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 فصل اول

 CATIAمعرفی نرم افزار 

 ساخت یک نرم افزار فرانسوی ((CATIA Computer Aided Three-dimensional Interactive Applicationنرم افزار 

 Avions Marcel Dassaultتوسط شرکت هواپیمایی فرانسوی  1977از سال   کهاست )داسو سیستمز(   Dassault Systems شرکت

کم پایش به خیلی از ی یک جت جنگنده به نام میراژ استفاده شد و بعدها کماین نرم افزار اولین بار برای توسعه به صنعت معرفی گردید.

را به عنوان نرم افزار اصلی مدلسازی سه بعدی انتخاب  2atia vCشرکت بوئینگ نرم افزار  1984سال  .چک باز شدهای بزرگ و کوشرکت

برای طراحی   General Dynamics Electric Boat Corpشرکت 1990کرده و بزرگ ترین استفاده کننده این نرم افزار شد. سال 

  2001این نرم افزار قدرتمند منتشر شد که از سال  V5نسخه  1998ار استفاده کرد . از سال زیر دریایی نیروی دریایی امریکا از این نرم افز

، ساخت و احیطرافزارهای حوزه این نرم افزار قابلیت های مختلفی دارد و یکی از جامع ترین نرمقابل نصب شد.  XPبرروی ویندوز 

 می باشد. تحلیل

 از: محیط های اصلی این نرم افزار جامع عبارتند

  برای مدل کردن قطعات توپر ،قرار دارد Mechanical Design سازی: این قسمت که در زیر مجموعه ماژولهای مدلمحیط -1

(Solid)  کاریهای ورقمجموعه مونتاژی و طراحی قالب و طراحی مدل و (Sheetmetal)گذاری و کشی صنعتی، تلرانس، نقشه… 

 .شودمی استفاده

قسمت عالوه بر ساخت سطوح پیچیده قابلیت انجام مدلسازی روی ابر نقاط و فایلهای حاصل از اسکن سه  سازی سطوح: اینمدل -2

 .بعدی را نیز دارا است

کاری مورد نیاز برای تهیه قطعه توان عملیات ماشینکاری میکاری: پس از ساخت مدل به کمک قابلیتهای محیط ماشینمحیط ماشین -3

 .کاری را به صورت متحرک )انیمیشن( مشاهده کنیدتعریف کرده و هر مرحله از ماشین مدل شده از روی قطعه خام را

افزار را تحلیل های مونتاژی ساخته شده در این نرمتوانید قطعات و مدلمحیط تحلیل المان محدود: به کمک قابلیتهای این محیط می -4

 .آورد تبدس هاآن در را …کرده و مواردی مانند تغییرشکل، توزیع تنش و 

توانید پس از تعریف اتصاالت بین اجزای مختلف مکانیزم حرکت می Catia افزارطراحی و تحلیل مکانیزمها: به کمک این قابلیت از نرم -5

 .مکانیزم را مشاهده کرده و آن را تحلیل کنید
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ه از یک محیط کاری به محیط کاری دیگر منتقل دهد به راحتی کافزار این است که به کاربر اجازه میهای این نرمترین قابلیتیکی از مهم

توان در از یک ابر نقاط اسکن تهیه کردید به راحتی می Digitized Shape Editor گردد. به عنوان مثال شما پس از این که در محیط

 .تهیه کنید Surface از آن Free Style یا Generative Shape Design محیط

افزارهای مناسب  ذخیره گردد نرم STL ای پرینت سه بعدی قطعات هم استفاده کرد.چنانچه فایلی با فرمتاز این نرم افزار می توان بر

 .می توانند قطعه را پرینت کنند Cura و یا Simplify3D پرینت سه بعدی مانند

 مقایسه نرم افزار کتیا و سالیدورکز:

لی نرم افزار کتیا ست که به مراتب نسبت به کتیا ارزان تر می باشد. ودیگر محصول شرکت فرانسوی داسو سیستمز نرم افزار سالیدورکز ا

دارد. این نرم  به دلیل جامع بودن و عدم نیاز به نصب پالگین )افزونه( در کشورهایی که کپی رایت رعایت نمی شود محبوبیت بیشتری

شرکت های استفاده  ها مخاطب بیشتری دارد. در عکس زیرافزار در ایران به دلیل عدم نیاز به خرید نسخه اورجینال نسبت به سایر کشور 

 کننده از این دو محصول قدرتمند نمایش داده شده است:

 

 

 مقایسه کتیا با زیمنس ان ایکس:

 که با 2002ال با نام یونیگرافیکز شروع به کار کرده ولی تا قبل از س 1960که از سال یگر کتیا ساخت کشور آلمان بوده رقیب قدرتمند د

ر صنعت د Siemens NXبا نام تجاری  2002شرکت زیمنس همکاری تجاری را آغاز کند، به موفقیت چندانی نسبت به کتیا نرسید. ولی از 

ناسبی نداشته و رقیبی جدی برای کتیا محسوب گردید. این نرم افزار هنوز در ایران منبع م  NX9با رونمایی از  2013و از سال ظاهر شده 

ر مقایسه بین ه قرارگرفته است، ولی در سال های آینده بعید نیست که محبوبت کتیا را نظر کاربران تغییر دهد. جدول زیکمتر مورد توج

 استفاده کنندگان شرکتی کتیا و زیمنس ان ایکس است.
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 شروع کار با کتیا:

ده می محیط های مختلفی را مشاه ، کنیم کلیک می Startمنوی شده باشد  زمانی که روی به صورت کامل و جامع نصب اگر نرم افزار 

  :  کنیم از جمله
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 Mechanical Designاهیچه : تمامی طراحی های مربوط به قطعه ، مونتاژ ، طراحی جوش ، طراحی استراکچر ، طراحی قالب ، طراحی م

 می شود.نیز گفته  CADبه این ماژول  ریخته گری ، طراحی کامپوزیت و ... در این ماژول قراردارند.

Shape ژول مکانیکال دیزاین قابلیت طراحی ندارند در ماژولما: قطعاتی که در Shape  ات معمواًل امکان طراحی پیدا می کند. این قطع

های شیپ  هندسه متفاوتی داشته و دارای سطوح پیچیده می باشند. برای طراحی این گونه قطعات باید ابتدا سطوح پیچیده توسط ماژول

 و پس از آن با ابزار های مکانیکال دیزاین به آن حجم داده شود. ساخته شده

Analysis  & simulation:  ستفاده ااز این ماژول برای تحلیل قطعات و مجموعه های مونتاژی طراحی شده در ماژول مکانیکال دیزاین

 CAEماژول  به این مبتدی تر می باشد.اده تر و س Abaqusمی شود. محیط های تحلیل شبیه به نرم افزار آباکوس بوده ولی به مراتب از 

 گفته می شود.

PlanLayeut: محیط می  از این ماژول استفاده می شود که معمواًل مهندسان صنایع مهم ترین استفاده کننده این برای طراحی کارخانه

 باشند.

Machiningاژول های مرین اولویت ها می باشد. این نرم افزار و تولید کنندگان از مهم ت : ماشین کاری برای رشته های ساخت و تولید

ماید. به این نماشین کاری قدرتمندی دارد و می تواند برای دستگاه های سی ان سی کد مسیر و تعویض ابزار و نوع ماشین کاری را ایجاد 

 می باشد. SolidCAMو  Powermill  ،MasterCAMنیز گفته می شود که معادل نرم افزارهایی نظیر  CAMماژول از کتیا 
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Digital Mockup :از این ماژول ها جهت متحرک سازی ، ایجاد مکانیزم ، ایجاد انیمیشن مونتاژ و دمونتاژ استفاده می شود.  

Equipment Systems :.از این ماژول ها به عنوان طراحی سیستم های تاسیسات صنعتی و ساختمانی استفاده می شود 

Ergonomics Design :  ه مورد ز این ماژول برای طراحی فاکتور های انسانی و شبیه سازی حرکت های بدن انسان استفاده می شود کا

 کاربرد مهندسی پزشکی قرارمی گیرد.

ندرگیری رد که شامل ماژول هایی ذکر شده و زیر مجموعه ها و هم چنین ماژول های دار ماژول 100حدود  V5 R21نسخه نرم افزار کتیا 

 ویسی و مباحث ریاضی و سایر می باشد.و فرمول ن
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 دومفصل 

 : (Sketch)محیط ترسیم ابتدایی 

ک حجم از ماژول ابتدایی ترین محیط برای ترسیم و اندازه گذاری محیط اسکچ است و به ندرت می شود برای ایجاد ی Catiaافزاردر نرم

 ازیم.می پرد کامل محیط اسکچبه آموزش  قسمتدر این  استفاده نشود. Sketch)محیط( 

توان  امه استفاده نمود یا میبرن Start توان از منویبرای این کار می . تعریف کنیم Part ابتدا باید یک Sketch برای وارد شدن به محیط

  از کلید ترکیبی زیر وارد محیط پارت استفاده نمود:

CTRL+N >>New>>Part>>Enter 

 

 موارد زیر می باشد:باز شده که شامل  New Partزدن دستور باال یک  با
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Enter part name  :در این قسمت وارد می شود. نام قطعه  

Enable Hybrid Design   : راحی طو... در یک درخت  ورت ترکیبی از نقطه، کرو، حجم هاگزینه را فعال کنیم طراحی به ص اگر این

 توضیح داده می شود. Shape قرار داردکه بقیه گزینه ها در محیط

 .ه دیگر مربوط به تفکیک المان های کمکی )نقطه، خط ، صفحه و منحنی و سطوح ( از حجم ها در درخت طراحی می باشد دو گزین

 :DO not Show with dialog at start upرد محیط می دهد و مستقیما واناین پنجره را دیگر به ما نشان  ،ا فعال کردن این گزینهب

 می شود.

نوار  را انتخاب کرده و از(xy,yz,zx)می توان از نمودار درختی یک صفحه   Sketchورود به محیط جهتکردن این پنجره،  OKپس از 

 انتخاب کرده و وارد محیط می شویم .را  گزینه اول sketcherابزار

 

 : Sketchتعریف 

ندسه هدهد این طرح ها مشخصات  طرحی است دو بعدی از مدل مورد نظر دارای اندازه که یک نمای خاص از آن را تحت تاثیر قرار می

یله دستورات و باید به وس را نمی توان بر سطح منحنی رسم نمود( Sketch )یک دو بعدی را دارند یعنی دارای ارتفاع صفر و مسطح هستند

 سه بعدی ساز در محیط های مربوطه تبدیل به عناصر سه بعدی گردند.

 Sketchاده ازافزارهای مشابه می باشد و اولین قدم در مدلسازی موفق استفافزار و نرمپایه ایجاد مدل در این نرم Sketch  صحیح و مناسب

 می باشد.

Sketch   در محیط متفاوتیهای part برای دستورات گوناگون به کار می روند که شرایط هر یک در بخش مربوطه بررسی می شود.  

 

Sketch صحیح: 

بزار و ادومین قدم شناخت کامل  .م است بدانیم که باید آن را روی چه صفحه ای رسم کنیمدرست رسم شود الز Sketch برای اینکه یک

ری به معنی )قیدگذا گذاری صحیح و مناسب است که باید به دقت انجام گیرد قیدموضوع سوم اندازه گذاری و  .استفاده به جا از آنهاست

 است(. Sketch مشخص کردن رابطه بین عناصر سازنده

Sketch ناسبم: 
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باعث می شود با استفاده از عناصر  ،اگر زاویه دید مناسب را در نظر بگیریم .به معنی ایجاد طرحی است که بتواند ما را به هدف نزدیک نماید

یم را ایجاد کنیم به راحتی قادر به ایجاد مدل نخواه صحیح ومناسب(Sketchاگر نتوانیم چنین طرحی ) .کمتر مدل مورد نظر را ایجاد کنید

 بود.

 
 نمونه ای از یک اسکچ صحیح ومناسب

توانیم ابزارها را به راحتی جابجا کنیم و به صورت سفارشی آنها ابزارهای موجود در محیط کتیا به صورت شناور می باشند و ما می: نکته

 .ابجا نمود جار ابزار را در محیط را تنظیم کنید برای جابجا کردن نوار ابزار ها با گرفتن خط جدا شونده نوار ابزارها می توان نو

 

 :برای اینکه این نوار ابزارها به حالت پیش فرض برگردد مراحل زیر را انجام داده

Tools>>Customize>>Tool bars>>Restore all contents>>OK>> 

 نوار ابزارها به حالت اولیه برمی گردد.Restore position سپس با زدن گزینه 

 .وان در تمام محیط های کتیا انجام دادترا می فرماناین 

 

 اجزای ظاهری نرم افزار:

 تمامی ماژول ها )محیط( جدا از نوار ابزارها سه المان مشترک دارند:

  که به آن وسط صفحه سرمه ای رنگ قرارداردکه مربع وسط Orgin )گویند )صفروصفر. 
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   قطب نما که به آن قراردارد در باالی محیط سمت راستالمانی((Compass.گویند 

 شود که به صورت مفصل توضیح در سمت چپ یک نمودار درختی که تمام کارهایی که انجام می دهیم در نمودار درختی ضبط می

 که به آن درخت طراحی نیز گفته می شود. داده می شود

 

Origin  : 

 .آن را حرکت داده و جابجا کنیم ،)غلتک وسط( توانید آن را با گرفتن اسکرول موس می وقابل جابجایی می باشد 

 

 : نمودار درختی

ه کرده اهدرا مش (xy, yz, zx) صفحاتویکی از مهمترین اجزاء نرم افزار نمودار درختی می باشد در درخت طراحی یک شاخه می بینیم 

 م.بینیراحی شده را میمجموعه های طروی آن تمام زیر +  که با زدن Part Bodyقسمت هم چنین  .می باشد )کمکی(که صفحات مرجع

 کرد.Zoom out و Zoom in و حرکت دادن اسکرول موس آن را  ctrlتوانیم با گرفتنبرای حرکت دادن نمودار درختی می

 

 Fit صفحه مات شده و با زدن گزینه اگر نمودار درختی خیلی کوچک بود که قابل دیدن نبود می تونیم با کلیک بر روی : نکته

All inر ابزارکه در نواViewبا نگه داشتن اسکرول . هم چنین حالت اولیه برمیگردد می باشد آن را به حالت اولیه برگردانیم و با زدن

 این کار توصیه نمیشود. درخت طراحی را جابجا کرده و آن را در محیط حرکت داد ولیتوان  می موس

 نهگزی View منوی این کار را می توان از طریق هم چنین  .کرد  Hide/Showنمودار درختیصفحه کلید می توان   F3با زدن کلید 

Specification .انجام داد 
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 ComPass) قطب نما( : 

دایره ربع و با گرفتن قسمت  توانیم آن را جابجا نموده و در این راستا حرکت دهیممیy  می توانیم صفحات را جابجا نموده و با گرفتن مثالً

 .بدهیم Rotate توانیمآن می

 .می توانیم تغییر موقعیت دهیمو انتخاب یکی از گزینه ها با گرفتن کلید های جهت دار کیبورد 

 .آن را عمود بر صفحه کرد  Viewدر نوار ابزار (Normal to view) اگر صفحه ما چرخیده بود میتوانیم با انتخاب گزینه نکته:

 نوار ابزارهای محیط اسکچ:

 شامل موارد زیر می باشدکه به صورت مفصل توضیح می دهیم. Sketchر محیط نوار ابزار های اصلی موجود د

 

یا به  آن را فراخوانی کرده با کلیک راست کردن بر روی محیط که ابزار ها موجود می باشد می توان اگر ابزاری حذف شده باشد :نکته

Customize برویم. 

ونوار ابزار را حرکت داده تا به  Shiftباگرفتن گزینه  ،وریمآدرVerticalیا  Horizontalنوار ابزارها را به صورت  منکته :  اگر بخواهی

 د.ندر بیای افقی یا عمودیصورت 

 :  Sketch Toolsنوار ابزار 
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هستند آیکن سوم عناصر را از حالت بندی صفحه اسکچ  دو آیکن آن مربوط به شبکه آیکن است :پنج در حالت عادی شامل 

باشند که  دو آیکون آخری مربوط به قید گذاری می در می آورد. (Standard)کمکی به حالت و اصلی   (Constructional)ساختاری

 .در هر مورد هر یک از آن به جای خود صحبت خواهیم کرد

توان به جای یمثالً در مورد مستطیل م اضافه میشوند، Sketch Tools های مربوط به آن نرم افزارOption  هرگاه دستوری رافعال کنیم

استفاده  Tab برای جابجایی بین گزینه ها میتوان از کلید تعیین آن در صفحه نمایش در همین نوار ابزار و مختصات آن را مشخص نماییم

 نمود.

 

 : (Grid) شبکه ترسیم

 10mm*10mmن شبکه می شویم یک شبکه شطرنجی در صفحه ظاهر می گردد که اندازه کوچکترین خانه ای Sketchوقتی وارد محیط 

ط به نمایش دو آیکون کنترلی برای شبکه وجود دارد که یکی مربو Sketch Toolsاست همانطور که پیش از این اشاره شد در نوار ابزار 

قطه شروع وقتی این آیکن فعال باشد ن می باشد. Snap to Pointبه بعد موجود می باشد و آیکون دوم  2017که در ورژن های  3Dشبکه 

اندازه نیز به  و تغییرmm 10پایان تمامی عناصر ترسیمی روی شبکه قرار می گیرد در اندازه کوچکترین عنصر قابل ترسیم) غیر از نقطه(  و

 ردد.می باشد و اگر بخواهیم نقطه شروع عنصر یا انتهای آن روی شبکه نباشد بهتر است یا آیکن  غیر فعال گ 10mmهمان اندازه

  :ازمسیر زیر استفاده می کنیمGrid  برای تغییر تنظیمات

Tool>>option>>Mechanical Design>>Sketcher 

 

 ازدستور زیر استفاده کرده : اولیهبه تنظیمات  optionتغییرات ایجاد شده در نکته : برای برگرداندن 
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Tool>>option>>Resets parameters Values to default ones 

 لت اول را انتخاب می کنیم بازشده حاResetسپس یک پنجره 

 

 :   ایجاد خطوط کمکی )ندید(construction/Standard Elementابزار 

تخاب آن در زمان طراحی بعضی از خطوط یا منحنی ها ممکن است اصلی نبوده و فقط به اندازه گذاری کمک می کنند ، که با کلیک و ان

 د.المان را کمکی کرد و با انتخاب مجدد از کمکی به اصلی تبدیل نمو المان )نارنجی شدن( و انتخاب این گزینه می توان آن

 :(Geometrical and Constructional elementsعناصر هندسی و ساختاری)

ه برا می توان  Sketchدرواقع عناصر. های (سه بعدی نقش ندارندfeatureدرایجاد ترکیبات )  Sketchه ندهمه ی عناصر تشکیل ده

 :تقسیم نموددودسته ی اصلی 

(که دسته اول به صورت پیش فرض با constructional elementعناصر ساختاری ) (وgeometrical elementsعناصر هندسی )

ز عناصر عناصر هندسی ترکیب سه بعدی را ایجاد می کنند ا  .شود خطوط پررنگ ودسته دوم با خط چین های کم رنگ تر نمایش داده می

 شود . ورد نظر استفاده میمهندسی  ساختاری برای ایجاد شکل

ت نمائید ولی مربوط به ترکیب سه  بعدی را رعای Sketchبنابراین قسمت هایی که با استفاده از عناصر هندسی رسم شده اند باید قوانین 

 .فاده کنیم طراحی است کمک بهبرای  ن هاآاین محدودیت برای عناصر ساختاری وجودندارد وبه همین علت است که می توانیم از

ناصر مورد بدین صورت که عنصر یا ع. استفاده کنیم sketch tools یکن سوم درآبرای تبدیل این دونوع عنصر به یکدیگر می توانیم از 

 نه گزی باز شدهیکن کلیک می کنیم .راه دیگر این است که بر عنصر دبل کلیک کنیم در پنجره این آ بر و انتخاب نموده نظر را

Constructional element  .را تیک دار نماییم 
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 Profile: نوار ابزار 

 است:حالت 3دارای  ومی باشد  یترسیم هایجامع ترین ابزار ازاین ابزار  :profileابزار 

 )خط( : ترسیم خط که می توانیم اشکال موردنظرمان را بکشیمLine:حالت اول  

.  

رای ب  sketch toolsدر نوار ابزارهفتم  تعریف کرده سپس بافعال کردن گزینه  Line: دراین حالت باید یک Tangent Arc: حالت دوم

یک چپ نگه داشتن کل وبا Lineبه صورت مماس می توانیم بعداز ایجاد   Arcبه صورت مماسی ایجاد می کند.)برای ایجاد  arcما یک 

 ن را به یک سمت حرکت می دهیم .آموس 

 

استفاده  اب sketch toolsدر نوار ابزار  هشتم هینانتخاب کردن گز با Lineن حالت بعدازایجاد یک: در ایThree Arc Point :حالت سوم

 وبه صورت نقطه ای می باشد.نبوده ایجاد می کند که به صورت مماس   Arcنقطه یک  3از

 

شیده و در اطراف شکل کجعبه یک  به صورت و کشیدن ماوس وسابرای پاک کردن تعداد خطوط میتوانیم با نگه داشتن کلید چپ م نکته :

 ن را حذف کنیم. آروی کیبورد رب Deleteد  لیبازدن ک

 :Predefined Profileنوار ابزار

 ماده را ایجاد کند. آمی باشد که می تواند انواع مستطیل و مربع یا شکل های  Profileزیر مجموعه نوارابزار
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Rectangle  : 

نوار  VوHگزینهدرج عدد می توان با س مستطیل را تعیین کرده و ترسیم انجام می شود. هم چنین با کلیک کردن و کشیدن ماوس دو را

  کرد.مختصات یک مستطیل ایجاد با استفاده از sketch toolsابزار

Oriented Rectangle   : 

 م می شود.انجاترسیم مستطیل به صورت زاویه ای  باشند که ضلع ها با هم عمودبه طوریسه نقطه  نبا گرفت

 : Parallelogram  

  .که زاویه آن را میتوان به صورت دلخواه وارد کردمتوازی االضالع دستور ترسیم 

Elongated Hole : 

این دستور را اجرا  یک شعاع می توانوقطه شروع و پایان شود با انتخاب یک نن لوبیایی گفته میآدر صنعت به  دستور ترسیم شیار مستقیم   

  رد.ک

 : Cylindrical Elongated Hole    

 رد.کوارد  را مان می زند و می توان شعاعکبه گونه ای می باشد که یک نقطه مرکز انتخاب کرده سپس یک ترسیم شیاردوار  دستور 

:Key Hole Profile      

ییر جای شعاع ها با تغاب کرده سپس نقطه پایان را انتخپس از آن نقطه شروع اول و  شکلبرای رسم این  :کلیدیسوراخ دستور ترسیم 

  ایجاد می گردد. ماوس

Polygon: 

 انجام می گیرد.شعاع تعیین سپس و  یک نقطه مرکزبا انتخاب  ایجاد شش ضلعی  

Centered Rectangle: 

 به صورت متقارن ترسیم می شود. مستطیل از مرکز با اجرای این دستور

Centered Parallelogram : 

 دو وط دو بهخصوصیات این دستور این است که خط به صورت متقارن ترسیم می شود. متوازی االضالع از مرکز ین دستوربا اجرای ا 

 موازی اند و اگر خطوط را ادامه دهیم به نقطه مرکز متوازی االضالع می رسد.

