 -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 شامل انواع ستون ها ،تیرهای مستقیم ،تیرهای دوبل و مرکب ،تیرهای منحنی ،تیرهای غیر
منشوری و ...هستند که در پنل  Beamsواقع شده اند که در ادامه با ابزارهای ترسیم آنها آشنا خواهیم شد.

شکل  -1-3ابزارهای پنل Beams

 -1-1-3ترسیم تیرهای مستقیم
در نرم افزار  Adsتیرهای مستقیم به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزارها در مدل سه بعدی محسوب می گردند.
این تیرها با معرفی دو نقطه و نسبت به مختصات محلی ترسیم می شوند بطوریکه راستای جان تیرها در راستای
محور ( Zمحور قوی تیر) قرار می گیرد .برای آشنایی با روند تولید تیرهای مستقیم مراحل زیر را طی کنید:
 )1در تب  ،Objectsپنل  ،Beamsلیست کرکره ای 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.

شکل  -2-3لیست کرکره ای انواع پروفیل های مختلف
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 )2نقطه ابتدای تیر را معرفی کنید.
 )3نقطه انتهای تیر را معرفی کنید تا تیر مورد نظر ترسیم گردد .پس از فشردن دکمه  Enterو یا لغو دستور،
بالفاصله پنجره محاوره ای اصالح مشخصات تیرگشوده می شود.
 -3-1-3ترسیم تیرهای خمیده
عالوه بر ترسیم تیرهای مستقیم ،در نرم افزار  Adsمی توان تیرهای منحنی را نیز ایجاد کرد .تیرهای منحنی با
معرفی سه نقطه و طبق مراحل زیر ایجاد می گردند:
 )1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Beamsو کلیک بر روی آیکون

Curved beam

 )2معرفی نقطه ابتدای تیر منحنی
 )3معرفی نقطه انتهای تیر منحنی
 )4معرفی نقطه ای روی منحنی که معرف شعاع آن باشد.
پس از لغو دستور ترسیم تیر خمیده ،بالفاصله پنجره محاوره ای اصالح مشخصات آن گشوده می شود که در تب
 Positioningو در فیلد  Radiusشعاع تیر خمیده و در فیلد  Toleranceمیزان دقت منحنی بودن آن را
تعیین کرده بطوریکه هر چقدر عدد این فیلد افزایش یابد تیر خمیده به تیر شکسته نزدیکتر می شود.

شکل  -6-3تنظیم شعاع تیر خمیده در تب Positioning
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 -4-1-3ترسیم تیرهای شکسته
تیرهای شکسته تیرهای یکپارچه ای هستند که می توانند شامل انواع شکستگی و خمیدگی در طول خود باشند.
تیرهای شکسته را هم می توان بصورت معرفی نقاط متوالی ایجاد کرد و هم می توان از اشیای موجود اتوکد
همانند  Polylineها استفاده کرد .برای ایجاد تیرهای شکسته:
 )1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Beamsو کلیک بر روی آیکون

Beam, polyline

 )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 می توان یک و یا چند خط
شکسته و یا منحنی را به نرم افزار 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 می شوند و با تایپ
حرف  Nو فشردن دکمه  ،Enterعالوه بر تیر شکسته ،خطوط اولیه نیز باقی مانده و حذف نمی گردند.

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

 -5-1-3ترسیم تیرهای با مقطع دلخواه
در نرم افزار  Adsقطعاتی را که بخواهیم دارای مقطع دلخواه بوده و به نمای باز شده آن احتیاج داشته باشیم را
می توانیم توسط ابزار  Folded beamایجاد کنیم .این مقاطع عرضی دلخواه را می توان هم با معرفی نقاط
مختلف ایجاد کرد و هم می توان از اشیای موجود در اتوکد همانند خطوط ،دوایر و کمان ها استفاده کرد .به روند
تولید اینگونه تیرها در مراحل زیر اشاره شده است:
 )1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Beamsو کلیک بر روی آیکون.
 )2معرفی نقطه به نقطه شکل مقطع عرضی تیر و نهایتاً دکمه Enter

