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مقدمه مولف

در طـی سـال هـای مختلفی که با نرم افزارهای شـاپ دراوینگ از جملـه نرم افزار  Tekla Structuresبه تهیه نقشـه های
کارگاهی از سـازه های مختلف پرداخته ایم ،این درخواسـت همواره از سـمت اکثر کارفرمایان مطرح می شد که نقشه های
اتوکدی پروژه را در اختیارشان قرار دهیم که کنترل و بررسی و حتی اصالح نقشه ها را در محیط اتوکد انجام دهند .همچنین
افرادی که به نرم افزار اتوکد تسلط داشته و مایل به یادگیری نرم افزارهایی همانند  Tekla Structuresبودند از برخی تفاوت
هـا و تـرک عـادات برای یادگیری نرم افزاری غیر منطبق با اتوکد گله داشـتند .از این رو بر آن شـدیم تا با کمک و همیاری
انتشارات علم عمران با کتاب آموزش کاربردی نرم افزار  Advance Steelاز شرکت نرم افزاری معتبر  Autodeskبه این نیاز
مهندسین پاسخگو باشیم تا بتوانند به جای مطالعه منابع التین از منبع فارسی آموزش این نرم افزار استفاده کنند .افرادی که
با نرم افزار اتوکد آشـنایی دارند به سـادگی قادر به یادگیری این نرم افزار و ماژول های تخصصی آن هسـتند ،پس به نوعی
می توان پیش نیاز نرم افزار  Advance Steelرا نرم افزار اتوکد دانست ،از این رو دستورهای ابتدایی و مرسوم اتوکد در این
کتاب بررسی نشده اند و نگارش کتاب با این پیش فرض جلو رفته است که خواننده با دستورهای اولیه اتوکد آشنایی دارد.
فصل بندی این کتاب دقیقا مطابق با سیالبس های آموزشی این نرم افزار بوده و مهندسین گرامی می توانند به سهولت کتاب
را فصل به فصل مطالعه نمایند .همچنین برای ارتباط بین مهندسین گرامی که با این نرم افزار کار می کنند ،انجمن تخصصی
نرم افزار  Advance Steelایجاد شده که از طریق وبسایت " "Teklastructures.irقابل دسترسی بوده و می تواند پاسخگوی
نیاز مهندسین خوش ذوق کشور باشد.
مهران نباتی
تابستان 1397
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فصل اول

شروع کار با نرم افزار Advance Steel

 -1-1مقدمه

نرمافزار  Advance Steelاز جمله نرمافزارهای کمپانی  Autodeskاست که بر پایه اتوکد اجرا میشود فلذا کلیه ابزارهایی که
در اتوکد وجود دارد در این نرمافزار نیز قابل اسـتفاده اسـت .آخرین نسـخه منتشر شده از این نرمافزار نسخه  2018بوده که
مبنای نگارش کتاب نیز همین نسخه است و مراحل نصب آن نیز مشابه نسخه  2018اتوکد است .در ادامه نگارش کتاب به
نرمافزار  Advance Steelبه اختصار  Adsگفته میشود.

 -2-1معرفی نرمافزار

یکی از دغدغههای اصلی کاربرانی که به نرمافزار اتوکد تسلط داشته و میخواهند نرمافزار شاپ دراوینگ دیگری را یاد بگیرند
این است که گاهی برخی از اصول اولیه نرمافزارها با یکدیگر متفاوت بوده و به همین سبب نیاز به تغییر عادت در یادگیری
نرمافزار جدید است .در فرآیند یادگیری نرمافزار  Adsبا چنین دغدغهای مواجه نخواهیم شد زیرا محیط کاربری و اصول اولیه
کار کردن با ابزارها دقیقا همانند اتوکد بوده و فقط ابزارهای مکمل جدیدی به آن اضافه شده است فلذا سرعت یادگیری این
کاربران در نرمافزار  Adsباالتر از سایر نرمافزارهای شاپ دراوینگ است.
در این کتاب ابزارهای اولیه اتوکد بحث نخواهد شـد و فقط به شـرح عملکرد ابزارهایی پرداخته میشـود که مختص به
 Adsباشـد بنابراین پیش نیاز اولیه یادگیری این نرمافزار داشـتن آشـنایی حداقلی با نرمافزار اتوکد اسـت .در این کتاب ابتدا
ابزارها به همراه مثالهای کاربردی توضیح داده شده و سپس در فصل آخر با انجام یک پروژه کوچک از تمامی این ابزارها به
طور همزمان و مطابق با یک پروژه واقعی استفاده میکنیم .مراحلی که در نگارش کتاب به کار برده شده غالبا بر مبنای همان
مراحل انجام پروژه است بنابراین میتوانید کتاب را فصل به فصل مطالعه کنید ،این مراحل که به نوعی قابلیتهای نرمافزار
نیز شناخته میشوند عبارتند از:
ترسیم انواع خطوط شبکه اعم از خطوط شبکه منفرد ،مستطیلی ،منحنی و...
ترسیم انواع قطعات اعم از تیر ،تیرورق ،ستون ،ورق و...
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ترسیم انواع المانهای پیچی نظیر سوراخ ها ،پیچها و المانهای جوشی
ترسیم المانهای سازهای نظیر قاب ها ،پرلین ها ،راه پلهها و...
ترسیم انواع اتصاالت ساده و گیردار به صورت دستی و یا با استفاده از کاتالوگ  Connection Vaultو یا در موارد پیشرفته
استفاده از اتصاالت کاستوم
ایجاد انواع پخها و شکل بریها توسط ابزار Advance Steel Tool Palette
کنترل تداخل مدل قبل از نقشهگیری و نامبرینگ اجزای پروژه
تهیه نقشههای قطعهزنی ،مونتاژ ،نصب و ترکیبی مطابق با تنظیمات از پیش تعریف شده
ویرایش نقشهها در محیط کاربری اتوکد و ذخیره آنها در فرمتهای مختلف
گزارش گیری از پروژه مطابق با تمپلیتهای سفارشی و تهیه فایلهای Nc

 -3-1آشنایی کلی با محیط نرمافزار

تبها ،پنلها و جزییات نرمافزار  Adsدقیقا همانند اتوکد بوده و از همان اصول تبعیت میکند.