 برای استفاده از این دستور بایستی دو خط باید ابتدا رسم شود. :نکته 
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 : Profileزیر مجموعه نوارابزار Circle نوار ابزار 

 

  :Circle ایجاد دایره توسط مرکز و شعاعبرای 

    : ThreePointCircleرسیم دایره توسط سه نقطه روی محیط آنبرای ت 

 .به شرط آنکه در یک خط قرار نگرفته باشند کردمیتوان از چند نقطه برای رسم این دستور استفاده  : نکته

    : Circle Using Coordinatesرسیم دایره توسط ورود مختصات مرکز و شعاعبرای ت 

ختصات یک شعاع و م )کارتزین( Cartesianباز می شود که در بخش  Circle Definitionدر هنگام اجرای این دستور پنجره  :نکته 

 باید وارد کرد.)قطبی( شعاع و زاویه را  Polarنقطه)مرکز دایره( و در بخش 

 

 

 
Hصله افقی      :فاVفاصله عمودی: :Radius       شعاع 
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:Radius              شعاعAngleزاویه: 

 

   :Tri_Tangent Circle با سه شکل دیگر ماسرسم دایره به صورت مبرای 

    : Three Point Arc رسیم کمان توسط نقطه شروع نقطه پایانی و نقطه روی محیط آنبرای ت 

Three Point Arc starting with Limits: 

 رسیم کمان توسط نقطه شروع نقطه پایان و یک نقطه روی محیط آنبرای ت

 انتخاب می شود. نقطه روی محیط و نقطه پایان ،نقطه شروع به ترتیب بوده و در این دستور ترتیب اجرا مهم نکته:

  :Arc  با تعیین مرکز و شعاع مشابه پرگاررسم کمان برای  

 : Profileزیر مجموعه نوار ابزارSpline نوار ابزار 

 

Spline: 
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 عبوردست آزاد می باشد که بر مبنای نقطه گذاری و با منحنی یا رسم Splineابزار Profileیکی دیگر از ابزارهای خاص در مجموعه 

با تنظیم محل نقاط می  .تیز( استهای در تمام طول مسیر خود پیوسته و مشتق پذیر )بدون گوشه Spline می باشد.منحنی از تمام نقاط 

 کرد.توان هر نوع منحنی را رسم 

Connect: 

بر روی آن  با دبل کلیک کردن به یکدیگر به صورت مشتق پذیر و بدون گوشه تیز از این ابزار استفاده می گردد. Spilneاتصال دو جهت 

دارای  این کشیدگی .کشیدگی را تغییر داد می توان میزان  Tension و میزان کشیدگی را تنظیم نمود. با تنظیم توان آن را ویرایش کردهمی

 .)مشتق پذیری زیاد( می باشد Curvature)مماس(، Tangency) نقطه به نقطه(، Point-pointسه حالت

 

 : Profileزیر مجموعه نوارابزار Conicنوار ابزار 

 

      : Ellipeseترسیم بیضی 

   :  Parabola by focusم منحنی سهمویترسی 

 گردد. یک نقطه شروع و پایان انتخاب می شده ویک راس انتخاب جهت ترسیم 

 : Hyper bola by focusترسیم منحنی هذلولی 

 .می باشد دارای دو کانون و دو مجانب

Conic    ترسیم یک منحنی کنیک 

 ،های خورشیدی دیش ن مثال از این منحنی ها می توان در ترسیم. به عنوارود هر کدام از این توابع در یک قسمت از صنعت به کار می نکته:

 .کاسه های چراغ و اتاق های صوتی می توان استفاده نمود

 

 :Profileزیر مجموعه نوار ابزار  Lineنوار ابزار
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 :Lineترسیم یک خط مستقیم 

 می توانیم خط را در دو طرف اعمال کنیم Symmetrical extensionبا زدن گزینه  

  :Infinite lineترسیم یک خط مستقیم به صورت نامحدود 

  : Bi_Tangent lineترسیم خط مماس بر دو شکل موجود 

  :Bisecting lineخط نیمساز زاویه بین دو خط موجود یمترس 

 : Line Normal to Curveترسیم خط عمود بر یک منحنی 

:Axis ایجاد خط محور تقارن 

مدور  ی نظیر ایجاد قطعهر موارداست که د Sketchکار می رود خط محور نوع  خاصی از عناصر کمکی در محیط برای رسم خط محور به 

ارد وجود د Axisفقط یک Sketchاین است که در هر  Axisنکته در مورد ابزار .در محیط سه بعدی شناخته می شود Shaftدر ابزار 

 .شد می شود  و خط محور قبلی تبدیل به خط کمکی عادی خواهد حور جدید رسمیعنی هر بار که با استفاده از این ابزار یک خط م

 

 :Profileزیر مجموعه نوار ابزارPoint نوار ابزار 

 

 :  Point by Clickingه با استفاده از کلیکایجاد نقط 

 : Point by Using coordinatesمختصات  ارد کردنترسیم یک نقطه توسط و 

Equidistanct point : ترسیم تعدادی نقاط دلخواه با فواصل مساوی روی خط یا منحنی 

 می خواهد. یک منحنی یا خطبر که از کارباز می شود  Definition  Equidistance Pointتذکر:به هنگام اجرای این دستور پنجره 
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 وارد می شود.تعداد نقاط مورد نظر جهت ایجاد نقطه جدید   New Pointدر قسمت 

 

Intersection Point: ترسیم یک یا چند نقطه در محل تالقی دو شکل 

Projection Point : تصویر کردن یک یا چند نقطه روی خط یا منحنی 

 

از  .ی کنندمابزارهای ترسیم نقطه نیز در این قسمت وجود دارد که باید توجه نمود نقطه هایی به صورت عناصر اصلی ایجاد  :نکته مهم 

ستورات حجم  ع از اجرای دمان Sketchو در واقع وجود نقاط استاندارد در  شودبرای رسم عناصر سه بعدی استفاده نمی  نقاط استاندارد

ورات دیگر)مانند بلکه از این نقاط استاندارد)که در محیط سه بعدی دیده میشود و قابل انتخاب هستند( به عنوان مرجع برای دست. ساز است

Pattern بنابراین باید بعد از ایجاد این نقطه ها، با استفاده از گزینه سوم نوار ابزار  .ی شودو....( استفاده مSketch Tools  آن ها را ندید

 کرد.

 :(constraint)قید گذاری  

عیین با ت ومحور هستند و کمان,خط  ,این عناصر شامل نقطهبا قید گذاری انجام می شود.  Sketch تعریف روابط بین عناصر تشکیل دهنده 

 :را به صورت زیر بیان کردقیود ید استفاده از به طور خالصه می توان فواد. توان شکل مورد نظر را به دست آورروابط است که میاین 

 originو تعیین فاصله از  تعیین مکان عناصر در فضا  (1

 تعیین اندازه های نسبی عناصر  (2

 تعیین وضعیت قرارگیری نسبی عناصر  (3

 رایجاد شکل مورد نظ  (4

 جلوگیری از تغییر شکل های ناخواسته  (5

 :قیود شامل دو دسته کلی هستند
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 Dimensional Constraint قیود اندازه ای (1

 Geometrical Constraintهندسی قیود  (2

یت د که وضعروابطی هستن هندسی هستند وقیود ، قطر بزرگ بیضی و قطر کوچک بیضیزاویه ، قطر،شعاع ،طول ،قیود اندازه ای شامل فاصله 

  قرارگیری عناصر را نسبت به هم معین می نمایند.

 :Constraint نوار ابزار 

 

 وسط این نوار ابزار انجام می شود.در این نرم افزار عمل قید گذاری ت

  :Constraint Defend in Dialog Boxیدهاجعبه ابزار ق 

المان اعمال می  شود که با تیک کردن هر یک از قید ها این قید رویبا اتنخاب یک المان و باز کردن این گزینه جعبه ای از قیدها باز می 

 شود. این قیدها به تفصیل در جدول زیر آمده است.
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 ،غیر فعال باشد Sketch Toolsدر نوار ابزار   Geometrical Constraint و Dimensional Constraint اگر گزینه هاینکته : 

د به صورت یعنی قید به صورت موقتی می باشد و نمی توان ظاهر می شود، )هشدار( warning یک دشوروی شکل اعمال می قیدزمانی که 

  .ردرا فعال ک Geometrical ConstraintوDimensional Constraint دائمی نگه دارد برای این کار باید نوار ابزار

جاد کرد مثال قید های هندسی را ایتوان می  line Objectینه با کلیک راست کردن وانتخاب گزنکته: عالوه بر قید دهی با جعبه قید ها، 

 نشان داد.  verticalیا Horizontalبه صورت خط را 

سپس کلیک  .ردکرا انتخاب   Constraintوابزار گرفتهمی توان المان های دوم را ctrl با گرفتن کلید  ا انتخاب یک نقطه از خط ونکته : ب

 کرد.نظر را اعمال راست کرده و قیود هندسی مورد 
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 :fully definedعمل 

شیدن هر المان . این شکل به رنگ سبز درآمده و با کنظر قیود هندسی و ابعادی می باشدمقید از  به این معنی که شکل ما به صورت کامالً

یک کرده و عالمت های قید کل توسط ماوس تغییری در شکل به وجود نمی آید مگر اینکه بر روی اندازه آن دابل کلیک کرده و یا برروی

  صفحه کلید را بزنیم. deleteکلید 

 :  Sketchمفهوم رنگ ها در محیط 

  بدون اشکالمقید و سبز : کامالً

 سفید : بدون داشتن هیچ گونه اندازه وقید هندسی

 : یک قید اضافی یا اندازه به صورت تکراری انتخاب شده است. بنفش

 اه در محیط یک عمل اشتبوجود قهواه ای  : 

 بی : پیشنهاد یک قید را به می دهد.آ

 انتخاب شده  نارنجی : المان

 Projectزرد : المان های تصویر شده 

:Constraint  

 .می دهدآن المان اندازه  المانبرای اندازه گذاری که با انتخاب یک  یک دستور هوشمند

 ان می دهد. به عنوان مثال:این دستور با انتخاب های متفاوت اندازه های مختلفی را نش

را  Distance، فاصله یا را انتخاب کرده  Constraintازانتخاب دو خط ابزار بعد ،اگر دوخط مجزا به صورت موازی با یکدیگر باشد

 داد.سایر گزینه ها را تغییر  ، میتواندهد وبا کلیک راست کردن مینشان 

  ) قطر/ شعاع ( می دهد.  Radius /Diameter به دایره یا کمان شود انتخاب  Constraintابزار  وپس از آن  Circleاگر 

 .می دهدنشان را   Angle زاویه یا Constraintبا انتخاب  زاویه داشته باشنداگر دوخط  

م نمی دهد جاخط را انتخاب کنیم هیچ کاری ان3ولی اگر  و با انتخاب دو خط فاصله را نشان می دهد.ن آکنیم طول  اگر یک خط را انتخاب

 توان انتخاب نمود. و حداکثر دو المان را می

 

Contact Constraint  : 

 )دراین گزینه اولویت انتخاب مهم می باشد(  Concentricityو Tangency, Coincidenceاعمال قید های هندسی شامل 
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Fix to gather : 

شکل جابجا  تمام شودهم پیوست می دهد واگر یکی از المان ها جابجا ن هارا به آانتخاب این گزینه  شکل ها و از مجموعه ایبا انتخاب 

 می شود.

 :Fix to gatherو  Fixتفاوت 

Fix  ولی  وجود ندارد مگر آنکه قید فیکس حذف شود.ن آمجموعه را کامال مقید می کند وامکان جابجاییFix to gather    نظور مبه

 د.پس از اعمال قید می توان تمامی المان های پیوست شده را باهم جابجا کر وپیوست کردن المان ها به هم استفاده می شود 

Automatic Constrains : 

ها قید ایجاد کرد.  : با انتخاب مجموعه ای از المان ها و انتخاب این گزینه می توان به صورت اتوماتیک روی المان قید گذاری اتوماتیک    

عناصر  انیع و پابا توجه به نقاط شرو میصورت که در هنگام ترس نیوجود دارد به ا دهایق یبرخ کیماتاتو صیتشخ تینرم افزار قابل نیدر ا

 یاریست و از بسا دیمف اریبس تیقابل نیا .شود یم جادیبه صورت خودکار ا دیبرقرار باشد آن ق دیق کی جادیا طیجهت آنها شرا ایو اندازه 

نگردد که  جادیا یکه نامناسب و اضاف مییدقت نما دیبا میحال در هنگام ترس نیآورد با ا یل مناخواسته ممانعت به عم یشکل ها رییاز تغ

 ددگر یم یمشکل در روند طراح جادیخود باعث ا

باشد  یم , Geometrical Constraint Dimensional Constraint یگذار دیبه ق مربوط Sketch toolsموجود در کونیآ دو

و  ردیگ یانجام نم کیاتومات یگذار، قیدخاموش باشد Geometrical Constraintصورت است که اگر  نیابه  کنیدو آ نیعمل ا طرز

 .دگرد یحذف م دیآن ق یبعد اتیبا انجام هر عمل میکن جادیدر مدل ا یدست دیاگر ق

 Edit Multi_Constraint : 

انحراف مجاز( ) Toleranceتوان  یم ابزار نیو در ا ادد رییتغ یکلصورت  به شکل را کیاز اندازه ها در  یا مجموعهتوان  با این ابزار می

 . ردک جادیا اندازه ها یبر رو نیز
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Animate : 

اده و به صورت :با انتخاب یک اندازه و سپس انتخاب این ابزار می توان به صورت انیمیشنی این اندازه را تغییر داندازه گذاری نمایشی 

 .می باشد دو بعدی مکانیزم  دکاربرد این دستور برای ایجااندازه را بارها مشاهده کرد. حرکت فیلمی این تغییر 

 

 :    Operationنوار ابزار 
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ین اند . ار دارقرار بزار این نودر ابه شکل نهایی ن یک تر شددنتیجه نزو در  sketchعناصر روی  )اصالحی( تکمیلیت عملیاهای اربزا

 به تفصیل توضیح داده می شودد که نمی باشو . . .  corner  ،chamfer  ،trim, mirror , rotate , offset, scaleشامل  هااربزا

 

Corner      گردایجاد گوشه های 

ستفاده از  ست. خط و یا یک نقطه تقاطع 2حداقل  Cornerبرای ا ستور را اجرا می کنیم در کنا مورد نیاز ا ر نوار ابزار هنگامی که این د

Sketch Tools .گزینه های مختلف گرد کردن روشن می شود که بسته به نوع استفاده کاربر از ان استفاده می شود 

 

 زیر میباشد  که شامل مواردظاهر می شود، Sketch Toolsحالت نمایشی در نوار ابزار  6با انتخاب این گزینه و انتخاب دو خط مورد نظر 

 

Trim All Element     کند  پاک می ن ها راتمام الما 

Trim first element    ثانویه را باقی می گذارد  خط شروع را پاک می کند وخط 

No Trim    فی را حذف نمی کند و هیچ کدام از خط های اضاcorner  کند را اجرا می 

Standard Lines Trim    را حذف نمی کند و آن هافی وامتداد هیچ کدام از خط های اضاcorner  کند را میرا اج 

Construction line Trim    خط های اضافه را ندید می کند 

Construction line NO Trim      ن ها را ندید می کند آخط های اضافه و امتداد 

:Chamfer 

 گوشه از اسکچایجاد پخ بروی یک 
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 ی می باشد حالت اندازه گذار3 حالت نمایشی می باشد ودارای  6دارای  cornerمانند ابزار   

 .طول وتر و زاویه را مشخص می کند    Hypotenuse And Angleحالت اول  

 اولیه و اندازه ثانویه پخ را ایجاد می کند. اندازهبا تعیین     first and second Lengthحالت دوم 

 کند.اولیه و زاویه پخ را ایجاد می  اندازهبا تعیین       first Length and Angleحالت سوم 

ا ر گوشه هاتمامی Chamfer  و  Cornerانتخاب گزینه ، با (نارنجی) انتخاب شود به طور کامل اسکچی که شامل چند گوشه است اگر

 ی گیردمقرار  هرگوشهدر کنار f(x) یکمی کند و به صورت هم زمان در هر گوشه پخ یا گردی به وجود می آورد. در این حالت انتخاب 

برروی با دبل کلیک کردن  کهمگر این اد،تغییر د اندازه را به صورت مجزا آن توانکه نمی و نشانگر این است که  باشدیکه به معنای تابع م

و Formula دن گزینهزو  بر روی اندازه کلیک راست کردندارد ، با  f(x)، اندازه جدید به آن داده شود. برای تغییر گوشه ای که اندازه اولیه

 توان این گوشه را از تابع خارج کرده وبه صورت مجزا به آن اندازه داد. می Deactive گزینه

 :Relimitasionsنوار ابزار 

 Operationزیرمجموعه 

 برای اصالح و ویرایش اسکچ استفاده شده و قسمتی را پک کرده و یا قسمتی به اسکچ اضافه می کنند. این ابزار ها

 

Trim   و ایجاد گوشه های بسته  هم دیگر امتداد دادن خطوط تا رساندن به 

Break   شکستن خطوط 

Ouik Tirm    دستور های کاربردی می باشد( نپاک کن )یکی از فوق العاده تری 
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نکته : دابل کلیک کردن برروی هر دستور، این دستور را نگه داشته و تازمانی که مجددا روی آن دستور کلیک نشده )و یا دوبار زدن کلید 

esc توان بارها از آن استفاده کرد.( می 

Close Arc   وردآیک کمان را به صورت دایره کامل در می. 

Complement     ترسیم مکمل کمان یا بیضی قطع شده 

 Transformation:نوارابزار 

 Operationزیر مجموعه نوار ابزار 

 دهند تکثیر وانتقال را انجام، د تبدیل نکه میتوان هستند ابزار هایی

 

Mirror    ینه کردن آعمل 

 .دهد با انتخاب یک یا مجموعه از عناصر وانتخاب یک محور تقارن این عمل را انجام می

Symmetry     دهد بدون نگهداشتن المان اصلی  کردن را انجام می قرینهعمل 

     SymmetryوMirror تفاوت 

 .شکل اصلی حذف می شود symmetry اصل شکل باقی می ماند ولی در mirror تفاوت دراین است در 

Translate    جابجایی یا کپی نمودن 

 .زیر را می خواهداز کاربر موارد  و شدهباز  Translation Definition هنگام اجرای این دستور پنجره ی به  
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Instance        تعداد 

 .شود ساب میحالمان نیز  زیرا خود شودن کم آباید یکی از  شود هرتعداد که وارد می

Duplicate mode    

 .کند  ولی اگر غیر فعال باشد قطعه را میتکثیر،قطعه را  ،اگراین گزینه رافعال باشد

 Keep externalو Keep internal constraintباید گزینه های اگر بخواهیم قید های هندسی وابعادی را اعمال شود

constraint   شود.را فعال   

Value  کند کل هارا مشخص میاندازه بین ش 

Snap to mode      

 .اعشاری نشان می دهد ولی اگر غیر فعال باشد اعداد را به صورت شده،به صورت رند فاصله ها با فعال کردن این گزینه 

 

Rotate   : 
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باز می شود.  Rotation Definition به هنگام اجرای این دستور پنجره ی 

  

 
 الف(Instance(S):تعداد تکرار الگو

 ب(Duplicate mode:این گزینه همیشه باید فعال باشد.

Constraint Conservation)ج 

 د(Angle:مقدار زاویه جهت دوران

 

 
بنا می گیرد، که بهتر و بعد از آن یک خط که از آن م سپس نقطه ی دوران ،تذکر: هنگام استفاده از این دستور ابتدا باید الگو مشخص شود

ط الگو رد شود.است این خط از وس  

Scale: 
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 کوچک یا بزرگ کردن یک المان

 

 از کاربر می خواهد.  Scale Definitionباز می شود که موارد زیر رااز  م استفاده از این دستور پنجره یبه هنگا 

 

 

 

Duplicate mode .این گزینه همیشه باید فعال باشد:  

 

Conservation of the constraints ا: نگه داشت قیده 

 

 value : گ یا کوچک کردنزرب نسبت 

 

 .مشخص شود سپس نقطه ی بزرگ نمایی، الگو  باید : هنگام استفاده از این دستور ابتدانکته

 

 

 

Offset   : 
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 .ایجاد یک پروفیل مشابه با پروفیل اصلی درفاصله ثابت دلخواه وبه تعداد الزم  که شامل سه حالت می باشد 

NO propagation     دهد فست میآبخش هایی که از پروفیل انتخاب شده است را  فقط. 

Tangent propagation     فست می کند آن هارا نیز آاگرقسمت های دیگر از پروفیل با قسمت های انتخابی ما مماس باشد. 

Point propagation    کل مسیرپیوسته پروفیل را تحت عملیات قرار می دهد. 

Both side offset    فست را اعمال میکندآطرف ازدو . 