Folded beam
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 )1-2اگر قبل از معرفی نقاط ،حرف  Pدر خط فرمان تایپ و  Enterشود ،می توان یک خط شکسته
) (Polylineرا به عنوان مقطع عرضی معرفی کرد.
 )2-2اگر قبل از معرفی نقاط ،حرف  Cدر خط فرمان تایپ و  Enterشود ،می توان یک دایره ) (Circleرا به
عنوان مقطع عرضی معرفی کرد.
 )3-2اگر قبل از معرفی نقاط ،حرف  Aدر خط فرمان تایپ و  Enterشود ،می توان یک کمان ) (Arcرا به
عنوان مقطع عرضی معرفی کرد.
 )3معرفی نقطه مرکزی مقطع که به عنوان خط رفرنس تیر در نظر گرفته شود (در صورت استفاده از خطوط،
دوایر و کمان ها).
 )4معرفی نقطه ابتدای تیر
 )5معرفی نقطه انتهای تیر

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

پس از ایجاد تیر با مقطع دلخواه ،بالفاصله پنجره محاوره ای اصالح مشخصات تیر گشوده می شود 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 می توانیم نحوه
اعمال افزایش ضخامت به مقطع را مشخص کنیم بطوریکه افزایش ضخامت از داخل اعمال شود ،از مرکز اعمال
شود و یا اینکه از بیرون مقطع اعمال شود.
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 :Thicknessبیانگر ضخامت مقطع می باشد.
 :Radiusبیانگر شعاع مقطع دایره ای است (در صورت استفاده از خطوط شکسته ،این فیلد بیانگر شعاع کنج
های مقطع و یا به عبارتی شعاع پخ نقاط گوشه است).

شکل  -8-3نحوه اصالح ضخامت و شعاع مقطع عرضی یک دایره
 -6-1-3ترسیم 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 می شود:
 )1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Beamsو انتخاب مقطع مورد نظر از لیست کرکره ای تیرهای مرکب
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شکل  -8-3لیست کرکره ای مقاطع مرکبCompound sections ،

 )2معرفی نقطه ابتدای تیر
 )3معرفی نقطه انتهای تیر
مثال یک :می خواهیم با استفاده از ویژگی های مقطع مرکب ،تیر دوبلی با پروفیل های  IPE180که بدون
فاصله به همدیگر چسبیده اند را ایجاد کنیم .به همین منظور تنظیمات تب  Sectionپنجره محاوره ای اصالح
مشخصات مقاطع دوبل را برای قطعه اول و دوم همانند شکل  9-3تنظیم می کنیم.
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شکل  -9-3مشخصات قطعه اول و دوم مثال یک
مثال دو :می خواهیم با استفاده از ویژگی های مقطع مرکب ،تیر دوبلی با پروفیل های  UAP100که با فاصله
 11میلیمتر روبروی هم قرار گرفته اند را ایجاد کنیم .به همین منظور تنظیمات تب  Sectionپنجره محاوره ای
اصالح مشخصات مقاطع دوبل را برای قطعه اول و دوم همانند شکل  11-3تنظیم می کنیم.
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شکل  -11-3مشخصات قطعه اول و دوم مثال دو
تیرهای مرکب را در صورت نیاز می توان به تیرهای منفرد نیز تفکیک کرد علی الخصوص اینکه نرم افزار برای
تولید نقشه ها و گزارش ها نیاز به تفکیک این تیرها دارد .بنابراین برای انجام این عملیات کافیست برروی آیکون
 Disassemble compound sectionsاز تب  Objectsو پنل  Beamsکلیک کرده سپس مقطع
مرکب را انتخاب کنیم و در نهایت کلید  Enterرا بزنیم.
 -7-1-3ترسیم تیرورق ها
تیرورق ها نیز همانند سایر تیرها با معرفی دو نقطه ترسیم می گردند .تیرورق های موجود می توانند به عنوان
مقاطع باکس ،مقاطع صلیبی و ...نیز مدل سازی شوند .برای ایجاد اینگونه مقاطع کافیست از لیست کرکره ای
 Welded beamsمقطع مورد نظر را انتخاب کرده و با معرفی دو نقطه به ترسیم آن بپردازیم.

