرا انتخاب تا کف بلوک به عنوان انتهای
کار تعیین گردد.
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شکل 128

شکل 129
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 9اکنون استراتژی  Drillingرا از مجموعه استراتژی ها اجرا کنید.
 10شکل 130تنظیمات این استراتژی برای عملیات مته مرغک زنی را نشان میدهد.

شکل 130

شرح تنظیمات
 »Cycle typeجهت تعیین نوع سیکل سوراخ کاری است :برای مته مرغک زنی گزینه  ،Single peckبرای سوراخ کاری
 ،Deep drillبرقوکاری  ، Reamقالویززنی  Treadingو غیره
 »Define top byانتخاب روش تعیین سطح باالی سوراخ ،گزینه  Hole topرا انتخاب کنید.
 »Operationتعیین نوع عملیات :
 :Center drillمته مرغک زنی
 :Pre drillسوراخ کاری
 :Chamferپخ زنی
 :Clearanceاز پارامترهای مهم میباشد و معنی اش این است که مته با سرعت سریع ( )G00پایین میآید و از فاصله
عدد درج شده در این کادر نسبت به سطح سوراخ به بعد با سرعت پیشروی حرکت میکند.
در سوراخکاری با مته ها این عدد مانع برخورد سریع مته با برادههای جمع شده در کف سوراخ میشود.
 :Startنقطه شروع نسبت به سطح باالی سوراخ
 :Depthعمق سوراخ کاری
 :Dwell timeزمان مکث جهت شکستن براده
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مته مرغک زنی
دراینجا برای مته مرغک زنی تنظیمات زیر را انجام دهید (شکل .)130
 1گزینه  Single peckرا انتخاب کنید.
 2گزینه  Hole Topرا انتخاب کنید.
 3گزینه  Center drillرا انتخاب کنید.
 4عمق سوراخ را  3میلیمتر و  Clearanceرا یک میلیمتر وارد کنید.
 5ابزار از نوع  Drillو با قطر 2میلیمتر تعریف نمایید( .در عمل مته مرغک روی ماشین بسته میشود)
 6در سوراخکاری  Linkحتما از نوع  Safeتعریف شود( .نوع حرکت Safeسریع  G00است).
 7اکنون با کلیک بر روی دکمه  Selectکادر شکل  131باز میشود .هردو سوراخ  12و  20را از سمت
چپ این پنجره انتخاب و برروی عالمت  Addکلیک کنید تا به سمت راست منتقل شوند .سپس دکمه
 Selectو نهایتاً  Closeرا کلیک کنید (شکل .)132

شکل 132

شکل 131

 8دقت کنید تیک گزینه  Drilling Cycle Out putرا قبل از محاسبه  Toolpathبردارید.
 9روی دکمه  Calculateکلیک کنید تا  Toolpathمته مرغک زنی ایجاد شود.
سوراخ کاری با پیش مته 6
استراتژی  Drillingرا مجددا ً اجرا کنید و تنظیمات آن را به شکل  133انجام دهید.
ابزاری از نوع  Drillبا قطر  6میلیمتر تعریف کنید.
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Peck Depth

شکل 133

در سوراخ کاری ،مته عمق کل سوراخ (  23میلیمتر) را در یک مرحله سوراخ نمیکند ،بلکه درچند مرحله
و هر بار به عمق عدد تنظیم شده در کادر فوق عمل ( )3mmسوراخکاری انجام گرفته ،باال میآید دوباره با
سرعت ( )G00پایین آمده و ازفاصله ( Clearanceنسبت به موقعیت قبل) به بعد با سرعت پیشروی (،)G01
 4میلیمتر دیگر نفوذ میکند.

)4 = Clearance (1 mm) + Peck Depth (3 mm
مانند حالت مته مرغک زنی با کلیک بر روی دکمه  Selectو انتخاب سوراخ ها و کلیک بر دکمه Calculate
مسیر ابزار یا  Toolpathبرای مته  6ایجاد میشود.
فعالیت
عملی 25

استراتژی سوراخ کاری را برای هر دو سوراخ با مته  12و سپس فقط برای سوراخ  20با مته  18ایجاد
کنید .سپس با استراتژی  Constant z Finishingو ابزار 10از نوع  End Millقطر سوراخ  18را
به  20برسانید .و آن را با نام  Project 5ذخیره کنید.
گام نهم  :تهیه برنامه ماشینکاری
( NC Programو  Writeیا نوشتن برنامه)
برای تهیه برنامه ماشینکاری  NC Programابتدا Toolpath
مورد نظ ر را با کلیک راس ت بر روی آن  Activeکنید(.ازناحیه
)Explore r
 1دوباره بر روی نام آن کلیک راست کنید.
 2پس از آن روی گزینه Create Individual NC Program
کلیک نمایید (شکل .)134

شکل 134
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 3اکنون از زیر شاخه  NC Programبر روی نام
برنامه ایجاد شده کلیک راست کنید.
 4گزینه  Writeراکلیک کنید ،تا برنامه ایجاد
شود (شکل .)135

شکل 135

 5برنامه شروع به رایت شدن شده و در پایان فرم
شکل  136ظاهرمیشود ( .عبارت  )Completeباید
در انتهای برنامه دیده شود.

شکل 136

 6اگر بخواهید در مسیر ذخیره سازی برنامه ،نام برنامه ،نوع ماشین و کنترلر آن و ....تغییراتی ایجاد کنید،
می توانید بر روی نام برنامه در زیر شاخه  NC Programکلیک راست و گزینه  Settingرا انتخاب کرده و
پس از انجام تغییرات دوباره روی دکمه  Writeکلیک کرده تا برنامه مجددا ً رایت شود (شکل .)137

شکل 137

 7اکنون میتوان برنامه را مستقیماً یا توسط برنامه واسطه مانند  Note padویندوز و یا برنامه CIMCO

باز کرده و به ماشین ارسال کرد.
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فعالیت
عملی 26

فایل  Project 5را که در فعالیت  30ایجاد کرده اید باز کنید و سپس برای تمام استراتژیهای
خشن کاری ،حفره تراشی ،پرداخت کاری و سوراخ کاری های ایجادشده به صورت جداگانه برنامه
ماشینکاری را ایجاد و آنها را  Writeکنید.
میتوانید تمام استراتژیهای ایجاد شده را با هم ادغام کرده وسپس آن را  Writeکنید تا فقط یک برنامه
جامع از تمام استراتژی ها ایجاد شود .برای این کار از زیرشاخه  ، Tool pathبا گرفتن کلید  Ctrlو درگ
کردن برنامه ها روی هم آنها را ترکیب یا ( )appendکنید.
گام دهم  :ارسال برنامه به  CIMCOو ماشین
از این برنامه به عنوان واسطه پاورمیل و ماشین
استفاده میشود به این معنی که میتوان برنامه
رایت شده را در آن بازکرده ،مسیر ابزار وکدهای
آن را مشاهد ه و ویرایش و به دستگاه ارسال
نمود.آیکون برنامه به شکل  138میباشد.

شکل 138

برنامه  CIMCOرا نصب و اجرا نمایید.
از منوی  Fileیکی از برنامههای رایت شده در
فعالیت عملی  31را باز کنید.
در پنجــره ســمت چــپ محیــط ،CIMCO
میتوانیــد خطــوط برنامــه را مشــاهده و ویرایش
کنید .
از منوی  Transmissionبا کلیک بر روی
دستور  Sendمیتوانید برنامه را از طریق پورت
و کابل متصل به دستگاه ارسال نمایید (شکل
.)139

شکل 139
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برای مشاهده کدهای برنامه واصالح آن ،از منوی  Backplotگزینه  Backplot Windowرا انتخاب کنید
تا پنجره نمایش مسیر ابزار قابل مشاهده شود.
درصورتعدمنصببرنامه CIMCOمیتوانیدبرنامهراتوسطبرنامه Notepadویندوزبازومشاهدهکنیدشکل140
بسته به نوع  DOCPOSTایی که برای کنترلر ماشین نوشته شده است ،اصالحاتی در خطوط ابتدایی برنامه
انجام و آن را ذخیره میکنند .به عنوان مثال:
برای کنترلر : Simens 850
خطوط برنامه را تا انتهای خط  LIFTS: 93پاک کرده خطوط زیر را به آن اضافه کرده و برنامه را ذخیره و
ارسال کنید.
 MPFـ N – b10ـ %
DIRـMPFـNـ; $PATH=/
N20 G90 G54 G64
فعالیت

فعالیت تکمیلی

مدلهایی که در پودمان قبل و در نرمافزار سالید ورکز ایجاد کرده اید باز کرده و برنامههای ماشین
کاری مناسب را برای آنها تهیه کنید.