 -1-3-1نوار ابزار دسترسی سریع
همانگونه که از اسم این نوار ابزار مشخص است ،بیشتر برای دستورها و ابزارهایی به کار برده میشود که دارای استفاده دائم
و اکثرا عمومی میباشند .همچنین کاربر میتواند با راست کلیک کردن بر روی آیکون ابزار مورد نظر خود و اجرای دستور
 Add to Quick Access Toolbarآن ابزار را برای استفاده سریعتر به نوار ابزار دسترسی سریع که فوقانیترین نوار ابزار Ads
نیز هست اضافه کند.
شکل  -1-1نوار ابزار دسترسی سریع
Ribbon -2-3-1

این بخش شامل مجموعه تبها ،پنلها و ابزارهاست که بر اساس نوعشان طبقهبندی شدهاند .اکثر دستورهای پرکاربرد Ads

در تب  Homeقرار گرفتهاند.

شکل Ribbon -2-1

 -3-3-1نوار تایپ دستور
این نوار برای تایپ دستورات مورد نظر به کار برده میشود.

شکل  -3-1نوار تایپ دستور

 -4-3-1نوار وضعیت

این نوار تنظیمات مرتبط با وضعیت کاری نرمافزار اعم از نحوه ربایش ،نوع سیستم مختصات ،واحدهای بهکارگیری و  ...را
به عهده دارد.

فصل اول :شروع کار با نرم افزار 11 / Advance Steel

شکل  -4-1نوار وضعیت

 -4-1ایجاد پروژه

پس از نصب نرمافزار  Adsو اجرای آن ،برای شروع یک مدل جدید از آیکون  Newاستفاده میشود .پس از کلیک بر روی
این آیکون بهتر است که برای شروع کار از یک فایل الگو به نام  mm-ASTemplate.dwtاستفاده گردد این فایل الگو شامل
تنظیمات پیش فرض مناسـبی برای شـروع کار اسـت و در آن از آحاد متریک برای مدلسازی سازه استفاده میشود .پس از
اسـتفاده از این فایل ،نرمافزار محیط اولیهای را برای مدلسـازی نمایش میدهد که با زدن دکمه  Saveمیتوان این مدل را با
یک نام و در یک مسیر مشخص ذخیره کرد .مدل به همراه کل جزییات ایجاد شده اعم از نقشهها و گزارشها در یک پوشه
اصلی قرار میگیرد.

شکل  -5-1استفاده از فایل الگو برای شروع مدلسازی

پس از شـروع کار نیز میتوان اطالعات پروژه و آحاد اسـتفاده شـده در آن را در تب  ،Homeبخش  Settingsتوسـط آیکون
 Project Settingsتغییر داد.

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

فصل دوم

ایجاد خطوط شبکه

 -1-2خطوط شبکه

در فرآیند مدلسـازی سـه بعدی سـازه ،خطوط شبکه نقشی اساسی داشته و مبنای کار برای ترسیم قطعات در موقعیتهای
صحیح هسـتند .در نرمافزار  adsاین خطوط شـبکه به روشهای مختلفی چه به شـکل گروهی و چه به شـکل منفرد تولید
میگردند .تمامی ابزارهای کار کردن با خطوط شبکه در پنل  Gridواقع شدهاند که در ادامه با کارکرد آنها آشنا خواهیم شد.

شکل  -1-2ابزارهای پنل Grid

 -1-1-2خطوط شبکه مستطیلی
یکی از پرکاربردترین نوع خطوط شـبکه ،خطوط شـبکه متعامد در هر دو جهت  Xو  Yاسـت .نحوه ایجاد اینگونه خطوط
شبکه طبق مراحل زیر میباشد:
1-1رجوع به تب  ،Objectsپنل   Gridو کلیک بر روی آیکون     Building Grid
2-2معرفی نقطه اول به عنوان مبدأ خطوط شبکه (به طور مثال )0,0,0
3-3معرفی نقطه دوم به عنوان گوشه مخالف خطوط شبکه مستطیلی (به طور مثال )5000,5000,0
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شکل  -2-2نحوه معرفی نقاط در خطوط شبکه مستطیلی

برای تنظیم مسـتقل هر یک از این گروههای خط شـبکه در جهات  Xو  Yبر روی آنها دابل کلیک میشـود .همچنین
میتوان با راسـت کلیک کردن برروی هر یک از این خطوط و اجرای دسـتور  Advance Propertiesبه اصالح مشـخصات
خطوط شبکه ایجاد شده پرداخت.
شرح تنظیمات پنجره محاورهای Advance Steel Axes, Parallel