03
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شکل  -11-3لیست کرکره ای انتخاب مقاطع تیرورقی
مثال سه :می خواهیم با استفاده از ویژگی های تیرورق ها مقطع تیرورق و باکس زیر را ایجاد کنیم .به همین
منظور تنظیمات تب  Sectionپنجره محاوره ای اصالح مشخصات مقاطع جوشی را همانند شکل  12-3تنظیم
می کنیم .الزم به ذکر است که در صورت نیاز به درج اطالعات دقیق جوش ،می توان اطالعات مربوط به جوش
هر قطعه را بصورت مجزا در تب  Weldsتنظیم نمود.

2PL200*20

PL400*15
4PL500*25

شکل  -12-3مشخصات مقطع باکس و تیرورق مثال سه
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شکل  -13-3نحوه تعریف مشخصات مقطع باکس مثال سه

شکل  -14-3نحوه تعریف مشخصات تیرورق مثال سه

00
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 -8-1-3ترسیم تیرهای غیر منشوری
تیرهای غیر منشوری نیز می توانند در نرم افزار  Adsبا معرفی دو نقطه ترسیم گردند .برای ترسیم اینگونه تیرها
 Welded beams,taperedکلیک کرده سپس ابتدا و انتهای تیر را معرفی کنیم.

کافیست بر روی آیکون

مثال چهار :می خواهیم توسط ابزار تولید مقاطع غیر منشوری و اصالح مشخصات آن ،تیر غیر منشوری زیر را
تولید کنیم.
PL150*10
400

800

PL12

1500

شکل  -15-3مشخصات هندسی تیر غیر منشوری مثال چهار
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شکل  -16-3مشخصات هندسی تیر غیر منشوری مثال چهار

شکل  -17-3تیر غیر منشوری ایجاد شده

02
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مثال پنج :می خواهیم توسط ابزار تولید مقاطع غیر منشوری و اصالح مشخصات آن ،تیر دو سر ماهیچه زیر را
تولید کنیم.
PL150*10
400

PL8

PL8

PL8

200

PL150*10

1000

2000

1000

شکل  -18-3مشخصات هندسی تیر دو سر ماهیچه مثال پنج

02

آموزش کاربردی نرم افزار Advance Steel 2018

شکل  -19-3نحوه تنظیم مشخصات تیر مثال پنج

02

فصل سوم /ابزارهای ترسیمی (فروش در سایت )teklastructures.ir

شکل  -21-3تیر دوسر ماهیچه ایجاد شده
 -2-3ابزارهای تکمیلی تیرها
 -1-2-3تبدیل اشیا به تیر

اشیای موجود در اتوکد همانند خطوط ،کمان ها ،دوایر و ...قابلیت تبدیل به تیرها را دارند .این قابلیت زمانی مفید
است که نقشه های اولیه دقیقی از سازه موجود بوده و ما بخواهیم دقیقا همان اشیا را به تیرها تبدیل کنیم .برای
انجام این عملیات مراحل زیر را طی کنید:
 )1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Beamsو کلیک بر روی آیکون

Beam,from line

 )2انتخاب یک و یا چندین اشیا و فشردن دکمه Enter

 )3انتخاب گزینه  Yبرای حذف و  Nبرای عدم حذف اشیای موجود
 )4فشردن دکمه  Enterبرای تبدیل اشیا به تیر

شکل  -21-3تبدیل یک خط و کمان به یک تیر
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 -2-2-3نمایش مقطع عرضی دقیق

در محیط مدل ،مقطع عرضی تیرها به شکل دقیق نمایش داده نشده و به شکل مستطیلی دیده می شود .اگر در
صورت نیاز بخواهیم که مقطع عرضی یک تیر به شکل دقیق دیده شود باید از ابزار Insert beam cross

 sectionاستفاده کنیم .برای انجام این کار کافیست که برروی آیکون

Insert beam cross section

کلیک نموده و سپس تیر و نقطه ای که مقطع عرضی در آن بخش دیده شود را انتخاب کنیم.