شکل 140
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واحد یادگیری 2
کار با چاپگرسه بعدی
مقدمه
پیشرفت فناوری های نوین در دهه های اخیر موجب شده است که بشر به منظور رفع نیاز های صنعتی،
ماشینهای جدیدی را به خدمت گیرند .استفاده از سیستمهای هوشمند و حذف دخالت دست در تولید
صنعتی سالهای اخیر با عنوان انقالب صنعتی چهارم شناخته میشود .ایده انقالب صنعتی چهارم در سال
 2011در نمایشگاه صنعتی هانوفر آلمان معرفی شد .این ایده همانطور که ارتباطات و بازار مصرف را دگرگون
کرد ،تولید را نیز تحت تأثیر خویش قرار داد .ایده اصلی انقالب صنعتی چهارم این است که تولید صنعتی باید
همگام با فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته رشد کند .در این میان نمونه سازی سریع( )RPبا طراحی و
ساخت دستگاههای «چاپگر سه بعدی» نقش پر رنگی در فرایند ساخت و تولید را مطرح نمود.

استاندارد عملکرد
تهیه و تولید برنامه برای ساخت نمونه فیزیکی به کمک دستگاه چاپگر سه بعدی.

پیش نیاز و یادآوری
برای یادگیری این واحد هنرجو باید عالوه بر آشنایی کار با رایانه با یکی از نرمافزارهای مدل سازی مانند
 Solidworksو Inventorو ....هم آشنا باشد.
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روشهای متداول ساخت قطعات
روش های تولید معمول و رایج قطعات که امروزه در صنعت بیشتر دیده میشود عبارتند از :
ریخته گری ،فورج ،نورد ،اکستروژن ،کشش ،شکل دهی ورق ،انواع روش های ماشینکاری و...

فعالیت 1

ریخته گری

اکستروژن

شکل دهی ورق

فورج

کشش

نورد

به کمک هنر آموز خود نام فرآیندهای ساخت زیر را بنویسید.

چاپگر سه بعدی()3D printer

چاپ سه بعدی یکی از روش های نمونه سازی سریع به شمار میآید که در مقایسه با « روش های نمونه سازی
معمول» از سرعت بیشتر ،دقت باالتر و هزینه کمتر در نمونه سازی قطعات برخوردار است از جمله محاسن
آن میتوان به کاهش زمان ،کاهش هزینه ،افزایش سرعت طراحی محصول جدید ،اعمال سریع اصالحات و
عرضه سریع محصوالت جدید به بازار اشاره نمود.
ً
محدودیتهای عمده نمونه سازی سریع از قبیل خواص مکانیکی نسبتا ضعیف قطعات تولیدی ،هزینه باالی
نگهداری دستگاه و کاهش کیفیت سطح را میتوان بر شمرد.
کاربردهای چاپگر سه بعدی :امروزه مدلسازی سه بعدی در رشتههای گوناگونی همچون قطعه سازی،
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معماری ،طراحی صنعتی ،روباتیک ،صنایع هوافضا و… رایج شده است .این مدل سازی ها تا پیش از این به
شکل تصاویر دو بعدی روی نمایشگر یا روی کاغذ ارائه میشدند و یا به روش های س ّنتی به کمک مهارت
دست ساخته می شدند تا افراد با دیدن آنها درکی از آنچه طراحان در ذهنشان دارند را بدست آورند .اما
چاپگر های سه بعدی ایدههای طراحان را در زمان بسیار کوتاهی به واقعیت تبدیل میکنند.

تکنولوژی چاپگرهای سه بعدی
تکنولوژیهای استفاده شده در چاپگرهای سه بعدی
به شرح زیر است.
1ـ تکنولوژی FDM
(:)Fused DepositionModeling
چاپگرهایی که با این فرآیند کار می کنند از یک
فیالمنت ( « )Filamentسیم پالستیکی ت وپر» ،از
جنس ترموپالستیک تغذیه میکنند که با ذوب کردن
این فیالمنت و سپس اکسترود( )Extrudeکردن آن
جسم سه بعدی را به صورت الیه به الیه تشکیل میدهد.
نحوة کار  :FDMدر این روش ،نازل اکستروژن حرکتی افقی و عمودی را برای رسم مقطع نمونه مورد نظر
بر روی صفحه ( )platformطی میکند .این الیه نازک که از پالستیکی سخت میباشد ،بالفاصله به الیه زیر
چسبیده و هنگامیکه الیه کامل میشود .الیۀ بعدی روی آن از مواد ذوب شده تشکیل میشود و این عمل
الیه به الیه تا جایی ادامه پیدا میکند که هندسه قطعه کار کامل شود .در این تکنولوژی چاپگر سه بعدی
کیفیت سطح نسبتا متوسط و سرعت نسبتا پایین دارد .اما یکی از متداول ترین روشهای امروزه میباشد.
2ـ تکنولوژی  :)Digital Light Processing( DLPپردازش دیجیتال نور با استفاده از منبع نور معمولی ،از
این روش برای ساخت نمونههای با دقت باال در صنعت طالسازی ،دندانپزشکی و ساخت مدل های ریخته گری
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دقیق استفاده میشود .در این روش رزینهای پلیمری در یک مخزن قرار دارد و با تابش نور به این رزین های
پلیمری داخل مخزن مواد تغییر حالت داده و قطعه مورد نظر تولید میشود تابش نور به صورت الیه الیه بوده
و هر الیه از قطعه یکجا شکل می گیرد  .قطعات تولیدی توسط این روش از دقت باالیی برخوردار هستند.

شکل 141
تحقیق کنید

با استفاده از منابع معتبر تفاوت تکنولوژی  DLPبا تکنولوژی  SLAرا بیان کنید.
تکنولوژی  :)StereoLithography( SLAتبدیل مواد اولیه از جنس پلیمر مایع به جامد ،در این تکنولوژی
برخالف تکنولوژیهای دیگر ،از یک مایع رزین و تابیدن اشعه برروی این مایع و در نهایت جامد شدن آن و
ساختن نمونه استفاده میشود .

شکل 142

تکنولوژی :)Sintering Laser Selective( SLS

تکنولوژی لیزری و رسوب مواد اولیه معموالً فلزی ،این
روش در مقایسه با دیگر روشهای چاپ سهبعدی میتوان
از مواد اولیه مختلفی برای ساخت قطعات استفاده نمود.
موادی از جنس پلیمرها مانند نایلون (خالص و شفاف)،
پلیاستر ،فلزات (از جمل ه فوالد ،تیتانیوم) آلیاژهای
مخلوط ،کامپوزیتها و شن میتوانند بهعنوان مواد اولیه
چاپ به وسیله این تکنولوژی بهکار بروند.
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نکته

رایج ترین نوع چاپ سه بعدی روش  FDMمیباشد که با توجه به گستره کاربردی فراوان ،قیمت
مناسب و سایر مزایای شرح داده شده به فراگیر ترین روش چاپ سه بعدی تبدیل شده است.
مراحل کار چاپگر سه بعدی
برای انجام عملیات پرینت سه بعدی سه گام زیر باید طی شود.

