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فصل اول
Advance Steel شروع کار با نرم افزار

1-1- مقدمه
نرمافزارAdvanceSteelازجملهنرمافزارهایکمپانیAutodeskاستکهبرپایهاتوکداجرامیشودفلذاکلیهابزارهاییکه
دراتوکدوجوددارددرایننرمافزارنیزقابلاسـتفادهاسـت.آخریننسـخهمنتشرشدهازایننرمافزارنسخه۲0۱8بودهکه
مبناینگارشکتابنیزهمیننسخهاستومراحلنصبآننیزمشابهنسخه۲0۱8اتوکداست.درادامهنگارشکتاببه

نرمافزارAdvanceSteelبهاختصارAdsگفتهمیشود.

1-2- معرفی نرم افزار
یکیازدغدغههایاصلیکاربرانیکهبهنرمافزاراتوکدتسلطداشتهومیخواهندنرمافزارشاپدراوینگدیگریرایادبگیرند
ایناستکهگاهیبرخیازاصولاولیهنرمافزارهابایکدیگرمتفاوتبودهوبههمینسببنیازبهتغییرعادتدریادگیری
نرمافزارجدیداست.درفرآیندیادگیرینرمافزارAdsباچنیندغدغهایمواجهنخواهیمشدزیرامحیطکاربریواصولاولیه
کارکردنباابزارهادقیقاهماننداتوکدبودهوفقطابزارهایمکملجدیدیبهآناضافهشدهاستفلذاسرعتیادگیریاین

کاربراندرنرمافزارAdsباالترازسایرنرمافزارهایشاپدراوینگاست.
دراینکتابابزارهایاولیهاتوکدبحثنخواهدشـدوفقطبهشـرحعملکردابزارهاییپرداختهمیشـودکهمختصبه
Adsباشـدبنابراینپیشنیازاولیهیادگیریایننرمافزارداشـتنآشـناییحداقلیبانرمافزاراتوکداسـت.دراینکتابابتدا

ابزارهابههمراهمثالهایکاربردیتوضیحدادهشدهوسپسدرفصلآخرباانجامیکپروژهکوچکازتمامیاینابزارهابه
طورهمزمانومطابقبایکپروژهواقعیاستفادهمیکنیم.مراحلیکهدرنگارشکتاببهکاربردهشدهغالبابرمبنایهمان
مراحلانجامپروژهاستبنابراینمیتوانیدکتابرافصلبهفصلمطالعهکنید،اینمراحلکهبهنوعیقابلیتهاینرمافزار

نیزشناختهمیشوندعبارتنداز:
ترسیمانواعخطوطشبکهاعمازخطوطشبکهمنفرد،مستطیلی،منحنیو...

ترسیمانواعقطعاتاعمازتیر،تیرورق،ستون،ورقو...
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ترسیمانواعالمانهایپیچینظیرسوراخها،پیچهاوالمانهایجوشی
ترسیمالمانهایسازهاینظیرقابها،پرلینها،راهپلههاو...

ترسیمانواعاتصاالتسادهوگیرداربهصورتدستیویابااستفادهازکاتالوگConnectionVaultویادرمواردپیشرفته
استفادهازاتصاالتکاستوم

AdvanceSteelToolPaletteایجادانواعپخهاوشکلبریهاتوسطابزار
کنترلتداخلمدلقبلازنقشهگیریونامبرینگاجزایپروژه

تهیهنقشههایقطعهزنی،مونتاژ،نصبوترکیبیمطابقباتنظیماتازپیشتعریفشده
ویرایشنقشههادرمحیطکاربریاتوکدوذخیرهآنهادرفرمتهایمختلف
Ncگزارشگیریازپروژهمطابقباتمپلیتهایسفارشیوتهیهفایلهای

1-3- آشنایی کلی با محیط نرم افزار 
تبها،پنلهاوجزییاتنرمافزارAdsدقیقاهماننداتوکدبودهوازهماناصولتبعیتمیکند.

1-3-1- نوار ابزار دسترسی سریع
همانگونهکهازاسمایننوارابزارمشخصاست،بیشتربرایدستورهاوابزارهاییبهکاربردهمیشودکهدارایاستفادهدائم
واکثراعمومیمیباشند.همچنینکاربرمیتواندباراستکلیککردنبررویآیکونابزارموردنظرخودواجرایدستور
AdsآنابزاررابرایاستفادهسریعتربهنوارابزاردسترسیسریعکهفوقانیتریننوارابزارAddtoQuickAccessToolbar

نیزهستاضافهکند.

شکل 1-1- نوار ابزار دسترسی سریع

Ribbon -2-3-1
Adsاینبخششاملمجموعهتبها،پنلهاوابزارهاستکهبراساسنوعشانطبقهبندیشدهاند.اکثردستورهایپرکاربرد

درتبHomeقرارگرفتهاند.

Ribbon -2-1 شکل

1-3-3- نوار تایپ دستور
ایننواربرایتایپدستوراتموردنظربهکاربردهمیشود.