شکل  -22-3نمایش دقیق مقطع عرضی تیر در وسط آن
 -3-2-3برش تیرها

تیرهای موجود در مدل را می توان برای مقاصد مختلف در نقاط مشخصی برش داد .بطور مثال اگر طول پروفیلی
بیش از 12متر گردد می توان با دستور  Splitپروفیل مربوطه را برش داد .به نحوه عملکرد این ابزار در ادامه
اشاره شده است:
 )1در تب  ،Objectsپنل  Beamsبر روی آیکون

 Split beamsکلیک کنید.

 )2تیر مورد نظر را انتخاب و دکمه  Enterرا بفشارید.
 )1-2برای ایجاد فاصله ( )Gapبین تیرهای برش خورده حرف  Gرا در خط فرمان تایپ کرده و دکمه  Enterرا
بفشارید.
 )2-2مقدار فاصله برش بین تیرها را تایپ کرده و دکمه  Enterرا بفشارید.
 )3نقاطی را که مایلید عملیات برش در آنجا اتفاق بیفتد را معرفی کرده و در نهایت دکمه  Enterرا بزنید تا تیر
مورد نظر در نقاط معرفی شده برش بخورد.
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شکل  -23-3برش یک تیر توسط ابزار  Splitاز سه نقطه
 -4-2-3ترکیب کردن تیرها

تیرهای برش خورده در بخش قبل را می توان با یکدیگر نیز ترکیب نمود .برای انجام این کار کافیست بر روی
آیکون

 Merge beamsکلیک کرده و پس از معرفی تیرهای برش خورده کلید  Enterرا بزنیم تا تیرهای

انتخاب شده با یکدیگر ترکیب و تبدیل به یک تیر واحد گردند.

شکل  -24-3ترکیب سه تیر مجزا توسط ابزار Merge beams

همچنین اگر بخواهیم کل تیرهای برش خورده در مدل با یکدیگر ترکیب شوند ،باید بر روی آیکون

Merge

 all beamsکلیک کنیم.
 -3-3گریتینگ
گریتینگ ها شبکه های مشبک فلزی هستند که غالباً در سازه های صنعتی استفاده می شوند .توسط ابزارهای
موجود در پنل  Gratingقادر به تولید انواع گریتینگ های مختلف هستیم.

23
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شکل  -25-3ابزارهای موجود در پنل Grating

-4-3تولید ورق ها
در نرم افزار  Adsقادر به مدلسازی انواع ورق های مختلف با ابعاد و ضخامت متغیر هستیم .ورق ها را عالوه بر
ترسیم مستقیم می توان به کمک اشیای موجود در اتوکد نظیر خطوط نیز ترسیم نمود که در ادامه با انواع
روشهای تولید و اصالح ورق ها آشنا خواهیم شد.

شکل  -31-3ابزارهای موجود در پنل Plates

-1-4-3تولید ورق مستطیلی با یک نقطه
ساده ترین روش برای ترسیم یک ورق مستطیلی معرفی نقطه مرکزی ورق است .ورق ها هم همانند گریتینگ ها
در صفحه  XYتولید و بعد ضخامتی آنها در جهت  Zمی باشد .برای ترسیم اینگونه ورق ها ابتدا بر روی آیکون
Rectangular plate,center

کلیک کرده و سپس یک نقطه را در مدل معرفی می کنیم تا ورق مورد

نظر ترسیم و بالفاصله پنجره ویژگی اصالح مشخصات آن گشوده شود.
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شکل  -31-3پنجره محاوره ای اصالح مشخصات ورق ها
در این پنجره می توان تنظیمات زیر را انجام داد:
 :Width Xبیانگر مقدار عرض ورق در جهت  Xاست.
 :Length Yبیانگر مقدار طول ورق در جهت  Yاست.
 :Convert to polygonاگر تیک این گزینه فعال گردد ورق مستطیلی به ورق چندوجهی تبدیل می شود و
تنظیمات پنجره محاوره ای آن نیز تغییر پیدا می کند.
 :Thicknessبیانگر ضخامت ورق است.
 : Length incrementبیانگر مقدار پرش گیره های تنظیمی ورق به هنگام جابجایی آنها به منظور افزایش و
یا کاهش ابعاد است.
-2-4-3تولید ورق مستطیلی با دو نقطه
ورق های مستطیلی را با استفاده از دو نقطه نیز می توان ایجاد کرد .روش کار بدین ترتیب است که ابتدا بر روی
آیکون

