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1فصل  ArtCAM Proشروع كار در 
  

1-1 Art CAM Pro ك نگاهي  در  

ArtCAM Pro بعدي سهاحجام و اشكال  ،سرعت و سهولتبا  دهد ميمنحصر به فرد است كه به كاربر اجازه  افزار نرمك ي 
ك ي  نياز د كد و برنامه موردتوان مي افزار نرمن اي  همچنين .بسازد bitmapا ي  برداري دوبعدي هاي را با كيفيت باال بر اساس نقشه

، ك پالكي  دتوان ميقطعه ن اي . فيزيكي ساخته شود صورت بهترتيب قطعه  را توليد نمايد و بدين CNCا حكاكي ي  دستگاه فرز
-Hand(حتي در مواردي كه ظاهر كاردستي . ك فعاليت طالسازي باشدي  يبراقيق دا قالب ظريف و ي  ك قطعه جواهر وي 

finished ( وقت بيشتري  دهد ميبه هنرمند اجازه  افزار نرمن اي . بخشد كار را شتاب مي، افزار نرمن اي  استفاده از ،نياز باشد مورد
بازار رقابتي تا در  دهد مي ان امكان راي  واگذار نمايد و به او افزار نرمگير ديگر را به  وقت يها فعاليتت كار نمايد و را صرف جزئيا

  . كارهاي متفاوتي ارائه نمايد ،كه امروزه حاكم است
  

 Relief اوير تصو  ) يبردار( Bitmap ، Vector هاي قالب مقايسه 2-1

ها افزار نرمكه اغلب  در حالي .گيرد ك تصوير گرافيكي در كامپيوتر مورد استفاده قرار ميي  دو روش متفاوت براي نشان دادن
و  Bitmapن دو روش اي . دهد ميهر دو روش را مورد استفاده قرار  ArtCAM Pro ،كنند ميكي از دو روش كار ي  فقط با

Vector هستند . ArtCAM Pro د توان مي افزار نرمن اي . كند مياستفاده  بعدي هسدو روش را براي ساخت مدل  اين ك ازي هر
تفاوت ظاهري توليد اشكال به دو   1-1تصوير در  .به روش ديگر تبديل كند را دي را كه با هر روش ساخته شده باشتصاوير

 :روش فوق نشان داده شده است

  

  
  . شده اند يازره سيذخ Bitmap صورتبهر راستيو تصوير چپ به صورت برداريتصو: 1-1تصوير

  



 

 صبامدلهاي رايانه اي 
09123606220علي مشرفي  

8 artcamtrainer.blogspot.com 

 

براي  Relief .شود ميناميده  Relief شود ميساخته  افزار نرمدر  Vectorو  Bitmapكه بر اساس  بعدي سهمدل 
  . شود مياستفاده  بعدي سهمدل  كاري ماشين
  

3-1   Vectorچيست؟ا بردار ي  
اجزاي  ،يبردار هاي روشدر  و تصاوير اشكال .شوند ميرياضي توليد  هاي با استفاده از فرمول ،Vectorاطالعات تصاوير 

 ،دليل مبناي رياضي توليده بشده  جاداي  يها مدل . ا منحني هستندي  دايره و، خطوط،هندسي هستند كه شامل شماري از نقاط
  :دپذير مي Vectorزير را براي اطالعات  هاي قالب ArtCAM Pro . شوند راحتي جابجا ميه پذير هستند و ب بسيار انعطاف

 AutoCAD (*. dxfو  Power SHAPE( افزار نرمشامل خروجيهاي  يميترس هاي ايلف •

 cps .* هاي فايل •

 ) AutoCAD*. dwg( دوبعدي هاي فايل •

 ) Adobe Illustrator image). ai هاي فايل •

  wmf.  هاي فايل •
  
4-1 Bitmap چيست؟  

 باشد ميموقعيت نقطه همراه با رنگ آن نقطه جداگانه شامل  صورت بهك سري اطالعات از نقاط ي  شامل Bitmapتصاوير 
چه تعداد هر. گونه تصاوير با تعريف نقاط بيشتر ميسر استدر اينجزئيات بيشتر  .دهند كه در مجموع تصوير را تشكيل مي

تصوير باالتر  Resolutionا به اصطالح ي  دقت ،موسوم است بيشتر باشد dpiنچ مربع كه به اي  كي  موجود در هاي نقطه
هاي كوچك خيلي  خصوص فايل درن موضوع شايد اي . تر هستند خود حجيم Vectorاز همتاهاي  Bitmapتصاوير . باشد مي

  . د دردسرساز شودتوان مي ولي در مواردي ،مهم نباشد
ArtCAM Pro را از فايلهاي دوبعدي  بعدي سهي ها مدلد توان ميBitmap مبناي  . و بر اساس رنگ آن توليد نمايد

زير را به  هاي قالب ArtCAM Pro . است ) Resolution(دقت  ، ArtCAM Proدر  Bitmapهاي  سازي فايل بعدي سه
  . كند ميقبول  Bitmapعنوان 
• (. bmp)  Window Bitmap 
 TIFF  (tif .)تصاوير  •

 PCX  (pcx .)تصاوير  •

 CompuServe  (gif .)تصاوير  •

  ) jpg.  اي JPEG ) .jpegتصاوير  •
  
5 -1 Relief ست ؟ يچ  

 ،ساخته شوند Bitmapا ي Vectorك از اطالعات ي ند از هرتوان ميكه  ArtCAM Proساخته شده در  بعدي سهي ها مدل
Relief  ك ي در مجموع. شوند ميناميدهRelief ك ي  بسيار شبيهBitmap ن جهت كه ساختار اي  از .استRelief  مانند

Bitmap  هنگام ساخت  .دارند كه ارتفاع هم شود مياز نقاطي تشكيلRelief ،دوبعدي فايل هاي عالوه بر اندازه، 
Resolution  شدخواهد  كاري ماشينو نهايتاً قطعه  بعدي سهن مبناي دقت مدل اي  و شود ميهم تعيين. Relief  افزار نرمدر 

ArtCAM Pro ، با پسوند  .rlf شوند نگهداري و ارائه مي .  



 

 صبامدلهاي رايانه اي 
09123606220علي مشرفي  

9 artcamtrainer.blogspot.com 

 

  
  Reliefريك نمونه تصوي : 1-2ر يتصو

  
  ArtCAM Proچيدمان  6-1

ArtCAM Pro  2(در دو فضاي اصلي دوبعديD View (  بعدي سهو )3D View ( دهد اليت خود را انجام ميعف. 
توضيحات هم ديده ، دستورات آيكون كه در آن عالوه بر شود ميناميده  Assistant Window، 1-3ت چپ تصويرمسقسمت 

  . فعال است Assistantمربوط به  ) tab(برگه  فرض پيش طور به. شود مي
بديهي . اند به همراه زير منوهاي آنها تعبيه شده، ن بازشوييپا صورت به افزار نرمك منوهاي اصلي ي در قسمت شماره -1 

  . به معني غيرفعال بودن آنها است ) ها و نيز بقيه قسمت(قسمت  در ايناست كه رنگ خاكستري 
 . بيني شده است پيش مربوط به كار با مدلهامختلف براي دستورات هاي برگه ، 2در قسمت شماره  -2 

قسمت به شرح زير تقسيم  6ن برگه به اي . فعال است فرض پيش طور به Assistantبرگه ، 3در قسمت شماره  -3 
 :شده است
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  ArtCAM Proافزار  ط نرميمح : 1-3ر يتصو
 

• File - شود استفاده مي بعدي سهبردار و مدل  ،اعم از تصوير ها ن قسمت براي مديريت فايلاي .  
• Model - شود استفاده مي يبعد 3ط يبراي مديريت نمايش در مح .  
• Bitmap Tools-  براي ويرايش تصاويرBitmap  شود مياستفاده .  
• Vector Tools- شود براي ويرايش اطالعات برداري استفاده مي .  
• Position Combine Trim Vectors – قسمت براي انجام فعاليتهاي اصالحي  از دستورات اين

  .روي بردارها استفاده مي شود
• Relief  Tools- مديريت ساخت و ن قسمت براي اي  از دستوراتRelief  شود مياستفاده .  

 .اند و مسير ابزارهاي توليد شده، ارائه شده Reliefتمام اجزاي فايل اعم از ابعاد، نوع  Projectدر برگه  -4 

 .شوند انجام مي CNCهاي مربوط به توليد مسير ابزار، انتخاب ابزار و توليد كد خروجي  فعاليت Toolpathsدر برگه  -5 

 .در آن هستند 3D Viewو  2D Viewن بخش گرافيكي است و دو پنجره اي  -6 

 . شوند ميهاي گرافيكي مديريت  اليه Layersدر برگه   -7 

  .قابل دسترسي مي باشد Face Wizardا اصطالحاً ، قسمت كار روي چهره ها يToolboxدر قسمت  -8 

  
 2D View)( دوبعدي دستورات فضاي7-1

  . شود ديده مي 1-4ر يمانند تصو نوار ابزاري 2D Viewدر قسمت باالي فضاي ترسيمي 
  

 
  يبعدودط ينوار ابزار مح : 1-4ر يتصو

  
  . دشو مياستفاده  3Dبه  2Dن دكمه براي تعويض فضاي كاري از اي از   

  .مي شودانجام  هم روي صفحه كليد كامپيوتر  F3را با كليد  كار اين :  توجه
  

  .هستند Zoomابزار  ،ها ن دكمهاي   
 ،و كليك چپ SHIFTدرصد بزرگتر و با گرفتن كليد  50و كليك چپ شكل معادل  Ctrlهمچنين با گرفتن كليد  :توجه

  . شود كوچكتر مي% 50شكل 
  

را   (Layer-Toolbox)و راست (Assistant)ن دو دكمه مي توان قسمت هاي عمودي چپ با استفاده از اي 
  .نمايان يا ناپيدا كرد
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روي صفحه كليد كامپيوتر مي توان براي خاموش يا روشن كردن قسمت عمودي سمت  F6از كليد : نوجه
يا روشن كردن قسمت عمودي سمت  روي صفحه كليد كامپيوتر نيز مي توان براي خاموش F7و از كليد  (Assistant)چپ

  .راست استفاده كرد
  

مدل سه بعدي . را در فضاي دوبعدي ببينيد (Relief)با استفاده از اين دكمه، مي توانيد نمايشي از مدل سه بعدي  
(Relief) اع مدل هرچه رنگ زردتر باشد، ارتف. در فضاي دوبعدي به صورت طيفي از رنگ قهوه اي تا زرد نمايش داده مي شود

  .سه بعدي بيشتر خواهد بود
  .روي صفحه كليد كامپيوتر هم قابل انجام است F10اين كار را با استفاده از كليد : توجه

  

  . را عوض كرد Bitmapن كنتراست قسمت اتو مياين ابزاربا استفاده از   
د، بسيار مفيد ني، بردار توليد كBitmapر در مواقعي كه مي خواهيد بر اساس تصاوي اًاستفاده از اين ابزار، مخصوص: توجه

  .است
  
 موقعيتن ييتع 1- 8

مختصات كليدي مورد نظر براي ترسيم اجزاي . هنگام ترسيم اجزاي برداري، تعيين موقعيت آنها اهميت خاصي دارد
نند آنها را در محلهاي برداري، مانند مختصات مركز در ترسيم دايره، به هنگام ترسيم از كاربر پرسيده مي شود و كاربر مي توا