تب Total

فاصله بین اولین و آخرین خط شبکه

طول خط شبکه

شکل  -3-2تب  Totalپنجره تنظیم خطوط شبکه مستطیلی

) : Balloon(Frameبا تنظیم برروی گزینه  Edgingلیبلهای خطوط شبکه دارای فریم خواهند بود و با تنظیم بر روی گزینه
 Noneلیبلها بدون فریم نمایش داده خواهند شد.
 :Automatic labelلیبل گذاری خطوط شبکه میتواند هم به صورت دستی و هم به صورت خودکار انجام شود .اگر تیک
 Automatic labelغیر فعال باشـد لیبلگذاری هر محور در تب  Single axisانجام میشـود اما اگر تیک   Automatic label
فعال باشد میتوان تنظیمات زیر را انجام داد:
 :Label typeبیانگر این است که لیبل خطوط شبکه به صورت حروف التین کوچک ،حروف التین بزرگ و یا اعداد درج شود.
 :Label startبیانگر شروع لیبل خطوط شبکه از این مقدار است.
 :Label prefixپیشوند ثابتی است که به لیبل خطوط شبکه اختصاص داده میشود.
 :Label suffixپسوند ثابتی است که به لیبل خطوط شبکه اختصاص داده میشود.
تب Group
 :Group indexبیانگر انتخاب گروهی از خطوط شبکه است که مایل به اصالح آن هستیم .گروه انتخاب شده در مدل به رنگ
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قرمز در میآید.
 :Numberبیانگر تعداد محورهای یک گروه است.
 :Distanceبیانگر فواصل بین محورهای یک گروه است.
تب Single axis
 :Axis indexاگر در تب  Totalتیک  Automatic labelغیر فعال گردد میتوان لیبل خطوط شبکه را به صورت مجزا تنظیم
نمود Axis index .به کاربر اجازه میدهد که یک خط شبکه منفرد را از یک گروه انتخاب کند( .این خط شبکه پس از انتخاب
با رنگ قرمز نمایش داده میشود).
 :Nameبیانگر نام خط شبکه انتخاب شده است.
 :Side1, Side2در این بخش میتوان یک خط شـبکه فرعی را در سـمت راسـت و یا چپ خط شـبکه اصلی با یک لیبل
دلخواه به همراه پیشوند و پسوند ایجاد کرد.
 :Main axes nameلیبل محور فرعی با استفاده از محور اصلی در نظر گرفته میشود.
 :Prefixبیانگر یک پیشوند ثابت برای محور فرعی است.
 :Suffixبیانگر یک پسوند ثابت برای محور فرعی است.
 :Side1,2 distanceبیانگر فاصله محور فرعی از محور اصلی است.
تب Single axis
 :Offعدم نمایش خطوط شبکه
 :Standardدر این نوع حالت نمایش ،صرف ًا در مرکز و انتهای خط شبکههای ابتدایی و انتهایی گیره تنظیمی ایجاد میشود.
توسط این گیرهها میتوان طول و عرض خطوط شبکه را اصالح نمود .همچنین خط شبکه انتهایی دارای یک گیره اضافی
دیگر است که میتوان توسط آن به جابجایی خطوط شبکه پرداخت.

شکل  -4-2حالت نمایش  Standardخطوط شبکه

 :Single axisدر این حالت هر خط شبکه دارای سه گیره بوده به طوریکه توسط گیرههای انتهایی میتوان طول خط شبکه
را تنظیم نمود و توسط گیره میانی به جابجایی خط شبکهها پرداخت.
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شکل  -5-2حالت نمایش  Single axisخطوط شبکه

 -2-1-2خطوط شبکه موازی
در بخش  1-1-2با خطوط شبکه مستطیلی که دارای فواصل مساوی بودند آشنا شدیم .در این بخش میخواهیم گروهی از
خطوط شـبکه موازی با فواصل متغیر ایجاد کنیم .اگر این گروه خطوط شـبکه موازی را هم در جهت  Xو هم در جهت Y
ایجاد کنیم ،خطوط شبکه مستطیلیای تولید خواهد شد که دارای فواصل دلخواه میباشند .برای ایجاد اینگونه خطوط شبکه
در  Adsمراحل زیر را طی کنید:
Grid with groups by distance
1-1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Gridو کلیک بر روی آیکون
2-2معرفی نقطه شروع اولین خط شبکه
3-3معرفی نقطه پایان اولین خط شبکه
4-4معرفی نقطه سوم برای مشخص نمودن راستای گروه خط شبکه (نسبت به نقطه اول)
5-5وارد کـردن طـول دهانههای خطوط شـبکه در خط فرمان و فشـردن دکمه  Enterاز صفحه کلیـد بعد از تایپ هر دهانه
6-6فشردن دکمه  Enterاز صفحه کلید بعد از درج آخرین دهانه.

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

مثال:میخواهیمتوسطابزارایجادخطوطشبکهموازی،خطوطشبکهشکل 7-2راایجادکنیم.بدینمنظورمراحلزیرراطیکنید:

