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مقدمهاي بر چگونگي برنامهريزي كتابهاي پودماني
برنامهريزي تأليف «پودمانهاي مهارت» يا «كتابهاي تخصصي شاخه كاردانش» بر مبناي استانداردهاي

«مجموعه برنامههاي درســي رشتههاي مهارتي شاخه كاردانش ،مجموعهي هشتم» صورت گرفته است.
بر اين اســاس ابتدا تواناييهاي همخانواده (  )Harmonic Powerمورد مطالعه و بررســي قرار گرفته

است .ســپس مجموعه مهارتهاي همخانواده بهصورت واحدهاي كار تحت عنوان ( )Unitدستهبندي
ميشوند .در نهايت واحدهاي كار همخانواده با هم مجددا ً دستهبندي شده و پودمان مهارتي ()Module

را شكل ميدهند.

دســتهبندي «تواناييها» و «واحدهاي كار» توسط كميسيونهاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام

شده است به گونهاي كه يك سيستم پويا بر برنامهريزي و تأليف پودمانهاي مهارت نظارت دائمي دارد.
با روش مذكور يك «پودمان» به عنوان كتاب درسي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در «شاخه

كاردانش» چاپسپاري ميشود.

بهطور كلي هر اســتاندارد مهارت به تعدادي پودمــان مهارت ( M1و  M2و  (...و هر پودمان نيز به

تعــدادي واحــد كار ) U1و  U2و  (...و هــر واحد كار نيز به تعدادي توانايي ) P1و  P2و  (...تقســيم
ميشوند .بهطوري كه هنرجويان در پايان آموزش واحدهاي كار (مجموع تواناييهاي استاندارد مربوطه)

و كليه پودمانهاي هر اســتاندارد ،تســلط و مهارت كافي در بخش نظري و عملي را به گونهاي كسب

خواهند نمود كه آمادگي كامل را براي شــركت در آزمون جامع نهايي جهت دريافت گواهينامه مهارت
به دست آورند.

بديهــي اســت هنرآموزان و هنرجويان ارجمند شــاخهكاردانش و كليهعزيزاني كه در امر توســعه

آموزشهاي مهارتي فعاليت دارند ،ميتوانند ما را در غناي كيفي پودمانها كه براي توســعهآموزشهاي

مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
دفتر تأليف کتاب های درسی
فنيوحرفهاي و كاردانش
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توانایی ایﺠاد ﻃرﺡهای دوبعدی یا اسکﭻ
◄ پس از آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار میرود:
� امکانات صفحهی نمايش را توضیح دهد.
� روشهای وارد کردن دستورها در مکانیکال دسکتاپ را نام ببرد.
� نحوهی تغییر تنظیمات  Optionsرا توضیح دهد.
� دستورهاي مشترﻙ بین اتوکد و مکانیکال دسکتاپ را با روشهای مختلف اجرا کند.
� يک اسکچ را به پروفايل تبديل کند.
� قیدهای مختلف را توضیح دهد.
� يک پروفايل را اندازهگذاری و قیدگذاری کند.
� اندازههای پارامتريک را توضیح دهد.
� شکل و ابعاد پروفايل را تغییر دهد.
� موضوعهايی را به پروفايل اضافه يا کم کند.
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پیشآزمون
 .1پسوند فايلهای اتوکد چیست؟
 .2کاربرد اتوکد در کدام رشتهها بیشتر است؟
 .3چه تفاوتی بین نقشهکشی و طراحی است؟
 .4چه تفاوتی بین نقشهکشی و مدلسازی است؟
 .5سه نرمافزار مدلسازی را نام ببريد.
 .6کدام يک از گزينههای زير اشتباه است؟
الف)  Enterو  Spaceموجب اجرای آخرين دستور اجرا شده میشود.
ب) کلید تابعی  F8معادل دستور  Orthoاست.
ج) چرخاندن دکمهی وسط ماوس کار  Zoomرا انجام میدهد.
د) تغییرات حاصل از اجرای دستورهای  Zoomو  Panدر فايل ذخیره نمیشود.
 .7کدام يک از گزينههای زير درست است؟
الف) گزينههای يک دستور داخل ( ) است.
ب) مقادير داخل > < مقادير پیشفرﺽ است.
ج) مقادير داخل > < مقادير ثابت و بدون تغییر است.
د) با زدن  Tabآخرين دستور اجرا ميشود.
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 .8اگر ديکتهی صحیح نام دس��توری را ندانیم از کدام کلید برای ديدن دس��تورهايی که با حروف معینی شروع شده است
استفاده میکنیم؟
الف) Shift

ب) Tab

ج) Alt

د) Ctrl

 .9اگر يک فايل را دو بار  Openکنیم چه اتفاقی میافتد؟
الف) نمیتوان يک فايل را دو بار  Openکرد.
ب) هیچ اتفاقی نمیافتد.
ج) بار دوم فايل به صورت  Read Onlyباز میشود و تغییرات را نمیتوان در آن ذخیره کرد.
د) فايل اول بسته میشود.
 .10کدام يک از دستورهای زير ترسیمی نیست؟
الف) Polygon

ب) Trim

ج) Point

د) Circle

 .11خطی به طول  50میلیمتر و با زاويهی  40درجه نسبت به محور افقی مختصات ترسیم کنید.
 .12مستطیلی افقی با ابعاد  50×30ترسیم و گوشههای باالی آن را با شعاع  5گرد کنید.
 .13نماد استاندارد ترسیم در فرجهی ا َول را ترسیم کنید.

4

امکانات ﺻفحهی نمایش و روشهای وارد كردن دستورها

با اجرای برنامهی مکانیکال دسکتاپ پنجرهی زير ظاهر میشود .اين پنجره از بخشهای مختلفی تشکیل يافته است که در
ادامه مرور مختصری بر آنها خواهیم داشت.

◄ نوار عنوان :اين نوار رنگی در باالترين قسمت انواع
نرمافزارهای تحت ويندوز وجود دارد .در سمت چپ اين

میت��وان با درگ ک��ردن اين نوار ،پنج��ره را در صفحهی

نوار نام نرمافزار و نام فايل بازش��ده نمايش داده میشود.

نمايشگر جابهجا کرد .با دوبارکلیک بر روی آن نیز میتوان

در س��مت راست اين نوار نیز س��ه دکمه قرار دارد که به

پنجره را ماگزيمايز يا از حالت ماگزيمايز خارج کرد.

و  .Minimizeچنانچه پنجره در حالت ماگزيمايز نباش��د

ترتیب از س��مت راست عبارتاند ازMaximize ،Close

5

◄ ◄ن��وار منو :دس��تورهای مختلف مکانیکال دس��کتاپ
بهصورت دستهبندی شده در منوهای کرکرهای واقع در این

نوار قرار دارد .با کلیک کردن روی هر منو ،آن منو باز میشود

که راهی میانبر برای اجرای آن آیتم اس��ت (مث ً
ال Ctrl+0
برای اجرای .)Clean Screen

و با کلیک کردن روی هر دس��تور در منو ،آن دس��تور اجرا

جلو برخی دس��تورها س��ه نقطه (…) ق��رار دارد که

میش��ود .در انتهای سمت راس��ت این نوار نیز سه دکمهی،

معرف اجرای آن دستور به صورت یک پنجره است (مث ً
ال

 Maximize ،Closeو  Minimizeوج��ود دارد که مربوط به

اجرای  Named Viewsو نمایش یک پنجره).

فایل جاری است و نه کل برنامهی مکانیکال دسکتاپ.

ب��ا زدن کلید  Altدر صفحه کلید ،برخی از حروف نام

عالم��ت مثل��ث تیره در س��مت راس��ت ی��ک آیتم،

منوها زیرخطدار میش��وند که با زدن آن حرف در صفحه

نش��اندهندهی این اس��ت که آن آیت��م دارای یک زیرمنو

کلی��د میتوان آن منو را باز کرد .همهی آیتمهای منو را به

است که با انتخاب آن باز میشود (مث ً
ال .)Display

همین روش میتوان اجرا کرد (مث ً
ال حرف  pدر .)Pan

◄ ◄نوار ابزار :نوارهای ابزار دکمههای میانبری برای

دسترس��ی س��ریع به پراستفادهترین دس��تورها به صورت
دس��تهبندی شده هستند .با نگهداشتن نشانگر ماوس روی
آیکنهای این نوارهای ابزار ،نام ابزار و کلید ترکیبی میانبر
6

در مقابل برخی از آیتمها ،کلید ترکیبی درج شده است

آن در کنار نشانگر ماوس و همچنین توضیح مختصری از
دستور در خط وضعیت نمایش داده میشود.

در مکانیکال دسکتاپ  24نوار ابزار وجود دارد که در
هر کدام دس��تورهايی متناس��ب با نام آن نوار آمده است.
هر نوار ابزار يک دس��تگیره دارد ک��ه به صورت دو خط
برجس��ته در ابتدای نوار است .میتوان با درگ کردن اين
دستگیره نوار ابزار را جابهجا کرد.
نواره��ای ابزار را به دو صورت ش��ناور و چس��بیده
میت��وان در پنجره قرار داد .نوارهای ابزار ش��ناور دارای
نوار عنوانی هس��تند که نام ن��وار ابزار و همچنین دکمهی
 Closeدر آن تعبیه ش��ده است .با درگ کردن نوار عنوان

ﻧﻜﺘﻪ

با راستکلیک کردن روی هر کدام از نوار ابزارهای
موجود ،يک منو کرکرهای باز میشود که میتوان نوار
ابزارهای مورد نیاز را احضار کرد .در اين منو روی هر
ن��وار ابزاری کلیک کنید و آن را تیکدار کنید ،آن نوار
ابزار در صفحه ظاهر میشود .برای پنهان کردن يک نوار
ابزار نیز میتوان به همین طريق تیک آن را برداشته و
آن را حذف کرد .البته با شناور کردن نوار ابزار و کلیک
کردن روی دکمه  Closeنیز میتوان آن را حذف کرد.

نیز میتوان نوارهای ابزار را جابهجا کرد.
زمانی که نوار ابزار ش��ناور باش��د اگر نشانگر ماوس

در گوش��هی پايین و سمت چپ برخی آيکنها مثلث

را روی لبهه��ای مرزی آن ببريد ،ش��کل يک فلش ظاهر

تی��رهای وجود دارد که با کلیک ک��ردن روی آن مجموعه

میش��ود که میتوان با درگ ک��ردن آن اندازهی نوار ابزار

ابزارهای مرتبطی نمايش داده میشود .مث ً
ال ابزارهای مرتبط

را تغییر داد.

با دستور  New Partدر تصوير زير نشان داده شده است.

◄ پنﺠره یا ﺧﻂ فرمان :اين پنجره محل تعامل و تبادل
اطالعات بین کاربر و مکانیکال دس��کتاپ است .يکی از

◄ نوار وﺿعیت و مختصات :اين نوار حاوی ابزارهای
مفیدی برای ترس��یم دقیق اس��ت .با نگه داش��تن نشانگر

روشهای اجرای دستورها تايپ کردن نام دستور در خط

ماوس روی هر کدام از دس��تورها ،نام دستور و اطالعات

فرمان اس��ت .ابعاد اين پنجره را میت��وان تغییر داد؛ حتی

مختص��ری از آن موقت�� ًا در ن��وار وضعی��ت نمايش داده

ک ً
ال میتوان آن را با کلید ترکیبی  Ctrl+9حذف کرد .البته

میش��ود .همچنین با حرکت نش��انگر ماوس در صفحهی

بودن اين پنجره و نمايش آن به صورت س��هخطی مفیدتر

ترسیم ،مختصات لحظهای آن نمايش داده میشود.

است.
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◄ مرورگر دسکتاپ :اين پنجره در نگاه اول وجه تمايز
بین نرمافزار مکانیکال دسکتاپ و اتوکد است .اين پنجره

و مکانیکال دسکتاپ را مشاهده کنیم.

مانن��د پالتهای اتوکد اس��ت و میتوانیم آن را جابهجا و
ش��ناور کنیم و يا به کنارههای سمت راست يا سمت چپ
بچس��بانیم .چنانچه اين پنجره در صفحهی ترسیم موجود
نبود با استفاده از دکمهی  Toggle Browser ON/OFFدر
نوار ابزار  Mechanical Mainيا گزينهی Desktop Browser

در منوی  View>>Display>>Desktop Browserمیتوانیم
آن را ظاهر کنیم.

ﻧﻜﺘﻪ

گاهی ديکتهی صحیح نام دستوری را نمیدانیم.
در اين حالت ،با تايپ کردن حرف اول يا بخشی از
نام دستور و زدن کلید  ،Tabمکانیکال ،نام دستورهايی
را که با آن حروف شروع میشوند پیشنهاد میکند.
با ه��ر بار فش��ار دکم��هی  Enterي��ا  Spaceآخرين
دستور اجرا شده مجددا ً اجرا میشود .با اجرای هر دستور،
گزينهه��ای مربوط ب��ه آن در خط فرمان و داخل کروش��ه
نمايش داده میش��وند .گزينهها مسیری فرعی برای اجرای
دستور هستند .مث ً
ال در درخواست زير که در دستور Circle

نحوهی اجرای دس��تورها در مکانیکال
دسکتاپ

نح��وهی اجرای دس��تورها در مکانیکال دس��کتاپ مانند

با انتخاب گزينهی  Diameterقطر دايره را وارد کنیم .برای
انتقال به گزينهی دلخواه بايد حرف يا حروفي از آن گزينه
را که به صورت کاپیتال (حرف بزرگ) نوش��ته شده است

اتوکد است .به طور کلی ،اجرای دستورها به چهار روش

تايپ کنیم .مث ً
ال برای اجرای گزينهی  Diameterبايد حرف

انجام میشود:

 dرا تايپ کنیم و دکمهی اينتر را بزنیم.

 .1ﺧ��ﻂ فرمان :با تايپ کردن نام دس��تور در خط فرمان

Specify radius of circle or

و زدن اينتر دس��تور اجرا میش��ود .برخی دستورها دارای

[Diameter] <10.0>:

نامی مخفف يا ملخص اس��ت که میتوانی��م به جای نام
کامل دس��تور از آن اس��تفاده کنیم .میتوانیم با استفاده از
راهنمای نرمافزار ()Help>>Mechanical Help Topics
در آدرس زير مخفف يا ملخص دستورهای مهم در اتوکد
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است ،از ما خواسته میشود که شعاع دايره را تعیین کنیم يا

ﻧﻜﺘﻪ

مقادي��ر داخل > < مقادير پیشفرﺽ هس��تند.
مث�� ً
ال در مثال باال اگر ب��دون وارد کردن هیچ عددی
دکمهی اينتر را بزنیم ،مکانیکال دسکتاپ عدد  10را
به عنوان شعاع دايره انتخاب میکند.

 .2نوار ابزار :بیش��تر دس��تورها دارای آیکنی در یکی از
نوارهای ابزار اس��ت که با کلیک کردن روی آن ،دس��تور

کادر محاورهای

با اس��تفاده از  Optionsمیتوانیم اس��تانداردهایی را برای

مربوط اجرا میشود.

عملیاتی که در مکانیکال دسکتاپ انجام میدهیم ،تعریف

 .3نوار من��و :تقریب ًا همهی دس��تورها در حداقل یکی از

یا تنظی��م کنیم .میتوانی��م محیط مکانیکال دس��کتاپ را

منوهای مکانیکال دسکتاپ دستهبندی شدهاند که با کلیک

برای عملیات مدلس��ازی ،مونتاژ یا نقشهکش��ی سفارشی

کردن روی نام آن دستور در منوی مربوط میتوانیم دستور

کنیم .بهتر اس��ت ،قبل از ش��روع به طراحی و مدلسازی،

را اجرا کنیم.

گزینهه��ای پنجرهی  Optionsرا مطابق با نیاز خود تنظیم

 .4من��وی راس��تکلیک :در مکانیکال دس��کتاپ ،منوی

کنی��م .البته در هر زمانی میتوانیم ب��ه پنجرهی Options

راس��تکلیک ب��ه صورت ناحی��های عمل میکن��د؛ یعنی

دسترس��ی داشته باش��یم اما تغییر برخی از گزینهها ممکن

با توجه به موقعیت نش��انگر ماوس ،منوی راس��تکلیک

اس��ت بالفاصله در محیط نرمافزار مشاهده نشود و نیاز به

نی��ز متفاوت خواه��د بود .بهعبارت دیگ��ر ،در هر محیط

شروع مجدد نرمافزار داشته باشد.

Mechanical Options

که باش��یم منوی راس��تکلیک متفاوت خواهد بود .مث ً
ال

زبانههای زیر تنظیمات کلی اتوکد و مکانیکال دسکتاپ

با راس��تکلیک کردن در صفحهی ترسیم (بدون انتخاب

را مدیریت میکند که در نقشهکش��ی به کمک رایانه با آن

موضوع) میتوانیم به بس��یاری از دس��تورهای مورد نیاز

آشنا شدهایم.

برای کار در آن محیط دسترسی داشته باشیم.

– Files– Display - Open and Save - Plot and Publish
System- User Preferences-Drafting - 3D Modeling
– Selection - Profiles

نُه زبانه نیز مخصوص مکانیکال دس��کتاپ اس��ت که هر
کدام را در بخش مربوط به خودش بررسی میکنیم.
AM: Standards - AM: Part - AM: Assembly - AM:
 Surface - AM: Drawing - AM: Standard PartsAM: Shaft - AM: Calculation - AM: Preferences
همهی عناوین این ن��وزده زبانه در پنجرهی Options

به صورت همزمان دیده نمیش��ود .با استفاده از فلشهای
س��مت راس��ت نوار زبانهه��ا میتوانیم ب��ه زبانههایی که
مشاهده نمیشوند دسترسی داشته باشیم.
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ب��رای ب��از ک��ردن پنج��رهی  Optionsاز من��وی

به زبانههای مربوطه در پنجرهی  Optionsوجود دارد .مث ً
ال

 Assist>>Optionsاستفاده میکنیم .البته در انتهای منوهای،

گزين��هی  Part Optionsدر منوی  Partموجب باز ش��دن

 Assembly، Partو  Drawingنیز گزينههايی برای دسترسی

زبانهی  AM: Partدر پنجرهی  Optionsمیشود.

اﺻول عملیات ترسیم دورنمای ﻃرﺡ

ه��ر مجموع��هی مکانیک��ی از تع��دادی قطع��ه و احیان ًا

طرحه��ای دوبع��دی که اصطالح�� ًا به آن اس��کچ يا

زيرمجموعه تش��کیل شده اس��ت .هر زيرمجموعه دارای

ترسیمه گفته میش��ود ،نقطهی شروع مدلسازی قطعات

يک يا چند قطعه اس��ت .قطعات نی��ز از تعدادی عملیات

و مجموعههاس��ت .مث ً
ال برای مدلسازی يک مجموعهی

طراح��ی ،که به آنها نمايههای ترس��یمی و موضعی گفته

اتصال از ترسیم اسکچ زير شروع میکنیم.

میشود ،درست ش��دهاند .در هر قطعه حتم ًا يک نمايهی
ترس��یمی اصلی وجود دارد .نمايههای ترسیمی از يک يا
چند پروفايل و مسیر ايجاد میشود .برای ايجاد پروفايل و
مسیر نیاز به ترسیم طرحی ساده يا اسکچ داريم.
مجموعه
زيرمجموعه
قطعه
نمايهی ترسیمی
اصلی

نمايههای
ترسیمی

پروفايل
اسکچ
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قطعه
قطعه

مسیر

اين طرحهای دوبعدی برای قابل اس��تفاده شدن در ايجاد
مدل قطعات بايد به پروفايل تبديل شوند .شکل زير همان
طرح دوبعدی باال را نش��ان میدهد که با اس��تفاده از يک
نمايهی ترسیمی اصلی به مدل يک قطعه تبديل شده است.
نمايههای
موضعی

سپس با استفاده از يک نمايهی موضعی سوراخهای آن را
ايجاد کردهايم.
با افزودن قطعات در يک مجموعه میتوانیم مجموعهها
و زيرمجموعههای مونتاژی ايجاد کنیم.

فرایند مدلسازی قطعه

فراين��د طراحی و مدلس��ازی ي��ک قطع��ه در مکانیکال
دسکتاپ عبارت است از:
 .1انتخاب صفحهی ترسیم
 .2ترسیم اسکچ يا ترسیمه
 .3تبديل اسکچ به پروفايل
 .4قیدگذاری و اندازهگذاری
 .5ايجاد نمايهی ترسیمی اصلی
 .6ايجاد نمايههای ترس��یمی ديگر (تکرار مراحل  1تا 4
برای هر نمايهی ترسیمی ضروری است)

ﻧﻜﺘﻪ

مکانیکال دس��کتاپ دارای دو محیط مدلسازی
و مونتاژ است.

 .7ايجاد نمايههای موضعی (نمايههای موضعی نیازی به
ترسیم اسکچ ندارند)
ﻧﻜﺘﻪ

برای اس��تفاده از محیط مونت��اژ که پیشفرﺽ

قبل از اقدام به ايجاد اسکچ بايد قطعهای را که قصد

مکانیکال اس��ت بايد از دستور  Newدر منوی File

مدلسازی آن را داريم بهخوبی تجزيه و تحلیل نموده

اس��تفاده کنیم .اين محیط دارای سه حالت Model

و نمايههای ترسیمی و موضعی آن را مشخص کنیم.

برای مدلس��ازی قطع��ات مختل��ف Scene ،برای

حجم کلی قطعه با استفاده از نمايهی ترسیمی اصلی

ايجاد نقش��ههای انفجاری و  Drawingبرای ايجاد

س��اخته میش��ود .به عبارت ديگر ،نمايهی ترسیمی

نقشههای دوبعدی است.

اصل��ی ،روش مدلس��ازی قطعه را تعیی��ن میکند.

برای وارد ش��دن به محیط مدلسازی از دستور
 New Part Fileدر منوی  Fileاستفاده میکنیم .اين
محیط تنها دارای دو حالت  Modelبرای مدلسازی
و  Drawingبرای ايجاد نقشههای دوبعدی است.
بنابراين ،چنانچه قصد مدلسازی تنها يک قطعه
را داريم ،از محیط مدلس��ازی اس��تفاده میکنیم و

روشهای مدلس��ازی پايه که حج��م اصلی قطعه را
تشکیل میدهد عبارتاند از :

برجسته كردن پروفایل

در اين روش پروفايل با يک اندازهای مش��خص به سمت
باال ،پايین يا هر دو طرف برجسته میشود.

اگ��ر بخواهی��م همهی قطع��ات ي��ک مجموعه را
مدلس��ازی کنی��م و از آنه��ا نقش��ههای ترکیب��ی
بهوجود آوري��م از محیط مونتاژ اس��تفاده میکنیم.
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دوران دادن پروفایل

ترسیم ﻃرﺡ اﺻلی

در اين روش پروفايل حول يک محور با زاويهای مشخص

برای ترس��یم طرح اصلی قطعه از دس��تورهای ترس��یمی

دوران میيابد و مدل قطعه را ايجاد میکند.

استفاده میکنیم .دستورهای ترسیمی عمدت ًا با دستورهای
ترسیمی اتوکد يکسان است .در مکانیکال دسکتاپ روش
دسترسی به اين دستورها عبارتاند از:
استفاده از منوی Design

منوی  Designجانش��ین منوی  Drawingدر اتوکد شده

حركت دادن پروفایل در یک مسیر

اس��ت .اس��تفاده از دس��تورهای اين منو مانند استفاده از
دستورهای اتوکد است.

در اي��ن روش ،پروفايل در مس��یری مش��خص حرکت و
مدل قطعه را ايجاد میکند .بنابراين ،عالوه بر پروفايل ،به
مسیری دوبعدی يا سهبعدی نیز نیاز داريم.

ایﺠاد مدل بین مﻘاﻃﻊ
در اي��ن روش میتوان با ايج��اد پروفايلهای مختلف در
فواصل خاص و پر ک��ردن فضای بین آنها مدل قطعه را

استفاده از نوار ابزار 2D Sketching

ايج��اد کرد .بنابراين ،به چند پروفايل يا نقطه (که فقط در

برخی از دستورهای پرکاربرد ترسیمی و همینطور برخی

ابت��دا و/يا انتهای پروفايلها میتوانیم اس��تفاده کنیم) نیاز

دستورهای ويرايشی و دس��تورهای مورد نیاز برای ايجاد

داريم.

اسکچ و تبديل آن به پروفايل در نوار ابزار 2D Sketching

جمعآوری ش��ده است .بنا به اهمیت اين نوار ابزار آيکنی
برای احضار آن ب��ه نام Launches 2D Sketch Toolbar

در نوار ابزار  Part Modelingتعبیه شده است.
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با استفاده از منوی راستكلیک

باشد .طرحهای تودرتو نیز در صورتی که همديگر را قطع

با راس��تکلیک کردن در پنجرهی ترسیم (در حالی که هیچ

نکنند و جدا از هم نباشند ،میتوانند به عنوان پروفايل در

موضوعیانتخابنشدهباشد)منويیبازمیشودکهدربرگیرندهی

نظر گرفته ش��وند .در ش��کل زير ،رديف باال اسکچهايی

دس��تورهای پرکاربرد به صورت دس��تهبندی ش��ده است.

قابل قبول هس��تند؛ در صورتی که اسکچهای رديف دوم

دستورهای ترسیمی در زيرمنوی  2D Sketchingقرار دارد.

براي تبديل به پروفايل مناسب نیستند.

روشهای ديگر اس��تفاده از دستورهای ترسیمی تايپ
کردن نام دس��تور يا مخفف آن در پنجرهی فرمان اس��ت.
ﻧﻜﺘﻪ

البته ،دستورهای مکانیکال دسکتاپ دارای نامی

مخصوص به خود هستند که معموالً با  AMشروع
میشوند .مث ً
ال نام دستور شمارهگذاری قطعات در
مکانیکال  AMBALLOONاس��ت .يکی ديگر از
روشهای اجرای برخی دستورهای مرتبط ،استفاده

در مرحلهی اس��کچ يا ترس��یمه نیازی نیست تا طرح
کام ً
ال دقیق و مطابق با اندازه ترس��یم شود .البته شکل کلی
طرح را بايد در نظر بگیريم و از ترسیم طرح با اندازههايی
بسیار متفاوت نسبت به ابعاد واقعی قطعه خودداری کنیم.
سیستم ،هنگام تبديل طرح اصلی به پروفايل به صورت
خودکار ،خطوط نزديک به افقی را افقی و خطوط نزديک به
عمودی را عمودی در نظر میگیرد .حتی شکافهای خیلی
باريک را میپوشاند و دنبالههای کوتاه را حذف میکند .شکل
زير دو اسکچ را قبل و بعد از تبديل به پروفايل نشان میدهد.

از منوی راس��تکلیک در مرورگر دسکتاپ است.

تﺒدیل ﻃرﺡ اﺻلی به پروفایل

بعد از ترسیم طرح اصلی بايد آن را به پروفايل تبديل کنیم
تا مکانیکال آن را بشناسد .طرح اصلی میتواند باز يا بسته
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دستورهايی که جهت تبديل طرح اصلی به پروفايل به کار
میبريم عبارتاند از:

ایﺠاد پروفایل تکی )آﺧرین موﺿوﻉ رسم شده(
ایﺠاد پروفایل تکی با استفاده از آﺧرین موﺿوﻉ ترسیم شده
Single Proﬁle
Menu: PartSketch Solving Single Proﬁle
Tool bar: 2D SketchingSingle Proﬁle
Rigth: Sketch SolvingSingle Proﬁle
Command: AMPROFILE

از اين دستور زمانی استفاده میکنیم که طرح اصلی به
صورت يکپارچه ترسیم شده و آخرين موضوع ترسیمی نیز
باشد .در اين حالت ،طرح به صورت خودکار به پروفايل
تبديل میشود و نیازی به انتخاب موضوع نداريم.
در هنگام تبديل اسکچ به پروفايل مکانیکال دسکتاپ
برخي قیدها را به پروفايل میافزايد؛ س��پس از طريق خط
فرم��ان تعداد قیدها و اندازههای مورد نیاز را برای اين که
پروفايل کام ً
ال مقیّد شود به صورت عبارت زير اعالم می کند.
Solved under constrained sketch requiring 1 dimension or constraint.

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

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

آن را کپي و در مکانیکال دسکتاپ  Pasteکنیم.
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ایﺠاد پروفایلهای ﭼندگانه
ایﺠاد پروفایل گروهی با استفاده از موﺿوﻉهاي مختلف
Proﬁle
Menu:Part Sketch Solving Proﬁle
Tool bar: 2D SketchingProﬁle
Rigth: Sketch SolvingProﬁle
Command: AMPROFILE pp

اين دستور در واقع حالت اصلی دستور پروفايل است
و زمانی از آن استفاده میکنیم که بیش از يک موضوع در
ايجاد پروفايل دخیل باشد.
پروفايلهايی که از موضوعهاي مختلفی تشکیل شده
باشد با استفاده از اين دستور ايجاد میشوند .مث ً
ال با ترسیم
ش��کل زير و تبديل آن ب��ه دو پروفاي��ل میتوانیم در دو
مرحله قطعهی نشان داده شده را مدلسازی کنیم.

مﻘید كردن یک ﻃرﺡ و اجرای قیود

قیدگﺬاری هندسی

همانط��ور که ذکر ش��د ،در هنگام ايج��اد پروفايل تعداد

قبل از اعمال هر نوع قیدی بايد بتوان قیدهای موجود را

قیدهای مورد نیاز در پنجرهی فرمان اعالم میشود.

مشاهده کرد برای اين کار از دستور Show Constraints

قید قانونی است که يک جزء را وادار میکند تا حالت،

استفاده میکنیم .اين دستور در منوی

موقعیت،راستا،ارتباطيااندازهیخودراحفﻆکند.درمکانیکال

Part 2D Constraints Show Constraints

دسکتاپ سه نوع قید وجود دارد :هندسی ،ابعادی و مونتاژ.

در نوار

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

تعداد روشهاي��ی که يک ج��زء را تغییر میدهد
درجات آزادی آن جزء مینامند .يک ذره در فضا میتواند
در س��ه محور حرکت کند و يا ح��ول همین محورها
بچرخد .بنابراين دارای ش��ش درجهی آزادی اس��ت.

قرار دارد .با کلیک کردن روی آيکن

ابزار  2D Constraintsنیز میتوانیم قیدهای هندسی
موجود را مشاهده کنیم.
البته ،هنگام ايجاد اندازهگذاری با استفاده از دستور
 New Dimensionنیز قیدهای هندسی قابل مشاهده
است.

يک دايره را میتوان با تغییر موقعیت مرکز و تغییر
شعاع آن تغییر داد؛ بنابراين،
دايره دو درجه آزادی دارد.
اگر مرکز داي��ره را ثابت و
شعاع آن را معیّن کنیم ديگر

نمیت��وان آن را تغییر داد و
آن را »کام ً
ال مقیّد« مینامیم.

همانطور که در ش��کل فوﻕ مشاهده میشود هر جزء
دارای يک شماره است که شمارهگذاری آنها از  0شروع
میش��ود .قیدهای موجود نیز در کنار هر جزء نمايش داده
میش��ود .مث ً
ال حرف  Hروی خط افقی شکل زير نمايش

چنانچه اندازهی قیدها روی پروفايل متناس��ب نیس��ت

قید افقی اس��ت و نماي��ش  T1روی خط عمودی نمايش

پنجرهی  Optionsو زبانهی  AM: Partرا باز کنید و در آن روی

مم��اس ب��ودن اين خط با ج��زء ش��مارهی  1يعنی کمان

دکمهی  Size Constraintکلیک کنید تا پنجرهی Constraint

است.

 Display Sizeباز ش��ود .با استفاده از اساليدر موجود در
اي��ن پنجره اندازهی قیدها را به اندازهی مورد نیاز درآوريد.
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روشه��ای دسترس��ی ب��ه ان��واع قیدهای هندس��ی

حﺬف قیدهای ناﺧواسته

عبارتاند از :استفاده از منوی  Partوانتخاب زيرمنوی 2D

با استفاده از دستور  Delete Constraintsمیتوانیم قیدهای

Constraints؛ نوار ابزار 2D Constraints؛ و اس��تفاده از

غیرقابل نیاز را حذف کنیم .هنگام استفاده از اين دستور به

منوی راستکلیک و انتخاب گزينهی .2D Constraints

اعالم تعداد قیدهای مورد نیاز در خط فرمان توجه کنید .با
استفاده از گزينهي  Allميتوانیم نماي قیدهاي هندسي را
حذف کنی��م .از گزينهي  Sizeنیز براي تغییر اندازه قیدها
در پروفايل استفاده ميکنیم.

قید افﻘی
با اس��تفاده از گزينهی  Horizontalمیتوانیم خط ،بیضی
ي��ا اجزای يک کثیرالمنحنی را افقی کنیم .عالمت اين قید
حرف  Hاست که روی جزء مورد نظر قرار میگیرد.
بیض��ی يا کمان بیضی بعد از پذيرفتن قید افقی طوری
قرار میگیرد که راستای قطر بزرگ آن افقی شود.
در کثیرالمنحنی راستای مماس آن جزئی که قید افقی
میپذيرد ،افقی میش��ود .در شکل زير جزء شمارهی  0را
در اس��کچهای مختلف قبل و بع��د از پذيرفتن قید افقی
مشاهده میکنیم.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

با اس��تفاده از دستور  AMADDCONکه تخلص
آن  jjاس��ت نی��ز میتوانیم به ص��ورت خط فرمانی
قیدگذاری هندسی انجام دهیم.
Command: AMADDCON
Enter
an
option
[Hor/Ver/
PErp/PAr/Tan/CL/CN/PRoj/Join/
XValue/YValue/Radius
/Length/
Mir/Fix/eXit] <eXit>:
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قید عمودی

دیگر عمود کنیم .عالمت این قید حرف  Lاست که همراه

با اس��تفاده از گزین��هی  Verticalمیتوانیم خط ،بیضی یا

ب��ا یک عدد که معرف جزئی اس��ت که تعامد نس��بت به

اجزای یک کثیرالمنحنی را عمودی کنیم .عالمت این قید

آن انجام ش��ده اس��ت ،روی جزء مورد نظر قرار میگیرد.

حرف  Vاست که روی جزء مورد نظر قرار میگیرد .روش

مث ً
ال ،در شکل زیر ،خطوط شمارهی  0و  2نسبت به خط

استفاده و کاربرد قیدهای افقی و عمودی شبیه است.

ش��مارهی  1عمود ش��دهاند .در اجرای این قید جزء اول

تغییر میکند و جزء دوم ثابت باقی میماند.

قید توازی
با اس��تفاده از گزین��هی  Parallelمیتوانی��م خط ،بیضی یا
اج��زای یک کثیرالمنحنی را با یک جزء دیگر موازی کنیم.

قید فیکس یا قفلکردن

عالمت این قید حرف  Pاس��ت که هم��راه با یک عدد که
معرف جزئی است که توازی نسبت به آن انجام شده است،

با اس��تفاده از گزینهی  Fixمیتوانیم یک نقطه یا کل یک

روی جزء مورد نظر قرار میگیرد .مث ً
ال در ش��کل زیر خط

جزء را ثابت کنیم تا با گذاشتن قیدهای دیگر تغییر نکند.

شمارهی  0با خط شمارهی  2موازی شده است.

عالمت این قید حرف  Fاس��ت ک��ه روی جزء مورد نظر
قرار میگیرد.

در اجرای این قید نیز مانند قید تعامد جزء اول راستای
خود را تغییر میدهد تا با جزء دوم موازی شود.

قیده��ای افقی ،عمودی و فیک��س تنها روی یک جزء
به تنهایی اثر میگذارد .ه��ر پروفایل بايد یک قید فیکس
داشته باشد.

قید تعامد
ب��ا اس��تفاده از گزین��هی  Perpendicularمیتوانیم خط،
بیض��ی یا اجزای یک کثیرالمنحنی را نس��بت به یک جزء
17

قید مماس

قید هممرکزی

با استفاده از گزینهی  Tangentمیتوانیم خط ،دایره ،کمان،

با اس��تفاده از گزینهی  Concentricمیتوانیم کمان ،دایره،

بیض��ی یا اجزای ی��ک کثیرالمنحنی را ب��ا یک جزء دیگر

بیض��ی و نقاط کاری را با ه��م هممرکز کنیم .عالمت این

مماس کنیم .عالمت این قید حرف  Tاس��ت که همراه با

قید حرف  Nاست که همراه با یک عدد که معرف جزئی

یک عدد روی جزء مورد نظر قرار میگیرد .مث ً
ال ،در شکل

اس��ت که با آن هممرکز شده اس��ت روی جزء مورد نظر

زیر ،خط ش��مارهی  1با کمانهای شمارهی  0و  2مماس

قرار میگیرد .مث ً
ال در شکل زیر دایرهی شمارهی  3با کمان

شده است.

شمارهی  4هممرکز شده است.

قید همراستایی
با اس��تفاده از گزینهی  Collinearمیتوانیم خط ،و اجزای
کثیرالمنحنی را با یک جزء دیگر همراس��تا کنیم .عالمت

قید تصویر کردن

با اس��تفاده از گزینهی  Projectمیتوانیم ِ
نقاط خط ،کمان،

این قید حرف  Cاس��ت که همراه ب��ا یک عدد که معرف

دایره ،بیضی و کثیرالمنحنی را روی یک جزء دیگر تصویر

جزئی اس��ت که با آن همراستا شده است روی جزء مورد

کنی��م .عالمت این قید حرف  Jاس��ت که روی جزئی که

نظر قرار میگیرد .مث ً
ال در شکل زیر خط شمارهی 0با خط

روی آن تصویر میشود قرار میگیرد .مث ً
ال ،در شکل زیر،

شمارهی  4همراستا شده است.