پيش  ArtCAM Proدر نرم افزار  positioningهمچنين ابزار زير براي موقعيت دهي يا اصطالحاً . مشخص شده درج نمايد
  :بيني شده است 

  Rulersاستفاده از خط كشهاي كناري -1
 (Object Snaps)استفاده از گيره هاي اجزا -2

  (Snap grids)استفاده از گيره هاي صفحه ترسيم -3

 Guide linesاستفاده از  -4

  
  .ميسراست 2D viewفقط در فضاي  ArtCAM Proموقعيت دهي در نرم افزار : نكته

 
  Rulersخط كش ها 

مي توان از خط كشهاي كناري صفحه كه در سمت چپ و باال ديده مي شوند،  2D viewبراي موقعيت دهي در فضاي 
بنابراين مختصات . ورت دو تكه خط كوچك روي خط كشها ديده مي شودموقعيت نقطه نشانگر در هر لحظه به ص.استفاده كرد

  .مورد نظر با اين طريق ، با دقت مناسبي قابل حصول است
  :براي روشن يا خاموش كردن خط كشها، به طريق زير عمل نماييد

  )9نسخه هاي باالتر از .(را انتخاب نماييد  Views، گزينه Bitmapsدر منوي كركره اي  -1
در صورتيكه خط كشها روشن باشند اين كار منجر به . را انتخاب كنيد Show rulers، گزينه Views در گزينه -2

 .خاموش شدن آنها مي شود
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  Objects Snapگيره هاي اجزا 
هنگام ترسيم يك جزئ برداري و نياز به اعالم مختصات به نرم افزار، اين امكان وجود دارد كه مختصات نقاط كليدي يك 

در صورتي كه . ري كه قبالً توليد شده است، مانند انتهاي يك خط، به عنوان مختصات مورد نياز به نرم افزار اعالم شودجز بردا
براي فعال كردن اين حالت، به . به صورت خودكار انجام مي شود ArtCAM Proقبالً تعيين شده باشد، اين كار در نرم افزار 

  :شرح زير عمل كنيد
  )9نسخه هاي باالتر از .(را انتخاب نماييد  Views، گزينه Bitmapsدر منوي كركره اي  -1
فعال باشد، اين كار  Snap to Objectsدر صورتيكه . را انتخاب كنيد Snap to Objects، گزينه Viewsدر گزينه  -2

 .منجر به غير فعال شدن آن مي شود

به هنگام انتخاب يك  Shiftا نگه داشتن كليد توانايي گيره بندي به يك جزئ را مي توانيد به صورت موقت ب: توجه 
  . كنيد غير فعالنقطه، 

  
  Snap Gridsگيره هاي صفحه نمايش 

در صورت فعال شدن اين حالت، . است Snap Gridsروش ديگر موقعيت دهي، استفاده از گيره هاي صفحه نمايش يا 
توان تعيين نمود كه فقط نمايش نقاط انجام گيرد مي . نمايش داده مي شوند 2D viewشبكه از نقاط هم فاصله روي صفحه 

براي تنظيمات اين . يا عالوه برنمايش نقاط، نشانگر در نزديكي نقاط به آنها جذب شود و مختصات نقطه به نرم افزار اعالم شود
  :حالت به شرح زير عمل كنيد

  )9تر از نسخه هاي باال.(را انتخاب نماييد  Views، گزينه Bitmapsدر منوي كركره اي  -1
 :گشوده مي شود Snap Grid settingمنوي . را انتخاب كنيد …Snap Grid setting، گزينه Viewsدر قسمت  -2
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  .را به منظور نمايش دادن نقاط انتخاب كنيد Draw Snap Gridگزينه  -3
 .را به منظور فعال كردن حالت جذب نقاط، انتخاب كنيد Snap To Gridگزينه  -4

 .مقدار عددي فاصله نقاط از يكديگر را تعيين و درج كنيد Grid Spacingدر قسمت  -5

  
  .نمي تواند متفاوت باشد Yو Xمقدار فاصله در جهت هاي : توجه
براي اين منظور هنگام اعالم . مي تواند به صورت لحظه اي و بدون مراجعه به اين منو، غير فعال شود Snapحالت : توجه

  .اريدرا پايين نگهد  Shiftمختصات، كليد 
  

  Guide linesاستفاده از 
Guide line  ها خطوطي عمودي يا افقي هستند كه وارد عمليات مدلسازي نمي شوند و به صورت خط چين ديده مي

 Guideبراي ايجاد . مي كند  Snapهنگام ترسيمات برداري، ماوس به اين خطوط و نيز نقاط تقاطع آنها با يكديگر . شوند
Line نيدبه شرح زير عمل ك:  
 2D viewنشانگر را به قسمت خط كش باالي صفحه ) ها Xموازي محور ( افقي  Guide lineبراي ايجاد يك  -1

  .ببريد
 .كليد چپ ماوس را روي خط كش كليك كنيد و در همان حال به سمت پايين بكشيد -2

 Yاستفاده از عدد محور  محل مورد نظر را با. هنگامي كه خط مذكور به محل مورد نظر رسيد، كليد ماوس را رها كنيد -3
 .كه روي خط كش عمودي ديده مي شود، تعيين كنيد

 2D viewنشانگر را به قسمت خط كش چپ صفحه ) ها Yموازي محور ( عمودي  Guide lineبراي ايجاد يك  -4
 .ببريد

 .كليد چپ ماوس را روي خط كش كليك كنيد و در همان حال به سمت راست بكشيد -5

 Xمحل مورد نظر را با استفاده از عدد محور . حل مورد نظر رسيد، كليد ماوس را رها كنيدهنگامي كه خط مذكور به م -6
 .كه روي خط كش افقي ديده مي شود، تعيين كنيد

  
  :به شرح زير عمل كنيد Guide Lineبراي تعيين دقيق موقعيت 

  .باز مي شود Position Guideمنوي . ها كليك راست كنيد Guide Lineروي هريك از  -1
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موقعيت جديد مورد . بر حسب ميليمتر درج شده است Current positionدر قسمت  Guide Lineوقعيت فعلي م -2
 .درج كنيد New positionنظر را در قسمت 

 .خواسته شده، كليك كنيد Guide Lineرا به منظور ايجاد  Applyكليد  -3

 .را انتخاب كنيد Locked، گزينه Guide Lineبه منظور جلوگيري از جابجا شدن ناخواسته  -4

 .را كليك كنيد Delete، مي توانيد كليد Guide Lineبراي حذف  -5

  
  

براي . هاي موازي با هم ايجاد كنيد Guide Lineمي توانيد به تعداد مورد نظر  Insert Parallel Guide(s)در قسمت 
  :هاي موازي به شرح زير عمل كنيد Guide Lineايجاد 
. موجود انتخاب كنيد Guide Lineموازي با  Guide Lineبه منظور ايجاد يك  را Absolute positionگزينه  -1

  .اين گزينه به صورت پيش فرض انتخاب شده است
 .است را به مقدار مورد نظر تغيير دهيد Currentرا كه هماكنون مساوي با عدد  Positionعدد مندرج در قسمت  -2

مورد نظر در محلي كه مقدار آن را در قسمت   Guide Lineرا كليك كنيد تا  Add New Guide(s)كليد  -3
Position درج كرديد ساخته شود. 

 .موازي انتخاب كنيد Guide Lineرا به منظور توليد چند  Relative to Guideگزينه  -4

 .تعيين كنيد Countتعداد مورد نظر را در قسمت  -5

تعيين شده، با فاصله اي مقدار آن را ها به تعداد   Guide Lineرا كليك كنيد تا  Add New Guide(s)كليد  -6
 .درج كرده ايد، ساخته شود Positionدر قسمت 

 .تغييرات صحه گذاري مي شوند و منو بسته مي شود Okبا كليد  -7

در نظر گرفته  Applyتوجه كنيد تغييرات بعد از . بدون لحاظ كردن تغييرات، منو بسته مي شود Closeبا كليد  -8
 .نمي شوند

 
  
   يبعد 3فضاي دستورات  9-1

  . شود مي ليتبد 1-5تصوير صفحه به صورت  ينوار باالدر نوار ابزار محيط دوبعدي،  3Dبا استفاده از كليد 
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  يبعد 3ط يمحنوار ابزار  : 1-5ريتصو

  
  : ر استيبه شرح زن نوار اي  هاي دياز كل يبرخت يعالف

  . دهد ميت ير وضعييتغ دوبعدي يبه فضا بعدي سه يد فضاين كلاي  با 

  . چرخد يمدل به صورت آزاد م، دين كلاي  توسط 

  . شود ميصفحه جابجا  يمدل رو، دين كلاي توسط 

   ييبزرگنما 

  يينما كوچك 

  ر مدل در صفحهيتصو كل جادادن 

  كيزومتراي  بعدي سه يجاد نمااي 

نشان پنجره ن دستور اي  پس از انتخاب. ردرا كنترل ك 3D Viewش در صفحه يمورد نما ياجزا توان ميد ين كلاي  با  
  . انتخاب كرد ،اجزايي كه الزم است نشان داده شوند ،با كليك توان ميو  شود ميگشوده  ،1-6داده شده در تصوير 

اجزايي كه انتخاب شده باشند، با رنگ سفيد . هر يك از اجزا كه انتخاب شده باشند، نشان داده مي شوند Applyپس از 
  .ه آبي رنگ نمايش داده مي شوندروي زمين

  
  3D Viewط يدر مح دموجو يش اجزاينما : 1-6ر يتصو

 
  كار با ماوس در فضاي سه بعدي 1- 10

يا جابجايي، و چرخش به جاي استفاده از   Zoom ،Panشما مي توانيد به منظور سهولت كار، براي فعاليتهاي بصري مانند 
  :براي اين كار به صورت زير عمل كنيد. فاده كنيدآيكن هاي مربوطه از كليد هاي ماوس است

  .چرخد يم (Rotate)آزاد  صورت بهمدل ، و جابجا كردن ماوسماوس وسط كليد  ه نگه داشتنفشردبا  •
يا كوچكنمايي  ييات بزرگنمايعمل، و جابجا كردن ماوس وسطكليد ك يو كل Ctrlد يكل ه نگه داشتنبا فشرد •

(Zoom)  شود ميانجام.  
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 (Pan)صفحه جابجا  يمدل روماوس و حركت دادن آن، وسط كليد ك يو كل Shiftد يكل نگه داشتن هفشردبا  •
  . شود يم

  
  Assistantكار با آيكون هاي صفحه  11-1

اين كار . نمايش آيكونهاي اين صفحه را كنترل كنيد Assistantشما مي توانيد با استفاده از دكمه هاي تعبيه شده در صفحه 
براي كنترل روي آيكون ها به شرح زير . كاهش سردرگمي شما بين دستورات مختلف اين صفحه مفيد استمخصوصاً براي 

  :عمل كنيد
كليك كنيد تا  Assistantهريك از سرفصل هاي دستورات صفحه ) 1-7مانند تصوير (در گوشه سمت چپ  روي  -1

 . آيكون هاي آن قسمت ديده نشوند

  
  1-7تصوير 

 
كليك كنيد تا  Assistantهريك از سرفصل هاي دستورات صفحه ) 1-8مانند تصوير ( در گوشه سمت چپ روي  -2