شکل 1-3- نوار تایپ دستور

1-3-4- نوار وضعیت
ایننوارتنظیماتمرتبطباوضعیتکارینرمافزاراعمازنحوهربایش،نوعسیستممختصات،واحدهایبهکارگیریو...را

بهعهدهدارد.
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شکل 1-4- نوار وضعیت

1-4- ایجاد پروژه 
پسازنصبنرمافزارAdsواجرایآن،برایشروعیکمدلجدیدازآیکونNewاستفادهمیشود.پسازکلیکبرروی
اینآیکونبهتراستکهبرایشروعکارازیکفایلالگوبهنامmm-ASTemplate.dwtاستفادهگردداینفایلالگوشامل
تنظیماتپیشفرضمناسـبیبرایشـروعکاراسـتودرآنازآحادمتریکبرایمدلسازیسازهاستفادهمیشود.پساز
اسـتفادهازاینفایل،نرمافزارمحیطاولیهایرابرایمدلسـازینمایشمیدهدکهبازدندکمهSaveمیتواناینمدلرابا
یکنامودریکمسیرمشخصذخیرهکرد.مدلبههمراهکلجزییاتایجادشدهاعمازنقشههاوگزارشهادریکپوشه

اصلیقرارمیگیرد.

شکل 1-5- استفاده از فایل الگو برای شروع مدل سازی

پسازشـروعکارنیزمیتواناطالعاتپروژهوآحاداسـتفادهشـدهدرآنرادرتبHome،بخشSettingsتوسـطآیکون
تغییرداد. ProjectSettings

Project Settings شکل 1-6- تغییر اطالعات اولیه پروژه توسط آیکون





فصل دوم
ایجاد خطوط شبکه

2-1- خطوط شبکه
درفرآیندمدلسـازیسـهبعدیسـازه،خطوطشبکهنقشیاساسیداشتهومبنایکاربرایترسیمقطعاتدرموقعیتهای
صحیحهسـتند.درنرمافزارadsاینخطوطشـبکهبهروشهایمختلفیچهبهشـکلگروهیوچهبهشـکلمنفردتولید
میگردند.تمامیابزارهایکارکردنباخطوطشبکهدرپنلGridواقعشدهاندکهدرادامهباکارکردآنهاآشناخواهیمشد.

Gridشکل۲-۱-ابزارهایپنل

2-1-1- خطوط شبکه مستطیلی
یکیازپرکاربردتریننوعخطوطشـبکه،خطوطشـبکهمتعامددرهردوجهتXوYاسـت.نحوهایجاداینگونهخطوط

شبکهطبقمراحلزیرمیباشد:
۱-Building Grid رجوعبهتبObjects،پنلGrid وکلیکبررویآیکون
معرفینقطهاولبهعنوانمبدأخطوطشبکه)بهطورمثال0,0,0(-۲
معرفینقطهدومبهعنوانگوشهمخالفخطوطشبکهمستطیلی)بهطورمثال5000,5000,0(-۳
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شکل 2-2- نحوه معرفی نقاط در خطوط شبکه مستطیلی

برایتنظیممسـتقلهریکازاینگروههایخطشـبکهدرجهاتXوYبررویآنهادابلکلیکمیشـود.همچنین
میتوانباراسـتکلیککردنبررویهریکازاینخطوطواجرایدسـتورAdvancePropertiesبهاصالحمشـخصات

خطوطشبکهایجادشدهپرداخت.

Advance Steel Axes, Parallel شرح تنظیمات پنجره محاوره ای
Total تب

فاصله بین اولین و آخرین خط شبکه

طول خط شبکه

شکل 2-3- تب Total پنجره تنظیم خطوط شبکه مستطیلی

Balloon(Frame):باتنظیمبررویگزینهEdgingلیبلهایخطوطشبکهدارایفریمخواهندبودوباتنظیمبررویگزینه

Noneلیبلهابدونفریمنمایشدادهخواهندشد.

Automatic label:لیبلگذاریخطوطشبکهمیتواندهمبهصورتدستیوهمبهصورتخودکارانجامشود.اگرتیک

AutomaticlabelانجاممیشـودامااگرتیکSingleaxisغیرفعالباشـدلیبلگذاریهرمحوردرتبAutomaticlabel

فعالباشدمیتوانتنظیماتزیرراانجامداد:
Label type:بیانگرایناستکهلیبلخطوطشبکهبهصورتحروفالتینکوچک،حروفالتینبزرگویااعداددرجشود.

Labelstart:بیانگرشروعلیبلخطوطشبکهازاینمقداراست.

Labelprefix:پیشوندثابتیاستکهبهلیبلخطوطشبکهاختصاصدادهمیشود.

Labelsuffix:پسوندثابتیاستکهبهلیبلخطوطشبکهاختصاصدادهمیشود.

Group تب
Group index:بیانگرانتخابگروهیازخطوطشبکهاستکهمایلبهاصالحآنهستیم.گروهانتخابشدهدرمدلبهرنگ
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قرمزدرمیآید.
Number:بیانگرتعدادمحورهاییکگروهاست.

Distance:بیانگرفواصلبینمحورهاییکگروهاست.

Single axis تب
Axis index:اگردرتبTotalتیکAutomaticlabelغیرفعالگرددمیتوانلیبلخطوطشبکهرابهصورتمجزاتنظیم

نمود.Axisindexبهکاربراجازهمیدهدکهیکخطشبکهمنفردراازیکگروهانتخابکند.)اینخطشبکهپسازانتخاب
بارنگقرمزنمایشدادهمیشود(.

Name:بیانگرنامخطشبکهانتخابشدهاست.

Side1, Side2:دراینبخشمیتوانیکخطشـبکهفرعیرادرسـمتراسـتویاچپخطشـبکهاصلیبایکلیبل

دلخواهبههمراهپیشوندوپسوندایجادکرد.
Main axes name:لیبلمحورفرعیبااستفادهازمحوراصلیدرنظرگرفتهمیشود.

Prefix:بیانگریکپیشوندثابتبرایمحورفرعیاست.