گام اول :در بخش مدل سازی توضیح داده شده است.
گام دوم :استفاده از نرمافزارهای برش دهنده ( )Slicerمیباشد .وظیفه این نرمافزارها تبدیل مدل سه
بعدی به برشهای عرضی که با قرار دادن این برش ها بر روی هم هندسه قطعه کار کامل میشود .هرکدام
از این برش ها جهت عملیات به دستگاه چاپگر سه بعدی فرمان حرکت ترکیبی طولی و عرضی مناسب نازل
را می دهد.
گام سوم :فرآیند ریزش پالستیک خمیری شده به صورت صفحه به صفحه روی هم که در دستگاه چاپگر
سه بعدی انجام میشود.
نکته

اصول کار همۀ نرمافزارهای برش دهنده بسیار مشابه میباشد.
نرمافزارهای برش دهنده فرضی مدل اهمیت خاصی در کیفیت پرینت خواهد داشت که نرمافزار  Curaبه
عنوان نرمافزار استفاده شده در این کتاب توضیح داده خواهد شد.

آموزش کار با نرمافزار()Cura
در ابتدا از مدلی که در نرمافزار سه بعدی طراحی کرده ایم خروجی با پسوند  s tlو با  objمیگیریم ،برای
اینکه  curaاین فرمت را میخواند .زمانی که در برنامه  curaیک طرح سه بعدی با فرمت  s tlرا باز می کنیم
در صفحه شطرنجی  curaآبجکت (قطعه کار) خود را میبینیم.
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شکل 145

1

2

3

4

بارگذاری مدل سه بعدی طراحی شده
با پسوندهای .stl/obj/dae/amf
ذخیره مدل به زبان ماشین ()Gcode

اشتراکگذاری مدل

زمان پرینت ،طول و وزن فیالمنت

5
6

7

8

تحلیل و نمایش پروسه پرینت در حاالت مختلف

چرخش مدل و یا برگرداندن به حالت اولیه

تغییر اندازه مدل و یا برگرداندن به ابعاد اولیه

قرینهسازی یا مدل آینهای در راستای محورها

نوار ابزارهای مهم Cura
عالوه بر زبانههای تصویری ( 1تا  )8با کلیک راست کردن روی صفحۀ نمایش گزینههای زیر نمایان می شود.
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1ـ قرار دادن مدل در وسط صفحه ساخت
2ـ پاک کردن مدل از صفحه ساخت.
3ـ ایجاد کپی از مدل
4ـ جدا کردن مدل به اجزای تشکیل دهنده.
5ـ پاک کردن کلیه مدل.
6ـ :بار گذاری همه مدل ها.
 7و  8ـ برگرداندن مدل (موضوع) پرینت به موقعیت
اولیه
تنظیمات اصلی نرم افزار
تنظیمات اصلی نرم افزار برای انجام عملیات پرینت به
قرار زیر می باشد.
1ـ Basic setting
( Qualityکیفیت پرینت)
 :layer heightجهت تعیین ضخامت الیههای پرینت.
 :shell thicknessضخامت دیوارههای خارجی مدل
در راستای افق.حالت متعارف برای این گزینه برابر
است با ضرایب قطر نازل دستگاه( .در حالت نرمال
باید حداقل دو برابرسایز نازل باشد).
 :Enable retractionتو و پس کشیدن نازل.
( Fillپر کردن)
 : Botton/Top thicknessجهت تعیین نمودن
ضخامت کف مدل و ضخامت باالی مدل که معموالً
ضرایبی از ضخامت الیه ها میباشد که در قسمت باال
اشاره گردید.
 :Fill Densityجهت تعیین نمودن درصد تراکم
شبکه های داخل مدل.
( Speed And Temperatureسرعت و دما)
 :Print Speedجهت تعیین سرعت حرکت اکسترودر
به کار می رود .سرعت حرکت اکسترودر تعیین کننده
کیفیت چاپگر میباشد.
 :Print Temperatureجهت تنظیم دمای اکسترودر
اصلی (اکسترودر سمت چپ ) به کار میرود و قابل
ذکر ا ست که می ب ایست بر اساس نوع مو اد مورد
استفاده تنظیم گردد.

شکل 146

شکل 147

شکل 148

شکل 149

شکل 150
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 :Bed Temperatureجهت تنظیم دمای صفحه ساخت به کار می رود و قابل ذکر است که میبایست بر
اساس نوع مواد مورد استفاده تنظیم گردد( .مقدار صفر این گزینه را غیرفعال مینماید).
( :Supportنگه دارنده)
 :Support Typeجهت مدل هایی که نیازمند ساپورت گذاری می باشند ،فعال نمودن این گزینه مهم میباشد.
اصوالً قطعاتی که دارای زاویه  45درجه به باال میباشند ،ساپورت گذاری الزامیاست .عدم ساپورت گذاری
باعث ریزش مواد از روی مدل درحال پرینت و درنتیجه خراب شدن پرینت میشود.
 Plateform Adhesion Typeگزینه های
متفاوتی جهت جلوگیری از بلند شدن لبههای
قطعه در حال پرینت از صفحه ساخت در این
گزینه موجود میباشد.
 :Filamentبرای تنظیم ابعاد فیلمان و
جریان ذوب به کا ر می رود.

شکل 151

 :Machinبرای تنظیم ابعاد نازل به کار می رود.
2ـ Advance Setting

شکل 152

( :Retractionتنظیمات تو و یا پس کشیدن)
 :Speedجهــت تعییــن ســرعت پــس کشــیدن مــواد
میباشــد و ســرعت مناســب باعــث پرینــت باکیفیــت
میشــود کــه معمــوالً ســرعت  80میلیمتــر
برثانیــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .انتخــاب
ســرعت بــاال ممکــن اســت باعــث افــت کیفیــت
پرینــت شــود.
 :Dis tanceجهت تعیین اندازه پس کشیدن مواد بهکار
میرود .تعیین مقدار صفر بهمنزله خاموش نمودن عمل
پس کشیدن میباشد .تعیین مقدار  5برای این گزینه
باعث پرینت با کیفیت میشود.
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( : Qualityکیفیت)

شکل 154

 Initial Layer Thicknessجهت تعیین ضخامت پایین ترین الیه از بستر به کار میرود.
 Initial Layer line widthجهت تعیین ظرفیت اکسترودر در هنگام پرینت الیه اول به کار میرود.
 Cut Off Object Bottomجهت فرو بردن مدل در صفحه کارمیباشد .این گزینه در مواقعی مورد استفاده
قرار میگیرد که مدل دارای کف صاف نمیباشند و همچنین جهت بریدن قطعه و پرینت نمودن قسمتی از
آن کاربرد دارد.
 :Dual Extrution overlapهم پوشانی نازل ثانویه بر روی نازل اصلی (در پرینت های دو نازله)
( :Speedسرعت کار)

شکل 155

 :Travel speedجهت تعیین سرعت حرکت نازل در حالتی که پرینت انجام نمی شود بکار می رود .معموالً
تعیین سرعت  80بهترین سرعت است و افزایش مقدار آن احتمال ایجاد خطا نیز دارد.
 :Bottom layer Speedجهت تعیین سرعت پرینت در هنگام پرینت الیه اول به کار می رود .مقدار 20
برای این گزینه مقدار خوبی است و تعیین مقدار صفر به معنی انتخاب سرعت پرینت الیه اول همانند سرعت
پرینت الیه های دیگر می باشد .کاهش سرعت باعث افزایش چسبندگی الیه اول به صفحه ساخت می شود.
 :Infill Speedجهت تعیین سرعت پرینت شبکه داخلی مدل می باشد .تعیین مقدار صفر به معنی انتخاب
سرعت پرینت شبکه داخل همانند سرعت پرینت الیه های دیگر می باشد.
 Top / bottom Speedتعیین سرعت الیه اول و الیه آخر
 Outer shell Speedجهت تعیین سرعت پرینت در هنگام پرینت دیواره های خارجی می باشد .تعیین مقدار
صفر به معنی انتخاب سرعت پرینت دیواره های خارجی همانند سرعت پرینت الیه های دیگر می باشد.کاهش
سرعت پرینت دیواره های خارجی باعث افزایش کیفیت دیواره های خارجی می شود.
 Inner shell Speedجهت تعیین سرعت پرینت در هنگام پرینت دیواره های داخلی می باشد .تعیین مقدار
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صفر به معنی انتخاب سرعت پرینت دیواره های داخلی همانند سرعت پرینت الیه های دیگر می باشد.افزایش
سرعت پرینت الیه های داخلی باعث کاهش زمان پرینت می شود.
 :COLLخنک کردن مواد ریخته شده از نازل
فعالیت 2

تنظیمات اولیه الزم برای نمونه دلخواه را روی دستگاه پرینتر سه بعدی موجود در هنرستان انجام داده
و در فرایند شبیه سازی صحت حرکات را کنترل نمایید.
مرحله اول
اگر تنظیمات دستگاه به درستی انجام شده باشد.
باید دستگاه در اولین الیه شروع به سایه زدن کند.