 .آيكون هاي آن قسمت ديده نشوند

  
  1-8تصوير 

 
براي اينكار به صورت زير عمل . ، را از لحاظ يكجا جمع شدن كنترل كنيدAssistantشما مي توانيد آيكون هاي صفحه 

  :كنيد
  1-9مانند تصوير  .كليك كنيد Assistantفحه روي مثلث كوچك كنار آيكون هاي ص -1

  
  1-9تصوير 
 

 :تبديل مي شود  1-10تصوير شكل آيكون به صورت  -2

  
  1-10تصوير 
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پس از اينكار دوباره قسمت باز شده بسته مي شود و . روي آيكون مورد نظر كليك كنيد تا به عنوان دستور اجرا شود -3

 1-11مانند تصوير .انتخاب مي شوددستور انتخاب شده به عنوان دستور پيش فرض 

  
  1-11تصوير 

 
در صورتي كه بخواهيد جعبه آيكون پس از باز شدن به همان صورت باز شده باقي بماند، عالمت گوشه سمت راست  -4

 1-12مانند تصوير  .جعبه ايكون را كليك كنيد

  
  1-12تصوير 

 
 .ا كليك كنيدبراي دوباره بستن جعبه ابزار، مجدداً عالمت گوشه سمت راست ر -5
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2فصل  ArtCAM Proكار با مدلها در 
  
  مقدمه 1-2

  :به شرح زير استآن  يكه اجزا شود ميظاهر اولين صفحه شامل سه قسمت اساسي  ،افزار نرمدر هنگام بارگذاري 
• Create model 
• Open Model 
• Other Features  

ك فايل خالي است كه آماده ي  ناي . ه خالي استك صفحي مدل مذكور شامل. شود ميدر قسمت اول مدل جديد ساخته 
يي ها مدلدر قسمت دوم  .آن است CNCشده و كدهاي  كاري ماشين بعدي سهو توليد مدل  Reliefام ترسيمات و ساخت جان

از  افزار نرمند پسوندهاي مختلف قابل خواندن توسط توان مي مذكور يها مدل .ابل خواندن هستندق ،كه قبالً ساخته شده اند
 Face(و تصاوير چهره Textهاي متفاوتي جهت كار با wizardدر قسمت سوم . را داشته باشند .rtl  و. DWG  و .bmp  جمله

Wizard ( تعبيه شده است .  
  

  ) Create Model(ساخت مدل  2-2
 Create Newروش اول . مدل توليد كرد توان ميبه دو طريق اصلي  ،شود ميديده  افزار نرمكه در صفحه اوليه  طوري همان
model  و روش دومCreate New model from an Image است .  

  
1-2-2  Create New Model       

در  3D Viewدر فضاي  ) Plane( ك صفحه صافي و 2D Viewك كادر خالي در فضاي ي  افزار منر ،ن روشاي با انتخاب
سازي  بعدي سههمچنين  . شوند مي توليدها Vectorها و Bitmapانواع  2D viewدر فضاي . دهد اختيار كاربر قرار مي

Bitmap  وVector بعدي سهآنچه در فضاي  .شود ديده مي بعدي سهنتيجه كار در فضاي  . شود هم در همين فضا انجام مي 
  . است Relief ، وجود خواهد داشت

مدل شامل  مشخصات ابعادي پنجره  در اين .شود گشوده مي 2-1پنجره   Create New modelپس از انتخاب گزينه 
 توان مي پنجره  در اين .شود تعيين مي ) Width( Xا گزينه در راستاي ي  و پهنا) Y )Heightا گزينه در راستاي محور ي  ارتفاع

) اينچي(را براي واحدهاي امپريال  inchesمتر و گزينه  را براي واحد ميلي mmگزينه  . واحد اندازه گيري مدل را انتخاب نمود
  . انتخاب نماييد
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  Create New Modelروش  ن ابعاد مدل درييتع: 2-1ريتصو

تعداد نقاط موجود در  ،Resolutionبا تعيين و تنظيم عدد  .شود مدل تعيين مي Resolutionپنجره  در اينمچنين ه
مشخص است كه تنظيم  ،دهد ميرخ  به نقاط Zاب مقدار سسازي بر اساس انت بعدي سهنكه اي با توجه به. شود صفحه معين مي

Resolution يابد چشمگيري افزايش مي طور بهبديهي است كه حجم فايل هم  .شود تر شدن مدل مي باالتر موجب دقيق .
عادي مناسب  ينقطه براي كارها 1024×1024نقطه معيني حدوداً  1,000,000معادل  Resolutionمعمول تعيين  طور به

  . است
  

2-2-2Create a Model from an Image        
 jpg .*و  bmp ، *. TIF ، *. gif .*با پسوندهاي  Bitmapهاي تصويري  د از فايلتوان مي ArtCAM Proافزار  نرم

  . توليد كند Reliefاتوماتيك  طور به
  :شود گشوده مي 2-2تصوير پنجره  Create a Model from an Imageبا انتخاب گزينه 

  

  
  Create a Model from an Imageن ابعاد مدل در روش ييتع : 2-2ريتصو

 
و  ) Contrast(افزار براساس تضاد  نرم .است Height in Zاضافه شدن گزينه  ،ن منو با منوي قبلياي  مهمترين تفاوت

ا مختصات توان نقطه مبد منو همچنين مي در اين .كند توليد مي Relief ،ارائه شده Zهاي تصوير و با تبعيت از  تنوع رنگ
)Origin ( در صورت انتخاب گزينه  .مدل را تعيين كردScanned d. p. i توان  ميResolution  را در واحدd. p. i  ا ي

  . چ مربع تعيين كرددر اينتعداد نقطه 
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طرز به  Relief ، يكه اگر از ارتفاع زيادي استفاده گرددطور به. است Zمرحله دقت در انتخاب  در ايننقطه قابل توجه 
  . كوچك استفاده شود Zبا  Reliefن روش براي توليد اي بهتر است از. نامناسبي توليد خواهد شد

ي قابل خواندن ها مدل Open Existing modelتوان با انتخاب گزينه  مي، در صفحه اوليه Open modelدر قسمت 
همچنين آخرين  . را خواند Vectorو  Bitmapر و نيز انواع فايلهاي تصوي art .*افزار شامل فايلها با پسوند  توسط نرم

  . سريع در اختيار خواهند بود طور بههاي كار شده هم  فايل
  . اطالعات مدل را مشاهده كرد ، Assistantدر پنجره  Projectتوان با انتخاب برگه  مي ،پس از ورود به فضاي مدل

  
  : ليت فايريمد 3-2

  :در زير توضيح داده شده است آيكون فعاليت هر . ن داده شده استنشا 2-3تصوير نوار ابزار فايل در شكل 

 
  ليت فايريمد يابزارها: 2-3ريتصو

  

  . توان فايل جديد باز كرد نيز مي Ctrl+Nبا استفاده از كليد  . شود دكمه فايل جديد باز مي با اين 

نيز  Ctrl+Oن فعاليت با استفاده از كليد اي . از كرداند را پيدا و ب ي كه قبالً ساخته شدههاي توان فايل ن دكمه مياي  با 
  . قابل انجام است

گرافيكي  هاي و انواع قالب art .* ها با قالب ها فايل ذخيره سازي. كرد ذخيرهفايل ساخته شده را  توان مين دكمه اي  با 
bitmap ) مانندbmp  وjpg  وgif ( ام استقابل انج.  

براي  bitmapگرافيكي  هاي توان ازقالب مي ،در فايل مدل داشته باشيد bitmapي گرافيكي صورتي كه اجزافقط در: توجه 
  .ضبط خواهند شد Bitmapدر اين حالت هم فقط اجزاي . استفاده كردضبط فايل 

  . كردفايل موردنظر وارد به شده را  ذخيره ترتوان تصاوير برداري پيش ن دكمه مياي  با 

برخي تغييرات فقط با انتخاب مستطيلي انجام  .مستطيل انتخاب كرد صورت بهقسمتي از مدل را توان  ن دكمه مياي  با 
  . شوند مي

  :قابل استفاده هستند 2-4تصوير هاي آيكون، شود ميكه در شكل ديده  Modelدر نوار ابزار 
  

 
  ها مدلت يرينوار ابزارمد : 2-4ريتصو

  

 ،آيكون با فشردن . شود مي اند استفاده يي كه قبالً ساخته شدهها مدليكي هاي فيز براي تغيير اندازه آيكون ناي  از 
 . هاي جديد مدل را تعيين كرد توان روش تعيين اندازه مي Method  در قسمت .شود ميگشوده  Set Model Sizeمنوي 
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 ) Xگزينه (و پهنا  ) Yگزينه (به ترتيب ارتفاع  widthو  Heightهاي  در پنجره، Image Sizeمثال با انتخاب گزينه  طور به
  . شود مي تعيين Unitsبرحسب واحد تعيين شده در قسمت 

قابل  Rectangle Sizeگزينه  ،توضيح داده شده Fileكه در نوار ابزار  Rectangle Selectionدر صورت استفاده از 
  . شود انتخاب مي

  يمنودر    Modelيمنو از ،ن منظوراي رايب. د داردغيرمتقارن هم وجو صورت بههاي مدل  همچنين امكان تغيير اندازه
  . شود گشوده مي Specify Model پنجره حال  در اين .را انتخاب كنيد Set Size Asymmetricزينه گ، اصلي برنامه

  

  
  Specify Model Sizeپنجره  : 2-5ر يتصو

  
توان فاصله نقطه مبنا  مي Diagonalه با انتخاب گزين .باشد مي Set Model Sizeمنوي  همانند، ها اكثر گزينه

)Origin ( را تا گوشه سمت راست باال تعريف كرد .  

) 2-6تصوير ( Set Positionدر منوي  .استفاده كرد  Origin Point) )0,0(براي تعيين نقطه مبناي آيكون ناي  از 
  . را براي تعيين مبنا وارد كرد Zو  Yو  Xدقيق مقادير  طور بهتوان  مي ،عالوه بر امكان انتخاب نقاط مشخص مدل

  

  
  z,y,xن مختصات ييتع:2-6ر يتصو
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  . شود كردن مدل انجام مي آينه عمليات چرخش و آيكون ن چهاراي  با 
  

تصريح شده ) 2-7تصوير ( Add borderدر منوي  .جاد كرداي ) Border(اطراف مدل حاشيه توان مين دكمه اي  با
روي آن هم  Reliefجاد خواهد شد و در صورت وجود اي ) Primary Color(رنگ جاري اوليه  است كه حاشيه تعيين شده با

در صورتيكه گزينه  .شود اعمالمي ) Symmetrical(متقارن  صورت بهحاشيه  فرض پيش طور به .شود اعمال مي
Symmetrical حاشيه اضافه كرد موردنظرمشخص در طرف  طور به توان مي، انتخاب نشده باشد.   