مرک��ز کمان ش��مارهي  6روی [امتداد] خط ش��مارهی 4

تصویر شده است.
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قید اتصال

ِ
نق��اط خط ،کمان،
ب��ا اس��تفاده از گزينهی  Joinمیتوانیم

دايره ،بیض��ی و کثیرالمنحنی را ب��ه يکديگر متصل کنیم.
اي��ن قید عالمتی ندارد .در ش��کل زير نقطهی انتهای خط
ش��مارهی 1با نقطهی باالی خط ش��مارهی  2متصل شده
است.

ﻧﻜﺘﻪ

برای انتخ��اب دايرهه��ا نیازی به اس��تفاده از
گیرههای ش��یﺌی نیست و کافی است خود دايرهها
را انتخاب کنیم.

قید همعرﺿی
ب��ا اس��تفاده از گزين��هی  Y Valueمیتوانیم مختصات Y

مرک��ز دايره و کمان و همچنین نقاط انتهايی خط ،کمان و
کثیرالمنحنی را با يکديگر يکس��ان کنیم .عملکرد اين قید
مانند قید افقي است و عالمت آن حرف  Yاست که روی
اجزائی که با هم همعرﺽ ش��دهاند قرار میگیرد .مث ً
ال در
ش��کل زير خط شمارهی  2با مرکز دايرهی شمارهی  0در

قید همﻃوﻟی

راستای افقی قرار گرفتهاند.

ب��ا اس��تفاده از گزين��هی  X Valueمیتوانیم مختصات X

مرک��ز دايره و کمان و همچنین ِ
نقاط انتهايی خط ،کمان و

کثیرالمنحنی را با يکديگر يکس��ان کنیم .عملکرد اين قید
مانند قید عمودي اس��ت و عالمت آن حرف  Xاس��ت که

قید همشعاعی

روی اجزائی که با هم همطول ش��دهاند قرار میگیرد .مث ً
ال

با اس��تفاده از گزينهی  Radiusمیتوانیم ش��عاع دايرهها و

در ش��کل زير مرکز دايرههای شمارهی  9ﻭ  8در راستای

کمانها را با هم برابر کنیم .عالمت اين قید حرف  Rاست

عمودی قرار گرفتهاند.

که روی اجزائی که با هم همش��عاع شدهاند قرار میگیرد.
مث ً
ال در شکل زير شعاع دايرههای شمارهی  1تا  3با شعاع
دايرهی ش��مارهی  0و ش��عاع کمانهای شمارهی  7تا  9با
شعاع کمان شمارهی  6برابر شده است.
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قید تساوی ﻃول
ب��ا اس��تفاده از گزين��هی  Equal Lengthمیتوانیم طول
خطوط و اجزاء کثیرالمنحنی را با هم يکسان کنیم .عالمت
اين قید حرف  Eاس��ت ک��ه روی خطوطی که طول آنها

ﻧﻜﺘﻪ

چنانچه هنگام قیدگذاری با مشکل روبهرو شديد
و قی��د مورد نظر اعمال نش��د ،احتم��االً جزء اول

با هم مس��اوی شده است قرار میگیرد .مث ً
ال در شکل زير

دارای قیدی اس��ت که مانع حرکت آن میش��ود.

طول خط ش��مارهی 9با طول خط شمارهی  1و طول خط

بهتر اس��ت ترتیب انتخاب اجزاء را عوﺽ کنید يا

شمارهی  4با طول خط شمارهی  0برابر شده است.

قید مورد نظر را حذف و مجددا ً قیدگذاری کنید.

اندازهگﺬاری یک پروفایل یا قیدگﺬاری
ابعادی
اندازهگذاری نیز نوعی قیدگذاری اس��ت .اين قیدها طول،

قید تﻘارن
با استفاده از گزينهی  Mirrorمیتوانیم اجزای مختلف يک
اسکچ را نسبت به يک خط تقارن متقارن کنیم .خط تقارن
بايد بخش��ی از اس��کچ باش��د .در صورت نیاز میتوان از
 Construction Lineدر ايجاد اسکچ استفاده کرد .عالمت
اين قید حرف  Mاس��ت که به صورتی که در ش��کل زير
نشان داده شده است روی اجزاء متقارن و خط تقارن قرار
میگیرد .در اين شکل خط شمارهی  2نسبت به خط تقارن
شمارهی  0با خط شمارهی  1متقارن شده است.
با اجرای قید تقارن هیچ جزء جديدی ايجاد نمیشود.
بنابراين ،بايد همهی اجزاء در اس��کچ موجود باشد و اين
قید تنها آنها را متقارن میسازد.

فاصله ،زاويه ،قطر و شعاع اجزاء را تعیین میکنند.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

در مکانیکال دسکتاپ سه نوع اندازهگذاری وجود
دارد :پارامتريک که میتواند ابعاد و موقعیت قطعه
را کنت��رل کند؛ رفرنس ک��ه تغییری در قطعه ايجاد
نمیکن��د اما تغیی��رات آن را منعک��س میکند؛ و
مش��ارکتی که نه توانايی کنت��رل قطعه را دارد و نه
تغیی��رات آن را منعکس میکن��د .اندازههايی که با
دستورهای اتوکد درج میشود مشارکتی هستند.

اندازهگﺬاری پارامتریک با اس��تفاده از دس��تور
New Dimension
در مکانیکال دس��کتاپ برای اندازهگ��ذاری پارامتريک از
دستور  New Dimensionاستفاده میکنیم .اين دستور تنها
در محیط مدلسازی و برای ايجاد اندازهگذاری پارامتريک
فعال است.
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هنگام اس��تفاده از اين دس��تور قیدهای هندسی روی

مراحل اندازهگﺬاری زاویهای

پروفايل قابل مش��اهده هس��تند که به تصمیمگیری برای

 .1دستور  New Dimensionرا اجرا میکنیم.

تعیین اندازهها کمک میکند.

 .2در نزديکی وسط ضلع اول کلیک میکنیم.

اندازهگﺬاری پارامتریک
New Dimension
Menu:PartDimensioningNew Dimension
Tool bar: 2D ConstraintsNew Dimension
Rigth: DimensioningNew Dimension
Command: AMPARDIM ii

 .3در نزديکی وسط ضلع دوم کلیک میکنیم.
 .4جايی که میخواهیم عدد اندازه قرار گیرد ،کلیک میکنیم.
 .5عدداندازهیموردنظرراتايپيابااينترکردنتأيیدمیکنیم.
از گزين��هی  aNgleنیز میتوانیم ب��رای اندازهگذاری
زاويهای استفاده کنیم.

Select
first
object:
Select second object or place dimension:
Enter dimension value or
[Undo/Hor/Ver/Align/Par/aNgle/
Ord /Diameter/pLace] <xx>:

مراحل اندازهگﺬاری ﺧطوﻁ افﻘی و عمودی ،شعاﻉ
كمان و قطر دایره

مراحل اندازهگﺬاری موازی

 .1دستور  New Dimensionرا اجرا میکنیم.

 .1دستور  New Dimensionرا اجرا میکنیم.

 .2روی موضوع کلیک میکنیم.

 .2روی خط اول کلیک میکنیم.

 .3جايی که میخواهیم عدد اندازه قرار گیرد ،کلیک میکنیم.
 .4ع��دد اندازهی مورد نظ��ر را تايپ يا عدد جاری را با
اينتر کردن تأيید میکنیم.
ﻧﻜﺘﻪ

از همی��ن روش ب��رای اندازهگذاری مايل نیز
میتوانیم استفاده کنیم .اما بايد توجه داشته باشیم
هنگام انتخاب خط ،در نزديکی وسط آن کلیک کنیم.

 .3روی خط دوم کلیک میکنیم.
 .4جايی که میخواهیم عدد اندازه قرار گیرد ،کلیک میکنیم.
 .5گزينهی  Parرا با تايپ کردن حرف  Pانتخاب میکنیم.
 .6عدد اندازه مورد نظر را تايپ يا عدد جاری را با اينتر
کردن تأيید میکنیم.
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مراحل اندازهگﺬاری مختصاتی
 .1دستور  New Dimensionرا اجرا میکنیم.
 .2روی خط عمودی کلیک میکنیم.

 .5ع��دد اندازهی مورد نظ��ر را تايپ يا عدد جاری را با
اينتر کردن تأيید میکنیم.
 .6همین فرايند را برای بقیهی اندازهها تکرار میکنیم.

 .3در جايی پايین خط کلیک میکنیم.
 .4اندازهی مختصاتی صفر درج میشود ،آن را تأيید میکنیم.
 .5روی موضوع دوم کلیک میکنیم.
 .6ع��دد اندازهی مورد نظ��ر را تايپ يا عدد جاری را با
اينتر کردن تأيید میکنیم.
 .7مراحل  5و  6را تا آخر کار تکرار میکنیم.
ب��رای مختصات عم��ودی نیز کافی اس��ت ابتدا خط
افق��ی را انتخاب کنیم .گزين��هی  Ordنیز برای همین نوع
اندازهگذاری به کار میرود.

ویرایش پروفایل

بعد از ايجاد پروفايل و احتماالً استفاده از آن در مدلسازی
قطعه ممکن اس��ت نیاز به ويرايش آن داشته باشیم .برای
اين کار ،چنانچه در حالت ويرايش اس��کچ نباشیم ،روی
پروفاي��ل م��ورد نظ��ر در مرورگر دس��کتاپ دوبارکلیک
میکنیم يا گزينهی  Edit Sketchرا از منوی راس��تکلیک

انتخاب میکنیم.

اين عمل موجب میشود تا پروفايل با همهی اندازههای
خ��ود به نمايش درآيد .در اين حال��ت ،آن نمايهای که از
پروفايل مورد نظر استفاده کرده است به رنگ زرد نمايش
داده میش��ود که نش��انهی نیاز قطعه برای بهروز ش��دن

مراحل اندازهگﺬاری بین دو موﺿوﻉ
 .1دستور  New Dimensionرا اجرا میکنیم.
 .2روی موضوع اول کلیک میکنیم.
 .3روی موضوع دوم کلیک میکنیم.
 .4جايی که میخواهیم عدد اندازه قرار گیرد کلیک میکنیم.
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است.

اکنون میتوانیم ويرايشه��ای مورد نظر را روی پروفايل

از دس��تور  Appendکه در واقع گزينهای از دس��تور

اعمال کنیم .چنانچه حین ويرايش ساختار پروفايل تغییری

 AMRSOLVESKنیز هس��ت زمانی استفاده میشود که

نکند و صرف ًا ش��کل و ابعاد آن تغییر کند کافی است بعد

جزء جديدی به پروفايل افزوده ش��ده باشد و بخواهیم آن

از اعمال تغییرات روی آيک��ن ( Update Partآيکن دوم

را مجددا ً به مکانیکال بشناس��انیم .بعد از اجرای دس��تور

) کلیک

 Appendاج��زاء پروفاي��ل هايالي��ت میش��ود و ما بايد

از سمت راست در پايین مرورگر دسکتاپ
کنیم تا تغییرات در پروفايل و مدل اعمال شود.

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

چنانچه تغییرات اعمالش��ده ساختار پروفايل را تغییر
ده��د ،يعنی جزئی به پروفايل اضافه ش��ود يا جزئی از آن
کم شود ،قبل از استفاده از  Update Partبايد پروفايل را
مجددا ً به سیستم بشناس��انیم .برای اين کار از دستورهای
 Re-Solveو  Appendدر منوی راستکلیک استفاده کنیم.

تﺒدی��ل نﻘش��ههای دوبع��دی اتوكد به
پروفایلهای مکانیکال دسکتاپ
همان طور که مش��اهده کرديم ترس��یم اس��کچ عمدت ًا با
استفاده از دستورهاي اتوکدی مکانیکال دسکتاپ صورت

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

میپذيرد .گاهی ترسیمات دوبعدی را قب ً
ال در اتوکد ترسیم

با اجرای دستور  Re-Solveمیتوانیم تعداد

کردهايم و میخواهیم از آنها در ايجاد پروفايل اس��تفاده

قیدهای مورد نیاز را نیز در خط فرمان مشاهده کنیم.
شناسایی مﺠدد پروفایلهای تغییریافته
Re-Solve
Menu: PartSKetch SolvingRe-Solve

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

کنیم .روش تبديل اين نوع ترسیمات به شرح زير است:
از آنجاي��ی که نوع فايل اتوکد و مکانیکال مش��ترﻙ
اس��ت به راحتی میتوانیم فايل اتوک��دی را در مکانیکال
دسکتاپ باز کنیم ( )Openو با استفاده از دستور Profile

موضوعه��اي دوبعدی م��ورد نظر را ب��ه پروفايل تبديل
کنیم.
اگر اسکچ مورد نظر بخشی از يک فايل بزرگ در اتوکد
باش��د میتوانیم آن را انتخاب و با اس��تفاده از دستورهاي

Rigth: Re-Solve  Sketch Solving

 Cutي��ا  Copyدر من��وی  Editآن را در کلیپبرد ويندوز

Command: AMRSOLVESK

ذخیره کنیم و در محیط مکانیکال دس��کتاپ با استفاده از

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

دس��تور  Pasteدر منوی  Editآن را در صفحهی ترس��یم
درج کنیم.
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دستوركار شمارهی 1
ایﺠاد یک پروفایل كام ً
ﻼ مﻘید
(120دقیقه)

مراحل ترسیم
 .1با اس��تفاده از دستورهای ترس��یمي و ويرايشي شکل
کلی پروفايل را به صورت تقريبی ترسیم کنید.

کنید و اينتر بزنید تا اسکچ به يک پروفايل تبديل شود.
 .3با استفاده از دستور  Delete Constraintsتمام قیدهای
اضاف��ه را حذف کنید( .ممکن اس��ت برخ��ی از قیدها
الزم باش��د اما به جهت اطمینان و آموزش بهتر اس��ت
با اس��تفاده از گزينهی  Allهمهی قیدها حذف ش��ود).
 .4گوشه پايین س��مت چپ را فیکس کنید .قید  Fixرا
اجرا و روی گوشهی پايین سمت چپ کلیک کنید.
 .5قید  Horizontalرا اجرا و خط افقی را انتخاب کنید
تا قید افقی به آن نسبت داده شود.
 .6قی��د  Verticalرا اجرا و خط عمودی را انتخاب کنید

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

تا قید عمودی به آن نسبت داده شود.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل اين دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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 .7قی��د  Tangentرا اجرا و خط عمودی و کمان باال را

 .15دستور  New Dimensionرا اجرا کنید و خط عمودی

انتخاب کنید تا قید مماس بین آنها اعمال شود.

را انتخاب و س��مت راست آن برای درج عدد اندازه

 .8بی��ن کمان باال و خ��ط مايل و بین کمان پايین و خط

کلیک کنی��د .پس از نمايش عدد ان��دازه عدد  40را

ماي��ل و همینطور بی��ن خط افقی و کم��ان نیز قید
مماس اعمال کنید.
 .9با اس��تفاده از قید  Concentricدايرهی باال را با کمان
باال و دايرهی پايین را با کمان پايین هممرکز کنید.
 .10قید  Collinearرا اجرا و دو خط مايل مماس را به ترتیب
انتخاب کنید تا قید همراس��تايی بین آنها اعمال شود.
 .11با اس��تفاده از قید  Parallelخط کف ش��یار را با خط
مايل مماس موازی کنید.
 .12با اس��تفاده از قی��د  Perpendicularخطوط ديوارهی
شیار را با خط کف آن عمود کنید.
 .13قید  Equal Lengthرا اجرا و دو خط افقی و عمودی را

تايپ و اينتر کنید.
 .16مانند مرحلهی قبل خط مايل کف ش��یار را انتخاب و
باالی آن ب��رای درج عدد اندازه کلیک کنید .گزينهی
 Alignرا از منوی راستکلیک انتخاب کنید تا اندازه
به صورت موازی شیار درج شود .پس از نمايش عدد
اندازه عدد  16را تايپ و اينتر کنید.
 .17روی يک��ی از دايرهه��ا و خارج آن ب��رای درج عدد
اندازه کلیک کنید .پس از نمايش عدد اندازه عدد 16
را تايپ و اينتر کنید تا اندازهی قطر دايره درج شود.
 .18روی يکی از کمانها کلیک و شعاع آن را به اندازهی
 16درج کنید.

ب��ه ترتیب انتخاب کنید تا قید همطولی بین آنها اعمال

 .19يکی از ديوارههای ش��یار را انتخاب و باالی آن برای

شود .همین قید را بین خطوط مايل مماس نیز اجرا کنید.

درج ع��دد اندازه کلیک کنید .با تايپ کردن حرف A

 .14ب��ا اس��تفاده از قی��د  Radiusکمانهای مم��اس را با

گزينهی  Alignرا انتخ��اب کنید تا اندازه به صورت

يکديگر همشعاع کنید .همین قید را بین دو دايره نیز

موازی ش��یار درج ش��ود .پس از نمايش عدد اندازه

اجرا کنید تا آنها نیز هماندازه ش��وند .در اين مرحله

عدد  8را تايپ و اينتر کنید.

پروفايل به صورت زير مشاهده میشود.

 .20دس��تور  Sketch Solving >> Resolveرا از من��وی
راستکلیک اجرا و به پیغامی که در خط فرمان درج
میشود دقت کنید .اين پیغام نشانهی کام ً
ال مقید بودن
پروفايل است.
Solved fully constrained sketch.

 .21فاي��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز
محترم خود ارائه دهید.
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دستوركار شمارهی 2
ایﺠاد یک پروفایل مﻘید

(90دقیقه)

مراحل ترسیم
 .1ابتدا اس��کچ را با استفاده از دس��تورهای Arc ، Line

و  Circleترس��یم و در ص��ورت نی��از با اس��تفاده از

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

دستورهای  Filletيا  Trimتکمیل کنید .خط تقارن را

 .4پروفايل را اندازهگذاری کنید.

با استفاده از  Construction Lineترسیم کنید.

 .5فاي��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز

 .2کل اس��کچ را انتخاب و با استفاده از دستور Profile

محترم خود ارائه دهید.

آن را به يک پروفايل تبديل کنید.
ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل اين دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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دستوركار شمارهی 3
تﺒدیل یک ترسیم اتوكد به پروفایل مکانیکال دسکتاپ
(90دقیقه)

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

 .4مانند دس��تور کار ش��مارهی  1اس��کچ را به پروفايل
تبديل و آن را کام ً
ال مقید کنید.
 .5فاي��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز

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

محترم خود ارائه دهید.

را باز کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل اين دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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ارزشیابی پایانی
◄ ◄نظري

1 .1برای استفاده از محیط مونتاژ از چه دستوری استفاده میشود؟
الف) Scene

ب) New

ج) New Part File

د) Drawing

2 .2چنانچه قصد مدلسازی تنها یک قطعه را داشته باشیم از کدام محیط استفاده میکنیم؟
الف) مدلسازی

ب) مونتاژ

ج) Scene

د) Drawing

3 .3جلو برخی دستورها سه نقطه (…) قرار دارد ،این معرف چیست؟
الف) آن دستور دارای یک زیرمنو است.

ب) راهی میانبر برای اجرای آن دستور است.

ج) اجرای آن دستور به صورت یک پنجره.

د) با نگه داشتن آن برخی از حروف نام منوها زیرخطدار میشوند.

4 .4در اجرای قید تعامد کدام جزء ثابت میماند و کدام جزء عمود میشود؟
الف) جزء اول ثابت باقی میماند.

ب) جزء دوم ثابت باقی میماند

ج) تفاوتی نمیکند.

د) هر کدام از اجزاء که به راستای افقی یا عمودی نزدیکتر بود ثابت باقی میماند.

5 .5آیا در روش ایجاد مدل بین مقاطع میتوان از نقطه استفاده کرد؟
الف) بله ،تفاوتی بین نقطه و پروفایلهای دیگر نیست.
ب) خیر ،به هیچ عنوان.
ج) تنها در ابتدا و/یا انتها.
د) تنها از یک نقطه میتوان استفاده کرد.
6 .6روشهای مدلسازی پایه که حجم اصلی قطعه را تشکیل میدهد نام ببرید.
7 .7دوران دادن پروفایل را تعریف کنید.
8 .8روشهای دسترسی به دستورهای ترسیمی را در مکانیکال دسکتاپ نام ببرید.
9 .9دستورهای اصلی مکانیکال دسکتاپ عمدت ًا با چه حروفی شروع می شوند؟
1010آیا میتوان اسکچهای باز را نیز به پروفایل تبدیل کرد؟ توضیح دهید.
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 pp1111تخلص چه دستوری است؟
1212قید را تعریف کنید.
1313در مکانیکال دسکتاپ چند نوع قید هندسی داریم؟ نام ببرید.
1414چنانچه روی مرکز یک دایره قید فیکس اعمال شود ،چند درجه آزادی آن سلب میشود؟
1515چگونه میتوان قیدهای موجود روی پروفایل را مشاهده کرد؟
1616قید هممرکزی را توضیح دهید.
1717چنانچه بخواهیم دو دایره را در راستای عمودی قرار دهیم از چه نوع قیدی استفاده میکنیم؟
1818تفاوت اندازهگذاری پارامتریک با اندازهگذاری غیر پارامتریک چیست؟
1919یک پروفایل استفاده شده را چگونه میتوان ویرایش کرد؟
2020چنانچه جزئی به پروفایل اضافه شود چگونه آن را به مکانیکال میشناسانیم؟
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◄ ◄عملی

 .1اسکچهای زیر را ایجاد کنید ،و بعد از تبدیل به پروفایل آنها را قیدگذاری هندسی نمایید90( .دقیقه)

هنگام تبدیل به پروفایل تحقیق کنید که برای کام ً
ال مقید شدن پروفایل به چند قید هندسی و ابعادی نیاز است.
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 .2اسکچهای زیر را ایجاد کنید ،و بعد از تبدیل به پروفایل آنها را اندازهگذاری نمایید90( .دقیقه)

هنگام تبدیل به پروفایل تحقیق کنید که برای کام ً
ال مقید شدن پروفایل به چند قید هندسی و ابعادی نیاز است.
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 .3اسکچهای زیر را ایجاد کنید ،و بعد از تبدیل به پروفایل آنها را قیدگذاری هندسی و ابعادی نمایید تا کام ً
ال مقید شوند.
( 300دقیقه)

32

توانایی دیدن نماهای مختلف ،برجسته کردن و دوران دادن و
ویرایش قطعات دوبعدی
◄ ◄پس از آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار میرود:
 -نمای جاری را تغییر دهد.

 نمای جاری را ذخیره کند. کلیدهای میانبر تغییر دید و دیدن نماهای مختلف را نام ببرد. مراحل مختلف ساخت مدل را در مرورگر دسکتاپ نشان دهد. روش کلی برجسته کردن پروفایل را توضیح دهد. انواع عملکردهای دستور  Extrudeرا نام ببرد. یک پروفایل بسته را به اندازهی مشخص برجسته کند. حالتهای مختلف پایاندهی را در دستورهای  Extrudeو  Revolveتوضیح دهد. یک پروفایل را با زاویهای مشخص دوران دهد. یک پروفایل باز را با ضخامتی مشخص برجسته کند. تخلص دستورهای  Extrudeو  Revolveرا نام ببرد. روش ویرایش یک نمایهی ترسیمی را توضیح دهد. یک نمایهی ترسیمی را با دستور کاری مشخص ویرایش کند.ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

4

7

11
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پیشآزمون
 .1طرح دوبعدی يا اسکچ چه تفاوتی با پروفايل دارد؟
 .2روشهای مدلسازی حجم اصلی قطعات را نام ببريد.
 .3روش ساخت پروفیلهای آهنی يا آلومینیمی را توضیح دهید.
 .4در اتوکد از چه دستوری برای برجسته ساختن شکلها و سطوح استفاده میشود؟
 .5در اتوکد از چه دستوری برای دوران دادن شکلها و سطوح حول يک محور استفاده میشود؟
 .6روش ويرايش يک اسکچ را توضیح دهد.
 .7وايرفريم معرف چه نوع مدلی است؟
الف) مدل سیمی

ب) مدل صفحهای

ج) مدل صلب

د) همهی موارد

 .8از کدام دستور بیشتر برای ديوارکشی و کارهای ساختمانی استفاده میشود؟
الف) Polysolid

ب) Revolve

ج) Polywall

د) هیچکدام

 .9با برجسته ساختن يک مثلث چه حجمی بهدست میآيد؟
الف) هرم

ب) منشور

ج) مخروط

د) همهی موارد

 .10با دوران دادن يک مثلث قائمالزاويه حول ضلع قائم چه حجمی بهدست میآيد؟
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الف) استوانه

ب) منشور

ج) مخروط

د) همهی موارد

 .11با دوران دادن نیم دايره حول قطر آن چه حجمی بهدست میآيد؟
الف) استوانه

ب) تیوب

ج) مخروط

د) کره

 .12با دوران دادن يک دايره حول محوری خارج از آن چه حجمی بهدست میآيد؟
الف) تیوب

ب) استوانه

ج) مخروط

د) کره

 .13با دوران دادن يک شکل باز حول محوری خارج از آن چه نوع مدلی بهدست میآيد؟
الف) مدل صلب

ب) مدل صفحهای

ج) مدل سیمی

د) بستگی به زاويهی دوران دارد.

 .14نمای جاری را به نمای ايزومتريک ،ديد از جنوب غربی ،تبديل کنید.
 .15نمای جاری را ذخیره کنید و بعد از تغییر نما مجددا ً آن را احضار کنید.
 .16با يک شکل ساده مقطع طولی يک گلدان را نشان دهید.
 .17با يک شکل ساده مقطع عرضی زوار يک قاب را نشان دهید.
 .18در اتوکد يک منشور ششضلعی با استفاده از دستور  Extrudeيا  Presspullمدلسازی کنید.
 .19در اتوکد يک حجم دوار با زاويهی  180درجه مدلسازی کنید.
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مشاهدهی مدل از دریچههای دید مختلف

منوی دسته دستورهای3D Views

مشاهده کنیم .دستورهای تغییر نما عمدت ًا همان دستورهای

آن در نوار ابزار  Mechanical Viewقابل مش��اهده است،

اتوکدی هس��تند که در منوی  Viewقابل دسترس هستند.

به اس��تثنای دستور اول آن ،همان دس��تورهای 3D Views

اما در مکانیکال دس��کتاپ این دس��تورها عالوه بر منوی

در اتوکد هس��تند که شامل شش نمای دوبعدی (نمای باال،

 Viewدر نوار اب��زار جدیدی به نام Mechanical View

نمای زیر ،نمای چپ ،نمای راس��ت ،نمای روبهرو و نمای

دستهبندی شدهاند .دستورهای موجود در این نوار ابزار از

پش��ت) و چهار نمای ایزومتریک از چهار گوش��هی مدل

سمت چپ عبارتاند از دستور  Panبرای تغییر دریچهی

است .دستور اول این منو نیز  Sketch Viewاست که نمای

دید؛ دس��ته دس��تورهای  Zoomبرای تغییر بزرگنمایی؛

پالن اسکچ جاری را نمایش میدهد .استفاده از این دستور

دس��ته دس��تورهای  3D Orbitب��رای چرخان��دن نما به

هنگام ویرایش پروفایل مفید است.

در مدلس��ازی الزم اس��ت م��دل را از نماه��ای مختلف

صورت فضایی؛ دسته دس��تورهای  3D Viewبرای تغییر
نمای سهبعدی؛ دسته دستورهای  Viewبرای ذخیره کردن

این منو که با نگه داش��تن کلید چپ ماوس روی آیکن اول

منوی دسته دستورهایView

و بازیابی نماه��ا و تغییر تعداد دریچههای دید؛ و باالخره

این منو دارای س��ه آیکن قرمز رنگ به شمارههای  1تا 3

دسته دستورهای  Visual Stylesبرای تغییر سبک بصری

است که هر کدام نمای جاری را در شمارهی خود ذخیره

مدل .ش��کل زیر این نوار ابزار به همراه دسته دستورهای

میکند؛ و س��ه آیکن دیگر به همین ش��مارهها که این سه

 3D View ،Viewو  Visual Stylesنمایش میدهد.

نمای ذخیره ش��ده را بازیابی میکند .آیکن هفتم این منو
دستور  Named Viewاست که پنجرهی View Manager

را به نمایش در میآورد.
برای ذخیرهي نمای جاری روی دکمهی  Newکلیک
میکنیم و در پنجرهی نمایش داده شده ،نامی برای آن تایپ
میکنیم .برای اس��تفاده از نماهای اس��تاندارد ،روی نمای
مورد نظر در گ��روه  Preset Viewsکلیک و دکمهی Set

 Currentرا انتخاب میکنیم .س��ه نمایی که در شمارههای
 1تا  3ذخی��ره کردهایم نیز در گروه  Model Viewsقابل
انتخاب است.
در بخش  Viewتنظیم��ات مختلفی را میتوانیم برای
نمای مورد نظر در نظر بگیریم .پسزمینهی نما را میتوانیم
در بخش  Backgroundاز بین رنگهای تخت ،رنگهای
گرادیانت و تصویر انتخاب کنیم.
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و باالخره ،چهار آيکن آخر منوی دسته دستورهای  Viewشامل چهار گزينه برای تبديل صفحهی نمايش به دو يا چند
دريچهی ديد است.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

منوی دسته دستورهای Visual Styles

اولین آيکن اين منو دستور Toggle Shading / Wireframe

آخرين دستور اين منو نیز Visual Styles Manager

اس��ت که با کلیک کردن ب��ر روی آن میتوانیم از حالت

است که موجب نمايش پالت  Visual Stylesمیشود که در

سايهپردازی به وايرفريم يا برعکس سوئیچ کنیم.

آن میتوانیم سبک بصری جديدی به صورت اختصاصی

پن��ﺞ آيکن بعدی اين منو س��بکهای مختلف بصری

ايجاد کنیم يا س��بک جاری را تغییر دهیم و ذخیره کنیم.

نمايش مدل را تعیین میکنند که شامل وايرفريم دوبعدی،
وايرفري��م س��هبعدی Hidden ،س��هبعدی ،س��ايهپردازی
مفهومی و سايهپردازی واقعی است.
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كلیدهای میانبر تغییر دید و دیدن نماهای مختلف

در مکانیکال دسکتاپ برای تغییر ديد و ديدن نماهای مختلف کلیدهای میانبر جديدی در نظر گرفته شده است که دانستن

آنها در افزايش س��رعت کار بسیار مﺆثر اس��ت .برای اجرای اين دستورها کافی است عدد يا نشانهي مورد نظر را تايپ و
دکمهی اينتر را بزنید.
عملکرد

دستور

يک دريچهی ديد
دو دريچهی ديد
سه دريچهی ديد

1
2
Viewports

چهار دريچهی ديد

3
4

نمای باال

Top

5

نمای زير

Bottom
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نمای روبهرو

Front

6

نمای پشت

Back

66

نمای راست

Right

7

نمای چپ

Left

77

نمای ايزومتريک ديد از جنوب شرقی
نمای ايزومتريک ديد از جنوب غربی

8
Isometric

88

نمای پالن اسکچ

UCS

9

پنهان شدن خطوط نديد مدل

Hide

0

چرخش به سمت چپ
چرخش به سمت راست
چرخش به سمت باال

[
Rotate

چرخش به سمت پايین

استفاده از مرورگر دسکتاپ

در مکانیکال دس��کتاپ پنجرهی جديدی به نام Desktop
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کلید میانبر

]
=
-

ﻧﻜﺘﻪ

 Browserبه صورت پیشفرﺽ در سمت چپ صفحهی

چنانچه اين پنجره در نمايشگر مشاهده نشود از طريق

طراح��ی قرار دارد .اي��ن پنجره را مانند داش��برد و ديگر

منوی View>>Display>>Desktop Browserيا با

پالتهای اتوکد میتوانیم به حالت ش��ناور ،چسبیده يا به

استفاده از آيکن (Toggle Browser ON/OFF

)

صورت پنهان شدن خودکار استفاده کنیم.

در نوار ابزار  Mechanical Mainآن را فراخوانی میکنیم.

مراحل مختلف مدلسازی قطعه در این پنجره نمایش

و به همین ترتیب با پیچیدهتر ش��دن مدل با اس��تفاده

داده میش��ود .مث ً
ال ب��ا ایجاد یک فایل جدی��د در محیط

از عملیات مختلف به صورت سلس��لهمراتبی آیکن آنها

مدلسازی این پنجره خالی است.

به مرورگر افزوده میش��ود .با دوبار کلیک کردن روی هر
مرحله میتوان آن را ویرایش کرد.

برجسته کردن پروفایل

حج��م اصلی اغل��ب قطعات با برجس��ته کردن یک طرح
دوبعدی ایجاد میش��ود .مث ً
ال برای مدلسازی قطعهی زیر
کافی است شکل نش��ان داده شده را ترسیم و به اندازهی

با ایجاد اس��کچ و تبدیل آن به پروفایل ،یک قطعه که
نام آن از نام فایل تبعیت میکند در مرورگر ظاهر میشود

مورد نیاز برجس��ته کنیم .س��پس بخشهای دیگر را از آن
کم کنیم.

که در زیرمجموعهی آن یک پروفایل نیز وجود دارد.

بعد از مدلس��ازی حجم اصلی قطع��ه با یک نمایهی
ترس��یمی ( )Sketched Featuresمث ً
ال با برجسته ساختن
پروفای��ل ،بخش دیگ��ری به مرورگر افزوده میش��ود که
ب��ه صورت سلس��لهمراتبی در زیرمجموع��هی قطعه قرار
میگیرد.
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برایبرجستهکردنپروفايلازدستور Extrudeاستفادهمیکنیم.

قطعه دارای يک نوع عملکرد به نام  Baseاس��ت که قابل
تغییر نیست .اما در بقیهی مواقع دارای گزينههای ديگری

برجسته كردن پروفایل

است که در منوی کرکرهای  Operationقابل انتخاب است.

Extrude
Menu: PartSketched Features Extrude
Tool bar: Part Modeling Extrude
Rigth: Sketch Work Features Extrude
Command: AMEXTRUDE g

با اجرای اين دستور پنجرهي  Extrusionباز میشود.
در بخ��ش  Distanceضخامت مورد نظر را وارد و پنجره
را  OKمیکنیم.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

ب��ا کلیک ک��ردن در تصوير گرافیکی س��مت
راست میتوانیم عملکرد  Extrudeرا تغییر دهیم
و در تصوير نیز به صورت گرافیکی نتیجهی عمل
را مشاهده کنیم.

◄  :Baseعملکرد مدل به صورت  Extrudeساده بوده
و اولین عملیات مدلس��ازی را ايجاد میکند .اين عملکرد
قابل تغییر نیست.
◄  :Joinدر اي��ن حالت عملک��رد  Extrudeبه صورت
برجسته بوده و جزء مثبتی به مدل افزوده میشود.
در اين دستور گزينههای مختلفی وجود دارد:

تعیین نوﻉ عملکرد

بهجز مواقعی که اين دستور در ابتدای مدلسازی استفاده
میش��ود ،میتوانیم نوع عمل اين دستور را نسبت به مدل
تعیین کنیم .اجرای اين دس��تور ب��رای ايجاد حجم اصلی
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◄  :Cutبرخالف  Joinدر اين حالت عملکرد Extrude

به صورت فرورفته است و بخشی از مدل کاسته میشود.

تعیین حاﻟت پایاندهی
در اي��ن دس��تور حالته��ای مختلفی برای تعیی��ن پايان
يافت��ن  Extrudeوج��ود دارد ک��ه آنه��ا را میتوانیم از
من��وی کرکرهای  Typeدر بخ��ش  Terminationپنجرهی
 Extrusionانتخاب کنیم.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

با کلیک کردن در تصوير گرافیکی س��مت راست
میتوان حالت پاياندهی را تغییر دهیم و در تصوير
◄  :Intersectدر اي��ن حال��ت عملک��رد  Extrudeبه
صورت برجس��ته اس��ت ام��ا حجم نهاي��ی حاصل فصل
مشترﻙ اين جزء با بقیهی مدل خواهد بود.

نیز به صورت گرافیکی نتیجهی عمل را مشاهده کنیم.
◄  :Blindدر اي��ن حالت عملکرد  Extrudeبه صورت
ساده با تعیین عددی برای طول آن صورت میگیرد .طول
 Extrudeرا در فیل��د  Distanceوارد میکنیم .ش��کل زير
اين حالت را برای عملکردهای  Joinو  Cutنشان میدهد.

◄  :Splitدر اين حال��ت عملکرد  Extrudeبه صورت
فرورفته اس��ت اما فصل مش��ترﻙ اين جزء با بقیهی مدل

◄  :MidPlaneدر اي��ن حالت عملک��رد  Extrudeبه
ص��ورت دوطرفه ب��ا تعیین عددی برای ط��ول Extrude

مجزا شده و به صورت يک قطعهی جديد ذخیره خواهد

ص��ورت میگیرد .طول  Extrudeک��ه در فیلد Distance

شد.

وارد میکنی��م کل طول  Extrudeخواهد بود؛ يعنی از هر
طرف نصف اين مقدار برجسته يا فرورفته میشود.
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◄ ◄ :Throughدر ای��ن حالت عملکرد  Extrudeتا آخر

◄ ◄ :Planeدر ای��ن حال��ت عملک��رد  Extrudeتا یک

محاسبه میشود و فیلد  Distanceقابل ویرایش نیست.

بعد از OKکردن پنجره باید صفحهی کاری یا وجه مورد

م��دل امتداد مییابد  .ط��ول  Extrudeبه صورت خودکار

صفحهی کاری یا یک وجه مس��طح م��دل امتداد مییابد.
نظر را انتخاب و تأييد کنیم.