 

 :3D  Geometryنوارابزار 

 صر سه بعدی اایجاد تصویر دوبعدی ازعن

 شده و یا دورگیری لبه آن انجام شود. ایجادتصویر Sketchشود ازتصویر یک عنصر بروی  درموارد گوناگونی الزم می

 : می گردددراین موارد ازاین دستورات استفاده  

 

Project 3D element   سطح موردنظررابر تصویرSketch ترسیم می شود که به  تصویر کرده و لبه های آن سطح به عنوان اسکچ

 .روی آن انجام نمی شود (…,trim,quick trim)صورت خط زرد رنگ است و عملیات اصالحی 

 گزینه Mark Object ز گزینهیر شده( به خطوط اصلی روی آن خطوط کلیک راست کرده و اتصو نکته : جهت تبدیل خطوط زرد رنگ )

Isolate .انتخاب شود 

 

Intersection 3D element     اگرصفحه Sketchکند باعنصر سه بعدی برخورد داشته باشد مقطع برخورد را تصویر می. 
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Project 3D Canonical Silhouette Edges شود. می ییر باشد ازاین دستور استفادهاگرمقطع جسم درراستای ایجاد تصویر متغ  

 Project 3D Silhouette Edges   ایجاد تصویر یک مقطع استوانه ای 

 

 :Visualization نوار ابزار

 را می توان تنظیم نمود Sketch حالت نمایش صفحه

 

Gird  درقسمت Sketch Tools به صورت کامل توضیح داده شده است. 

 

Cut part by sketch  

که  یقسمت رد.کمشاهده را  ه )مقطع بریده شده(گوشت قطع توانمیو برش غیر واقعی خورده ن قرار دارد نسبت به صفحه ای که در آقطعه 

 می باشد.به رنگ سبز  و مقطع بریده شده است هگوشت قطع

 

 یک استوانه توخالی نمای برش خورده مجازی

Diagnostics 

ی باشد و این دستور غیرفعال مها ) سبز، بنفش و ...( دیده نشد ، دیده شد و مفهوم رنگ یکنواخت  ی محیط اسکچ به صورتاگر رنگ ها

 .باید ابزار فعال باشد

Dimensional Constraint 
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 .اندازه های ابعادی را نشان داده در صورت غیر فعال بودن اندازه ابعادی را نشان نمی دهد

Geometrical Constraint  

 .نمی دهد این قیدها را نمایشال بودن فع هندسی را نشان داده در صورت غیر قیدهای

 

 Visu 3D :نوار ابزار

 Visualization زیرمجموعه

 

Usual   به صورت واضح نشان می دهد سه بعدیشکل. 

Low light  ،به صورت واضح نشان می دهد سه بعدیشکل  جهت ترسیم بهتر اسکچ بر روی قطعه. 

No 3D Background  

رده و می کند تا کاربر بتواند اسکچ جدید را برروی قطعه سه بعدی ترسیم ک حذف موقتی و غیر واقعی به صورتکل شکل سه بعدی را 

 خطوط لبه قطعه باعث سردرگمی ترسیم کننده نشود.

 : Selectنوارابزار

 

Rectangle Selection Trap 

 ت مستطیلی می باشدایجاد کنیم به صور Box اگر بخواهیم تمام المان ها را انتخاب کنید و از اگر یک

Intersecting Rectangle Selection Trap 

 المان هایی که به صورت ناقص انتخاب شده باشد آن را به صورت کامل می گیرد

Polygon Selection Trap 
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 کنیمقسمتی از سریال که میخواهیم جدا کنیم  از این ابزار استفاده می

Free Hand Selection Trap 

 صورت ظریف می باشد و می خواهیم انتخاب شود جاهایی که به

Outsides Rectangle Selection Trap 

 اگر تله ایجاد شود تمام شکل های بیرون انتخاب می کند

Outside intersecting Rectangle Selection Trap 

 ودتله ای را که ایجاد کرده ایم بیرون آن هم انتخاب شود حتی اگر نیم های ازشکم انتخاب ش

 

 View:  نوار ابزار

 وجود دارد. یئها باتفاوت جز ماژولوبقیه  PartوSketch درمحیطاین نوار ابزار 

 

Fly mode  

 می شود.تنظیم   DecelerateوAccelerate  که سرعت آن با داداتوماتیک انجام  Zoom  با انتخاب این گزینه می توان

  باشد ت ان بسیار زیاد میکاربرد ان برای جاهایی است که نسبت طول وضخام

  Zoom می توان انجام داد.رابااستفاده از نگهداشتن اسکرول ماوس وکلیک چپ و حرکت ماوس 

Fit to All 

  ما خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد( هدهد) زمانی که قطعبهترین نمای دید را می

Pan 

اشتن اسکرول درا جابه جا کرد. معادل این ابزار روی ماوس، پایین نگه با انتخاب این ابزار و نگه داشتن کلیک چپ ماوس می توان قطعه 

 و جابجایی ماوس می باشد.

 Zoom in و Zoom Out  
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و نگه داشتن اسکرول و یک کلیک بر روی کلیک چپ  معادل این ابزارهای روی ماوس، با این ابزارها می توان قطعه را دور یا نزدیک کرد.

 و پس از آن نگه داشتن اسکرول ماوس است. ctrlش دیگر زدن کلید تکان دادن ماوس است و رو

Rotate  

ان و تکان به صورت هم زمکلیک چپ  و نگه داشتن اسکرول ماوس با این ابزار می توان قطعه را دوران داد. معادل این ابزار روی ماوس

 است. ctrlزدن کلید نگه داشتن اسکرول ماوس و پس از آن روش دیگر  دادن ماوس است.

Normal to View 

 می دهد.نمای عمود برصفحات به کاربر 

Create Multi View  

 کرد.ر نما از آنها استفاده هدهد که می توان با کلیک بر روی می از شکل را نشاننما را  4

 

 Quick View نوار ابزار

 .دمی دهنشان  راIsometric, Front , Back, Left, Right, Top, Bottom نماهای

 

 

 :View mode نوار ابزار

  View زیرمجموعه نوار ابزار

 

Shading HDS 

 .شکل را بدون هیچ گونه لبه نشان می دهد

Shading With edges 

 .شکل را با لبه ها نشان می دهد
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Shading Edges Without Smooth Edges 

 بدون نشان دادن خط جدایش نشان می دهد. را یه صورت یکپارچه و است و تیزی ندارد (smooth)نرم  یی کهقسمت ها

Shading With Edges And Hidden Edges 

 .لبه های ندید را نشان می دهد

Shading With Material 

 .دهدنشان میبدون لبه ها متریال شکل را 

Shading Wireframe (NHR)  

 .را به صورت سیمی نشان می دهد لشک

Customize View Parameters 

 .می باشد و قابل تنظیماز نمایش شکل سه بعدی سفارشی حالت

و درخت طراحی به صورت شده شکل پنهان از درخت طراحی   Part Bodyو کلیک بر روی  Hide/Showبا انتخاب گزینه 

ن بر روی . با کلیک راست کردانتخاب کرد Hide/Show همچنین می توان با کلیک راست بر روی درخت طراحی گزینه را. مات می شود

شکل سه بعدی و انتخاب گزینه هاید نیز می توان این کار را انجام داد ولی این کار اصولی نبوده و بازگرداندن شکل نیاز به ورود به 

 دارد. swap visible spaceمحیط

Swap Visible Space   (  هادنیای گمشده )  ر این محیط پیدا می توان این قطعه را دشود  هایداگر قطعه ای در محیط اصلی

 کرده و مجددا به محیط اصلی برگرداند.

 : Tools  نوار ابزار

 . نداجازه می دهد تا ترسیمات خود را به شکل های مختلف بررسی و آنالیز ککاربر به 
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Sketch Analysis  : 

بزار سه ادراین  بکار می رود. ات موجودخطاهای احتمالی ورفع ایراد وپیداکردن Sketchبرای بررسی عناصر موجود در  که است ابزار ی

Tabضیح داده می شودوجود دارندکه به صورت مفصل تو 

 

Geometry  حلقه های مستقل موجود درSketch   به تفکیک نمایش داده می شوند یک نقطه مجزا یک حلقه ویک چند ضلعی هم یک

 Closed)باز( و opened)جدا افتاده ( وIsolated صورت ن نوشته شده است که به آحلقه محسوب میشود درمقابل هر حلقه وضعیت 

  .می تواند باشد )بسته (

بخواهیم اجزا ازروی هم می باشد اگر روبروی هرسطح دیده شود به معنی برخورد عبور  warning : auto crossing profileاگر عبارت 

لقه ها قابل قبول بایدحلقه ها بسته باشند وتداخل یابرخورد ح والً برای ایجاد حجم ها به عنوان پروفیل استفاده کنیم معم Sketchاز این 

  .نیست

 

 

 .لیست عناصر تصویر شده نمایش داده می شود   Use-edgesدر دومین تب 

  Diagnostic : 

 .شوند قرار دارد که وضعیت هرکدام در این مجموعه نمایش داده می Sketchلیست همه عناصر موجود در 

Iso Constraint  قید ها مفید می باشد. 

Under Constraint   عنصر مقید نمی باشد و قابل حرکت می باشد. 

Over Constrained   رد.قید را حتماً حذف ک دهد که باید اینقید اضافی اعمال شده باشد را به ما نشان می 
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اجرا  ن برخی تغییرات واصالحات را ازهمین قسمتن ها می تواآیکون درپایین سمت چپ همین پنجره وجود دارد که به وسیله ی آچند 

 نماییم

 

 به صورت ندید و کمکی درآورد.کرده یا  کعناصر اضافی را پا یکن ها می توانآاز این با استفاده 

  :User Selection Filter  نوار ابزار

 به شما امکان می دهد فیلترهای انتخابی مختلف را فعال کنید .

 

 سکچ:تنظیمات محیط ا 



 

40 

www.Eamirkabir.com  دکتر مهدی موحدنیا     – 1جزوه آموزشی کتیا سطح  

 :بهبود کیفیت گرافیکی خطوط و قطعات در کتیا 

نی دارد، و کیفیت پایی به صورت چند ضلعی نمایش داده شودآن ها شکل  به صورت پیش فرض در زمان ترسیم دایره ها و گردی ها نکته :

 مود:ن می توان به صورت زیر عمل که دلیل آن پایین نگه داشتن حجم فایل ها می باشد. جهت رفع این مشکل

Tool>>Option>>Display>>Performance 

 کشویی را به پایین ترین حد کشیده و دقت ترسیم را به بیشترین میزان می رسانیم.2D,3D  Acuratyدر قسمت های 

 

 

 :تغییر خواص گرافیکی محیط اسکچ 

 برای اینکه رنگ ها و بک گراند صفحه را تغییر دهند به شرح زیر عمل می کنیم 

Tool>>Option>>Display>>Visualization 
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 :بزرگ کردن صفحات مرجع 

 برای اینکه صفحه های مرجع را بزرگترکنیم که برای انتخاب راحتر باشیم از دستور زیر استفاده نموده  

Tools>>Option>>infrastructure>>Part infrastructure>>Display>>Axis system Size.را بزرگتر می کنیم 
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 سومفصل 

 (Part Design)محیط سه بعدی 

محیط های  دیگر ردمدل هایی که .  این قطعات دارای ضللخامت اند .( سلله بعدی اسللت Partمحیط اصلللی مدلسللازی وایجاد قطعات )

شده  سازی ایجاد  شندمدل شوند دراین نهایتاً، با ستورات غیر ددر این محیط قبل از ایجاد حجم تعدادی از  .محیط به حالت توپرتبدیل می 

ستورات برای کاهش حجم قطعه به کار می روند و تازمانی که ستورات منفی می نامیم. این د ستورات را د ستند که این د حجمی  فعال ه

 ل هستند.وجود نداشته باشد این دستورات غیر فعا

 : Featureمفهوم 

سه بعدی  ستترکیبی از حجم ها ،هر مدل  صورت مثبت و منفی کنار هم قرار می گیرند یی ا ستگ . احجامیکه به  صورت برج ی یا که به 

 ها مجموعه مارا می سازد.  featureکه مجموعه این فیچر نام دارند،  تورفتگی درشکل به وجود می آید

 

  بعدی: ورود به محیط مدلسازی سه

Start>>mechanical Design>>Part design                   
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CTRL+N >>New>>Part>>Enter 

 باز شده که شامل موارد زیر می باشد: New Partبازدن دستور باال یک 

 

 در مورد این گزینه ها در محیط اسکچ توضیح داده شد.

 مدل در بندی ساختار

 قسمتها این ترکیب با نهایت در و نمایید آماده جداگانه را کدام هر و تبدیل بخش چند به را لمد که دارد وجود امکان این تیاافزارک نرم در

 ساختاربندی رایب باشد درک قابل و مرتب مدل شودمی باعث و دارد کاربرد پیچیده قطعات مورد در عمل این .آوریم دست به را اصلی قطعه

 اریف زیر استفاده می کنیم:از تع Partمحیط در

  :Bodyمی باشد. اهمیت دارای تقدم و ترتیب که در آن بعدی سه دستورات تعریف محیط 

Geometrecal set : است. اهمیت بدون تقدم و ترتیبکه در آن  بعدی دو دستورات تعریف محیط 

Orderedgeometrical set  ها حجم تعریف محیط(Volume ) است. اهمیت بدون متقد و ترتیبکه در آن 

 ارنمود اصلی شاخه در همیشه Part Body. شودمی شناخته Part Bodyعنوان به که دارد وجود فرض پیش طور به Body یک هر در

 عملیات دستورات از ها( Body)بین رابطه ایجاد برای .شوند می تولید( Part) مستقل قطعات عناصر این ترکیب ازو  دارد قرار درختی

 .نماییم می تفادهاس منطقی

Body  منفی و مثبت های : 

 دستور اولین که ستا آن گویای عالمت این دارد قرار آن کنار در - ، +شکل به عالمتی نماییم هاتوجه Bodyنام به درختی نمودار در اگر

 یعنی شد خواهد عکس نمایشی حالت باشد....( وPocket, groove) مثل کاهشی دستور این اگر بوده کاهشی یا افزایش Bodyاین

 .شود می دیده خالی فضای صورت به افزایشی دستورات حجم صورت به کاهشی دستورات

 : Body یک تعریف نحوه
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برای کار کردن  و باشد می مجزا خودش برای Bodyهر. را انتخاب کرد Bodyتوان  می Insertمنوی  جهت تعریف یک بادی جدید از

. جهت فعال سازی می توان در درخت طراحی برروی آن بادی کلیک راست باشد فعال باید نظر مورد Body حتماً بایدروی آن بادی 

 را انتخاب کرد.  Define In Work Objectکرده و 

 
 

Reorder : 

 Object بخش در نظر موردعنصر روی بر کردن راست کلیک با شود. می استفاده آن از طراحی درخت عناصر در جابجایی برای

ط زیر آخرین خو عنصر مورد نظر را بعد یا قبل عنصری دیگر می آوریم. پس ااز این کار باید دقت شود که  و کرده اجرا را Reorderگزینه

لیک عملیات درخت طراحی باشد وگرنه قطمستی از دستورات را نشان نمی دهد. برای آوردن خط زیر آخرین عملیات روی آن عملیات ک

 را کلیک می کنیم. Define In Work Objectراست کرده و 

Deactive : 

 راست کلیک با انجام این کار غیر فعال کرد. برای، دارد وجود طراحی درخترا با آنکه در  featureدستور می توان یک فیچر این با

 می کنیم. اجرا را Deactive گزینه Object بخش در نظر موردعنصر روی بر کردن

 

 

 Part Designنوار ابزار های محیط 

Sketch Based features (1 : 

 

شد ست این نوارابزارمی با را  Sketcherطرح های دوبعدی ازمحیط . ابزارهای این نوار ابزار اولین نوارابزاری که دراین محیط موردنیاز ا

بزارهای این نوار ابزار به ا ها می توانیم حجم های پیچیده را ایجاد کنیم.feature ازترکیبات این  به ترکیبات سلله بعدی تبدیل می نماید.
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صللورت مثبت و منفی می باشللند. دسللتورات مثبت به مدل سلله بعدی حجمی را افزوده و دسللتورات منفی از مدل حجمی را می کاهند. 

 دستورات منفی در ابتدای کار ) قبل از ایجاد شدن حجم (  غیر فعالند.

Dress up features (2 

 

 ای سه بعدی قایل اجرا هستند وتغییرات مورد نظررادرشکل ترکیب ایجاد می نمایند.هfeatureدستورات این ابزار فقط بر

Reference Element (3 

 

 کنند. کمک مینهایی شکل  مرجع اند و که درایجادو  کمکیالمان های 

Transformation features (4 

 

 .راشامل می شود کردن کبزرگ و کوچ,تعداد دادن,احجام تبدیلی ازجمله تکثیر

Boolean Operation (5 

 

اده از این هارامی توان جمع وتفریق کرد. بادی ها حجم های کمکی هستند که با کنار هم قراردادن آن ها و استف Body هااین ابزاربا 

ز دستورات این نوار ها امکان رسیدن به این حجم نبود ولی بدون استفاده ایده ای به دست می آیند که با استفاده از فیچرچابزارهای احجام پی

م پیوند زده و یا ابزار بادی ها به صورت احجام مجزا و با خط جدایش در کنار هم هستند . با دستورات  این نوار ابزار این احجام را به ه

درقسمت ود. استفاده می ش cavityبرای  ایجاد حفره قالب  این نوار ابزار  Removeقسمت منفیاز در قالب سازی، از هم کم می نماییم. 

 و شکل پیچیده ای ایجاد نمود. را به هم اضافه نموده Bodyچندین  می توان Addمثبت 

 

 :Sketch Based features نوارابزارمعرفی ابزارهای 

 



 

46 

www.Eamirkabir.com  دکتر مهدی موحدنیا     – 1جزوه آموزشی کتیا سطح  

ستورPad :  ساده  ساس کار این ابزار ح مثبتساده ترین د شترین کاربرد را در طراحی دارد. ا ست که بی جم محیط پارت دیزاین ا

 است . Sketchبرمرز ازطریق ایجاد خطوط هادی ومستقیم وموازی ومساوی Sketchبه  دادن

 

 شامل مواردزیرمی باشد هحالت های حجم دهی می باشد کTypeدرقسمت

 

Dimension : داد.حجم  باابعاد می توان  

Up to next : بعدی  هدیواررسیدن به تا حجم دهی 

Up to last :  ین دیواره خرآ رسیدن بهتا حجم دهی 

Up to plane  انجام می شود. هم چنین میتوان به حجم تا ان صفحه حجم دهی ن معرفی کرده وآ: یک صفحه بهOffset  .داد 

Up to surface : تاحجم دهیsurface  ن آمورد نظرما می رود وحالتsurface .رابه خود می گیرد 

Selection  : با کلیک بر آیکن اسکچ در مقابلselection می توان Sketch اد.هارا تغییر د 

Thick   :صوال سازد، ولی padابزار  ا شدن به جای  حجم توپر می  صورت فعال  صورت توخالی کرده ومی  حجم توپر، حجمدر رابه 

  .راتنظیم کرد پوسته نآضخامت داخل وخارج  می توانThikness1,2بازدن  داد.ضخامت  آن پوستهتوان به 

Neutral fiber را از وسط محاسبه می کند. : ضخامت 

Mirror extend داد. به یک اندازه حجم نآکند وازدوطرف می توان به  : شکل را به دوقسمت مساوی تقسیم می  
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Reverse Direction :  اد.را تغییر دحجم دهی جهت  می توان 

 Deleteزینه پنجره بازشده گبروی کیبورد، در Deleteباقی بماند بعد اززدن دکمه  sketch را حذف کنیم ولی  padخواهیم بنکته :(  اگر

aggregated elements حجم حذف شده و ، در این صورت را غیرفعال کرده sketch خواهد ماند.باقی 

سه راهی و چهارراهی با :  2نکته  سته بدون تقاطع،  صورت حلقه ب شود که به  سیم می  سکچی تر شد. در اغلب موارد برای حجم دهی ا

سکچ را به صورت بازمی توان Thickولی با زدن گزینه  دادن را حجم آاز باشد نمی توان گرشکل مابا ورقی  شکل اده وضخامت د این ا

 .ایجاد کنیم 

Limit کرده وشکل را تاصفحه مورد نظر محدود نموداب خ: می توان یک صفحه انت . 

Second limit  : اد.را هم حجم د ت اول()مقابل جه می توان جهت دومبا درج عدد در این قسمت  

Direction ست که جهت حجم دهی باید عمود بر ستور این ا صورت نیاز می توان   sketchصفحه  : پیش فرض این د شد ولی در با

 برای و اشدموازی با صفحه طرح دو بعدی ب این صورت باید توجه داشته باشیم این جهت نمی تواند ن را انتخاب نموده درآجهتی غیر از 

آن جهت وکرده  بالمان مورد نظرمان را انتخا برداشته و را Normal to profileد یک حجم در جهت مورد نظرمان باید تیک گزینه ایجا

 شکل ایجاد می شود. مورد نظر که از قبل به صورت یک اسکچ جدا رسم شده است را به دستور معرفی نموده و

ک راست کلیprofile selectionقسمت   انتخاب کنیم در featureپروفایل برای یک رابه عنوان  sketch ر بخواهیم بخشی ازنکته :( اگ

در  را کرده سللپس  Sub elementرا انتخاب نموده در پنجره باز شللده گزینه  go to profile selection definitionنمود وگزینه 

شت   طمحی شد پس که عناصر درگرافیکی حلقه ها یا حلقه مورد نظر را انتخاب نموده باید توجه دا شته با پیش Okاز  انتخاب ها وجود دا

 .پیدا می شود  Complexعبارت Selectionبخش  در نمایش مدل ظاهر و

Pocket  :  ستور هم خانواده این ست  padد شد و ا ستوری منفی می با ستن حجم از مدل به کار می  با این تفاوت که د جهت کا

ستور  Padشابه ی پارامترها ممدرتماابزار پاکت  .رود شد فقط دراین د سمت های می با یک پارامتر جهتی وجود دارد که انتخاب کنیم ق

شده از طور نمدل حذف گردد. هما آن بیرون از درون پروفایل و شاره  شتن قسمتی از   که ا سه دستورات منفی یا کاهشی جهت بردا مدل 

 .کرد می توان استفاده مدلشیار زدن یا ایجاد مجرا در،  بعدی
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Drafted filleted pad, pocket   : 

 این ابزار یک ابزار چندگانه است که به صورت هم زمان سه کار را انجام می دهد:

 حجم دهی 

 ایجاد شیب در دیواره های مدل 

 گرد کردن لبه ها 

 

 

 Drafted Filleted Pad  دستور

 

 Drafted Filleted Pocketدستور 

First limit  بماند:   طرف اول ثابت 

Second limit  طرف دوم را ثابت می کند : 

Draft در دیواره های مدل : ایجاد شیب 

Neutral element : شود.کدام قسمت شیب ایجاد  ردانتخاب ک میتوان 
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Fillets  گوشه ها را گرد می کند :. 

Lateral Radius می دهد ا:   شعاع یال ها ر. 