  
  افزودن حاشيه در اطراف مدل:2-7تصوير

  

 ) Primary(اوليه  فرض پيشبه رنگ  ،شوند و رنگ زمينه حذف مي Bitmapكليه اطالعات  ،آيكون ناي  با استفاده از 
  . شود تبديل مي

در طيف خاكستري   (Shades)هاي آن  تصويري است كه سايه روشن، ) تصوير خاكستري( Grayscaleتصوير  
. كاربردهاي فراواني دارند ، تصاوير خاكستري .توان تصوير خاكستري توليد كرد مي Reliefاز هر  ArtCAM Proدر . دهستن

  . شده را در شكل دوبعدي بهتر تشخيص داد Sweepن احجام اتو با استفاده از تصاوير خاكستري مي
توجه . توان تصوير خاكستري توليد كرد مي ) Assistantبرگه ( Modelارائه شده باال در قسمت  آيكون با استفاده از

خواهان در صورتيكه  .كنوني مدل با اطالعات خاكستري جايگزين خواهند Bitmapتمام اطالعات  كار اين  با ،داشته باشيد

 2Dدر نوار ابزار باالي   آيكون يد ازتوان مي ،تمايلي به جايگزيني رنگها نداشته باشيد يد وليباشGrayscaleر يتصو
View نيداستفاده ك .  

 Undoگزينه  ،از منوي اصلي Editدر منوي  ديتوان مي، در صورتيكه مايل به برگشت فعاليت خاكستري كردن تصوير باشيد
Create Grayscale Image نيداستفاده ك .  

  
 Bitmapدر تصاوير  Spot Filter  يريبكارگ 4-2
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آيد كه  ي از مدل بوجود ميهاي قسمتصورت مجرد در  ههايي ب كسلپي ،مخصوصاً در هنگام استفاده از تصاوير اسكن شده
بور حذف زنقاط م Spot Filterبا استفاده از  .نمايد را دچار خدشه مي Bitmapسازي بر اساس اطالعات  Relief ديند توليفرا
شود  رسه سطح انجام ميد Spot Filterعمليات  .در منوي اصلي قابل استفاده است Modelاز منوي  Spot Filter .شوند مي

  . تكرار كرد ) حسب نيازبر(چند بار  توان هر سطح را تا و مي
Photo Image- سطح ممكن است  در اينفيلترينگ ، توجه داشته باشيد .شود سطح بيشترين فيلترينگ انجام مي در اين

  . شود Bitmapمنجر به حذف ناخواسته برخي اجزاي 
General - رينگ استن سطح متوسطي از فيلتاي .  

Line Drawing- شود و ممكن است به چند بار انجام فيلترينگ نياز باشد سطح حداقل فيلترينگ انجام مي در اين .  

  
  . شود يش داده ميپنجره فوق نما يلترگذاريات فيدرزمان انجام عمل : 2-8ريتصو

  
  Layersاليه ها  2- 5

را كه به شما كمك مي كنند كه اجزايي از انواع  مختلف را به نرم هستند چ ArtCAM Proاليه ها از اجزاي مهم نرم افزار 
با استفاده از اليه ها فعاليتهايي كه روي اجزاي مختلف انجام . افزار وارد كنيد و به طور مشخصي دسته بندي و نگهداري كنيد

ن مي توان ترتيب اليه هاي توليد مي شود ،نسبت به بقيه اجزا مستقل هستند و موجب اختالل در ديگر اجزا نمي شوند  همچني
  .را تغيير داد  (Layers Order)شده 

استفاده مي Art CAM Proدر  (Relief)و مدلهاي سه بعدي  Bitmap،  (Vector)سه نوع اليه مختلف براي اجزاي بردار 
براي بردارها ، توليد مي شود به طور خودكار سه اليه ي پيش فرض يكي  ArtCAM Proهرگاه يك مدل جديد در . شود 

در عين حال به هر تعداد مورد نياز مي توانيد از هر . در مدل ساخته مي شود  Reliefها و آخري براي  Bitmapديگري براي 
يا هر دو را نشان دهيد يا پنهان  Bitmapاستفاده از اليه ها به شما اجازه مي دهد كه اجزاي بردار يا . سه نوع اليه بسازيد

مي  (3D view)را در فضاي سه بعدي  Reliefرا در فضاي دو بعدي و اجزاي سه بعدي  Bitmapدار و اجزاي بر.  كنيد
  .توانيد ببينيد 

 Bitmap(قابل دسترسي هستند و هر نوع از اليه ها  Layer Managerدر بخشي به نام  ArtCAM Proاليه هاي 
vector  ياRelief (ديده مي  2-8اليه ها در تصوير نماي كلي قسمت  .وددر قسمت مجزاي مربوط به خودش نگهداري مي ش

  .شود
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  2-8تصوير 
 

هر يك از . ديده مي شود ،هر اليه در قسمت مربوط به نوع خودش به طور ستوني چيده شده اند  2-8همانطوريكه در تصوير 
  :ديده مي شوند 2-9كه در تصوير قسمتهاي مجزا ، آيكون هاي مخصوص به خود را دارند 

  
  2-9ير تصو

  
در ادامه به . عملكرد برخي اجزاي هر يك از جعبه آيكنها ، شبيه به هم و برخي اختصاصاً مربوط به همان نوع اليه مي باشند 

عملكرد هر يك از دستورات مندرج در جعبه آيكنها و فعاليت هايي كه در خصوص اليه هاي مختلف مي توان انجام داد 
  :،پرداخته مي شود 

  
  Creating New Layerيه جديد ال ساخت 1-5-2

توجه كنيد كه هر نوع اليه را بايد . شما مي توانيد يك اليه جديد از هر يك از سه نوع اليه كه پيشتر توضيح داده شد، بسازيد 
  .اليه اي كه جديداً ساخته مي شود، در ابتداي ليست اليه هاي هر نوع ايجاد مي شود. در قسمت مخصوص به خودش بسازيد 

  .مي شود  "انتخاب شده "يك اليه جديد ،بالفاصله پس از توليد،: جهتو
حالت تركيب پيش فرض . پيش فرض ساخته مي شوند  (combine Mode)، با حالت تركيب  Reliefاليه هاي جديد نوع 

Add  است .  
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چگونگي تركيب محتوي حالت تركيب هستند كه عبارت از  Relief،عالوه بر اجزاي  Reliefاليه هاي نوع : توجه
(Combine) Relief  موجود در اين اليه با ديگرRelief  حالت هاي «براي اطالع از جزئيات اين موضوع به قسمت . هاست

  .مراجعه كنيد  Reliefدر بخش توضيحات مربوط به اليه هاي » تركيب
هر حال امكان تغيير رنگ الي هاي برداري  به. اليه هاي نوع بردار ،پس از توليد به طور پيش فرض داراي رنگ سياه خواهند بود

با تغيير رنگ اليه برداري ، محتويات آن اليه ، همچنين اجزائي كه پس از آن وارد اليه شوند يا در . به طور دلخواه وجود دارد 
مراجعه » يه ها تغيير رنگ ال«ها به قسمت  هبراي اطالع از جزئيات تغيير رنگ الي. آن توليد شوند، تغيير رنگ خواهند يافت 

  .كنيد 
  

  ساخت اليه جديد 
  :براي ساخت اليه جديد به شرح زير عمل كنيد 

نمايش  Layers Mangerدر صفحه اصلي نرم افزار كليك كنيد تا قسمت  Layersمربوط به برگه  روي آيكون -1
 .داده شود 

در نماي دو بعدي  فاده از آيكون با است) و باالتر 9در نسخه هاي (قسمت عمودي سمت راست نرم افزار : توجه
2D View  اين كار را همچنين با كليد . روشن و خاموش مي شود  F7 روي صفحه كليد هم مي توانيد انجام دهيد. 

در هر سه قسمت اليه ها يعني بردار ،  آيكون . به منظور توليد اليه جديد كليك كنيد  New Layer روي آيكون -2
 Bitmap و Relief د دارد و با هر كليك اليه ي جديدي از همان نوع مي سازد وجو. 

  :اليه ي جديد در بدو ايجاد خواص زير را دارد-3
 .يعني محتويات آن قابل نمايش هستند . است  آن انتخاب شده  (Visibility)قابليت نمايش  •

م افزار به طور يعني به هنگام ترسيمات نر. است  آن انتخاب شده (Snapping)قابليت گيره بندي  •
 .متصل مي شود ) مثالً در خصوص دايره(خودكار به نقاط ابتدا و انتها يا شعاع 

يعني اجزاي برداري موجود در اليه ،قابل . است  آن انتخاب نشده (Locking)قابليت عدم انتخاب  •
 .انتخاب شدن هستند 

 .مشكي است  رنگ اليه در خصوص نوع اليه ي بردارها،  •

  .اطالع از جزئيات خواص باال به قسمتهاي مربوطه مراجعه نماييد  براي: توجه
  

  نام گذاري اليه ها  2-5-2
توصيه مي شود نام . به طور پيش فرض، اليه ها به هنگام توليد به صورت خودكار با شماره گذاري ترتيبي ، نامگذاري مي شوند 

  .ظر، تغيير دهيد تا ارجاع به آنها آسانتر شودمحتويات و استفاده مورد ن ساليه ها را پس از توليد ،براسا

 .كليك كنيد  Layers Managerبه منظور نمايش قسمت  Layerبرگه  روي آيكون -1
 :توجه كنيد 2-10تصويربه . روي نام اليه  مورد نظر براي تغيير نام آن كليك دوگانه كنيد -2
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10-2  

در صورت انجام ، پيغام . ابتداي ساخت مدل توليد شده اند را تغيير دهيد  نمي توانيد نام اليه هاي پيش فرض كه در: توجه
  :زير مبني بر عدم امكان تغيير نام اليه از سوي نرم افزار اعالن مي گردد 

  

  

 .نام جديد مورد نظر را در قسمت مربوطه درج كنيد -3

 .تغيير نام انجام نمي شود  ليك آيكون در صورت ك. را كليك كنيد  براي تاييد و صحه گذاري نام جديد كليد -4
  

  انتخاب اليه 
  :براي انتخاب اليه به شرح زير عمل كنيد 

 .كليك كنيد Layers Managerبه منظور نمايش قسمت  Layersبرگه   روي آيكون -1
ر زير انتخاب اليه پيش در تصوي. اليه انتخاب، و نوار آن به رنگ خاكستري تيره تبديل مي شود . روي نام اليه كليك كنيد -2

 :فرض مربوط به بردارها ديده مي شود
: قبل از انتخاب

  

  : بعد از انتخاب

  

  ديدن محتويات يك اليه  3-5-2
براي ديدن محتويات يك اليه ، قابليت ديده شده آن . را تغيير دهيد  (Visibility)شما مي توانيد قابليت ديده شدن يك اليه 

  .الت روشن باشد بايد روي ح
 3D Viewفقط در فضاي  Reliefو اليه  2D Viewفقط در فضاي   Bitmapو  Vectorاليه هاي مربوط به : توجه

  .ديده مي شوند 
  :براي كنترل ديده شدن يك اليه ،آيكون هاي زير در اختيار شماست

 .را كليك كنيد تا اليه آشكار شود   آيكون  •

 .ه پنهان شود را كليك كنيد تا الي آيكون  •
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 .پنهان شوند) هر نوع به طور مجزا(را كليك كنيد تا كليه اليه ها  آيكون  •

 .آشكار شوند) هر نوع به طور مجزا(را كليك كنيد تا كليه اليه ها  آيكون  •

در .  قرار قرار گرفته اند به پنهان تبديل مي شود Mergingقابليت ديده شدن كليه اليه هايي كه تحت عمليات : توجه 
  .فقط اليه هاي آشكار استفاده مي شوند   Mergingعمليات 