◄ ◄ :Mid-Throughدر این حالت عملکرد  Extrudeتا

آخر مدل به صورت دوطرفه امتداد مییابد .طول Extrude

به صورت خودکار محاسبه میشود و نیازی به وارد کردن
آن در فیلد  Distanceنیست.

◄ ◄ :Faceدر ای��ن حالت عملکرد  Extrudeتا یک وجه

غیر مس��طح (مانند یک سطح منحنی) مدل امتداد مییابد.
بع��د از OKکردن پنجره باید وجه مورد نظر را انتخاب و
تأييد کنیم.

◄ ◄ :Nextدر این حالت عملکرد  Extrudeتا اولین وجه
مدل که با پروفایل تقاطع کاملی داشته باشد امتداد مییابد.

ط��ول  Extrudeبه صورت خودکار محاس��به میش��ود و
نیازی به وارد کردن آن در فیلد  Distanceنیست.

◄ ◄ :Extended Faceدر این حالت عملکرد Extrude

تا امتداد یک وجه غیرمس��طح (مانند یک س��طح منحنی)
م��دل ادامه مییاب��د  .بعد از OKک��ردن پنجره باید وجه
مورد نظر را انتخاب و تأييد کنیم.
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◄  :From-Toدر اي��ن حالت عملکرد  Extrudeاز يک
وجه تا ي��ک وجه ديگر مدل ادامه میياب��د  .بعد از OK

تعیین زاویهی شیﺐ اكسترود

ب��ا وارد کردن عددی بین  -90تا  90درجه در فیلد Draft

کردن پنجره بايد وجوه مورد نظر را انتخاب و تأيید کنیم.

 Angleمیتوانیم زاويهی ش��یب  Extrudeرا تعیین کنیم.

میتوان ابتدا و انتهای  Extrudeرا از بین صفحات کاری،
وجوه مدل يا امتداد يکی از وجوه مدل در فیلدهای From

و  Toتعیین کنیم.

ﻧﻜﺘﻪ

تعیین جﻬت اكسترود

با اس��تفاده از دکمهی  Flipمیتوانی��م جهت  Extrudeرا
برعکس کنیم.

زاوي��هی مثب��ت موج��ب افزايش س��طح مقطع
و زاوي��هی منف��ی موجب کاهش س��طح مقطع
 Extrudeخواهد شد.
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اكسترود كردن یک پروفایل باز

زمان��ی که بخواهیم پروفايل بازی را  Extrudeکنیم بخش

مانند عملکرد دس��تور  Polysolidدر اتوکد است ،يعنی با

ديگری به پنجرهی  Extrusionافزوده میشود که میتوانیم

ترس��یم يک خط يا منحنی میتوانیم برای آن ضخامتی در

گزينهه��ای آن را در  Thicknessتغیی��ر دهیم .اين حالت

نظر بگیريم و آن را برجسته کنیم.

◄  :Typeدر اين بخش میتوانیم نوع گسترش ضخامت
پروفاي��ل را تعیین کنیم .ضخامت پروفايل میتواند از يک

ِ
ضخامت دو طرف
 Directionsرا انتخاب کرده باشیم بايد
را در فیلدهای  Direction 1و  Direction 2وارد کنیم.

طرف ( ،)One Directionاز دو طرف با طولهای مختلف

زمانی ک��ه در من��وی کرک��رهای  Typeگزينهی One

( )Two Directionsو از دو ط��رف ب��ه ص��ورت متقارن

 Directionsانتخاب کرده باشیم میتوانیم جهت گسترش

( )MidPlanگسترش يابد.

ضخامتراباتیکزدنگزينهی FlipThicknessمعکوسکنیم.
ﻧﻜﺘﻪ

با اس��تفاده از  Extrudeکردن پروفايلهای باز
میتوانیم احج��ام باريک دي��وارهای و تودرتو را نیز
بهراحتی ايجاد کنیم.

◄  :Thicknessدر اي��ن فیلد بايد ضخامت پروفايل را
وارد کنیم.
زمانی ک��ه در من��وی کرک��رهای  Typeگزينهی Two

44

دستوركار شمارهی1
مدلسازی با استفاده از دستور Extrude
(120دقیقه)

مراحل ترسیم
 .1دايرهای به قطر  70میلیمتر در مرکز مختصات ()0,0
ترسیم کنید.

 .2با انتخاب دستورSketch Solving>>Single Profile

از منوی راستکلیک آن را به پروفايل تبديل کنید.
ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل اين دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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3 .3پروفایل را قیدگذاری و اندازهگذاری کنید.

 9 .9پروفایل را قیدگذاری و اندازهگذاری کنید (بین دایره
و لبهی استوانه قید هممرکزی اعمال کنید).

4 .4ب��ا تای��پ کردن ع��دد  88در خ��ط فرمان ب��ه نمای
ایزومتریک بروید.
5 .5با تایپ کردن حرف  gدر خط فرمان دستور Extrude

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

7 .7دایرهی دیگری به قطر  50میلیمتر در مبدأ مختصات
ترسیم کنید.
8 .8دایره را انتخاب و با تایپ کردن  ppدر خط فرمان آن
را به پروفایل تبدیل کنید.
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 1010باانتخابدستورSketched&WorkFeatures>>Extrude

از منوی راستکلیک آن را به طول  80میلیمتر به سمت
باال برجس��ته کنید .دقت کنید که عملکرد  Joinانتخاب
ش��ود و چنانچه س��مت  Extrudeبه سمت پایین بود با
استفاده از  Flipآن را برعکس کنید.

1111با استفاده از دستور  Ucsدستگاه مختصات را  90درجه حول محور  Xبچرخانید .به طوری که بتوانید در نمای روبهرو
ترسیم کنید.
1212با کلیک ک��ردن روی آیک��ن Sketch View

نمای روبهرو را احضار کنید.
1313اسکچ زیر را ترسیم ،قیدگذاری و اندازهگذاری
کنی��د .بین خط��وط عمودی و خط��وط مایل
قیدهای همطولی اعمال کنید.

1414ب��ا تای��پ کردن ع��دد  88در خ��ط فرمان ب��ه نمای
ایزومتریک بروید.
1515با تایپ کردن حرف  gدر خط فرمان دستور Extrude

را اجرا کنید.
1616با وارد کردن ع��دد  35در فیلد  Distanceو انتخاب
حالت  MidPlaneبرای وضعیت پایاندهی ،پروفایل
را به سمت جلو و عقب برجسته کنید.
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1717اس��کچ زیر را در نماي روبهرو ترس��یم ،قیدگذاری و اندازهگذاری کنید .بین اضالع افقی مستطیل و سطح افقی قطعه
قید همترازی اعمال کنید.

1818با تایپ کردن حرف  gدر خط فرمان دستور  Extrudeرا اجرا کنید.
1919با انتخاب عملکرد  Cutو انتخاب حالت  Mid-Throughبرای وضعیت پایاندهی ،پروفایل را به س��مت جلو و عقب
 Extrudeکنید.
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2020با اس��تفاده از دستور  Ucsدس��تگاه مختصات را 90

2424با انتخ��اب عملک��رد  Cutو انتخ��اب حالت Mid-

درج��ه حول محور  Yبچرخانید .به طوری که بتوانید

 Throughب��رای وضعیت پایانده��ی ،پروفایل را به

در نمای جانبی ترسیم کنید.

سمت جلو و عقب  Extrudeکنید.

2121با کلیک کردن روی آیکن  Sketch Viewنمای جانبی
را احضار کنید.

2525ب��ا تای��پ کردن ع��دد  88در خ��ط فرمان ب��ه نمای
ایزومتریک بروید.

2222اسکچ زیر را ترسیم ،قیدگذاری و اندازهگذاری کنید.
هنگام تبدیل اس��کچ به پروفای��ل در پنجرهای که به
نمایش درمیآید روی دکمهی  Yesکلیک کنید.

2626ب��ا انتخاب گزین��هی Toggle Shading Wireframe

مدل را در حالت سایهپردازی مشاهده کنید.
2727فای��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز
محترم خود ارائه دهید.

2323با تایپ کردن حرف  gدر خط فرمان دستور Extrude

را اجرا کنید.
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دستورکارشمارهی2
مدلسازیبااستفادهازدستورExtrude
( 90دقیقه)

حجم زیر را با استفاده از دستور  Extrudeبرجسته کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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مراحﻞترسیﻢ
 .1مربعی به ضلع  80با گوشههای گرد شده را به اندازهی
 16میلیمتر  Extrudeکنید.

 .2ب��دون تغییر  UCSحجم لوزیش��کل فوقان��ی را به
اندازهی  24واحد  Extrudeکنید.

 .4مکع��ب خالی  32در  8را با اس��تفاده از عملکرد Cut

اکسترود کنید.

 .5با اس��تفاده از دس��تور  UCSس��طح فوقانی مدل را به
عنوان صفحهی طراحی تعیین کنید.
 .6سوراخها را با استفاده از عملکرد  Cutاکسترود کنید.

 .3با اس��تفاده از دستور  UCSس��طح عمودی مدل را به
عنوان صفحهی طراحی تعیین کنید.

 .7فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم
خود ارائه دهید.
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دستورکارشمارهی3
مدلسازیبااستفادهازدستورExtrude
( 60دقیقه)

حجم زیر را با استفاده از دستور  Extrudeبرجسته کنید.

مراحﻞترسیﻢ
 .1مانند دستورکار قبل ابتدا اس��توانهی پایه را Extrude

کنید ،سپس استوانهی وسط و در نهایت سوراخ وسط
و بخشهای خالی.

 .2بعد از تکمیل فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به
هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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دوراندادنپروفایﻞ

بعد از اجرای این دس��تور ابتدا باید پروفایل مورد نظر را

ب��رای ایجاد احجام دوار باید یک پروفایل بس��ته را حول

انتخ��اب کنیم (در صورتی که تنها یک پروفایل اس��تفاده

یک مح��ور ،دوران دهیم .مح��ور دوران میتواند یکی از

نشده موجود باشد ،آن پروفایل به صورت خودکار انتخاب

خطوط مستقیم اسکچ ،یک لبهی مدل ،یا یک محور کاری

میش��ود) سپس محور دوران را مشخص کنیم تا پنجرهی

باشد .اگر محور بخشی از مرز پروفایل نبود باید نوع خط

 Revolutionنمایش داده شود.

آن متفاوت از پروفایل باش��د .بهتر اس��ت در این مواقع از
یک خط کمکی ( )Construction Lineاستفاده کنیم.

تعییننوععملکرد

اجرای این دستور برای ایجاد حجم اصلی قطعه دارای یک
دس��تور مورد اس��تفاده در دوران دادن پروفایل حول یک
محور  Revolveاست.
دوراندادنپروفایﻞحولیکمحور
Revolve
Menu: PartðSketched FeaturesðRevolve

نوع عملکرد ساده به نام  Baseاست که قابل تغییر نیست.
اما در بقیهی مواقع میتوان از منوی کرکرهای Operation

نوع عملکرد مورد نیاز را انتخاب کنیم.
عملکردهای قابل انتخاب از منوی  Operationعالوه
بر  Baseش��امل  Join ،Cut ،Intersectو  Splitاست که
در بخش برجسته کردن پروفایل توضیح دادیم.

Tool bar : Part ModelingðRevolve

Rigth : Sketched Work FeaturesðRevolve
Command : AMREVOLVE gg
Select revolution axis:
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تعیین حالت پایاندهی

در این دس��تور نیز حالتهای مختلف��ی برای تعیین پایان

یکس��ان اس��ت که آنها را در بخش مربوط شرح دادیم.

دوران وجود دارد ک��ه آنها را میتوان از منوی کرکرهای

اما حالت پایاندهی اصلی این دس��تور  By Angleاس��ت

 Typeدر بخ��ش  Terminationپنج��رهی Revolution

که مخصوص به خود اس��ت و موجب میشود تا بتوانیم

انتخاب کنیم.

دوران را ب��ا زاویهی مش��خصی که در فیل��د  Angleوارد

حالته��ای مختلف پایاندهی در این دس��تور عمدت ًا
با حالته��ای مختل��ف پایاندهی در دس��تور Extrude
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میکنیم پایان دهیم .در شکل زیر یک پروفایل را با زوایای
 180 ،90 ،45و  270درجه دوران دادهایم.

دستورکارشمارهی4
دوراندادنپروفایﻞ
( 60دقیقه)

حجم زیر را با استفاده از دستور  Revolveمدلسازي کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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مراحﻞترسیﻢ
 .1با استفاده از دستورهای  Lineیا  Plineشکل مقطع حجم را ترسیم کنید.
 .2برای ترسیم خط محور از دستور  Construction Lineاستفاده کنید.

 .3با استفاده از دستور  Profileاسکچ را به پروفایل تبدیل کنید.
 .4پروفایل را قیدگذاری و اندازهگذاری کنید.

 .5روی پروفایل مربوط در مرورگر دسکتاپ راستکلیک کنید و گزینهی  Revolveرا برگزینید.
 .6خط محور را به عنوان خط دوران انتخاب کنید.
 .7در پنجرهی  Revolutionدقت کنید  Angleروی  360درجه و نوع پایاندهی نیز  By Angleباشد.
 .8بعد از مدلسازي فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.
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ویرایﺶنمایههادرقطعه

 Extrudeاس��توانه عالوه بر تغییر عملک��رد آن از  Cutبه

برای ویرایش یک نمایهی ترسیمی کافی است روی آن نمایه

 ،Joinحالت پایاندهی آن را نیز از  Blindبه  Planeتبدیل

در مرورگر دس��کتاپ دوبار کلیک کنیم یا با کلیکراست

کردهایم.

روی آن ،گزینهی  Editرا از منوی راس��تکلیک انتخاب
کنیم .این کار موجب میش��ود تا به روش ایجاد آن نمایه
دسترسی داشته باشیم و بتوانیم تغییرات مورد نیاز را اعمال
کنیم .مث ً
ال با دوبار کلیک کردن روی نمایههای ترس��یمی
 Revolutionی��ا  Extrusionپنجرهه��ای  Revolutionیا
 Extrusionبرای ایجاد آن نمایهها باز میشود .اما چنانچه
نیاز به ویرایش پروفایل باش��د ،همانگونه که قب ً
ال اش��اره
شد ،باید روی پروفایل دوبار کلیک کنیم یا گزینهی Edit

 Sketchرا از منوی راستکلیک انتخاب کنیم.
ﻧﻜﺘﻪ

در ویرای��ش یک نمایه میتوانی��م عملکرد آن
نمایه را تغییر دهیم .مث ً
ال در شکل زیر یک اکسترود
 Joinرا به یک اکسترود  Cutتبدیل کردهایم.

ﻧﻜﺘﻪ

بعد از ویرایش یک نمایه و بس��تن پنجرهی آن پیغام
 Select object:در خ��ط فرمان به نمایش در میآید
و از م��ا میخواهد نمایهی بع��دی را برای ویرایش
انتخاب کنیم .در ای��ن حالت رنگ نمایهای که تغییر
کرده است در مرورگر دسکتاپ زرد میشود که به ما
میگوید این نمایه تغییر کرده است .با اینتر زدن مدل
قطعه بهروز میشود.

عالوه بر تغییر عملکرد نمایه میتوانیم حالت پایاندهی
آن را نی��ز تغییر دهیم .مث ً
ال در ش��کل زیر هنگام ویرایش
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ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

1 .1کدام یک از عملکردهای زیر در دستور  Extrudeوجود ندارد.
الف) Join

ب) Cut

ج) Intersect

د) Union

2 .2در کدام عملکرد  Extrudeجزء مثبتی به مدل افزوده میشود؟
الف) Join

ب) Cut

ج) Intersect

د) Split

3 .3کدام عملکرد  Revolveبه صورت فرورفته عمل ميكند و بخشی از مدل کاسته میشود؟
الف) Join

ب) Cut

ج) Intersect

د) Split

4 .4حالتهای دوطرفهی پایاندهی را نام ببرید.
الف)  Throughو Mid-Through

ب)  Faceو Plane

ج)  MidPlanو Mid-Through

د) Next

5 .5از کدام کلید میانبر برای احضار نمای روبهرو استفاده میشود؟
الف) 5

ب) 6

ج) 7

د) 8

6 .6دستورهای تغییر نما در مکانیکال دسکتاپ در کدام نوار ابزار قرار دارند؟
7 .7چگونه میتوان نمای جاری را ذخیره کرد؟
8 .8کلید میانبر  88چه نمایی را احضار میکند؟
9 .9مرورگر دسکتاپ چه کاربردی دارد؟
1010تخلص دستور برجسته کردن پروفایل چیست؟
1111اگر در ابتدای مدلسازی از برجسته کردن پروفایل استفاده کنیم ،دارای چه عملکردی است؟
1212در کدام عملکرد  Revolveحجم نهایی حاصل فصل مشترک با بقیهی مدل خواهد بود؟
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1313حالتهای پایاندهی  Extrudeرا نام ببرید.
1414در کدام حالت پایاندهی باید عددی برای طول  Extrudeتعیین کرد؟
1515در حالت  MidPlaneدر هر طرف چه نسبتی از طول  Extrudeکه در فیلد  Distanceوارد میکنیم برجسته یا فرورفته
میشود؟
1616در کدام حالت پایاندهی عملکرد  Extrudeتا آخر مدل امتداد مییابد؟
1717حالت پایاندهی  Planeچه تفاوتی با حالت پایاندهی  Faceدارد؟
1818حالت پایاندهی  Faceچه تفاوتی با حالت پایاندهی  Extended Faceدارد؟
1919دکمهی  Flipدر  Extrudeچه عملی انجام میدهد؟
2020زاویهی شیب  Extrudeدر کدام فیلد وارد میشود؟
2121در کدام حالت  Extrudeمیتوان احجام باریک دیوارهای و تودرتو ایجاد کرد؟
2222از چه نوع خطی به عنوان محور دوران در دستور  Revolveمیتوانیم استفاده کنیم؟
2323تخلص دستور  Revolveچیست؟
2424حالت پایاندهی اصلی دستور  Revolveکدام است؟
2525روش ویرایش یک نمایهی ترسیمی چیست؟
2626چنانچه در مرورگر دسکتاپ یک یا چند نمایه به رنگ زرد نمایش داده شود نشانهی چیست؟
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◄ ◄عملی

1 .1احجام زیر را با استفاده از دستور  Extrudeمدلسازی کنید 150( .دقیقه)
ميت��وان ه��ر قطعه را در يك فايل ذخيره كرد يا با راهنمايي هنرآموز محترم همهي آنها را به صورت قطعات مجزا در يك فايل ذخيره
كنيد.
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 .2پروفايلهاي زیر را با استفاده از دستور  Revolveبه احجام دوار تبديل کنید 150( .دقیقه)
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 .3حجم زیر را با استفاده از دستور  Revolveو  Extrudeمدلسازی کنید 60( .دقیقه)
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توانایی ایجاد صفحات طراحی ،عملگرهای بولین ،گردکردن
لبهها ،پخزدن لبهها و سوراخکاری
◄ ◄پس از آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار میرود:

 -صفحهی طراحی را تغییر دهد.

 روشهای مختلف پخزدن لبههای مدل را نام ببرد. -انواع سوراخ در سوراخکاری مدلهای سهبعدی را نام

 -عملگرهای بولین را نام ببرد.

ببرد.

 -نمایههای ترسیمی را تعریف کند.

 -حالتهای مختلف انتهای سوراخ را در سوراخکاری

 -نمایههای موضعی را تعریف کند.

مدلهای سهبعدی نام ببرد.

 انواع نمایههای ترسیمی را نام ببرد. -انواع نمایههای موضعی را نام ببرد.

 -روشهای تعیین موقعیت مرکز سوراخ را نام ببرد.

 -لبههای یک مدل را با شعاع مشخص گرد کند.

 -عمق رزوهی پیچ را تغییر دهد.

 -لبههای یک مدل را با شعاع متغیر گرد کند.

 -یک سوراخ ساده در یک سطح تخت ایجاد کند.

 -لبههای یک مدل را با طول و زاویهی مشخص پخ

 یک سوراخ جای پیچ سراستوانه با مشخصات معلومرا در مرکز یک استوانه ایجاد کند.

بزند.

ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

6

10

16
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پیﺶآزمون
 .1مراحل مختلف ساخت یک قطعه را در مرورگر دسکتاپ نشان دهید؟
 .2مراحل مختلف ساخت مدلی را که با استفاده از برجسته کردن پروفایل درست شده است توضیح دهید.
 .3مراحل مختلف ساخت مدلی را که با استفاده از دوران دادن پروفایل درست شده است توضیح دهید.
 .4چگونه میتوان با استفاده از دستور  Ucsصفحهی قائم را به عنوان صفحهی طراحی انتخاب کرد.
 .5مدلسازی پارامتریک را تعریف کنید.
 .6صفحهی طراحی پیشفرﺽ اتوکد و مکانیکال دسکتاپ کدام است؟
الف) XY

ب) XZ

ج) YZ

د) Ucs

 .7برای جمع کردن دو حجم و ایجاد یک حجم واحد از کدام عملگر بولین استفاده میشود؟
الف) Subtract

ب) Union

ج) Intersect

د) Single

 .8کدام یک از عملکردهای دستور  Extrudeمعادل عملگر  Subtractدر اتوکد است؟
الف) Join

ب) Cut

ج) Intersect

د) Split

 .9از کدام گزینهی دستور  Filletبرای گرد کردن همهی گوشههای یک چندخطی استفاده میشود؟
الف) Continue

ب) Multiple

ج) Polyline

د) Trim

 .10برای گرد کردن لبههای یک مدل در اتوکد از چه دستوری استفاده میشود؟
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الف) Fillet 3d

ب) 3D Fillet

ج) Fillet

د) Chamfer

 .11دایرهای به قطر  20میلیمتر در نمای جانبی ترسیم کنید؟
 .12حجم زیر را مدلسازی کنید و با استفاده از تغییر  Ucsسوراخ  ∅20را ایجاد نمایید.

 .13مستطیلی به ابعاد  40در  30ترسیم و گوشههای آن را با شعاعهای  15 ،10 ،5و  20گرد کنید.
 .14پخی با مشخصات ْ 5×30در یک گوشهی قائم دلخواه ایجاد کنید.
 .15اسکچ زیر را ایجاد کنید.
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ساختنیکصفحهبهصورتصفحهی
فعالطراحی

صفحات قطعهای جدید در مرورگر دسکتاپ ایجاد میشود
که در زیرمجموعه آن این سه صفحه قرار دارد.

در مکانی��کال دس��کتاپ نیز میت��وان با اس��تفاده از UCS

صفحهی طراحی ( )Sketch Planeرا تغییر داد اما این دستور
پارامتریک نیست و استفاده از آن توصیه نمیشود .البته برای
اولین اسکچ در صورتی که نخواهیم صفحهی افقی ( )XYرا
به عنوان صفحهی طراحی در نظر بگیریم میتوانیم از UCS

یا از صفحات کاری پایه که آنها نیز صفحاتی غیرپارامتریک

ﻧﻜﺘﻪ

چنانچه نمایش صفحات کاری مزاحم کار شماست،
روی صفح��ات مورد نظ��ر در مرورگر دس��کتاپ
راستکلیک کنید و تیک جلو  Visibleرا بردارید.

و ایستا هستند استفاده کنیم .برای نمایش صفحات کاری پایه
از منوی  Partاستفاده میکنیم.
Part >> Work Features >> Basic 3D
Work Planes

برای انتخ��اب این صفحات به عن��وان صفحهی طراحی
باید از دس��تور  New Sketch Planeاستفاده کنیم .بعد از
اجرای این دستور باید یک صفحهی کاری یا سطح تختی
از مدل انتخ��اب یا از گزینهه��ای غیرپارامتریک UCSي
استفاده کنیم.
با اجرای این دستور در نقطهای در صفحهی ترسیم کلیک
میکنیم تا صفحات در آن نقطه درج ش��وند .با ایجاد این

ایجادصفحهیطراحیجدید
Menu: Part ðNew Sketch Plane
Tool bar: Part Modeling ðNew Sketch
Plane
Rigth:New Sketch Plane
Command: AMSKPLN ss

Select work plane, planar face
or [worldXy/worldYz/worldZx/
Ucs]:
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با انتخاب یک صفحهی کاری یا یک وجه مسطح مدل ،یک

باش��د .البته در مکانیکال دس��کتاپ ،همانط��ور که قب ً
ال

صفحهی طراحی به رنگ قرمز یا آبی روی آن نمایش داده

ذکر ش��د ،این عملگر حین ایجاد نمایههای ترس��یمی به

میش��ود .محورهای مختصات روی این صفحه مش��اهده

عنوان عملکرد دستور قابل دسترس است .مث ً
ال در دستور

میش��ود .در این حالت با کلیک ک��ردن میتوانیم جهت

 Extrudeانتخاب عملکرد  Joinموجب جمع شدن حجم

محورها را تغییر دهیم یا با راستکلیک آن را بپذیریم( .در

فعلی  Extrudeبا حجم اصلی قطعه خواهد شد.

کنار نشانگر ماوس نیز یک انیمیشن کوچک همین مطلب
را گوش��زد میکند (

) .با استفاده از گزینهی  Flipیا

کلیک کردن روی محور  Zنیز میتوانیم جهت این محور
را برعکس کنیم.

عملگرمنﻬا)(Cut

این عملگر که معادل دس��تور  Subtractدر اتوکد اس��ت
موجب میشود حجم نهایی حاصل تفریق دو حجم باشد.
در مکانیکال دس��کتاپ این عملگر حین ایجاد نمایههای
ﻧﻜﺘﻪ

جه��ت محوره��ای  Xو  Yدر صفح��هی طراحی

ترسیمی به عنوان عملکرد دستور قابل دسترس است .مث ً
ال
در دس��تور  Revolveانتخاب عملکرد  Cutموجب کاسته
شدن حجم فعلی دوران از حجم اصلی قطعه خواهد شد.

راس��تای قیده��ای افق��ی و عم��ودی را تعیی��ن
میکن��د .راس��تای مح��ور  Zنی��ز جه��ت مثب��ت
عملکردهای نمایههای ترس��یمی را تعیین میکند.

عملگرهایبولین

عملگرهای بولین در مکانیکال دس��کتاپ نیز مانند اتوکد

عملگراشتراﻙ)(Intersect

عملگرجمﻊ)(Join

موجب میش��ود که حجم نهایی حاصل اشتراک دو حجم

شامل جمع ،منها و اشتراک است.

این عملگر که معادل دس��تور  Intersectدر اتوکد اس��ت

ای��ن عملگ��ر که معادل دس��تور  Unionدر اتوکد اس��ت

باش��د .در مکانی��کال دس��کتاپ این عملگ��ر حین ایجاد

موجب میش��ود که حجم نهایی حاص��ل جمع دو حجم

نمایههای ترسیمی به عنوان عملکرد دستور قابل دسترس
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است .مث ً
ال در دستور  Extrudeانتخاب عملکرد Intersect
موجب میش��ود ،حجم نهایی حاصل اشتراک حجم فعلی
 Extrudeو حجم اصلی قطعه باشد.

با اس��تفاده از عملگرهای بولی این دستور میتوانیم از
دو یا چند قطعه ،یک قطعهی پیچیده ایجاد کنیم.
با اجرای این دس��تور ابتدا باید عملگر مورد نظر را از
بین گزینههای  Cut/Intersect/Joinانتخاب کنیم .س��پس
قطعه یا  Toolbodyمورد نظر را انتخاب کنیم که با قطعهی
جاری ترکیب شود.
◄ ◄عملگر  :Cutقطعهی انتخاب شده از قطعهی جاری

کسر میش��ود .در ش��كل زير حجم س��بز رنگ و حجم
نارنجي از حجم آبي كسر شده است.

در مکانیکال دس��کتاپ ،عالوه بر این عملکردها که حین
ایجاد نمایههای ترس��یمی قابل دس��ترس اس��ت ،دستور
مس��تقلی نیز به نام  Combineوجود دارد که از آن برای
ایج��اد عملگرهای بول��ی روی قطعات مختلف اس��تفاده
میکنیم.
ترکیب قطعات با یکدیگر با استفاده از عملگرهای بولی
Combine
Menu:PartðPlaced FeaturesðCombine
Tool bar: Part Modeling ð Combine
Rigth: Placed Featuresð Combine
Command: AMCOMBINE

Enter parametric boolean
]operation [Cut/Intersect/Join
<Cut>:
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◄ ◄عملگر : Joinقطعهی انتخاب شده با قطعهی جاری

جمع میش��ود .در شكل زير سه اس��توانه نارنجي ،آبي و

سبز با هم جمع شدهاند.

◄ ◄عملگر  : Intersectحجم نهایی از اشتراک قطعهی
انتخاب ش��ده با قطعهی جاری ایجاد میش��ود .شكل زير

حجم مشترك دو مكعب قرمز و آبي را نشان ميدهد.

همچنی��ن در نوار اب��زار  Part Modelingقرار دارند .این
نمایهها نیازی به پروفایل نداش��ته و روی مدل اصلی اجرا
میشوند.

نمایههای ترسیمی و موضعی

در مکانیکال دسکتاپ دو نوع عملیات مدلسازی یا نمایه

وجود دارد :نمایههای ترسیمی ) (Sketched Featuresکه
برای اجرا نیاز به پروفایل یا مسیر دارند .نمایههای ترسیمی

همانطور که در تصویر باال مش��خص است ،دستور Fillet

عبارتاند از، Rib، Sweep، Loft، Revolve، Extrudet

سهبعدی در مکانیکال دسکتاپ یک نمایهی موضعی است.

 Bendو  Face Splitک��ه در زیرمنوی��ی به همین نام در
منوی  Partو منوی راس��تکلیک و همچنین در نوار ابزار
 Part Modelingقرار دارند.

گرد کردن لبهها
گرد کردن لبهی مدل به صورت پارامتریک با شعاع ثابت و متغیر
Fillet
Menu: PartðPlaced Featuresð Fillet
Tool bar: Part Modelingð Fillet

Rigth: Placed Featuresð Fillet

Command:AMFILLET ee

نمایههای موضع��ی ) (Placed Featuresنیز در زیرمنویی
ب��ه همی��ن ن��ام در من��وی  Partو منوی راس��تکلیک و
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با اجرای این دستور پنجرهی تبادلی  Filletبه نمایش در میآید.

گرد کردن ساده

برای گرد کردن سادهی لبهها با شعاع ثابت تنظیمات پنجره

اما اگر نیاز باشد که لبههای مدل را با شعاعهای متفاوت گرد

را تغییر نمیدهیم .فقط در فیلد  Radiusشعاع مورد نظر را

کنیم باید گزین��هی  Individual Radii Overrideرا تیک

وارد کرده و پنجره را  Okمیکنیم .در صفحهی ترسیم روی

بزنیم .در این حال��ت بعد از انتخاب لبهها و زدن دکمهی

یک لبه یا یک سطح مدل کلیک و آن را تأیید میکنیم.

اینتر ،در کنار هر لبهی انتخاب شده شعاع فیلت به صورت

در صورتی که نیاز باشد لبههای مختلفی را با شعاعهای

مث ً
ال  R=5مشاهده میشود که میتوانیم با انتخاب تک تک

مختلفی گرد کنیم گزینهی  Return to Dialogرا تیک میزنیم

آنها ش��عاع فیلت هر لب��ه را به صورت مجزا تعیین کنیم.

ت��ا با زدن دکمهی اینتر مجددا ً این پنجره به نمایش در آید و
ش��عاع فیلت را تغییر دهیم .در این حال��ت دکمهی  OKبه
 Applyو دکمهی  Cancelنیز به  Doneتبدیل میش��وند .به
ازاي هر Filletيك نمايهي موضعي به مرورگر دس��كتاپ
افزوده ميشود.
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گرد کردن با شعاع متفاوت

گرد کردن با طول وتر ثابت

ب��رای گرد کردن لبههای گرد روی س��طوح ش��یبدار با
طول وتر ثابت از گزینهی  Fixed Widthاستفاده میکنیم.

گرد كردن با شعاع متغير

اما اگر نیاز باش��د که لبههای مدل را با ش��عاع متغیر گرد کنیم باید به جای گزینهی  ،Constantکه برای گرد کردن با شعاع

ثابت به کار میرفت ،از گزینههای  Cubicو  Linearاستفاده کنیم.

در این حالت ،بعد از انتخاب یک لبه برای گرد شدن،

یکنواخ��ت از ابتدا تا انته��ای لبه تغییر میکند اما در حالت

در ابتدا و انتهای آن شعاع فیلت درج میشود که میتوانیم

حجمی میتوانیم س��رعت تغییر ش��عاع را کنترل کنیم .در

با انتخاب آنها ش��عاع مورد نظ��ر را وارد کنیم .در حالت

حالت حجمی در خط فرمان گزینههای زیر اعالم میشود:

حجمی رئوس��ی که هنوز شعاع آنها تعیین نشده است به

Select

صورت ستاره )*= (Rنمایش داده میشود.

vertex/

[Add

or

radius

Clear/Delete vertex]:

◄ ◄ :Add vertexب��ا انتخ��اب ای��ن گزین��ه میتوانیم

رأس جدی��دي ب��رای تعیی��ن ش��عاع فیلت ایج��اد کنیم.
ب��ا اج��رای این گزین��ه بای��د روی لبهی انتخاب��ی کلیک
کنی��م و س��پس ب��ا تعیی��ن ی��ک ع��دد موقعی��ت دقیق
رأس را ب��ا تعیی��ن درص��د ط��ول لب��ه مش��خص کنیم.
◄ ◄ :Clearبا اجرای ای��ن گزینه میتوانیم مقدار عددی
شعاع را از روی یک رأس حذف کنیم.

تف��اوت حالت خطی ) (Linearبا حالت حجمی )(Cubic

◄ ◄ :Delete vertexاز این گزینه نیز برای حذف رئوس
انتخاب شده استفاده میکنیم.

در این اس��ت که در حالت خطی ش��عاع فیلت به صورت
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پخزدنلبهها

سطوح مورد نظر را روی مدل انتخاب میکنیم.

دس��تور  Chamferس��هبعدی در مکانیکال دسکتاپ یک
نمایهی موضعی است.
پخزدنلبهیمدلبهصورتپارامتریکباطولیازاویهیمعلوم
Chamfer
Menu: PartðPlaced Features ð Chamfer
َ

Tool bar: Part Modeling ð Chamfer

◄  :Two distanceاز این نوع عملکرد زمانی اس��تفاده
Rigth: Placed Featuresð Chamfer

Command: AMCHAMFER

میکنی��م ک��ه بخواهی��م پخی ب��ا دو طول متف��اوت روی
م��دل اعمال کنیم .طولهای پخ را ب��ه ترتیب در فیلدهای

 Distance 1و  Distance 2وارد میکنی��م و ب��ا  OKکردن
یا زدن دکمهی  Applyبه صفحهی ترسیم ميرویم و لبهها

با اجرای این دستور پنجرهی تبادلی  Chamferبه نمایش

یا س��طوح مورد نظر را روی مدل انتخاب میکنیم .چنانچه

در میآید.

لبهای برای پخ زدن انتخاب کنیم باید سطحی که طول اول
پخ روی آن قرار میگیرد نیز مش��خص سازیم .اما اگر یکی
از وجوه م��دل را برای پخ زدن انتخ��اب کنیم ،به صورت
خودکار ،طول اول پخ روی همین سطح قرار میگیرد.

ن��وع عملک��رد دس��تور ب��ا اس��تفاده از من��وی کرکرهای
 Operationانتخاب میکنیم .این دس��تور دارای س��ه نوع
عملکرد است:
◄ :Equal distanceاز این نوع عملکرد زمانی استفاده
میکنیم که بخواهیم یک پخ  45درجه یا پخی که طول هر

دو س��مت آن یکسان اس��ت روی مدل اعمال کنیم .طول
پ��خ را در فیلد  Distance 1وارد میکنیم و با  OKکردن یا
زدن دکمهی  Applyبه صفحهی ترسیم میرویم و لبهها یا
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◄ :Distance and angleچنانچ��ه بخواهی��م پخ را با
یک طول و یک زاویه تعریف کنیم از این عملکرد استفاده
میکنی��م .طول پ��خ را در فیل��د Distance 1و زاویهی آن
را در فیل��د  Angleوارد میکنی��م و ب��ا  OKکردن یا زدن
دکم��هی  Applyبه صفحهی ترس��یم میروی��م و لبهها یا

استفاده از نمایهی موضعی  Holeانجام میشود.
ایجادانواعسوراخکاریرویمدلهایسهبعدی
Hole
Menu: PartðPlaced Features ð Hole
Tool bar: Part Modeling ð Hole

سطوح مورد نظر را روی مدل انتخاب میکنیم.
Rigth: Placed FeaturesðHole
Command: AMHOLE hh

ﻧﻜﺘﻪ

با اجرای این دستور پنجرهی تبادلی  Holeظاهر میشود.

در اینج��ا نیز چنانچه لبهای برای پخ زدن انتخاب
کنیم باید سطحی که طول پخ روی آن قرار میگیرد
مش��خص س��ازیم .اما اگر یکی از وجوه مدل را
برای پ��خ زدن انتخاب کنیم ،به صورت خودکار،
طول پخ روی همین سطح قرار میگیرد.

سوراخکاریبدونرزوه

برای س��وراخکاری بدون رزوه از زبانهی  Holeاس��تفاده
میکنی��م .در ای��ن زبانه ن��وع قالویز در فیل��د  Tapروی
گزینهی  Noneیعنی بدون رزوه تنظیم شده است.

تعییننوعسوراخ

سوراخکاری

در مکانیکال دسکتاپ میتوانیم انواع سوراخها را به صورت

کام�� ً
ال پارامتریک روی مدل ایجاد کنیم .س��وراخکاری با

◄ س��وراخس��ادهیدریﻞکاری:این نوع س��وراخ با
انتخاب گزینهی تصویری سمت چﭗ قابل انتخاب است.