Suffix:بیانگریکپسوندثابتبرایمحورفرعیاست.

Side1,2 distance:بیانگرفاصلهمحورفرعیازمحوراصلیاست.

Single axis تب
Off:عدمنمایشخطوطشبکه

Standard:درایننوعحالتنمایش،صرفاًدرمرکزوانتهایخطشبکههایابتداییوانتهاییگیرهتنظیمیایجادمیشود.

توسطاینگیرههامیتوانطولوعرضخطوطشبکهرااصالحنمود.همچنینخطشبکهانتهاییداراییکگیرهاضافی
دیگراستکهمیتوانتوسطآنبهجابجاییخطوطشبکهپرداخت.

شکل 2-4- حالت نمایش Standard خطوط شبکه

Single axis:دراینحالتهرخطشبکهدارایسهگیرهبودهبهطوریکهتوسطگیرههایانتهاییمیتوانطولخطشبکه

راتنظیمنمودوتوسطگیرهمیانیبهجابجاییخطشبکههاپرداخت.
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شکل 2-5- حالت نمایش Single axis خطوط شبکه

2-1-2- خطوط شبکه موازی
دربخش۲-۱-۱باخطوطشبکهمستطیلیکهدارایفواصلمساویبودندآشناشدیم.دراینبخشمیخواهیمگروهیاز
YوهمدرجهتXخطوطشـبکهموازیبافواصلمتغیرایجادکنیم.اگراینگروهخطوطشـبکهموازیراهمدرجهت
ایجادکنیم،خطوطشبکهمستطیلیایتولیدخواهدشدکهدارایفواصلدلخواهمیباشند.برایایجاداینگونهخطوطشبکه

درAdsمراحلزیرراطیکنید:
۱-Gridwithgroupsbydistance رجوعبهتبObjects،پنلGrid وکلیکبررویآیکون
معرفینقطهشروعاولینخطشبکه-۲
معرفینقطهپایاناولینخطشبکه-۳
معرفینقطهسومبرایمشخصنمودنراستایگروهخطشبکه)نسبتبهنقطهاول(-۴
واردکـردنطـولدهانههایخطوطشـبکهدرخطفرمانوفشـردندکمهEnterازصفحهکلیـدبعدازتایپهردهانه-5
فشردندکمهEnterازصفحهکلیدبعدازدرجآخریندهانه.-۶

شکل 2-6- نحوه معرفی نقاط برای ایجاد خطوط شبکه موازی

مثال:میخواهیمتوسطابزارایجادخطوطشبکهموازی،خطوطشبکهشکل۲-۷راایجادکنیم.بدینمنظورمراحلزیرراطیکنید:
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شکل 2-7- پالن خطوط شبکه مستطیلی

Gridwithgroupsbydistance کلیککنید.-۱ بررویآیکون
مختصات0,0,0رابهعنواننقطهاولدرخطفرمانتایپکنید.-۲
مختصات0,10400,0رابهعنواننقطهدومدرخطفرمانتایپکنید.-۳
مختصات0,0 ,15500رابهعنواننقطهسومدرخطفرمانتایپکنید.-۴
عدد5000رابهعنواندهانهاولتایپکردهوکلیدEnterرابفشارید.-5
عدد4500رابهعنواندهانهدومتایپکردهوکلیدEnterرابفشارید.-۶
عدد3000رابهعنواندهانهسومتایپکردهوکلیدEnterرابفشارید.-۷
عدد3000رابهعنواندهانهچهارمتایپکردهوکلیدEnterرابفشارید.-8
کلیدEnterراازصفحهکلیدبفشاریدتاخطوطشبکهموازیدرراستایمحورXایجادگردند.پنجرهمحاورهایگشوده-۹

شدهراببندید.
Gridwithgroupsbydistanceکلیککنید.-۱0 مجدداًبررویآیکون
مختصات0,0,0رابهعنواننقطهاولدرخطفرمانتایپکنید.-۱۱
مختصات0,0 ,15500رابهعنواننقطهدومدرخطفرمانتایپکنید.-۱۲
مختصات10400,0 ,0رابهعنواننقطهسومدرخطفرمانتایپکنید.-۱۳
عدد3800رابهعنواندهانهاولتایپکردهوکلیدEnterرابفشارید.-۱۴
عدد2500رابهعنواندهانهدومتایپکردهوکلیدEnterرابفشارید.-۱5
عدد4100رابهعنواندهانهسومتایپکردهوکلیدEnterرابفشارید.-۱۶
کلیدEnter راازصفحهکلیدبفشـاریدتاخطوطشـبکهموازیدرراسـتایمحورYایجادگردندوپنجرهمحاورهای-۱۷

AdvancesteelAxes,parallelگشودهشود.