  (Duplicating a Layer)ساخت نسخه المثني از يك اليه 
اليه ساخته شده . بسازيد ) Reliefيا  Bitmapبردار ، (از هر نوع اليه ) Duplicating(شما مي توانيد يك نسخه المثني 

  :براي ساخت اليه المثني به شرح زير عمل نماييد. باشد خواص اليه اصلي را به طور كامل دارا مي 
 .اليه اي كه مي خواهيد المثني آنرا بسازيد ،انتخاب كنيد -1

 .كليك كنيد تا اليه المثني توليد شود  Duplicating  Layer  روي آيكون -2

در باالترين محل هر قسمت  محل قرارگيري اليه جديد. المثني هر اليه در همان نوع اليه ساخته مي شود : توجه

  .مي توان محل اليه المثني را تغيير داد  و    با استفاده از كليدهاي . خواهد بود 
  
 (Merging  Layers)يكپارچه سازي اليه ها   4-5-2

هاي مذكور اليه . مي توان محتويات چند اليه را در يك اليه گنجاند  Reliefبه هنگام كار كردن با اليه هاي نوع بردار يا 
بهرحال از آنجائيكه محتويات . منجر مي شود  ArtCAM Proاين كار به كاهش حافظه مورد استفاده . بايد روشن باشند 

  .اليه هاي انتخاب شده درون اليه اي مجزا ذخيره مي شوند ،امكان ويرايش آنها به صورت جداگانه وجود ندارد
  :درون يك اليه مجزا به شرح زير عمل نماييد  (Visible)شن براي يكپارچه سازي محتويات كليه اليه هاي رو

 .گشوده شود  Layersرا كليك كنيد تا صفحه  Layers  آيكون -1

 :مدنظر باشد، به صورت زير عمل كنيد   (Vector)اگر عمليات يكپارچه سازي در خصوص اليه هاي نوع بردار -2

براي اطالع . هستند  (Visible)يكپارچه سازي روشن  اطمينان حاصل كنيد كليه اليه هاي مورد نظر براي •
 .در همين بخش مراجعه كنيد » ديدن محتويات يك اليه« بيشتر در اين خصوص به قسمت 

تصوير بعد از انتخاب بايد اليه مذكور به شكل . با كليك كردن ،اليه باالي ليست اسامي اليه ها را انتخاب كنيد  •
 .ديده شود  11-2

 

  
  2-11تصوير 

  
  :مدنظر باشد، به صورت زير عمل كنيد  Reliefاگر عمليات يكپارچه سازي در خصوص اليه هاي نوع 

براي اطالع . هستند  (Visible)اطمينان حاصل كنيد كه كليه اليه هاي مورد نظر براي يكپارچه سازي روشن  •
 .كنيددر همين بخش مراجعه » ديدن محتويات يك اليه « بيشتر در اين خصوص به قسمت 

 .را كه مدنظر بوده ،انتخاب كرده ايد  Reliefاطمينان حاصل كنيد طرف مناسب  •
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مناسب براي هر يك از اليه هاي روشن كه براي يكپارچه  (Combine Mode)اطمينان حاصل كنيد ، تركيب  •
ت براي اطالع بيشتر در خصوص قانون تركيب به قسم. سازي در نظر گرفته شده اند ، انتخاب شده است 

 .در همين بخش مراجعه كنيد » اطالق قانون تركيب به يك اليه«

براي كليه اليه هايي كه نمي خواهيد در عمليات يكپارچه سازي  (Visibility)مطمئن شويد قابليت ديده شدن  -3

« براي اطالع بيشتر در اين خصوص به قسمت . تنظيم شده است  شركت داده شوند ، روي حالت خاموش 
  .مراجعه نماييد » ويات يك اليهديدن محت

  .با هم يكپارچه شوند  (Visibility)كليك كنيد تا كليه اليه هاي روشن  روي آيكون  -4
به طور خودكار Merged Layerاگر اليه ها از نوع بردار باشند، پس از يكپارچه سازي ، يك اليه جديد به نام 

  .ساخته خواهد شد 
و شامل بردارهايي خواهد بود كه قبالً درون اليه هاي مورد استفاده براي يكپارچه  (Visibility)اليه مذكور روشن 

و  (hidden)سازي قرار داشتند اليه هايي كه براي يكپارچه سازي مورد استفاده قرار گرفته بودند، همگي خاموش 
  .خالي خواهند شد 

  
  (Loading a Layer)بازخواني يك اليه  5-2- 5

  .اليه هاي موجود و تعريف شده را از بيرون نرم افزار وارد كنيد مي توانيد هر سه نوع 
  

 بازخواني اليه هاي بردار

فرمت هاي زير براي . مي توانيد اجزاي برداري كه قبالً توليد و ضبط شده اند را وارد نرم افزار كرده در يك اليه نگهداري كنيد 
  :اينكار قابل انتخاب هستند 

 Adobe Illustratorفايل هاي نرم افزار  •

• (*.eps)  فايل هاي نرم افزارEncapulated 

• (*.dxf)  فايل هايDrawing Integrated 

• (*.dwg) فايل هايAutoCAD 2D 

• (*.Pic) 
• (*.dgk) 
• (*.wmf) 
• (*.emf) 

 اليه ي جديدي در باالي ليست اليه ها ساخته خواهد شد و اطالعات برداري وارد شده ، درون اليه ساخته شده ضبط مي شوند
.  

در صورتيكه بخواهيد ، اجزاي برداري وارد يك اليه مشخص شوند، الزم است اجزاي برداري مورد نظر با استفاده از : توجه
  .از منوي اصلي به نرم افزار وارد شوند Vector > Import… > Fileمسير 

  :براي وارد كردن اجزاي برداري به يك اليه جديد به شرح زير عمل كنيد 



 

 صبامدلهاي رايانه اي 
09123606220علي مشرفي  

29 artcamtrainer.blogspot.com 

 

 Load Vectorكليك كنيد تا جعبه  Layer Managerدر صفحه  Vectorsرا در قسمت  Openتور دس كليد -1
Layer  گشوده شود.  

  
  

  .از منوي اصلي هم استفاده كنيد  Vectors <براي اينكار مي توانيد از مسير : توجه
  .را انتخاب كنيد كليك كنيد و فرمت اجزاي برداري كه مي خواهيد وارد كنيد  File of typesروي ليست -2
مي توانيد در قسمت قبل گزينه . را نشان مي دهد  art.به طور پيش فرض نرم افزار فقط فايل هاي ذخيره شده با پسوند -3

All files(*.*)  را انتخاب كنيد و از ليستLook in   محل نگهداري فايل خود را بيابيد.  
  .درج شود   :File nameروي نام فايل ،كليك كنيد تا در قسمت -4
  .را كليك كنيد  Openكليد -5
  

  Bitmapبازخواني اليه ي 
  .شما مي توانيد يك تصوير را به عنوان يك اليه جديد وارد نرم افزار كنيد  

  .درج مي شودBitmapتصوير وارد شده مستقيماً وارد يك اليه جديد شده و در ليست اليه هاي 
  :به شرح زير عمل نماييدBitmapبراي بارگذاري يك تصوير درون يك اليه 

 Load Bitmapكليك كنيد تا پنجره Bitmapاليه هاي  Layer Managerدر قسمت  Openدستور  روي -1
Layer  گشوده شود.  
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  .در منوي اصلي هم انجام دهيد Load Layer … > Bitmapsمي توانيد اينكار را از مسير : توجه
  .مورد نظر را انتخاب كنيد Bitmapفرمت تصوير كليك كنيد و  File of typesروي ليست -2
  .فايل خود را بيابيد Look inبا استفاده از -3
مي توان پيش نمايش  Model Previewدر قسمت . درج مي شود    :File nameبا كليك روي فايل ،نام آن در قسمت -4

به همراه اندازه  Relief Informationدر قسمت  (Grayscale)يك تصوير خاكستري . تصوير انتخاب شده را رويت كرد 
  .ديده مي شود  Pixelتصوير بر حسب 

، حداكثر Pixelانتخاب مي شد ، عالوه بر اطالعات اندازه تصوير بر حسب  art.، پسوند  File of typesاگر در قسمت : توجه 
  .درج مي شد  Min Zو  Max Zو حداقل ابعاد مدل سه بعدي هم در قسمت هاي 

  :مي توان ابعاد تصوير را تغيير داد Scaling در قسمت-5
 .را در مواردي انتخاب كنيد كه نمي خواهيد ابعاد مدل تغيير كند  Noneگزينه  •

 Aspect)در اين انتخاب نسبت تصوير . را براي فيت كردن تصوير در فضاي دو بعدي استفاده مي شود Fitگزينه  •

Ratio)  البته در . تر از فضاي دو بعدي باشد، نرم افزار آنرا كوچك مي كند در صورتيكه تصوير بزرگ. ثابت مي ماند
در صورتيكه تصوير كوچكتر از فضاي دو بعدي باشد ،نرم افزار به . اين فرايند هيچ قسمتي از عكس حذف نمي شود 

باال  رنگ حاشيه اضافه شده همرنگ با نقطه گوشه ي. طور خودكار يك حاشيه رنگي در اطراف آن ايجاد مي كند 
 . سمت چپ خواهد بود 
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) دو بعدي(در صورتيكه عكس بزرگتر از فضاي سفيد . موجب مي شود عكس فضاي دو بعدي را پر كند  Fillگزينه  •
 .باشد انتخاب اين گزينه موجب مي شود نسبت تصوير ثابت بماند ،ليكن قسمتي از تصوير بريده و حذف مي شود

 .دهد و بدين ترتيب عكس كل فضاي دو بعدي را پر مي كند  نسبت تصوير را تغيير مي Stretchگزينه  •

  .جديد ساخته شود Bitmapرا كليك كنيد تا اليه  Openكليد -6
  

   Reliefبازخواني اليه 
انواع فرمت هاي  .وارد نماييد به آن از بيرون نرم افزار گرافيكي را  اطالعات انواع  مي توانيد يك اليه جديد بسازيد و

  :استفاده در اين فعاليت به شرح زير هستند گرافيكي قابل

• ArtCAM Model (*.art)  
• ArtCAM Relief (*.rlf)  
• JPEG Image (*.jpg and *.jpeg)  
• CompuServe Image (*.gif)  
• Windows Bitmap (*.bmp)  
• PC Paintbrush (*.pcx)  
• Tagged Image File (*.tif and *.tiff)  
• TrueVision Targa (*.tga)  
• Windows Metafile (*.wmf)  
• Enhanced Windows Metafile (*.emf) 

تصوير تحت عمليات سه ، Bitmapدر صورتيكه قالب گرافيكي انتخاب شده سه بعدي نباشد، مانند انواع فرمت هاي : توجه
  .است  reliefد، قرار مي گيرد و به اين ترتيب آنچه به نرم افزار وارد مي شو Automatic reliefبعدي سازي خودكار يا 

  :عمل كنيدبه شرح زير  Reliefوارد كردن اطالعات به يك اليه نوع براي 
گشوده  Load Relief Layerكليك كنيد تا پنجره  Reliefدر قسمت اليه هاي  Openدستور  روي آيكون  -1

 :شود

  
  
 . فايل مورد نظر خود را بيابيد :Look inدر قسمت  -2
 .درج مي شود File Nameسمت با كليك روي آن، نام فايل در ق -3
 .تعيين كنيد Files of Typeنوع و فرمت فايل هاي مورد نظر را مي توانيد در قسمت  -4
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با  Reliefرا به منظور تعيين حالت تركيب اين  (Combine Mode)نوع حالت تركيب  Modeدر قسمت  -5
Relief موجود از قبل را تعيين كنيد. 