 Rectangular plate,2 pointsکلیک کرده و سپس دو نقطه گوشه مخالف یک مستطیل را

معرفی می کنیم.
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2

Z

Y

1
X

شکل  -32-3نحوه ترسیم ورق مستطیلی با معرفی دو نقطه
-3-4-3تولید ورق مستطیلی با دو نقطه
در دو روش ذکر شده قبلی ورق های مستطیلی ایجاد شده در صفحه  XYقرار می گرفتند ،اما زمانی که با
استفاده از سه نقطه به ترسیم یک ورق بپردازیم ،می توان صفحه ترسیم آن را نیز مستقالً معرفی نمود .برای
ترسیم اینگونه ورق ها مراحل زیر را طی کنید:
 )1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Platesو کلیک بر روی آیکون

Rectangular plate,3points

 )2معرفی نقطه گوشه اول
 )3معرفی نقطه گوشه دوم (طول ورق)
 )4معرفی نقطه سوم به عنوان عرض و همچنین جهت قرارگیری ورق در صفحه
-4-4-3تولید ورق غیر مستطیلی
در نرم افزار  Adsعالوه بر ترسیم ورق های مستطیلی ،می توان ورق های چندوجهی که با معرفی نقاط ایجاد
می شوند را نیز تولید نمود .برای تولید اینگونه ورق ها کافیست بر روی آیکون
کرده و سپس به معرفی نقاط دلخواه در کنج های ورق بپردازیم.
Z
Y

X

شکل  -33-3نحوه ترسیم ورق غیر با معرفی نقاط مختلف

 Polygon plateکلیک
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-5-4-3تولید ورق با استفاده از خطوط
ورق ها را با استفاده از خطوط شکسته نیز می توان ایجاد کرد .برای تبدیل یک  Polylineبه ورق ،ابتدا باید بر
روی آیکون

 Plate at polylineکلیک کرده و سپس یک  Polylineرا معرفی کنیم تا بصورت خودکار

بعد از فشردن دکمه  Enterتبدیل به ورق گردد.

شکل  -34-3تبدیل خط شکسته به یک ورق
عکس این عملیات را نیز می توان با استفاده از ابزار Plate to polyline

و سپس معرفی ورق انجام داد.

بدین ترتیب ورق موردنظر تبدیل به یک  Polylineمی گردد.
-5-4-3تولید ورق های دایروی
در نرم افزار  ،Adsورق های دایروی را می توان در مبدا مختصات محلی ایجاد کرد .برای ترسیم ورق های
دایروی مراحل زیر را طی کنید:
 )1مختصات محلی  UCSرا به محل دلخواه انتقال دهید.
 )2بر روی آیکون

 Create circular plateکلیک کنید.

 )3در پنجره گشوده شده:
 )1-3در فیلد  Outer diameterشعاع خارجی ورق را درج کنید (شعاع دایره).
 )2-3در فیلد  Inner diameterشعاع داخلی ورق را درج کنید (در ورقهای دایروی توپر این مقدار برابر صفر
درج می گردد اما اگر عددی غیر از صفر درج شود ،ورق بصورت تو خالی تولید می گردد).
 )3-3در فیلد  Thicknessضخامت ورق را درج کنید.
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شکل  -35-3پنجره محاوره ای تنظیم ابعاد هندسی ورق دایروی
 )4بر روی دکمه  OKکلیک کنید تا ورق دایروی در مبدا مختصات محلی ترسیم گردد .دقت داشته باشید که
ورق های دایروی متشکل از ورق های مستطیلی همراه با پخ های گوشه است.