First limit Radius  می دهد: شعاع قسمت اول را. 

 Second limit Radius  ایجاد می کند.: شعاع قسمت دوم را 

  

Multipad, pocket : 

 

 Multipadدستور 

 

 Multi pocketدستور 

می گردد. ازاین دستور استفاده  اده شود،ن حجم دآبه  اندازه های متفاوت بانیاز است وجود دارد و sketchزمانی که چندین شکل در یک 

ستور بعد از انتخ شوداب د شکل مورد نظر را با اندازه های متفاوت ایجاد کمی توان  که در آن پنجره ای باز می  سمت  رد.هر   typeدرق

ستور  ردفقط می توان ابعاد وارد ک سمت  .ن وجود نداردآدر  padوگزینه های د سطح  غیر عمود تعریف کرد.می  moreدر ق  توان یک 
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ستور هم خانواده  شد multipocket ن آد سه بعدی کم می می با سکچ ها را با عمق متفاوت از یک حجم  ستور منفی بوده و ا که یک د

 کند.

Shaft : 

ز این دستور شرایط طرح دو بعدی مورد استفاده ا است. به مقدار زاویه معلوم و ن حول یک محور معینآحجم دادن به مدل از طریق دوران 

وان دو زاویه تاست و می sketch  همبدا اندازه گیری زاویه در این دستور از صفح .می باشد(  حلقه های بسته و نامتقاطع) padنیز مانند 

 .نمود  شخصن مآبرای  تاز دو جه

 

 

 محور های مورد استفاده برای دستور راازروش های گوناگونی می توان ایجاد نمود:

  sketchاستفاده از یکی از اضالع مستقیم   (1

 در طرحAxisاستفاده از  (2

 ستفاده ازخط مرجع ا (3

 استفاده از اضالع مستقیم حجم های موجود در مدل  (4

 استفاده از محور های حجم های دوارمانند استوانه  (5

 استفاده از محور های دستگاه مختصات سه بعدی )درصورت وجود مدل (  (6

ی مثال برا .وردآیک شکل ثابت به دست در این دستور باتوجه به موقعیت قرار گیری طرح ومحور نسبت به هم می توان حجم گوناگون از

ول وتر دوران ن دوران دهیم یک مخروط واگر حآن به صورت عمود قرار نگرفته باشد را حول ارتفاع آاگریک مثلث قائم الزاویه که ارتفاع 

ت ومی یار مناسب اسدستور برای ایجاد حجم های محور های مشترک دارند بس خواهد آمد. ایندو مخروط با قاعده مشترک بدست  م،دهی

 .را جایگزین نمود padچند دستورsketchتوان با رسم یک 

 است که طبق همان شرایط از حجم مدل می کاهد.Grooveدستور هم خانواده این دستور  
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Groove : 

صورت منفیبرای  این ابزار صول کاری این ابزار م ایجاد دوران به  شیار های مدور به کار می رود. ا شکاری، تشابه عملیات و ایجاد  را

 . خراطی و سفالگری است

 

  

Hole   : 

 رزوه دار و جای گل پیچ و خرینه می باشد.دستور تخصصی ایجاد سوراخ 

 

 پنجره این ابزار سه سربرگ دارد:

1-   :Extension 

2- Type 

3- Thread 
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 : Extensionسربرگ 

 در این سربرگ سوراخ ساده تعریف می شود.

آیکن  Positioning sketch تسپس در قسم کلیک کرده، دسوراخ ایجاد شو دبروی سطحی که می خواه سادهرای ایجاد یک سوراخ ب

 در این محیط جای سوراخ را مختصات دهی کرده و قید دهی می شود. می رویم. sketchمحیط را زده و به اسکچ 

 Diameter قطر : 

Depth  عمق سوراخ : 

Offset باالتر یاپایین تر می رود  ه ای که انتخاب شدهح: نسبت به صف 

Reverse  رد.را می توان تعویض ک ایجاد سوراخ: جهت  

Normal to surface  : رد.د کیک سوراخ ایجا شده استتعریف از قبل که  ) غیر عمود(می توان درجهتیبا غیر فعال کردن این گزینه  

ینکه اباشلند که عموما به خاطر _Bottom  Vیا   flatتواند می   باشلد سلوراخ ایجاد کنیم کف شلکل ما Blindنکته :  اگر در حالت 

 .و در این قسمت از مفاهیم نقشه کشی باید کمی مسلط باشیم  به صورت زاویه دار درمی آید مته زده شده و سوراخ ها با

 : Typeسربرگ 

 :که شامل موارد زیر می باشد ردک متنظی را می توان)خزینه ( جای گل پیچ در این سربرگ 

Simple  سوراخ ساده : 

 

Tapered  ایجاد سوراخ مخروطی : 
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Counterbored :   خزینه استوانه ایسوراخ های 

 

 .قطر وعمق رزوه را ایجاد می کند  ،می توانیم جای پیچ های استاندارد را استفاده کنیم Hole Standardدرقسمت 

Countersunk : یر می باشدسوراخ های سر خزینه ای که دارای سه حالت ز: 

 

1)  Depth &Angle : عمق و زاویه 

2) Depth&Diametres : عمق و قطر 

3) Angle&Diameter :  زاویه و قطر 

Counterdrilled  : شود جای مته مرغک ها استفاده میبرای 
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 : Thread Definitionسربرگ 

 داخل سوراخ به صورت استاندارد و غیر استانداردبرای ایجاد رزوه  

 

 نوع ایجاد رزوه را انتخاب می کنیم Type در قسمت 

Metric Think pitch رزوه های دنده ریز : 

Metric Thin pitch  رزوه دنده درشت : 

No Standard رزوه بدون استاندارد : 

Thread Diameters قطر رزوه سوراخ : 

Hole Diameters  قطر سوراخ : 

Thread Depth  عمق رزوه : 

Hole Depth عمق سوراخ : 

 کته :( این دو عدد می تواند با هم متفاوت باشد یا به صورت مساوی باشد ولی عمق رزوه نباید از عمق سوراخ بیشتر باشدن

Right Thread پیچ راست گرد : 

Left Thread پیچ چپ گرد : 
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و اتصاالت گازی از نظیر چپ گرد می باشد ازپیچ های چپ گرد برای مصارف خاص ن هاآ %10پیچ ها راست گرد می باشد و %90نکته  : 

 .استفاده می شود دستگاه هایی که چرخش راستگرد دارند

شی( می Draftingدرمحیط لی و 3Dکتیا برخالف بقیه نرم افزار ها رزوه ها را نمایش نمی دهد در حالت  نکته : در شه ک نماد  توان )نق

شدن حجم فایل ها می رزوه ها رادید.  شان ندادن رزوه ها زیاد  شددلیل ن سوراخ ایجاد کرده بدر محیط درفتینگ،  .با شیم بروی اگریک  ا

سوراخ معمولیآنماد  شد واگر رزوه را بر داریم یک  ست که نماد رزوه می با صورت یک دایره یک چهارم ا را  ن در درخت طراحی به 

 .هددنشان می 

:Rib 

سطح مقطع آن ها شود که  ستفاده می  سازی قطعاتی ا شد. به عنوان مثال  از این ابزار برای مدل  سان می با سیر یک سیم تا لتا پایان م وله یا 

 پایان مسیر سطح مقطع یکسان دارند ولی مسیر آنها یک مسیر صاف یا پیچیده می باشد.

ستور به دو نیا سطح مقطع  Profile یکی اردد ازین Sketchد س ایCenter curve) ) یگریو دیا  شد یم ریم در  دینبا طرحدو  نیا .با

دستور  نیر اد ریاست که مس بهتر  متقاطع است ریبسته و غ یهادستور شامل حلقه نیا لیپروف.قرار گرفته باشند یصفحات مواز ای صفحه

دستور  نیدر ا تواندیم ریمس .حاصله با مدل مطلوب تفاوت داشته باشد جهینتاست  صورت ممکن نیا ریدر غ ندیعبور نما لیاز داخل پروفا

 .باشد زیت یشامل گوشه ها تواندیممسیر نیبسته باشد و ا ایباز  یحلقه ا کی

 

س نکته  شه ها دیکه با ریقابل توجه در مورد م شد که پروفا یآن به حد یگو شود مث یهنگام گردش رو لیبا  کیال اگر آنها دچار تداخل ن

 می باشد. 20mm ریحداقل فاصله دو مس کندیرفت و برگشت حرکت م ریمس یو رو  10mmبه شعاع رهیدا

اگر  نیمچنتواند شامل دو بخش باشد ه ینمدستور  نیا رد ریمس کیباشد و  وستهیپ دیبا ریاست که مس نیها ا ریراجع به مسگریموضوع د

باشد  ریت یاه یتواند شامل گوش ینم یسه بعد ریمس .دینما لیتواند آن را به حجم مورد نظر تبد یمدستور  نیا دیکن جادیا یبعد مسیرسه

ضیبارت ربه ع شتق پذ دیبا یا شد ریم ست ا .با س نیممکن ا شک ازریم شد که با لیچند بخش مجاور ت ستفاده از اابتدا آنها را با  دیشده با

 . نمود لیتبد featureکیدستورات مربوط به 
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ستور با یمطالب از س لیپروفا یریمحل قرارگ ردیمورد توجه قرار گ دیکه در هنگام کار با د سبت به  ریو م ست همن صفحه پروفایل باید ا  .

شد. هم چنین سیر با س یانتها ایدر ابتدا  لیصفحه پروفاگاه هر عمود بر م سطح پروفا ردیقرار گ ریم شروع از مرکز  شد نت لیدو نقطه   جهیبا

  .به دست خواهد آمد یبهتر

 وجود دارد:ر سه انتخاب یمس یبر رو لیکنترل حرکت پروفا یبرا

Keep angle  :ریمس بردار هادیبا  لیبردار نرمال پروفا نیب هیحفظ زاو 

 

Pulling Direction  :در هر نقطه یتا جهت انتخاب لیبردار نرمال پروفا نیب هیحفظ زاو یمعن به 

 

 

Reference Surface : در هر نقطه یبا نرمال بر صفحه انتخاب لیبردار نرمال پروفا نیب هیحفظ زاو یمعن به 

Thick profile:  میداشته باش یتو خال لیپروفا کیو  میبه آن ضخامت ده میتوانیم 

Neutral fiber  :ضخامت داد تواندیدو طرف م از 

Slot : 

 کند یم جادیا یو حجم توخال است Ribو مخالف دستور  یمنف دستور 
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Solid combine  :از دو نما یبیشکل ترک کی جادیا 

یل نتیجه این امتداد داده تا به هم برخورد کنند. حجم حاصللل از برخورد این دور پروفارا گرفته و هردو را به صللورت نرمال  لیپروفا دو

 به جای نرمال هر پروفایل را در راستای خطی که از قبل کشیده شده است امتداد داد. توانیم . هم چنین دستور است

 

Stiffener  :یا استیفنر یلچکتقویتی ، تیغه ،  جادیا 

در ز دو ا ساخت. هغیت کی خط توان با آن یببرد محداقل از دو طرف را  ها وارهیکه آن خط  گوشت د یبه شرط میخط داشته باش کی اگر

ستور از دو شود ولیضخامت  هغیت کیطرف این د ض کیاز  توانیم میرا بردار Neutral fiber نهیاگر گز ایجاد می   خامتطرف به آن 

 داد.

Reverse Direction  جهت ضیتعو 
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د و ده یم را  Topological operator inrailed profile bodyیخطا ،بزند رونیب خط یا امتداد آن از حجمقسمت  کیاگر :  نکته 

مثال  یبرا می باشد.جوشها  حفاظت از خط  یبرا یاستحکام دهنده و لچک جادیا یدستور برا نیا گرید کاربرد شود. شکل اصالح  دیبا

ستحکام ا یکه به سطح صاف جوش شده برا ییو جاها شودیاستفاده م نهیگز نیاز ا ییچراغ راهنما دیفوال ریتجهت طراحی تقویتی های 

ه طور باشد و دستور ب coincidenceبا صفحات ما متصل  ستیشود الزم ن می که رسم یخط د.شو یاستفاده م)لچکی( دستور  نیآن از ا

 .رساند یآن را به سطح م کیاتومات

Multi Section solid 

 نیاتغییر می یابد.  از این ابزار برای ایجاد احجامی استفاده می شود که عالوه بر اینکه مسیر پیچیده دارند، سطح مقطع آنها تا پایان مسیر

 partدر محیط  در احجام ایجاد شدهاگرند. متصل ک گریبه همدنیز را  ) به عنوان مثال: دایره به مربع( انرهمسیمقاطع غ تواندیدستور م

design  نوار ابزارSketch Based Features   که با سایر دستور ها نظیرpad , rib  ،گریددر جهت رشد  یمقطعمدلسازی شده اند 

ع دیگر یک مقطع به مقطنقاط متناظر )جفت( کردن  Coupleدستور بر اساس  نیا ت.اس کسانیکه مقاطع با هم زده شود، مشاهده می شود

گونه  هیچها  لیتعداد پروف.میازمندین لیحداقل به دو پروف یک مولتی سکشن جادیا یبرا .کندیرا مشخص ممدل  یمرزهاکار می کند و

 رد.ک فیتعر guide curve))راهنما  یهایآن منحن یتوان برا یم نیهمچن .داردن یتیمحدود

 ات این ابزار قدرتمند عبارتند از:اصطالح

Profile: 

 یم .…)انحنا و رییط تغنقا  ,راسنقاط ) یها شامل تعدادحلقه نیا باشد یحلقه بسته م کیشامل که هر کدام  هایی است  Sketch شامل

  کندینقاط را جفت م نیافزار اباشند که نرم

  cpنیااست و  لیکه نشان دهنده محل شروع پروفا شودیدر نظر گرفته م  Closing point(cp)فرض به عنوان شیاز نقاط به طور پ یکی

 یجا Replaceو انتخاب Cpیراست رو کیتوان با کل یم .دهد یکه جهت حرکت و جفت کردن نقاط را نشان م تجهت اس کی یدارا

که در  طیاقن .جاج در شکل را برطرف نموداعو توان یاوقات م یبا حذف آن گاه .آن را حذف کرد Remove نهیبا گز ایداده  رییآن را تغ

 می باشد. انحنا ریینقاط تغ ند ولیپروفا طیمح یکه رو ینقاط مرجع ,ها  یند ضلعچ یشده شامل راس ها ادیباال از آنها 
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 guide curve) ) راهنما یها یمنحن

خطوط  نیاست که ا نیحالت ا نیبهتر .کندیرا مشخص م لمد یمرزها ی اندکهمستقل باشند خطوط کیبه  کی دیراهنما که با یها یمنحن

( Coincidence) برخورد در نقطه مشللخص ،ها Profileاز کیهر  ید باراهنما با یهر منحن .کندها را به هم متصللل  یمنحن یراس ها

 .داشته باشند

 

 

Spine 

به  شودیمشخص م multi sectionحرکت ریمس Spineبه کمکستون فقرات یک حجم مولتی سکشن است و به حجم حالت می دهد. 

ست براspineصورت که هر مقطع از مدل بر نیا سیپ دیکه با ،گرددیم یمعرف 2در تب spine کیفقط  multi sectionهر یعمود ا  تهو

که  یدر حالت .دبگذار جهیبر نت یمطلوب ریتا تاث ،عمود باشد کیاز وسط مقاطع عبور کرده و بر هر spine بهتر است که  .باشد ریو مشتق پذ

spine سپایناگر یول .شود یم نییط نرم افزار تعراهنما توس یها یها و منحن لیبا توجه به پروفا شودانتخاب ن  یبر منحن میکن را انتخاب ا

 .شودینم جادیراهنما مدل دچار خطا شده و ا یو منحن spineوتداخل  ادیز یدگیچیدر صورت پ .راهنما تقدم دارد یها
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Coupling 

ضع سوم و شخص م یبرا)زوج گیری(  coupling تیتب  ستفاده از آن گرددیمقاطع م سکچ ها را که با ا جفت  ها می توان نقاط متناظر ا

  جفت به هم وصل کرد.

 

Coupling  

شخص کردن رابطه نقطه  یبه معن  ست به ا هام صل گرد دیکه معلوم گردد کدام نقاط با بیترت نیدر مقاطع ا در تب  ین. هم چندنبه هم مت

 مود.واده( نهم خان اینقاط مورد نظر را کوپل) جفت  یتوان به صورت دست یم نگیکوپل

 .هر مقطع چند نقطه موثر وجود دارددر مشخص شود که  دیابتدا بادر این تب  

 :آنها چهار حالت وجود دارد نییتع یبرا

Ratio 

 یبرا (لیبه طول کل پروفا ، Closepointبه صورت فاصله نقطه از  ینسبت) هر کدام یها و نقاط مشخص شده رو لیتعداد پروفا برحسب

 .کندیمنقاط را با هم کوپل  نیا و کرده جادیا ینقاط فرض لهایپروفا گرید ینسبت ها رو نیبر اساس ا می نماید. آن نقطه معلوم

Tangency 
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 .کند یم نیرا مع لیهر پروفا ینقاط رو لیپروفا یمماس بر منحن راتییدر تغ یوستگیناپ برحسب

Tanjency and curvature 

 .کند یدر اکسترمم ها نقاط را معلوم م نحنیم یدر انحنا رییدر تغ یوستگیناپ برحسب

Vertex 

خاب شده باشد از حاالت باال انت کیکه کدام  نیهاست با توجه به ا یمناسب چندضلع شتریکه ب ردیگیفقط رأس ها را در نظر م نهیگز نیا

 .شود یم نینقطه مع یتعداد لیهر پروفا یبرا

 یفرض انتخابات شیر پحالت برنامه به طو نیدر ا .باشد یل ها نمپکو یبه انتخاب دست یازیشد نبرابر با لهاینقاط در همه پروفا نیتعداد ا اگر

ت باشد فقط حالت متفاو هیبق با لیپروفا کیدر  یاگر نقاط حت اما د.ریگیانجام م یو مدلساز دهدیانجام م لیهر پروفا را با توجه به محل

Ratio نقطه  کیصورت که  نیبه ا. شودیانجام م یبخش نباشد انتخابات دست تیرضا جهیر نتحال اگ .است ریبه صورت خودکار انجام پذ

دوم  لیروفاپ یرو بیل آنرا به همان ترتپو کو کرده نتخابوجود داشت( ا لهایکه در هنگام انتخاب پروفا یبی)به ترت Profile نیاول یرو

 یکیگراف طیمح یپس از انتخاب رو نگیهر کوپل .هاست لیتعداد کل پروفال برابر پآنها انتخاب شود که تعداد نقاط هرکو نیو.... تا آخر

 .شودمدل ن یاز حد و پارگ شیب یدگیچیل ها  باعث پپتوجه داشت که کو دیشود و با یداده م شینما

Re limitation 

دو جهت تا  ای کیاز  spineکه  یوربه ط میآن را داشته باش spineو   multi sectionاز یانیباشد که دو مقطع م یابه گونه تیوضع اگر

 Re limited onend section , Re limited  on Start یها نهیبا خاموش کردن گز ،هاادامه داشته باشد لیخارج از محدوده پروفا

sectionlimited یمدل در جهت مورد نظر تاانتها هااز آن یکی ای  spineشود یم جادیکند وا یم یابیبرون. 

Smooth parameters 

  شرفتهیه در سطح پنموده ک میانحراف آن را تنظ هیزاو زانیانحراف و م زانیمثالً م .نمود میرا تنظ تیحساس زانیتوان م یها م نهیگز نیا در

 

 : Dress up Featuresنوار ابزار

 در این نوار ابزار قراردارند. کننده طرح لیدستورات تکم

 

 راتییتغ نیا. شود کینزد یصلتا به شکل مورد نظر ا ،ام گرددها به آنها انجاصالحات و پرداخت یالزم است برخ هیشکل اول جادیاز ا پس

شد یمجموعه م نیدر ا ،شوند یوجود حجم در مدل اجرا م هیکه بر پا ست تمام عمل .با سط ا یاتیالزم به ذکر ا ستورا نیکه تو ت اجرا د

  ی(هاOption) یساده تر و با انتخاب ها همان کار را dress upدستورات  .قابل انجام است زیحجم ساز ن توراتدس لهیبه وس ،گرددیم

 .ندینما یرا حذف م یاضاف یکارها یادیدهند و مقدار ز یمتفاوت انجام م

 :Edge Fillet 
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 به گرد زیت یگوشه ها لیتبد

 وجه ها ع والبا انتخاب اضالع و با انتخاب وجه ها که تمام اض رد.دستور را انتخاب ک یتوان اجزاء اجرا یدستور به دو صورت م نیا در

 می شود.الزم را وارد  یپارامترها اندازه ها نییمورد نظر و تع یپس از انتخاب وجه ها .انتخاب شود

 

Object to Fillet  : 

 شود  یانتخاب م لتیانتخاب ف یکه برا ییها المان

 .شودی( راکورد هم گفته مFillet) درصنعت بهنکته: 

 .دارد وجود Propagationور بر اضالع مجاور دست یدستور حالت انتخاب ادامه اجرا نیا در

 یدستور روTangencyکه گوشه ها گرد نباشند ودر حالت  یشود به شرط یاعمال م یانتخاب یدستور فقط بر اجزا Minimalحالت در

 د.گرد یاجرا م نیزاضالع مجاور  یکند و رو یگرد شده حرکت م یگوشه ها

Variation : 

 د:قسمت دوحالت وجود دار نیدرا

 

Constant : 

 کند یصورت ثابت ب گوشه ها را گرد م به

Variable: 

 استفاده می گردد. ریباشعاع متغ لتیف جادیاجهت 

 (باشد 12گریو سمت د میلیمتر5 سمت کیمثالً  رد)ک جادیمتفاوت ا یها را با شعاع ها Fillet توانیم
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Cubic: 

 .کند یم جادیا ینوسیس یها را به صورت موج ها شعاع

Liner: 

 .کند یم جادیا یها را به صورت خط شعاع

Conic parameters: 

 شکل، میبده 0.1و اگر عدد را  شودیم جادیا رهیاز دا یشکل به صورت ربع کیداده  0.5 عدد مثالً کیبه آن  میرا فعال کن نهیگز نیا اگر

 یکله قندحالت  به میرا انتخاب کن0.8،0.9به صورت صاف است اگر  Chamfar یول .انحنا دارد شتریب یکم Chamfarاز شده جادیا

 .شود یم کینزد

Edge to keep: 

 .میکنیرا فعال م نهیگز نینشود ا لتیبماند و ف یانتخاب شده باق یچند تا از لبه ها ایاز لبه  ها  یکی ،انتخاب شده یدر لبه ها یمبخواه اگر

Limiting Elements: 

 کرد.زدن  لتیو از آنجا شروع به فکرده  جادیصفحه محدود کننده ا کیتوان از  یم

Blend Corner: 

 .شود بیترک گریکدیبا  خواهند یمه که دو لب ییجا یبرا

Setback distance: 

 .باشد یم لتیکه فاصله کنترل آن ف میکن نییتع میتوان یم ییجا از

 :Face_Face Fillet 

نشان دهد  ت در صورتی که شعاع کمتر از فاصله باشد پیغام خطاممکن اس می کند.متصل  گریکدیزده و آنها را به  لتیف کیدو جسم  نیب

 که در این صورت با زیاد کردن شعاع، طرح ایجاد می شود.
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Tritanjent Fillet : 

 .را به هم متصل کرد رسندیم گریکدیبه  لتیف 3که  ییتوان جاها یدستور م نیبا ا 

:   Chamfar 

 شکل کی یپخ  برو جادیا

Length & angle 

 هیو زاو اندازه

Length1 & Length 2 

 اندازه دو و کی اندازه

 .باشد ریمتغ دتوان یم اعداد
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:Draft Angle 

رده ک نییمورد نظر را تع یو وجه ها Neutral Element دستور محل سطح مرجع نیدر ا .رودیدادن به سطح مدل به کار م بیش یبرا

ش زانیو به م ست ی جهیسطح مرجع در نت یریر گمحل قرا. میدهیم بیالزم  ستور کامالً موثر ا  هیمت زاوجهت اجرا و عال نکهیا ضمن .د

  .موثر است یینها جهینت زدرین

 .دشبه دو طرف اعمال خواهد  بیشود که با انتخاب آن از محل صفحه مرجع ش یفعال م ریغ Draft both sidesصورت فعال بودن  در

شود ریغ ییجا از یدهیب ش میکه بخواه یصورت در سطح مرجع قطع  ستفاده کن definepartingelementنهیازگزدیبا ،از   ریبه غ .میا

صل زین limiting elementفیامکان تعر parting elementاز ست که  یدو در جهت اجرا نیا یوجود دارد که تفاوت ا در  یکیآنها

ستور را محدود م یدر عرض اجرا یگریارتفاع و د س. دینما ید شرا یول ،دو وجود دارد نیاز ا یبیتفاده ترکامکان ا با هم قابل  طیدر همه 

ستفاده ن ست عمل ستیا شود یانتخاب اتیو ممکن ا ص حالت .به خطا منجر  ستور نیاز ا یخا ش یم Variableangledraftد ا ب بیتواند 

است در قسمت  یکاف نقاط نییتع یبرا میهر نقطه دار در هیزاو زانینقاط مورد نظر و م نییبه تع ازیآن ن یاجرا یکند برا جادیا ریمتغ یایزوا

Point میخط نقاط مورد نظر را انتخاب کن ینموده و بر رو کیکل. 