فصل دوم :ایجاد خطوط شبکه 17 /

شکل  -7-2پالن خطوط شبکه مستطیلی

1-1بر روی آیکون  Grid with groups by distanceکلیک کنید.
2-2مختصات  0,0,0را به عنوان نقطه اول در خط فرمان تایپ کنید.
3-3مختصات  0,10400,0را به عنوان نقطه دوم در خط فرمان تایپ کنید.
4-4مختصات  15500, 0,0را به عنوان نقطه سوم در خط فرمان تایپ کنید.
5-5عدد  5000را به عنوان دهانه اول تایپ کرده و کلید  Enterرا بفشارید.
6-6عدد  4500را به عنوان دهانه دوم تایپ کرده و کلید  Enterرا بفشارید.
7-7عدد  3000را به عنوان دهانه سوم تایپ کرده و کلید  Enterرا بفشارید.
8-8عدد  3000را به عنوان دهانه چهارم تایپ کرده و کلید  Enterرا بفشارید.
9-9کلید  Enterرا از صفحه کلید بفشارید تا خطوط شبکه موازی در راستای محور  Xایجاد گردند .پنجره محاورهای گشوده
شده را ببندید.
1010مجددا ً بر روی آیکون   Grid with groups by distanceکلیک کنید.
1111مختصات  0,0,0را به عنوان نقطه اول در خط فرمان تایپ کنید.
1212مختصات  15500, 0,0را به عنوان نقطه دوم در خط فرمان تایپ کنید.
1313مختصات  0, 10400,0را به عنوان نقطه سوم در خط فرمان تایپ کنید.
1414عدد  3800را به عنوان دهانه اول تایپ کرده و کلید  Enterرا بفشارید.
1515عدد  2500را به عنوان دهانه دوم تایپ کرده و کلید  Enterرا بفشارید.
1616عدد  4100را به عنوان دهانه سوم تایپ کرده و کلید  Enterرا بفشارید.
1717کلید   Enterرا از صفحه کلید بفشـارید تا خطوط شـبکه موازی در راسـتای محور  Yایجاد گردند و پنجره محاورهای
 Advance steel Axes,parallelگشوده شود.
1818در تب  Totalپنجره گشوده شده تنظیمات زیر را انجام دهید تا لیبل خطوط شبکه راستای محور  Yاصالح گردد.
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شکل  -8-2اصالح لیبل خطوط شبکه راستای محور Y

 -3-1-2خط شبکه منفرد
در نرمافزار  Adsعالوه بر ایجاد گروهی از خطوط شبکه ،میتوان خط شبکههای منفرد جدیدی را نیز تولید نمود .برای ایجاد
یک خط شبکه منفرد مراحل زیر را طی کنید:
Single axes
1-1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Gridو کلیک بر روی آیکون
2-2معرفی نقطه شروع خط شبکه
3-3معرفی نقطه انتهایی خط شبکه
 -4-1-2خط شبکه چهارتایی
عالوه بر ایجاد خط شبکه منفرد که در بخش  3-1-2به آن اشاره گردید ،میتوان چهار خط شبکه نیز با فواصل معین ایجاد
کرد .این چهار خط شبکه با معرفی نقاط ابتدایی ،انتهایی و راستا ایجاد میگردند که به مراحل تولید آنها در ادامه اشاره شده است:
Grid with 4 axes
1-1رجوع به تب  ،Objectsپنل   Gridو کلیک بر روی آیکون
2-2معرفی نقطه شروع اولین خط شبکه
3-3معرفی نقطه پایان اولین خط شبکه
4-4معرفی نقطه سوم برای تعریف طول و راستای خطوط شبکه .پس از معرفی این نقطه ،چهار خط شبکه ایجاد و بالفاصه
پنجره محاورهای تنظیم خطوط شبکه گشوده میشود که میتوان مطابق توضیحات قبلی در صورت لزوم به اصالح آن پرداخت.

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

 -5-1-2خط شبکه منحنی
هنگامی که پالن پروژهای که بر روی آن کار میکنیم به صورت منحنی باشد ،برای مدلسازی دقیق قطعات بهتر است که عالوه
بر خطوط شبکه مستطیلی از خطوط شبکه منحنی نیز استفاده کنیم .برای ایجاد یک خط شبکه منحنی مراحل زیر را طی کنید:
Circular grid with single axis
1-1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Gridو کلیک بر روی آیکون
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2-2معرفی نقطه شروع خط شبکه
3-3معرفی نقطه انتهایی خط شبکه
4-4معرفی نقطهای بر روی قوس خط شبکه منحنی

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

پس از ایجاد خط شبکه منحنی ،پنجره محاورهای  Advance steel Curved grid linesبه صورت خودکار گشوده میشود.
تنظیمات این پنجره عبارتند از:
تب Curved

شکل  -11-2پنجره محاورهای اصالح خط شبکه منحنی

 :Label typeبیانگر این است که لیبل خط شبکه به صورت حروف التین کوچک ،حروف التین بزرگ و یا اعداد درج شود.
 :Label startبیانگر شروع لیبل خطوط شبکه از این مقدار است.
 :Label prefixپیشوند ثابتی است که به لیبل خطوط شبکه اختصاص داده میشود.
 :Label suffixپسوند ثابتی است که به لیبل خطوط شبکه اختصاص داده میشود.
تب Display type
 :Offعدم نمایش خط شبکه منحنی
 :Standardحالت نمایش پیشفرض خط شبکه منحنی که با گیرههای تنظیمی میتوان به اصالح شکل هندسی آن پرداخت.

 -2-2اصالح خطوط شبکه

پس از ایجاد هر یک از انواع گروه خطوط شبکه (به غیر از مستطیلی) ،بالفاصله پنجره محاورهای اصالح مشخصات آن گشوده
میشود که در این پنجره میتوان به اصالح ویژگیهای خطوط شبکه پرداخت .اگر در ادامه مایل به اصالح هر یک از خطوط
شبکه موجود باشیم کافیست بر روی گروه آن دابل کلیک کرده و یا اینکه با راست کلیک کردن بر روی گروه ،دستو ر�Ad
 vance Propertiesرا اجرا کنیم .همچنین گروه خطوط شبکه را میتوان توسط ابزارهای مرسوم اتوکد کپی و یا جابجا نمود.
الزم به ذکر است که چون لیبل خطوط شبکه به صورت خودکار زده میشود ،برای درج یک لیبل دلخواه برای هر یک از
خطهای شـبکه باید در تب  Totalپنجره محاوره ای ،تیک گزینه  Automatic labelرا غیر فعال کنیم سـپس در تب Single
 axesبا حرکت بر روی هر خط شبکه ،لیبل دلخواه خود را در فیلد  Nameدرج کنیم.
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 -1-2-2حذف خط شبکه
در یک گروه خطوط شبکه موجود میتوان یکی از خط شبکهها را حذف نمود .چنانچه ویژگی  Automatic labelبرای گروه
فعال باشد ،لیبل سایر خطوط نیز با حذف یک یا چند خط شبکه به صورت خودکار اصالح میگردند .برای حذف یک خط
شـبکه از یک گروه ،کافیسـت پس از کلیک بر روی آیکون  Delete axesخط شـبکهای که مایل به حذف آن هستیم را
انتخاب کرده و کلید  Enterرا بزنیم (راست کلیک کردن موس هم میتواند جایگزین کلید  Enterشود).
 -2-2-2اضافه کردن خط شبکه
همانگونه که میتوان در یک گروه ،خط شبکهای را حذف نمود به همین ترتیب میتوان خطوط شبکه جدیدی را نیز به گروه
اضافه نمود .برای انجام این عملیات:
1-1در تب  ،Objectsپنل  Gridبر روی آیکون
 Add axisکلیک کنید.
2-2بر روی خط شبکهای که مایلید خطوط شبکه جدید پس از آن ایجاد گردند کلیک کرده و کلید  Enterرا بزنید.
3-3تعداد خط شبکه هایی که مایلید ایجاد شوند را در خط فرمان تایپ کنید.
4-4فواصل بین خط شبکهها را نیز تایپ کرده و در نهایت کلید  Enterرا بزنید.