درتبTotalپنجرهگشودهشدهتنظیماتزیرراانجامدهیدتالیبلخطوطشبکهراستایمحورYاصالحگردد.-۱8
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Y شکل 2-8- اصالح لیبل خطوط شبکه راستای محور

2-1-3- خط شبکه منفرد
درنرمافزارAdsعالوهبرایجادگروهیازخطوطشبکه،میتوانخطشبکههایمنفردجدیدیرانیزتولیدنمود.برایایجاد

یکخطشبکهمنفردمراحلزیرراطیکنید:
۱-Single axes رجوعبهتبObjects،پنلGrid وکلیکبررویآیکون
معرفینقطهشروعخطشبکه-۲
معرفینقطهانتهاییخطشبکه-۳

2-1-4- خط شبکه چهارتایی
عالوهبرایجادخطشبکهمنفردکهدربخش۲-۱-۳بهآناشارهگردید،میتوانچهارخطشبکهنیزبافواصلمعینایجاد
کرد.اینچهارخطشبکهبامعرفینقاطابتدایی،انتهاییوراستاایجادمیگردندکهبهمراحلتولیدآنهادرادامهاشارهشدهاست:

۱-Grid with 4 axes رجوعبهتبObjects،پنلGrid وکلیکبررویآیکون
معرفینقطهشروعاولینخطشبکه-۲
معرفینقطهپایاناولینخطشبکه-۳
معرفینقطهسومبرایتعریفطولوراستایخطوطشبکه.پسازمعرفیایننقطه،چهارخطشبکهایجادوبالفاصه-۴

پنجرهمحاورهایتنظیمخطوطشبکهگشودهمیشودکهمیتوانمطابقتوضیحاتقبلیدرصورتلزومبهاصالحآنپرداخت.

شکل 2-9- نحوه معرفی نقاط برای ایجاد چهار خط شبکه منفرد

2-1-5- خط شبکه منحنی
هنگامیکهپالنپروژهایکهبررویآنکارمیکنیمبهصورتمنحنیباشد،برایمدلسازیدقیققطعاتبهتراستکهعالوه
برخطوطشبکهمستطیلیازخطوطشبکهمنحنینیزاستفادهکنیم.برایایجادیکخطشبکهمنحنیمراحلزیرراطیکنید:

۱-Circular grid with single axis رجوعبهتبObjects،پنلGrid وکلیکبررویآیکون
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معرفینقطهشروعخطشبکه-۲
معرفینقطهانتهاییخطشبکه-۳
معرفینقطهایبررویقوسخطشبکهمنحنی-۴

شکل 2-10- نحوه معرفی نقاط برای ایجاد خط شبکه منحنی

پسازایجادخطشبکهمنحنی،پنجرهمحاورهایAdvancesteelCurvedgridlinesبهصورتخودکارگشودهمیشود.
تنظیماتاینپنجرهعبارتنداز:

Curved تب

شکل 2-11- پنجره محاوره ای اصالح خط شبکه منحنی

Labeltype:بیانگرایناستکهلیبلخطشبکهبهصورتحروفالتینکوچک،حروفالتینبزرگویااعداددرجشود.

Label start:بیانگرشروعلیبلخطوطشبکهازاینمقداراست.

Label prefix:پیشوندثابتیاستکهبهلیبلخطوطشبکهاختصاصدادهمیشود.

Label suffix:پسوندثابتیاستکهبهلیبلخطوطشبکهاختصاصدادهمیشود.

Display type تب
Off:عدمنمایشخطشبکهمنحنی

Standard:حالتنمایشپیشفرضخطشبکهمنحنیکهباگیرههایتنظیمیمیتوانبهاصالحشکلهندسیآنپرداخت.

2-2- اصالح خطوط شبکه
پسازایجادهریکازانواعگروهخطوطشبکه)بهغیرازمستطیلی(،بالفاصلهپنجرهمحاورهایاصالحمشخصاتآنگشوده
میشودکهدراینپنجرهمیتوانبهاصالحویژگیهایخطوطشبکهپرداخت.اگردرادامهمایلبهاصالحهریکازخطوط
Ad- شبکهموجودباشیمکافیستبررویگروهآندابلکلیککردهویااینکهباراستکلیککردنبررویگروه،دستور
vancePropertiesرااجراکنیم.همچنینگروهخطوطشبکهرامیتوانتوسطابزارهایمرسوماتوکدکپیویاجابجانمود.

الزمبهذکراستکهچونلیبلخطوطشبکهبهصورتخودکارزدهمیشود،برایدرجیکلیبلدلخواهبرایهریکاز
SingleراغیرفعالکنیمسـپسدرتبAutomaticlabelپنجرهمحاورهای،تیکگزینهTotalخطهایشـبکهبایددرتب

axesباحرکتبررویهرخطشبکه،لیبلدلخواهخودرادرفیلدNameدرجکنیم.
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2-2-1- حذف خط شبکه
دریکگروهخطوطشبکهموجودمیتوانیکیازخطشبکههاراحذفنمود.چنانچهویژگیAutomaticlabelبرایگروه
فعالباشد،لیبلسایرخطوطنیزباحذفیکیاچندخطشبکهبهصورتخودکاراصالحمیگردند.برایحذفیکخط
Deleteaxesخطشـبکهایکهمایلبهحذفآنهستیمرا شـبکهازیکگروه،کافیسـتپسازکلیکبررویآیکون

انتخابکردهوکلیدEnterرابزنیم)راستکلیککردنموسهممیتواندجایگزینکلیدEnterشود(.