 

 

Draft Reflectline: 
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 رد.سطح گرد شده و جهت درست را انتخاب ک دیآن با یاجرا یباشد که برا یم لتیف یرو بیش

 

Shell: 

 ود.و حجم به صورت پوسته ای ش ماندهیبا اندازه مشخص از آن باق یوارهایکه د یکردن حجم ها به طور یخال یبرا یدستور

ستورات دشده چون به محدوده  لیاست که از چند دستور مختلف تشک ییکردن مدل ها یخال یبرا یمناسب اریدستور بس Shellدستور

 جادیبدون ا ،انتخاب نشود Face to removeستور اگرد نیدر ا .کندیحجم کار خود را اجرا م یها وارید یندارد بلکه بر مبنا یکار

 .شود یم یآن خال یداخل یفضا ،بر حجم اریهرگونه ش

 این دستور برای هر حجم فقط یکبار قابل استفاده است.:  نکته

 .درک فیتعر یضخامت متفاوت زانیسطوح مورد نظر م یبرا میتوان یم Otherthicknessfaceبا استفاده از

 

Thickness: 

 .میم کنکداده و از آن  یضخامت منف میتوانیو م میانجام ده نیز یبه صورت کاهش این ابزار می توان ضخامت دادنانتخاب  با

Thread/Tap: 
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 در داخل سوراخ و یا ایجاد رزوه خارجی روی یک استوانه از این دستور استفاده می شود.رزوه  جادیا یبرا

 

Lateral face 

 .باشد یم یاستوانه ا جداره

Limit face 

 .شود یکه رزوه از آن شروع م ییجا

 است. داده شده حیباشد که به طور کامل توض یمHole ها هم مانند دستور نهیگز هیبق

 

Remove face   : 

بیرون زدگی آن  سطوحام شرط که تم نیبه ا نمود،را حذف  زائده ها یا تو رفتگی هایی که ناخواسته به وجود آمده اند توان یمبا این ابزار 

 از این ابزار استفاده گردد.و  شدهانتخاب یا تورفتگی 
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Replace face : 

که  سطحی د.استفاده کر Replace face  دو سطح با ارتفاع متفاوت داشته باشیم برای هم سطح کردین این دو میتوان از دستور اگر

 تعریف می گردد. replacing surfaceو سطح جایگزین در  face removeدر  حذف شود خواهدیم

 

 : Transformation Featuresنوار ابزار 

 استفاده می شود. بادی ها ، تبدیل و تکثیراز این نوار ابزار برای جابجایی ، دوران 

 

Translation : 

آیا تمامی  "ه می پرسد کمی شود پنجره ای باز  می گردد،که دستور آن فعال  یزمان .شود یاستفاده مبادی ها  یانتقال خط یبرا از این ابزار

part body بازدن "یانتقال ده یخواه یشده را م طراحی Yes توان انتقال داد یتمام شکل را م. 
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Vector Definition  

 :است ریکه به شرح ز ردانتقال را انتخاب ک یتوان روش ها یم

Direction, Distance  :و فاصله جهت 

Point to point  :گرید به نقطه نقطه 

Coordinate :استفاده از مختصات با 

Rotatetion : 

 بادی حول محور مشخص با این ابزار انجام می شود. کیدادن  دوران

 

Axis_Angle : هیمحور و زاو 

Asix_Twoelement  :و دو المان محور 

Threepoint  :نقطه سه 

 اد.ان دکرده و شکلها را دور جادیمورد نظر ا یدر فضاخط  کی ای( و x, y, z یمحور )محورها یراست بر رو کیتوان با کل یم

Symmtrey : 

 .کند یرا پاک م یو شکل اصل کندیم نهیقر رابادی انتخاب شده 
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 :Axis toAxis 

 مختصات دیگر استفاده می شود. به محور مختصات محوربرای انتخاب یک بادی از یک 

 .باشد یقطه صفر، صفر، صفر مدر ن (x, y, zهر بادی به صورت پیش فرض) یمحور اصل

ده و کر فیتعرجدید مختصات  ستمیس کی را فعال کرده و Axis System نهیگز  Insertسربرگ جهت ایحاد محور مختصات جدید از

 به تعریف محل مختصات جدید در این ابزار ، بادی از سیستم مختصاتی قدیم به سیستم مختصاتی جدید منتقل می گردد.

Mirror : 

کرده و اصل  نهیشکل را قر توانیاست که م نیا Symmetryن دستور برای قرینه کردن بادی استفاده می شود.تفاوت این دستور با از ای

 دهیم.انتقال  یکترا به صورت  یک فیچرتوان  یم تفاوت عملکرد این دستور با سایر دستورات این نوار ابزار این است کهماند  یشکل م

 

 : (pattern)الگوها 

 از الگوها برای تکثیر خطی ، دورانی و تکثیر دلخواه استفاده می شود و شامل سه نوع می باشد.

Rectangular Pattern  :یبه صورت خط ریتکث 
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 باشد یم ریوجود دارد که شامل موارد ز یمتفاوت یها پیقسمت پارامتر تا در

Instance & Spacing  :آنها نیو فاصله ب تعداد 

Spacing&Lenght  :یو طول کل نیب فاصله 

Instance & Length  :یتعداد و طول کل 

Instance & unequal Spacing  :با فاصله نابرابر تعداد 

یم همزمان چند برای تکثیر یک فیچر انتخاب کنیم. در صورتی که بخواه دیباشد و با بادیکل  دینبا Object to Patternمهم :  نکته

 انتخاب دستور فیچر ها را انتخاب می کنیم. فیچر را تکثیر کنیم قبل از

این فیچرها به  تمامیدستور را فعال کرده و  ، Shiftباشد با انتخاب همه آنها با یگرید زیهر چ ای Chamfar ای Filletدر شکل  اگر

 عنوان یک الگوی چندگانه انتخاب و تکثیر می شوند.

 رده و الگو را در دو جهت تکثیر کرد.کانتخاب  گریرفرنس د کی توانیم مدو تب )سربرگ(  در

Row in direction  :داد. رییشکل را در جهت اول و دوم تغ توانیم 

 

Rotatetion angle  :داد.دوران  یحول محور اصلرا شده  لیتبد یشبکه ها میتوان یم 

داده  شیو عدد نماد که پس از فعال کردن آن، ااستفاده می شود unequal spacingدستور از  نیا در و فاصله نابرابر تعدادبرای ایجاد 

 .میفواصل نابرابر داشته باشه واعمال کرد یمتفاوت یتوان اندازه ها یآن م یبر رو کیشده که با کل

Circular Pattern  :یبه صورت دوران ریتکث 
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 را اجرا نمود. و دستور ( راانتخاب کردهx, y, zراست) کیکند را با کل دایپ خواهدیکه دوران م یتوان محور یاز انتخاب شکل م بعد

Instance & total angle   :یکل هیو زاو تعداد 

Instance & angular Spaceing  :یا هیو فاصله زاو تعداد 

Angular Spaceing&total angle  :یو فاصله کل هیزاو فاصله 

Complete Crown :360 درجه می چیند. 360تعداد درج شده را با زوایای برابر در  . به عبارت دیگرکند یبر تعداد م میدرجه را تقس 

اگر شکل تداخل   را حساب کرده و شکل را تکرار کرده نیب هیو زاو یکل هیزاو کیحالت تعداد را وارد کرده و به صورت اتومات نیا در

 .کندیوابسته م گریکدیداشته باشد به صورت خودکار آنها را به 

Instance & Unqual angular spaceing  :نابرابر فواصل زاویه ایو  تعداد 

Row in angular Direction  :کند یم جادیشکل را ا هیجهت زاو در 

Row in radial Direction  :زند یها را به سمت داخل م تکرار 

Radialalignment of instance  :در تمامی  ی اصلی باشنداگر فیچر ها دارای زاویه با محورهابرداشته شود  نهیگز نیا تیک اگر

 تکثیر ها این زاویه را حفظ می کنند.

Crown Definition  :رییتعداد زده و با تغ یرا در جهت شعاع لشک یپادشاه تاجRow in radiald Direction کل را توان ش یم

 .به صورت دوار چرخاند
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User Pattern  :دلخواه یالگو 

می نماییم.  جادیا ارمجموعه از نقاط و با استفاده از ماوس  pointشده و با استفاده از  Sketchجهت ایجاد پوزیشن الگو ها وارد محیط 

 مورد نظرر( )فیچ Objectخارج شده و دستور اجرا کرده   Sketchاز  . سپسکار را انجام داد نیادهی با مختصات  توان یم هم چنین

شده تکثیر می  اب می کنیم. در این صورت فیچر مورد نظر در پوزیشن طراحیمجموعه نقاط را انتخ شنیپوزقسمت انتخاب کرده و در  را

  گردد.

 
 

Scaling قرار است تغییر ابعاد داشته باشیمکه  یرا انتخاب کرده و در جهت : بادی (x, y, z)   به نسبت عدد وارد شده کوچکتر یا

 بزرگتر می کنیم.

Ratio  :کند یکوچکتر م ایورت  بزرگتر را به ص  شکل و کرده نیی( را تعاسی)مق. 
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38 

Affinity : 

 است و به صورت همزمان در سه جهت می توان تغییر ابعادی داشته باشیم. scaleاین دستور کامل شده ابزار 

 

 (:Reference Elementنوار ابزار المان های مرجع و کمکی )

 

ن ها در موارد زیر از این عنصر یا الما ی ایجاد مدل تاثیر بسزایی دارند.که به عنوان کمکی براعناصر مرجع شامل )نقطه، خط، صفحه( 

 استفاده می گردد:

 عناصر مرجع  گرید جادیا جهت 

 دستورات مثل یعنوان مرجع برخ بهMirror, Pattern  

 رسم  یبرا یاز صفحات مرجع به عنوان صفحات کمک استفادهSketch یاصل ریغ یهادر جهت 

حالت  دید دارد باکه با توجه به آن چه در مدل وجو دارند،چند حالت  با توجه به کاربرد آن در مراحل مدلسازیع عناصر مرجهر یک از 

 .مناسب انتخاب گردد

 .شود یکه اندازه ها بر حسب محل از آن محاسبه م یا نقطه : مرجع نقطه
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  یاز عناصر گوشه ها یکی، مختصات یاز محورها یکیتواند  یبردار م نیا .دهد یم شیکه جهت حرکت را نما یبردار : مرجع جهت

 د.خط مرجع مستقل باش کی ایمدل، بردار نرمال صفحات  یخط

عنصر 

 مرجع

 توضیحات عناصر مورد نیاز حالت

 

 

 

 

 

 

 خط

Point-point 

 
دونقطه ودرصورت نیاز 

 یک سطح

یک خط متناهی یا نامتناهی بین دو نقطه رسم می کند اگر 

ن انتخاب شود خط آ Supportان سطح ناهمواری به عنو

 .ن تصویر می نمایدآروی 

Point-direction 

 
 مثل حالت قبلی وبا استفاده از یک نقطه ویک جهت  نقطه وجهت مرجع

Angle/normal to 

curve 

 

ی وسطح مرجع ویک حنیمن

 زاویه ونقطه مرجع

بر  ازنقطه مورد نظرخطی را بازاویه دلخواه با منحنی یا مماس

 .ل تعریف استبن قاآرای نیز ب Support م می نمایدن رسآ

Tangent to curve 

 
 .خطی بر منحنی مماس می نماید ،ازنقطه مرجع یک منحنی ونقطه مرجع

Normal to surface 

 
  .خطی به صورت نرمال بر سطح رسم می کند ،ازنقطه مرجع یک سطح ونقطه مرجع

Bisecting 

 
 .ا رسم می نمایدوط رطنیمساز خ دوخط متقاطع

 

 

عنصر 

 مرجع

 توضیحات عناصر مورد نیاز حالت

 

 

 

 

 

 

 

 نقطه

Coordinates 

 
 .بااستفاده ازمختصات دکارتی یاقطبی نقطه مشخص می شود مختصات نقطه

On curve 

 
منحنی یا خط ونقطه 

 مرجع

وی منحنی یا خط موردنظر برحسب طول یا نسبت طولی ر بر

 .یک نقطه ایجاد می کند

On plane 

 
یک صفحه فضایی و نقطه 

 مرجع

یک نقطه ایجاد می VوHبرسطح صفحه وبه صورت مختصات 

 .نماید

On surface 

 
یک سطح از مدل ونقطه 

 مرجع وجهت

 .برسطح مورد نظر ودرجهت مرجع یک نقطه ایجاد می نمایند

Circle/sphere/ellipse 

center 

 

 .ت مرجع تبدیل می نمایدمرکزعنصر را به صور یا بیضی,کره ,یک کمان 

Tangent on curve 

 
یک منحنی ویک جهت 

 مرجع

روی منحنی درنقاطی که مماس برمنحنی موازی جهت مرجع 

 .گردد نقاطی را ایجاد می کند

Between 

 
 بین دونقطه برحسب نسبت طولی یک نقطه ایجاد می نماید دونقطه
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 :Measureنوار ابزار 

 ستفاده می شود.از این ابزار برای اندازه گیری مدل از نظر طول و زاویه و مساحت و وزن و... ا

 

عنصر 

 مرجع

 توضیحات عناصر مورد نیاز حالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه

Offset from plane 

 

 .ن رسم می کندآصفحه ای موازی مورد نظر وبه فاصله دلخواه از  یک صفحه ویک اندازه

Parallel through point 

 

 .نمایدرد نظر واز نقطه مورد نظر رسم میصفحه ای موازی صفحه مو یک نقطه وصفحه مرجع

Angle/normal to plane 

 

صفحه مرجع ویک خط 

 زاویه دورانو

صفحه ای متقاطع با صفحه مورد نظر که محل تقاطع این دو همان 

 .ن رسم می نمایدآخط انتخابی است را با زاویه دلخواه نسبت به 

Through three points 

 

سه نقطه متمایز وغیر هم 

 راستا

متمایز عبور می دهد  طبق تعاریف هندسی از این سه نقطه دوخط

 .ندویک صفحه ایجاد می ک

Through two lines 

 

ن دو خط را به عنوان مرجع گرفته و صفحا ای ایجاد می کند که ای دوخط متقاطع

 دو خط روی آن صفحه باشند.

Through point and 

line 

 دهدها صفحه ای عبور میآنواز  کردهازنقطه خطی بر خط دوم عمود  یک نقطه ویک خط متمایز

Through planar curve 

 

حنی که در جهت یک من

 .خاصی مسطح باشد

 خطوط متقاطعی ایجاد کند ،می تواند از اکسترمم های این منحنی

 .را بسازد هها صفح استفاده از آن وبا

Tangent to surface 

 

  .از نقطه دلخواه یک صفحه بر سطح مماس می نماید یک نقطه ویک سطح

equation 

 

کار رفته در رابطه ریاضی یک صفحه ایجاد می برحسب ضرایب به  با استفاده از معادله

 .کند

Mean through points 

 

ن ها بهترین صفحه را آبا توجه به تعداد نقاط وچگالی موضعی  یک سری نقاط

 .راندها می گذ ن  آنازمیا
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Measure Between .برای بدست آوردن فاصله بین دو عنصر )خط ، سطح و ...( به کار می رود : 

Measure item  : ی توان مساحت را هم و.... می توانیم اندازه بگیریم  از این ددستور م)منحنی ها( برای اندازه گیری قطر هاو کرو ها

 .اندازه گیری کنیم 

Measure between in chain mode   : می دهدنشان اندازه مارا به صورت زنجیره وار. 

Measure between infan mode  : اندازه ها به این صورت است که با یک Referance میدهد اننشن آبقیه اندازه ها را نسبت به. 

Customize   :زیر می باشد که شامل مواردم، می توانیم تنظیمات مورد نظرمان را انجام دهی: 

Minimum Distance /Curvelenght/angle  : می دهد را نشانزاویه  -نحنی طول م-حداقل فاصله. 

Smallestangle  ترین زاویه: کوچک 

Maximum Distance   : دهد می نشانحداکثر فاصله را. 

Maximum Distance from 1to2  :حداکثر فاصله نقاط را به ما می دهد. 

Display option  :برای ما نشان دهد را المان هایی که می خواهیم. 

Inertia  : به درستی محاسبه نمی  وگرنه وزن را داده شود، آنحتما یک متریال به آورد و باید دراین ابزار می توان وزن قطعه را به دست

 زیر را نشان می دهد. درخت طراحی یک پنجره باز شده که مشخصات Part Body انتخاب بعداز انتخاب اندازه و .کند

Volume)حجم(   Area)مساحت(   Mass)جرم(  Density  ) دانسیته(  

Center of Gravity  (G  ): 

از ی شکل باشد اگر بخواهیم مرکزتقل را به صورت ثابت روآبی و قرمز وسبز است .  خطوطنشان می دهد که محل برخورد  مرکز ثقل را 

create geometry گزینه center of gravity .در پنجره ممان اینرسی و ممان هارا می توان  را انتخاب می نماییمinertia  مشاهده

  کلیک نمود.را  Export برای گزارش گرفتن می توان کرده و 

:Apply Material 

ل را نیز تحلی ت و ...اختصاص داد. با اختصاص دادن جنس می توان خروجی هایی نظیر جرم، مقاومجنس  قطعهمی توان به با این ابزار 

متریال خاصی در  مورد نظر را به قطعه داد. اگرمی توان متریال در درخت طراحی  Part bodyکلیک بربا انتخاب این گزینه وسپس  کرد.

  کتابخانه جنس های کتیا نبود می توان با وارد کردن خواص فیزیکی و مکانیکی آن جنس را ایجاد کرد.
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Constriction  : ال های ساختمانی مثل سیمان و کاشی و....متری 

Fiber  :و جنس های غیر مکانیکی چرم وپشم 

Metal  : فلزات 

Other  :ی مثل پالستیک وشیشه و....یجنس ها 

 Painting.رنگ ها کد دار که برای بدنه خودرو بکار می روند : 

Stone :  سنگ 

Wood  :  چوب 

 ظیم شود.تنرادرحالت متریال   Shadingباید اد شده را به صورت گرافیکی روی قطعه،متریال ایج نکته :   برای اینکه بتوانیم

 : Boolean operation ابزار نوار

 و گیرند می خود تاثیر مورد های Bodyاز را بودن مستقل حالت دستورات این .شودمی گفته ها Bodyرابطه ایجاد دستورات مجموعه به

 درختی ودارنم اصلی شاخه در Partbodyکه شود اجرا  ای گونه به دستور داشت توجه باید .هدد می قرار دیگری مجموعه زیر را یکی

 .بماند باقی

 

R توضیحات نام 

1 Add  حجم دو Body ن ها باهم جمع می کندآرا بدون توجه به نوع. 
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 : Surface_Beasd Futures ابزار نوار

 است. part designو محیط   )سطح دو کتیا( GSDاین نوار ابزار به صورت واسطه بین محیط سطح سازی 

 

Split : 

باقی خواهد ماند  قراردارد فلش المانی که در جهت استفاده می شود. یا یک پوسته فاده از یک صفحهستاین ابزار برای برش یک عنصر با ا

 و طرف دیگر حذف می شود.