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

 -3-2-2برش خط شبکه
خطوط شـبکه یک گروه را میتوان توسـط اجزا (اعم از سـایر خطوط و یا المانهای موجود در اتوکد) برش داد تا به شکل
دلخواه رسید .برای برش دادن خطوط شبکه یک گروه مراحل زیر را طی کنید:
1-1در تب  ،Objectsپنل  Gridبر روی آیکون
 Trim axisکلیک کنید.
2-2یک شی مرزی (همانند یک خط) را انتخاب کرده و کلید  Enterرا بزنید.
3-3بر روی گروه خط شبکهای که مایل به برش آن هستید کلیک کنید و کلید  Enterرا بزنید تا خطوط شبکه از انتها برش
زده شـوند .پس از این مرحله میتوانید به صورت یک به یک سـایر خطوط شـبکه دلخواه را انتخاب کرده و کلید  Enterرا
بزنید تا این خطوط نیز برش زده شوند.
4-4کلید  Enterرا بزنید.

شکل  -13-2برش یک گروه از خطوط شبکه توسط یک خط

فصل دوم :ایجاد خطوط شبکه 21 /
 -4-2-2امتداد دادن خط شبکه
خطوط شبکه یک گروه را میتوان توسط سایر اجزای دیگر امتداد داد و به شکل دلخواه خود رسید .برای امتداد دادن خطوط
شبکه یک گروه مراحل زیر را طی کنید:
1-1در تب  ،Objectsپنل  Gridبر روی آیکون
 Extend axisکلیک کنید.
2-2یک شی مرزی (همانند یک دایره) را انتخاب کرده و کلید  Enterرا بزنید.

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

3-3بر روی خط شبکهای که مایل به امتداد دادن آن هستید کلیک کنید و کلید  Enterرا بزنید.
4-4کلید  Enterرا بزنید.

 -3-2افزودن تراز ارتفاعی

در نرمافزار  Adsبرای نشان دادن تراز ارتفاعی بر روی اشیا و قطعات ابزار مجزایی به اسم  Level symbolوجود دارد .از این
تراز ارتفاعی میتوان بر روی خطوط شبکه که به طبقات باالتر کپی شدهاند استفاده نمود و یا اینکه میتوان از آن برای نشان
دادن ارتفاع طبقات سازه در یک نمای جانبی استفاده کرد ،این ترازها حتی در نقشهها نیز قابل استفاده خواهند بود.

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

برای ایجاد تراز ارتفاعی در یک مدل موجود و همچنین اصالح مشخصات آن مراحل زیر را طی کنید:
1-1در تب  ،Objectsپنل  Gridبر روی آیکون
 Level symbolکلیک کنید.
2-2نقطهای که مایل به درج نماد تراز ارتفاعی در آنجا هستید را معرفی کنید .بالفاصله این نماد ایجاد شده و پنجره محاورهای
 Advance steel Level symbolگشوده میشود.
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شکل  -16-2پنجره محاورهای تنظیم ترازهای ارتفاعی
بخشهای مختلف پنجره محاورهای Advance steel Level symbol

تب Current

در این تب ،تراز نسبی و تراز مطلق نقطه معرفی شده نمایش داده میشود .این تراز نسبی (نسبت به مختصات جهانی) و تراز
مطلق (نسبت به نقطه صفر) صرف ًابرای نمایش بوده و قابلیت اصالح ندارد.
تب Global
 :Datum levelمشخص کننده تراز نقطه معرفی شده است که در کنار نماد قرمز رنگ تراز ارتفاعی قرار میگیرد.
تب Default
 :Symbol sizeبیانگر سایز نماد قرمز رنگ تراز ارتفاعی است.
تب Display type
 :Offعدم نمایش تراز ارتفاعی
 :Standardحالت نمایش پیشفرض تراز ارتفاعی

فصل سوم

ابزارهای ترسیمی

 -1-3ترسیم قطعات فلزی

پس از ایجاد خطوط شبکه در مدل ،نیاز است که قطعات فلزی بر روی این خطوط شبکه ترسیم گردند .این قطعات فلزی
شـامل انواع سـتون ها ،تیرهای مسـتقیم ،تیرهای دوبل و مرکب ،تیرهای منحنی ،تیرهای غیر منشوری و ...هستند که در پنل
 Beamsواقع شدهاند که در ادامه با ابزارهای ترسیم آنها آشنا خواهیم شد.