مرحله دوم
الیه اول مربوط ( )Baseقطعه کار پرینت می شود.

مرحله سوم

حجم مورد نظر قطعه کار در حال تکمیل شدن

مرحله چهارم

قطعه کار کامل شده و آماده جدا کردن از  Bedمیباشد.
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فعالیت 3

قطعه شماره 2را مطابق مراحل زير پرينت سهبعدي گرفته و شرح عملیات هر مرحله را در مقابل شکل
بنویسید.
مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم
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3ـPlugins
 :Pluginsچندیـن افزودگـی در ایـن نرمافزار
جهـت افزایـش کنتـرل پارامترهـا تعبیـه شـده
اسـت .با اعمال تنظیمات در این گزینه ها جهت
پرینـت مدلها بـا ارتفاعهای متفـاوت میتوانید
دقـت پرینـت خـود را افزایـش دهیـد .جهـت
اسـتفاده از هـر یـک از ایـن افزونههـا میتوانیـد
بـه  روی آنها دبـل کلیک نمائید .همچنین جهت
بسـتن این افزونههـا میتوانید بـه  روی آیکون V
کلیک نمائید.
شکل 156
فعالیت 4

يك قطعه به انتخاب خودتان مدلسازي نموده و سپس با استفاده از پرينتر سهبعدي قطعه مورد
نظر را بسازيد.
Expert setting

تنظیمات جزیی و دقیق تر که در زبانه های  Basicو  Advanceتوسط کاربر که نیاز به نمایش و تنظیم
یک جا داشته باشد از گزینه  Open Expert settingدر زبانه  Expertاز نوار ابزار اصلی قابل دسترسی
می باشد.
1ـ  :Retractionتنظیمات برگشت مواد به داخل نازل
2ـ  :Skirtمحدوده پرینت را مشخص می کند (در هنگام شروع)
3ـ  :Coolتنظیمات دمنده و خنک  کننده مذاب از خروجی نازل
4ـ  :In fillتنظیمات تراکم الیه های داخلی
 5ـ  :Supportتنظیمات نگهدارنده قطعه اصلی
 6ـ  :Black Magicتنظیمات کیفیت گوشه ها در هنگام حرکت محور Z
7ـ  :Brimاجزای کمکی در ساخت صفحه اول برای جلوگیری از انقباض
 8ـ  :Raftتنظیمات محدوده بستر محافظ قطعه کار
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فعالیت 5

قطعات زير را که در فصل سوم مدل سازی کرده اید را با استفاده از پرينتر سهبعدي تولید کنید.

شکل 157
فعالیت 6

قطعه دلخواه (زینتی یا دکوری) را مدل سازی کرده با استفاده از پرينتر سهبعدي تولید کنید.
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ارزشیابی

تكالیف عملكردی
(شایستگیها)

استاندارد عملكرد

تهیه برنامه ماشینکاری
برای فرز CNC
سهمحوره

1ـ تهیه برنامههای جی کد
برای قطعه مطابق نقشه

تولید قطعات با استفاده
از چاپگر سهبعدی

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 20
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2ـ ساخت قطعات ساده با
استفاده از چاپگر سهبعدی

نتایج

استاندارد
(شاخصها ،داوری ،نمرهدهی)

نمره

باالتر از حد انتظار

١ـ تهیه برنامه ماشینکاری قطعات
پیچیده برای فرز CNC
2ـ ساخت قطعات پیچیده با استفاده از
چاپگر سهبعدی

3

در حد انتظار
(كسب شایستگی)

١ـ تهیه برنامه ماشینکاری قطعات
ساده برای فرز CNC
٢ـ ساخت قطعات ساده با استفاده از
چاپگر سهبعدی

پایینتر از انتظار
(عدم احراز شایستگی)

تهیه برنامه ناقص ماشینکاری و ساخت
قطعات ساده بهصورت ناقص

2

1

پودمان  :5کسب اطالعات فنی

پودمان5

کسب اطالعات فنی

235

واحد یادگیری مهارتهای کسب اطالعات فنی
مهارت های کسب اطالعات فنی
افزایش سطح سواد ملی ،یکی از اهداف فرهنگی تمام کشورهاي جهان است .واژه «سواد» ،قدمتی بسیار
طوالنی دارد و از تکامل تدریجی برخوردار بـوده است« .سواد» در برگیرنده مهارت هاي مورد نیاز براي هر
شخص است تا بتواند نقش مناسبی را در جامعه ایفا کند .ساده ترین حالت سواد ،مشتمل بر توانمندي هاي
کاربرد زبان است ،بدین معنا کـه فرد باسواد ،قادر به خواندن ،نوشتن و درك زبان بومیخود باشد.
امروزه با توجه بهتغییرات و تحوالت عصر حاضر ،حجم وسیع اطالعات و گستردگی ،پراکندگی و تولید
غیرقابل تصور دانش در حـوزههاي مختلف علـم ،هـر فـرد ،نیازمند فراگیري مهارت ها و توانمنديهایی فراتر
از سواد سنتی است تا وي را در همگامیبـا این تغییرات و تحوالت و بهویژه در بهره گیري از اطالعات ،یاري
رساند .شـرط موفقیت در این عصر ،برخورداري از قابلیت هایی است که فرد بتواند بهواسطه آنها بهتشخیص
نیاز اطالعاتی بپردازد؛ از میان انبوه اطالعات ،مناسب ترین منبع را بـراي نیـاز خاص خود انتخاب کند؛
نیاز های خود را مکان یابی و ارزیابی کند و در نهایت مورد استفاده قرار دهد .این گونه مهارت ها و توانایی ها در
عبارت «سواد اطالعاتی» خالصه میشود.
مراحل عبارت اند از:

 1تعیین نیاز اطالعاتی
 2تعیین یک موضوع خاص و گسترش آن .
 3جمع آوری اطالعات اولیه
 4توسعه دادن راهبرد جست و جو
   5ارزیابی اطالعات ،جمع آوري شده
 6استناد دادن بهمنابعی که براي نوشتن مطلب استفاده شده است
   7نوشتن مطالب جمع آوری شده
برای جست وجو و پژوهش باید بهمنابع معتبر مراجعه نمود این منابع در پژوهشهای تخصصی دارای تنوع
زیادی است .در زیر بهبرخی از آنها میپردازیم.