 

2 Remove  حجمBody دو را بدون توجه به نوع از اولی کم می کند. 

3 Intersect دو حجم مشترک Bodyرا تعیین می نماید. 

4 Assembly باتوجه به عالمت دو Bodyحجم ان ها را باهم جمع می نماید.  

5 Union tirm  برش دادن دو Bodyبا این دستور انجام می شود. نسبت به هم 

6 Remove Lump  باعمل بر یک Bodyقسمت های اضافی را حذف می نماید. 
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  :Thickness Surface 

 و یا به عبارت دیگر ضخامت دهی به پوسته با این ابزار انجام می شود.  پوسته یک روی بر حجم ایجاد

 اعمال می شود خارج سمت به ضخامت باشد خارج سمت به فلش اگر و داخل سمت به ضخامت باشد داخل سمت به فلشاگر

 

Close Surface : 

 ر با استفاده از پوسته هایی که تو خالی هستند و راه به بیرون ندارند، استفاده می شود.برای ایجاد حجم های توپ

ا آشنا می هکه در سطح دو با آن  surfaceنکته: پوسته اشکال بدون حجمی هستند که رنگ آنها به رنگ کرمی بوده و در محیط های 

اکستری می خ. احجام صلب درکتیا دارای جرم بوده و رنگ آن ها شوید ایجاد شده و برای مدلسازی قطعات پیچیده استفاده می شوند

 باشد.
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Sew surface : 

و   دنمیزن وختد بادی یک به را پوسته با این ابزار انجام می شود. کاربرد آین دستور زمانی است که یک شکل یک به هپوست یک دوخت

 ند.کن می پر تو را آن داخل

 : CATIA افزار نرم با رندرگیری 

 

اختصاص دادن  گیری رندر برای کار اولینرندر گیری به معنای واقعی جلوه دادن یک مدل با استفاده از نور و سایه و درخشندگی می باشد. 

 Ground یکدر این محیط  .شویم می رندرگیری محیط وارد Photo Studio Easy Tools ابزار توسط سپس یک جنس به قطعه است.

کند. همچنین باید این ن. این زمین همیشه باید زیر قطعه باشد و قطعه را قطع بدهد نشان خواهدمی را قطعه این سایه کهوجود دارد ( زمین)

 توان یمگراند و نگه داشتن کلیک،  روی بر کلیک بااست.  xyصفحه با کف قطعه موازی باشد. گراند در کتیا به صورت پیش فرض صفحه 

 را Background یه بخواهیم اگر شود. گذاشته متریال حالت در را Shadingباید ببینیم را قطعه جنس نکهای برای رد.ب پایین و باال را آن

 بک گراند دادیتع کلیک برروی این تب بااد.د انجام را کار این توانمی predefinedدرسربرگ Select Scene گزینه زدن با دهیم تغییر

 .کنیم انتخاب را آنها توانیم یم که شودمی ظاهر ما برای شده آماده قبل از

 Custom سربرگ

 را کار ترین سخت ارافز نرم گیری رندر عملیات در .دهیم انجام خودمان روش به سفارشی کرده و را نورپردازی توانمیبا این دستور 

 .کندمی درگیر را گرافیک وCpu, Ram  ما سیستم از که دهدمی انجام
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 Define Rendered Area گزینه با توانمی را کار این که. شود می کمتر گیری رندر زمان از اشدب ترکوچک رندرگیری فضای چقدر هر

 .داد انجام

 

 ختلفم های پسوند با توان می و شودمی   انجام را کار این  Save image گزینه زدن با عکس صورت به رندر کردن save جهت

 باشد. شدن باز قابل ها گوشی و وترکامپی در jpg و( فتوشاپ افزار نرم در)Png, Psdمثل
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 چهارمفصل 

 DRAFTINGاستخراج نقشه محیط 

با توجه به  ود.کرد و نقشه صنعتی استخراج نم یریمونتاژها نماگ ایسه بعدی  یهااز مدل توانیمدر آن است که  یطیمحDrafting  طیمح 

 یاستانداردها به دیارد بانقشه استاند کی هیته یبرا نمود. یریزه گمختلف اجزا را وارد نقشه نموده و اندا یتوان از نماها یم یاستاندارد انتخاب

 بود.آشنا  نقشه کشی

 

 : Draftingطیورودبه مح نحوه

Srtart>>Mechanical Design>>Drafting 

 

 

 و دوبار اینتر انجام داد. D و پس از آن کلید  ctrl +Nاینکار را می توان با کلید 
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 مشخصات کاغذ نقشه کشی و استاندارد ها تعیین می شود. در این پنجره گزینه های زیر وجود دارد: پنجره ای باز می شود که در آن

Front, Topand Left  

 به این روش در کتاب های نقشه کشی روش اروپایی گفته می شود. دهد یو روبرو را نشان م یباال و جانب ینماها

Front, Bottom and Right 

گفته می  به این روش در کتاب های نقشه کشی روش امریکایی دهد ینشان مرا  یو باال و جانب نییت راست و پاروبرو را در سم ینماها

 شود.

All view 

 . این نماها شامل شش نما و یک نمای پرسپکتیو )ایزومتریک ( می باشد.دهدیم نمایش موجود را  ینما ها تمام

Emptysheet 

 در محیط درفتینگ در این صفحه جانمایی کرد.دلخواه را  یتوانخودمان نماها ید که مده یم ارائه یخال تیشصفحه یا  کی

Modify : توان  یم نهیگز نیانتخاب ا باStandard, Sheet Style رسم نقشه(،  ی)نوع کاغذ براPortrait (، ی)عمودLandscape 

 .( را مشخص نمودی)افق

بوط به مر ASMEو  ANSIعالوه بر این استاندارد  .می باشد که بین المللی است ISOنکته: استاندارد مورد استفاده اغلب کشور های 

تکی  تص کشور ژاپن است. توجه داشته باشید که کاغذ نقشه کشی مناسب قطعاتخم JISوط به کشور آلمان و ربم DINایاالت متحده و 

(part)  کاغذA4  و کاغذ مناسب برای نقشه های مونتاژA3 .می گیرد. ه استاندارد کشور های مختلف مورد بررسی قراردر ادام می باشد 

تانداردها تفاوت های بین استاندارد ها همواره یکی از معضالت صنعت بوده و پس از جنگ جهانی اول همه کشور ها در پی اصالح این اس

ا پیشرفت نرم . از طرفی باستاندارد دارند کار کرده و سعی بر تسلط روی هر دو. امروزه مهندسان با هردو استاندارد و واحدسازی نمودند

 ی شود.بیش از نقشه ها بوده و به مرور این طرح ها جایگزین نقشه های دو بعدی م STP ارزش طرح های سه بعدی CAD افزارهای حوزه

 

 تاریخچه استاندارد در کشورهای مختلف:

تاسیس شد. بدنبال  1917 سالدر آلمان  و 1916سال در  کشور هلنددر  نخستین موسسه ملی استاندارد و سپس، در انگلستان  1902در سال 

در زمینه نقشه کشی صنعتی فعالیت وسیعی آغاز شد. طبق این استاندارد گسترش پیدا کرد و مربوط به کشور آلمان   DIN آن استاندارد

در  (ISO) لمللی موسسات استاندارد ملی استاندارداتحادیه بین اا عنوان تاندارد ملی از کشورهای مختلف بموسسه اس 20 شاملاتحادیه ای 

در  که صنعت و تکنولوژی و لزوم استفاده از یک استاندارد واحد کشورهای صنعتی را بر آن داشت تشکیل شد، اما با پیشرفت 1926سال 

اولین موسسه  شمسی 1332ایران در سال  عزیزمان کشور .را که یک سازمان بین الملی است را تشکیل دهند ISO سازمان 1947سال 

هر حال حاضر هنوز بعضی از کشور ها از ب .درآمد ISO ت سازمان بین المللیبه عضوی 1360استاندارد خود را تاسیس نمود و در سال 
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نوع حوزه استاندارد کشور خود استفاده می کنند ولی استاندارد بین المللی ایزو مورد تایید اغلب کشور ها می باشد. در کشور ما بسته به 

 کاری و صنایع از استاندارد های مختلف استفاده می شود که در ادامه به شرح آن پرداخته می شود:

 

  ISO ، DIN ، JIS ، ASME ، GB ، ANSI استاندارد های

 DIN استاندارد

 و عضو سازمان ن می باشدمعنای آن موسسه استاندارد آلمااست که    Deutsches Institut für Normung مخفف کلمه DIN استاندارد

ر استاندارد هزا 30در حال حاضر بیش از  DINاستاندارد . در برلین می باشدیک انجمن آلمانی ثبت شده  . دیننیز هست  ISO بین المللی

 DNA  1926تاسیس شد و در سال  NADIکمیته استاندارد های صنعت آلمانی  به عنوان 1917در سال   .در حوزه های مختلف دارد

 1975دارد. در سال  کمیته استاندارد سازی نه تنها در زمینه محصوالت صنعتی بلکه درتمامی زمینه ها، فعالیت اثبات کند،نامگذاری گردید تا 

 از آن پس این استاندارد حامی منافع صنعتی کشور آلمان است.تغییر نام دادند و DIN آن را به نام

 
 JIS استاندارد

Japanese Industrial Standards 

و از انجام شده  فرایند استاندارد سازی. توسط کمیته استاندارد صنعتی ژاپن این الستاندارد مربوط به فعالیت های صنعتی کشور آلمان است

 .طریق انجمن استاندارد ژاپن منتشر گردیده است

ننده قسیم بندی و چهار رقم بعدی تعیین کنشان دهنده بخش ت X نامگذاری شده اند JIS X 0208:1997 در قالب JIS استاندارد های

 سال تجدید نظر را نشان می دهد.منطقه و چهار رقم پایانی 

 ژاپن: JIS بخش های تقسیم یندی در استاندارد

A : معماری و عمران  

B :  مهندسی مکانیک  

C :  الکترونیک و مهندسی الکترونیک 

D :  خودرو  مهندسی   

E : مهندسی راه آهن  

F : کشتی ساخت   

G : متالوژی  

H :  مواد غیر آهنی  
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 ISO استاندارد

 International Organization for Standardization  

یست هزار بدر این سازمان بیش از  .کشور دنیاست 164یک سازمان مستقل و غیر دولتی است که عضو سازمان های استاندارد این سازمان س

به سه  ماناستاندارد در خصوص تمامی موارد تعریف شده است. این ساز 20.000بیش از  تدوین شده است.استاندارد در زمینه های مختلف 

 زبان روسی ، انگلیسی و فرانسه مورد استفاده قرار  میگیرد.

  

 
 ASME استاندارد

American Society of Mechanical Engineers 

ارای دکشور دنیا داشته و  158این انجمن چهارده هزار عضو در .  ای است انجمن مهندسان مکانیک امریکا یک انجمن مستقل و حرفه

 استاندارد مخصوص خود می باشد.

 
 ANSI استاندارد

American National Standards Institute 

ر ایاالت دپرسنل نظارت بر توسعه استاندارد های محصوالت ، خدمات ، سیستم ها و که موسسه استاندارد ملی آمریکا این موسسه به نام 

تاندارد های هدف این سازمان هماهنگ سازی استاندارد کشور امریکا با اس یک سازمان خصوصی غیر انتفاعی است. ورا برعهده دارد  متحده

   بین المللی برای ارائه خدمات و فروش محصوالت به کل دنیا می باشد.
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 GB  : (GuoBiao) استاندارد

 

 صنعت و فناوری کشور چین است.این استاندارد مربوط به  

  

 
          

 تغییر استانداردها:

ها ر استاندارد به طور معمول هر پنج سال یکباآیا استاندارد های قبلی از کم و کیف مناسب برخوردارند و یا خیر به منظور بررسی اینکه 

 .بررسی می شوند

 .نداجایگزین شده   DIN EN ISO ستاندارد هایبا ا  DIN از استاندارد های زیادیتعداد  چند سال گذشتهدر 

    ستانداردااغلب تغییرات بسیار جزئی بوده است. اگر یک  بوده است. ISO پایه ای برای استاندارد های DIN بسیاری از استاندارد های

ISO  وند فقط اختصاراتی همچدر سطح ملی بدون هیچ گونه تغییری اجرا شود ، همان نام مربوطه به استاندارد ملی داده می شو DIN  

EN  گردد. به طور مثال یک استاندارد به آن اضافه می ISO 4032-M12-8 سخه آلمانی آن)مربوط به مهره شش گوش( ن DIN ISO  

4032-M12-8  اوت بین استاندارد هایتف .نامیده می شود EN   و ISO  ین است که استاندارد هایا EN  بر اساس تصمیم شورای اروپا

 .له حذف گردندباید در کشور های عضو به عنوان استاندارد های ملی بدون تغییر و بدون تاخیر اجرا شود و استاندارد های متناظر بالفاص

  

 انتخاب نوع استاندارد در نقشه کشی:

 

وی در هنوز جایگاهی ق اگر چه به مرور در دنیا طراحی های سه بعدی جای طراحی های دو بعدی را خواهند گرفت ولی طراحی دو بعدی

ابعاد و  ، شیوه ساخت،جنس، به کمک عالئم نقشه کشی و استانداردها، پارامترهایی نظیر صافی سطح . در نقشه های دو بعدیصنعت دارد

 دنیا ردر کلدو استاندارد پر طرفدا .شود بسیاری موارد دیگر از قطعه نمایش داده می ، عملیات حرارتی ، عالئم جوشکاری واندازه ها 

ر حالیکه کشورهای آمریکا، د. کنند استفاده می ISO ازو ایران هستند. معموال کشور های اروپایی  ISO و استاندارد ASME استاندارد

نتخاب یکی از این ولی همواره ا ،دهند. مهندسان باید با هردو استاندارد آشنا باشند را ترجیح می  ASMEاستانداردو حتی استرالیا ، انگیس

ند و با دیگر استاندارد هر کدام از این استاندارد ها ویژگی های منحصصر به فرد دار زیرااندارد ها به عنوان استاندارد مبنا مهم می باشد. است

 تر شود. تا انتخاب این استانداردها برای مهندسان ساخت و تولید راحت ،کنیم . در ادامه به این تفاوت ها اشاره میمتفاوت هستند

 زاویه دید اول شخص : ISO رداستاندا
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شود.  ر گرفته میگیرد و صفحه غیر شفاف در نظ قرار دارد و نمای باال زیر نمای جلو قرار می نقشه کشبین صفحه و  قطعهدر این استاندارد 

سمت راست  ای چپ دربه همین دلیل نماین نوع استاندارد شبیه تابش نور از سمت زاویه دید به جسم است که سایه جسم نقشه خواهد بود. 

 و نمای راست در سمت چپ قرار میگیرد و جای نمای باال و کف جابجا می باشد.

 

 زاویه دید سوم شخص  ASME  :استاندارد

 کش می بیند نقشهو نمای باال، باالی نمای روبرو خواهد بود. در واقع آنچه  نقشه کش واقع می شودو  قطعهدر این استاندارد صفحه بین 

در جای خود قرار  نقشه کشت که همه نماها از نظر قطعه روی صفحه ترسیم اس قراردادنی نما است. این نوع استاندارد شبیه یههمان زاو

 .دارند. این استاندارد از نظر تصور جسم از طریق نقشه بسیار راحت است
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. شرکت ها ردی شود و کمپانی و شرکت تقاضا دهنده داهمانطور که گفته شد انتخاب استاندارد به کشور و منطقه ای که نقشه کشی انجام م

 .کنند ده میاستفا متفاوتعملکرد و تکنیک ساخت از استانداردهای  نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و تولیدات و حوزه کاری و همچنین

ود. از طرفی شاستاندارد محبوب انجام می انجام شده و تمامی ضوابط و مقررات براساس این  ISOنقشه کشی صنعتی در ایران با استاندارد 

طالعات اگرایش پیدا کرده است. جهت   ISOبوده که به مرور در سال های اخیر به سمت  DINاستاندارد قطعات در ایران اغلب براساس 

کشی هرچه  ضمن در نقشهبیشتر در این زمینه کتاب جدوال و استاندارد های طراحی و ماشین سازی ترجمه عبداله ولی نژاد بررسی شود. در

ز ندید ها و فهم نقشه ساده تر بوده و از نماهای دشوار استفاده نشود، ارزش نقشه باالتر است. هم چنین نقشه کش باید تا جای ممکن ا

 نماهای سخت اجتناب ورزد و با برش ها و نماهای جزیی، سعی در فهم بهتر نقشه به تولید کننده نماید.
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Hide when starting workbench 

 .شود یم طیوارد مح میشود و به صورت مستق یپنجره نشان داده نم نیا گرید نهیگز  نیفعال کردن ا با

 :ایکتمحیط درفتینگ در  یجدول نقشه کش جادیا نحوه

ند می بک گراوارد  و را انتخاب نموده Sheet background نهیو گز Viewاز سربرگ  ینقشه کش طیجدول در مح کی جادیا یبرا

ین حالت از اغلب نوار ابزار ها در او دنباش یفعال م ریفضا غ نیها در اباشد و نما یکمرنگ م یبه صورت خاکستر طیمح نیرنگ ا شویم.

 کار می افتند. این محیط در حالت خاکستری فقط برای تنظیم پس زمینه و جدول عمومی نقشه می باشد.

 

 

 style of titleباز شده که در قسمت  ای پنجره Farme and title blockانتخاب ابزارو  Drawing استفاده از نوار ابزار با

black باشد  یم 2آن ها سمپل  نیتوان نوع سمپل نقشه ها را انتخاب نموده که بهتر یم. 
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 موارد زیر را انجام داد: توان یم Actionدر قسمت 

Create (جادی)ا Delete,)حذف(Resize,(هراندازیی)تغ Check by ,Update,)نام چک کننده( 

 :Add a revision 

 .کرد جادیاز قطعات استفاده شده ا ستیل کی طیمح نیدر ا توانیم نیهمچنبا این گزینه انجام می شود.  راتییتغ جادجدولیا

 

 بر می گردیم. یاصل طیه محرا انتخاب کرده و ب Working views  نهیگز Editاز سربرگ ینقشه کش طیبرگشت به مح یبرا
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 :باشد ریتواند شامل موارد ز ینقشه م جدول عمومی اطالعات

  Darwn byاست. دهیکشرا که نقشه  یفرد 

  Checked byکند یکه نقش را چک م یفرد. 

  Designed byباشد یکه طراح م یفرد. 

 باشد  یم خیها تار هزینگ نیا ینکته : در روبرو 

  Drawing titleرا مشخص می کند. هقطع اینقشه  اسم 

  Drawing Numberرا مشخص می کند. قطعه شماره 

Size   کاغذ استفاده شده  زیسا 

Scale استفاده شده در نقشه اسیمق 

Rev   شده است یکه نقشه بازنگر یدفعات تعداد.  
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 این کار را انجام داد. Shiftبا گرفتن  توانیم جابه جایی راحت تر متن و جدول یبرا نکته :

 : عکس به نقشه اینمودن لوگو  وارد

تخاب و آن را را زده و لوگو مورد نظر را ان Pictures نهیگز Insert یدر منو ،میعکس را به نقشه خود وارد کن ایلوگو  کی نکهیا یبرا

 .میکن یوارد م

 

 

 

 :نمودن نما ها به برگه نقشه وارد

شود که چند نما  نیمع دیابتدا با .میرو دار شیچند راه پکنیم، را به برگه وارد  ییمان میو بخواه میقرار داشته باش ینقشه کش طیدر مح اگر

 یبرا .میوارد کن میخواهیرا م ییو چه نماها میدار اریدر اخته در حال حاضر در نقش ییچه نماها نکهیدوم ا .میبه نقشه وارد کن میخواهیم

 .شود یداده م حیکه به طور کامل توضشود  یاستفاده م Viewsکردن نما از نوار ابزار دوار
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 : Viewsوعه نوارابزار زیرمجم Projectionsابزار  نوار

 

FrontViews(یروبرو )اصل ینما جادی: ا 

ل وس بر مدمارکت ظر نقشه را باز نموده و با حمورد ن مدل ctrl+tabیا با استفاده از  window  یوارد کردن قطعه با استفاده از منو یبرا

و ر صفحه روی هبر  کیکلبا  .شود یرا نشان داده م نما نیا شینما شیصفحه پ نییدر گوشه پا می شود.مورد نظر را انتخاب  یجلو ینما

 رد می شویم.وا یکش شهنق محیطبه  ، نمای عمود بر این صفحه را نمایش می دهد. با انتخاب هر نما فعال است شینما شیرا که پ یدر حالت
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:Unfolded view 

 شده اند استفاده می شود. جادیا یورق کارمحیط که در  یرسم گسترده قطعات یبرا

 

View from3D : 

 این به کمک میتوانیم مینموده باش فیمدل تعر یو برش برا یعاد ینماها Annotation یبا استفاده از ابزارها یدر هنگام مدل ساز اگر

 م.یوارد کن هابزار آنها را به نقش

Protection view 

)کادر قرمز داشته این ابزار برای ایجاد نماهای تصویر شده یا نماهای جانبی می باشد . با انتخاب یک نما در صورتی که این نما اصلی باشد

 باشد( و انتخاب این گزینه و حرکت ماوس به سمت اطراف می توان نماهای جانبی را استخراج کرد. 