شکل  -1-3ابزارهای پنل Beams

 -1-1-3ترسیم تیرهای مستقیم
در نرمافزار  Adsتیرهای مسـتقیم به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزارها در مدل سـه بعدی محسـوب میگردند .این تیرها با
معرفی دو نقطه و نسبت به مختصات محلی ترسیم میشوند به طوریکه راستای جان تیرها در راستای محور ( Zمحور قوی
تیر) قرار میگیرد .برای آشنایی با روند تولید تیرهای مستقیم مراحل زیر را طی کنید:
1-1در تب  ،Objectsپنل  ،Beamsلیست کرکرهای ترسیم تیرهای مستقیم که به حالت پیش فرض بر روی گزینه Rolled I
 Sectionقرار گرفته است را باز کرده و نوع پروفیل مطلوب خود را از لیست انتخاب کنید.
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شکل  -2-3لیست کرکرهای انواع پروفیلهای مختلف

2-2نقطه ابتدای تیر را معرفی کنید.
3-3نقطه انتهای تیر را معرفی کنید تا تیر مورد نظر ترسیم گردد .پس از فشردن دکمه  Enterو یا لغو دستور ،بالفاصله پنجره
محاورهای اصالح مشخصات تیرگشوده میشود.
توضیح بخشهای مختلف پنجره محاورهای Advance Steel Beam

تب Section & Material

 :Sectionدر این بخش میتوان پروفیل تیر را بر اسـاس نوع و اسـتاندارد آن تعیین کرد .با انتخاب گزینه  Allدر لیسـتهای
کرکرهای این بخش ،انواع پروفیلهای مختلف به همراه اسـتانداردهای موجود نمایش داده خواهند شـد .به طور مثال برای
ترسیم مقطع  ،IPE200نوع پروفیل را بر روی گزینه  I Sectionو استاندارد آن را بر روی گزینه  IPE DIN 1025-5قرار داده
و در نهایت پروفیل  IPE200را از لیست انتخاب میکنیم.
 :Unwind profileاین تنظیم صرف ًا مختص پروفیلهای قوطی ،لوله ،مقاطع سرد نورد شده و مقاطعی است که به صورت
دستی توسط کاربر ایجاده شده اند .تنظیم  Unwind profileاجازه نمایش نمای باز شده اینگونه قطعات را در نقشه میدهد.
 :Materialدر این بخش لیست کل متریالهای قابل استفاده در  Adsنمایش داده میشود که میتوان برای سازههای مرسوم
از متریال  ST37و  ST52نیز استفاده نمود.

شکل  -3-3پنجره محاورهای اصالح مشخصات تیر

فصل سوم :ابزارهای ترسیمی 25 /
 :Coatingبیانگر نوع پوشش تیر است (اعم از رنگ ،ضد زنگ ،پوشش ضد حریق و ،)...الزم به ذکر است که اگر توسط
دکمه  define as main partواقع در تب  Namingقطعه مورد نظر را به عنوان قطعه اصلی معرفی کنیم قادر خواهیم بود که
در بخش  Galvanizingدر صورت لزوم اطالعات مربوط به سطح گالوانیزه شده قطعه را مشخص کنیم.
تب Positioning
 :Offsetتنظیم کننده موقعیت تیر است .نرمافزار محور اصلی تیر را در مرکز ثقل آن قرار میدهد که میتوان در صورت نیاز
توسط گزینههای این بخش به اصالح آن پرداخت و یا اینکه توسط فیلدهای  Yو  Zمقدار جابجایی تیر در محورهای  Yو
 Zرا نسبت به محور اصلی تیر تغییر داد.
 :Angleاز این بخش برای چرخش مقطع نسبت به محور اصلی تیر استفاده میشود.
 :Mirrorبرای آینه کردن مقطع تیر حول محور قایم استفاده میشود.

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

 :Preliminary part mark & prefixاطالعات مربوط به نامگذاری اولیه قطعات که با آپدیت کردن نامبرینگها از بین نخواهد
رفت .این اطالعات در این بخش قابل تنظیم نبوده و در فصل مربوط به نامبرینگ قطعات به آن اشاره میگردد.
 :Single part markمشخص کننده مارکی است که به قطعه اختصاص داده میشود .الزم به ذکر است که از این مارکها
در گزارشها و نقشهها استفاده میشود.
 :Single part prefixمشخص کننده پیشوندی است که به مارک قطعه اختصاص داده میشود.
 :Define as a main partبا استفاده از این دکمه ،قطعه مورد نظر به عنوان قطعه اصلی ( )main partیک اسمبلی محسوب میگردد.
 :Assembly markمشخص کننده مارک اسمبلی است که به قطعه اختصاص داده میشود.
 :Assembly prefixمشخص کننده پیشوند مارک اسمبلی قطعه است.
 :Levelمشخص کننده ترازی است که قطعه در آن واقع شده است .الزم به ذکر است که این ترازهای ارتفاعی توسط ابزار
 Project explorerایجاد شده که در بخش  ...به عملکرد آن اشاره شده است.
 :Model Roleمشـخص کننده ماهیت قطعه در سـازه اسـت (اعم از تیر ،سـتون ،مهاربند ،ورق و .)...نرمافزار مشـخصات
ویرایشی نقشهها را بر اساس ماهیت قطعات در نظر میگیرد.
 :Lot/phaseمشخص کننده بخش یا همان فاز قطعه در مدل است.
 :Commodity numberمشخص کننده شماره شناسایی قطعه است.
 :Pre defined remarkمالحظـات مربـوط بـه قطعه اسـت که میتـوان به آن اختصاص داد .این مالحظـات را میتوان در
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صورت لزوم توسط فایل  Astor Baseواقع در مسیر زیر اصالح کرد:

ProgramData > Autodesk >Advance Steel 2018 > Steel\Data .