◄ سوراخجایپیﭻسراستوانهای:برای ایجاد این نوع
سوراخ از گزینهی تصویری وسط استفاده میکنیم.
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◄ س��وراخجایپیﭻس��رخزینه :از گزینهی تصویری
سمت راست برای ایجاد این نوع سوراخ استفاده میکنیم.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

با تغییر نوع س��وراخ تصویر گرافیکی سمت
راس��ت نیز تغییر میکند که به صورت تصویری
نح��وهی س��وراخکاری و اندازههای م��ورد نیاز
نمایش داده میشود .با کلیک کردن در این تصویر
نیز میتوانیم نوع سوراخکاری را تغییر دهیم.
بعد از تعیین نوع س��وراخ باید دیگر مشخصات آن را
در فیلدهای پایین پنجره مش��خص کنیم .مث ً
ال یک سوراخ
ساده نیاز به قطر و عمق سوراخ دارد ،یا سوراخهای جای
پیچ عالوه بر آنها به مشخصات سر پیچ نیز نیاز دارند.

تعیینواحداندازهگیریسوراخ
ب��رای س��وراخهای متری��ک از گزین��هی  mmو ب��رای
سوراخهای اینچی از گزینهی  inchesاستفاده میکنیم.

تعیینوضعیتانتﻬایسوراخ
برای تعیین وضعیت انتهای س��وراخ س��ه گزینه در اختیار
داریم که آنها را میتوانیم از منوی کرکرهای Termination

انتخاب کنیم.
◄ :Throughاز این گزینه برای س��وراخهای راهبهدر

ک��ه از کل قطعه عبور میکند اس��تفاده میکنیم .با انتخاب
این گزینه دیگر نیازی به تعیین عمق سوراخ نداریم.
◄ :Blindبرای سوراخهای کور از این گزینه استفاده
میکنیم .با انتخاب این گزینه باید عمق سوراخ را در فیلد

 Depthو زاویهی س��ر مته را نیز در فیلد  Pt. Angleوارد
کنیم.

◄ :To Planeدر صورت��ی که س��وراخ مورد نظر تا
س��طح خاصی امتداد داش��ته باش��د از این گزینه استفاده

میکنی��م .در این ص��ورت بعد از  OKک��ردن پنجره باید
سطح مورد نظر را انتخاب کنیم.
شکل زیر سه نوع سوراخ سادهی راهبهدر(سوراخهای
س��مت چﭗ قطعه) ،کور (س��وراخهای وس��ط قطعه) و
سوراخی را که تا سطح خاصی امتداد دارد (سوراخ سمت
راست قطعه) نشان میدهد.

74

تعیین موقعیت مرکز سوراخ

آن هممرکز باش��د انتخاب میکنیم .بدین ترتیب س��وراخ

برای تعیین دقیق موقعیت مرکز سوراخ در مدل روشهای

با مش��خصات تنظیمشده در سطح مورد نظر و هممرکز با

مختلفی وج��ود دارد .این روشه��ا را میتوانیم از منوی

لبهی انتخاب شده درج میش��ود و دستور منتظر انتخاب

کرکرهای  Placementانتخاب کنیم.

سطح تخت بعدی میماند.

◄ ◄ :2 Edgesاز ای��ن روش ب��رای س��وراخکاری روی
س��طوح تخت اس��تفاده ميكني��م به طوری ک��ه موقعیت
س��وراخ با تعیین فاصله نسبت به دو لبهی آن سطح تعیین
میشود.
بع��د از  Okکردن پنجره باید ب��ه ترتیب دو لبهی یک
س��طح تخت مدل را انتخاب کنیم .سپس موقعیت سوراخ
را نسبت به جهت این دو محور تعیین میکنیم و در نهایت
فاصلهی مرکز سوراخ را به ترتیب با لبهی اول و دوم وارد
میکنیم.

◄ ◄ :On Pointsاز این روش برای س��وراخکاری روی
س��طوحی که مرکز س��وراخها را با نقاط کاری مشخص

کردهایم استفاده میكنيم.
بعد از  Okکردن پنجره باید یک نقطهی کاری انتخاب
کنیم تا س��وراخ با مشخصات تنظیمشده در آن نقطه درج
شود .سپس روی نقطهی کاری بعدی کلیک میکنیم.

◄ ◄ :Concentricاز ای��ن روش ب��رای س��وراخکاری
روی س��طوح تخت و هممرکز با یک سطح د ّوار استفاده

ميكنيم.

بع��د از  Okکردن پنجره باید ابتدا یک صفحهي کاری
یا س��طح تختی که س��وراخکاری روی آن انجام میشود
انتخاب و تأييد کنیم .س��پس یک لبهی گرد که سوراخ با
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◄ :From Holeاز این روش برای س��وراخکاری روی
سطوحی که فاصلهی افقی و عمودی مرکز سوراخ با یک

وسط ) (C’Deptو زاویهی خزینه را در فیلد سمت راست
) (C’Angleوارد میکنیم.

س��وراخ ،دیگر معلوم است اس��تفاده میکنیم .این فواصل
پارامتریک اس��ت و ب��ا تغییر موقعیت س��وراخ اول تغییر
میکند.
بع��د از  Okکردن پنجره باید ابتدا یک س��طح مدل را
که س��وراخکاری روی آن انجام میشود انتخاب و جهت
محوره��ای مختصات را روی آن تعیین کنیم .س��پس یک
س��وراخ را به عن��وان مبدأ برای جهت  Xو یک س��وراخ
برای جهت  Yتعیین میکنیم .چنانچه بخواهیم تنها از یک
سوراخ برای تعیین جهت هر دو محور استفاده کنیم در این
مرحل��ه گزینهی ( Previousاینتر) را انتخاب میکنیم .بعد
از تعیین موقعیت تقریبی س��وراخ ،فاصلهی  Xو فاصلهی
 Yرا به ترتیب وارد میکنیم.

سوراخکاریبارزوه

برای س��وراخکاری رزوهشده از زبانهی  Threadsاستفاده
میکنیم .در این حالت میتوانیم کل س��وراخ یا بخشی از
آن را با مش��خصات مورد نظر رزوه کنیم .البته ظاهر رزوه
در مدل قابل مشاهده نیست اما هنگام استخراج نقشههای
دوبعدی اطالعات رزوه در نظر گرفته میشود .سوراخهاي
رزوهشده در مدل به رنگ سبز نمایش داده ميشوند.

تعیینمﺸخﺼاتسوراخسرپیﭻ
در صورتی که نوع س��وراخ مورد نظر س��وراخ جای پیچ
سراس��توانهای و س��وراخ جای پیچ س��رخزینه باشد باید
مشخصات سرپیچ را در سه فیلد پایین پنجره تعیین کنیم.
همان گونه که در تصویر زیر مش��خص است قطر سرپیچ
را در فیلد س��مت چﭗ ) ،(C’Diaعمق س��رپیچ در فیلد
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تعییناستاندارددندهیپیﭻ

اما در صورتی که بخواهیم بخشی از سوراخ را رزوه کنیم

از منوی کرکرهای  Thread Typeاستاندارد مورد نیاز را از

بای��د گزینهی  Full Depthرا غیرفعال و عمق رزوه را در

اس��تانداردهایی که در سیستم خود نصب کردهایم انتخاب

فیلد  Tap Depthوارد کنیم.

میکنیم .مث ً
ال اس��تاندارد متریک مﺆسسهی استاندارد ملی
آمریکا ).(ANSI
ﻧﻜﺘﻪ

در صورتی که نوع دنده را  Customیا سفارشی
در نظر بگیریم باید کوچکترین قطر و بزرگترین
قطر رزوه را در فیلده��ای  Minor Diaو Major

 Diaوارد کنی��م .در این حال��ت باید قطر کوچک
رزوه از قط��ر بزرگ رزوه کوچکتر باش��د و قطر
س��وراخ نیز از قطر کوچک رزوه بزرگتر نباشد.
Minor Dia< Major Dia
Minor Dia > Top Drill Dia

تعیینقطراسمیپیﭻ
قطر اس��می پیچ را از من��وی کرک��رهای Nominal Size

انتخ��اب میکنیم .در این منو بر اس��اس اس��تانداردی که
تعیین کردهایم قطرهای متداول و قابل قبول فهرست شده
اس��ت .مث ً
ال  M10برای سوراخ پیچی که قطر خارجی آن
 10میلیمتر است.

تعیینگامپیﭻ
طول گام پیچ از منوی کرکرهای  Pitchبا توجه به استاندارد
دنده و قطر اسمی پیچ از گزینههای قابل دسترس انتخاب
میشود .مث ً
ال برای پیچ  M10گزینههای 1.25 ، 0.75و1.5
برای تعیین طول گام قابل دسترس است.

تعیینعمقرزوه

تعیینکﻼسانطباﻕ

چنانچ��ه گزینهی  Full Depthرا تیک بزنیم کل س��وراخ

کالس انطباق��ی رزوه را میتوانی��م از من��وی کرک��رهای

رزوه میش��ود و دیگر نیازی به تعیین عمق رزوه نیس��ت.

 Fit Classانتخاب کنیم.
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دستورکارشمارهی1
استفادهازنمایههایترسیمیوموضعی

حجم زیر را با استفاده از نمایههای ترسیمی
و موضعی مدلسازی کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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( 120دقیقه)

مراحﻞترسیﻢ
 .1ب��ا اس��تفاده از Part >> Work Features >> Basic 3D

 Work Planesصفحات طراحی پایه را فراخوانی کنید.

 .9با استفاده از دس��تور  Extrudeپروفایل را به اندازهی
 70میلیمتر از هر دو طرف برجسته کنید .

 .2بهجز صفحهی افقی دو صفحهی عمودی را مخفی کنید
(با راس��تکلیک کردن روی این صفحات در مرورگر
دسکتاپ و برداشتن تیک از مقابل گزینهی .)Invisible
 .3مس��تطیلی به ابعاد  140در  60رس��م کنید و آن را به
پروفایل تبدیل کنید.
 .4قید فیکس را حذف کنید و آن را به گونهای اندازهگذاری
کنید که نقطهی کاری در وسط مستطیل قرار بگیرد.

 .10ک��ف مکعب مس��تطیل  140در  60در  10را به عنوان
صفحهی طراحی انتخاب کنید.
 .11دایرهای به قطر  50ترسیم و آن را به پروفایل تبدیل کنید.
 .12پروفایل را اندازهگذاری کنید به طوری که در وس��ط
حجم قرار گیرد.

 .5با استفاده از دس��تور  Extrudeپروفایل را به اندازهی
 10میلیمتر به سمت باال برجسته کنید.

 .13با استفاده از دس��تور  Extrudeپروفایل را به اندازهی
 40میلیمتر به سمت باال برجسته کنید.
 .6صفح��هی کاری نماي روبهرو را ب��ه عنوان صفحهی
طراحی انتخاب کنید ).(New Sketch Plane
 .7مستطیلیبهابعاد30در20ترسیموآنرابهپروفایلتبدیلکنید.
 .8ضل��ع افقی پایین مس��تطیل را با کف حجم برجس��ته
مرحلهی قبل همراستا و مطابق شکل اندازهگذاری کنید.
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1414یک س��وراخ ب��دون رزوهی جای پیچ سراس��توانه به
صورت هممرکز در وسط استوانه ایجاد کنید.

1919با استفاده از دستور  Extrudeپروفایل را در طول مدل
به صورت فرورفته خالی کنید.

 2020با استفاده از دستور فیلت چهار گوشهی عمودی پایه
1515در گوش��ههای پایه یک س��وراخ س��اده به قطر  10به

را با شعاع  10میلیمتر گرد کنید.

ط��وری ایجاد کنید که فاصلهی مرکز س��وراخ با لبهی
افقی  10و با لبهی عمودی  15میلیمتر باشد.

2121لبهی پایین استوانه را با شعاع  5میلیمتر گرد کنید.

1616سطح عمودی  30در  20را به عنوان صفحهی طراحی
انتخاب کنید.
1717دایرهای به قطر  20در وس��ط ضلع پایین این مستطیل

2222لبهی باالی سطح پایه را با شعاع  5گرد کنید.

ترسیم و آن را به پروفایل تبدیل کنید.
1818پروفایل را مطابق شکل قیدگذاری کنید.

2323فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم
خود ارائه دهید.
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دستورکارشمارهی2
استفادهازنمایههایترسیمیوموضعی

حجم زیر را با اس��تفاده از نمایههای ترس��یمی و موضعی

( 120دقیقه)

مدلسازی کنید.

مراحﻞترسیﻢ

مطابق با دستورکار شمارهی  1مراحل زیر را انجام دهید.

 .1با اس��تفاده از دس��تور  Extrudeمکعب مستطیل 34

مدلسازی کنید.

 .3شیارهاي  20در  6و  32در  14را ایجاد کنید.

در  64در  54را مدلس��ازی کنید .نقطهکاري یا مبدأ

 .4سوراخها و فیلتها را اجرا کنید.

مختصات در وسط پروفایل قرار گیرد.

 .5فای��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز

 .2با تغییر صفحهی طراحی به صفحهی روبهرو مکعب

محترم خود ارائه دهید.

مس��تطیل  44در  48در  38با اس��توانهی باالی آن را
ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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ارزشیابی پایانی
◄ ◄  نظری

1 .1برای تغییر صفحهی طراحی به صورت پارامتريك در مکانیکال دسکتاپ از چه دستوری استفاده میکنیم؟
الف) UCS

ب) New Sketch Plane

ج) الف و ب

د) هیچکدام

2 .2صفحات کاری پایه چه نوع صفحاتی هستند؟
الف) صفحاتی کام ً
ال پارامتریک
ب) صفحاتی غیرپارامتریک و ایستا
ج) صفحات افقی ،روبهرو و جانبی منطبق بر مبدأ مختصات
د) گزینههای ب و ج
3 .3سوراخهای جای پیچ نیاز به چه مشخصههایی دارند؟
الف) قطر سرپیچ
ج) زاویهی خزینه

ب) عمق سرپیچ
د) همهی موارد

4 .4کدام یک از عملگرهای بولین زیر در مکانیکال دسکتاپ وجود دارد؟
الف) جمع

ب) منها

ج) اشتراک

د) همهي موارد

5 .5چه نوع سوراخهایی را با استفاده از دستور  Holeمیتوان در یک قطعه ایجاد کرد؟
الف) سوراخ سادهی سرتاسری ب) سوراخ جای پیچ رزوهدار
ج) سوراخ سرخزینهی کور

د) همهی موارد

6 .6برای جمع و منها کردن قطعات مختلف از دستور  ........................................استفاده میکنیم؟
7 .7برای گرد کردن لبههای یک مدل از دستور .......................................استفاده میکنیم؟
8 .8عملگر جمع را تعریف کنید.
9 .9نمایههای ترسیمی را تعریف کنید.
1010نمایههای موضعی را تعریف کنید.
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1111نمایههای ترسیمی را در مکانیکال دسکتاپ نام ببرید.
1212نمایههای موضعی را در مکانیکال دسکتاپ نام ببرید.
1313لبههای یک مدل را به چند طریق میتوان گرد کرد؟ نام ببرید.
1414عملکردهای دستور  Chamferرا نام ببرید.
1515گزینهی  Return to Dialogدر دستورهای  Filletو  Chamferچه عملی انجام میدهد؟
1616تفاوت ایجاد یک سوراخ با دستور  Holeو  Extrudeکردن یک دایره چیست؟
1717یک سوراخ ساده نیاز به چه مشخصههایی دارد؟
1818وضعیتهای مختلف انتهای سوراخ را نام ببرید.
1919روشهای تعیین موقعیت مرکز سوراخ را نام ببرید.
2020عمق رزوه را در دستور  Holeچگونه تعیین میکنیم؟
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◄ ◄عملی

 .1حجم زیر را با استفاده از نمایههای ترسیمی و موضعی مدلسازی کنید 180( .دقیقه)
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 .2احجام زیر را با استفاده از نمایههای ترسیمی و موضعی مدلسازی کنید 180( .دقیقه)
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 .3حجم زیر را با استفاده از نمایههای ترسیمی و موضعی مدلسازی کنید 180( .دقيقه)
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توانایی ایجاد صفحات کاری ،محورهای کاری و نقطههای
کاری ،مسیر سهبعدی و دستورهای  Loftو Sweep
◄ ◄پس از آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار میرود:
ـ عناصر کاری در مکانیکال دسکتاپ را نام ببرد.

ـ یک مسیر سهبعدی با استفاده از لبههای مدل ایجاد کند.

ـ موارد استفادهی نقطهی کاری را نام ببرد.

ـ یک مسیر سهبعدی را ویرایش کند.

ـ یک نقطهی کاری با مشخصات معلوم در صفحه ایجاد کند.

ـ انواع مارپیچهای سهبعدی و دوبعدی را نام ببرد.

ـ عناصر کاری موجود را نامرئی کند.

ـ یک مارپیچ با مشخصات معلوم ایجاد کند.

ـ صفحات کاری پایه را احضار کند.

ـ کاربرد دستور  Sweepرا توضيح دهد.

ـ موارد استفادهی محور کاری را نام ببرد.

ـ با استفاده از دستور  Sweepیک مدل مشخص ایجاد کند.

ـ یک محور کاری با مشخصات معلوم در صفحه ایجاد کند.

ـ کاربرد دستور  Loftرا تعریف کند.

ـ صفحات کاری پارامتریک را تعریف کند.

ـ با استفاده از دستور  Loftیک مدل مشخص ایجاد کند.

ـ روشهای مختلف ایجاد صفحات کاری را نام ببرد.

ـ با استفاده از دستور  Ribتیغهای با مشخصات معلوم

ـ یک صفحهی کاری با مشخصات معلوم را ایجاد کند.

ایجاد کند.

ـ مسیر را تعریف کند.

ـ کاربرد دستور  Bendرا تعریف کند.

ـ یک مسیر دو بعدی با مشخصات معین ایجاد کند.

ـ کاربرد دستور  Ribرا تعریف کند.

ـ روشهای ایجاد مسیرهای سهبعدی را نام ببرد.

 -یک قطعه را با مشخصات معلوم خم کند.

ـ یک مسیر سهبعدی لوله ایجاد کند.
ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

10

13

23
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پیﺶآزمون
 .1چگونه میتوان یکی از وجوه تخت مدل را به عنوان صفحهی طراحی انتخاب کرد؟
 .2نحوهی اجرای دستور  Sweepدر اتوکد چگونه است؟
 .3گزینهی  Pathدر دستور  Loftدر اتوکد چه عملی انجام میدهد؟
 .4دستور ترسیم یک مسیر سهبعدی در اتوکد چیست؟
 .5نحوهی اجرای دستور  Splineچگونه است؟
 .6مارپیچی است دوبعدی یا سهبعدی که از آن میتوان برای ایجاد انواع فنرها استفاده کرد.
الف) Twist

ب) Turns

ج) Helix

د) هیچکدام

 .7گزینهي  Scaleدر دستور  Sweepچه عملی انجام میدهد؟
الف) تعیین میکند که آیا پروفیل عمود بر مسیر حرکت کند یا خیر.
ب) نقطهای روی پروفیل مشخص میکند که درست روی مسیر قرار خواهد گرفت.
ج) ضریب افزایش سطح پروفیل در حین حرکت روی مسیر را تعیین میکند.
د) مقدار تابیدن پروفیل حین حرکت روی مسیر را تعیین میکند.
 .8آیا میتوان در دستور  Loftبهجای یکی از پروفیلها از یک نقطه ( )Pointاستفاده کرد؟
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الف) تنها برای اولین پروفیل بلی

ب) تنها برای آخرین پروفیل بلی

ج) برای اولین و آخرین پروفیل بلی

د) خیر

 .9کدام یک از عملکردهای زیر در نمایههای ترسیمی مشترک است؟
الف) Base

ب) Join

ج) Cut

د) همهی موارد

 .10کدام یک از دستورهای زیر در اتوکد وجود ندارد؟
الف) Sweep

ب) Loft

ج) Rib

د) همهی موارد

 .11با استفاده از دستور  Ucsوسط تمام وجوه یک مکعب  20×20×20دایرههایی به قطر  15ترسیم کنید.
 .12دایرهای در مختصات  0,0,50ترسیم کنید و مبدأ مختصات را به مرکز دایره منطبق کنید.
 .13چه نسبتی بین تعداد حلقهها ،طول گام و ارتفاع یک مارپیچ وجود دارد؟
 .14طرح سهبعدی زیر را با استفاده از دستور  Lineیا  3D Polylineترسیم کنید.

 .15کثیرالمنحنی سهبعدی زیر را با استفاده از دستور  Lineو  Splineترسیم کنید.
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عناصر کاری در مکانیکال دسکتاپ

در مکانیکال دس��کتاپ س��ه ن��وع عنص��ر کاری (Work

اندازهها آن عملیات مدلس��ازی را که از این نقاط استفاده
کردهاند نیز اصالح کنیم.

 )Featuresداریم :نقاط کاری ،محورهای کاری و صفحات

بعد از اس��تفاده از نقاط کاری در عملیات مدلس��ازی

کاری .عناصر کاری عناصر کمکی خاصی هستند که برای

آنها به ص��ورت نامرئی درمیآیند .ب��رای ویرایش آنها

ترس��یم پروفایله��ا یا خاتم��ه دادن به عملی��ات مختلف

یا روی عملیات مدلس��ازی در مرورگ��ر که از این نقاط

مدلسازی از آنها استفاده میکنیم.

اس��تفاده کردهاند کلیک راس��ت کرده و  Edit Sketchرا
انتخاب میکنیم یا روی نقطهی کاری راستکلیک کرده و

ایجاد نقاط کاری

تیک مقابل  Visibleرا برمیداریم.

نقطهی کاری یک نقط های فرضی است که در صفحهی طراحی
جاری به صورت یک ستاره درج میشود .از این نقاط به منظور

هنگام ایجاد صفحات کاری پایه ،یک نقطهی کاری نیز
در محل درج ایجاد میشود.

تعیین موقعیت سوراخها ،مرکز آرایهها ،تعیین نقطهی شروع
مسیرها و تعیین موقعیت اعضا در آرایهی قطبی استفاده میکنیم.
برای ایجاد نقاط کاری از دس��تور  Work Pointاستفاده
میکنیم.
ایجاد نقاط کاری در صفحهی طراحی جاری
Work Point
Menu:PartðWork FeaturesðWork Point
Tool bar: Part ModelingðWork Point
Rigth: Sketched Work FeaturesðWork Point
Command: AMWORKPT

ایجاد محورهای کاری

محورهای کاری خطوطی پارامتریک هستند که میتوانند

گزینههای خط فرمان
Specify the location of the
workpoint:

منطبق بر استوانه ،مخروط یا تیوب ايجاد شوند ،یا با تعیین
دو نقطه در صفحهی طراحی ميتوان آنها را ترسیم کرد.
از محورهاي کاری عمدت ًا برای ایجاد صفحات کاری،
تعیین مح��ور دوران ،تعیین محور آرای��ه ،و تعیین مرجع

هنگام ایجاد نقاط کاری از گیرههای شیئی نیز میتوانیم
اس��تفاده کنیم .بعد از درج باید ب��ا اندازههای پارامتریک
آنه��ا را مقید کنیم؛ به طوری که بتوانی��م با ویرایش این
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اندازههای پارامتریک استفاده میکنیم.
ب��رای ایجاد محورهای کاری از دس��تور Work Axis

استفاده میشود.

ایجاد محورهای کاری منطبق بر محور احجام استوانهای
یا با تعیین دو نقطه در صفحهی طراحی جاری
Work Axis
Menu: PartðWork Features
Tool bar:Part ModelingðWork Axis
Rigth: Sketched Work FeaturesðWork Axis
Command: AMWORKAXIS

گزینههای خط فرمان
Select cylinder, cone, torus or
[Sketch]:

هر مرحلهای قابل ویرایش است .صفحات کاری صفحات
طراحی نیز هستند اما کاربردهای دیگری دارند.
ب��رای ایجاد صفحات کاری از دس��تور Work Plane

استفاده میکنیم.
ایجاد صفحات کاری
Work Plan
Menu: PartðWork Features Work Plan
Tool bar: Part ModelingðWork Plan
Rigth: Sketched Work FeaturesðWork Plan
Command: AMWORKPLN

بعد از اجرای این دستور پنجرهی  Work Planeنمایش
داده میش��ود که باید با اس��تفاده از گزینههای مختلف آن
صفحهی کاری مورد نظر را ايجاد کنیم .در بیش��تر مواقع
باید در هر ستون یک گزینه را برگزینیم.
بعد از اجرای دستور باید سطح جانبی یک حجم د ّوار

یا سطح داخلی س��وراخها را انتخاب کنیم ،یا در صورت
نی��از با انتخاب گزین��هی  Sketchدو نقطه را در صفحهی
طراح��ی جاری انتخاب کنیم که محور کاری منطبق بر آن
ایجاد شود.

ایجاد صفحات کاری

در مواقعی که نیاز به ترسیم در صفحهای غیر از صفحات
مس��طح مدل اس��ت ،و یا ب��رای پایان دادن ب��ه عملیات
مدلسازی نیاز به سطح تعریف شدهای باشد ،از صفحات
کاری استفاده میکنیم .این صفحات کام ً
ال پارامتریک و در
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میتوانیم بپذیریم (راس��تکلیک) ی��ا با گزینهی Flip

ﻧﻜﺘﻪ

اگ��ر گزین��هی  Create Sketch Planeدر پایین این

(کلیک) آن را برعکس کنیم.

پنج��ره فعال باش��د منطبق بر صفح��هی کاری یک
صفح��هی طراحی نیز ایجاد میش��ود .به طوری که
میتوان مستقیم در آن صفحه اسکچ خود را ایجاد کرد.
انتخاب چهار گزینهی Ucsی انتهای ستون اول موجب
ایجاد صفحات کاری ایستایی میشوند که پارامتریک نیستند.
روشهای مختلف ایجاد صفحات کاری عبارتاند از:

ایجادصفحاتکاریموازی

◄ ال��ف)ایجادصفح��هیکاریموازیب��ایکیاز

سطوحموجودبافاصلهیمﺸخﺺ

Planar Parallel — Offset

 .1در ستون اول گزینهی  Planar Parallelرا انتخاب میکنیم.
 .2در ستون دوم گزینهی  Offsetرا انتخاب میکنیم.

روش قب��ل میتوانیم جهت محوره��ای مختصات را

 .3در فیل��د  Offsetفاصلهی مورد نظر بین دو س��طح را

روی آن تعیین کنیم.

وارد میکنیم.
 .4یک صفحهی کاری موجود یا یکی از س��طوح تخت
مدل را انتخاب و تأیید میکنیم.

 .5مستطیلی با پنج بردار ظاهر میشود که موقعیت ایجاد
صفحه نس��بت به سطح انتخاب شده را نشان میدهد.
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 .6صفحهای با محورهای مختصات ظاهر میش��ود که با

ﻧﻜﺘﻪ

Planar Parallel — Tangent

جهت محوره��ای Xو Yدر صفحهی طراحی
راس��تای قیدهای افقی و عمودی را تعیین میکند.
راستای محور  Zنیز جهت مثبت عملیات مدلسازی
را مشخص میسازد.

◄ ب)ایجادصفحهیکاریموازیبایکیازسطوح
موجودکهازیکمحوریالبهیمدلبگذرد

تم��ام مراحل بهجز مرحلهی  2و  3ک��ه باید به جای آنها
گزینهی  Tangentرا در ستون سمت راست انتخاب کنیم،
مانند روش قبل است .بعد از انتخاب صفحهی کاری یا یک
وجه مدل باید یک سطح استوانهای انتخاب کنیم.

◄ د)ایجادصفحهیکاریموازیبایکیازسطوح
موجودکهازیکنقطهيخاصبگذرد.

Planar Parallel — On Edge/Axis

Planar Parallel — On Vertex

تم��ام مراحل بهجز مرحل��هی  2و  3که باید به جای آنها

تم��ام مراحل بهجز مرحل��هی  2و  3که باید به جای آنها

گزینهی  On Edge/Axisرا در ستون سمت راست انتخاب

گزینهی  On Vertexرا در س��تون س��مت راست انتخاب

کنیم ،مانند روش قبل است .بعد از انتخاب صفحهی کاری

کنیم ،مانند روشهای قبل است .بعد از انتخاب صفحهی

یا یک وجه مدل یک لبهی صاف مدل را انتخاب کنیم.

کاری ی��ا یک وجه مدل باید یک نقطهی مبنا یا گوش��هی
مدل انتخاب کنیم.

◄ ج)ایجادصفحهیکاریموازیبایکیازسطوح
موجودومماسبایکسطحاستوانهای
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ایجاد صفحات کاری زاویهدار
On Edge/Axis — Planer Angle

1 .1در ستون اول گزینهی  On Edge/Axisرا انتخاب میکنیم.

3 .3یک صفحهی کاری موجود یا یکی از س��طوح تخت
مدل را انتخاب و تأييد میکنیم.

2 .2در ستون دوم گزینهی  PlanerAngleرا انتخاب میکنیم.

4 .4یک محور کاری یا یک لبهی صاف مدل را انتخاب میکنیم.

3 .3در فیلد  Angleزاویهی مورد نظر را وارد میکنیم.

5 .5صفحهای با محوره��ای مختصات در موقعیت مورد

4 .4یک لبهی مدل یا یک محور کاری را انتخاب میکنیم.

نظ��ر ظاهر میش��ود که میتوانیم جه��ت محورهای

5 .5یک صفحهی کاری موجود یا یکی از س��طوح تخت

مختصات را روی آن تعیین کنیم.

مدل را انتخاب و تأييد میکنیم.
6 .6صفحهی کاری جدید با زاویهی مورد نظر به نمایش
درمیآید .میتوانیم جهت آن را بپذیریم (راستکلیک)
یا با گزینهی ( Flipکلیک) آن را برعکس کنیم.
7 .7صفحهای با محورهای مختصات ظاهر میشود که با
روش توضیح داده ش��ده در بخشهای قبل میتوانیم
جهت محورهای مختصات را روی آن تعیین کنیم.

ایجاد صفحات کاری عمود

◄ ◄الف) ایج��اد صفح��هی کاری عمود ب��ر یکی از

سطوح موجود که از محور خاصی بگذرد

Planar Normal — On Edge/Axis

1 .1در ستون اول گزینهی  Planar Normalرا انتخاب میکنیم.
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 2 .2در ستون دوم گزینهی  On Edge/Axisرا انتخاب میکنیم.

◄ ◄ب) ایجاد صفحهی کاری عمود بر یکی از سطوح

◄ ◄ج) ایجاد صفحهی کاری عمود بر نقطهی ش��روع

Planar Normal — Tangent

— Normal to Start

1 .1در س��تون اول گزین��هی  Planar Normalرا انتخاب

در ص��ورت انتخ��اب این گزینه نیاز ب��ه انتخاب گزینهی

موجود که با یک سطح استوانهای مماس باشد

میکنیم.

یک محور یا مسیر

دیگری در س��تون س��مت راست نیس��ت .بعد از اجرای

2 .2در ستون دوم گزینهی Tangentرا انتخاب میکنیم.

این دس��تور باید یک محور کاری یا یک مس��یر دوبعدی

3 .3یک صفحهی کاری موجود یا یکی از س��طوح تخت

یا سهبعدی انتخاب کنیم .صفحهی کاری عمود بر نقطهی

مدل را انتخاب و تأييد میکنیم.
4 .4یک سطح استوانهای در مدل را انتخاب میکنیم.

ش��روع محور یا مسیر انتخاب ش��ده ایجاد میشود .یک
نقطهی کاری نیز در محل شروع ایجاد میشود.

5 .5مستطیلی با پنج بردار ظاهر میشود که موقعیت ایجاد
صفحه نس��بت به سطح انتخاب شده را نشان میدهد.
میتوانیم بپذیریم (راس��تکلیک) ی��ا با گزینهی Flip

(کلیک) آن را برعکس کنیم.
6 .6صفحهای با محورهای مختصات در موقعیت مورد نظر
ظاهر میشود که میتوانیم جهت محورهای مختصات
را روی آن تعیین کنیم.

ایجاد صفحات کاری مماس بر سطوح استوانهای
◄ ◄الف) ایجاد صفحات کاری مماس بر دو استوانه

Tangent — Tangent

بعد از اجرای دس��تور به ترتیب دو س��طح اس��توانهای را
انتخ��اب میکنی��م .س��پس صفح��هی کاری ب��ه صورت
پیشنمایش ظاهر میش��ود .میتوانی��م آن را بپذیریم یا با
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کلی��ک ماوس حالتهای دیگر مماس بین دو اس��توانه را

را بپذیری��م یا با کلیک ماوس حالتهای دیگر مماس بین

مشاهده کنیم.

استوانه و خط را مشاهده کنیم.

بعد از تأييد صفحه بای��د جهت محورهای مختصات
را تعیین کنیم.

ایجاد صفحات کاری که از دو خط مختلف بگذرند
On Edge/Axis — On Edge/Axis

بعد از اجرای دس��تور باید به ترتیب دو محور کاری یا دو
لبهی مستقیم مدل را انتخاب کنیم .دو خط مورد نظر باید
◄ ◄ب) ایجاد صفحات کاری مماس بر یک استوانه و
موازی با یک صفحه

Tangent — Planer Parallel

روش ایج��اد این ن��وع صفحه در بخ��ش ایجاد صفحات
کاری موازی توضیح داده شد.
◄ ◄ ج) ایجاد صفحات کاری مماس بر یک استوانه و
عمود بر یک صفحه

Tangent — Planer Normal

روش ایج��اد این ن��وع صفحه در بخ��ش ایجاد صفحات
کاری موازی توضیح داده شد.
◄ ◄ د) ایجاد صفحات کاری مماس بر یک استوانه که
از یک خط یا یک محور خاص بگذرد

Tangent — On Edge/Axis

بعد از اجرای دس��تور به ترتیب س��طح استوانهای و یک
مح��ور یا لبهی مدل را انتخاب میکنیم .س��پس صفحهی
کاری به صورت پیشنمایش ظاهر میش��ود .میتوانیم آن
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یا موازی باش��ند و یا متقاطع؛ زيرا دو خط متنافر تش��کیل
ی��ک صفحه را نمیدهند .س��پس باید جه��ت محورهای
مختصات را تعیین نماییم.

ایجاد صفحات کاری که از یک خط و یک نقطه بگذرند
On Edge/Axis — On Vertex
On Vertex — On Edge/Axis

بعد از اجرای دس��تور بس��ته به این که کدام گزینه در س��تون اول و کدام گزینه در ستون دوم انتخاب کرده باشیم ،باید
به ترتیب یک محور کاری یا لبهی مس��تقیم مدل و یک گوش��هی مدل یا یک نقطهی کاری انتخاب کنیم .سپس باید جهت
محورهای مختصات را تعیین نماییم.

ایجاد صفحات کاری که از سه نقطه بگذرند
		

On Vertex — On 3 Vertices

بعد از اجرای دس��تور باید به ترتیب س��ه گوش��هی مدل یا س��ه نقطهی کاری انتخاب کنیم .س��پس باید جهت محورهای
مختصات را تعیین نماییم.
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دستور کار شمارهی 1
ایجاد صفحهی کاری
قطعهی زیر را با اس��تفاده از ایجاد صفحهی کاری مناسب
مدلسازی کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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( 60دقیقه)

مراحل ترسیم
 .1اسکچ زیر را در صفحهی افقی ترسیم کنید و بعد از تبدیل
آن به پروفایل به اندازهی  10میلیمتر برجسته کنید.

افق��ی پروفای��ل با اض��الع عمودی و افق��ی مدل قید
همراستایی ایجاد کنید.

 .2دس��تور  Work Planeرا اج��را کنید .در س��تون س��مت چپ
گزینهی  ،On Edge/Axisدر س��تون س��مت راس��ت گزینهی
 Planar Angleو در فیلد  Angleعدد  45درجه را وارد کنید.
 .3در پاسخ به درخواستهای خط فرمان به صورت زیر پاسخ
دهید تا یک صفحهی کاری مطابق تصویر زیر ایجاد شود.
Select work axis, straight edge or
)[worldX/worldY/worldZ]: (1
Select work plane, planar face or
)[worldXy/worldYz/worldZx/Ucs] :(2
Enter
an
option
][Next/Accept
<Accept>: A
]Enter an option [Flip/Accept
<Accept>: F

 .5پروفای��ل را به اندازهی  10میلیمتر در جهت خارج از
مدل برجسته کنید.
 .6س��طح عمودی دیوارهی مایل را ب��ه عنوان صفحهی
طراحی انتخاب کنید.
 .7پروفای��ل زیر را ایج��اد کنید .نیازی ب��ه اندازهگذاری
نیس��ت و تنها از قید همراستای بین اضالع پروفایل و
لبههای مدل استفاده کنید.

 .8با اس��تفاده از دستور  Extrudeو نوع پایاندهی Plane

پروفایل را تا دیوارهی عمودی مایل مقابل برجسته کنید.
 .4با زدن عدد  9به صفحهی کاری اخیر بروید و پروفایل
زیر را در آن رس��م کنید .بین دو ضلع عمودی و ضلع

 .9فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم
خود ارائه دهید.
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ایجاد مسیر

بعد از اجرای دستور باید اسکچ را انتخاب کنیم .سپس

عالوه بر پروفایل که شکلی بسته و یا باز دارد و از آن برای

از ما میخواهد که نقطهی ش��روع مسیر را مشخص کنیم.