شکل  -36-3ورق دایروی ترسیم شده
-6-4-3تولید ورق های خمیده
ورق های خمیده با انواع شکل های مختلف را می توان از ترکیب چندین ورق موجود ایجاد کرد .ورق های
خمیده قابلیت این را نیز دارند که بتوانیم نمای باز شده آنها را چه در مدل و چه در نقشه ها نمایش دهیم.
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شکل  -37-3نمونه ای از یک ورق خمیده
ورق های خمیده به دو روش ایجاد می گردند ،در روش اول از دو ورق انتخاب شده ،ورق اول امتداد پیدا کرده و
با زاویه تعریف شده ای به ورق دوم متصل می گردد .بطوریکه در این اتصال ،ورق اول به عنوان قطعه اصلی و
ورق دوم به عنوان قطعه فرعی محسوب می گردد .برای تولید اینگونه ورق ها:
 )1رجوع به تب  ،Objectsپنل  Platesو کلیک بر روی آیکون Without position adjustment
 )2انتخاب ورق اول
 )3انتخاب ورق دوم
 )4وارد کردن زاویه و فشردن دکمه Enter

در روش دوم هر کدام از ورق ها با کاهش و یا افزایش طول در امتداد یک خط به یکدیگر متصل می گردند.
برای تولید اینگونه ورق ها بعد از کلیک بر روی آیکون

 With position adjustmentورق اول و سپس

ورق دوم معرفی می گردد .در فرآیند اصالح جزییات ورق های خمیده ،قطعه اصلی ورق حایز اهمیت بوده
بطوریکه حتی پس از تولید ورق های خمیده می توان آن را مشخص نمود .برای معرفی ورق اصلی ،کافیست بر
روی آیکون

 Set folded plate main objectکلیک کرده و سپس ورقی که مایلیم به عنوان قطعه

اصلی مجموعه محسوب شود را معرفی کنیم.
همانگونه که قبال نیز ذکر گردید ،نمای باز شده ورق های خمیده را می توان هم در محیط مدل و هم در نقشه ها
مشاهده نمود .برای مشاهده و کنترل نمای باز شده ورق های خمیده در مدل می توان بر روی آیکون Check

 unfoldingکلیک کرده و پس از معرفی ورق خمیده بر روی دکمه  Yesکلیک کنیم.
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شکل  -38-3نمای باز شده یک ورق خمیده
-7-4-3تولید ورق های خمیده مخروطی
عالوه بر ورق های خمیده معمولی ،می توان ورق های خمیده به شکل مخروطی و یا حتی تاب خورده را نیز با
کمک اشیای موجود در اتوکد ایجاد کرد .برای ایجاد یک مقطع مخروطی با استفاده از دو دایره موجود در مدل
مراحل زیر را طی کنید:
 )1در تب  ،Objectsپنل  Platesبر روی آیکون Create conical folded plate

کلیک کنید.

 )2در خط فرمان حرف  Cرا تایپ کرده و سپس  Enterرا بزنید.
 )3دایره اول را معرفی کرده و  Enterرا بزنید.
 )4در خط فرمان حرف  Cرا تایپ کرده و سپس  Enterرا بزنید.
 )5دایره دوم را معرفی کرده و  Enterرا بزنید.
 ) 6در پنجره گشوده شده ،تعداد سگمنت ها ،ضخامت ورق و نحوه اعمال افزایش ضخامت بر آن را وارد کرده و بر
روی دکمه  OKکلیک کنید تا مقطع مخروطی ایجاد گردد.

شکل  -39-3تبدیل دو دایره به یک مقطع مخروطی
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همچنین برای ایجاد مقاطع تاب خورده با استفاده از دو کمانی که از قبل در مدل ایجاد شده اند مراحل زیر را طی
کنید:
 )1در تب  ،Objectsپنل  Platesبر روی آیکون Create twisted folded plate

کلیک کنید.

 )2کمان اول را معرفی کنید.
 )3کمان دوم را معرفی کنید.
 )4در پنجر ه گشوده شده ،تعداد سگمنت ها ،ضخامت ورق و نحوه اعمال افزایش ضخامت بر آن را وارد کرده و بر
روی دکمه  OKکلیک کنید تا مقطع تاب خورده ایجاد گردد.

شکل  -41-3تبدیل دو کمان به یک مقطع تاب خورده
 -5-3اصالح مشخصات هندسی ورق ها
ورق ها را می توان پس از ترسیم به ورق های کوچکتری تبدیل کرد و یا از خطوط مورد نظر برش داد .همچنین
قادریم که ورق های مجزا از یکدیگر را نیز تبدیل به ورق های یکپارچه کنیم .تمامی این عملیات در ادامه توضیح
داده خواهند شد.
 -1-5-3برش دادن ورق ها
در نرم افزار  ،Adsبه دو روش می توان ورق ها را برش داد ،در روش اول عالوه بر اینکه ورق موجود برش می
خورد ،بین دو ورق ایجاد شده نیز فاصله می افتد .برای اینگونه برش زدن ورق ها مراحل زیر را طی کنید:
 )1در تب  ،Objectsپنل  Platesبر روی آیکون Split plates by 2 points

 )2ورقی را که مایل به برش آن هستید را انتخاب کنید.