منابع
اعتبار منابع نقش تعیین کننده ای در اعتبار نتایج جست وجو و تحقیق دارند .بههمین دلیل برای جست وجوی
اطالعات ،الزم است بهمنابع معتبر مراجعه شود .منابع را از نظر نوع دسترسی می توان بهدو صورت چاپی و
دیجیتالی طبقه بندی نمود .منابع دیجیتالی نیز بهدو صورت برخط( )On lineو برون خط ( )off lineتقسیم
می شوند .تفاوت منابع برخط و برون خط در این است که در نسخههای برخط اطالعات هرلحظه به روزرسانی
می شوند ولی در نسخه های برون خط ،بهروزرسانی با تأخیر و در نسخه های جداگانه در اختیار کاربران قرار
می گیرد .منابع را می توان از نظر ماهیت ارائه اطالعات بهصورت زیر تقسیم بندی نمود.
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واژه نامه ها
منابعی هستند که معنا و معادل واژه ها را برای جست وجوگر بهیک یا چند زبان تبیین میکنند .واژه نامه را
می توان بر اساس نوع اطالعات قابل عرضه بهدو گروه عمومیو تخصصی تقسیم بندی کرد.
امروزه با توسعه فناوری اطالعات ،واژه نامههای اینترنتی بهکمک کاربران آمده و مشکالت زیادی را از کاربران
برطرف میکنند .یکی از واژهنامههای اینترنتی که با اقبال زیادی روبهرو شده است .واژه نامه برخط عمومی
 Google translateاست .این واژه نامه عالوه بر ارائه معنی کلمات به 104زبان قابلیت ترجمه متون را نیز دارد.
فعالیت 1

با جست وجو در منابع معتبر  3واژه نامه عمومیو  3واژه نامه تخصصی را معرفی کنید.

واژه نامه عمومی

واژه نامه تخصصی

دایر..ه   المعارف ها
..
دائره المعارف ها ،شامل دانشنامه ها و منابعی هستند که توضیحاتی پیرامون کلمه یا مفهوم مورد جست و جو
..
ارایه می دهد .دانشنامة رشد ،یک
دایرهالمعارف تخصصی برخط بهزبان فارسی است.
..
 Wikipediaو  A bout.comیک دایرهالمعارف عمومی  برخط جهانی اس ت AZO Robotics .یک
..
دایرهالمعارف تخصصی برخط است.

نکته

..
دایره المعارفهای عمومیبرخط که دارای عبارت  Wikiهستند ویرایش اطالعات توسط کاربران
در
..
امکان پذیر است .ممکن است اطالعا ت بدون پشتوانه علمی  ویرایش شوند ،این دایرهالمعارف ها
نمی توانند مورد استناد باشند و در استفاده از آنها باید مالحظاتی را رعایت کرد.
..
برای ترجمه و درک مفاهیم تخصصی ،بهواژه نامه و
دایرهالمعارف های تخصصی مراجعه کنید.

منابع مرجع
برخی از منابع بهدلیل گستردگی و تنوع اطالعات تخصصی و اعتبار علمی نویسنده ،ناشر ،تعداد چاپ یا
ویرایش آن بهعنوان کتابهای مرجع در میان متخصصین و دانشجویان شناخته میشوند .در ادامه بهبرخی
از این منابع اشاره شده است.
دستینه ()handbook
این کتاب ها شامل اطالعات گسترده و به روز در  رشته تخصصی توسط مؤسسات و انجمنها تهیه و مرتب
به روزرسانی میشوند .بهعنوان مثال کتاب دستینه ماشينكاري ( )Machinery's Handbookيكي از مراجع
تخصصی برای رشته ماشينابزار است.
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فعالیت 2

با جست وجو در منابع نام  10کتاب تخصصی در زمینه ماشين ابزار را پیدا کنید .چند عنوان از این
کتابها از منابع مرجع هستند؟
مجالت تخصصی
نشریه هاي ادواري ،نشریه های تخصصی هستند که توسط دانشگاه ها و مؤسسه های معتبر داخلی به زبان
فارسی چاپ می شوند .از نظر اعتبارسنجی بهعلمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی تقسیم بندی می شوند که در
پایگاه های وزارت علوم ( )msrt.ac.irو پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISC.gov.irمعرفی می شوند.

فعالیت 3

نام  5مجله که در موضوع ماشينابزار چاپ میشوند را پیدا کنید .درجه علمیمجالت را بیان کنید.
جداول و استانداردها
دستورکارهای اجرایی که توسط مؤسسات استاندارد جهانی و داخلی منتشر می شوند می توانند بهعنوان منابع
معتبر اطالعات تخصصی در مجامع علمیو صنعتی استفاده شوند .در بسیاری از فرایند های ماشينكاري برای
حصول نتیجه قابل قبول باید از استاندارد ها استفاده نمود .سازمان ملی استاندارد ایران ،متصدی تصویب و
ارائه دهنده استانداردها در ایران است.

فعالیت 4

با جست و جو در منابع ،چند استاندارد بهزبان فارسی یا انگلیسی در زمینه براده برداري ماشيني را پیدا
کنید.
پایان نامه ها
تحقیقات دانشگاهی در زمینه های تخصصی(معموالً در سطح کارشناسی ارشد و دکتری) است که توسط
دانشجویان زیر نظر اساتید مجرب تهیه می شوند با توجه بهنحوه و فرایند تهیه پایان نامه می توانند بهعنوان
منبع معتبر استفاده شوند .برای جست و جو و مطالعه چکیده و صفحات اولیه پایان نامه ها می توان به سایت
پایگا ه اطالعات علمیایران بهنشانی ganj.irandoc.ac.irمراجعه کرد .دستیابی بهمتن کامل پایان نامه های
فارسی معموالً با مراجعه حضوری بهمحل کتابخانه دانشگاه امکان پذیر است.
کاتالوگ ها
یکی از منابع استخراج اطالعات برای استفاده صحیح از دستگاه ها کاتالوگ دستگاه است .کاتالوگ ها برگه های
معرفی و یا دفترچه های خالصه شده هستند که مشخصات فنی و کارایی دستگاه ها در آن بیان شده است.
این اطالعات که برای معرفی محصول ارائه میشود از اعتبار باالیی برخوردار هستند.
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بسترهای دسترسی بهاطالعات
موتور جست و جو ،برای جست و جوی عمومی و یا در مورد مطالب خاص می توان بهموتورهای جست و جو
مراجعه کرد .از موتورهای جستجو عمومیمی توان به  Yahooو Googleو از موتورهای جست و جو تخصصی
مقاالت انگلیسی می توان به Scirusو Scopusو Scholar Googleاشاره کرد .از موتورهای جست و جو برای
استانداردها  nssn.orgرا می توان نام برد.
ـ پایگاه هاي اطالعاتی فارسی ،که بستر مناسبی برای جست و جوی تخصصی است ،شامل موارد زیراست:
پایگاه پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی()irandoc.ac.ir
پایگاه اطالعات علمیجهاد دانشگاهی ()sid.ir
بانک اطالعات نشریات کشور ()Magiran.com
فهرست پیوسته کتابخانه ملی
پایگاه اطالع رسانی کتابخانه هاي ایران
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران()www.isiri.go.ir
فعالیت 5