2-2-2- اضافه کردن خط شبکه
همانگونهکهمیتواندریکگروه،خطشبکهایراحذفنمودبههمینترتیبمیتوانخطوطشبکهجدیدیرانیزبهگروه

اضافهنمود.برایانجاماینعملیات:
Addaxisکلیککنید.-۱ درتبObjects،پنلGridبررویآیکون
بررویخطشبکهایکهمایلیدخطوطشبکهجدیدپسازآنایجادگردندکلیککردهوکلیدEnterرابزنید.-۲
تعدادخطشبکههاییکهمایلیدایجادشوندرادرخطفرمانتایپکنید.-۳
فواصلبینخطشبکههارانیزتایپکردهودرنهایتکلیدEnterرابزنید.-۴

شکل 2-12- افزودن سه خط شبکه جدید مابین دهانه اول و دوم

2-2-3- برش خط شبکه
خطوطشـبکهیکگروهرامیتوانتوسـطاجزا)اعمازسـایرخطوطویاالمانهایموجوددراتوکد(برشدادتابهشکل

دلخواهرسید.برایبرشدادنخطوطشبکهیکگروهمراحلزیرراطیکنید:
Trimaxisکلیککنید.-۱ درتبObjects،پنلGrid بررویآیکون
یکشیمرزی)همانندیکخط(راانتخابکردهوکلیدEnterرابزنید.-۲
بررویگروهخطشبکهایکهمایلبهبرشآنهستیدکلیککنیدوکلیدEnterرابزنیدتاخطوطشبکهازانتهابرش-۳

زدهشـوند.پسازاینمرحلهمیتوانیدبهصورتیکبهیکسـایرخطوطشـبکهدلخواهراانتخابکردهوکلیدEnterرا
بزنیدتااینخطوطنیزبرشزدهشوند.

کلیدEnterرابزنید.-۴

شکل 2-13- برش یک گروه از خطوط شبکه توسط یک خط
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2-2-4- امتداد دادن خط شبکه
خطوطشبکهیکگروهرامیتوانتوسطسایراجزایدیگرامتداددادوبهشکلدلخواهخودرسید.برایامتداددادنخطوط

شبکهیکگروهمراحلزیرراطیکنید:
Extendaxisکلیککنید.-۱ درتبObjects،پنلGridبررویآیکون
یکشیمرزی)همانندیکدایره(راانتخابکردهوکلیدEnterرابزنید.-۲

شکل 2-14- امتداد دادن یک گروه از خطوط شبکه توسط یک دایره

بررویخطشبکهایکهمایلبهامتداددادنآنهستیدکلیککنیدوکلیدEnterرابزنید.-۳
کلیدEnterرابزنید.-۴

2-3- افزودن تراز ارتفاعی
درنرمافزارAdsبراینشاندادنترازارتفاعیبررویاشیاوقطعاتابزارمجزاییبهاسمLevel symbolوجوددارد.ازاین
ترازارتفاعیمیتوانبررویخطوطشبکهکهبهطبقاتباالترکپیشدهانداستفادهنمودویااینکهمیتوانازآنبراینشان

دادنارتفاعطبقاتسازهدریکنمایجانبیاستفادهکرد،اینترازهاحتیدرنقشههانیزقابلاستفادهخواهندبود.

شکل 2-15- افزودن سه تراز ارتفاعی به نمای جانبی مدل

برایایجادترازارتفاعیدریکمدلموجودوهمچنیناصالحمشخصاتآنمراحلزیرراطیکنید:
Levelsymbolکلیککنید.-۱ درتبObjects،پنلGridبررویآیکون
نقطهایکهمایلبهدرجنمادترازارتفاعیدرآنجاهستیدرامعرفیکنید.بالفاصلهایننمادایجادشدهوپنجرهمحاورهای-۲

AdvancesteelLevelsymbolگشودهمیشود.
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شکل 2-16- پنجره محاوره ای تنظیم ترازهای ارتفاعی

Advance steel Level symbol بخش های مختلف پنجره محاوره ای
Current تب

دراینتب،ترازنسبیوترازمطلقنقطهمعرفیشدهنمایشدادهمیشود.اینترازنسبی)نسبتبهمختصاتجهانی(وتراز
مطلق)نسبتبهنقطهصفر(صرفاًبراینمایشبودهوقابلیتاصالحندارد.

Global تب
Datum level:مشخصکنندهترازنقطهمعرفیشدهاستکهدرکنارنمادقرمزرنگترازارتفاعیقرارمیگیرد.

Default تب
Symbol size:بیانگرسایزنمادقرمزرنگترازارتفاعیاست.

Display type تب
Off:عدمنمایشترازارتفاعی

Standard:حالتنمایشپیشفرضترازارتفاعی



فصل سوم
ابزارهای ترسیمی

3-1- ترسیم قطعات فلزی
پسازایجادخطوطشبکهدرمدل،نیازاستکهقطعاتفلزیبررویاینخطوطشبکهترسیمگردند.اینقطعاتفلزی
شـاملانواعسـتونها،تیرهایمسـتقیم،تیرهایدوبلومرکب،تیرهایمنحنی،تیرهایغیرمنشوریو...هستندکهدرپنل

Beamsواقعشدهاندکهدرادامهباابزارهایترسیمآنهاآشناخواهیمشد.

Beams شکل 3-1- ابزارهای پنل

3-1-1- ترسیم تیرهای مستقیم
درنرمافزارAdsتیرهایمسـتقیمبهعنوانیکیازپرکاربردترینابزارهادرمدلسـهبعدیمحسـوبمیگردند.اینتیرهابا
معرفیدونقطهونسبتبهمختصاتمحلیترسیممیشوندبهطوریکهراستایجانتیرهادرراستایمحورZ)محورقوی

تیر(قرارمیگیرد.برایآشناییباروندتولیدتیرهایمستقیممراحلزیرراطیکنید:
۱- RolledIلیستکرکرهایترسیمتیرهایمستقیمکهبهحالتپیشفرضبررویگزینه،Beamsپنل،Objectsدرتب

Sectionقرارگرفتهاسترابازکردهونوعپروفیلمطلوبخودراازلیستانتخابکنید.
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شکل 3-2- لیست کرکره ای انواع پروفیل های مختلف 

نقطهابتدایتیررامعرفیکنید.-۲
نقطهانتهایتیررامعرفیکنیدتاتیرموردنظرترسیمگردد.پسازفشردندکمهEnterویالغودستور،بالفاصلهپنجره-۳

محاورهایاصالحمشخصاتتیرگشودهمیشود.