  .مراجعه نماييد "ها Reliefكار با "  5به فصل  Reliefلت هاي تركيب براي اطالع بيشتر در خصوص حا: توجه
 
 .را مشاهده مي كنيد Reliefمشخصات ابعادي  Relief Informationدر قسمت  -6

به منظور ساخت  :Max Zو  :Min Zنباشد، در اين قسمت  rlf.*و يا   art.*در صورتي كه فايل مورد نظر از نوع : توجه
  .موجود تركيب مي شود Reliefاربر اخذ مي شود و فايل به صورت سه بعدي با از ك Reliefخودكار 

 
 .ديده مي شود Reliefاز   (Greyscale)يك تصوير خاكستري Model Previewدر قسمت  -7
 .فايل انتخاب شده به صورت سه بعدي به نرم افزار وارد مي شود Openبا كليد  -8
9- Relief فايل وارد شده در باالي ليست اليه ها قرار مي گيرد وارد شده در اليه اي جداگانه به نام  
  

  
  بعدي سهك مدل ي وارد كردن 6-2

وارد ، د شده اسـت يتول يگريافزار د كه توسط نرم، بعدي سهك مدل ي  ن امكان وجود دارد كهاي  ArtCAM Proافزار  در نرم
  . سر استيم Importدستور  يراو با اج File يت  از منوين فعالاي  انجام . اضافه شود يو به مدل كنون

  :شود گشوده 2-12تصوير Import 3D Modelپنجره  كرده تارا انتخاب  3D Modelنه يگز Import يدر منو
  

  
  بعدي سهپنجره بازكردن مدل : 2-12ر يتصو

  
 ArtCAM Proافـزار   را خواند و بـه نـرم   Stlو  3da ، 3ds ،dxfبا پسوند  يها مدلتوان انواع  ين پنجره ماي  با استفاده از

پـس از   .باشـند  يد آن مـ يـ قادر به تول CAD يافزارها ب به اتفاق نرميت قريباشد كه اكثر يم stl ،لين نوع فايدتريمف .وارد كرد
  :شود يم گشوده 2-13، تصوير  Paste 3D model يمنو .دييك نمايرا كل Openد يكل، ليانتخاب فا
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  Paste 3D Modelپنجره  : 2-13ريتصو

  . شود يدرج م، ورود انتخاب شده است يكه برا يمدل يابعاد كنون Current Sizeمنو در بخش  يقسمت باال در
 Pointدر قسمت  .شود يم قرار داده ArtCAM Pro يدر وسط مدل كنون، مدل انتخاب شده Centreد يبا استفاده از كل

On model… يمدل كنون ياستقرار آن رو ياز مدل انتخاب شده كه مبنا يا نقطه ArtCAM Pro شـود  ين مييتع ، است. 
هرنقطه ، شوند ميده ين شده كه در منو دييش تعيعالوه بر نقاط از پ .شود يدرج م Positionمختصات نقطه مذكور در قسمت 

   . نقطه مبنا قابل انتخاب است يبرا، گر مدليد
ه يـ زاو . مختصـات چرخانـد   يحـول محورهـا   Rotate Model about an axisتوان در قسمت  يمدل انتخاب شده را م

ل هـر محـور   يـ در ذ Mirrorنـه  يدرجه از گز  180 يها چرخش يبرا. شود يحول هر محور در محل مخصوص درج م موردنظر
  . ديياستفاده نما
واحـد   تاييـد را بـه منظـور    Model was in mmنـه  يگز. شـود  ين مـ ييتع Set model sizeقسمت  ازمدل  يها اندازه

 Zو  X ، Y هـاي  قسمتدرج شده در  يها ك از اندازهير هرييدر صورت تغ .دييانتخاب نما) متر يليم(، يمدل ورود يريگ اندازه
 در ايـن . در هـر مـورد انتخـاب شـده باشـند      Link يها نهياست كه گز ين به شرطاي  البته .ابندي ير مييهم تغ يبعد يها اندازه

  . ر استييمدل قابل تغ ) Scale( اسيدر هر جهت به همراه مق يقسمت اندازه كل
 يوارد مـدل كنـون  ، راتييـ ن تغيمدل با آخر، Pasteد يبا استفاده از كل .شوند يرات اعمال مييتغ Applyد يبا استفاده از كل
ArtCAM Pro د يبا استفاده از كل .شود يمClose، شود يمنو بسته م .  
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3فصل   ها Bitmapكار با 
  
  مقدمه  1-3

به اين معني كه براي ساخت مدلهاي سه بعدي مورد نيازكاربر، از هـر  . يك نرم افزار دوگانه است ArtCAM Proنرم افزار 
در حاليكه در بردارها، رنگ به عنوان يك خاصيت فرعي . ها استفاده مي كند Bitmapدو نوع اطالعات گرافيكي يعني بردارها و 

  . شناسايي و ايجاد اختالف مي باشدها رنگ مهمترين عامل  Bitmapشناخته مي شود، در 
ArtCAM Pro   در خصوص تصاوير وارد شده)Imported Image (       و نيز تصاويري كـه در خـود نـرم افـزار توليـد مـي

رنگ داشته باشـند، بـه    255در صورتيكه تصاويري كه وارد نرم افزار مي شود، بيش از . رنگ را شناسايي مي كند 255شوند، تا 
اين كار با پيغامي به اطالع كـاربر خواهـد   . خواهند شد (Reducing Color)ود به نرم افزار دچار كاهش رنگ هنگام فرايند ور

  .رسيد
. بين قسمتهاي مختلف مدلسـازي اسـت   (Contrast)ايجاد تضاد  ArtCAM Proمهمترين استفاده از رنگها در نرم افزار 

افرادي كه بـا نـرم افزارهـاي گرافيكـي ماننـد      . دارد Bitmapوير ابزارهاي مناسبي جهت ويرايش تصا ArtCAM Proنرم افزار 
CorelDRAW  وPhotoSHOP  كار كرده اند، دستورات قسمت ويرايشBitmap     ها را به طرز محسوسـي آشـنا خواهنـد

ناحيـه   Bitmapالبته از آنجائيكه يكي از استفاده هاي اصلي رنگهـاي  . ها فقط در فضاي دو بعدي است Bitmapكاربرد . يافت
  .بندي مدل است، روشهايي براي ديدن رنگها در فضاي سه بعدي وجود دارد

  
و  ) Vectorابزار ترسيم در ( Drawingو با استفاده از ابزارهاي  ArtCAM Proك مدل در ي پس از باز كردن

Painting ) ابزار ترسيمBitgmap ( توان تصاوير  ميBitmap تصاوير ن يازا . توليد نمودBitmap توليد هت جRelief 
براي ويرايش تصاوير  ، در نوار ابزار مربوطه Bitmap تعالوه بر قسم . شود يم استفاده كاري ماشينو نهايتاً براي  بعدي سه
توان  را مي Bitmapهاي  همچنين فايل . استفاده كرد زين Assistantدر برگه  Vector- Bitmapتوان از قسمت  مي
  . باز كرد 1-3، تصوير Open دستوراز  با استفادهمستقيم و طور به

  



 

 صبامدلهاي رايانه اي 
09123606220علي مشرفي  

35 artcamtrainer.blogspot.com 

 

  
  Openپنجره : 3-1ر يتصو

 
  ها رنگ2-3

قابل هاي  رنگ، و در قسمت پايين صفحه 2D Viewدرفضاي . رنگها هستند، Bitmapهاي  مبناي اصلي تغييرات در فايل
 ArtCAMجعبه رنگ  3-2ير تصو .اند ارائه شده Colour Paletteتحت عنوان  "جعبه رنگ"ك ي صورت هاستفاده در تصوير ب

Pro  را نشان مي دهد.   
  

  
  ها جعبه رنگ: 3-2ر يتصو

  
و رنگ  ) Primary(به عنوان رنگ اصلي) دتوانند مثل هم باشن كه مي(در هر لحظه دو رنگ  ArtCAM Proدر تصاوير 

براي . شوند استفاده مي ياحطرهم ابزار و  يميترس يهاها هم در خصوص ابزار ن رنگاي .شوند شناخته مي )Secondary(فرعي
  . انتخاب رنگ اصلي كافيست روي رنگ موردنظر در جعبه رنگ كليك شود

  
  

  
  يوفرع ياصل هاي رنگ : 3-3ر يتصو
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ابزار ديگر انتخاب رنگ  .شود مي به عنوان رنگ فرعي در نظر گرفته انتخاب شدهرنگ  ،اگر روي رنگ كليك راست انجام شود

Pick Colour با كليك روي هر نقطه در مدل. يابد تغيير مي صورت هشكل ماوس ب، كليك دكمه پس از  .است ،
  .شود رنگ نقطه مذكور به عنوان رنگ اصلي انتخاب مي

رنگ موردنظر به عنوان رنگ فرعي انتخاب  ،داشته شودپايين نگه Shiftكليد  ،كليك كردن روي رنگاز اگر قبل  : توجه
  . شود مي

  
  ها م كردن رنگك 3 -1-2

 ينجايگزي .باشد يم  ها  رنگ ن تعدادييافزار قادر به تع كاربر نرم .يابد هاي مدل كاهش مي تعداد رنگ  دكمه با فشردن 
 ،بايد در نهايت دقت و احتياط صورت گيرد كار اين .شود ها انجام مي روشن رنگ -اتوماتيك و براساس سايه طور به زيها ن رنگ

  . گردد Bitmapبين رفتن جزئيات تصوير  تواند موجب كاهش و از چون مي

  
   ها ن تعداد رنگييتع : 3-4ريتصو

  
  ) Colour Merging(ها  سازي رنگ كپارچهي 2-2-3

  :براي اينكار به صورت زير عمل نماييد. مي توانيد رنگ كليه نقاط با رنگ فرعي را به رنگ اصلي تبديل كنيد
  .ل شوند كليك كنيد تا به عنوان رنگ اصلي انتخاب شودروي رنگي كه مي خواهيد نقاط ديگر به آن تبدي -1
 .روي رنگي كه مي خواهيد عوض شود، كليك راست نماييد تا به عنوان رنگ فرعي انتخاب شود -2

با اينكار رنگ كليه نقاط با رنگ فرعي به . را انتخاب كنيد Bitmap>Colour>Mergeاز مسير  Mergeگزينه  -3
  .رنگ اصلي تبديل مي شود

    .س از يكپارچه سازي، رنگ فرعي از پالت رنگ هم حذف مي شودپ: توجه
  

 Bitmapريتصو يبرا Bitmapي د لبه يتول 3-2-3

ن خط با رنگ فرعي در اطراف اي . شود استفاده مي Bitmapك تصوير ي ) لبه(ك خط پيرامون ي  ن دستور براي ترسيماي  از
  : براي اينكار به صورت زير عمل كنيد .شود مي ترسيم ،هستند  ي كه داراي رنگ اصليهاي قسمت
  .روي رنگي كه مي خواهيد خطي روي لبه آن ترسيم شود، كليك كنيد تا به عنوان رنگ اصلي انتخاب شود -1
 .روي رنگي كه مي خواهيد خط لبه با آن ترسيم شود، كليك راست نماييد تا به عنوان رنگ فرعي انتخاب شود -2