 کادر خط چین دار می توان آن را قرمز کرده و نما را فعال کرد. نکته: با دابل کلید کردن برروی
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Auxiliary View :  

به  .میبریره مابزار به نیمورد نظر از ا یپس از فعال کردن نما مینما داشته باش کیدار نسبت به  هیرا به صورت زاو شینما میبخواه اگر

 .مینک میترس دیتا نما نسبت به آن خط د مینظر رسم کن مورد هیبا زاو یخط دیبا شودیخط فعال م میمحض انتخاب دستور ابزار ترس

 

 

Iso metric View  :کیزومتریا ینما جادیا 

را در  Properties نهیراست کرده و گز کیکادر نما کل یمورد نظر در نقشه باشد و برو الیبا متر یقطعه به صورت سه بعد نکهیا یبرا

گذاشته  Rasterنهیگز یآن را بر روView generation mode را فعال کرده و  3d  Colors , 3D specیها نهیگز Dressupقسمت 

را در  ForprintوForvisu یهاگذاشته و قسمت Shadingرا در حالت Raster modeنهیسپس گز .میزن یرا م optionنهیو گز

 .شود یداده م شیورد نظر ما نمام الیبا متر یما به صورت سه بعد یگذاشته سپس نماها Highqualityحالت
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:Advance Front View  

 .توان مشخص نمود ینما را م اسیکه در آن نام و مق شودیباز م یاپنجره میاز ترس شیجلو پ ینما میترس یبرا

 

 : Views رمجموعهیزSection ابزار نوار

 

 .کند یم میو تا از صفحه برش به بعد را ترسکه دوتا فقط صفحه برش و د است، دستور4 ایبرش در کت جادیا دستورات

Offset Section View : 

 : یبرش با استفاده از صفحات برش مواز ینما جادیا دستور

 نیبا رسم اول .رددگ یبا انتخاب دستور به طور خودکار ابزار رسم خط فعال م رد.مورد نظر را فعال ک یابتدا نما دیدستور با نیا یاجرا یبرا

 کیبل کلابا د .شودیم میخط اول ترس یستاعمود بر را ای یپس از آن خطوط فقط مواز. شود  یطه جهت صفحات برش معلوم منق نیو دوم

 یوان نمات یخط برش م یکه با حرکت آن به دو سو ،شودیشده ظاهر م  میترس یمدل منطبق بر راستا دید یو نما افتهی انیخط پا میترس

شخصه مو با  شدهبرش اجرا  یریبر برگه نقشه عمل نماگ کیبا کل .نشان دهنده برش به دست آورد یهابرش هر سو را با توجه به فلش 

 .( نشان داده خواهد شدA_Aحرف)
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 شحوه ایجاد برن                                                                                              نمای برش                   

 :Aligned Section View 

 یا فعال کردن نماب .بهره ببرند یمواز ریاز صفحات برش غ تواندیتفاوت که م نیبا ا .کند یم جادیبرش ا ینما یدستور مانند دستور قبل نیا

 میادن به ترسد انیپا با وجود ندارد. میدر ترس یتیمحدود گرید گردد یخط فعال شده که مشاهده م میمورد نظر و انتخاب دستور ابزار ترس

حات محل تقاطع صف میبرش خورده دقت کن یاگر به نما .شودیبرش انجام م یریمورد نظر عمل نماگ ینما یکردن سو خصخط برش و مش

 .ها وجود دارند نیخط چ نیا برخط  یدر راستا هیزاو رییاند و به تعداد تغمشخص شده نیبرش با خط چ

 

 

Section cut : 

 نیز اا .آنهاست Offset, Aligned مانند هم خانواده قاًیآن دق یعملکردها هیدهند و بق یم شیفقط صفحات برش را نما دستوراتاین 

 .شود یاستفاده م هنقش یدستورات به اقتضا

 

 

Detail View   وClipping View اتیجزئ ینما : 
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 اسیتوان مق یآن ها نم شیاو در ضمن به خاطر نم ستندیمشاهده ن ینقشه به خوب اسیوجود دارد که در مق یاتیاوقات در نقش جزئ یگاه

 ,Detail Viewبه دو بخش یدر نقشه کش اتیجزئ شینما میبریبهره م اتیجزئ شینما یهاصورت از روش نیداد در ا شیرا افزا یکل

Clipping Viewردرنوارابزا Viewشود یانجام م. 

 

Deteail View 

ر ابزار رسم فعال شده دستو نیبا انتخاب ا .میکنیمورد نظر را فعال م یبتدا نماا یا رهیدا لیو با استفاده از پروفا هنقش اتیجزئ شینما یبرا

، ه مربوطه وارد کردن اندازه در پنجر ای یکیگراف هیو با هر حرکت موس در ناح کندیرا مشخص م رهیمورد نظر مرکز دا هیدر ناح کیکل

دو  اسیبا مق فرض شیپ یو بر مبنا دیجد ینما کیبه صورت  رهیده در داانتخاب ش هیاندازه شعاع ناح دییبا تا .شودیمعلوم م رهیشعاع دا

 یما حذف مناز  رهیدا لیپروفا یبرا یو قسمت اضاف شود یم یگذارینما در محل مورد نظر جا نیا .شود یداده م شیبرابر نسبت به آن نما

 .داد ریینما را تغ نیا اسیمق توانیم ازیبا توجه به ن .ودش

 

Detail Viwe Profile : 

با انتخاب  .دهدیه ما مرا ب ینما بهتر یچند ضلع لیبه همراه ندارد و استفاده از پروفا یمناسب جینتا یا رهیدا لیاوقات استفاده از پروفا یگاه

مثل  افتهی نایپا لیرسم پروفا کیکه شامل قسمت مورد نظر باشد و با دابل کل کرده،فعال رسم  یبر نما یچند ضلع کیتوان  یدستور م نیا

 .شودیحاصل حذف م اتیجزئ یدر نما لیاضافه پروفا یقسمت ها زیجا ن نیدر ا .شودیم یدو برابر جاگذار اسیباال با مق
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Ouick detail view : 

 .ردیگ یرار مق یینها یدو دستور به شکل کامل در نما نیکه در ا ،است یینها یمیترس لیدر پروفا Deteail View تفاوت آن با دستور تنها

 .باشد ینقشه و استاندارد مورد استفاده مرتبط م اتیبه مقتض اتیجزئ یاز نماها کیاستفاده از هر 

 

 : view رمجموعهیز Cilpping viewنوارابزار 

 

 یور انجام مدست نیبا استفاده از ا ایعمل در کت نیا شود. یم یاصل نمای نیگزیرا جا اتیجزئ شیاز نما دشلوغ باش هاوقات که نقش یگاه

 در .داشت تفاوت نخواهد یکل اسیبا مق زیحاصل ن ینما اسیتفاوت که مق نیبا ا ،باشدیم Detal viewمراحل کار مشابه دستورات .ردیگ

 .میاستفاده کن رهیدا یبه جا یچند ضلع لیبود از پروفا میمانند دستورات قبل قادر خواه زین Cilpping view Profileمورد
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 :Broken View 

 نهیاب کردن گزدستور بعد از انتخ نیا جادیا یبرا. شود یاستفاده م ،باشد یم شتریب یکه طول آنها از حالت عاد یقطعات یدستور برا نیا

 نیا میخواهیکه م ییتا جا یو خط سبز بعد دهدیخط سبز نشان م کیکه به ما  ،میکن کیخط داخل شکل را انتخاب نموده و کل دیبا

را در نقشه آن  آن اسیمق رییتوان با تغ ینقشه ما بزرگ بود م یاگر برا شودیم جادیشکل ما ا کیبا دبل کل برده می شود. م شودشکست انجا

 .شود یشکل فقط کوچک م یباشد ول یم یکیقسمت  نیتمام اندازه ها در ا .میراجابجا کن

 

                    Borken view                                                   قطعه اصلی 

Breaken Out View : 

 یم کیسپس دبل  کل، شود  میخطوط نامنظم ترس دیحتماً با یطبق استاندارد نقشه کش صورت که نیبه ا : یبرش به صورت موضع جادیا

 .نمود میتوان صفحه برنده را با فاصله آن تنظ یشود که م یم جادیصفحه ا کی رده وک

 

 : نکته

 .جلوه دهد یتواند حرفه ا یرا م یتر و نقشه کش یها کاربردکاربرد ندارد بلکه برش ادیز دهایصنعت ند در
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:View Creation Wizard 

باز شده که در قسمت  یا دستور پنجره نیا یبا اجرا شود. یدستور استفاده م نیاز ا، باشد شتریب ایدر نقشه دو نما  میکه بخواه یصورت در

 .رددگ ینماها قطع م نیوجود دارد که با انتخاب آن ارتباط ب نهیگز نییدر قسمت پا. وجود دارد  واع سه نما و چند نماچپ آن ان

Protection = Linked to the main view 

Protection = Not Linked to the            

 

main view : 

اضافه  یقبل ینماها به نهایاز ا توانیمه، نقش ازیبا توجه به ن .ردیگ یقرار م یکت یچند نماها یدر صفحه دوم به جا Next نهیبر گز کیکل با

وس بر ارکت ممدل مورد نظر نقشه را باز نموده و با ح لیفا Window یبا استفاده از منو شود.یم کیکل Finish دیبر کل تیدر نها رد.ک

قسمت  یوبر ر کیبا کل .شود یداده منما نشان  نیا شینما شیصفحه پ نییدر گوشه پا م.یینما یمورد نظر را انتخاب م یجلو یمدل نما

 .ردیگ یم رسم نما ها انجام یانتخاب یو با توجه به نماها میگرد یفعال است به صفحه نقشه برم شینما شیکه پ یمورد نظر و در حالت

 :نکته

 ,Uncilpیها نهیرا زده سپس گز Objectنهیخود و گز ینما یکردن بر رو کیبا راست کل میتوان یم میبرش را حذف کن میبخواه اگر

UnBerakمیزنیرا م. 

 :  نکته

رفته و  View Positioningنهیگز یراست کرده و رو کیمورد نظر کل ینما یبر رو میقطع کن گریکدینماها را به  یوابستگ میاگر بخواه 

وباره ارتباط د نکهیا یبرا .شود ینماها قطع م رین با سارا زده و ارتباط آ Position Independently of Reference view نهیگز

توکد فقط مانند نرم افزار ا میبخواه اگر را کلیک می کنیم. Set  Position Relative نهیصورت عمل کرده و گز نیهم هبرقرار شود ب

 کرد.استفاده Geometry Creation, Geometry Modificationیتوان از نوار ابزارها یم شود،انجام  یدو بعد میترس

 : Properties ماتیاز تنظ استفاده
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ا در مورد الزم ر راتییتغ میتوان یکه م ،مربوط به مشخصات آن ظاهر خواهد شد نهیگز ،میراست کن کیکه کل یبر هر عنصر ایکت طیمح در

 میراست کن کیکل یکیگراف هیآنها در ناحدور  نیکادر خط چ یبر رو ای یدرخت ینماهادر منو یاگر رو ینقشه کش طیدر مح م.یکن جادیآن ا

 :است ریز یها نهیگز شود که شامل یباز م یپنجره ا Properties نهیبا انتخاب گز

 

     Display View Frameکادر اطراف شینما 

    Lock Viewمدل و رییقفل کردن نما که در صورت تغ یبراUpdate نکند ریینقشه نما تغ.  

     Visual Cilppingاز نما یبخش دلخواه شینما یراب 

      Scaleنما اسیمق رییتغ 

     Orientation Angleدهد یم ریینما را تغ یریقرار گ هیزاو. 

    Hidden Lineنم دهیخطوط ند شینما 

Center Line     یخطوط مرکز شینما 

spec  D3        نقشه از مونتاژ ها کاربرد دارد میترس در. 

 Colors D3    است که در انتخاب شده باشد یمنظور رنگ کندیبه نما منتقل م را مورد استفاده در پارت رنگ. 

Axis     رود یموجود در مدل به کار م یرسم محور ها یبرا. 

Therad   دهدیم شیآن را در نما نما نهیگز نیشده باشد ا جادیدر مدل رزوه ا اگر . 

3D Points   به صورت  نقاط ایدر مدل نقاط مرجع  اگرGeometrecal دهند یم شیوجود داشته باشد آنها را در نما نما. 

Fillet   ندینما یم نیموجود در نما را مع یها لتریف شینما نوع 
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 می( راانتخاب کنSheet) برگه Propertiesدر اگر

Scale    گذارد یم ریموجود تاث یکه بر تمام نماها یکل اسیمق رییتغ 

Format   یو عمود یافق میبرگه و حالت ترس اندازه نییتع 

Print area  کند ینقشه را معلوم م نتیپر هیناح 

 

 : Annotations نوارابزار

 د.شو ینوار ابزار استفاده م نیاز ا هدر نقشو درج عالئم  حاتینوشتن توض یبرا

 

Text   :بر هر نقطه کادر کیآن و کل ینوشتن متن بر نقشه است و با اجرا یبراText editor توان متن مورد نظر  یشود و م یباز م

 .را در آن وارد نمود
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 :Text With Loader ادنشان د توان یرا م شودمی آن قسمت انجام  یبر رو یاتیاز شکل که عمل یقسمت . 

 

Text Replicate  :مختلف تکرار کند یهاهمتن را در نقش کی تواندیم.  

Balloon  :اد.نشان د احروفیقطعه ها را توسط شماره  توانیدمونتاژ کاربرد دارد و م مونتاژ و ینقشه ها در 

 

 .وداستفاده نم Datum Targetو  Datumاز می توان کار نیا یرود برا یبه کار م میترس یکمبود جا برا لیدر نقش به دل ارجاعات

Datum Target : 
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دو کادر است که  یدستور دارا نیا .میدستور بهره ببر نیاز ا میتوان یت مصور نیدر ا ،باشد ادیز یدگیچیشامل چند برگ و پ هنقش اگر

 .کند یارجاع مX ام قسمت N مورد نظر را به برگه  هیحرف است پس از ناح یگریبه صورت عدد و د یکیمعموالً 

 Datumز )ا دهد ینقشه ارجاع م از یگریمورد نظر را به قسمت د هیشود و ناح یحرف مشخص معلوم م کیکادر است که با  کی شامل

 .باشد(  یم یدر نقشه کش میعالئم قد

Text Template Placement : 

Textمیکن یوارد نقشه م میدهیکه انجام م ینوشته و با کد گذار یآماده ا یها. 

 

 : Annotation رمجموعهیزSymbols نوارابزار

 است. جوش قرار گرفته یکیگراف یگذار جوش و نشان یعالمت گذار ،سطح یابزار مربوط به درج صاف نیا در

 

Reughness Symbol : سطح یصاف 

 جهت فهم بیشتر این مفاهیم به کتاب حداول و استاندارد های طراحی و ماشین سازی ترجمه عبداله ولی نژاد مراجعه شود.

 

Welding Symbol  :یجوشکار عالئم 

 اد.د رییمدل را تغ توانیم انتخاب شود، Symbol Shape نهیو گز شود کیقسمت زردرنگ راست کل یبر رو اگر 
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Weld  :دهد یم شیرا در نقشه نما یشیباشد و حالت نما یمیبه روش قد یجوشکار. 

 

 

 : Tableباشد یدلخواه در نقشه م یجدول ها جادیا. 

 

 یها لیافTable fromcsv با انتخاب  میینما جادیبه ا ازیمورد ن یبا سطر و ستون ها ییجدول ها میتوان یم Tableدستور   باانتخاب

 .میکه به صورت جدول هستند را به نقشه وارد کن CSVبا پسوند یخاص یمتن

 

 : Graphic Propertiesابزار  نوار

 .باشد یآنها م یخطوط ها و رنگ بند ماتیتنظ
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ر قسمت سوم د رد.ک میضخامت خطوط را تنظبزار می توان نوار ا نیدر قسمت دوم ا اد.د رییتوان رنگ ها را تغ یبه کمک این نوار ابزار م

 .که چه نوع باشد ردهرا انتخاب ک یتوان خطوط کمک یم

 : Copy Object formatدر مورد  یحت .کند یو تمام خطوط را مثل هم م میکن یمتن را کپ ایخط  کی میتوان یابزار م نیا با

 .مینمثل هم ک میتوان یم میکه اعمال کرد ییاندازه ها

 : Dress up Featuresابزار  نوار

 از این نوار ابزار برای زیبا سازی نقشه و ایجاد استانداردهای نقشه کش و ترسیم استفاده می شود.

 

 : Center Lineیرویجسم دا کی یبر رو یخط مرکز جادیا 

 

 : Center Line with Referenceکندیم جادیرفرنس ا کینسبت به  یخط مرکز جادیا. 
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 : Theradیبه صورت دست زوهر جادیا یبرا 

 ( تعیین کرد. یو رزوه خارج یرزوه داخل)نوع رزوه  توانیکه م Tools Paletteکیدستور  نیاز فعال کردن ا بعد

 

 : Therad With Referenceرفرنس کیبا استفاده از  یرزوه دست جادیا 

 

 : Axis Lineیرویدا یمحور مرکز جادیا 
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21 

 : Axis Line and center lineدهد یخط به ما نشان م کیرا با  رهیو دا مرکز 

 

Hatch  :توان از هاشور استفاده نمود یدر نقشه م برش خورده یمشخص نمودن نواح یبرا. 

 

 : Area fill creation 

آن  Propertiesتوان  یم یکیگراف هیور در ناحهاش یراست کردن بر رو کیکرده و با کل کیمورد نظر کل هیناح یدستور رو نیانتخاب ا با

 .داد رییتغ ازیرا با توجه به ن



 

112 

www.Eamirkabir.com  دکتر مهدی موحدنیا     – 1جزوه آموزشی کتیا سطح  

 : Area fill modificationهاشور خورده انتخاب شده )عناصر انتخاب  هیناح کیاگر  یعنی ،دهد رییهاشور خورده را تغ هیناح تواندی م

 .خوردیدوم هاشور م هیناح و شود یم پاک هیهاشور اول گرید هیناح کی با انتخاب دستور و،  میهستند( در نما داشته باش یشده به رنگ نارنج

 .شود نیمع کیاتومات ای یبه صورت دست هیمرز ناح رد،در آن معلوم کتوانیدارد که مTools palaette کیدستور  نیا

Arrow: 

شود که با  یم جادیدر نما ا کانیپ کیدستور  نیا یعنصر و اجرا کیبه کار رود با انتخاب  تواندیم حاتیدرج توض یبرا کانیرسم پ ابزار

 addabreahpoint نهیآن و انتخاب گز یراست بر نقاط زرد رنگ رو کیبا کل .داد رییآن را تغ Propertiesتوان یراست  بر آن م کیکل

 .آن را افزود ستهتوان نقاط شک یم

 : Dimensioning نوارابزار

 استفاده می شود. از این نوار ابزار برای اندازه گذاری

 

Dimension : 

 .شود یاندازه هر عنصر به طور مجزا مشخص م : یعاد یگذار اندازه

Chained Dimetions  : 

 می شود.نشان داده و زنجیروار  پشت سرهم  یطول یها اندازه

Cumulated Dimentions : 

 .شود یمبدا محاسبه م کی از که همه اندازه ها یپله ا یگذار اندازه

 : نکته

 .دهد یم شیاما نم یکند اندازه را برا یم جادیا یدهانه ا کی ،را بزند از ده میلیمتراندازه کوچکتر  تواندیکه نم یفونل زمان حالت

Length /Distance : 

 Toolنها را دروان آت یکه م ،کند یم جادیا لیو ما ی. افقیبه صورت عمود یحالت اندازه گذارسه دو خط که  ایدو نقطه  نیاندازه ب جادیا

palette اد.د رییتغ 

Angle    دهد یمنمایش را  هیزاو 
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Radius   دهد یمنمایش شعاع  اندازه 

Dimeters  دهد یمنمایش قطر  اندازه 

Chamfar  هیو زاواندازه و اندازه، اندازه  یهاکه به صورت رد.نحوه اندازه را انتخاب ک توانیکه مدهد  یمنمایش پخ ها را  اندازه 

 می شود.و وتر انتخاب 

Therad  دهد یمنمایش رزوه  اندازه. 

Coordinate   دهد یمنمایش نقطه را  کی مختصات. 

 : Hole Dimension Tableسوراخ  یادیکه تعداد ز ییکاربرد در جا .دهدیموجود را در نقشه م یجدول از سوراخها کی جادیا

 .وجود دارد

Coordinate Dimension Table :  و مختصات آن را  ردک جادیجدول ا کیتوان در  یرا م هاز نقاط موجود در نقش مجموعه

 .دهد یمنمایش 

: Interruption    

 نیبه ا .ردیپذیانجام م Add interruptionاز  کار با استفاده نیا .قطع شود یاز خط اندازه ها در محل ازینقشه ن میاوقات در ترس یگاه

 interruptionکی میاگر بخواه. شود  یدو حذف م نیا نیفاصله بکرده،  کیخط رابطه اندازه دو بار کل یخاب دستور روشکل که پس از انت

 .کرد میاستفاده خواهRemoveinterruptionدستور  زا میرا حذف کن

 

Datum Features :  یهندس یتلرانس ها یسطح مرجع برا کی جادیا 
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Geometrecal Tolerance : 

وان از نوار ت یاندازه م کی یتلرانس بر رو کی جادیا یبرا.  شود یدستور استفاده م نینقشه از ا یبر رو یهندس یتلرانس ها جادیاجهت 

 این تلرانس ها را ایجاد نمود. Properties در ای کرده تلرانس را اعمال Dimension Propertiesابزار 

 

 

 

 : کیاتومات یگذار اندازه

با  رد.بهره ب کیاتومات یاز اندازه گذاردر این محیط توان  یمم طراحی در محیط اسکچ اندازه ها به صورت مشخص وارد شود، در هنگا اگر

 یوارد م هشود و اندازه ها به نقش یدستور فعال م نیا Generationقسمت Insertیاز منو Generating Dimensionانتخاب دستور
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     Tools Option Mechanical Design Draftingریدستور در مس یقبل از اجرا دیارد نقشه شوند باهمه اندازه ها و نکهیا یبرا شود. 

Generationکه  ،شودیباز م یادستور پنجره یپس از اجرا ،شده ذکر یها نهیدر صورت فعال بودن گز .مییها را فعال نما نهیگز یتمام

 یاندازه گذار اتیعمل دییها را فعال نموده و پس از تا نهیتمام گز زیپنجره ن نیا در . تکدام اندازه ها مورد نظر اس میدر آن مشخص کن دیبا

 یاندازه گذار انیاز پا پس.شودیم جادیآن ما ا دیمربوط به د یفقط اندازه ها ،فعال باشد نما کیدستورفقط اگر هنگام اجرا  .ردیگیانجام م

اگر در  .ردیگ یقرار م یابیها اندازه مورد ارز نهیدر صورت انتخاب گزو اندازه هااست  ینیشود که مربوط به بازب یظاهر م یگریپنجره د

گام به گام انجام خواهد  یانتخاب شود اندازه گذارGenerating Dimension by step  دستور Generationنوار ابزار  ریهمان مس

 .شد

 

Bill Of Material لیست مواد: 

د را شامل هستن رییکه قابل تغ گریت قطعات به کار رفته در آن و تعداد آنها و مشخصات داست که فهرس یشامل جدول ژیونتاجموعه مهر م

 کاغذ نقشه کشی،از  بر هر نقطه کیو با کل ردهوارد ک هجدول را به نقش نیا توانیمنوار ابزاراین با استفاده از  ینقشه کش طیمح در .شود یم

اصر مربوط به آن عن گریآن را با د یاندازه خانه ها میتوانیجدول آن را فعال کرده و م کردن و کیبا کل .ردیگ یجدول در همان محل قرار م

نام  نیاشد ابقطعات در مونتاژ انجام گرفته  یکه نام گذار یو در صورت Generation balloonsبا انتخاب  ریمس نیدر هم .میده رییرا تغ

خواهد ن رییتغ  BOMنوع اجزا عوض شود ایو تعداد  جادیا یدر مدل اصل یاترییاگر تغ توجه داشت که دیبا .شود یها در نقشه مشخص م

 .شود  جادیپاک شده و دوباره ا دیکرد و با
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 پنجم فصل 

 Assembly Design محیط مونتاژ

نتاژ( و ایجاد یک پارت ها در کنار هم )قیدهای مو تا اینجا تمامی مطالب مربوط به طراحی یک قطعه سه بعدی یا مدل سازی بود. در این فصل رابطه بین

ی شود. هم گفته م productو به مجموعه مونتاژی  partمجموعه مونتاژی در دستور کار قرار می گیرد. همان طور که قبال گفته شد به تک قطعه ها 

ستفاده از ابی از پارت ها و ساب اسمبلی ها است که به اطالق می گردند. یک مجموعه مونتاژی ترکی sub assemblyچنین زیر مجموعه های مونتاژی 

قطعه آن  150به  هزار قطعه دارد که قریب 30بیش از قیود مونتاژی در کنار هم قرار می گیرند. در نظر داشته باشید یک مجموعه مونتاژی نظیر خودرو 

جموعه انژکتور از به ایجاد ساب اسمبلی هایی نظیر مجموعه موتور ، ممثل درب کاپوت یا شیشه ها متحرک است. برای مونتاژ یک مجموعه این چنینی نی

از آن ساب  و ... است. پیش از مونتاژ این مجموعه مونتاژی نیاز است قطعه به صورت تک قطعه طراحی شده و در ساب اسمبلی ها مونتاژ گردند. پس

 اسمبلی ها در کنار یکدیگر مونتاژ می گردند.