کلیک کنید.
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 )3حرف  Gرا در خط فرمان تایپ کرده و دکمه  Enterرا بزنید.
 )4مقدار  Gapبین دو تیر را وارد کرده و دکمه  Enterرا بزنید.
 )5نقطه اول برش را در لبه ورق معرفی کنید.
 )6نقطه دوم برش را در لبه ورق معرفی کنید تا ورق مربوطه برش بخورد.

شکل  -41-3برش همراه با  Gapیک ورق
در روش دوم برش دادن ،بجای معرفی دو نقطه ،از خطوط شکسته موجود در اتوکد استفاده می گردد .برای
آشنایی با عملکرد این ابزار مراحل زیر را طی کنید:
 )1خط و یا خطوط شکسته ای که مایلید ورق بر اساس آن برش بخورد را ایجاد کنید.
 )2در تب  ،Objectsپنل  Platesبر روی آیکون Split plates at lines

کلیک کنید.

 )3ورقی را که مایل به برش زدن آن هستید را انتخاب و دکمه  Enterرا بزنید.
 )4خط و یا خطوط شکسته ای که از قبل ایجاد کرده اید را انتخاب کرده و دکمه  Enterرا بزنید.

شکل  -41-3برش ورق با کمک یک Polyline

 -2-5-3ترکیب کردن ورق ها
ورق های مجزا از هم را نیز می توان با یکدیگر ترکیب نمود .باید دقت داشت که عملکرد این ابزار برای ورق
هایی که از یکدیگر فاصله دارند عمل نمی کند .اما ورق هایی که روی هم افتادگی داشته باشند را می توان با
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یکدیگر ترکیب نمود .برای انجام عملیات ترکیب کردن ورق ها ،بعد از کلیک بر روی آیکون

Merge

 platesکافیست ورق هایی که مایل به ترکیبشان هستیم را انتخاب و سپس دکمه  Enterرا بزنیم.
 -3-5-3تغییر ابعاد ورق های چندوجهی
اگر ابعاد ورقی پس از ترسیم مناسب نبود ،می توان بدون نیاز به ترسیم مجدد آن ،ابعاد ورق را کوچک و یا بزرگتر
کرد .برای تغییر ابعاد ورق هایی که به صورت معرفی نقاط ترسیم شده اند ( )Polygonمراحل زیر را طی کنید:
 )1در تب  ،Objectsپنل  Platesبر روی آیکون Shrink/expand poly plate

کلیک کنید.

 )2ورق مورد نظر را انتخاب و دکمه  Enterرا بزنید( .حتی در این مرحله می توان چند ورق را در مدل انتخاب
نمود).
 ) 3در خط فرمان برای افزایش ابعاد ورق ،عدد مثبت و برای کاهش ابعاد ورق عدد منفی ای را تایپ کنید و دکمه
 Enterرا بزنید.

shrink

expand

شکل  -42-3نحوه کاهش و افزایش ابعاد یک ورق چندوجهی
 -4-5-3تغییر ورق های شکل بری شده به ورق های معمولی
ورق هایی که توسط ابزارهای موجود در بخش  Advance steel Tool Paletteشکل بری شده اند ،با حذف
شکل بری هایشان بطور سهوی ،دوباره به همان حالت اولیه باز می گردند .توسط ابزار  Explode plateمی
توان شکل واقعی ورق ها را به حالتی تبدیل کرد که بعد از شکل بری دیده می شدند بطوریکه دیگر نگران حذف
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سهوی شکل بری ها نباشیم .برای انجام این عملیات بر روی آیکون Explode plate

ورقی را که دارای شکل بری هست را معرفی می کنیم.

شکل  -43-3حذف شکل بری های ورق

کلیک کرده و سپس