Advance Steel Beam توضیح بخش های مختلف پنجره محاوره ای
Section & Material تب

Section:دراینبخشمیتوانپروفیلتیررابراسـاسنوعواسـتانداردآنتعیینکرد.باانتخابگزینهAllدرلیسـتهای

کرکرهایاینبخش،انواعپروفیلهایمختلفبههمراهاسـتانداردهایموجودنمایشدادهخواهندشـد.بهطورمثالبرای
ترسیممقطعIPE200،نوعپروفیلرابررویگزینهISectionواستانداردآنرابررویگزینهIPE DIN 1025-5قرارداده

ودرنهایتپروفیلIPE200راازلیستانتخابمیکنیم.
Unwindprofile:اینتنظیمصرفاًمختصپروفیلهایقوطی،لوله،مقاطعسردنوردشدهومقاطعیاستکهبهصورت
دستیتوسطکاربرایجادهشدهاند.تنظیمUnwind profileاجازهنمایشنمایبازشدهاینگونهقطعاترادرنقشهمیدهد.
Material:دراینبخشلیستکلمتریالهایقابلاستفادهدرAdsنمایشدادهمیشودکهمیتوانبرایسازههایمرسوم

ازمتریالST۳۷وST5۲نیزاستفادهنمود.

شکل 3-3- پنجره محاوره ای اصالح مشخصات تیر



 / 25فصل سوم: ابزارهای ترسیمی

Coating:بیانگرنوعپوششتیراست)اعمازرنگ،ضدزنگ،پوششضدحریقو...(،الزمبهذکراستکهاگرتوسط

دکمهdefineasmainpartواقعدرتبNamingقطعهموردنظررابهعنوانقطعهاصلیمعرفیکنیمقادرخواهیمبودکه
دربخشGalvanizingدرصورتلزوماطالعاتمربوطبهسطحگالوانیزهشدهقطعهرامشخصکنیم.

Positioning تب
Offset:تنظیمکنندهموقعیتتیراست.نرمافزارمحوراصلیتیررادرمرکزثقلآنقرارمیدهدکهمیتواندرصورتنیاز

توسطگزینههایاینبخشبهاصالحآنپرداختویااینکهتوسطفیلدهایYوZمقدارجابجاییتیردرمحورهایYو
Zرانسبتبهمحوراصلیتیرتغییرداد.

Angle:ازاینبخشبرایچرخشمقطعنسبتبهمحوراصلیتیراستفادهمیشود.

Mirror:برایآینهکردنمقطعتیرحولمحورقایماستفادهمیشود.

شکل 3-4- مثالی از تغییر موقعیت و زاویه قرارگیری یک تیر

Naming تب
Preliminary part mark & prefix:اطالعاتمربوطبهنامگذاریاولیهقطعاتکهباآپدیتکردننامبرینگهاازبیننخواهد

رفت.ایناطالعاتدراینبخشقابلتنظیمنبودهودرفصلمربوطبهنامبرینگقطعاتبهآناشارهمیگردد.
Single part mark:مشخصکنندهمارکیاستکهبهقطعهاختصاصدادهمیشود.الزمبهذکراستکهازاینماركها

درگزارشهاونقشههااستفادهمیشود.
Single part prefix:مشخصکنندهپیشوندیاستکهبهماركقطعهاختصاصدادهمیشود.

Define as a main part:بااستفادهازایندکمه،قطعهموردنظربهعنوانقطعهاصلی)mainpart(یکاسمبلیمحسوبمیگردد.

Assembly mark:مشخصکنندهماركاسمبلیاستکهبهقطعهاختصاصدادهمیشود.

Assembly prefix:مشخصکنندهپیشوندماركاسمبلیقطعهاست.

Level:مشخصکنندهترازیاستکهقطعهدرآنواقعشدهاست.الزمبهذکراستکهاینترازهایارتفاعیتوسطابزار

Projectexplorerایجادشدهکهدربخش...بهعملکردآناشارهشدهاست.

Model Role:مشـخصکنندهماهیتقطعهدرسـازهاسـت)اعمازتیر،سـتون،مهاربند،ورقو...(.نرمافزارمشـخصات

ویرایشینقشههارابراساسماهیتقطعاتدرنظرمیگیرد.
Lot/phase:مشخصکنندهبخشیاهمانفازقطعهدرمدلاست.

Commodity number:مشخصکنندهشمارهشناساییقطعهاست.

Pre defined remark:مالحظـاتمربـوطبـهقطعهاسـتکهمیتـوانبهآناختصاصداد.اینمالحظـاترامیتواندر
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صورتلزومتوسطفایلAstorBaseواقعدرمسیرزیراصالحکرد:
ProgramData > Autodesk >Advance Steel 2018 > Steel\Data . 

Free remark:سایرمالحظاتمربوطبهقطعهاستکهمیتوانبهصورتدستیتایپکرد.

Fabrication data تب
درتـبFabrication dataاطالعـاتمرتبـطبانحوهسـاختقطعاتمدلهمانندتیرها،سـتونهـا،ورقهاو...وهمچنین

اطالعاتمرتبطباساختاسمبلیهادرجمیگردد.
User attributes تب

درتبUser attributesاطالعاتتکمیلیکاربربرحسبمقتضیاتپروژهدرجمیگردد.
Display type تب

درتبDisplay typeنحوهنمایشقطعاتمشخصمیگرددکهدرجدول۳-۱بهمعرفیانواعمختلفنحوهنمایشقطعات
اشارهشدهاست.الزمبهذکراستکهدرهریکازحاالتجدولزیر،گیرههایاصالحیقطعاتنیزدستخوشتغییرمیگردد.