 

 Assembly نحوه ورود به محیط

  .امکان پذیر استمسیر زیر دسترسی به محیط مونتاژ با استفاده از 

    Start>>Mechanical Design >>Assembly  

 نیز انجام داد. Pruductو انتخاب  ctrl+Nاینکار را می توان با 
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 نوار ابزارهای محیط مونتاژ:

 :Product Structures Tool نوار ابزار

 

Component : 

 یک زیر مجموعه از قطعاتایجاد 

 

 Product: 

 ایجاد یک زیر مجموعه ای از قطعات طراحی شده
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 componet باProduct تفاوت بین

حیط تمام قطعات در همین م Componet ولی را ذخیره کنیم فایل های ایجاد شده به صورت پارت پارت ذخیره می شوداگر اسمبلی  Product در

 .استفاده شود Product ازدرطراحی ها است که  ل جدا نمی باشد بهتراینفایشود و دارای ذخیره می

Part : 

ن این در کل ما دو روش برای ایجاد یک مجموعه مونتاژی در محیط اسمبلی داریم که یکی از آ Assembly  :جدید در خود محیط تایجاد یک پار

 و انتخاب partز همین دستور انجام می شود و بعد از هر بار کلیک کردن برروی . این کار با استفاده ااست که در همین محیط مجموعه ایجاد کرد

product  از درخت طراحی می توان یک قطعه به درخت اضافه کرده و با بازکردنpart body .گر می دیدر روش  این قطعه شروع به طراحی نماییم

ا قطعات ر Exitsing with the positioning  یا  Existing Componentیگزینه ها قطعات از پیش طراحی شده و انتخاببا استفاده از انتو

 فراخوانی کرد.

 

Existing Component  : 

 با این ابزار انجام می شود. فراخوانی قطعات از قبل ایجاد شده در این محیط

 :نحوه وارد نمودن اجزا به مجموعه

 م.کنی مورد نظر در منوی درختی کلیک می Product  کل که یک بار این گزینه و یکبار براستفاده نموده به این ش  Existing Componentاز دستور

که به شکل یک جزء مستقل زیرمجموعه مونتاژ اصلی  ،شودوارد مجموعه می سیو شده در سیستم ، آن قطعهبا انتخاب قطعه  ترتیب این کار اهمیتی ندارد

ممکن است مرجع تعدادی از قطعات یکی باشد ولی به هر صورت هر کدام . رجع و یک شناسه است دارای یک م در محیط هرقطعه ای .گیردقرار می

 .رنگ بسیارمهم استبی آمحل قرارگیری این کادر  همیشه یک کادر آبی رنگ وجود دارد درخت طراحیدر  .متفاوت خواهند داشت هبرای خود شناس

با انتخاب نادرست محیط فعال معموال قادر به  .شودمحیطی است که دستورات در آن انجام می قسمت یا محیط فعال .کندچون قسمت فعال را تعیین می

یکی از فواید تعیین محیط فعال امکان اصالح و تغییر شکل  . خوریمخواهیم اجرا کنیم نخواهیم بود و در هرصورت به مشکل برمی انجام کارهایی که می



 

119 

www.Eamirkabir.com  دکتر مهدی موحدنیا     – 1جزوه آموزشی کتیا سطح  

تغییر  Part محیط به محیط .بل کلیک کنیماد زیرمجموعه ها کافی است روی مرجع قطعه یا یکی از .ا استنیاز به باز کردن شکل به صورت مجز بدون

 .گردیم بل کلیک و بر سرشاخه مونتاژ کرده به محیط مونتاژ برمیاپس از انجام اصالحات دوباره درد .کندمی

 .را زده و نام را تغییر دهیم  Propertiesه سپس گزینهمی توانید بر روی آن کلیک راست کرد Product برای تغییر نامنکته :(  

 :Existing componet with positioning 

 .طور کامل توضیح داده شده است به  Smart moveتوانیم به آن قید بدهیم که در ادامه دستورورود قطعات به صورتی که می

 

Replace Component  : 

اب کرده و با خواهیم تعویض شود را انتخ که می قطعه ای،پس از انتخاب این گزینه، طعه دیگر تعویض کنیم ا قیک قطعه را بدر صورتی که بخواهیم، 

 را تعویض می قطعاتتمام Yes  بازدن، جایگزین شود یا تمام آن ها تغییر کندباز شده که آیا خودش یک پنجره  می نماییم.را تعویض  آنفایلی دیگر 

 می نماید.انتخاب شده را تعویض  قطعهفقط No و با زدن  کند

 Graph three Reordening : 

در این  می شود.یک پنجره باز  ،کلیک کرده  Productگزینه را فعال کرده بر روی.برای این کاربرای) مرتب کردن( درخت طراحی استفاده می شود

رتیب شماره دهی به قطعات . همانطور که میدانید تمی باشد قطعات ام گذاریدر ن این ابزارکاربرد  ترتیب قرارگیری قطعات را تعیین کرد.توان می پنجره

 در جدول مرتب همان ترتیب بسته شدن است که با این گزینه ترتیب را تعیین می کنیم.
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 :Generate Numbering 

یط درفتینگ پیش نیاز بالن گذاری است که در محاین ابزار مکمل دستور قبلی است و قطعات را براساس ترتیب چینش نام گذاری می کند. این ابزار 

 توضیح داده شد.

 

  می کند.ری شماره گذاتا قطعه پایانی را بعد از انتخاب از قطعه اول  است .یا حرف  .شماره گذاری یا با عددبردو اساس است اصول شماره گذاری 

Selective load : 

 .می شودشده است استفاده unload برای فراخوانی قطعاتی که

(CTRL +D) Fast Multi instantiation 

 این گزینه برای تکثیر قطعات در محیط اسمبلی استفاده می شود.
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Instanceتعداد : 

Component to instantiate .عنصری که می خواهد تکثیر شود : 

Spacing فاصله بین تکثیرها : 

Define Multi instantiation  (Ctral+E)  

 عات در اسمبلیکپی کردن قط

 Parameter درقسمت

Instance&spacing   تعداد و فاصله 

Spacing&Lenght     فاصله و اندازه 

Instance & Length    تعداد و اندازه 

Axis تکثیر شود دخواهدر چه جهتی می. 

دهد و فقط ل نمیانتقا قراردادیم را روی قطعه اصلیه قید هایی ک عیب این ابزار این است که تکثیر را انچام می دهد.بزنیم یک بار دیگر  Apply اگر

 .تکثیر می کند

 :Moveنوار ابزار 

 از این نوار ابزار برای جابجایی قطعات و تغییر نحوه قرارگیری قطعات در کنار هم استفاده می شود.
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Manipulation: 

 ,xy, yzتنسبت به مختصاچیدمان قطعات را  توانیم نیهمچن .میت  دهدلخواه حرک ایx, y, z یتوان قطعات را در راستا یقطعات م ییجابجا یبرا

xzمحور دلخواه کیحول قطعات را  توانیم نیهمچن.داد رییدلخواه تغ ایx, y, zدوران داد. دلخواه ای 

With respect to Constraint: 

اشند و در بقید های مجموعه جلوی حرکت این قطعه ر ا نگرفته در صورتی که این گزینه فعال باشد ، جابجایی قطعه در صورتی امکان پذیر است که 

 واقع به قیدهای قبلی احترام بگذارد.

 

Snap : 

 یمطب نما نیز یا ق Compassبا استفاده از زمانی که این ابزار فعال می شود با هر کلیک روی یک قطعه آن قطعه قابلیت جابجایی سریع پیدا می کند.

 Snap Automatically to selected objectنهیو با زدن گز Compassیراست کردن برو کیصورت که با کل نیبه ا .داد کار را انجام نیتوان ا

 .میدهوران دیا حرکت یا حول محورها، در راستای محور های قطب نما را  قطعه توانیآن قرار گرفته و م یبر روcompass هر قطعه  یبر رو کیبا کل

::Smart move 

را اعمال  دیق توانیم Automatic Constraints Creation نهیصورت که با فعال کردن گز نیبه ا .کند جادیا نیز دیق تواندیم ییر جابجاب عالوه

 ند.و برهم تقدم و تأخر دار کنندیم تیرا رعا بیترت دهایق نمود.
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Explode: 

 شوند .که با هم تداخل دارند از هم جدا  قطعاتی نکهیا یبراهم چنین  .باشد یم یانفجار یحالت نما جادیااین ابزار برای 

 

Depth: 

در  disassemblyها را به صورت Productها و partها رمجموعهیباشد تمام ز All levelsصورت که اگر نیبه ا داد. رییتغ توانیدمونتاژ را م نحوه

 .شود یم Explodeشود را به صورت یم دهید یرختکه در نمودار د level نیفقط اول first levelsنهیدر گز یول .آورد یم

: Type 

 .آن باشد یبر رو دیبه صورت ق ای یو دوبعد یبه صورت سه بعدکه داده  رییتغ توانیدمونتاژ رام نوع

ScrollExplode 

مطمئن کار نیانجام ااز  ایآ دیگویکه م دهدیم Warningکیکردن  Okبعد از .باشد یم 1حالت  نیداده و بهتر زیرا ن Dis Assemblyدرجه توانیم

دستور  نیاز ا میو صفروصفراسمبل قطعه رابگذار میبصورت ثابت کن Assembly طیقطعه را در مح کی نکهیا یبراTranslate on Rotate  .دیهست

 میکن یاستفاده م ریاز دستور ز ،میده آن را در نوارابزار قرار نکهیا یبرا .باشد یفرض در نوار ابزار نم شیدستور به صورت پ نیا .میکنیاستفاده م
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Tool>>Customize>>Command انتخاب و دستور راTranslateشکل   میتوانیم م.یکن یکرده و آن را گرفته و به سمت جعبه ابزار درگ م دایرا پ

را اعمال  Fixدیآن ق یسپس بر رو، دهاسمبل جابجا کر طیشکل را به نقطه صفر وصفرمح میتوانیم Positionحرکت  داده و در سر برگ  طیرا در مح

 .شود یقطعه جابجا نم گریکرده و د

Stop Manipulation Clash : 

اجازه  گریو د شودیآن قطعه متوقف م ،وبه  قطعه مجاور خودش برخورد کند میقطعه را حرکت بده کی در صورتیکه میدستور را فعال کن نیا اگر

 .دهدیحرکت نم

 : Constraintsنوارابزار 

 

Coincidence: انطباق 

 ( Contactهم مرکز کردن، به هم رساندن دو سطح ):استفاده کرد  مورد دودستور در  نیتوان از ا یم

 :چند حالت دارد Orientationدر قسمت .دهد یم رادو قطعه  نیکه اطالعات ا شودیم جادیپنجره ا کی قطعاتبعد از انتخاب 

Opposite  : ردیگ یقرار م گریکدیلف انتخاب شده مخا سطوح 

Same :  ردیگیقسمت قرار م کیکه انتخاب شده در  یسطوح 

Undefind  :  کندیم جادیما ا یبرا شفرضیصورت پ به 

 .اعمال شود دیتا ق میکن تیرا آپد طیمح دیاعمال شود با دیق نکهیا یبرا

Contact  :یتماس دیق  

 و این دو صفحه را به هم مماس کرده یا بچسبانیم.انتخاب کرده  دو صفحه را ای میدوسطح را انتخاب کن میتوان یم

 :Offset  

 با این ابزار انجام می شود. plane یا خط ویا نسبت به یک گریدو قطعه نسبت به همد نیفاصله ب کی جادیا

Angle : 

 جادینجره ادر پ .دهد یدرجه را نشان م تیصورت وضع کیحالت دارد که هر کدام به  چهار   Sector .کند یدو المان اعمال م نیب هیزاواین ابزار 

 .نمود جادیا نیز بر هم عمود ای یبه حالت مواز هیتوان عالوه بر زاو یشده م
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Fix to gether : 

 با استفاده از این ابزار می توان دو قطعه را بهم پیوست کرده و حرکت این دو قطعه باهم انجام شود.

OuickConstraint : 

ها  دیق هیود بقش جادیا داولیاگر ق. کندیها را اعمال م دیق بیاست که به ترت به این صورتآن  جادیو نحوه ا کندیم یگذار قید کیت اتوماتصور به

 ند.شو یاعمال نم

Flexible RigidsupAssembly : 

 نیه در اکه در آن پروداکت بود ییها دیق میبخواهآورد اگر  یبه وجود م دیبه صورت صلب دو پروداکت جد میکه از قبل آماده کرده ا یپروداکت

درخت  ردستور د نیپروداکت را انتخاب کرده و بعد از اعمال ا ،دستور نیبا فعال کردن ا می شود.دستور استفاده  نیشود از ا جادیا نیز دیپروداکت جد

 .شودیم جادیا بنفشو  یکرده و به چرخدنده منف رییبا نماد پروداکت تغ یطراح

Change Constraint 

 میکن ضیا با آن تعوها ر دیتوان ق یرا که م ییپنجره باز شده و حالت ها کی .پس از فعال کردن دستورجابجا کرد توانیها را م دیقدستور  نیبا انتخاب ا

 که هر یک از این قیدها را میتوان انتخاب کرد. دهد یرا نشان م

 Space Analysisنوارابزار 

 

Clash :دهد یرا به ما نشان م برخورد. 
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Type   :می دهد. انواع برخورد را به ما نمایش  

Contact+clash :  دهد یها و تماس ها را نشان م برخورد. 

Clear +Contact+Clash :  دهد یآنها را نشان م نیقطعات و برخورد و تماس ب نیب فاصله. 

Clash rule :  دهد یبرخوردها را به ما نشان م فقط. 

Inside one slection  :   دهد یم شیرا به ما نما یقطعه انتخاب کی داخل. 

Between all Component  :    ردیگ یم زیما آنال یتمام قطعات برا نیب. 

Selecting ainst All  :  داده شیتمام قطعات را نما هاز آن قطع ریغ به 

در  .میارد یدهد که چه نوع برخورد یبه ما نشان م Resultsدر قسمت  دهدینشان م که محل برخورد را شودیداده م شیپنجره نما کی Applyاز بعد

 .را به ما نشان دهد ییزهاینمود چه چ نییتوان تع یم لتریقسمت ف

 .حتما برطرف شود دیهابا Clash:  نکته

Export رش می دهد.گزا کند و تمام اطالعات را با شکل قطعات و برخورد آنها رهیتواند اطالعات را ذخ یم 

Sectioning : 

 .ودنم میبرش را تنظ یتوان جهت ها یم Definitionدر قسمت  .میبرش بزن با این ابزار می توان مجموعه مونتاژی را به صورت عرضی و طولی

Edit Distance and Bend کرد.قطعات را مشاهده  نیفواصل ب یتوان یم 
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Reuse Pattern   حتماً  دیشود با جادیکه دستور ا نیا یبرا یک قطعه با زیر مجموعه مونتاژی در پترن می باشد.:از این دستور برای تکثیر

 .پارت استفاده شده باشد طیپترن در مح یدستور ها

 

 : Component to instance    
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 .دهدیم شیه و اطالعات را به ما نماشده را انتخاب کرد جادیکه از قبل ا Pattrenانتخاب ای میو انتخاب کن میکن ریتکث میخواهیکه م یا قطعه

Keep Line With the Pattern: 

با  گرید نهیگز نیا فعال کردن ریدر صورت غ .شودیانجام م تغییرات در مجموعه مونتاژی نیز ،کند رییتغدر پترن  فعال باشد و فاصله و تعداد نهیگز اگر

 .شود یاعمال نم راتییو تغ ستین نکیهم ل

Put New instance in aflexible Component  : 

 .شود یم جادیا یپوشه کل کیبه صورت و کندیاعمال م Componetکیفعال شود همه را به عنوان  نهیگز نیا اگر

 :عمل کرد می توان ریبه شرح ز مشاهده کنیمتعداد کاراکتر کمتر  نام قطعات را در درخت طراحی با نکهیا یبرانکته : 

Tool>>Options >>Display >>Tree Appearance >>Tree Item size  

 تعداد کارکتر را وارد می کنیم. Fixed یسپس آنرا بر رو

ام المان ن Typeقسمت  دره، را انتخاب کرد Search(Ctrl +f) نهیگز Editاز سربرگ میانتخاب کن گریکدیها را با  تمیاز آ یسر کی میاگر بخواه 

 .نمود Hideرا ن المان ها توان آ یم هم چنینو المان ها را انتخاب می کنیم.زده را Search select  یکرده و بررو پیرا تا

 

 : Sceneنوارابزار 

 و نحوه باز شدن قطعات از هم از این نوار ابزار استفاده می شود.دمونتاژ  برای بهینه سازی

 

Explode  :   باشد یم کیدمونتاژ به صورت اتومات. 

Exhanced Scene : 

اده نمود استف Compassاز  توانیحالت م نیا در .میشو یم Dis Assembly طیوارد محOk پنجره باز شده که بعداز  کیخاب این ابزار، پس از انت

ی مآن قرار  یرو قطب نما میکن کیهر قطعه که کل یرو Compass selection کیو فعال کردن اتومات Compass یراست کردن بر رو کیو با کل

 گیرد.

 

 :ایکت طیدرمح Dis Assemblyفتن نقشه نحوه گر

Start>>Mechanical Design >>Drafting>>Viwes 

درخت از  Scene یوررب سپس می شویم. Dis Assembly طیوارد مح Ctrl +tabو گرفتن  نهیگز نیا  راانتخاب کرده وبازدن Isometricسپس

 .شود یم جادینقشه دمونتاژ ا ن صورتو مجموعه دمونتاژ را انتخاب می کنیم. در ای کرده و کیکل یطراح
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 :Assembly  featuresنوارابزار 

 

 قابلیت اصالح حجم را ایجاد می کند.دراین نوار ابزار با دستوراتی مواجه هستیم که در محیط مونتاژ 

 .ندور دیگر در این گروه قرار دارهستند . به غیر از این ها سه دست Add , Remove , Pocket , Hole , Spiltگروه اول شامل دستورات  
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 : Assembly طیکردن قطعه در مح یکپ روش

 کیکل  Productیرا زده سپس بر رو Copy (Ctrl +c)ردن وکراست  کیانتخاب شکل مورد نظر و کل با . روش اولمیدار دوروشبرای این کار 

انجام این  . باشود یاعمال منیز  هیبق یبر رو، اعمال شود  یاصل قطعه یوکه بر ر یرییهر تغ را انتخاب می کنیم. Paste (Ctrl +V)راست کرده و

 .دشو یم جادیا part body کیدستورات 
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Paste special باشد یم ریز های نهیشامل گز: 

Break Link : 

( copy of partهم عوض شده و به  ) آن نام یقطعه اصل یرو .کند یما را اعمال نم راتییتغ گریو د را شکسته وجود داردکه با مرجع قطعه  ینکیل

 Partکیوان به عن دیقطعه جد میکن Saveکه  یزمان و شود یها اعمال نم نهیگز هیشود در بققطعه اعمال  یرو یرییتغ هراز این پس  می کند. رییتغ

 شودیم جادیا

As Specified in product Structures  :باشد یوابسته م یحالت کپ همان. 

 

 نام داده شده:  رییتغ ایقطعات گم شده  یخوانفرا نحوه

 میکن دایآن مجموعه را پ میتوانیکه ما  نم، خطایی مبنی بر اینبه محض خواندن مجموعه باشد، نام داده شده رییتغ ایاز پروژه ما گم شده  لیفا کی اگر

 یر مگم شده به صورت قرمز رنگ د یها لیفا می شود که پنجره باز کی ،را زده Desk نهیگز File در سربرگظاهر می شود.برای حل این مشکل 

 editبخش  دراگر  .میو مشکل را حل کن فراخوانی کردهمورد نظر را  لیتوان فا یم Find نهیراست کرده و انتخاب گز کیبا انتخاب آن و کل .دنیآ

 .دارند یتچه مشکال لهایفا دهدیپنجره باز شده که نشان م کی اییم،را انتخاب نم link نهیگز
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 : Save Managementتوسط مجموعه مونتاژی  رهیذخ

را  save managementگزینه  fileبرای این کار از منوی  برای ذخیره سازی مجموعه مونتاژی به صورت اصولی از سیو مدیریتی استفاده می کنیم.

 نهیگز دیود باش رهیذخ نیز ها مجموعه ها و پارت ریز نکهیا یبرا و کرده رهیرا ذخ CAT product انتخاب کرده یک پنجره باز می شود. در این پنجره

Propagate Direction  کلیک کنیم.را 



 

133 

www.Eamirkabir.com  دکتر مهدی موحدنیا     – 1جزوه آموزشی کتیا سطح  

 

 

در از پارت ها  بر روی تعدادیراست  کیبا کل توان یمکم شود  ستمیبار س نکهیا یبرا ، ی که تعداد قطعه زیاد دارندژمجموعه های مونتادر   : نکته

 .شود یم کم ستمیحذف شده و بار س طیاز محه را زده و قطع Unload نهیگز Componentقسمت 

 

 

 