با مراجعه بهوبگاه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،شماره و فایل استاندارد میز نقشه کشی را
دانلود کنید و بههمراه گزارش کار تحویل دهید.
چگونگی جست و جو
دربسیاری از م واقع حجم زیادی از اطالعات ارائه شده به عنوان نتایج جست و جو همانی نیستند که یک
جست و جوگر بهدنبال آنها است .برای جلوگیری از اتالف وقت ترفند هایی وجود دارد که می توان با استفاده از
آنها این نقص را برطرف نمود .در ادامه بهبرخی از آنها اشاره میشود.
برای جست و جوی یک واژه یا عبارت مشخص از گیومه استفاده میشود .بهاین شیوه ،جست و جوي
عبارتی نیز میگویند .این جست و جو زمانی به کار می رود که مورد جست و جو یک عبارت مشخص مانند:
«  »Geometric dimentioning and tolerancingباشد .گیومه موجب می شود تا جست و جوگر بهدنبال
مجموعه واژه هاي داخل گیومه با همان شکل درج شده ،باشد.
برای جستو جوی دو واژه یا عبارت مرتبط ازعملگر «و» ( )ANDاستفاده میشود AND.عملگري است که
اشتراك مفاهیم را در نظر میگیرد ،بهعبارتی هرواژه و یا عبارت بهتنهایی موردنظر نیست بلکه در رابطه با هم مورد
توجه قرار میگیرد .بهطور مثال :در جستوجوی واژه مقياس در نقشه كشيصنعتي برای جلوگیری از ارائه اطالعات
مقياس بهطور عمومییا غیرمرتبط با نقشهكشي باید عبارت  scale AND technical drawingجستوجو شود.
زمانی که در جست و جو مترادف هاي یک واژه و عبارت نیز مورد نظر باشد از عملگر «یا» ( )ORاستفاده
شود .این عملگر اجتماع مفاهیم را مورد توجه قرار میدهد .بهطور مثال در جست و جوی واژه نقشهكشي
می توان عالوه بر واژه  drawingواژه  draftingرا جست و جو نمود .در این مواقع باید عبارت جست و جو ،به
صورت  Drawing OR Draftingوارد شود.
زمانی که جست و جو در مورد یک واژه خاص است و هیچ اشتراکی با سایر واژه ها مد نظر نباشد از عملگر
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«بدون» ( )NOTاستفاده میشود .به طور مثال چنان چه عبارت  Morse NOT Codeوارد شود نتایج حاصله
فقط در مورد مورس خواهد بود و بخشی از مجموعه را که موردنظر نیست (كدهاي مورس) از نتایج حذف
می کند.
جست وجوی تصویری
برخی مواقع نیاز است که یک تصویر را در موتور های جست و جو دوباره جست و جو کنید برای این کار می توان
فایل تصویر را در محل جست و جو بهروش کشیدن و رها کردن( )drag and dropکپی کنید .پس از رها کردن
عبارت بارگذاری تصویر ( )uploading imageظاهر می شود .سپس تمام نمونه های موجود از تصویر مورد
نظر و تصاویر مرتبط با آن ظاهر می شود.

شکل ١

در جستوجوي تصاوير ميتوان از ابزارهایي مانند رنگ ،اندازه ،تاريخ وحقوق مؤلف استفاده كرد و تصاويري
دقيقتر جستوجو نمود.
صفحه نمایش نتایج در این نوع جست و جو نسبت به جست و جوی معمولی متفاوت خواهد بود .این صفحه
حتی ممکن است حاوی نتایجی باشد که دارای هیچ عکسی نیستند اما با عکس مورد نظر ارتباط دارند .عناصر
موجود در صفحه نمایش نتایج ،با توجه بهنوع عکس مورد نظر و اطالعات گوناگونی که در ارتباط با آن عکس
در فضای وب وجود دارد ،متغیر خواهد بود .بخش های صفحه نمایش نتایج عبارت اند از:
پیشنمایش عکس :در باالترین قسمت صفحه ،عکس مورد نظر شما در اندازهای کوچک نمایش داده میشود.
(سایز عکس اصلی درکنار این عکس آورده میشود).
بهترین حدس :جست و جوگر در صورتی که بتواند عبارتی را که توضیح مناسبی برای عکس موردنظر باشد
بیابد ،آن را در صفحه نمایش نتایج ارائه می دهد .این عبارت بهصورت لینک آورده می شود و کاربر با کلیک بر
روی آن بهصفحه جست و جوی آن عبارت در وب هدایت می شود.
تصاویر مشابه :مجموعهای از عکسهایی که با عکس مورد نظر شباهت دارند زیر اینعنوان نمایش داده میشود.
صفحه های حاوی عکس مورد نظر :صفحه هایی که عکس موردنظر در آنها قرار دارد در این قسمت لیست
می شوند.
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زبان تخصصی
همانگونه که میدانید بیشتر منابع مورد استفاده ما در مباحث تخصصی به زبان انگلیسی است .برای جستوجو
و تحقیق در این منابع باید با زبان تخصصی آشنایی داشته باشید .در مباحث تخصصی ترجمه کلمهبهکلمه و یا
تحتاللفظی کاربردی ندارد بلکه باید با استفاده از دانش تخصصی بهترین مفهوم برای یک جمله انتخاب شود.
البته باید توجه داشت که در ترجمه مفاهیم نباید مضمون اصلی جمله دچار تغییر شود.
برای ترجمه متون تخصصی رعایت نکات زیر ضروری است.
 1در ترجمه متون تخصصی باید از واژه نامه های تخصصی استفاده
شود .زیرا معانی کلمات در واژه نامههای عمومی ممکن است متفاوت
باشد .به طور مثال اگر واژه  chiselر ا در مترجم گوگل جست و جو
کنید معنای «اسکناس» را بهشما ارائه می دهد ولی معنای همین واژه
در واژه نامه مهندسی مکانیک «قلم» است .که معنی قلم برای متن
تخصصی صحیح است.
شکل ٢

 2ممکن است در یک متن اصطالحاتی وجود داشته باشد که دارای چند بخش باشند .مانند cotter pin
اگر معنی  cotterجدا و معنی  pinجدا جست و جو شود ،برای  ،cotterمعنی کلسترول و برای  ،pinمعانی

میخ ،خار ،پین ارائه خواهد شد .چنانچه این معانی برای ترجمه اصطالح کنارهم قرار داده شوند معنی صحیح
بهدست نخواهد آمد .درصورتی که اگر اصطالح در نظر گرفته شود  cotter pinبهمعنی اشپیل خواهد بود.
فعالیت 6

ترجمه کلمه « »diffuser vanو « »pipe dieرا با استفاده از  Google translateیا سایر نرم افزارهای
ترجمه آفالین استخراج کنید و نتایج را با واژه نامه های تخصصی مقایسه کنید.
فرهنگ مصور لغات فنی

Google translate

واژه
diffuser van
pipe die

پرسش :آیا معنی این دو واژه در سایر واژه نامه های تخصصی با هم تفاوت دارند؟
با آوردن دلیل.
نکته

در ارزشیابیها برای ترجمه متون می توانید از واژه نامه های چاپی استفاده نمایید.
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. در صورتی که واژه انگلیسی دیگری برای ابزارها وجود دارد آن را بنویسید،کلمات را بهفارسی ترجمه

7 فعالیت

vernier caliper................

Micrometer....................

feeler gauge..................

file........................

Protractor.........................

Wrench...................

Hacksaw.................

Scriber.........................

granite surface................
plate

Punch..................

compass....................

Drill.....................

Center drill.....................

External Thread Cutting, (screw(
threading die..................

Internal Thread................
Cutting,Tapping
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فعالیت 8

معنی اصطالحات زیر را بنویسید.

اصطالح

فعالیت 9

اصطالح

فارسی

انگلیسی

فارسی

انگلیسی

......................................

Loose

......................................

Plug gauge

سه نظام

......................................

......................................

Plug fitting

مرغک

......................................

......................................

Pitch of chain

گیره

......................................

......................................

Hatch

فرزکاری

......................................

......................................

Reamer

تراشکاری

......................................

......................................

Rattail file

دستگاه تراش

......................................

......................................

Nut

قسمت های مختلف مرغک یک دستگاه
تراش روی شکل مشخص شده است
جدول را کامل کنید.

شکل ٣

نام قسمت بهفارسی

نام قسمت بهانگلیسی

نام قسمت بهفارسی

محور

اهرم قفل کننده مرغک

حلقه تنظیم مدرج

فلکه مرغک

اهرم قفل کننده محور

پیچ تنظیم

نام قسمت بهانگلیسی
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فعالیت 10

قسمتهای مختلف کلگی یک دستگاه فرز در سمت چپ
نوشته شده و روی شکل با حروف نیز مشخص شده است.
حرف هر قسمت را در جای خالی بنویسید.