Display type جدول 3-1- نحوه نمایش قطعات در تب

نوعشکلشرح

Offعدمنمایشقطعه

Standardنمایشکاملقطعهبدونعالیمشکلبری

Featuresنمایشکاملقطعههمراهباعالیمشکلبری

Exactنمایشکاملقطعهبههمراهگیرههایابتداییوانتهایی

Symbolنمایشقسمتمیانیقطعهبههمراهخطرفرنس

Exact with edge نمایشکاملقطعهبههمراهپخهایلبه
features

Behavior تب
توسطتنظیماتتبBehaviorمیتواننحوهعملکردیکقطعهرادرفرآیندکنترلتداخلوهمچنیننامبرینگتعیینکرد.

Used for numbering:بیانگردرنظرگرفتهشدنقطعهدرفرآیندنامبرینگاست.

Used for list:بیانگردرنظرگرفتهشدنقطعهدرلیستمتریالنهاییاست.

Explicit quantity:بیانگرتعدادقطعاتیکسانازهمینقطعهاستکهمیتواندرلیستمتریالنهاییازآناستفادهکرد.

همینتنظیماتعالوهبرقطعات،برایاسمبلیهاهمصادقاستودربخشAssemblyتنظیممیگردد.
Used for collision check:بیانگردرنظرگرفتهشدنقطعهدرفرآیندکنترلتداخلاست.

Structural member:بیانگرایناستکهقطعهبهعنوانعضوسازهایویاعضوغیرسازهایمحسوبمیگردد.اگرتیک

Structural memberفعالباشدمیتواندرصورتلزوممیزانانبساطوانقباضقطعهرادرفرآیندساختونصبدرفیلد

Shrinkدرجکردبهطوریکهاعدادمثبتدرجشدهدراینفیلدنشاندهندهانقباضواعدادمنفینشاندهندهانبساطقطعه

است.الزمبهذکراستکهاینتغییراتدرمدلقابلمشاهدهنبودهامادرنامبرینگقطعاتتاثیرگذاروهمچنیندرگزارش
نهایینیزلحاظمیگردد.
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Properties تب
درتبPropertiesویژگیهایهندسیقطعهتحتیکجدولنمایشدادهمیشود.الزمبهذکراستکهآحاددرنظرگرفته

شدهبرایاینجدول،ازقبلتوسطآیکونProjectsettingsتنظیمشدهاست.
Design Forces تب

درتبDesignForcesاطالعاتمربوطبهتحلیلوطراحیقطعهواردمیشودکهعمالبرایپروژههایماغیرکاربردیاست.
Camber properties تب

Iscambered:بیانگرایناستکهتیرموردنظردارایخیزاست.)الزمبهذکراستکهقطعاتخیزداردرمدلبهصورت

مستقیمامادرنقشههابههمراهخیزنمایشدادهمیشوند(.
Direction on Y:باانتخاباینگزینهخیزقطعهدرراستایYتیردرنظرگرفتهمیشود.

Start offset:بیانگرمقدارفاصلهمستقیمابتدایتیرتاشروعخیزتیراست.

End offset:بیانگرمقدارفاصلهمستقیمانتهایخیزتاانتهایتیراست.

Height:بیانگرارتفاعخیزتیراست.

CamberدرفیلدOffsetبیانگـرخیـزنامتقـارناسـتکهدراینحالتموقعیتخیزبایدبهعنوانیـک:Is asymmetric

positionواردگردد.

شکل 3-5- نمایش اطالعات مربوط به خیز تیر
3-1-2- ترسیم ستون ها

درنرمافزارAdsستونهابامعرفییکنقطهترسیممیگردند.ویژگیستونهاهمانندتیرهابودهواکثراوقاتدرمحلتالقی
ColumnواقعدرتبObjectاستفاده خطوطشـبکهترسـیممیگردند.برایترسـیمسـتونفلزیدرنرمافزار،ازآیکون
میشود.الزمبهذکراستکهترازترسیمیستونوابستهبهترازفعالیاستکهدربخشProjectexplorerتنظیمشدهاست.

3-1-3- ترسیم تیرهای خمیده
عالوهبرترسیمتیرهایمستقیم،درنرمافزارAdsمیتوانتیرهایمنحنیرانیزایجادکرد.تیرهایمنحنیبامعرفیسهنقطه

وطبقمراحلزیرایجادمیگردند:
۱-Curvedbeam رجوعبهتبObjects،پنلBeamsوکلیکبررویآیکون
معرفینقطهابتدایتیرمنحنی-۲
معرفینقطهانتهایتیرمنحنی-۳
معرفینقطهایرویمنحنیکهمعرفشعاعآنباشد.-۴

Position-پسازلغودستورترسیمتیرخمیده،بالفاصلهپنجرهمحاورهایاصالحمشخصاتآنگشودهمیشودکهدرتب
ingودرفیلدRadiusشعاعتیرخمیدهودرفیلدToleranceمیزاندقتمنحنیبودنآنراتعیینکردهبهطوریکههرچقدر

عدداینفیلدافزایشیابدتیرخمیدهبهتیرشکستهنزدیکترمیشود.
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Positioning شکل 3-6- تنظیم شعاع تیر خمیده در تب

3-1-4- ترسیم تیرهای شکسته
تیرهایشکستهتیرهاییکپارچهایهستندکهمیتوانندشاملانواعشکستگیوخمیدگیدرطولخودباشند.تیرهایشکسته
راهممیتوانبهصورتمعرفینقاطمتوالیایجادکردوهممیتوانازاشیایموجوداتوکدهمانندPolylineهااستفادهکرد.