 .در منوي اصلي انتخاب كنيد تا لبه مورد نظر توليد شود Bitmap>Coloursرا از مسير  Mark Edgeگزينه  -3
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      Colour Thinningدستور 4-2-3
 اهايي ب حاشيه )رنگ اصلي(اطراف ناحيه رنگي  حقيقتدر .شود رنگي استفاده مي هاي قسمتن دستور براي كاهش پهناي اي از

، Colour يا كركره از منوي، هاي اصلي و فرعي ر به عنوان رنگهاي موردنظ پس از انتخاب رنگ. شود رنگ فرعي جايگزين مي
  :براي انجام دستور به صورت زير عمل نماييد .را انتخاب نماييد …Thinگزينه 
  .شود، كليك كنيد تا به عنوان رنگ اصلي انتخاب شود پهناي آن كمروي رنگي كه مي خواهيد  -1
 .كليك راست نماييد تا به عنوان رنگ فرعي انتخاب شود شود،رنگ اصلي با آن الغر روي رنگي كه مي خواهيد  -2

 :گشوده مي شود  Thin Primary Colourمنوي. را انتخاب كنيد ...Thinگزينه  Bitmap>Coloursاز مسير  -3

  
  هاي رنگ اصلي پنجره مربوط به كاهش پهناي بخش:  3-5تصوير 

 
  .اييدگزينه موردنظر را انتخاب نم، Thin Primary Colourدر منوي  -4

از رنگ پيكسل  كي  كند كه فقط ايي ادامه پيدا ميفعاليت تا ج … Keep Processingدر صورت انتخاب  •
  .اصلي باقي بماند

 .شود تكرار مي، به تعداد دفعات خواسته شده در پنجره مربوطه كار اين  … Limit numberدر صورت انتخاب  •
عداد تعيين شده در حقيقت تعداد پيكسل هاي مورد نظر براي بنابراين ت. هر دفعه يك پيكسل تغيير رنگ مي يابد

   .تغيير رنگ است
  

    Colour Thickeningدستور  2-3- 5
در ن دو دستور اي  تفاوتدر واقع . داضافه مي كنبا رنگ فرعي نقاطي  رنگ اصليبا نواحي به ن دستور اي  ،برخالف دستور قبل

گشوده  Thicken Colourپنجره ن دستور اي  با انتخاب .باشد يماصلي قسمتهاي با رنگ به  )فرعي(رنگ سمت افزودن 
  :براي انجام دستور به صورت زير عمل نماييد. شود شود و تعداد مسيرهاي اضافه شدن حاشيه پرسيده مي مي

  .شود، كليك كنيد تا به عنوان رنگ اصلي انتخاب شود زيادروي رنگي كه مي خواهيد پهناي آن  -1
 .شود، كليك راست نماييد تا به عنوان رنگ فرعي انتخاب شود پهن ترخواهيد رنگ اصلي با آن روي رنگي كه مي  -2

 :گشوده مي شود  Thicken Colourمنوي. را انتخاب كنيد ...Thickenگزينه  Bitmap>Coloursاز مسير  -3

  
 Thicken colourپنجره : 3-6تصوير
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 .اي اضافه كردن به رنگ اصلي را انتخاب كنيدتعداد نقاط مورد نظر بر Number Of  Pixelsدر قسمت  -4

 .فعاليت انجام مي شود OKبا دكمه  -5

 .فعاليت متوقف و منو بسته مي شود Cancelبا دكمه  -6

  
در صورتيكه رنگ فرعي را با رنگ اصلي يكسان انتخاب كنيد، استفاده از اين دستور منجر به پهن شدن رنگ اصلي، با : توجه

 .رنگ خودش مي شود

  
  
  

  (Colour Linking) ها كردن رنگ متصل 3- 6-2

به اين ترتيب نقاط با رنگ فرعي به رنگ  .دنكمتصل  يبه رنگ اصل را فرعيك رنگ ي  دتوان يكاربر م، اتين عملاي  لهيوسه ب
  :براي انجام اين عمليات به صورت زير عمل كنيد. اصلي ديده مي شوند

  .يد تا به عنوان رنگ اصلي انتخاب شودروي رنگي كه مي خواهيد همرنگ آن شوند، كليك كن -1
 .روي رنگي كه مي خواهيد به رنگ اصلي درآيند، كليك راست نماييد تا به عنوان رنگ فرعي انتخاب شود -2

  . رنگ كليه نقاط به رنگ فرعي به رنگ اصلي تبديل مي شود. در پالت رنگ ها كليك كنيد  روي عالمت  -3

  
  . شوند ميده يد يهمه به رنگ اصل ، ها نك كردن رنگيپس از ل : 3-7ر يتصو

  
البته در صورتيكه رنگها بعد از اتصال به . اين عمليات فقط يك جلوه بصري است و امكان برگرداندن رنگها وجود دارد: توجه

  .منظور توليد اجزايي استفاده شده باشند، برگرداندن رنگ ها فعاليتهاي انجام شده را برنمي گرداند
  :ز اتصال به صورت زير عمل نماييدبراي خروج رنگها ا

  .روي رنگي كه مي خواهيد از اتصال خارج شود، كليك راست نماييد تا به عنوان رنگ فرعي انتخاب شود -1
از اتصال با آن خارج شود كليك كنيد تا به ) رنگ انتخاب شده به عنوان رنگ فرعي( روي رنگي كه بايد رنگ قبلي  -2

 . عنوان رنگ اصلي انتخاب شود

رنگ فرعي از اتصال با رنگ اصلي خارج مي شود و نقاط مربوطه به . در پالت رنگ ها كليك كنيد  عالمت  روي -3
  .رنگ فرعي ديده مي شوند
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 ها افزودن رنگ به جعبه رنگ 7-2-3

را به جعبه رنگ  يگريدهاي  رنگ )  آيكون( Add Coloursبا استفاده از دستور  توان مي دوبعديدر فضاي 
)Colour Palette ( پنجره ، دستورن اي با انتخاب .اضافه كرد Colour پنجره در  .شود گشوده ميColorl توان رنگ  يم

 كار اين براي .باشد يمBasic Color پنجرهت ز قسمانتخاب رنگ دلخواه ا ،روش اول .دو روش مجزا انتخاب كرد نظر را بهمورد
  . هم استفاده كرد Customتوان از قسمت  مي ،براي اضافه شدن رنگ .روي رنگ موردنظر كليك كنيد

رنگ  ،پنجرهكنار  نوار لغزانسپس به كمك  .يديروي محل تخميني رنگ موردنظر كليك نما، پنجرهدر قسمت سمت راست 
و  Hue ، Satهاي  توسط اعداد ارائه شده در محل تواند يم تر صورت دقيق هبات را يعملن اي كاربر .را به دقت تعيين كنيد

Lum هاي  رنگ ايRed، Green  وBlue تعيين كرد.  
  

  
  ها د به جعبه رنگيافزودن رنگ جد: 3-8ر يتصو

  
   . شود اضافه مي Customرنگ ساخته شده به قسمت  Add to Customكليد استفاده از با 

  . شود ميبه جعبه رنگ اضافه  نظرمورد  رنگ OKنهايتاً با فشردن دكمه 
  

  ) Custom colour palette(نگ اختصاصي جعبه ر ذخيره سازي  2-3- 8
 .ديره كنيذخ pal .*براي استفاده بعدي با پسوند  ديتوان يرام2D View جاد شده در فضاي اي  يجعبه رنگ اختصاص 

جعبه رنگ به طريق زير  ذخيره كردنبراي  .شده وجود دارد ذخيرهك نمونه ي  همچنين امكان جايگزيني جعبه رنگ جاري با
  : شود عمل مي

و نام  فايل را انتخاب كنيد يساز رهيذخمحل . را انتخاب كنيد Save Asگزينه  ، colourدر منوي  و از منوي اصلي
سپس  ، Colourيدرمنو Loadنهيگز از ديتوان يم زين جعبه رنگ موردنظر استفاده ازبراي جايگزين و  .نظر را وارد نمايدمورد

Open ديكن يفراخوان ل مربوطه رايو فا ديابيب عبه رنگ راج يساز رهيذخمحل  .دياستفاده كن را .  
  

 Bitmapيرايش تصاوير  و 3-3

توسط ابزارهاي ، ديتوان مي را اند افزار وارد شده و هم تصاويري كه از بيرونِ نرم ArtCAM Proهم تصاوير توليد شده در 
Bitmap  دستورات قسمت از  ريتصاو براي ويرايش .دهيدمورد ويرايش قرارBitmap Editing  شود مياستفاده .  
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  Bitmapريش تصاويرايدستورات و : 3-9ريتصو

 شكل و ،شود  يم خوانده  Paintو به نام  شود آميزي استفاده مي مانند قلم مو رنگ Bitmapش يرايو يهاابزاراز  يكي
رنگ نواحي مذكور به  ،موردنظروي نواحي و كشيدن ماوس ربا كليك كردن  .باشد ين مييتع و رييصورت قابل تغ هباندازه قلم مو 

از حالت ويرايش   vectorدر قسمت  ) است كه بيانگر حالت انتخاب بردار( با استفاده از كليد  .كند رنگ اصلي تغيير مي
Bitmap خارج شويد  .  

   . شود به شكل زير ديده مي) Brush Size( عالمت اندازه قلم مو Bitmapدر نوار ابزار 

  
  شكل قلم مو ن اندازه وييتع: 3-10ريتصو

  
. كند مي  تغيير  ) Square(به چهار گوش ) Circle(رهيدا شكل مقطع قلم مو از ،رهيشكل دا يبرروكليك كردن  با

 Brush(پنجره اندازه قلم مو ،با كليك كردن روي فلش .توان سايز قلم مو را تغيير داد مي نوار لغزانهمچنين با استفاده از 
Size ( توان خواص تعريف شده را تغيير داد كه مي شود يم باز .  
  