 :Free remarkسایر مالحظات مربوط به قطعه است که میتوان به صورت دستی تایپ کرد.
تب Fabrication data
در تـب  Fabrication dataاطالعـات مرتبـط با نحوه سـاخت قطعات مدل همانند تیرها ،سـتون هـا ،ورقها و ...و همچنین
اطالعات مرتبط با ساخت اسمبلیها درج میگردد.
تب User attributes
در تب  User attributesاطالعات تکمیلی کاربر بر حسب مقتضیات پروژه درج میگردد.
تب Display type
در تب  Display typeنحوه نمایش قطعات مشخص میگردد که در جدول  1-3به معرفی انواع مختلف نحوه نمایش قطعات
اشاره  شده است .الزم به ذکر است که در هر یک از حاالت جدول زیر ،گیرههای اصالحی قطعات نیز دستخوش تغییر میگردد.
جدول  -1-3نحوه نمایش قطعات در تب Display type

شرح

شکل

نوع

عدم نمایش قطعه

Off

نمایش کامل قطعه بدون عالیم شکل بری

Standard

نمایش کامل قطعه همراه با عالیم شکل بری

Features

نمایش کامل قطعه به همراه گیرههای ابتدایی و انتهایی

Exact

نمایش قسمت میانی قطعه به همراه خط رفرنس

Symbol

نمایش کامل قطعه به همراه پخهای لبه

Exact with edge
features

تب Behavior

توسط تنظیمات تب  Behaviorمیتوان نحوه عملکرد یک قطعه را در فرآیند کنترل تداخل و همچنین نامبرینگ تعیین کرد.
 :Used for numberingبیانگر در نظر گرفته شدن قطعه در فرآیند نامبرینگ است.
 :Used for listبیانگر در نظر گرفته شدن قطعه در لیست متریال نهایی است.
 :Explicit quantityبیانگر تعداد قطعات یکسان از همین قطعه است که میتوان در لیست متریال نهایی از آن استفاده کرد.
همین تنظیمات عالوه بر قطعات ،برای اسمبلیها هم صادق است و در بخش  Assemblyتنظیم میگردد.
 :Used for collision checkبیانگر در نظر گرفته شدن قطعه در فرآیند کنترل تداخل است.
 :Structural memberبیانگر این است که قطعه به عنوان عضو سازهای و یا عضو غیر سازهای محسوب میگردد .اگر تیک
 Structural memberفعال باشد میتوان در صورت لزوم میزان انبساط و انقباض قطعه را در فرآیند ساخت و نصب در فیلد
 Shrinkدرج کرد به طوریکه اعداد مثبت درج شده در این فیلد نشان دهنده انقباض و اعداد منفی نشان دهنده انبساط قطعه
است .الزم به ذکر است که این تغییرات در مدل قابل مشاهده نبوده اما در نامبرینگ قطعات تاثیر گذار و همچنین در گزارش
نهایی نیز لحاظ میگردد.

فصل سوم :ابزارهای ترسیمی 27 /
تب Properties

در تب  Propertiesویژگیهای هندسی قطعه تحت یک جدول نمایش داده میشود .الزم به ذکر است که آحاد در نظر گرفته
شده برای این جدول ،از قبل توسط آیکون  Project settingsتنظیم شده است.
تب Design Forces
در تب  Design Forcesاطالعات مربوط به تحلیل و طراحی قطعه وارد میشود که عمال برای پروژههای ما غیر کاربردی است.
تب Camber properties
 :Is camberedبیانگراین است که تیر مورد نظر دارای خیز است( .الزم به ذکر است که قطعات خیز دار در مدل به صورت
مستقیم اما در نقشهها به همراه خیز نمایش داده میشوند).
 :Direction on Yبا انتخاب این گزینه خیز قطعه در راستای  Yتیر در نظر گرفته میشود.
 :Start offsetبیانگر مقدار فاصله مستقیم ابتدای تیر تا شروع خیز تیر است.
 :End offsetبیانگر مقدار فاصله مستقیم انتهای خیز تا انتهای تیر است.
 :Heightبیانگر ارتفاع خیز تیر است.
 :Is asymmetricبیانگـر خیـز نامتقـارن اسـت که در این حالت موقعیت خیز باید به عنوان یـک  Offsetدر فیلد Camber
 positionوارد گردد.

شکل  -5-3نمایش اطالعات مربوط به خیز تیر

 -2-1-3ترسیم ستونها
در نرمافزار  Adsستونها با معرفی یک نقطه ترسیم میگردند .ویژگی ستونها همانند تیرها بوده و اکثر اوقات در محل تالقی
خطوط شـبکه ترسـیم میگردند .برای ترسـیم سـتون فلزی در نرمافزار ،از آیکون  Columnواقع در تب  Objectاستفاده
میشود .الزم به ذکر است که تراز ترسیمی ستون وابسته به تراز فعالی است که در بخش  Project explorerتنظیم شده است.
 -3-1-3ترسیم تیرهای خمیده
عالوه بر ترسیم تیرهای مستقیم ،در نرمافزار  Adsمیتوان تیرهای منحنی را نیز ایجاد کرد .تیرهای منحنی با معرفی سه نقطه
و طبق مراحل زیر ایجاد میگردند:
1-1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Beamsو کلیک بر روی آیکون
  Curved beam
2-2معرفی نقطه ابتدای تیر منحنی
3-3معرفی نقطه انتهای تیر منحنی
4-4معرفی نقطهای روی منحنی که معرف شعاع آن باشد.
پس از لغو دستور ترسیم تیر خمیده ،بالفاصله پنجره محاورهای اصالح مشخصات آن گشوده میشود که در ت ب�Position
 ingو در فیلد  Radiusشعاع تیر خمیده و در فیلد  Toleranceمیزان دقت منحنی بودن آن را تعیین کرده به طوریکه هر چقدر
عدد این فیلد افزایش یابد تیر خمیده به تیر شکسته نزدیکتر میشود.
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شکل  -6-3تنظیم شعاع تیر خمیده در تب Positioning