ایجاد نمایههای ترسیمی اس��تفاده میکردیم در مکانیکال

مکانیکال پیش��نهاد میکند که یک صفحهی طراحی عمود

دس��کتاپ انواع مسیرها نیز وجود دارد که میتوانیم از آن

بر مس��یر و یک نقطهی کاری در ش��روع مسیر ایجاد کند

به عنوان ِ
خط س��یر حرکت یک پروفایل استفاده کنیم و با

که در صورت موافقت با این پیشنهاد باید دکمهی اینتر را

حرکت دادن پروفایل روی مسیر مدل خود را بسازیم.

بزنیم (گزینهی  Yesگزینهی پیشفرض است) .سپس باید
راس��تای محورهای مختص��ات را روی صفحهی طراحی

ایجاد مسیرهای دوبعدی

ایجادش��ده تعیین کنیم .در ش��کل زیر بعد از ایجاد مسیر

مسیر دوبعدی یک اسکچ باز یا بسته در صفحهی طراحی
جاری است .از مسیر دوبعدی در دستور  Sweepاستفاده
میکنیم .ایج��اد یک صفحهی طراحی به صورت خودکار
عمود بر مس��یر نیز یکی دیگر از دالیل ایجاد مس��یرهای
دوبع��دی اس��ت .برای ایجاد مس��یر دوبعدی از دس��تور
 2D Pathاستفاده میکنیم.

ایجاد مسیرهای دوبعدی مورد استفاده در دستور Sweep

2D Path
Menu: Part ðSketch Solvingð2D Path
Tool bar: Part Modelingð2D Path
Rigth: Sketch Solvingð2D Path
Command: AM2DPATH

Select objects:
Select start point of the path:
Create a profile plane
?perpendicular to the path
[Yes/No] <Yes>:
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دوبعدی یک پروفایل ششضلعی ایجاد کرده و با استفاده
از دستور  Sweepآن را روي مسیر حرکت دادهایم.

ایجاد مسیرهای سه بعدی مورد استفاده در دستور Sweep

3D … Path

Menu: Part ðSketch Solvingð3D … Path

Tool bar: Part Modelingð3D … Path

Rigth: Sketch Solvingð3D … Path
Command: AM3DPATH

Path type: [Helical/Spline/
Edge/Pipe] <Helical>:

ایجاد مسیر سهبعدی با استفاده از لبههای مدل

گزینهی  Edgeدر این دس��تور که به صورت مستقل به نام
 3D Edge Pathنیز در دس��ترس اس��ت موجب ایجاد یک
مسیر سهبعدی با اس��تفاده از لبههای مدل میشود .لبههای
مدل میتواند به صورت فضایی و سهبعدی باشد.
بعد از اجرای دس��تور باید لبه یا لبههای مختلف یک
مدل را که به هم متصل باش��ند انتخاب کنیم .س��پس باید
نقطهی ش��روع مسیر را مش��خص کنیم .در اینجا نیز مانند

ایجاد مسیرهای سهبعدی

ایجاد مسیرهای دوبعدی مکانیکال پیشنهاد میکند که یک
صفحهی طراحی عمود بر مس��یر و یک نقطهی کاری در

در مکانیکال دسکتاپ مس��یرهای سهبعدی به روشهای

ش��روع مس��یر ایجاد ش��ود که در صورت موافقت با این

مختلف��ی ایجاد میش��ود و عموم�� ًا از آنها ب��رای ایجاد

پیش��نهاد باید دکمهی اینتر را بزنیم (گزینهی  Yesگزینهی

 Sweepاس��تفاده میکنیم .برای ایجاد یک مسیر سهبعدی

پیشفرض است) .سپس باید راستای محورهای مختصات

از دستور  AM3DPATHاستفاده میکنیم.

را روی صفحهی طراحی ایجاد شده تعیین کنیم .در شکل
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زیر بعد از ایجاد مس��یر س��هبعدی یک پروفایل چهارضلعی ایجاد کرده و با اس��تفاده از دس��تور  Sweepآن را روي مسیر
حرکت دادهایم.

ایجاد مسیر سهبعدی لوله

گزینهی  Pipeدر این دس��تور که به صورت مستقل به نام
 3D Pipe Pathنیز در دس��ترس اس��ت موجب ایجاد یک
مسیر سهبعدی لوله میشود .از این مسیر برای مدلسازی
مسیرهای لولهکشی استفاده میشود.
قبل از اجرای این دس��تور باید مس��یر مورد نظر را با
استفاده از دستور  Lineیا  3D Polylineترسیم کنیم .البته
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در این مرحله نیازی به گرد کردن گوش��هها نیست و بعدا ً
میتوانیم آن را ویرایش کنیم.

با اجرای دس��تور باید مس��یری را که قب ً
ال ترسیم کردهایم انتخاب کنیم .س��پس نقطهی شروع مسیر را نیز تعیین کنیم تا
پنجرهی تبادلی  3D Pipe Pathظاهر شود.

در این پنجره به تعداد نقاط و پارههای مس��یر ردیف

در مراحل بعد میتوانیم از این مسیر در دستور Sweep

وجود دارد .در هر ردیف مختصات نسبی نقطهی شروع،

استفاده کنیم .مث ً
ال در شکل زیر با پروفایلی ششضلعی این

ط��ول و زوایای پاره و ش��عاع گردی آن ب��ا پارهی بعدی

مسیر را جارو کرده و مدل مفتولی سهبعدی ایجاد کردهایم.

نمایش داده میشود که همهی آنها قابل ویرایش هستند.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

'

گزینهه��ای  Create Work Planeو

 Closedدر پایی��ن این پنجره ب��ه ترتیب برای ایجاد
یک صفحهی طراحی در ابتدای مسیر و متصل کردن
آخرین نقطهی مسیر به نقطهی اول و بستن آن است.
با بستن پنجره تغییراتی که در آن دادهایم در مسیر اعمال
میش��ود و در صورتی که گزینهی Create Work Plane

تیک خورده باش��د ،یک نقطهی کاری در نقطهی شروع و
یک صفحهی کاری عمود بر مسیر ایجاد میشود.

ایجاد مسیر سهبعدی برداری

گزینهی  Splineدر این دستور که به صورت مستقل به نام
 3D Spline Pathنیز در دس��ترس است موجب ایجاد یک
مسیر سهبعدی برداری میشود .از این مسیر برای مدلسازی
مسیرهای پیچیدهی ریاضی استفاده میشود.
قبل از اجرای این دس��تور باید مس��یر مورد نظر را با
استفاده از دستور  Splineترسیم کنیم .این منحنی میتواند
کام ً
ال سهبعدی باشد.
103

با اجرای این دس��تور باید مس��یری را که قب ً
ال ترسیم کردهایم انتخاب کنیم .سپس نقطهی شروع مسیر را نیز تعیین کنیم
تا پنجرهی تبادلی  3D Spline Pathظاهر شود.

ایجاد مسیر مارپیچ

ای��ن پنج��ره امکانات بیش��تری برای ایجاد مس��یر در

گزین��هی  Helicalدر این دس��تور که به صورت مس��تقل

اختیار ما میگذارد که موجب میش��ود بتوانیم مسیرهای

به ن��ام  3D Helix Pathنیز در دس��ترس اس��ت س��بب

تخصصیتری ایجاد کنیم.

ایجاد مس��یر سهبعدی مارپیچ میش��ود .از این مسیر برای
مدلس��ازی انواع فنرها و پیچهاي خاﺹ و غیر استاندارد
استفاده میشود.
ﻧﻜﺘﻪ

با اجرای این دس��تور باید یک لبهی گرد یا س��طح
دوار ی��ا یک محور کاری عمود بر صفحهی طراحی
را انتخاب کنیم .س��پس پنج��رهی تبادلی 3D Helix

 Pathظاهر میشود.
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تعیین نوع مارپیچ
مارپیچ استوانهای

مارپیچ بیضوی
تفاوت مارپیچ بیضوی با مارپیچ اس��توانهای در ش��کل آن است .برای

مارپیچ اس��توانهای مارپیچی اس��ت که ش��کل مارپیچ به

ایجاد این نوع مارپیچ باید گزینهی  Ellipseرا از منوی کرکرهای Shape

ص��ورت دای��ره و زاویهی ش��یب آن صفر درجه باش��د.

انتخاب کنیم و مانند مارپیچ استوانهای قطر و زاویهی باریک شدن آن را

بنابرای��ن گزین��هی  Circleرا از منوی کرک��رهای Shape

تعیین کنیم .البته قطر بیضی را به صورت قطر بزرگ و قطر کوچک به

انتخاب میکنیم ،قط��ر مارپیچ را در فیلد  Diameterوارد

ترتیب در فیلدهای  Major Axisو  Minor Axisوارد میکنیم.

میکنیم .و زاویهی شیب یا باریک شدن مارپیچ را در فیلد
 Taper Angleروی صفر تنظیم میکنیم.

مارپیچ تخت
مارپیچ تخت مارپیچی دوبعدی است که به صورت دایره یا

مارپیچ مخروطی

بیضی به صورت منحنی شبه ارشمیدس گسترش مییابد.
برای ایج��اد این نوع مارپیچ بای��د گزینهی  Spiralرا

تفاوت مارپیچ مخروطی با مارپیچ اس��توانهای در زاویهی

از من��وی کرکرهای  Typeانتخ��اب کنیم .در فیلد Shape

ش��یب آن اس��ت .بنابراین فقط زاویهی باریک شدن قطر

یکی از گزینههای دایره یا بیضی را انتخاب و قطر داخلی

مارپیچ را در فیلد  Taper Angleوارد میکنیم.

مارپیچ را در فیلد  Diameterوارد میکنیم.
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تعیین مشخصات مارپیچ

تعیین جﻬت مارپیچ

ب��رای تعریف یک مارپیچ نیاز به تعداد حلقهها ،طول گام

جه��ت مارپی��چ ب��ه ص��ورت پیشف��رض راس��تگرد یا

و ارتفاع مارپیچ اس��ت .البته داش��تن دو مؤلفه کافی است

پادس��اعتگرد ( )Counter-Clockwiseاست اما میتوانیم

و مؤلفهی س��وم به صورت خودکار محاس��به میش��ود.

ب��ا انتخ��اب گزین��هی  Clockwiseدر من��وی کرک��رهای

روشهای مختلفی برای تعریف مارپیچ وجود دارد:

 Orientationجهت مارپیچ را چپگرد یا ساعتگرد کنیم.

◄ طول گاﻡ و تعداد حلقهها:
در این حالت باید گزینهی  Pitch and Revolutionرا از
منوی کرکرهای  Typeانتخاب و تعداد حلقهها را در فیلد
 Revolutionو ط��ول گام را در فیل��د  Pitchوارد کنیم.

تعیین زاویهی شروع مارپیچ

◄ تعداد حلقهها و ارتفاع مارپیچ:
در ای��ن حالت باید گزین��هی  Revolution and Heightرا از

زاویهی ش��روع مارپیچ به صورت پیشفرض صفر درجه

من��وی کرک��رهای  Typeانتخاب و تعداد حلقهه��ا را در فیلد

است .برای تغییر این زاویه میتوانیم زاویهی مورد نظر را

 Revolutionو ارتفاع مارپیچ را در فیلد  Heightوارد کنیم.

در فیلد  Start Angleوارد کنیم.

◄ ارتفاع مارپیچ و طول گاﻡ:
در این حالت باید گزینهی  Height and Pitchرا از منوی

دستور Sweep

کرک��رهای  Typeانتخاب و ط��ول گام را در فیلد  Pitchو

دستور  Sweepمانند دستور  Extrudeیک نمایهی ترسیمی است

ارتفاع مارپیچ را در فیلد  Heightوارد کنیم.

و با حرکت دادن یک پروفایل روی مسیري دوبعدی یا سهبعدی
مدل صلبی ایجاد میکند .قبل از اجرای این دس��تور باید مسیر و
پروفایل مورد نظر را ایجاد کرده باش��یم .مس��یر باید از صفحهی
طراحی که پروفایل در آن ترسیم شده است شروع شود.

ﻧﻜﺘﻪ

چنانچ��ه بیش از یک پروفایل و مس��یر اس��تفاده
نش��ده موجود باش��د بعد از اجرای این دستور باید
پروفایل و مسیر مورد نظر را انتخاب کنیم.
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حرکت دادن یک پروفایل روی یک مسیر دوبعدی یا سهبعدی
Sweep
Menu: Part ð Sketched Features ð Sweep
Tool bar : Part Modeling ðSweep

Rigth: Sketched & Work Featuresð Sweep
Command: AMSWEEP

دادهایم .ام��ا اصلیترین حالت پایانده��ی که مختص این
دستور اس��ت  Path-Onlyاست که در این حالت پروفایل
فقط روی مسیر انتخابشده حرکت میکند.
تعیین فرﻡ Sweep

ب��ا اس��تفاده از من��وی کرک��رهای  Body Typeمیتوانیم

 Normalیا  Parallelرا انتخاب کنیم .در حالت Normal

پروفایل عمود بر مس��یر حرکت میکن��د .در حالي که در
حالت  Parallelپروفایل موازي با مسیر است.

بعد از اجرای این دس��تور و تعیین پروفایل و مس��یر
مورد نظر پنجرهی تبادلی  Sweepظاهر میشود.

Parallel

تعیین نوع عملکرد دستور Sweep

Normal

عملکرده��ای ای��ن دس��تور مانن��د عملکردهای دس��تور

 Extrudeاس��ت Base :برای ایجاد حج��م اصلی قطعه؛

تعیین زاویهی شیﺐ یا باریک شدن

زاویهی شیب یا باریک شدن پروفایل در حین حرکت در

 Joinب��ه عنوان عملگر جم��ع؛  Cutبه عنوان عملگر منها؛

مسیر را در فیلد  Draft Angleوارد میکنیم .زاویهی مثبت

 Intersectب��ه عنوان عملگر اش��تراک و  Splitبرای ایجاد

موجب بزرگش��دن و زاویهی منفی موجب کوچک شدن

قطعهای جدید در فصل مش��ترک .ای��ن گزینهها در منوی

پروفایل در انتهای مسیر میشود.

کرکرهای  Operationقابل انتخاب هستند.

تعیین حالت پایاندهی

حالتهای پایاندهی این دستور نیز مانند نمایههای ترسیمی

دیگر اس��ت که در دستور  Extrudeآنها را مفصل توضیح
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دستورکار شمارهی 2
ایجاد مسیر سهبعدی لوله و دستور Sweep
قطعهی زیر را با استفاده از ایجاد یک مسیر سهبعدی لوله
و دستور  Sweepمدلسازی کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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( 90دقیقه)

مراحل ترسیم
 .1شکل فضایی زیر را با استفاده از دستور  Lineترسیم کنید.
 .2با استفاده از دستور  3D Pipe Pathآن را به یک مسیر سهبعدی لوله تبدیل کنید.

 .3نقطهی شروع را باالی خط عمودی  20قرار دهید (تعیین این نقطه اختیاری است).
 .4در پنج��رهی  3D Pipe Pathب��رای هر قطعه خط یک ردیف وجود دارد .در این مرحله ش��عاع همهی گوش��هها صفر
است .در خانهی  Radiusهر ردیف که کلیک کنید گوشهی مربوط در پروفایل مشخص میشود .همهی گوشهها را با
شعاعهای دادهشده ( 5 ،2/5و  10میلیمتر) گرد و سپس پنجره را  okکنید.
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5 .5روی نقطهی کاری ایجاد شده دایرهای به قطر  2میلیمتر ترسیم و آن را به پروفایل تبدیل کنید.

6 .6روی پروفایل ایجاد شده در مرورگر دسکتاپ راستکلیک کنید و گزینهی  Sweepرا انتخاب کنید.
7 .7بدون تغییر دادن گزینهای در پنجرهی  Sweepمدل را ایجاد کنید.
8 .8فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.
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دستورکار شمارهی 3
ایجاد مسیر مارپیچ و دستور Sweep

( 60دقیقه)

پیچ مغزی زیر را با اس��تفاده از ایجاد یک مسیر مارپیچ و
دستور  Sweepمدلسازی کنید.

مراحل ترسیم
 .1استوانهای به قطر  10و ارتفاع  20با استفاده از دستور  Extrudeایجاد کنید.
 .2دستور  3D Helix Pathرا اجرا کنید و تنظیمات پنجرهی  Helixرا مطابق پنجرهی زیر انجام دهید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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3 .3با زدن شمارهی  9به صفحهی طراحی ایجاد شده بروید.
4 .4پروفایل زیر را روی نقطهی کاری ابتدای مارپیچ ایجاد کنید.

5 .5روی پروفایل اخیر در مرورگر دسکتاپ راستکلیک کنید و گزینهی  Sweepرا به اجرا در آورید.
6 .6با تغییر صفحهی طراحی شیار سر پیچ را  Extrudeکنید.
7 .7با استفاده از دستور  Chamferلبههای باال و پایین پیچ را به اندازهی  1میلیمتر پخ بزنید.

8 .8فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.
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دستور Loft

از دس��تور  Loftبرای مدلس��ازی بین مقاطع استفاده میکنیم .بدیهی اس��ت قبل از اجرای دستور باید مقاطع مختلف مدل
را در صفحات کاری مختلف به صورت پروفایل ترس��یم کرده باش��یم .از سطوح تخت مدل و نقاط کاری نیز میتوانیم در
اجرای این دستور استفاده کنیم.
مدلسازی بین مقاطع
Loft
Menu: Part ð Sketched Features ð Loft
Tool bar : Part Modeling ðLoft

Rigth: Sketched & Work Features ð Loft
Command: AMLOFT

بعد از اجرای دستور باید پروفایلها را انتخاب کنیم .سپس پنجرهی تبادلی  Loftظاهر میشود.

تعیین نوع عملکرد دستور Loft

عملکردهای این دس��تور مانند نمایههای ترس��یمی دیگر

ب��ه عنوان عملگر اش��تراک و  Splitب��رای ایجاد قطعهای

اس��ت Base:ب��رای ایجاد حج��م اصلی قطع��ه؛  Joinبه

جدید در فصل مش��ترک .این گزینهها در منوی کرکرهای

عنوان عملگر جمع؛  Cutبه عنوان عملگر منها؛ Intersect

 Operationقابل انتخاب هستند.
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تعیین حالت پایاندهی

این دستور سه حالت پایاندهی دارد:

ابت��دا و انتهای حجم را کنترل کنیم و فضای بین مقاطع را
به صورت نرمتری پر کنیم.

◄  :Sectionsاین حالت را زمانی اس��تفاده میکنیم که
همهی مقاطع به صورت پروفایل موجود باشد.
◄  :To Faceدر این حالت آخرین مقطع یکی از وجوه
تخت مدل است.
◄  :From toچنانچه در ابتدا و انتهای مقاطع بخواهیم از
وجوه تخت مدل استفاده کنیم این حالت را انتخاب میکنیم.
تعیین نوع Loft

◄ حالت خطی ) :(Linearوقتی که تنها دو مقطع مدل
را مورد اس��تفاده ق��رار دهیم میتوانی��م به صورت خطی
فض��ای بین آن دو مقطع را پ��ر کنیم .مث ً
ال برای ایجاد یک
هرم میتوانیم از این حالت استفاده کنیم.

◄ حالت حجمی بس��ته ) :(Closed Cubicاز این حالت زمانی
استفاده میکنیم که بخواهیم یک حجم یکنواخت بسته ایجاد کنیم.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

با تیک زدن گزینهی  Minimize Twistبهترین حالت
ت��راز مقاطع در  Loftبرای به حداقل رس��اندن پیچش و
تاب خوردن حجم به صورت خودکار انتخاب میشود.
شکل زیر یک مدل  Loftرا با فعال بودن Minimize

 Twistو بدون فعال بودن این گزینه نشان میدهد.

◄ حال��ت حجم��ی ) :(Cubicتف��اوت حال��ت خطی
) (Linearبا حالت حجمی ) (Cubicدر این اس��ت که در
حال��ت خطی فضای بین مقاط��ع به صورت یکنواخت پر
میشود در صورتی که در حالت حجمی میتوانیم زاویهی
114

تغییر و تعریﻒ مجدد مقاطع

در بخ��ش  Sections to loftگزینههای مختلفی برای این

◄  :Weightطول بخشی از مدل را که از زاویهی وارد
شده در فیلد  Angleتبعیت میکند در فیلد  Weightوارد

منظور وجود دارد:

میکنی��م .اگر عدد بزرگی در این فیل��د وارد کنیم ممکن

◄  :Redeﬁneتعریف مجدد مقاطع مورد استفاده در Loft

است موجب دفرمه شدن مدل شود.

◄  :Start Pointsتعیی��ن موقعیت نقاط ش��روع برای
کنترل چرخش
◄  :Reorderتغییر ترتیب انتخاب مقاطع
◄  :Deleteحذف مقاطع انتخاب شده

تعیین زاویه و وزن مقطع اول

زمانی که اولین مقطع یک وجه مدل باش��د میتوانیم مدل
 Loftرا مماس با آن در نظر بگیریم .برای این منظور گزینهی
 Tangent to Adjacent Facesرا تیک میزنیم.
◄  :Angleزاویهی گس��ترش مدل در مقطع اول را در
فیلد  Angleوارد میکنیم .این گزینهها زمانی فعال هستند
که نوع مدل  Cubicباشد.

تعیین زاویه و وزن مقطع آخر

همان مشخصاتی که در بخش  Start Sectionsبرای مقطع
اول توضیح دادیم در بخش  End Sectionsنیز برای مقطع
آخر صادق است.
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دستورکار شمارهی 4
دستور Loft

قطعهی زیر را با اس��تفاده از ایجاد صفحات کاری مناسب
و دستور  Loftمدلسازی کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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( 90دقیقه)

مراحل ترسیم
 .1یک صفحهی کاری منطبق با صفحهی  XYایجاد کنید.

 .4صفحهی وس��ط را به عنوان صفحهی طراحی انتخاب

(گزینهی  Word xyرا در پنجرهی تبادلی Work Plane

کنی��د و دایرهای به قطر  30میلیمتر در مبدﺃ مختصات

انتخاب کنید).

ترس��یم کنید .دایره را ب��ه پروفایل تبدیل و قیدگذاری

 .2دو صفحهی کاری با فاصلهه��ای  50میلیمتر موازی

کنید( .قید هممرکزی با دایرهی 60را به آن بدهید).

با صفحهی  XYایجاد کنید( .در س��تون س��مت چپ
گزینهی  Planar Parallelو در س��تون س��مت راست
گزینهی  Offsetبا مقدار  50انتخاب کنید).

 .5باالتری��ن صفحه را به عنوان صفحهی طراحی انتخاب
کنید .اس��کچ زیر را در آن ترسیم و تبدیل به پروفایل
کنید.

 .3پایینتری��ن صفح��ه یعنی صفح��هی  XYرا به عنوان
صفحهی طراحی انتخ��اب کنید و دایرهای به قطر 60
میلیمتر در مبدﺃ مختصات ترس��یم کنی��د .دایره را به
پروفایل تبدیل و قیدگذاری کنید.

 .6روی یک��ی از پروفایله��ا در مرورگ��ر دس��کتاپ
راستکلیک کنید و دستور  Loftرا به اجرا درآورید.
 .7هر سه پروفایل را به ترتیب انتخاب کنید.
117

8 .8پنجرهی  Loftرا به صورت زیر تنظیم کنید.

1111با راستکلیک کردن روی صفحات کاری در مرورگر
دسکتاپ و انتخاب گزینهی  Invisibleآنها را نامرئی
کنید.
1212ب��ا کلی��ک ک��ردن روی آیک��ن Toggle Shading /

 Wireframeدر نوار اب��زار  Mechanical Viewمدل
9 .9صفح��هی باالی م��دل را به عن��وان صفحهی طراحی

را در حالت سایهپردازی مشاهده کنید.

انتخ��اب کنید و دای��رهای به قط��ر 50میلیمتر در آن
ترس��یم و آن را به پروفایل تبدی��ل کنید (بین دایره و
یکی از لبههای به شعاع  30قید هممرکزی اعمال کنید).
1010روی پروفایل اخیر در مرورگر دسكتاپ راستکلیک
کنید و دس��تور  Extrudeبه اجرا درآورید و پنجرهی
 Extrusionرا مطابق شکل زیر تنظیم کنید.

1313فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم
خود ارائه دهید.
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ایجاد تیغه با استفاده از دستور Rib

با اس��تفاده از ایجاد پروفایلهای باز و اس��تفاده از دستور

تعیین ضخامت تیغه

ضخامت تیغه به سه روش تعیین میشود:

 Ribمیتوانیم تیغههای باریک را که معموالً برای تقویت
قطعه اس��تفاده میشود بسازیم .ضخامت تیغه را میتوانیم

◄ ◄ :One Directionدر ای��ن روش ضخامت تیغه را از

یک س��مت در نظر میگیریم .مق��دار عددی ضخامت در

در یک طرف یا در هر دو سمت در نظر بگیریم.

فیلد  Thicknessوارد میشود.

ایجاد تیغههای باریک
Rib
Menu: Part ð Sketched Features ð Rib

◄ ◄ :Two Directionدر ای��ن روش ضخامت تیغه را از

دو س��مت در نظر میگیریم .لزومی ندارد که ضخامت در
هر دو سمت پروفایل یکس��ان در نظر گرفته شود .مقدار
ع��ددی ضخامت در س��مت اول در فیل��د  Thicknessو

Tool bar : Part Modeling ð Rib
Rigth: Sketched & Work Features ð Rib
Command: AMRIB

ضخام��ت در س��مت مخالف نیز در فیل��د Thickness 2

وارد میشود.
◄ ◄ :Midplaneدر ای��ن روش مق��داری ک��ه در فیل��د

 Thicknessوارد میش��ود کل ضخامت تیغه را تش��کیل
میده��د که در هر دو س��مت پروفایل به ص��ورت برابر
گسترش مییابد.

با اجرای این دستور پنجرهی تبادلی  Ribظاهر میشود.
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ب��ا دکم��هی  Flip Thicknessمیتوانیم جهت گس��ترش
ضخامت تیغه را برعکس کنیم.
جه��ت کلی ایجاد تیغ��ه را میتوانیم ب��ا کلیک کردن
روی دکمهی  Flipدر بخش  Flip Directionنیز برعکس
کنیم.

ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

همانط��ور که قب ً
ال توضیح دادیم میتوانیم تیغههای باریک پیچیده و تودرتو را با اس��تفاده از پروفایلهای باز و
دستور  Extrudeنیز ایجاد کنیم.
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دستورکار شمارهی 5
ایجاد تیغه

( 60دقیقه)

قطعهی زیر را با اس��تفاده از نمایههای ترس��یمی و دستور
 Ribمدلسازی کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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مراحل ترسیم
1 .1صفحهی روبهرو را به عنوان صفحهی کاری انتخاب

5 .5روی پروفای��ل ایج��اد ش��ده در مرورگر دس��کتاپ

کنی��د (در دس��تور  New Sketch Planeگزین��هی

راستکلیک کنید و دستور  Ribرا به اجرا درآورید.
6 .6در دس��تور  Ribن��وع ضخام��ت را  MidPlaneب��ا

 worldZxرا انتخاب کنید).
2 .2با اس��تفاده از دس��تور  Extrudeبه ترتیب احجام زیر

ضخامت  10میلیمتر در نظر بگیرید.

را ایجاد کنید.

1
2

3

3 .3با استفاده از دستور  Work Planeصفحهای موازی با
صفحهی عمودی جلو قطعه به فاصلهی  70میلیمتر
ب��ه طرف داخ��ل قطعه ایجاد کنید .ب��رای این کار از

7 .7گوشهی روبهروی قطعه را به شعاع  20میلیمتر گرد کنید.

 Planar Parallell-Offset-70استفاده کنید.

8 .8س��وراخهای هممرکز را با اس��تفاده از دستور Hole

4 .4در صفحهی ایجاد شده خطی مایل ترسیم کنید که تا
مرکز استوانه فاصلهی  19میلیمتر داشته باشد .سپس
آن را به یک پروفایل باز تبدیل کنید.
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ایجاد کنید.
9 .9فای��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز
محترم خود ارائه دهید.

خمکاری ورﻕ با استفاده از دستور Bend

تعیین متغیرهای خمکاری

باز با اس��تفاده از دس��تور  Bendآن را با شعاع و زاویهای

صفحهی طراحی میچرخد و با زاویهی مورد نظر خم میشود.

میتوانیم با ترسیم خط ِ تا روی ورق و ایجاد یک پروفایل
دلخواه خم کنیم .بنابراین ،قبل از اجرای دس��تور باید یک
پروفایل باز روی ورق ایجاد کرده باشیم.
خمکاری قطعات نازﻙ
Bend
Menu: Part ð Sketched Features ð Bend

از لحاﻅ نظری ،قطعه حول استوانهای مماس با پروفایل روی

◄  :Angle+Radiusزاوی��هی خم زاویهی دو س��مت
قطعه بعد از خمکاری اس��ت .این زاوی��ه را باید در فیلد
 Angleوارد کنیم .ش��عاع خم نیز ان��دازهی قوس بین دو
س��مت قطعه را بعد از خمکاری تعری��ف میکند .مقدار
شعاع نیز در فیلد  Radiusوارد میکنیم.

Tool bar : Part Modeling Bend

Rigth: Sketched & Work Featuresð Bend
Command: AMBEND

ﻧﻜﺘﻪ

متغیرهایی که در یک خمکاری وجود دارد عبارتاند از:
 .1شعاع خم چقدر باشد؟
 .2زاویهی خم چقدر باشد؟
 .3طول کمان خم چقدر باشد؟
 .4کدام بخش قطعه خم شود؟
 .5قطعه به کدام طرف خم شود؟
با توجه به این که کدام یک از متغیرهای شعاع  ،زاویه
و طول کمان را برای محاس��بهی خم در اختیار داشته
باشیم یکی از ترکیبات منوی کرکرهای Combination
را انتخاب میکنیم.
◄  :Radius+ArcLenش��عاع خم را در فیلد Radius

با اجرای این دستور پنجرهی تبادلی  Bendظاهر میشود.

وارد میکنیم .طول کمان خم زمانی اهمیت پیدا میکند که
طول قطعه قبل و بعد از خمکاری معلوم باشد .طول کمان
خم را در فیلد  Arc Lengthوارد میکنیم.

123

◄  :ArcLen+Angleشعاع خم در فیلد  Radiusو زاویهی خم را در فیلد  Angleوارد میکنیم.
این که کدام بخش قطعه خم شود با زدن دکمهی  Flip Bend Sideتعیین میشود.

این که قطعه به کدام سمت خم شود نیز با زدن دکمهی  Flip Directionتعیین میشود.

ﻧﻜﺘﻪ

با کنترل طول پروفایلی که به عنوان ِ
خط تا استفاده میشود میتوانیم تعیین کنیم که کدام بخش قطعه خم شود.
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دستورکار شمارهی 6
خمکاری

( 60دقیقه)

قطعهی زیر را با استفاده از خمکاری مدلسازی کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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1 .1بعد از تبدیل اس��کچ زیر به پروفایل آن را به ضخامت
 1میلیمتر به طرف پایین برجسته کنید.

6 .6پروفایل باز دیگری را در موقعیت مرکز دایرهی سمت
راست ایجاد کنید.
7 .7با اس��تفاده از دستور  Bendبخش کوتاه سمت راست
ن��وار را به ش��عاع  ( 2با احتس��اب ضخامت ورق) و
زاویهی  90درجه به سمت پایین خم کنید.

2 .2خط��ی عمودی در موقعیت مرکز دایرهی س��مت چپ
ترسیم کنید به طوری که از هر دو طرف نوار بگذرد.
3 .3خط را به یک پروفایل باز تبدیل کنید.
4 .4روی پروفایل در مرورگر دس��کتاپ راستکلیک کنید
و دستور  Bendرا به اجرا درآورید.

8 .8پروفای��ل باز دیگری در موقعیت مرکز دایرهی وس��ط
ایجاد کنید.
9 .9با اس��تفاده از دس��تور  Bendبخش سمت راست نوار
را به ش��عاع  5و زاویهی  90درجه به س��مت باال خم
کنید.

5 .5در فیل��د  Radiusع��دد  5و در فیلد  Angleعدد  90را
تایپ و بخش کوتاه نوار را به سمت باال خم کنید.

1010فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم
خود ارائه دهید.
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ارزشيابي پایانی
◄ ◄نظری

1 .1عناصر کاری در مکانیکال دسکتاپ را نام ببرید؟
2 .2موارد استفادهی عناصر کاری را نام ببرید.

3 .3چه تفاوتی بین صفحات کاری پارامتریک و صفحات طراحی غیرپارامتریک وجود دارد؟
4 .4گزینهی  Create Sketch Planeدر پایین پنجرهی  Work Planeچه کاربردی دارد؟
5 .5انواع مسیرهای سهبعدی را نام ببرید.
6 .6انواع مارپیچ را نام ببرید.
7 .7مؤلفههای مورد نیاز برای تعریف یک مارپیچ را نام ببرید.
8 .8عملکردهای دستور  Sweepرا نام ببرید.
9 .9موارد استفادهي دستور  Loftرا نام ببرید.
1010تفاوت حالت خطی ) (Linearبا حالت حجمی ) (Cubicدر دستور  Loftچیست؟
1111دستور  Ribچه كاربردي دارد؟
1212روش اجرای دستور  Ribرا توضیح دهید.
1313ضخامت تیغه در دستور  Ribرا چگونه تعیین میکنیم؟
1414برای خمکاری ورق از چه دستوری استفاده میکنیم؟
1515متغیرهای خمکاری را نام ببرید.
1616از دستور  3D Pipe Pathبرای ایجاد یک مسیر سهبعدی  .................................استفاده میشود.
1717از دستور  3D Helix Pathبرای ایجاد یک مسیر سهبعدی  .................................استفاده میشود.
1818گزینههای مورد استفاده در پنجرهی  Work Planeبرای ایجاد یک صفحهی کاری موازی کدام است؟
الف) Planar Parallel — Offset

ب) Planar Parallel — Planer Angle

ج) Planar Normal — On Edge/Axis

د) Tangent — Tangent

1919گزینههای مورد استفاده در پنجرهی  Work Planeبرای ایجاد یک صفحهی کاری مماس کدام است؟
الف) Planar Parallel — Offset

ب) Planar Parallel — Planer Angle

ج) Planar Normal — On Edge/Axis

د) Tangent — Tangent
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2020گزینههای مورد استفاده در پنجرهی  Work Planeبرای ایجاد یک صفحهی کاری عمود کدام است؟
الف) Planar Parallel — Offset

ب) Planar Parallel — Planer Angle

ج) Planar Normal — On Edge/Axis

د) Tangent — Tangent

2121گزینههای مورد استفاده در پنجرهی  Work Planeبرای ایجاد زاویه کدام است؟
الف) Planar Parallel — Offset

ب) Planar Parallel — Planer Angle

ج) Planar Normal — On Edge/Axis

د) On Edge/Axis — Planer Angle

2222در دستور  Sweepاز کدام نوع مسیر استفاده میکنیم؟
الف) مسیر دوبعدی
ج) گزینههای الف و ب

ب) مسیر سهبعدی
د) هیچکدام

2323تفاوت ایجاد یک مارپیچ استوانهای با یک مارپیچ مخروطی در کدام گزینه است؟
الف) Diameter

ب) Taper Angle

ج) Shape

د) Circle

2424جهت مارپیچ را با کدام گزینه میتوانیم تغییر دهیم؟
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الف) Start Angle

ب) Orientation

ج) Revolution

د) Pitch

◄ ◄عملي

 .1فنر زیر را با مقطع مستطیلی  1×3و طول گام  5مدلسازی کنید 20( .دقیقه)

.2فنرهای زیر را مدلسازی کنید 40( .دقیقه)
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 .3حجم زیر را مدلسازی کنید و سپس تیغهها را به آن بیفزایید 90( .دقیقه)
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 .4حجم زیر را بعد از مدلسازی مطابق مشخصات خم کنید 60( .دقیقه)

 .5حجم زیر را با استفاده از ایجاد یک مسیر سهبعدی و دستور  Sweepمدلسازی کنید.
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 .6حجم زیر را با استفاده از نمایههای ترسیمی و موضعی مدلسازی کنید 90( .دقیقه)

132

توانایی استفاده از تکنیکهای پیشرفته اندازهگذاری،
قیدگذاری و رسم طرح
◄ ◄پس از آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار میرود:
ـ خطوط و دایرههای کمکی ترسیم کند.

ـ یک وجه سهبعدی مدل را روی صفحهی طراحی جاری

ـ یک اسکچ باز را با لبههای مدل ببندد.

تصویر کند.

ـ موارد استفادهی پروفایل متنی را نام ببرد.

ـ متغیرهای طراحی را تعریف کند.

ـ یک پروفایل متنی را ایجاد کند.

ـ موارد استفاده از متغیرهای طراحی را نام ببرد.

ـ یک پروفایل مورد استفاده در نمایه را کپی کند.

ـ یک متغیر طراحی قطعه ایجاد کند.

ـ با اس��تفاده از دس��تور کپیکردن طرحهای دوبعدی یک

ـ یک متغیر طراحی مونتاژ ایجاد کند.

قطعه را مدلسازی کند.

ـ از یک متغیر طراحی تعریف ش��ده در مدلسازی قطعه

ـ لبههای یک مدل را در صفحهی طراحی جاری کپی کند.

استفاده کند.

ـ موضوعه��اي موج��ود در صفحهی طراح��ی جاری را

ـ جدول هدایتکنندهی مواد را تعریف کند.

نمايش دهد.

ـ یک جدول هدایتکنندهی مواد جدید ایجاد کند.

ـ یک موضوع دو بعدی را روی یک صفحهی کاری تصویر کند.

ـ پیوند یک جدول هدایتکنندهی مواد ویرایش ش��ده را
بهروز کند.

ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

10

17

27
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پیﺶآزمون
 .1نو ِع خط خط محور چیست؟

 .2نو ِع خط یک موضوع را چگونه تغییر میدهیم؟

 .3اندازهها را چگونه به صورت معادله نمایش میدهیم؟
 .4مجموعهی آفیس شامل چه نرمافزارهایی است؟
 .5فونت به چه معنی است؟
 .6در ترسیم یک مارپیچ به چه اطالعاتی نیاز داریم؟
 .7صفحات کاری استاتیک چه نوع صفحاتی هستند؟
 .8از دستور  Ribبرای ایجاد چه نوع حجمی استفاده میکنیم؟
 .9زاویهی شیب پیشفرض در دستور  Sweepچند درجه است؟
 .10برای نوشتن عبارت  2x+3کدام یک از معادالت زیر صحیح نیست؟
الف) 2* x+3

ب) (2* x)+3

ج) )2* (x+3

د) )(2* x+3

 .11دستور  Copy Edgesدر اتوکد چه کاربردی دارد؟
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الف) کپی کردن لبههای مدل

ب) کپی کردن موضوعهاي دوبعدی

ج) تغییر رنﮓ لبههای مدل

د) تغییر رنﮓ موضوعهاي دوبعدی

متف��اوت از نو ِعخط اس��کچ ایجاد ش��ده باش��د در

استفاده از خطوط و دوایر کمکی

گاهی در ایجاد اس��کچ ،مث ً
ال برای ایجاد قید تقارن یا برای
تعیین موقعیت دایرهها در ی��ک آرایهی قطبی ،به خطوط
ی��ا دایرههای کمکی نی��از داریم .برای ترس��یم خطوط و
دایرهه��ای کمکی از آیکنهای زردرن��ﮓ Construction

( Line

)

و Circle

( Construction

نوار ابزار  2D Sketchingاستفاده میکنیم.

)

در

ایج��اد قطعه دخالت نمیده��د .بنابراین ،برای تبدیل

موضوعی ترس��یمی به موضوعی کمکی کافی اس��ت
نو ِعخ��ط آن را ع��وض کنید .هر چند بهتر اس��ت از

هم��ان آیکنه��ای زردرن��ﮓ Construction Line

(

) و ( Construction Circle

ابزار  2D Sketchingاستفاده کنید.

) در نوار

ترس��یم انواع خط��وط و دایرههای س��اختاری
(کمکی)
برای ترس��یم انواع خطوط کمکی از دس��تور >> Design

 Construction Lines >>Draw Construction Linesاستفاده
میکنی��م .با اجرای این دس��تور پنج��رهیConstruction

 Linesنمایش داده میش��ود .در این پنجره میتوانیم نوع
خط��وط و دایرههای س��اختاری را تعیی��ن و در صفحهی
طراحی ترسیم کنیم.

ﻧﻜﺘﻪ

این دو آیکن دس��تورهای  Lineو  Circleرا اجرا
میکنن��د ،اما به صورت خودکار عناصر ترس��یمی را
در الیهای به نام  AM_CONترس��یم مینمایند .زیرا

ب��ا انتخاب برخ��ی از این گزینهه��ا میتوانیم ط��ول خطوط
س��اختاری را نیز تعیی��ن کنیم .با به نمایش درآم��دن پنجرهی زیر
میتوانیم یکی از مقادیر پیشفرض را انتخاب یا با انتخاب گزینهی
 Sketchبه وسیلهی تعیین دو نقطه طول آن را مشخص کنیم.

مکانی��کال دس��کتاپ موضوعاتی را ک��ه با نو ِعخطی
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ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

دس��تور پنج��رهی  Automatic C-Line Creationظاهر
میشود.

در برخی از گزینههای این دستور میتوانیم به
جای یک خط یا دایرهی س��اختاری چندین خط یا
دایره ترس��یم کنیم .در ای��ن گزینهها در خط فرمان
عب��ارت ( )xx|xx|xx..را مش��اهده میکنیم که با
اج��رای آن میتوانی��م مقادیر مورد نظ��ر را با خط
عمودی که نماد »و« منطقی است از یکدیگر مجزا
کنی��م .مث ً
ال میتوانیم با یک بار اجرای این دس��تور
شکل زیر را ایجاد کنیم.

Specify point on circle or
Diameter(xx|xx|xx..) <50>:
10|25|40|70|100

ترسیم خودکار خطوط ساختاری

با استفاده از دس��تور Design >> Construction Lines

 >> Automatic Construction Linesمیتوانیم به صورت
خودکار خطوط ساختاری افقی و عمودی را که از لبههای
موضوعات انتخابی میگذرند ترس��یم کنیم .با اجرای این
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گزینهی مورد نظر را در این پنجره ،با توجه به جهتهایی که میخواهیم خطوط س��اختاری ترس��یم ش��وند ،انتخاب
میکنیم و در صفحهی طراحی موضوعهاي مورد نظر را انتخاب میکنیم .مث ً
ال شکل زیر با استفاده از گزینهی سمت راست
در ردیف اول ایجاد شده است.

ترسیم روی خطوط و دایرههای ساختاری

با استفاده از دستور >> Design >> Construction Lines

بستن طرح با لبهها

اس��کچ بازی را بخواهی��م پروفایل کنیم میتوانیم
چنانچه
ِ

 Trace Contourنی��ز میتوانیم روی خطوط و دایرههای

ب��ا اس��تفاده از لبههای مدل آن را ببندیم .مث ً
ال در ش��کل

ساختاری خطوط و کمانهای اصلی را ترسیم کنیم .برای

زیر هنگام پروفایل کردن خط ش��مارهی  1و در پاسخ به

ترس��یم کمان کافی اس��ت دکمهی اینت��ر را بزنیم .روش

درخواست:

اجرای این دستور مانند دستور الین یا پلیالین است.
First point:
Select next point for line or
[Undo/Close] <draw Arc>:

Select part edge to close the
profile <open profile>:

لبههای شمارههای  2، 3و  4را انتخاب میکنیم.
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پروفایل متنی (متن برجسته)

میتوانیم از شکل حروف پروفایل ایجاد و آن را برجسته

بعد از اجرای دس��تور پنج��رهی تبادلی Text Sketch

ظاهر میشود.

یا فرورفته کنیم .از این دستور برای حک کردن اطالعات
متنی روی قطعات استفاده میکنیم.

در بخ��ش باالی ای��ن پنجره نوع فونت و س��بک قلم
انتخ��اب میکنیم و مت��ن مورد نظر را نی��ز در فیلد Text
برای ایجاد ی��ک پروفایل متنی از دس��تور Text Sketch

تایپ میکنیم.
با  Okکردن پنجره باید با تعیین دو نقطهی قطری یک

استفاده میکنیم.

مستطیل موقعیت و اندازهی پروفایل را تعیین کنیم.
ایجاد پروفایل متنی

Specify first corner:
Specify opposite corner or [Height/
Rotation]:

Text Sketch
Menu: Part ðSketch SolvingðText Sketch
Tool bar : Sketch SolvingðText Sketch

Rigth: Sketch SolvingðText Sketch
Command: AMTEXTSK
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بعد از تعیین یک گوش��هی مستطیل ،که نقطهی درج
متن اس��ت ،میتوانیم با استفاده از گزینهی  Heightارتفاع
پروفایل و با اس��تفاده از گزین��هی  Rotationزاویهی قرار
گرفتن پروفایل را تعیین کنیم.

دستورکار شمارهی 1
متن برجسته

( 60دقیقه)

در دیوارهی عمودی قطعهی زیر حروف اختصاری  TSرا به عمق نیم میلیمتر حک کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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مراحل ترسيم

1 .1با استفاده از دستور  Extrudeحجم کلی را مدلسازی

6 .6اسکچ متنی را به صورت زیر اندازهگذاری کنید.

کنید.
2 .2دی��وارهی عم��ودی را ب��ه عنوان صفح��هی طراحی
انتخاب کنید.
3 .3با کلید ش��مارهی  9صفحهی طراح��ی را به موازات
نمایشگر درآورید.
7 .7ب��ا اس��تفاده از نمای��هی  Extrudeاس��کچ متنی را به
4 .4گزین��هی  Sketch Solving>>Text Sketchرا از

اندازهی نیم میلیمتر در داخل دیواره خالی کنید.

منوی راستکلیک انتخاب کنید.
5 .5در پنج��رهی  Text Sketchحروف اختصاری  TSرا
تایپ و فونت و سبک قلم را نیز مطابق شکل انتخاب
کنید.

8 .8فای��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز
محترم خود ارائه دهید.
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کپیکردن طرحهای دوبعدی

ب��ا کپیک��ردن ی��ک اس��کچ تم��ام قیدهای هندس��ی و

برای کپیکردن و اس��تفاده از یک اسکچ موجود در یک پروفایل

اندازهگذاریه��ای مس��تقل پروفایل کپی میش��ود .برای

جدید کافی است روی پروفایل مورد نظر راستکلیک و گزینهی

تعیین موقعیت اسکچ نسبت به دیگر اجزای مدل ابتدا قید

 Copyرا انتخاب کنیم و در صفحهی طراحی برای درج اس��کچ

فیکس را حذف و مجددا ً قیدگذاری کنید.

کلیک کنیم .محل کلیک موقعیت مرکز اس��کچ را تعیین میکند.

این دس��تور دارای دو گزینهی  Sketchو  Featureاس��ت .البته در

مث�� ً
ال مدل زی��ر از  Extrudeکردن یک اس��کچ در دو صفحهی

صورتی که دستور را از طریق مرورگر دسکتاپ یا منوی راستکلیک

طراحی ایجاد ش��ده اس��ت و کافی اس��ت در یکی از صفحات

اجرا کنی��م ،گزینهی  Sketchبه صورت خودکار اجرا میش��ود .با

اسکچ مورد نظر را ترسیم و در صفحهی دیگری کپی کرد.

اجرای این گزینه ،اس��کچ انتخابی کپی شده و سیستم منتظر تعیین
موقعیت مرکز اسکچ در صفحهی طراحی جاری میشود.
◄  :Featureبا انتخاب این گزینه میتوانیم اس��کچ به
کار رفته در یک نمایهی خاﺹ را کپی کنیم.

کپیکردن لبههای قطعه

برای کپی کردن و استفاده از لبههای مدل در ایجاد پروفایل
یا مسیر از دستور  Copy Edgeاستفاده میکنیم.
کپی کردن لبههای قطعه

Copy Edge
Menu: Part ðSketch SolvingðCopy Edge
Tool bar :Sketch SolvingðCopy Edge

دس��تور مورد اس��تفاده برای کپیکردن طرحهای دوبعدی
دستور  Copy Sketchاست:

Rigth: Sketch SolvingðCopy Edge
Command: AMPARTEDGE

کپی کردن طرحهای دوبعدی

Copy Sketch
Menu: Part ðSketch SolvingðCopy Sketch

بعد از اجرای دس��تور باید روی لبههای مورد نظر یا داخل یک
وجه مدل کلیک کنیم تا تمامي لبههای آن انتخاب شود .از لبههای
بهدست آمده میتوانیم برای ایجاد پروفایل استفاده کنیم.

Tool bar : Sketch SolvingðCopy Sketch

Rigth: Sketch SolvingðCopy Sketch
Command: AMCOPYSKETCH

ﻧﻜﺘﻪ

لبههای کپیش��ده مقید به لبههای مدل نیس��تند و باید
آنها را قیدگذاری کنیم.
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دستورکار شمارهی 2
کپی کردن طرحهای دوبعدی

با استفاده از دستور کپی کردن طرحهای دوبعدی قطعهی
زیر را مدلسازی کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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( 60دقیقه)

مراحل ترسیم
 .1با اس��تفاده از  New Sketch Planeنمای روبهرو را به
عنوان صفحهی طراحی انتخاب کنید.
Command: _amskpln
Select work plane, planar face or
[worldXy/worldYz/worldZx/Ucs]:
worldZx

 .7روی مدل کلیک کنید تا نمایهی  Extrusionانتخاب شود.
 .8در محل مناس��بی در صفح��هی طراحی کلیک کنید تا
اسکچ مورد نظر درج شود.
 .9دس��تور  Delete Constraintsرا اجرا و قید فیکس را
روی پروفایل حذف کنید.
 .10با اس��تفاده از قید همراس��تایی کف پروفایل را با لبهی

 .2با کلید شمارهی  9به نمای روبهرو بروید.

افقی کف قطعه و ضلع عمودی سمت راست پروفایل

 .3اسکچ زیر را در نمای روبهرو ترسیم کنید.

را با لبهی عمودی سمت راست قطعه همراستا کنید.

 .4بعد از تبدیل اس��کچ فوق به پروفایل آن را به اندازهی
 60میلیمتر برجسته کنید.

 .11با اس��تفاده از دس��تور  Extrudeو عملکرد Intersect

پروفایل را ب��ه اندازهی  60میلیمتر به س��مت داخل
برجسته کنید.

 .5با استفاده از  New Sketch Planeمستطیل عمودی نمای
جانبی را به عنوان صفحهی طراحی انتخاب کنید.
 .6دس��تور  Copy Sketchرا اجرا و گزینهی  Featureرا
انتخاب کنید.

 .12فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم
خود ارائه دهید.
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دستورکار شمارهی 3
کپیکردن لبههای مدل
با اس��تفاده از دس��تور کپیکردن لبههای
مدل قطعهی زیر را مدلسازی کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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( 60دقیقه)

مراحل ترسیم
 .1اسکچ زیر را در نمای افقی ترسیم کنید.

 .3با استفاده از  New Sketch Planeسطح افقی قطعه را
به عنوان صفحهی طراحی انتخاب کنید.
 .4دس��تور  Copy Edgeرا اج��را و داخل س��طح افقی
کلیک کنید تا تمام لبههای بخش فوقانی قطعه انتخاب
شود.
 .5لبههای کپیشده را به پروفایل تبدیل کنید.
 .6با اس��تفاده از دس��تور  Extrudeپروفای��ل اخیر را به
اندازهی  14میلیمتر به سمت باال برجسته کنید.

 .2بعد از تبدیل اس��کچ فوق به پروفایل آن را به اندازهی
 14میلیمتر و با زاویهی ش��یب  -20درجه به س��مت
باال برجسته کنید.

 .7فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم
خود ارائه دهید.
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نش��ان دادن موضوعات روی صفحهی
طراحی جاری

تصوی��ر کردن موضوع��ات دوبعدی یا
وجوه سهبعدی

از دس��تور  Highlight Sketch Plane Entitiesاس��تفاده

صفحاتی از مدل ی��ا روی یک صفحهی کاری یا طراحی

میکنیم.

تصویر کنیم.

برای نشان دادن موضوعات روی صفحهی طراحی جاری

میتوانی��م موضوعات دوبع��دی یا وجوه م��دل را روی

نشان دادن موضوعات روی صفحهی طراحی جاری
Plane Entities
Tool bar: ðSketch Solvingð Highlight
Sketch Plane Entities
Rigth : Sketch Solvingð Highlight Sketch
Plane Entities
Command: AMSHOWSKETCH

Select objects to consider
)(RETURN for all
Select objects:

ب��رای ای��ن کار از دس��تور Project Objects to Plane

استفاده میکنیم.
کپی کردن لبههای قطعه
Project Objects to Plane
Menu: Part ðSketch SolvingðProject Objects
to Plane

گاه��ی موضوعات��ی که ترس��یم میکنی��م روی صفحهی

Tool bar :Sketch Solving ð Project to Objecs Plane

طراحی جاری قرار ندارند .در تبدیل چنین ترس��یماتی به
پروفای��ل نیز ب��ا خطا مواجه میش��ویم .در چنین مواقعی
میتوانیم با اس��تفاده از این دس��تور متوجه شویم که کدام
موضوعات در صفحهی طراحی جاری قرار نداش��ته و آن
را اصالح کنیم.
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Rigth: Sketch Solvingð Project Objects to
Plane
Command: AMPROJECT2PLN

بعد از اجرای دستور پنجرهی زیر ظاهر میشود.

اندازهگذاری پیشرفته
Power Dimensioning
Menu: PartðDimensioningðPower Dimen
sioning
Tool bar: 2D ConstraintsðPower Dimensioning
Rigth: DimensioningðPower Dimensioning
Command: AMPOWERDIM

First extension line origin or
[Angular / Options / Baseline /
Chain / Update] <Select>:

در بخش فوقانی پنجره یعنی  Projection ofنوع موضوعی
ک��ه میخواهیم تصویر کنیم را انتخ��اب میکنیم .در این
بخش میتوانیم موضوعات دوبعدی یا س��طوح سهبعدی
مدل را انتخاب کنیم.
در بخ��ش تحتانی پنج��ره یعن��ی  Projection toنوع
صفحهای را که موضوعات انتخاب ش��ده روی آن تصویر
میش��ود انتخ��اب میکنی��م .در اینجا میتوانی��م از بین

اندازهگذاری افقی ،عمودی و مورب

به ترتی��ب روی ابتدا و انتهای موضوع��ی که میخواهیم
اندازهگ��ذاری کنی��م کلیک میکنیم و با حرکت نش��انگر
ماوس به محض قرمز شدن اندازه کلیک میکنیم .فاصلهی
اندازه با لبهی قطعه به صورت هوش��مند تش��خیص داده
میشود .میتوانیم با اس��تفاده از گزینهی  Selectموضوع
مورد اندازهگیری را مستقیم ًا انتخاب کنیم.

گزینهه��ای صفحهی کاری ،صفحهی طراحی و س��طوح
تخت مدل یکی را انتخاب کنیم.

اندازهگذاری با استفاده از دستور Power
Dimension
از این دس��تور هم در محیط مدلس��ازی و هم در محیط
نقشهكشي استفاده میکنیم.
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اندازهگذاری شعاعی و قطری

موقعیت شکستگی خط اندازه را تعیین میکنیم.

ب��ا اس��تفاده از گزینهی  Selectدایره یا کم��ان مورد نظر را
انتخ��اب و در داخل یا بیرون آن ب��رای درج اندازه کلیک
میکنیم .به صورت پیشفرض با انتخاب دایره ،اندازهگذاری
قطری و با انتخاب کمان ،اندازهگذاری شعاعی فعال میشود
اما میتوان با انتخاب گزینههای  Radiusو Diameterآن را
عوض کرد.

گزین��هی  Optionsموج��ب نمای��ش پنج��رهی
 Radius & Diameter Optionsمیشود که در آن میتوان
نح��وهی نمایش ان��دازه را تعیین کرد .البت��ه این گزینه در
مرحل��هی اندازهگ��ذاری پروفایل کارب��رد چندانی ندارد و
بیشتر در اندازهگذاری نقشهها مورد استفاده قرار میگیرد.

پس از انتخاب دای��ره گزینههای زیر در خط فرمان اعالم
میشود:
Specify dimension line location
or [Linear/Radius/Jogged radius/
Options]:

گزینهی  Linearبرای اندازهگذاری قطر دایره به صورت خطی
مورد اس��تفاده قرار میگیرد .البته این گزینه در اندازهگذاری
پروفایل در دسترس نیست و کاربردی نیز ندارد.
گزین��هی  Jogged radiusبرای شکس��تن خط اندازه
شعاعی به کار میرود .بعد از انتخاب این گزینه به ترتیب
نقط��هی مرک��ز فرضی و موقعی��ت عدد اندازه و س��پس
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شکل زیر تعدادی از روشهای مختلف اندازهگذاری قطری
که با استفاده از این پنجره ترسیم شده است نمایش میدهد.

اندازهگذاری زاویهای

اندازهگذاری زنجیری

ب��ا اس��تفاده از گزین��هی  Angularدر دس��تور Power

ب��ا اس��تفاده از گزین��هی  Chainدر دس��تور Power

 Dimensioningمیتوانیم ب��ه صورت معمول اندازههای

 Dimensioningو بع��د از درج ی��ک ان��دازهی خط��ی

زاویهای را درج کنیم.

میتوانی��م بقیهی اندازهها را همراس��تا با آن اندازهگذاری

البته این گزینه به صورت یک دستور مستقل نیز آمده

کنی��م .چنانچه قبل از اجرای دس��تور ،یک اندازهی خطی

است که میتوان از آن برای اندازهگذاری زاویهای استفاده

درج کرده باش��یم ابتدا باید آن را انتخاب و س��پس نقاط

کرد .این دس��تور به نام  Angle Dimensioningدر منوی

بعدی را تعیین کنیم.

 Annotateاس��ت .هی��چ تفاوتی نمیکند ک��ه اندازههای
زاویهای را با کدام روش روی پروفایل قرار دهیم.
در اندازهگذاری زاویهای ابتدا اضالع مورد نظر را انتخاب
و سپس موقعیت عدد اندازه را تعیین ميكنيم .زاویهی داخلی
کمانها را نیز میتوان با این روش اندازهگذاری کرد.

اندازهگذاری پلکانی

اندازهگ��ذاری پلکانی نی��ز مانند اندازهگ��ذاری زنجیری
ب��ا انتخ��اب گزین��هی  Optionsپنج��رهی Power

اس��ت .یعنی ابتدا بای��د یک اندازهی خط��ی درج کنیم و

 Dimensioningباز میش��ود که در فیلد Exact Distance

سپس با استفاده از گزینهی  Baselineدر دستور Power

میتوانیم عدد اندازه را در صورت نیاز تغيير دهيم.

 Dimensioningنق��اط بع��دی را تعیین کنیم تا اندازهها

گزینههای مختلف این پنجره در اندازهگذاری نقشههای

نسبت به سطح مبنای اندازهی اول درج شوند.

دوبعدی بیشتر توضیح میدهیم.
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اندازهگذاری مایل

اندازهگذاری خودکار

چنانچ��ه بعد از انتخاب خط و هنگام تعیین موقعیت عددِ

با اس��تفاده از دس��تور اندازهگ��ذاري خ��ودکار میتوانیم

اندازه از گزینهی  Optionsاستفاده کنیم ،پنجرهی Select

بخ��ش زیادی از اندازههای مختلف را به صورت خودکار

 Dimension Orientationباز میشود که میتوانیم جهت

درج کنیم.

اندازهگ��ذاری را در آن تعیی��ن کنیم .در حالت پیشفرض
گزین��هی  Powerفعال اس��ت که به صورت هوش��مند با

اندازهگذاری خودکار

حرکت نشانگر میتوانیم به صورت افقی ،عمودی یا مایل

Automatic Dimensioning

اندازهگذاری کنیم .س��ه گزینهی بعدی برای اندازهگذاری
افقی ،عمودی و مایل اس��تفاده میش��ود .اما با استفاده از
گزین��هی  Rotatedمیتوانیم اندازههای آبلیک یا چرخیده
را درج کنیم.

Menu: Annotate ðAutomatic Dimensioning
Tool bar: Drawing Layout ð Automatic
Dimensioning
Rigth: Annotate Menuð Edit Dimensionsð
Automatic Dimensioning
Command: AMAUTODIM

ب��ا اجرای ای��ن دس��تور پنج��رهی تبادل��ی Automatic
ﻧﻜﺘﻪ

چنانچ��ه گزینهی  Use Distance Snapتیک خورده
باشد میتوانیم با استفاده از فیلد  Distanceفاصلهی
بین خطوط اندازه را با هم و با لبهی قطعه تعیین کنیم
ک��ه در این حالت با حرکت نش��انگر به نزدیکی این
نقطه ،خط اندازه در آن موقعیت قفل میشود.
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 Dimensioningظاهر میش��ود ک��ه میتوانیم در آن نوع
اندازه و ویﮋگیهای آن را تنظیم کرد.

این پنجره ش��امل سه زبانه اس��ت :زبانهی  Parallelبرای

اندازهگذاری زنجیری

درج اندازهه��ای م��وازی پلکان��ی و زنجی��ری؛ زبان��هی

ب��رای درج اندازهگ��ذاری زنجی��ری گزین��هی  Chainرا

 Ordinateب��رای درج اندازهه��ای مختصات��ی؛ و زبانهی

از من��وی کرک��رهای  Typeدر زبان��هی  Parallelانتخاب

 Shaft / Symmetricب��رای درج اندازههای نمای روبهرو

میکنیم .بع��د از انتخاب موضوعات ب��رای اندازهگذاری

و نمای جانبی شفت و اندازههای متقارن.

بای��د اولین نقطهی اندازهگذاری و راس��تای درج اندازهها

ان��واع اندازهه��ای قاب��ل درج ب��ا اس��تفاده از
اندازهگذاری خودکار

را تعیین کنیم.

اندازهگذاری پلکانی
ب��رای درج اندازهگ��ذاری پلکانی گزین��هی  Baselineرا
از من��وی کرک��رهای  Typeدر زبان��هی  Parallelانتخاب
میکنیم .چنانچ��ه بخواهیم اندازهگذاری در دو راس��تای
افقی و عمودی درج ش��ود باید گزین��هی  Both Axesرا
تی��ک بزنیم .بعد از انتخاب موضوعات برای اندازهگذاری

اندازهگذاری مختصاتی

باید س��طح مبنا یا اولی��ن نقطهی اندازهگ��ذاری را تعیین

ب��رای درج اندازهگ��ذاری مختصاتی گزین��هی Current

کنیم.

) Standard (ISOیعن��ی اس��تاندارد ج��اری را از من��وی
کرک��رهای  Typeدر زبان��هی  Ordinateانتخاب میکنیم.
بعد از انتخاب موضوعات برای اندازهگذاری باید نقطهی
مبنا و راستای درج اندازهها را تعیین کنیم.

151

اندازهگذاری نمای روبهروی شفت

بای��د نقطهای روی محور تقارن و راس��تای درج اندازهها را

ب��رای درج اندازهگذاری نمای روبهروی ش��فت گزینهی

تعیین کنیم.

) Shaft (Front Viewرا از من��وی کرک��رهای  Typeدر
زبان��هی  Shaft / Symmetricانتخ��اب میکنی��م .بعد از
انتخ��اب موضوعات برای اندازهگذاری باید نقطهای روی
محور شفت و راستای درج اندازهها را تعیین کنیم.

اندازهگذاری به صورت پارامتریک

اندازههای موجود در پروفایل را به س��ه صورت میتوانیم

نمای��ش دهیم :به ص��ورت عدد که مقدار ع��ددی اندازه

اندازهگذاری نمای جانبی شفت

نمایش داده میش��ود؛ به ص��ورت پارامتر که هر اندازه به

ب��رای درج اندازهگذاری نمای جانبی ش��فت گزینهی Shaft

ص��ورت یک پارامتر منحصر به فرد اس��ت که حرف  dبه

) (Side Viewرا از من��وی کرکرهای  Typeدر زبانهیShaft /

همراه یک عددی که سیس��تم تعیین میکند؛ و باالخره به

 Symmetricانتخاب میکنیم .بعد از انتخاب موضوعات برای
اندازهگذاری باید راستای درج اندازهها را تعیین کنیم.

اندازهگذاری متقارن
ب��رای درج اندازهگذاری متقارن گزین��هی  Symmetricرا
از منوی کرک��رهای  Typeدر زبان��هی Shaft / Symmetric

انتخاب میکنیم .بعد از انتخاب موضوعات برای اندازهگذاری
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صورت معادلهی بین پارامترها که در این حالت میتوانیم
برای هر اندازه یک معادله بنویسیم.

ایجاد یک معادله

ب��رای ایجاد معادل��ه نمایش اندازهها را ب��ه صورت معادله
درمیآوریم .س��پس روی اندازهای که میخواهیم برای آن

ی��ک معادله تعریف کنیم دوبار کلی��ک میکنیم تا پنجرهی
 Power Dimensioningنمایش داده شود .در فیلد Exact

 Distanceمعادلهی مورد نظر را تایپ میکنیم.
مث ً
ال دس��تورالعمل ایجاد یک معادلهی ساده برای یک
مستطیل به شرح زیر است:
میخواهیم مستطیلی ترسیم کنیم که نسبت اضالع آن
همواره  1به  2باش��د ،یعنی ضلع بزرگ مس��تطیل دوبرابر
ﻧﻜﺘﻪ

ضلع کوچک آن باشد.
 .1مس��تطیل را به ص��ورت آزاد با دس��تور Rectangle

ترسیم میکنیم.
برای نمایش اندازهها به صورت عدد که پیشفرض
نمای��ش اندازههاس��ت از منوی راس��تکلیک به
صورت زیر استفاده میکنیم:
Dimensioning >> Dimensions As Numbers

برای نمایش اندازهها به ص��ورت پارامتر از منوی
راستکلیک به صورت زیر استفاده میکنیم:
Dimensioning >> Dimensions As Parameters

و برای نمایش اندازهها به صورت معادله از منوی
راستکلیک به صورت زیر استفاده میکنیم:
Dimensioning >> Dimensions As Equations

با دقت در ش��کل فوق و مش��اهدهی اندازهها به صورت
معادله ،متوجه میش��ویم که اندازهی کمانها و دایره تابع

 .2با اس��تفاده از دستور  Profileآن را به پروفایل تبدیل
میکنیم.
 .3با انتخ��اب گزین��هی Dimensions As Equations

در منوی راس��تکلیک ،اندازهها را به صورت معادله
نمایش میدهیم.
 .4پارامتره��ای ضلع کوچک و ضلع بزرگ را مش��اهده
میکنیم و به خاطر میسپاریم.
 .5روی ان��دازهی ضلع ب��زرگ دوبار کلی��ک میکنیم تا
پنجرهی  Power Dimensioningنمایش داده شود.
 .6در فیل��د  Exact Distanceمعادل��هی 2*d1را تایپ
میکنیم (در اینجا  d1مع��رف پارامتر ضلع کوچک
است).

اندازهی خطی فاصلهی بین دو مرکز اس��ت .یعنی با تغییر
این اندازهی خطی میتوانیم کل ش��کل را به یک نس��بت
بزرگ یا کوچک کنیم به طوري که همواره نسبت موجود
بین این اندازهها حفﻆ میشود.
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دستورکار◄شماره◄ی◄4
تعریف◄معادله◄

( 120دقیقه)

اس��کچهای زیر را ایجاد کنید و بعد از تبدیل به پروفایل و قیدگذاری کامل ،معادالت زیر را برای ابعاد آنها در مکانیکال
تعریف نمایید .در تمام اسکچ ها براي aیک مقدار ثابت مانند  10در نظر بگیرید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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مراﺣﻞ◄ترسیﻢ
 .1مستطیلی با دو سر گرد مطابق با تصویر را به صورت آزاد با دستورهای  Rectangleو  Arcترسیم کنید.
 .2با استفاده از دستور  Profileآن را به پروفایل تبدیل و اندازهگذاري کنید.
 .3با انتخاب گزینهی  Dimensions As Equationsدر منوی راستکلیک ،اندازهها را به صورت معادله نمایش دهید.
 .4پارامترهای ضلع بزرگ و شعاع کمان را مشاهده کنید و به خاطر بسپارید.
 .5روی اندازهی ضلع بزرگ دوبار کلیک کرده تا پنجرهی  Power Dimensioningنمایش داده شود.
 .6در فیلد  Exact Distanceمعادلهی  4*d1را تایپ کنید (در اینجا  d1معرف پارامتر شعاع کمان است).
 .7بقیهی پروفایلها را نیز با همین روش ایجاد کنید.
 .8فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.
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متغیرهای◄ﻃراﺣی

از متغیره��ای طراحی در ایجاد مع��ادالت پارامتریک

در برخ��ی قس��متها ابعاد متفاوتی داش��ته باش��ند با

جه��ت کنترل ابع��اد قطعات اس��تفاده میکنیم .از این

اس��تفاده از متغیرهای طراح��ی میتوانیم در تیپهای

متغیره��ای طراح��ی در جدول هدای��ت کنندهی مواد

مختلف ایجاد کنی��م .برای ایج��اد متغیرهای طراحی

) (Table Driven Partsنیز اس��تفاده میکنیم .قطعاتی

جدید و ویرایش متغیرهای موجود از دستور Design

را که ش��کل و هندسهی کلی آنها یکس��ان باشد اما

 Variablesاستفاده میکنیم.

ایجاد◄و◄ویرایﺶ◄متغیرهای◄ﻃراﺣی
Design Variables
Part ð Design Variables
Part Modelingð Design Variables
AMVARS

با اجرای این دستور پنجرهی  Design Variablesظاهر میشود .این پنجره دارای دو زبانه است .البته در صورتی که هنوز
هیچ قطعه یا پروفایلی ایجاد نکرده باشیم تنها دارای زبانهی  Globalخواهد بود.
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ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

در مکانیکال دس��کتاپ دو نوع متغی��ر وجود دارد:
متغیرهای طراحی قطعه و متغیرهای طراحی مونتاژ.
متغیرهای طراحی قطعه تنها در مدلس��ازی قطعهی
فعال قابل دس��ترس و استفاده هس��تند .در حالی که
از متغیرهای طراحی مونتاژ میتوانیم در مدلس��ازی
همهی قطعات یک مجموعه و قیدهای مونتاژ استفاده
کنیم .متغیرهای طراحی قطعه در زبانهی Active part

تعریف میشوند و برای ایجاد و ویرایش متغیرهای
طراحی مونتاژ باید به زبانهی  Globalبرویم.

ایجاد◄یک◄متغیر◄ﻃراﺣی◄جدید

استفاده◄از◄متغیرهای◄ﻃراﺣی

در هم��هی فیلدهایی که نیاز به وارد کردن مقداری عددی
دارند میتوانیم از متغیرهای طراحی استفاده کنیم .مث ً
ال در
اندازهگ��ذاری یک خط ،دایره ی��ا زاویه میتوانیم به جای
تعیین مقدار ع��ددی از یک متغیر طراحی که قب ً
ال تعریف
کردهایم اس��تفاده کنیم .برای استفاده از متغیرهای طراحی
در اندازههای پروفای��ل میتوانیم روی اندازهی مورد نظر
دو بار کلیک و متغیر مورد نظر را در فیلد Exact distance

وارد کنیم.
با راس��تکلیک کردن در تم��ام فیلدهایی که مقداری
عددی میپذیرند یک منو ظاهر میشود که به ما در تعیین
مقدار یا استفاده از متغیرهای طراحی کمک میکند.

ب��رای ایجاد ی��ک متغیر طراحی جدی��د از دکمهی New

اس��تفاده میکنیم و مشخصات متغیر جدید را در پنجرهی
نمایش داده شده تعریف میکنیم.

در فیل��د  Nameنام متغیر و در فیلد  Equationمقدار عددی
متغی��ر یا معادل��هی محاس��بهی آن را وارد میکنیم .در فیلد

◄ ◄◄:Measureمیتوانی��م با تعیین دو نقطه در صفحهی
طراحی یا انتخاب یک لبه مقدار مورد نظر را تعیین کنیم.

 Commentکه اجباری نیس��ت نیز میتوانیم یادداشتی برای
متغیر وارد کنیم تا در آینده بدانیم این متغیر را به چه منظور

◄ ◄◄:Associate toبا انتخاب این گزینه میتوانیم مقدار

ایجاد کردهایم .بعد از تعریف متغیر جدید روی دکمهی OK

مورد نظر را با یکی از ابعاد مدل مش��ترک در نظر بگیریم.

کلیک میکنیم تا به پنجرهی  Design Variablesبرگردیم.

به طوری که با تغییر آن این مقدار نیز تغییر کند.
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◄ ◄ :Equateاین گزینه موجب میش��ود که اگر از یک

◄ ◄ :Equation Assistantای��ن گزین��ه موجب ظاهر

آن متغی��ر جایگزی��ن آن متغیر ش��ود .در این حالت دیگر

محاسبهی مقادیر کاربردهای زیادی دارد.

متغیر در چنین فیلدی اس��تفاده کرده باشیم ،مقدار عددی

ش��دن دس��تیار معادالت میش��ود که در تعیین متغیرها و

ارتباط��ی بین این فیلد و متغیر م��ورد نظر وجود نخواهد
داشت.

ب��ا تی��ک زدن گزین��هی Show Automatic Variables

در سمت راست پنجره مش��اهده کنیم .برای انتخاب یک

میتوانی��م تمامي متغیرهای طراح��ی قطعه و مونتاژ را در

متغیر جهت فیلد جاری کافی اس��ت روی متغیر مورد نظر

زبانهه��ای  Active Part Variablesو Global Variables

دوبار کلیک کنیم.
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دستورکار◄شماره◄ی◄5
ایجاد◄متغیرهای◄ﻃراﺣی◄
◄

( 120دقیقه)

واشر زیر را طوری طراحی کنید که با تغییر قطر داخلی آن ابعاد دیگر به نسبتهایی که تعریف کردهایم تغییر یابد.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید

مراﺣﻞ◄ترسیﻢ
 .1دو دایرهی هممرکز در مختصات  0,0ترس��یم و آنها
را به پروفایل تبدیل کنید.

 .4روی دکم��هی  Newکلیک ک��رده و متغیر  dia1را با
مقدار عددی  10تعریف کنید.

 .2با اس��تفاده از من��وی >> Part >> Dimensioning

 Dimensions As Equationsاندازهها را به صورت
معادله نمایش دهید.
 .3پنج��رهی  Design Variablesرا با اس��تفاده از منوی
 Part >> Design Variablesنمایش دهید.
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5 .5به همین ترتیب متغیرهای  dia2و  sرا با معادلههای  dia1+10و  0.1*dia2نیز تعریف کنید.
6 .6با اس��تفاده از  Power Dimensioningدایرهی وس��ط را اندازهگذاری کنید تا پنجرهی  Power Dimensioningنمایش
داده شود.
7 .7در فیلد  Exact distanceحروف  dia1را وارد کنید یا در همین فیلد راستکلیک کرده و گزینهی Equation Assistant

را انتخاب تا دستیار معادالت نمایش داده شود.

8 .8در پنجرهی  Equation Assistantروی متغیر  dia1دوبار کلیک کنید تا در فیلد باالی جدول درج شود.
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 .9دایرهی بیرونی نیز به همین ترتیب اندازهگذاری کرده
و متغیر  dia2را به آن نسبت دهید.