High/low rang Switch
Spindle
Feed control level
Spindle brake
Manual feed handwheel
High/neutral/low lever
Variable speed dial
Speed change handwhee
Power feed transmission engagement crank
Quill stop
Micrometer adjusting nut
Quill
Feed reverse knob
Quill lock
Quill feed handle
Quill feed selector knob

شکل ٤
فعالیت 11

نام انگلیسی قسمتهای مشخص شده دستگاه دریل را از منابع تخصصی استخراج و در محل مناسب
بنویسید .ابتدا جواب خود را با سایر هنرجویان مقایسه کنید و سپس به پرسش های زیر پاسخ دهید.
 1آیا واژه ها درست انتخاب شده اند؟
 2در بیـن واژههـای استخـراج شده
شما با سایر هنرجویان تفاوت وجود دارد؟
 3دلیل این تفاوت ها چیست؟

شکل 5
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فعالیت 12

قسمت های مشخص شده دستگاه تراش را ترجمه و در جدول زیر بنویسید.

شکل ٦

نام قسمت بهفارسی

نام قسمت بهانگلیسی

نام قسمت بهفارسی

نام قسمت بهانگلیسی

ریلها

ways
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استخراج اطالعات از پالک دستگاه
یکی از منابع کسب اطالعات در مورد ماشین های ابزار ،پالک های نصب شده روی آن ها است.
به طور مثال در پالک شکل رو به رو اطالعات مربوط بهدستگاه دریل رادیال درج شده است .در این پالک مدل
دستگاه  MG1675و طول حرکت عرضی اسپیندل
دستگاه  1600میلی متر و حداکثر قطر مته قابل
استفاده  50میلی متر است.
شماره سریال دستگاه ،شماره شناسایی در بین سایر
محصوالت شرکت سازنده است که برای شرکت از
اهمیت باالیی برخوردار است .تاریخ درج شده روی
پالک ها معموالً تاریخ ساخت یا خروج از خط تولید
است.
شکل ٧
فعالیت 13

اطالعات دستگاه ها را از پالک های زیر استخراج کنید.

شکل ٨
فعالیت 14
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اطالعات پالک های نصب شده روی دستگاه تراش موجود در کارگاه را استخراج و بههنرآموز خود تحویل
دهید..

 کسب اطالعات فنی:5 پودمان

15 فعالیت

چارت زیر را با استفاده از روشهای تولید داده شده تکمیل کنید و سپس ترجمه فارسی آن را در چارت
.بعدی بنویسید
Polishing ـAutomated  ـBonding  ـBrazing ـManual ـRiveting ـPlating ـSoldering ـWelding
 ـExtrusion ـForging ـRolling ـBar Drawing ـWire Blow Molding- Drawing ـCentrifugal
-Die Casting ـInves tment Permanent Mold -Sand Cas ting -Bending-Punching ـGrinding
ـBlanking  ـDrawing ـShearing ـSpinningـCas ting ـCompression Molding –Extrusion
Injection Molding-Thermoforming -TransferMolding ـBoring ـDrilling Facing ـGrinding
MillingـPlanning ـTurning  ـSawing ـECM, EDM ـAnodizing ـHoning ـPainting
Manufacturing processes
Polymer
Prossess

Deforming

Casting

Sheet Metal

Machining

Forging

......

Bending

Extrusion

......

Polishing

Welding

.......

......

.......

.......

Planing

.......

.......

.......

......

.......

.......

......

.......

.......

.......

.......

......

.......

.......

Drilling

Finishing

Assembly

.......

......

.......
.......
......

......

......

آﻫﻨﮕﺮي

......

......

......

......

......

......

.......

......

.......

.......

......

.......

.......

.......

......

.......

.......

......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

......
......
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......

......

......
......
......

......

......

.......

.) با شکل مرتبط استB  وA  کدام متن (جدول.شکل زیر چگونگی حمل صحیح مواد خام را نشان میدهد

شکل

B

A

Use a crane and choker to Two people hand carry
haul heavy bars,
long bars by preventing
while an assis tant helps the leading edge from
control the metal bar!
harming people and
objects.
..................................................................
........................................
..................................................................
........................................
..................................................................
........................................
..................................................................
........................................
..................................................................
........................................
..................................................................
........................................

16 فعالیت

متن

................................................................
......................
................................................................
......................
................................................................
......................
................................................................ ترجمه
......................
................................................................
......................
................................................................
......................

.متن زیر را بهدقت مطالعه و بهپرسشهای زیر پاسخ دهید

17 فعالیت

Knowing Coolant Ratios While there is a general shop ratio
usually around 40 to 1 for mos t products, different applications may
ـ موضوع اصلی متن چیست؟1
require an exact dilution ratio. For example, a given coolant might
 چیست؟general shop ـ مفهوم2
work bes t at 25/1 for milling but 45/1 for grinding. Too much syrup  ـ نسبت روغن بهآب در فرزکاری چقدر3
adds nearly no benefit but adds needless cost. But more importantly
است؟
too little degrades the performance of the mix and it even
ـ نسبت روغن بهآب در سنگزنی چقدر4
rus ts the machines! Cutting different metals on the same machine
است؟
can even require differing ratios: s teel can be successfully cut with
thinner coolant mixes than titanium, for example
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.متن زیر را بهدقت مطالعه و بهپرسشهای زیر پاسخ دهید

DESIGNATION AND RELATIVE POSITION OF
VIEWS
An object positioned in space may be imagined as
surrounded by six mutually perpendicular
planes. So, for any object, six different views may be
obtained by viewing at it along the six
directions, normal to these planes. Figure A shows an
object with six possible directions to
obtain the different views which are designated as
follows:
1. View in the direction a = view from the front
2. View in the direction b = view from above
3. View in the direction c = view from the left
4. View in the direction d = view from the right
5. View in the direction e = view from below
6. View in the direction f = view from the rear

ـ موضوع اصلی متن چیست؟1
ـ شرایط نماها چگونه است؟2
ـ تعداد نماهای استاندارد چندتا است؟3
 چیست؟mutually perpendicular ـ منظوراز4
. ـ خالصه متن را بهفارسی بنویسید5
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

.عالمت هشدار مناسب این متن را از کتاب همراه هنرجو استخراج و در محل مشخص شده قرار دهید

KEYPOINT:

Never reach under, or worse, walk under a heavy object during a lift.
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18 فعالیت

19 فعالیت

 شماره هر قسمت را در جای. با شماره مشخص شده است9 قسمتهای مختلف یک کولیس روی شکل
.خالی بنویسید

20 فعالیت

٩ شکل

Inside jaws: used to measure internal of an object
Main scale: scale marked in inches and fractions
Vernier scale: gives interpolated measurements in fractions of an inch
Outside jaws: used to measure external diameter or width of an object
Main scale: scale marked every mm
Retainer: used to block movable part to allow the easy transferring of a measurement
Depth probe: used to measure depths of an object or a hole
Vernier scale: gives interpolated measurments to 0.1 mm or better

. را انجام دهید10 خواسته زیر شکل

21 فعالیت

Read this caliper setting: ..............................
١٠ شکل
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فعالیت 22

بهپرسش های زیر پاسخ دهید.
 1ـ مزایای برادههای قابل کنترل چیست؟
 2ـ معایب براده های غیر قابل کنترل کدام اند؟
 3ـ چارت را بهفارسی ترجمه کنید
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فعالیت 23

252

بهپرسشهای زیر پاسخ دهید.
 1ـ موضوع چارت چیست؟
 2ـ چارت را ترجمه کنید.