 -4-1-3ترسیم تیرهای شکسته
تیرهای شکسته تیرهای یکپارچهای هستند که میتوانند شامل انواع شکستگی و خمیدگی در طول خود باشند .تیرهای شکسته
را هم میتوان به صورت معرفی نقاط متوالی ایجاد کرد و هم میتوان از اشیای موجود اتوکد همانند Polylineها استفاده کرد.
برای ایجاد تیرهای شکسته:
1-1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Beamsو کلیک بر روی آیکون
  Beam, polyline
2-2معرفی نقاط مختلف و فشردن دکمه  Enterپس از معرفی آخرین نقطه.
 -1-2اگر قبل از معرفی نقاط ،حرف  Pدر خط فرمان تایپ گردد و  Enterشود میتوان یک و یا چند خط شکسته و یا منحنی
را به نرمافزار معرفی کرد تا آنها را تبدیل به تیر شکسته کند.
 -2-2پس از ایجاد تیر شکسته ،با تایپ حرف  Yو فشردن دکمه  ،Enterخطوط اولیه حذف میشوند و با تایپ حرف  Nو
فشردن دکمه  ،Enterعالوه بر تیر شکسته ،خطوط اولیه نیز باقی مانده و حذف نمیگردند.

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

 -5-1-3ترسیم تیرهای پیوسته
تیرهای پیوسته متشکل از تیرهای مختلفی بوده که با معرفی نقاط متوالی ترسیم شده اند .تفاوتی که تیرهای پیوسته با تیرهای
شکسته دارد این است که در تیرهای شکسته ،مجموعه تیر یک قطعه یکپارچه است اما در تیرهای پیوسته با اینکه تیرها در

فصل سوم :ابزارهای ترسیمی 29 /
یک مرحله ترسـیم شـدهاند اما به صورت مجزا از یکدیگر هسـتند .برای ایجاد تیرهای پیوسته کافیست بر روی آیکون
 Continuous beamکلیک کرده و سپس به معرفی نقاط بپردازیم .برای اتمام ترسیم تیرها هم میتوان از عمل راست کلیک
و یا کلید  Escاستفاده نمود  .
 -6-1-3ترسیم تیرهای با مقطع دلخواه
در نرمافزار  Adsقطعاتی را که بخواهیم دارای مقطع دلخواه بوده و به نمای باز شده آن احتیاج داشته باشیم را میتوانیم توسط
ابزار  Folded beamایجاد کنیم .این مقاطع عرضی دلخواه را میتوان هم با معرفی نقاط مختلف ایجاد کرد و هم میتوان از
اشیای موجود در اتوکد همانند خطوط ،دوایر و کمانها استفاده کرد .به روند تولید اینگونه تیرها در مراحل زیر اشاره شده است:
1-1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Beamsو کلیک بر روی آیکون  Folded beam .
2-2معرفی نقطه به نقطه شکل مقطع عرضی تیر و نهایت ًا دکمه Enter
 -1-2اگر قبل از معرفی نقاط ،حرف  Pدر خط فرمان تایپ و  Enterشود ،میتوان یک خط شکسته ( )Polylineرا به عنوان
مقطع عرضی معرفی کرد.
 -2-2اگـر قبـل از معرفـی نقاط ،حرف  Cدر خط فرمان تایپ و  Enterشـود ،میتوان یک دایره ( )Circleرا به عنوان مقطع
عرضی معرفی کرد.
 -3-2اگر قبل از معرفی نقاط ،حرف  Aدر خط فرمان تایپ و  Enterشود ،میتوان یک کمان ( )Arcرا به عنوان مقطع عرضی
معرفی کرد.
3-3معرفی نقطه مرکزی مقطع که به عنوان خط رفرنس تیر در نظر گرفته شود (در صورت استفاده از خطوط ،دوایر و کمانها).
4-4معرفی نقطه ابتدای تیر
5-5معرفی نقطه انتهای تیر

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

پس از ایجاد تیر با مقطع دلخواه ،بالفاصله پنجره محاورهای اصالح مشخصات تیر گشوده میشود که در این پنجره و در
تب :Section & Material
 :Justificationدر این فیلد با درج سه عدد صفر ،نیم و یک و یا انتخاب سه شکل موجود میتوانیم نحوه اعمال افزایش
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ضخامت به مقطع را مشخص کنیم به طوریکه افزایش ضخامت از داخل اعمال شود ،از مرکز اعمال شود و یا اینکه از بیرون
مقطع اعمال شود.
 :Thicknessبیانگر ضخامت مقطع میباشد.
 :Radiusبیانگر شعاع مقطع دایرهای است (در صورت استفاده از خطوط شکسته ،این فیلد بیانگر شعاع کنجهای مقطع و
یا به عبارتی شعاع پخ نقاط گوشه است).

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

 -7-1-3ترسیم تیرهای مرکب
تیرهای مرکب متشکل از چند پروفیل بوده که با یک جانمایی مشخص نسبت به هم قرار گرفته اند .برای ایجاد تیرهای مرکب
مراحل زیر طی میشود:
1-1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Beamsو انتخاب مقطع مورد نظر از لیست کرکرهای تیرهای مرکب

شکل  -10-3لیست کرکرهای مقاطع مرکبCompound sections ،