این مدل کام ً
ال پارامتریک است و میتوانید با تغییر مقدار
عددی متغیر  dia1تغییرات را در کل مدل مشاهده کنید.

 .10روی  Profile1در مرورگر دس��کتاپ راس��تکلیک
کنید و گزینهی  Extrudeرا انتخاب کنید.
 .11در فیل��د  Distanceح��رف  sرا وارد و روی دکمهی
 OKکلیک کنید.
 .12فای��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز
محترم خود ارائه دهید.
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جدول◄هدایت◄کننده◄ی◄مواد

پیکربندیهای��ی که ش��کل کلی یکس��انی دارد اما ابعاد و

در این بخ��ش میخواهیم از نرمافزار اِکس��ل برای ایجاد

اندازههای آن متفاوت است.

یک ج��دول طراحی یا اصطالح ًا ج��دول هدایتکنندهی

یک جدول هدایتکنندهی مواد مانند جدول زیر است:

مواد اس��تفاده کنیم .برای این کار باید یک نس��خه از این
نرماف��زار که در مجموعهی آفیس هس��ت روی سیس��تم
ما نصب شده باش��د .جدول هدایتکنندهی مواد موجب
میشود تا از یک قطعه پیکربندیهای متفاوتی ایجاد کنیم؛

طول
تیپ الف
تیپ ب
تیپ پ

20

عرﺽ
15

ارتفاع
16

35

25

24

50

40

32

در این جدول ابعاد س��ه تیپ مختلف برای یک قطعه تعریف ش��ده اس��ت .بنابراین ،با انتخاب هر تیپ میتوانیم از آن
ابعاد برای قطعه استفاده کنیم.
ب��رای تنظی��م ،ایج��اد و کنترل جدول هدایتکنن��دهی مواد به بخ��ش ) Table Driven (Tدر پایی��ن پنجرهی Design

 Variablesمراجعه میکنیم.

در بخش  Table Driven File Nameنام فایل اِکسل و آدرس آن در صورت موجود بودن نمایش داده میشود.
ب��ا اس��تفاده از منوی کرک��رهای  Active Versionمیتوانیم از بین تیپهای مختلف قطعه یک��ی را به عنوان تیپ فعال

انتخاب کنیم.
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برای تنظیم جدول هدایتکنندهی مواد باید روی دکمهی

دو زبانه برای متغیرهای طراحی قطعه و متغیرهای طراحی

 Setupکلی��ک کنیم .این کار موجب میش��ود تا پنجرهی

مونتاژ است که بسته به نیاز متغیرهای طراحی مورد نظر را

 Table Driven Setupظاهر ش��ود .این پنجره نیز دارای

در یکی از زبانهها تعریف میکنیم.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

در بخش  Layoutمیتوانیم نقطهی شروع جدول در

بخواهیم متغیرها و توقف نمایهها را در جداول مجزایی

اکسل و همچنین جهت جدول را تعیین کنیم.

تعریف کنیم باید گزینهی  Separate tablesرا در بخش

در بخ��ش  Typeمیتوانیم با انتخاب گزینهی

 Formatانتخاب کنیم.

 Variablesمتغیرهای مش��ترکی را برای هر تیپ
مقدارده��ی کنی��م؛ در صورت��ی ک��ه در هر تیپ

دکمههای سمت راست پنجره به ترتیب عبارتاند از:

نمایههای مختلفی استفاده شده باشد میتوانیم با

◄ ◄ :Createایجاد یک فایل صفحه گستردهی جدید؛

مورد نیاز را برای هر تیپ متوقف کنیم و باالخره،

◄ ◄◄:Appendضمیم��ه ک��ردن اطالعات ب��ه یک فایل

انتخاب گزینهی  Feature Suppressionنمایههای

◄ ◄◄:Linkپیوند زدن یک فایل صفحه گستردهی موجود؛

در صورتی که بخواهیم هم از متغیرهای طراحی

صفحه گستردهی موجود؛

و هم از توقف نمایهها به صورت مشترک استفاده

◄ ◄◄:Editویرایش یک فایل صفحه گستردهی موجود؛

حالت باید بین س��تونهای متغیر و س��تونهای

صفحه گستردهی موجود؛

توقف نمایهها یک ستون خالی باشد .اما چنانچه

◄ ◄◄:Unlinkگسستن پیوند با یک فایل صفحه گستردهی

کنیم بای��د گزینهی  Bothرا انتخاب کنیم .در این

◄ ◄◄:Update Linkب��ه روز ک��ردن پیوند ب��ا یک فایل

موجود؛
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◄
◄

( 180دقیقه)

ی��ک فالنچ در پنج تیپ مختلف طراحی کنید که ابعاد آن
طبق جدول زیر تعریف شده باشد.

 dia4قطر

 l2ارتفاع

 dia1قطر

 dia2قطر

استوانهی

استوانهی

پایه

فوقانی

Type A

70

40

30

Type B

90

50

38

10

Type C

110

66

52

11

18

Type D

140

80

64

15

20

80

Type E

175

110

92

16

24

90

 dia3قطر
سوراخ محور

 rشعاع

 nتعداد

فیلت

سوراخها

7.5

10

30

3.8

4

12

45

5

5

60

5.5

6

7.5

8

8.1

8

سوراخهای
اتصال

 l1ارتفاع
استوانهی پایه

استوانهی
فوقانی

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید

مراﺣﻞ◄ترسیﻢ
 .1دایرهای به قطر  70میلیمتر در مختصات  0,0ترسیم و آن را به پروفایل تبدیل کنید.
 .2با استفاده از منوی  Partدستور  Design Variablesرا اجرا کنید.
 .3روی دکمهی  Setupدر بخش ) Table Driven (Tکلیک کنید تا پنجرهی  Table Driven Setupظاهر شود.
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 .4در پنجرهی  Table Driven Setupروی دکمهی  Createکلیک کنید تا امکان ایجاد یک فایل صفحه گس��تردهی جدید
فراهم شود.
 .5در پنجرهی  Create Tableنام مناسبی در فیلد  File nameوارد کرده و روی دکمهی  Saveکلیک کنید.
 .6نام متغیرها را به ترتیب در خانههای  B1تا  I1وارد کنید.
 .7نام تیپها را نیز به ترتیب در خانههای  A2تا  A6وارد کنید .در این مرحله جدول به صورت شکل زیر دیده میشود.

 .8در خانهی  B2که محل تقاطع ستون  dia1و ردیف  Type1است مقدار  70را وارد کنید.
 .9به همین ترتیب مقدار همهی متغیرها را برای تمام تیپها بر اساس جدول ارائه شده وارد کنید.

 .10بعد از تکمیل جدول آن را ذخیره کنید و از نرمافزار اِکسل خارج شوید.
 .11در پنجرهی  Table Driven Setupروی دکمهی  Update Linkکلیک کنید و آن را ببندید.
 .12پنجرهی  Design Variablesرا نیز ببندید.
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1313اکنون در مرورگر دسکتاپ نمایهی جدیدی به نامTable

) (File Nameبا پنج زیرمجموعه ظاهر میشود.

و تع��داد را  nتعیین کنید( .دس��تور  patternدر درس
بعدي مفصل توضيح داده ميشود).
2323س��طح فوقانی استوانهی وس��ط را به عنوان صفحهی
طراحی جاری انتخاب کنید.
2424دایرهای به اندازهی  dia3در مرکز استوانه ترسیم و آن
را در طول قطعه به سمت پایین خالی کنید.
2525با دوبار کلیک کردن روی تیپهای مختلف در نمایهی
 Tableمیتوانید آن تیپها را نمایش دهید.

1414ب��ا اس��تفاده از  Power Dimensioningدای��رهی
ترسیم ش��ده را اندازهگذاری کنید تا پنجرهی Power

 Dimensioningنمایش داده شود.
1515در فیلد  Exact distanceحروف  dia1را وارد کنید ،یا
با استفاده از منوی راستکلیک از Equation Assistant

برای نسبت دادن متغیرها کمک بگیرید.
1616پروفایل را به اندازهی  l1برجسته کنید.
1717صفحهی فوقانی استوانه را به عنوان صفحهی طراحی
جاری انتخاب کنید.
1818دایرهای به اندازهی  dia2در مرکز استوانه ترسیم و آن
را به اندازهی  l2به سمت باال برجسته کنید.
1919دای��رهای به اندازهی  dia4به فاصلهی(dia1+dia2)/4

همطول با مرکز استوانه ترسیم و آن را خالی کنید.
2020روی نمای��هی اکس��ترود اخی��ر در مرورگ��ر دس��کتاپ
راستکلیک و دستور  Polar Patternرا انتخاب کنید.
2121روی س��طح جانبی اس��توانهی وس��ط ،کلیک کنید تا
محور آرایه انتخاب شود.
2222در پنجرهی  Patternن��وع آن را  Full Circleانتخاب
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2626فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم
خود ارائه دهید.

ارزشیابی پایانی
◄ ◄نظری

1 .1از دستور  Construction Circleبرای ترسیم  ...............................................استفاده میکنیم؟

2 .2برای ترسیم خودکار خطوط ساختاری از چه دستوری استفاده میکنیم؟
الف) Trace Contour
ج) Construction Lines

ب) Automatic Construction Lines
د) Draw Construction Lines

3 .3برای حک کردن اطالعات متنی روی قطعات از چه دستوری استفاده میکنیم؟
الف) Copy Sketch
ج) Split Line

ب) Text
د) Text Sketch

4 .4آیا در یک پروفایل متنی نوع فونت حروف نیز قابل انتخاب است؟
 بلی

 خیر

5 .5از دستور  New Sketch Planeبرای کپی کردن و استفاده از لبههای مدل در ایجاد پروفایل استفاده میکنیم.
 درست  نادرست
6 .6از دستور  Highlight Sketch Plane Entitiesبرای نشان دادن موضوعات روی صفحهی طراحی استفاده میکنیم.
 درست  نادرست
7 .7در مکانیکال قیدهای ابعادی را به چند صورت میتوانیم نمایش دهیم؟
الف) به صورت عدد
ج) به صورت معادله

ب) به صورت پارامتر
د) همهی موارد

8 .8برای نمایش اندازهها به صورت معادله از کدام گزینه استفاده میشود؟
9 .9معادلهی  3a+2bرا در مکانیکال چگونه تعریف میکنند؟
الف) )(3*a)+(2*b

ب)3*a+2*b

ج) 3*(a+2)*b

د) گزینههای الف و ب

1010معادلهی ) a2 * (2b÷cرا در مکانیکال چگونه تعریف میکنند؟
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1111متغیرهای طراحی را تعریف کنید.
1212انواع متغیرهای طراحی را در مکانیکال دسکتاپ نام ببرید.
الف) متغیرهای طراحی مدل و متغیرهای طراحی اسکچ
ب) متغیرهای طراحی قطعه و متغیرهای طراحی اسکچ
ج) متغیرهای طراحی قطعه و متغیرهای طراحی مونتاژ
د) متغیرهای طراحی اسکچ و متغیرهای طراحی مونتاژ
1313موارد استفاده از متغیرهای طراحی را توضیح دهید.
1414مراحل ایجاد یک متغیر طراحی جدید را توضیح دهید.
1515به کار بردن متغیرهای طراحی تعریفشده را با استفاده از دستیار معادالت توضیح دهید.
1616جدول هدایتکنندهی مواد را تعریف کنید.
1717دربارهی کاربرد جدول هدایتکنندهی مواد توضیح دهید.
1818نحوهی تعیین تیپهای مختلف را در جدول هدایتکنندهی مواد توضیح دهید.
1919نحوهی بهروزکردن پیوند یک جدول هدایتکنندهی مواد را توضیح دهید.
2020نحوهی ایجاد یک جدول هدایتکنندهی مواد جدید را توضیح دهید.
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◄ ◄عملی

 .1اشکال ساختاری (قرمزرنگ) زیر را با توجه به اشكال ( سياهرنگ) ترسیم کنید 60( .دقيقه)

 .2نام خود را روی یک بلوک  50×30×5به عمق  2میلیمتر حک کنید 90( .دقيقه)
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 .3متغیری به نام kتعریف کنید و قطعهی زیر را بر اس��اس آن مدلس��ازی کنید .با تغییر دادن مقدار عددی  kتغییرات مدل
را مشاهده کنید 90( .دقيقه)

 .4قطعهی زیر را با استفاده از جدول هدایتکنندهی مواد مدلسازی کنید 180( .دقيقه)
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l2
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4

C

36

26

30

20

12

5

50

D

40

28

34

22

16

6

60

توانایی استفاده از تکنیکهای پیشرفته مدلسازی
◄ ◄پس از آموزش این توانایی ،از فراگیر انتظار میرود:

ـ یک قطعهی فرعی در محیط مدلس��ازی قطعات اضافه

ـ س��طوح یک مدل را نسبت به یک سطح مبنا با زاویهای
معلوم شیبدار کند.

کند.

ـ یک قطعه را با ضخامتهای متفاوت توخالی کند.

ـ ی��ک مدل صلب اتوکد را به ی��ک قطعهی جدید تبدیل

ـ یک استوانهي توپر را رزوه کند.

کند.

ـ یک سوراخ را قالویز کند.

ـ یک نمایه را ویرایش کند.

ـ یک وجه مدل را به دو بخش تقسیم کند.

ـ یک نمایه را از یک قطعهی دیگر به قطعهی فعال جاری

ـ خط جداکننده را تعریف کند.

کپی کند.

ـ یک قطعه را به دو قطعهی مختلف تقسیم کند.

ـ ترتیب نمایهها را تغییر دهد.

ـ برخی از کپیها را در یک آرایهی ماتریسی حذف کند.

ـ یک نمایهی بخصوص را  Suppressکند.

ـ نح��وهی تعیی��ن تعداد اعضا و زاویهی بی��ن آنها را در

ـ هم��هی نمایهه��ای ه��م ن��وع را در قطع��هی ج��اری

آرایهی قطبی توضیح دهد.

 Suppressکند.

ـ آرایهی محوری را تعریف کند.

ـ مراحل مدلسازی یک قطعه را نمایش دهد.

ـ یک تصویر آینهای از قطعه ایجاد کند.

ب��ه قطعهی جاری متریال فوالد زنگنزن اختصاص داده و

ـ یک قطعهی جدید در محیط مونتاژ اضافه کند.

وزن آن را تعیین کند.
ساعات آموزش

نظري

عملي

جمع

2

7

9
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پیﺶ◄آزمون◄
 .1نحوهی ایجاد یک آرایهی سطری � ستونی را در اتوکد توضیح دهید.
 .2نام دستور توخالی کردن قطعات در اتوکد چیست؟
 .3بریدن یک قطعه به دو قسمت مختلف در اتوکد چگونه است؟
 .4چگونه میتوان پروفایل یک نمایهی ترسیمی را ویرایش کرد؟
 .5ایجاد رزوه روی پیچ که در محیط مدلسازی کام ً
ال نمایش داده نمیشود چه کاربردی دارد؟
 .6نام روش آرایهی سطری � ستونی در دستور  Arrayچیست؟
الف) Rectangular

ب) Polar

ج) Rows

د) Columns

 .7فاصلهی سطرها در یک آرایهی سطری � ستونی که از دایرههای مماس تشکیل یافته است چقدر است؟
الف) به اندازهی شعاع دایره

ب) به اندازهی قطر دایره

ج) دو برابر قطر دایره

د) بستگی به تعداد سطرها دارد.

 .8طول یک پارهخط را چگونه میتوان پیدا کرد؟
الف) با استفاده از Properties

ب) با دستور Dist

ج) با دستور List

د) همهی موارد

 .9مرکز ثقل یک حجم را چگونه میتوان پیدا کرد؟

172

الف) با دستور Mass

ب) با استفاده از Properties

ج) با دستور Massprop

د) با دستور Dblist

 .10کدام گزینه دربارهي دستور  3Darrayصحیح نیست؟
الف) گزینه قطبی ندارد.
ب) دارای گزینهي  Rectangularاست که میتوان آرایهای در سه بعد ایجاد کرد.
ب) دارای گزینهي  Polarاست که میتوان آرایهای قطبی حول یک محور فضایی ایجاد کرد.
ج) تعداد ردیفها در آرایه سطری � ستونی � ردیفی حداکثر میتواند  32باشد.
 .11با استفاده از چه دستوری میتوان شکلهای دوبعدی را روی وجوه یک مدل صلب حک کرد؟
الف) Copy Edge

ب) Imprint

ب) Loft

ج) Press

 .12یک سوراخ رزوهدار  M20در یک مدل مکعبی ایجاد کنید.
 .13مشخصات فیزیکی یک مدل صلب را بررسی کنید.
 .14نمایههای ترسیمی یک مدل ساده را تحلیل کنید.
 .15یک فایل جدید را در محیط مدلسازی قطعات باز کنید.
 .16یک مدل صلب اتوکد را به محیط مکانیکال دسکتاپ وارد کنید.
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ایجاد پوسته یا توخالی کردن مدل

قطعات پوس��تهای یا توخالی را بهتر است به صورت توپر

بع��د از اجرای دس��تور پنج��رهی تبادل��ی  Shellظاهر
میشود.

مدلس��ازی و س��پس داخل آن را خالی کنی��م .برای این
منظور از دستور  Shellاستفاده میکنیم.

توخالی کردن قطعه با ضخامت ثابت یا متغیر
Shell
Menu: PartðPlaced Featuresð Shell
Tool bar: Part Modelingð Shell
Rigth: Placed Featuresð Shell
Command: AMSHELL

تعیین جهت ایجاد ضخامت

ضخامت پوس��ته میتواند به سمت داخل قطعه ،به سمت

خارج یا به صورت دوطرفه افزایش یابد.
◄ ◄ :Insideدر ای��ن حالت ضخامت��ی که برای قطعه در

نظر میگیریم به س��مت داخل قطعه اعمال میشود .یعنی
س��طوح خارجی و حج��م کلی مدل ثاب��ت باقی میماند.
برای تعیین این حالت گزینهی  Insideرا فعال س��اخته و
ضخامت مورد نظر در فیلد مقابل آن وارد میکنیم.

◄ ◄ :Outsideدر ای��ن حالت ضخامت قطعه به س��مت

خارج اعمال میشود .یعنی سطوح داخلی مدل ثابت باقی
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میماند .و حجم کلی مدل افزایش مییابد .برای تعیین این

بخش انتخاب شده باشد نیز میتوانیم با استفاده از دکمهی

حالت گزینهی  Outsideرا فعال ساخته و ضخامت مورد

 Reclaimآنها را حذف کنیم.

نظر در فیلد مقابل آن وارد میکنیم.

تعیین ضخامتهای متفاوت برای سطوح مختلف

چنانچ��ه بخواهی��م ب��ه دیوارهه��ای مختلف ی��ک مدل
◄ ◄ :Mid - planeدر ای��ن حالت ضخامت پوس��ته از
دو س��مت به اندازهی نصف ضخامتی ک��ه برای آن در
نظر میگیریم افزایش مییابد؛ یعنی هم حجم کلی مدل
افزای��ش مییابد و هم حج��م داخلی آن کاهش مییابد.

ضخامتهای مختلفی اعمال کنیم:
1 .1روی دکمهی  Newدر بخش  Setکلیک میکنیم.
2 .2ضخامت م��ورد نظ��ر را در فیل��د  Thicknessوارد
میکنیم.

ب��رای تعیین این حالت نیز گزینهی  Mid-planeرا فعال

3 .3روی دکمهی  Addدر بخش  Facesکلیک میکنیم.

س��اخته و ضخامت م��ورد نظر در فیل��د مقابل آن وارد

4 .4سطوح مورد نظر را روی قطعه انتخاب میکنیم.

میکنیم.

5 .5با زدن دکمهی اینتر به پنجرهی  Shellبرمیگردیم.
6 .6مراحل  1تا  5را برای ضخامت بعدی تکرار میکنیم.
7 .7با کلی��ک کردن روی دکمهی  OKاز دس��تور خارج
میشویم و پوسته را مشاهده میکنیم.
در ش��کل زیر ضخامت دیوارههای دور شیار و ضخامت
کف قطعه متفاوت از ضخامت دیوارههای دیگر هستند.

تعیین سطوح مستثنی

ب��ا کلیک کردن روی دکم��هی  Addدر بخش Excluded

 Facesمیتوانیم سطوحی از مدل را انتخاب و آنها را در
ایجاد پوس��ته مستثنی کنیم و در واقع ضخامت آن سطوح
را صفر در نظر بگیریم .چنانچه سطوحی به اشتباه در این
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دستورکار◄شماره◄ی◄1
ایجاد◄پوسته◄یا◄توخالی◄کردن◄مدل◄
قطعهی زیر را با اس��تفاده از دستور  Shellو با ضخامت 2
میلیمتر توخالی کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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( 60دقیقه)

مراﺣﻞ◄ترسیﻢ
 .1با استفاده از دستور  New Sketch Planeصفحهی روبهرو را به عنوان صفحهی طراحی در نظر بگیرید.
 .2با استفاده از دستور  Extrudeاحجام زیر را به صورت  Mid -Planeبرجسته و فرورفته کنید.

 .3دستور  Shellرا از منوی  Part>>Placed Features>>Shellاجرا کنید.
 .4در فیلد  Insideعدد  2را وارد کنید.
 .5با کلیک کردن روی دکمهی  Addدر بخش  Excluded Facesصفحهی فوقانی قطعه را انتخاب کنید.
 .6پنجرهی  Shellرا  OKکنید.

 .7فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.
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شیﺐ◄دار◄کردن◄وجوه◄مدل

تعیین◄نوﻉ◄شیﺐ

زاویهی انحراف ) (Draft Angleش��یب مالیمی است که

نحوهی ش��یبدار کردن وجوه م��دل را میتوانیم از منوی

ب��ه دیوارههای قطعه میدهند ت��ا به راحتی از قالب بیرون

کرکرهای  Typeانتخاب کنیم.

بیاید .در مکانیکال دسکتاپ برای شیبدار کردن وجوه یا

◄ ◄ :From Planeدر این روش وجوه مدل نس��بت به

شیﺐ◄دار◄کردن◄وجوه◄یا◄دیواره◄های◄مدل

قطع��ه اس��ت را  Draft Planeمینامیم و ب��ا کلیک کردن

دیوارههای مدل از دستور  Face Draftاستفاده میکنیم.
Face Draft

یک سطح مبنا شیبدار میشوند .سطح مبنا که معموالً کف
روی دکم��هی  Draft Planeآن را در صفح��هی طراحی

Menu: PartðPlaced Featuresð Face Draft

انتخاب میکنیم .با انتخاب سطح مبنا پیکانی جهت شیب

Tool bar: Part Modelingð Face Draft

یا باریک ش��دن قطعه را نش��ان میده��د ،میتوانیم آن را

Rigth: Placed Featuresð Face Draft
Command: AMFACEDRAFT

بپذیریم یا با انتخاب گزینهی  Flipجهت شیب را برعکس
کنیم .زاویهی شیب نیز در فیلد  Angleوارد میکنیم.
در این حالت با اس��تفاده از دکم��هی  Addمیتوانیم
وجوهی را که باید شیبدار شوند روی قطعه انتخاب کنیم.
برای حذف کردن وجوهی که به اشتباه انتخاب شدهاند نیز
از دکمهی  Reclaimاستفاده میکنیم.
در شکل زیر سطح کف قطعه در بخش Draft Plane
و دیوارهی مماس  Uش��کل در بخ��ش Faces to Draft

انتخاب کردهایم.

بعد از اجرای دستور پنجرهی تبادلی  Face Draftظاهر میشود.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

◄ ◄◄:From Edgeگاه��ی الزم اس��ت در س��طحی که
ش��یبدار میش��ود موقعیت یک لبهی خاص ثابت بماند.

در این روش س��طح به گونهای شیبدار میشود که ابعاد
آن لبه تغییری نکند .انتخاب سطح مبنا ،سطوحی که باید
178

شیبدار شوند و زاویهی شیب مانند حالت قبل است .تنها

دکم��هی  Return to Dialogرا تی��ک بزنیم تا بعد از

بعد از انتخاب سطوحی که قرار است شیبدار شوند باید

ایجاد ش��یب روی یک س��طح مجددا ً پنجرهی Face

یک لبهی ثابت انتخاب کنیم .در شکل زیر ابعاد سطوحی

 Draftنمایان شود.

که باالتر از لبهی ثابت هس��تند مانند سطح فوقانی قطعه
افزای��ش یافت��ه در حالی که ابعاد س��طوح پایینتر از آن
مانند کف قطعه کاهش یافته است.

تﻘسیﻢ◄وجوه◄مدل◄برای◄ایجاد◄شیﺐ

گاهی الزم اس��ت تنها بخش��ی از وجوه مدل شیبدار و نه
کل آن شود .برای این منظور باید چنین وجوهی را تقسیم
کرد .برای تقس��یم وجوه از دس��تور  Face Splitاس��تفاده
میکنیم.
تﻘسیﻢ◄وجوه◄مدل

Face Split
Menu: PartðSketched Featuresð Face Split
Tool bar: Part Modelingð Face Split

◄ ◄◄:Shadowدر ای��ن روش س��طوح مم��اس ب��ا
اس��توانهها را میتوانیم ش��یبدار کنیم .در ش��کل زیر

دیوارهی عمودی س��مت چپ را به عنوان سطح مبنا

Rigth: Sketched Work Featuresð Face Split
Command: AMFACESPLIT

Enter facesplit type [Planar/
pRoject] <pRoject>:

انتخاب و سطح مماس را با زاویهی  15درجه شیبدار
کردهایم.

در شکل زیر ابتدا س��طح فوقانی و تحتانی مکعبمستطیل
با استفاده از دستور  Face Splitبه دو بخش تقسیم شده است،
س��پس با استفاده از دس��تور  Face Draftاین دو بخش شیبدار
شدهاند .این دستور با دستور  Imprintدر اتوکد شباهت دارد.

ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

چنانچه نیاز به استفادهی مکرر از این دستور برای
ش��یبدار کردن س��طوح مختلف قطعه باشد میتوانیم

برای تقسیم کردن یک وجه نیاز به ِ
خط جدا کننده داریم.

این ِ
خط جدا کننده میتواند تابش یک اس��کچ باشد که آن
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را به  Split Lineتبدیل کرده باش��یم ،یا صفحهای تخت که

صفحهی کاری یا یکی از سطوح تخت مدل را انتخاب کنیم.

وجوه مورد نظر را قطع کند .چنین صفحهای ممکن اس��ت
یک صفحهی کاری باشد یا یکی از سطوح تخت مدل.

تعیین نوﻉ تﻘسیﻢ

با اجرای این دس��تور باید نوع تقس��یم وج��وه را انتخاب
کنیم .برای این کار دو گزینه در اختیار داریم:
◄  :pRojectبرای استفاده از این روش باید یک اسکچ
ایجاد و آن را به  Split Lineتبدیل کنیم .این اسکچ باید در
صفحهای باشد که بتواند مدل را قطع کند .بعد از استفاده از
این گزینه باید وجوه مورد نظر برای تقسیم شدن را انتخاب

ایجاد خﻂ تﻘسیﻢکننده

همان طور که در دستور  Face Splitمشاهده کردیم یکی

کنی��م .در این مرحله میتوانیم از گزینههای ( Allانتخاب

از کاربردهای  Split Lineیا خط جداکننده برای تقسیم

همهی وجوه) و ( Removeحذف وجوه اضافی) استفاده

وجوه اس��ت .از خط جداکننده برای تقس��یم یک قطعه به

کنیم .بعد از انتخاب وجوه باید  Split Lineرا انتخاب کنیم.

دو بخش نیز اس��تفاده میکنیم .برای ایجاد خط جداکننده

خط جداکننده میتواند روی وجه مورد نظر باشد یا روی

از دستور  Split Lineاستفاده میکنیم.

صفحهای در فاصلهای دور .از این روش برای تاباندن خط
جدا کننده روی س��طوح منحنی مدل نیز استفاده میکنیم.

ایجاد خﻂ جداکننده برای استﻔاده در دستورهای Face
 Splitو Part Split
Menu: Part ðsketch solvingð split Line
Tool bar: Part Modelingð split Line
Rigth: sketch solvingð split Line
Command: AMsPLITLINE

Select objects for sketch:Select
edge to include in splitline or
press <ENTER> to accept:

◄  :Planarبرای استفاده از این روش به یک صفحهی
کاری ک��ه مدل را قطع کند یا یکی از س��طوح تخت مدل
نی��از داریم .با اجرای این گزینه باید وجوه مورد نظر برای
تقسیم شدن را انتخاب کنیم .بعد از انتخاب وجوه باید یک
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ﻧﻜﺘﻪ

قبل از اجرای دستور باید یک اسکچ روی صفحهی طراحی
جاری ایجاد کنیم و با اجرای دستور آن را انتخاب کنیم.

دستورکار ﺷمارهی 2
تﻘسیﻢ وجوه و ﺷیبدار کردن سطوح

( 60دقیقه)

بعد از تقسیم وجه فوقانی قطعهی زیر به دو بخش مساوی آنها را  20درجه به دو طرف شیبدار کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید

مراحل ترسیﻢ
 .1ابتدا با استفاده از دستور  Extrudeو ایجاد تیغه قطعه را به ترتیب زیر مدلسازی کنید.
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2 .2صفحهی فوقانی قطعه را به عنوان صفحهی طراحی انتخاب کنید.
3 .3پارهخطی در وسط دیواره ترسیم کنید و آن را به پروفایل  Split Lineتبدیل کنید.
4 .4روی  Split Lineدر مرورگر دسکتاپ راستکلیک کنید و دستور  Face Splitرا به اجرا درآورید.
5 .5وجه فوقانی قطعه را برای تقسیم شدن انتخاب کنید.
6 .6دستور  Face Draftرا از نوار ابزار  Part Modelingاجرا کنید.
7 .7در فیلد  Angleعدد  20را تایپ کنید.
8 .8روی دکمهی  Draft Planeکلیک کنید و صفحهی عمودی دیواره را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.
9 .9روی دکمهی  Addدر بخش  Faces to Draftکلیک کنید و سطح فوقانی مدل را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

1010مراحل  5تا  8را برای نیمسطح افقی دیگر تکرار کنید.

1111فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.
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ایج��اد دندهی پیچ یا حدی��ده و قالویز
کردن س��طوح داخل��ی و خارجی یک
استوانه
اس��توانههایی که به عنوان ساقهی پیچ محسوب میشوند

بعد از اجرای دستور باید یک سطح استوانهای توپر یا
توخال��ی را انتخاب کنیم تا پنجرهی تبادلی  Threadظاهر
شود .همان گونه که در تصویر مشخص است این دستور
شباهت زیادی با زبانهی  Threadدر دستور  Holeدارد.

یا س��وراخهای جای پیچ را با اس��تفاده از دستور Thread

میتوانیم حدیده ی��ا قالویز کنیم .با این که بعد از اجرای
این دس��تور مدل پی��چ در صفحهی طراح��ی به صورت
دندانهدار مش��اهده نخواهد ش��د اما اطالع��ات آن ذخیره
و هن��گام نماگیری به صورت اس��تاندارد تبدیل به نقش��ه
میشود.

ایجاد دندهی پیچ یا حدیده و قالویز کردن سطوح داخلی
و خارجی یک استوانه
Thread
Menu: PartðPlaced Featuresð Thread
Tool bar: Part Modelingð Thread
Rigth: Placed Featuresð Thread
Command: AMTHREAD

تعیین استاندارد دندهی پیچ

از منوی کرکرهای  Thread Typeاس��تاندارد مورد نیاز را
انتخاب میکنی��م .در صورتی که نوع دنده را  Customیا
سفارشی در نظر بگیریم باید کوچکترین قطر و بزرگترین
قطر رزوه را در فیلدهای  Minor Diaو  Major Diaوارد
کنی��م .در این حالت باید قطر کوچک رزوه از قطر بزرگ
رزوه کوچکتر باش��د و قطر سوراخ یا ساقهی پیچ نیز از
قطر کوچک رزوه بزرگتر نباشد.
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تعیین طول حدیده

تعیین گام پیچ

چنانچه گزینهی  Full Threadرا تیک بزنیم کل اس��توانه

ط��ول گام پی��چ را از منوی کرک��رهای  Pitchبا توجه به

حدیده یا قالویز میش��ود و دیگر نی��ازی به تعیین طول

استاندارد دنده و قطر اسمی پیچ از گزینههای قابل دسترس

حدیده یا قالویز نیست .اما در صورتی که بخواهیم بخشی

انتخ��اب میکنیم .مث ً
ال برای پی��چ  M10گزینههای ،0/75

از اس��توانه را حدیده ی��ا قالویز کنیم باید ای��ن گزینه را

 1/5و 1/25براي تعیین طول گام قابل دس��ترس اس��ت.

غیرفع��ال و طول حدی��ده یا قالوی��ز را در فیلد Length

وارد کنیم.

تعیین کالس انطباق

کالس انطباقی رزوه را میتوانیم از منوی کرکرهای Class/

 Fitانتخاب کنیم.

تعیین ابتدای رزوه

اگ��ر الزم باش��د رزوه را از فاصل��هی خاصی نس��بت به
نقطهی شروع انتخابی آغاز کنیم طول مورد نظر را در فیلد
 Starting Offsetوارد میکنیم.

تعیین قطر اسمی پیچ

قطر اسمی پیچ را از منوی کرکرهای Nominal Sizeانتخاب
میکنیم .در این منو بر اساس استانداردی که تعیین کردهایم
قطرهای متداول و قابل قبول فهرست شده است .مث ً
ال M10
برای پیچی که قطر خارجی آن  10میلیمتر است.
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دستورکار ﺷمارهی 3
قالویز کردن سوراﺥها

( 60دقیقه)

مه��رهی خ��اری  M24 ×1.5زیر را بعد از مدلس��ازی با
استفاده از دستور  Threadقالویز کنید.

مراحل ترسیﻢ
 .1با استفاده از دستور  Extrudeحجم کلی قطعه را در دو مرحله مدلسازی کنید.

 .2دستور  Threadرا از منوی  Part>>Placed Features>>Threadاجرا کنید.
 .3سطح داخلی سوراخ را انتخاب کرده و دقت کنید جهت رزوه از باال به پایین باشد.
 .4ن��وع رزوه را  Custumانتخ��اب کنید و قطر ب��زرگ رزوه ) (Major Diaرا  24و قطر کوچک آن ) (Minor Diaرا
 22در نظر بگیرید.

 .5با استفاده از دستور  chomfenلبهي باالي را پﺦ بزنید.
 .6فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.
ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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ایجاد انواﻉ آرایه

بعد از اجرای این دستور و انتخاب نمایههای مورد نیاز و

زمانی که در یک قطعه بخش��ی به صورت یک الگو تکرار

همچنین تعیین جهت س��طر و ستون در آرایهی ماتریسی

ش��ده باش��د میتوانیم آن بخش را با استفاده از نمایههای

پنجرهی تبادلی  Patternظاهر میشود.

ترس��یمی و موضعی ایجاد کنیم و با استفاده از آن الگوی
مورد نیاز را فراهم سازیم.

یک��ی از ان��واع آرایههای مورد اس��تفاده در مکانیکال
دس��کتاپ آرایهی ماتریس��ی یا سطری � ستونی است که
با اس��تفاده از گزینهی  Rectangular Patternدر دس��تور
 AMPATTERNقابل دس��ترس اس��ت .با استفاده از این
دستور به انواع دیگر آرایهها نیز دسترسی خواهیم داشت.

تعیین نوﻉ آرایه

از من��وی کرکرهای  Typeنوع آرای��ه را از بین گزینههای
( Rectangularماتریس��ی)( Polar ،قطب��ی) و Axial

ایجاد یک آرایهی ماتریسی از نمایهها

(مح��وری) انتخاب میکنیم .با انتخاب هر آرایه محتویات

Rectangular Pattern

پنجره متناسب با آن تغییر میکند.

Menu: Part ðPlaced Features ð Rectangular
Pattern
Tool bar: Part ModelingðRectangular Pattern

 Rectangularیا آرایهﻱ ماتریسی

ب��رای تعیین فاصلهی بین س��تونها از دو روش میتوانیم
استفاده کنیم:

Rigth: Placed FeaturesðRectangular Pattern
Command: AMPATERN

Select features to
pattern:Select features to pattern or [liSt/Remove] <Accept>:
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تعیین فاصلهی بین دو س��تون :با انتخاب دکمهی
تصویری س��مت چپ پنجره میتوانی��م فاصلهی بین دو
ستون را در فیلد  Spacingوارد کنیم.

تعیی��ن فاصلهی بی��ن اولین تا آخرین س��تون :با

تعداد ردیفها را باید در فیلد  Instancesدر بخش Row

انتخاب دکمهی تصویری وس��ط پنجره میتوانیم فاصلهی

 Placementوارد کنیم .برای تعیین فاصلهی بین ردیفها

بین ستون اول تا ستون آخر را در فیلد  Spacingوارد کنیم.

نیز مانند س��تونها میتوانیم از دکمههای تصویری
ب��رای تعیین فاصلهی بین دو ردیف و

برای تعیین

با کلیک کردن روی دکمهی تصویری سمت راست

فاصلهی بین اولین تا آخرین ردیف اس��تفاده کرده و آن را

پنجره میتوانیم جهت افزایش س��تونها را برعکس کنیم.

در فیلد  Spacingوارد کنیم .همچنین برای برعکس کردن

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

جهت گسترش ردیفها نیز میتوانیم از دکمهی تصویری
استفاده کنیم.

زاویهی قرارگیری س��تونها نسبت به ردیفها به
ص��ورت پیشفرض  90درجه اس��ت اما ب��رای ایجاد
آرایههای غیرعمودی میتوانی��م زاویهی مورد نظر را
برای ستونها در فیلد  Angleوارد کنیم.