 کسب اطالعات فنی:5 پودمان

.با توجه بهمتن سمت چپ بهپرسش های مربوط بهآن پاسخ دهید

متن

پرسش

Drill Press Vises Cannot Hold Work for Milling!
Never use drill press vises for operations that produce a چرا نباید از گیره دریل برای دستگاه فرز استفاده
نمود؟
side thrus t such as milling. They are designed for vertical
pressure only.
There are two lubrication sys tems on lathes: one for the  سیستم روغن کاری دستگاههای تراش چگونه-1
است؟
ways using a viscous (thick) way lube and one for the
 ریلهای دستگاه تراش چگونه روغن کاری-2
spindle and gearbox called spindle oil.
می شود؟
Safety Note About Long Bars:
Long bars running entirely Through the headstock can
present a serious safety problem. When holding and
در صورتی که نکته ایمنی مقابل رعایت نشود چه
machining these bars be absolutely sure that the far end (out
اتفاقی خواهد افتاد؟
of the heads tock into the shop) is guarded and supported. If
this s tep is not performed
Dressing and Truing a Grinding Wheel, What’s the
Difference?
Using a diamond or other wheel dressing tool to res tore
wheel shape
and zero runout is called truing the wheel. Re sharpening تفاوت تصحیح چرخ سنگ با تیزکردن آن در
چیست ؟
it to cut
better is called dressing  ـin truth they are one and the same
action.
See balancing the wheel, coming up.
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24 فعالیت

در جدول زیر چک لیست کنترل مراحل قبل از فرزکاری قطعه بهطور نا منظم آورده شده است ترتیب
. مشخص کنید10تا١ مراحل را با شماره از

ترجمه

شماره بهترتیب
اولویت

25 فعالیت

مراحل
True the universal head (if equipped(
Check all safety guards
Bolt the work to the table using clamps
Test the coolant before starting the cut
Lock all unused axes including the quill lock/
backlash compensator
Calculate and select the RPM
Align the spindle with the part datum's
Mount the cutter
Calculate and select the feed rate
Mount and align the work-holding accessory

 در قسمت جستجوی تصویر. چنانچه یک اصطالح فنی را در واژه نامه پیدا نکردید:نکته کلیدی
.) واژه را وارد کنید و ازروی نتایج جست و جو معنای واژه را می توانید پیدا کنیدgoogle image(گوگل

نکته

11 شکل
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 کسب اطالعات فنی:5 پودمان

.متن زیر را با استفاده از واژه نامه ترجمه کنید

26 فعالیت

Face Grooving
There are two types of grooves made on the lathe. The firs t is
similar to a parting tool cut, a groove into the outer round surface
of a part, while the second is on the face of the work. Tools
used for outside diameter grooving are similar in tip shape but
shorter than parting tools. Face-grooving tools must be slightly
modifi ed with extra side clearance to fi t within the outside curvature
of the groove the tool makes (Figs. 12 and 13).
Expect a repeatability of 0.0005 in. for the width of the
formed groove, which is often a critical feature. Diameter
repeatability depends on the positioning method of the lathe
and is from 0.01 to 0.05 mm
Face Grooving
Trepanning Tool

Side groove

Face groove

Trepanned face

Extra side clearance required

12 شکل

13 شکل

.متن زیر را با استفاده از واژه نامه ترجمه کنید
Precision grinding is an operation that usually follows turning, drilling, and milling. It
improves surface finish and accuracy, plus it shapes metal that’s hardened beyond the
capability of s tan-dard cutters. Grinding produces finishes as smooth as 16 mIn with
repeatable tolerances near 0.003 mm (Fig. 14). Removing metal with a grinding wheel
seems different from cutting it away; it’s even called an abrasive process. The Latin
root, abrade, means to scratch or wear away, not cut. The left-over slurry produced by
grinding doesn’t look anything like chips. It’s a dus t, or mud if coolant is used.
255

27 فعالیت

But examined closely, the was te particles reveal microscopic chips along with broken
abrasive grains and bonding agent torn from the wheel. Before those grains broke away,
they were actu-ally tiny negative rake cutters, each with its sharp edge, making one
chip per revolution as it whizzed by the work surface—but
that also means external and internal heat. But in this case, the heat is so great that
metals that oxidize ignite, resulting in sparks (Fig. 15)

15 شکل

14 شکل

.متن زیر را با استفاده از واژه نامه ترجمه کنید

28 فعالیت

Electron Beam Machining:
This machining process works on basic principle of conversion of kinetic energy of
electron into heat energy. When a high speed electron impinges on a workpiece, they
convert its kinetic energy into heat energy. This heat energy used to vaporize material
at contact surface. This process is carried out in vacuum otherwise the electron will
collide with air particle and loses its energy before impinging on work material. This is
basic principle of EBM machining.

16 شکل
256

 کسب اطالعات فنی:5 پودمان

A pattern of holes drilled by EBM is shown in Fig. 17.
Workpiece material: s tainless s teel; Thickness: 0.2 mm; Diameter of hole: 0.09 mm;
density of holes: 4000 per cm2; dis tance between holes: 0.16 mm: dis tance between
rows: 0.16 mm; time required to drill one hole:10 µs

17 شکل
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ارزشیابی

تكالیف عملكردی
(شایستگی ها)

استاندارد عملكرد

نتایج

استاندارد
(شاخص ها ،داوری ،نمره دهی)

نمره

1ـ جستجوی اطالعات مورد نیاز به زبان فارسی
از منابع مختلف
باالتر از حد انتظار

جستجوی اطالعات از
منابع فارسی

2ـ جستجوی اطالعات مورد نیاز به زبان التین
از منابع مختلف.

3

3ـ ترجمه متون تخصصی بر اساس نیاز حرفه ای

جستجوی اطالعات و
محتوای مورد نیاز حرفه
خود از منابع فارسی و
التین و ترجمه متون مطابق
استاندارد های ترجمه

در حد انتظار
(كسب شایستگی)

-1جستجوی اطالعات مورد نیاز به زبان فارسی
از منابع مختلف
 -2جستجوی اطالعات مورد نیاز به زبان التین
از منابع مختلف.

2

ترجمه متون تخصصی بر
اساس نیاز حرفه ای
پایین تر از انتظار
جستجوی اطالعات مورد نیاز به زبان فارسی از
(عدم احراز شایستگی) منابع مختلف

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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1

پودمان  :5کسب اطالعات فنی

منابع
 -1خواجه حسینی محمد ،1394 ،نقشه کشی  ،2رشتة نقشه کشی عمومی کد ،488/5چاپ پنجم ،شرکت
چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
 -2محمدی اصغر و دیگران ،1396 ،خود آموز ماشین کاری  CNCبا پاورمیل ،چاپ اول ،انتشارات آفرنگ.
 -3خواجه حسینی محمد ،1376 ،رسم فنی عملی سال چهارم ،رشتة نقشه کشی صنعتی تولید عمومی
کد ،822/1نشر ناشر سی جزء.
4- Tickoo Sham, SOLIDWORKS 2017 for Designers, 2017, CADCIM Technologies.
5- CADArtifex, SOLIDWORKS 2018: A Power Guide for Beginners and Intermediate
Users, 2017, CADArtifex.
6- Gaurav Verma , Matt Weber, 2017,SolidWorks 2017 Black Book, CADCAMCAE
WORKS.
7- Matt Lombard, 2013 SolidWorks 2013 Bible, John Wiley & Sons, Inc.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و
پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال
می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی
شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین سال چاپ،
با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند ،همکاران گروه
تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم
پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران،
اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود
محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
اسامی هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب دانش فنی تخصصی ـ کد 212419

ردیف نام و نام خانوادگی استان محل خدمت ردیف
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نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

محمد رودبارانی

مرکزي

8

هادی حسینی

خراسان رضوی

2

علی عزیزی

ايالم

9

محمد رشدی

آذربايجان شرقي

3

یعقوب خلج

قزوين

10

بابک کریم نواز

آذربايجان شرقي

4

امید ویسی

کردستان

11

بشار آذرگ

آذربايجان غربی

5

صادق غالمی
اندراتی

شهرستانهای تهران

12

سید مرتضی سجادی
حور

اردبيل

6

حسن اهلل رساني

خراسان جنوبي

13

برات محمد تلبا

هرمزگان

7

حمیدرضا سودایی

اصفهان

14

سیدعلی هاشم آبادی

خراسان جنوبي