برایایجادتیرهایشکسته:
۱-Beam,polyline رجوعبهتبObjects،پنلBeamsوکلیکبررویآیکون
معرفینقاطمختلفوفشردندکمهEnterپسازمعرفیآخریننقطه.-۲

۲-۱-اگرقبلازمعرفینقاط،حرفPدرخطفرمانتایپگرددوEnterشودمیتوانیکویاچندخطشکستهویامنحنی
رابهنرمافزارمعرفیکردتاآنهاراتبدیلبهتیرشکستهکند.

۲-۲-پسازایجادتیرشکسته،باتایپحرفYوفشردندکمهEnter،خطوطاولیهحذفمیشوندوباتایپحرفNو
فشردندکمهEnter،عالوهبرتیرشکسته،خطوطاولیهنیزباقیماندهوحذفنمیگردند.

Polyline شکل 3-7- نمونه ای از یک تیر شکسته ایجاد شده با

3-1-5- ترسیم تیرهای پیوسته
تیرهایپیوستهمتشکلازتیرهایمختلفیبودهکهبامعرفینقاطمتوالیترسیمشدهاند.تفاوتیکهتیرهایپیوستهباتیرهای
شکستهداردایناستکهدرتیرهایشکسته،مجموعهتیریکقطعهیکپارچهاستامادرتیرهایپیوستهبااینکهتیرهادر
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 یکمرحلهترسـیمشـدهاندامابهصورتمجزاازیکدیگرهسـتند.برایایجادتیرهایپیوستهکافیستبررویآیکون
Continuousbeamکلیککردهوسپسبهمعرفینقاطبپردازیم.برایاتمامترسیمتیرهاهممیتوانازعملراستکلیک

ویاکلیدEscاستفادهنمود.

3-1-6- ترسیم تیرهای با مقطع دلخواه
درنرمافزارAdsقطعاتیراکهبخواهیمدارایمقطعدلخواهبودهوبهنمایبازشدهآناحتیاجداشتهباشیمرامیتوانیمتوسط
ابزارFoldedbeamایجادکنیم.اینمقاطععرضیدلخواهرامیتوانهمبامعرفینقاطمختلفایجادکردوهممیتواناز
اشیایموجوددراتوکدهمانندخطوط،دوایروکمانهااستفادهکرد.بهروندتولیداینگونهتیرهادرمراحلزیراشارهشدهاست:

۱-Foldedbeam رجوعبهتبObjects،پنلBeamsوکلیکبررویآیکون.
۲-Enterمعرفینقطهبهنقطهشکلمقطععرضیتیرونهایتاًدکمه

۲-۱-اگرقبلازمعرفینقاط،حرفPدرخطفرمانتایپوEnterشود،میتوانیکخطشکسته)Polyline(رابهعنوان
مقطععرضیمعرفیکرد.

۲-۲-اگـرقبـلازمعرفـینقاط،حرفCدرخطفرمانتایپوEnterشـود،میتوانیکدایره)Circle(رابهعنوانمقطع
عرضیمعرفیکرد.

۲-۳-اگرقبلازمعرفینقاط،حرفAدرخطفرمانتایپوEnterشود،میتوانیککمان)Arc(رابهعنوانمقطععرضی
معرفیکرد.

معرفینقطهمرکزیمقطعکهبهعنوانخطرفرنستیردرنظرگرفتهشود)درصورتاستفادهازخطوط،دوایروکمانها(.-۳
معرفینقطهابتدایتیر-۴
معرفینقطهانتهایتیر-5

Folded beam شکل 3-8- نمونه ای از معرفی یک مقطع عرضی دایره به عنوان

پسازایجادتیربامقطعدلخواه،بالفاصلهپنجرهمحاورهایاصالحمشخصاتتیرگشودهمیشودکهدراینپنجرهودر
:Section&Materialتب

Justification:دراینفیلدبادرجسهعددصفر،نیمویکویاانتخابسهشکلموجودمیتوانیمنحوهاعمالافزایش
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ضخامتبهمقطعرامشخصکنیمبهطوریکهافزایشضخامتازداخلاعمالشود،ازمرکزاعمالشودویااینکهازبیرون
مقطعاعمالشود.

Thickness:بیانگرضخامتمقطعمیباشد.

Radius:بیانگرشعاعمقطعدایرهایاست)درصورتاستفادهازخطوطشکسته،اینفیلدبیانگرشعاعکنجهایمقطعو

یابهعبارتیشعاعپخنقاطگوشهاست(.

شکل 3-9- نحوه اصالح ضخامت و شعاع مقطع عرضی یک دایره 

3-1-7- ترسیم تیرهای مرکب
تیرهایمرکبمتشکلازچندپروفیلبودهکهبایکجانماییمشخصنسبتبههمقرارگرفتهاند.برایایجادتیرهایمرکب

مراحلزیرطیمیشود:
رجوعبهتبObjects،پنلBeamsوانتخابمقطعموردنظرازلیستکرکرهایتیرهایمرکب-۱

Compound sections ،شکل 3-10- لیست کرکره ای مقاطع مرکب