حﺬﻑ برخی از کﭙیها

اگر الزم باش��د تعدادی از کپیها در آرایه ش��رکت نکنند

بای��د روی دکم��هي  Suppress Instanceدر باالی پنجره
کلی��ک کرده و در پیشنمایش آرایه آیتمهای مورد نظر را
حذف کنیم.

ﻧﻜﺘﻪ

چنانچه الزم باشد از لبهی قطعه به عنوان راستای
قرارگیری س��تونها اس��تفاده کنیم میتوانیم گزینهی
 Align to Edgeرا تیک بزنیم و با کلیک کردن روی
دکمهی تصویری سمت چپ آن به صفحهی طراحی
رفته و لبهی مورد نظر را انتخاب کنیم.

تﻐییر صﻔﺤهی آرایه

با کلیک کردن روی دکمهي  Plane Orientationدر باالی

پنج��ره میتوان در صورت لزوم صفحهی قرارگیری آرایه
را تغییر داد .برای تعیی��ن صفحهی آرایه میتوانیم از یک
صفحهی کاری یا صفحات Ucsی استفاده کنیم .در شکل
زیر استوانهی اصلی در یک صفحهی کاری موازی با کف
قطعه و با حالت پایاندهی  Nextایجاد کردهایم .صفحهی
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کاری نش��انداده شده نیز به عنوان صفحهی آرایه انتخاب
کردهایم.

 Polarیا آرایهﻱ قطبی

ب��ا انتخ��اب گزین��هی  Polarاز منوی کرک��رهای Type

میتوانی��م یک آرایهی قطبی ایجاد کنی��م .بعد از انتخاب
نمایههای ش��رکت کننده در آرایه باید مرکز آرایه را تعیین
کنی��م .موضوعهایي که میتوانی��م از آنها به عنوان مرکز
آرایه اس��تفاده کنی��م عبارتاند از نقط��هی کاری ،محور
کاری ،و لبه یا سطح جانبی یک استوانه.

ح��ﺬﻑ و اﺿافهی نمایههای ﺷ��رکﺖ کننده در
آرایه
در زبانهی  Featuresنمایههای انتخاب شده فهرست شده
اس��ت .در صورتی که بخواهیم از نمایهی دیگری استفاده
کنی��م میتوانیم از دکم��هی  Addاس��تفاده کنیم .دکمهی
 Deleteنی��ز برای حذف نمایههایی که به اش��تباه انتخاب
کردهایم به کار میرود.
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تعیین تعداد اعضای آرایه و زاویهی بین آنها

تعداد اعضای آرایه را در فیلد  Instancesوارد میکنیم.

ب��رای تعیین زاویهی بین اعضا س��ه گزین��ه در اختیار

در ش��کل زیر آرایهی ایجادشده در قطعهی باال بدون
تیک زدن گزینهی  Maintain Orientationاست در حالی

داریم:

که در قطعهی پایین این گزینه تیک خورده است و نقطهی
با انتخاب دکمهی تصویری س��مت چپ پنجره

کاری نشان دادهشده در نمایه ثابت باقی مانده است.

میتوانیم زاویهی بین دو عضو متوالی را در فیلد Spacing

 Angleوارد کنیم.

ب��ا انتخ��اب دکم��هی تصویری وس��ط پنجره
میتوانی��م زاویهی بین اولین و آخری��ن عضو را در فیلد
 Spacing Angleوارد کنیم.

با انتخاب دکمهی تصویری سمت راست پنجره
میتوانی��م آرایه را به صورت کام��ل و  360درجه ایجاد
کنیم.
با این دکمه نیز میتوانیم جهت گس��ترش اعضا
را برعکس کنیم.
ﻧﻜﺘﻪ

چنانچ��ه مرکز آرایه را انتخاب نکرده باش��یم یا
بخواهیم آن را تغییر دهیم باید از دکمهی Rotation

 Centerاستفاده کنیم.

 Axialیا آرایهﻱ مﺤوری

یکی دیگر از آرایههای مکانیکال دسکتاپ آرایهی محوری

ب��رای ثابت ماندن راس��تای کپیها حی��ن دوران باید

اس��ت .در ای��ن آرایه کپیها حول ی��ک محور به صورت

گزین��هی  Maintain Orientationرا تیک بزنیم .البته قبل

فضایی و مارپیچ چیده میشوند .برای استفاده از این آرایه

از آن بای��د با ایجاد یک نقطهی کاری نقطهی ثابت دوران

باید گزینهی  Axialرا از من��وی کرکرهای  Typeانتخاب

را مشخص کنیم.

کنیم .بعد از انتخاب نمایههای ش��رکتکننده در آرایه باید
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مرک��ز آرایه را تعیین کنیم .موضوعهاي��ی که میتوانیم از

با انتخاب دکمهی تصویری س��مت چپ پنجره

آنها به عنوان مرکز آرایه استفاده کنیم عبارتاند از نقطهی

میتوانی��م زاویهی بین دو عضو متوالی در صفحهی عمود

کاری ،محور کاری ،لبه یا سطح جانبی یک استوانه.

بر محور را در فیلد  Spacing Angleوارد کنیم.

با انتخاب دکمهی تصویری وسط پنجره میتوانیم
زاوی��هی بین اولین و آخری��ن عضو در صفحهی عمود بر
محور را در فیلد  Spacing Angleوارد کنیم.

با انتخاب دکمهی تصویری سمت راست پنجره
میتوانی��م آرایه را ب��ه صورت تع��داد دور کامل تعریف
کنیم.

تعیین تعداد اعضای آرایه و زاویهی بین آنها

تعداد کل اعضای آرایه را در فیلد  Instancesوارد میکنیم.

برای تعیین زاویهی بین اعضا و فاصلهی عمودی بین آنها

ب��ا این دکمه نی��ز میتوانیم جه��ت مارپیچ آرایه
را برعک��س کنی��م .به صورت پیشف��رض جهت مارپیچ
راستگرد است.

گزینههای مختلفی در اختیار داریم:
ارتف��اع یا فاصلهی عمودی بین اعض��ا را در فیلد Offset

 Heightوارد میکنی��م .فاصل��هي عمودی ب��ه دو روش
محاسبه میشود:
فاصلهی بین دو عضو متوالی؛

فاصلهی بین اولین و آخرین عضو؛
جهت و راس��تای گسترش آرایه را نیز میتوان با دکمهی
تصویری
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برعکس کرد.

دستورکار ﺷمارهی 4
آرایهی ماتریسی

( 60دقیقه)

قطعهی زیر را با اس��تفاده از آرایهی ماتریس��ی مدلسازی
کنید.

مراحل ترسیﻢ
 .1اس��کچ زیر را ایجاد و به پروفایل تبدیل کنید و سپس
آن را قیدگذاری و اندازهگذاری نمایید.

 .2با اس��تفاده از دس��تور  Extrudeپروفایل ف��وﻕ را به
اندازهی  5میلیمتر برجسته کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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3 .3یک سوراخ جای پیچ سر استوانهای  M6با مشخصات
 ∅8 × 2در گوشهی مدل ایجاد کنید.

6 .6روی دکم��هی  Suppress Instanceکلیک کنید و دو
س��وراخ وس��ط را برای حذف کردن آنه��ا در آرایه
انتخاب کنید.

4 .4روی نمایهی  Hole 1در مرورگر دسکتاپ راستکلیک
کنید و گزینهی  Pattern >> Rectangularرا انتخاب
کنید.

7 .7پنج��رهی  Patternرا  OKکنید و با اس��تفاده از آیکن
 Toggle Shading/Wireframeدر ن��وار اب��زار
 Mechanical Viewم��دل را در حالت س��ایهپردازی

5 .5مشخصات زیر را در پنجرهی  Patternوارد کنید.

ببینید.

8 .8فایل را ذخیره كنيد و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم
خود ارائه دهید.
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دستورکار ﺷمارهی 5
آرایهی قطبی

( 60دقیقه)

قطع��هی زی��ر را با اس��تفاده از آرایهی قطبی مدلس��ازی
کنید.

مراحل ترسیﻢ
 .1استوانهای توخالی به قطر خارجی  50و قطر داخلی  20به ارتفاع  10ایجاد کنید.

 .2سطح افقی قطعه را به عنوان صفحهی طراحی انتخاب کنید (.)New Sketch Plane
ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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3 .3با اس��تفاده از کلید میانبر  9به نمای صفحهی طراحی
بروید .اس��کچ زیر را ایج��اد و پس از تبدیل کردن آن
به پروفایل ،قیدگذاری و اندازهگذاری کنید (بین کمان
 R5و دایرهی  ∅20قید  Y Valueاعمال کنید).

7 .7نمایهه��ای  ExtrusionBlind 2و  ExtrusionThru1را
در صفحهی طراحی انتخاب کنید.
8 .8بعد از انتخاب نمایهها روی س��طح جانبی اس��توانهی
 ∅50کلیک کنید تا مرکز آرایه تعیین شود.
9 .9تنظیمات زیر را در پنجرهی  Patternانجام دهید.

4 .4با اس��تفاده از کلی��د میانبر  88به نم��ای ایزومتریک
بروید و با استفاده از دستور  Extrudeبا عملکرد Cut

پروفایل را  2میلیمتر به سمت پایین فرورفته کنید.

1010پنج��رهی  Patternرا  OKنمایی��د و ب��ا اس��تفاده از
5 .5در مرکز کمان  R5یک دایره به قطر  5میلیمتر ترسیم

آیک��ن  Toggle Shading/Wireframeدر ن��وار ابزار

و آن را به پروفایل تبدیل کنید .با اس��تفاده از دس��تور

 Mechanical Viewم��دل را در حالت س��ایهپردازی

 Extrudeبا عملکرد  Cutپروفایل را با حالت پایاندهی

مشاهده کنید.

 Throughبه س��مت پایین فرورفته کنید( .از دس��تور
 Holeنيز ميتوانيد براي اين سوراخ استفاده كنيد).

6 .6دس��تور  Placed Features >> Polar Patternرا از
منوی راستکلیک اجرا کنید.
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1111فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم
خود ارائه دهید.

دستورکار ﺷمارهی 6
آرایهی مﺤوری

( 60دقیقه)

قطعهی زیر را با اس��تفاده از آرایهی محوری مدلس��ازی
کنید.

ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

فیلم مراحل این دستورکار را در  CDمشاهده کنید
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مراحل ترسیﻢ
 .1اس��توانهای به قطر  150و به ارتفاع  1950میلیمتر با

 .8تنظیمات زیر را در پنجرهی  Patternانجام دهید.

استفاده از دستور  Extrudeایجاد کنید.
 .2دس��تور  Ucsرا اجرا و مختص��ات  0،0,150را تایپ
کنید .راستای محورها را نیز بپذیرید.
 .3دستور  New Sketch Planeرا اجرا و گزینهی Ucs
را انتخاب کنید.
 .4مس��تطیلی به ابعاد  1200×300ترسیم و بعد از تبدیل
آن به پروفایل به صورت زیر اندازهگذاری کنید (بین
ضلع عمودی و دایره قید  X Valueاعمال کنید).

 .5ب��ا اس��تفاده از دس��تور  Extrudeبا عملک��رد Join

 .9پنج��رهی  Patternرا  OKنمایی��د و ب��ا اس��تفاده از

پروفای��ل را به ان��دازهی  30میلیمتر به س��مت باال

آیک��ن  Toggle Shading/Wireframeدر نوار ابزار

برجسته کنید.

 Mechanical Viewمدل را در حالت س��ایهپردازی
مشاهده کنید.

 .6روی نمایهی  ExtrusionBlind2در مرورگر دسکتاپ
کلیک کنید و گزینهي  Pattern >> Axialرا انتخاب
کنید.
 .7س��طح جانبی استوانه را به عنوان محور آرایه انتخاب
کنید.
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 .10فای��ل را ذخیره کنی��د و برای ارزش��یابی به هنرآموز
محترم خود ارائه دهید.

عملیات روی نمایهها

کﭙی کردن نمایهها

هر نمایه دارای نام و آیکنی در مرورگر دسکتاپ است .برای

اس��تفاده کنیم .نمایهی کپی در صفح��هی طراحی جاری

ویرایش یک نمایه سادهترین روش دوبار کلیک کردن روی

درﺝ میش��ود .در حین اجرای دستور میتوانیم با استفاده

نام آن در مرورگر دسکتاپ است .از منوی راستکلیک روی

از چرخاندن و برعکس کردن ،آن را در موقعیت مناس��ب

نمایهها در مرورگر دسکتاپ نیز میتوانیم برای ویرایش نمایه

قرار دهیم.

ویرایش نمایهها

یا ویرایش اسکچ تشکیل دهندهی آن استفاده کنیم.

میتوانی��م از ی��ک نمایه در همان قطعه ی��ا قطعهی دیگر

ﻧﻜﺘﻪ

نمایهی اصلی ) (Baseرا نمیتوانیم کپی کنیم.

برای کپی کردن نمایهها از دستور Part >> Copy Feature

استفاده میکنیم.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

Select feature to be copied (from
any part):
Base feature cannot be used.

از منوی  Part >> Edit Featureنیز میتوانیم برای ویرایش
همزمان نمایه و اسکچ آن در صفحهی طراحی استفاده کنیم.
Enter an option [Sketch/surfCut/
Toolbody/select Feature] <select
Feature> :

ﻧﻜﺘﻪ

نمای��های ک��ه در ح��ال ویرای��ش باش��د در مرورگر
دس��کتاپ ب��ا رن��ﮓ زرد هایالیت میش��ود .بعد از
ویرایش نمای��ه برای
اعمال تغیی��رات باید
از دکم��هی تصویری
Updated Part

(

) در پایی��ن

مرورگر استفاده کنیم.

ترتیب مجدد نمایهها

نمایهها به همان ترتیبی که آنها را میس��ازیم در مرورگر
دسکتاپ قرار میگیرند ،اما گاهی الزم است این ترتیب را
تغییر دهیم .برای تغییر دادن ترتیب نمایهها از دستور Part

 >> Reorder Featureاس��تفاده میکنیم .با اجرای دستور
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ابت��دا نمایهای که میخواهی��م ترتی��ب آن را تغییر دهیم

 Suppressش��وند در صفحهی طراحی انتخاب میکنیم.

انتخاب میکنیم ،سپس نمایهی مقصد را انتخاب میکنیم.

این دستور دو گزینه نیز دارد:

مث ً
ال در شکل سمت راست ،نمایهی سوراخ قبل از نمایهی

◄  :By typeب��ا انتخاب ای��ن گزینه پنج��رهی تبادلی
 Suppress By typeظاهر میش��ود که در آن میتوان نوع

نگذاشته است .با تغییر ترتیب این دو نمایه سوراخ بلوک

نمایههای��ی را که میخواهیم  Suppressش��وند انتخاب

وسط را نیز خالی کرده است.

کنیم.

 Extrudeوسط ایجاد شده است ،بنابراین روی آن تﺄثیری

پنﻬان کردن نمایهها
Suppress Feature
Menu: Partð Feature suppression ð suppress
Feature

 Suppressکردن نمایهها

ب��رای خنثی کردن موقت اثر نمایهها از دس��تور >> Part

 Feature Suppression >> Suppress Featureاس��تفاده
میکنیم .با اس��تفاده از منوی راستکلیک روی نمایهها در
مرورگر دسکتاپ نیز میتوانیم آنها را  Suppressکنیم.
ﻧﻜﺘﻪ

آیکن نمایههایی که  Suppressمیشوند در مرورگر
دسکتاپ خاکستری میشود.

پس از اجرای دس��تور ،نمایههای��ی را که میخواهیم
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Tool bar: Part Modelingð suppress Feature
Rigth: Edit Featuresðsuppress Feature
Command: AMsUPPREssFEAT

Select a feature to suppress
or [By type/table]:

اگر بخواهیم نمایههایی را در قطعهی فعال Suppress

ان��واع مختل��ف نمایهه��ا در س��ه بخ��ش نمایهه��ای

کنیم گزینهی  Active Partرا انتخاب میکنیم .اما چنانچه

موضع��ی ) ،(Placed Featuresنمایهه��ای ترس��یمی

نیاز باشد که در تمام قطعات نمایههایی را  Suppressکنیم

)Features

کاری

باید گزینهی  All Local Partsرا انتخاب کنیم .با تیکزدن

) (Work Featuresقاب��ل انتخاب هس��تند .مث ً
ال با انتخاب

گزین��هی  All Except Base Featureهمهی نمایهها بجز

نمایهی  Holesاثر همهی سوراخها در مدل به صورت موقت

نمایهی اصلی  Suppressمیشوند.

خنثی میشود.

(Sketched

و

نمایهه��ای

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

◄  :tableب��ا انتخ��اب ای��ن گزینه پنجرهی تبادلی  Table Driven Setupظاهر میش��ود ک��ه از آن میتوانیم برای
ایجاد یک صفحه گس��تردهی جدید یا اس��تفاده از یک صفحه گستردهی موجود برای کنترل نمایههایی که میخواهیم
 Suppressشوند استفاده کنیم.

گزینههای دس��تور  Suppressبه صورت مس��تقل نیز

نمایهه��ای  Suppressش��ده در مرورگ��ر دس��کتاپ از

در منوی  Part >> Feature Suppressionقابل دس��ترس

دس��تورهای  Unsuppress Featureو Unsuppress By

هستند.

 typeدر من��وی  Part >> Feature Suppressionنی��ز

برای خارﺝ کردن نمایهها از حالت  Suppressعالوه

بر استفاده از گزینهی  Unsuppressدر منوی راست ِ
کلیک

میتوانیم استفاده کنیم.
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عملیات روی قطعات

مدلس��ازی قطع��ات ن��ام  TOOLBODY1و در محیط
مونتاژ نام  PART2پیشنهاد میشود.

ایجاد یک قطعهی جدید

برای ایجاد یک قطعهی جدید از دستور  New Partاستفاده
میکنیم .در محیط مونت��اژ میتوانیم قطعات مختلف یک
مجموعه را در یک فایل ایجاد کنیم.
البته باید توجه داش��ته باش��یم که همواره یکی از این
قطعات فعال است و میتوانیم روی آن کار کنیم.

ایجاد قطعهی جدید
New Part
Menu: PartðPartðNew Part

Tool bar: Part ModelingðNew Part

Rigth: New Part

Command: AMNEW

تبدیل مدلهای صلب اتوکد به قطعات جدید

مدلهای صلبی که در اتوکد س��اخته مي شوند پارامتریک

object or enter new
<TOOLBODY1>:
object or enter new
<PART2>:

Select an
part name
Select an
part name

نیس��ت اما در مکانیکال دس��کتاپ میتوانی��م از آنها در
ترکیب ب��ا قطعات پارامتریک اس��تفاده کنیم .برای تبدیل
مدله��ای صل��ب به یک قطع��هی جدید ابت��دا آن را در
محی��ط طراحی وارد میکنیم .برای ای��ن کار میتوانیم از
دستورهای ویندوزی  Cut، Copyو  Pasteدر منوی Edit

استفاده کنیم.
از دس��تور  New Partب��رای تبدی��ل مدلهای صلب
بعد از اجرای دس��تور باید نامی برای قطعه تایپ کنیم

اتوک��د به قطعهی جدید اس��تفاده میکنیم .پس از اجرای

یا نام پیشفرضی را که پیشنهاد میشود بپذیریم .در محیط

دستور مدل صلب مورد نظر را انتخاب و سپس نامی برای
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ﻧﻜﺘﻪ

قطعهی جدید تعیین کنیم.
این دستور از منوی Part >> Part >> Convert Solid

 >> New Partنیز قابل دسترس است.
چنانچه بیش از یک مدل صلب در اختیار داشته باشیم
میتوانیم از منوی >> Part >> Part >> Convert Solid

با کلیک کردن روی نام قطعات در مرورگر دسکتاپ
آن قطع��ه در صفحهی طراحی ب��ه صورت خطچین
برجسته میشود.

 Multiple Partsاس��تفاده کنیم .پس از اجرای این دستور
گزینههای زیر را در اختیار خواهیم داشت:
Enter an option [Local solids/
External references] <Local solids>:

◄  :Local solidsزمانی از این گزینه اس��تفاده میشود
که مدلهای صلب در صفحهی طراحی موجود باشد.
◄  :External referencesچنانچه از مدلهای صلب
ب��ه صورت مراجع خارجی اس��تفاده کرده باش��یم از این
گزینه استفاده میکنیم.
با استفاده از دستور Part >> Part >> Show Active

 Partنی��ز میتوانیم قطعهی فع��ال را در صفحهی طراحی
مشاهده کنیم.
برای فعال کردن یک قطعه کافی است در مرورگر دسکتاپ
روی آن دوبار کلیک کنیم یا منوی Part >> Part >> Activate

 Partرا بهکار ببریم و قطعهی مورد نظر را در صفحهی طراحی
انتخاب کنیم .برای مش��اهدهی صفحهی طراحی جاری نیز از
گزینهی  Sketchplaneدر همین دستور استفاده میکنیم.
Enter an option [Sketchplane/
Part] <Part>: S
Parametric

تعیین قطعهی فعال

همزمان نمیتوانیم بیش از یک قطعهی فعال داشته باشیم.
آیکن قطعهی فعال در مرورگر دسکتاپ به صورت پررنﮓ
(

) اس��ت ،در صورتی که قطع��ات غیرفعال به

صورت کم رنﮓ (

) نمایش داده میشود.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

بعد از نمای��ش صفحهی طراحی جاری به همراه
راس��تای محورها پارامتریک بودن ی��ا غیرپارامتریک
بودن آن صفحه نیز در خط فرمان اعالم میشود.
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ایجاد یک تصویر آینهای از قطعات

دس��تور اتوکدی  Mirrorب��رای ایجاد تصوی��ر آینهای از

◄  :Replace instancesای��ن گزینه موجب جایگزین
شدن تصویر آینهای قطعه با قطعهی انتخاب شده میشود

قطعات کارای��ی ندارد و برای این منظور باید از دس��تور

و قطعهی جدیدی ایجاد نمیشود.

 Mirror Partاستفاده کنیم.
ایجاد یک تصویر آینهای از قطعات
Mirror Part
Menu: PartðPartðMirror Part
Tool bar: Part ModelingðMirror Part
Rigth: PartðMirror Part
Command: AMMIRRoR
Select part to mirror:
Select planar face to mirror
about or [Line]:
Enter an option [Create new part/
Replace instances] <Create new
part>:
Enter new part name <PART2>:

بعد از اجرای دس��تور باید قطعهی م��ورد نظر را انتخاب

کنیم .سپس با انتخاب یک سطح تخت مدل صفحهی تقارن

را انتخاب کنیم .در این مرحله میتوانیم از گزینهی  Lineبرای
ترسیم محور تقارن در صفحهی طراحی جاری استفاده کنیم.

برای ایجاد تصویر آینهای دو گزینه در اختیار ما میگذارد:

◄  :Create new partایج��اد قطع��هی جدید .بعد از
انتخ��اب ای��ن گزینه باید ن��ام قطعه را تعیی��ن کنیم یا نام
پیشفرض  PART2را بپذیریم.
◄

ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

البته چنانچه در محیط  Part Modelingباشیم قطعهی

جدیدی ایجاد نمیشود و تصویر آینهای به صورت یک
قطعهی فرعی ) (Toolbodyافزوده میشود.
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تﻘسیﻢ یک قطعه به دو بخش

برای تقس��یم قطعهی جاری ب��ه دو بخش مجزا که هر کدام
یک قطعهی مستقل باشند از این دستور استفاده میکنیم .جدا
کنندهی دو قطعه میتواند یک خط جدا کننده )(Split Line

یک صفحهی کاری یا یکی از سطوح تخت قطعه باشد.
تﻘسیﻢ یک قطعه به دو بخش مجزا
Part Split
Menu: PartðPlaced Featuresð Part split

Tool bar: Part Modelingð Part split
Rigth: Placed Featuresð Part split
Command: AMPARTsPLIT
Select planar face, work plane, or
split line for split:

بعد از اجرای دس��تور باید عامل جدا کننده را انتخاب

بررسی مراحل مدلسازی یک قطعه

کنیم .س��پس تعیین کنیم که ک��دام بخش قطعه به قطعهی

برای کنترل ،بررس��ی و تصحیح خطاهای مدلس��ازی در

جدید تبدیل شود .در این مرحله باید نام قطعهی جدید را

روند تولید یک قطعه از دس��تور  Replayاستفاده میکنیم.

تعیین کنیم یا با زدن دکمهی اینتر نام پیشفرض PART2

با اس��تفاده از این دستور میتوانیم همهی مراحل مختلفی

را برای آن بپذیریم .پس از اجرای دستور ،قطعهی دوم در

ک��ه در ایج��اد قطعه اس��تفاده کردهایم مرحل��ه به مرحله

مرورگر دسکتاپ افزوده میشود.

مشاهده و بررسی کنیم.
بررسی مراحل مدلسازی یک قطعه
Replay
Menu: Partð Part ð Replay
Tool bar: Part Modelingð Feature Replay
Rigth: Part ð Rplay
Command: AMREPLAY
Select part to replay or <PART1>:
Enter an option [Display/Exit/
Next/Size/Truncate] <Next>:

بعد از اجرای دس��تور ،قطع��های را که میخواهیم مراحل
ساخت آن بررسی شود انتخاب میکنیم یا با زدن دکمهی
اینت��ر  PART1را انتخاب کنیم .س��پس ب��ا زدن اینترهای
پش��ت س��ر هم مراحل مختلف را در صفح��هی طراحی
مشاهده میکنیم.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

گزینههای این دستور عبارتاند از:
◄  :Displayنمایش قیود هندسی بین اجزای پروفایل
◄  :Exitخروﺝ از دستور

◄  :Nextمشاهدهی مرحلهی بعدی (گزینهی پیشفرض
که با زدن اینتر به صورت خودکار انتخاب میشود)
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◄ ◄ :Sizeتغییر اندازهی قیدهای هندسی

1 .1ایجاد پروفایل بسته Profile1

◄ ◄:Truncateحذفهمهیمراحلپسازمرحلهیجاری
◄ ◄ :Suppressپنه��ان ک��ردن هم��هی مراحل پس از

مرحلهی جاری

◄ ◄ :Unsuppressآزاد کردن همهی مراحل پنهانشده
مث ً
ال مراحل س��اخت قطعهی زی��ر را به صورت تصویری

2 .2برجسته کردن پروفایل ExtrusionBlind1

مشاهده میکنیم.

3 .3تغییر صفحهی طراحی Sketch Plane

4 .4ایجاد پروفایل بسته Profile2
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5 .5برجسته کردن پروفایل ExtrusionBlind2

9 .9ایجاد سوراخ جای پیچ سراستوانهای Hole1

6 .6تغییر صفحهی طراحی Sketch Plane

1010ایجاد سوراخ ساده Hole2

1111ایجاد خودکار محور کاری WorkAxis1
7 .7ایجاد پروفایل بسته Profile3

8 .8برجسته کردن پروفایل ExtrusionBlind3

 .12ایجاد آرایهی قطبی PolarPattern1
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تعیی��ن ج��رم و مش��خصات فیزیک��ی
قطعات
م��ا میتوانی��م از اب��زار  Mass Propertiesب��رای تعیین

تعیین جرم و مشخصات فیزیکی قطعات
Mass Properties
Menu:Partð Part ð Mass Properties

مشخصات فیزیکی قطعات مانند جرم و حجم و همچنین

Tool bar: Part Modeling ðMass Properties

اینرس��ی و  ...استفاده کنیم .برای این کار از دستور Mass

Rigth: Part ð Mass Properties

اطالع��ات فنی دیگ��ری مانند تعیی��ن مرکز ثق��ل ،ممان
 Propertiesاستفاده میکنیم.

Command: ammassprop

Select parts or subassemblies:

بعد از اجرای دستور باید قطعات یا زیرمجموعهها را انتخاب کنیم .آنگاه پنجرهی تبادلی Assembly Mass Properties
ظاهر میشود .این پنجره دارای دو زبانه است .در زبانهی  Setupتنظیمات مورد نظر را اعمال میکنیم و در زبانهی Results

نتایج را میبینیم.
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واحدهای ورودی در بخش  Input Unitsنمایش داده
میشود.
واحده��ای خروجی را میتوانیم با اس��تفاده از منوی
کرکرهای  Output Unitsانتخاب کنیم.
مب��دﺃ مختصات را برای تعیین ابعاد از منوی کرکرهای
 Coordinate Systemانتخاب میکنیم .گزینهی پیشفرض
 CGیا گرانیگاه و مرکز ثقل اس��ت ام��ا میتوانیم  Ucsیا
 Wcsرا نیز انتخاب کنیم.
می��زان دقت یا تعداد رقمهای اعش��اری برای نمایش
مش��خصات را از من��وی کرک��رهای Display Precision

انتخاب میکنیم.
در بخش  Part Listفهرس��تی از قطعات انتخابش��ده
نمایش داده میش��ود .به هر ی��ک از قطعات که میخواهیم

برای اختصاﺹ دادن یک متریال به یک قطعه ابتدا آن قطعه
را در فهرست قطعات انتخاب میکنیم و از بخش Materials

 Availableمتری��ال مورد نظر را ب��رای آن انتخاب میکنیم.
سپس دکمهی  Assign Materialرا کلیک میکنیم.
ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

برای افزودن یک متریال جدید و ویرایش متریالهای
قابل دس��ترس نیز از دکمهی  Edit Materialsاستفاده
میکنی��م .البته برای اف��زودن یک متری��ال جدید باید
همهی مشخصات آن در دسترس باشد.
پ��س از اعمال تنظیمات مورد نظ��ر در زبانهی Setup

به زبانهی  Resultsمیرویم و برای محاسبهی نتایج روی
دکمهی  Calculateکلیک میکنیم.

مشخصات آن را تعیین کنیم باید یک متریال اختصاﺹ داده

جرم و مشخصات فیزیکی قطعه نمایش داده میشود.

ش��ود .در بخش پایین این پنجره تعدادی از مواد متداول در

میتوانیم با دکم��هی  Export Resultsهمهی نتایج را در

صنعت مانند آلومینیم ،مس ،فوالد و غیره فهرست شده است.

یک فایل خارجی ذخیره کنیم.
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تنظیمات  Optionsدر بخش مدلسازی

با استفاده از دستور  Part Optionsمیتوانیم به زبانهی  AM: Partدسترسی پیدا کنیم که در آن گزینههای مربوط به محیط
مدلسازی نمايش داده شدهاست.

◄ ◄ :Sketch Settingمهمترین تنظیمات این زبانه در این بخش قرار دارد:

تنظیمات قیدها مانند قيدگذاري خودكار و تولرانس زاویه اعمال شود یا خیر )(Apply Constraint Rules؛
اشکاالت جزئی اسکچها هنگام تبدیل به پروفایل اصالح شود یا خیر )(Assume Rough Sketch؛
تولرانس زاویه را تعیین کنیم ) .(Angular Toleranceاین زاویه مقدار خطای مجاز خطوط نس��بت به راس��تای افقی یا

عمودی را تعیین میکند؛
نوع خط اس��کچ را مش��خص کنی��م ) .(Apply to Linetypeاعمال هر نوع خطی به جز ن��وع خط ممتد موجب نادیده
گرفتن آن موضوعات در هنگام تبدیل به پروفایل میشود؛
و اندازهی قیدهای هندسی را تعیین کنیم ).(Constraint Size
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ارزﺷیابی پایانی
◄ نظری
 .1در مکانیکال دسکتاپ برای شیبدار کردن وجوه یا دیوارههای مدل از چه دستوری استفاده میکنیم.
الف) Split Face

ب) Face Draft

ﺝ) Draft Plane

د) Reclaim

 Draft Angle .2یا  ...........................................شیب مالیمی است که به دیوارههای قطعه میدهند تا بهراحتی از قالب
بیرون بیاید.
 .3پوسته یا  Shellرا تعریف کنید.
 .4جهت و راستای افزایش ضخامت پوسته در دستور  Shellرا چگونه تعیین میکنیم؟
 .5کاربرد ایجاد دندهی پیچ یا حدیده و قالویز کردن سطوح داخلی و خارجی یک استوانه چیست؟
 .6گزینهی  Starting Offsetدر دستور  Threadچه کاربردی دارد؟
 .7برای تقسیم وجوه مدل از چه دستوری استفاده میکنیم؟
ب) Face Draft

الف) Face Split

د) Split Line

ﺝ) Part Split

 .8خط جدا کننده را تعریف کنید.
 .9دستور ایجاد خط جدا کننده چیست؟
 .10از چه دستوری برای تقسیم یک مدل به دو بخش مختلف استفاده میکنیم؟
الف) Face Split

ب) Face Draft

ﺝ) Part Split

د) Split Line

 .11انواع آرایه را در مکانیکال دسکتاپ نام ببرید.
 .12دکمهی تصویری

در آرایهی ماتریسی چه کاربردی دارد.

 .13فاصلهی بین دو ردیف را در آرایهی ماتریسی چگونه تعیین میکنیم؟
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 .14چنانچه الزم باشد برخی از کپیها در آرایه حذف شود از چه گزینهای استفاده میکنیم؟
 .15برای حذف نمایههایی که به اشتباه انتخاب کردهایم در آرایه چگونه عمل میکنیم؟
 .16دکمهی تصویری

در آرایهی قطبی چه کاربردی دارد.

 .17دکمهی تصویری

در آرایهی محوری چه کاربردی دارد.

 .18ایجاد قطعهی جدید در محیط مدلسازی قطعات چه تفاوتی با محیط مونتاژ دارد؟
 .19برای تبدیل مدلهای صلب اتوکد به قطعات جدید در مکانیکال دسکتاپ چگونه عمل میکنیم؟
 .20چگونه متوجه میشویم که کدام قطعه فعال است؟
 .21برای کپی کردن نمایهها از چه دستوری استفاده میکنیم؟
 .22چگونه میتوانیم ترتیب نمایهها را تغییر دهیم؟
 .23چگونه متوجه میشویم که کدام نمایه متوقف شده است؟
 .24چگونه میتوانیم نمایههای  Suppressشده را آزاد کنیم؟
 .25دستور  Replayچه کاربردی دارد؟
 .26ابزار  Mass Propertiesدر مکانیکال دسکتاپ چه تفاوتی با همین ابزار در اتوکد دارد؟
 .27چگونه میتوانیم یک متریال خاﺹ را به یک قطعه نسبت دهیم؟
 .28انواع آرایه را در مکانیکال دسکتاپ نام ببرید.
ب) آرایهی محوری

الف) آرایهی ماتریسی

د) همهی موارد

ﺝ) آرایهی قطبی

 .29در آرایهی ماتریس��ی  ............................را در فیلد  Instancesو فاصلهی بین دو س��تون را در فیلد ...........................
وارد میکنیم.
 .30از کدام گزینه برای تعیین زاویهی بین دو عضو در آرایههای قطبی و محوری استفاده میکنیم؟
الف)

ب)

ﺝ)

د)

 .31از چه موضوعهایی میتوانیم به عنوان مرکز در آرایهی محوری استفاده کنیم؟
الف) نقطهی کاری
ﺝ) لبه یا سطح جانبی یک استوانه

ب) محور کاری
د) همهی موارد

 .32کدام نمایه را نمیتوانیم کپی کنیم؟
الف) نمایهی اصلی
ﺝ) نمایههای ترسیمی
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ب) نمایهی سوراخ
د) هیچکدام

◄ ◄عملی

 .1ابتدا قطعهی زیر را به صورت توپر مدلسازی کنید .سپس با استفاده از دستور  Shellبخش فوقانی آن را به ضخامت 2

میلیمتر توخالی نمایید .کف قطعه باید توپر باشد (ضخامت  10میلیمتر) 90( .دقیقه)
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 .2پیچ سراستوانهای آلنی  M24زیر را مدلسازی کنید و سپس با استفاده از دستور  Treadeرزوهي آن را ایجاد نمایید 60( .دقیقه)

 .3ابتدا اکسترود صلیبی روی یکی از سطوح شیبدار ایجاد کنید .سپس با استفاده از کپی کردن نمایهها آن را در سطح دیگر
کپی نمایید 60( .دقیقه)
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 .4قطعهی زیر را با استفاده از نمایههای ترسیمی و آرایهی قطبی مدلسازی کنید 90( .دقیقه)
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 .5ابتدا با اس��تفاده از دس��تور  Sweepقطعهی مارپیچ زیر را مدلسازی کنید و سپس با استفاده از آرایهی محوری تعداد 24
سوراخ  ∅6را در قطعه ایجاد کنید 90( .دقیقه)
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 .6سطوح نشانداده شده در قطعهی زیر را  10درجه به سمت داخل شیبدار کنید 30( .دقیقه)

 .7مدل زیر را با استفاده از دستور  Shellو با ضخامتهای نشانداده شده توخالی کنید 30( .دقیقه)
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 .8قطعهی زیر را بعد از مدلس��ازی با اس��تفاده از دستور  Face Draftبا مشخصات نشانداده شده شیبدار کنید 30( .دقیقه)

 .9با استفاده از یک جدا کنندهی مناسب در دستور  Part Splitاستوانه را از مخروط در قطعهی زیر جدا و به یک قطعهی
جدید تبدیل کنید 30( .دقیقه)
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 .10با استفاده از آرایهی ماتریسی سوراخها را در قطعهی زیر ایجاد کنید 30( .دقیقه)

 .11با استفاده از آرایهی قطبی قطعهی زیر را مدلسازی کنید 60( .دقیقه)
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عابد.1388 ،
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5 .5مرجع کامل قطعات استاندارد ،محمد رضا عباسی ،تهران ،سهادانش.1385 ،
6 .6نقشهکشی صنعتی ،اتو باوک و دیگران ،ترجمهی عبداهلل ولینژاد و محمد نصیری نیا ،تهران ،طراح.1379 ،
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