 
  ر خواص قلم موييپنجره تغ : 3-11ريتصو

  
 ) Selective Painting( آميزي انتخابي رنگ 1-3-3

به رنگ فرعي را با رنگ  نواحي دينتوا ن ابزار مياي  با .است Bitmapكي از ابزارهاي قوي و مفيد ويرايش تصاوير ي  ابزار اين
بسيار ، اند شده بيتركهاي ديگر  طور نامنظم و پراكنده با رنگه ب كه آميزي نواحي ن ابزار براي رنگاي . آميزي كرد رنگاصلي 

  . مناسب است
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نياز را هاي اصلي و فرعي مورد رنگ .شود دستور فعال مي، Assistantبرگه  Bitmap Editingدر قسمت  با كليد
 در اين. شود هاي فرعي به رنگ اصلي تبديل مي ن ماوس روي نواحي رنگ فقط رنگبا كليك كردن و كشيد .انتخاب نماييد

  . شود تبديل ميحالت ماوس به شكل 
  

  (Flood filling)پركردن  3- 3- 2

با قرار دادن نوك . تغيير مي كند شكل ماوس به اين صورت  Bitmap Editingدر قسمت  با استفاده از كليد 
تغيير رنگ با رسيدن به رنگ . رنگ آميزي مي شود (Primary)رنگي مورد نظر با رنگ اصلي غلطك و كليك ماوس، محوطه

  . ديگري غير از رنگ محوطه متوقف مي شود
  

  (Selective Flood filling )پركردن انتخابي  3-3- 3

اين دستور عملكرد . تغيير مي كند شكل ماوس به اين صورت  Bitmap Editingدر قسمت  با استفاده از كليد 
اين كار تا رسيدن به رنگ فرعي ادامه مي يابد و در . پر مي كند (Primary)به اين شرح است كه هر رنگي را با رنگ اصلي 

اين دستور براي توليد محوطه هاي تك رنگ در تصاوير وارد شده به نرم افزار كه رنگ هاي متعدد و . آنجا متوقف مي شود
  .است پراكنده اي دارند، بسيار مفيد

در اين تكنيك بردار اطراف قسمتهاي سه . به نام تك رنگ كردن حاشيه وجود دارد ArtCAM Proتكنيكي در : توجه
 2D)توليد مي شود، سپس با استفاده از دستور پركردن انتخابي كل اطراف مدل سه بعدي در فضاي دوبعدي  (Relief)بعدي 

view)  تك رنگ مي شودبا رنگي كه در مدل نيست، مثالً رنگ زرد ،.  
  

 Bitmapبزارهاي ترسيم درا 4-3-3

تصاوير  .در ترسيم و ويرايش تصاوير استفاده كرد تم يآ ن دواي  توان از مي خط  و  با استفاده از كليدهاي كشيدن
رسيم به رنگ ت Shiftداشتن كليد با فشرده نگه. شوند در حالت عادي با رنگ اصلي و ضخامت قلم موي انتخاب شده ترسيم مي

  . شود دوباره رنگ اصلي انتخاب مي Shiftبا برداشتن كليد و  شود رنگ فرعي تبديل مي
  

  Bitmapكپي و جابجائي اجزاي  3-3- 5

 ديتوان مي Fileدر نوار ابزار  )ل شكليك محدوده مستطي انتخاب يبه معنا( Selection Rectangle  با استفاده از كليد
دستورات  .ديننواحي انتخاب شده را جابجا ك Pasteو Copyس با استفاده از دستورات را انتخاب و سپ Bitmapنواحي 
Copy و Paste  افزار نرمدرArtCAM Pro  از قوانينWindows كنند تبعيت مي .  
  

 Vectorبه  Bitmapتبديل  6-3-3

روي حاشيه بيروني  ،افزار د نرمفرآين در اين .تبديل كرد  يبردار ريتصاورا به  Bitmapتوان تصاوير  مي ArtCAM Proدر 
خط بوجود آمده در اطراف كليه  ، در حين تبديل .سازد از جنس بردار مي ) Outline(ك خط مرزي ي ، نواحي به رنگ اصلي
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Pixel در  با فشردن كليد  .ستفاده واقع نخواهد شداخيلي مورد  د شدهيخط تول ،تيوضع در اين .ها ساخته خواهد شد
  . دشو مي باز  Vector from Bitmap پنجره ، Assistantدر برگه  Vector –Bitmapقسمت 

  

  
  يبردار ريبه تصاو Bitmapريل تصاويپنجره تبد: 12-3

  
  :دو گزينه قابل انتخاب هستند Methodدر قسمت 

Spline all points - هاي  منحني ،ن گزينه بين كليه نقاطاي  با انتخابBezier شود توليد مي .  
Keep lines Longer - ها تشكيل خطي با  كه پيكسل در صورتي .شود ك عدد از كاربر خواسته ميي ، ن گزينهاي  با انتخاب
در قسمت  .شود توليد مي Bezierن صورت منحنياي  غير در .كند ك تكه خط توليد ميي  افزار نرم، طول مقدار ارائه شده دهند

Tolerance ، حداكثر خطاي توليد منحنيPixel  شود ه  ميارائ .  
  

  Bitmapتوليد اشكال و احجام از  3- 7-3
  .توضيح داده خواهد شد Reliefكه در قسمت كار با  .شود استفاده مي Shape Editorكار از دستور ناي  براي
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4فصل   كار با بردارها
  
  مقدمه  1-4

د كه با استفاده از مجموعه دستورات و انواعي از تصاوير هستن ،اجزاي برداري، نيز توضيح داده شد انگونه كه قبالًهم
 ريت تصويفيكبدون تغيير در  ) Scaling(قابليت تغيير اندازه  ،خاصيت مهم اجزاي برداري .شوند هاي رياضي توليد مي فرمول

  . وابسته نيست ريت تصاويفيكحجم فايلهاي برداري به  ،ليدلبه همين  .باشد يم
  :شود منظور استفاده مي از فايلهاي برداري به دو ArtCAM Proدر
 كاري دوبعدي ماشين •

 كاري آنها ماشين و بعدي سهي ها مدلساخت  •

ويرايش آنها عالوه بر منوي اصلي  وجاد اي  دستورات . هستند ArtCAM Proبردارها دسته مهمي از اجزاي گرافيكي در 
Vector ابزارهاي  در نوار Vector وVector Editing  و نيزVector Merging همچنين در برگه  . اند جانده شدهگن

Assistant   هاي قسمتدر Vector Editing  ، Position Size Align  وGroup Merge Join Trim Vectors  نيز
  . اند همان دستورات ارائه شده

  
  انتخاب بردارها 2-4

  :تخاب بردارها به شرح زير هستندسه حالت ان. سه حالت اصلي براي انتخاب و ويرايش بردارها دارد ArtCAM Proنرم افزار 
   Selection Modeحالت انتخاب معمولي  •
  Transform Modeحالت انتخاب تغيير شكل  •
  Node Editing Modeحالت انتخاب تغيير در نقاط كنترلي  •

روي بردار خواهـد  انتخاب بردار در هريك از حالت هاي ذكر شده، امكاناتي را در اختيار شما به عنوان كاربر براي انجام تغييرات 
  .سطح اين امكانات متفاوت است و برخي امكانات در برخي حالت ها قابل استفاده نيستند. گذاشت

در صورتيكه . پس از انتخاب بردار در هر حالت، نقاط ابتدا و انتهاي بردار به ترتيب با نقطه هاي سبز و قرمز نشان داده مي شوند
در صورتي كه بردار باز باشد، ولي مقـدار عـدم   . با يك نقطه سبز رنگ مشخص مي شودبردار بسته باشد، محل نقطه بسته شدن 

  .اتصال خيلي كوچك باشد، محل عدم اتصال بردار با يك نقطه قرمز رنگ مشخص مي شود
  

   Selection Modeحالت انتخاب معمولي 
اي انتخاب بردار در اين حالت بـه سـادگي روي   بر. است ArtCAM Proاين ساده ترين و نوع پايه انتخاب بردارها در نرم افزار 

براي انجام عمليات سه بعدي سازي، جابجـايي  . بردار انتخاب شده در اين حال به ارغواني تغيير رنگ مي دهد. بردار كليك كنيد
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بـراي  . خاب شده باشدبايد بردار در اين حالت انت... هاي ساده و نيز انجام انواع عمليات ويرايشي مانند فيلت زدن، آفست، تريم و 
  :انتخاب بردار در اين حالت به شرخ زير عمل نماييد

  را انتخاب نماييد Selection Modeحالت  Vector Toolsدر قسمت  با كليك آيكون  -1
در اين حالت، بردار به شكل زير ديـده  . ، بردار مورد را با كليك روي آن انتخاب نماييد(2D view)در فضاي دوبعدي  -2

  :مي شود

  
 
در اين حال مي توانيد با كليك و نگهداشـتن  . تبديل مي شود با حركت نشانگر روي بردار، شكل نشانگر به صورت  -3

 . مي توانيد بردار را به طور آزاد جابجا كنيد  (Drag)و حركت دادن آن
ـ    Ctrlبا پايين نگه داشتن كليد : توجه -4 ردار اصـلي بـدون   هنگام حركت دادن بردار، يك كپي از آن جابجا مـي شـود و ب

  .تغيير باقي مي ماند
 .روي صفحه كليد كامپيوتر را فشار دهيد Escبراي خروج از اين حالت كليد  -5

  
چنـد  "بـراي اطـالع بيشـتر بـه قسـمت      . در اين حالت امكان پـذير اسـت    (Multi-selection)اضافه كردن انتخاب ها : توجه

  .مراجعه نماييد "انتخابي
  

  Transform Modeحالت انتخاب تغيير شكل 
و تغييـر    (Rotating)، چـرخش (Move)، جابجايي(Scaling)در اين حالت انتخاب مي توان روي بردار عمليات تغيير اندازه

  :براي ورود به اين حالت به شرح زير عمل نماييد. انجام داد (Shearing)فرم برشي 
در ايـن حالـت بـردار ارغـواني     . ن انتخاب كنيدبردارمورد نظر را با كليك كردن روي آ (2D view)در فضاي دوبعدي  -1

  .تغيير رنگ مي دهد
در . كليـك كنيـد   Assistantدر صفحه   Vector Toolsرا در قسمت  Transform Vectorsدستور  آيكون  -2

 :اين حال بردار به شكل زير ديده مي شود
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اعمال تغييـرات دقيقتـر   . يد استفاده كنيدبراي ايجاد تغيير شكل مي توانيد از نقاط مشكي و سفيد كه در شكل مي بين -3
بـراي اطـالع بيشـتر در ايـن خصـوص بـه       . انجام دهيد Transforming Vector(s)را با استفاده از امكانات صفحه 

 .در همين فصل مراجعه كنيد  Transforming Pageقسمت كار با 
  .دروي صفحه كليد كامپيوتر را فشار دهي Escبراي خروج از اين حالت كليد  -4

  
روي صفحه كليد كامپيوتر پس از انتخـاب معمـولي     Tفعال كردن اين حالت انتخاب، همچنين با استفاده ازفشردن كليد : توجه

  .بردار قابل انجام است
  

در صورت اسـتفاده از چنـد انتخـابي، كـل     . در اين حالت امكان پذير است  (Multi-selection)اضافه كردن انتخاب ها : توجه
  .مراجعه نماييد "چند انتخابي"براي اطالع بيشتر به قسمت . اهم تحت عمليات خواسته شده قرار مي گيرندبردار ها ب

  
  Node Editingحالت انتخاب تغيير در نقاط كنترلي 

موقعيـت نقـاط كنترلـي كـه در     . هسـتند  (Control Point)بردارها در واقع به صورت اجزاي اتصـال دهنـده نقـاط كنترلـي     
ArtCAM Pro حت عنوان تNode  ناميده مي شوند و نيز تعريف رفتار بردار بين دوNode    كـه درArtCAM Pro   تحـت

در اين حالت انتخاب، امكان ايجاد تغيير در موقعيت مكاني نقـاط  . خوانده مي شود شكل بردار را تعريف مي كنند Spanعنوان 
  .دو نقطه كنترلي وجود دارد كنترلي بردار و نيز تغيير در تعريف رفتار تكه هاي بردار بين
  :براي فعال كردن اين حالت انتخاب، به شرح زير عمل نماييد

در ايـن حالـت   . بردار مورد نظر براي تغيير را با كليك كردن روي آن انتخـاب نماييـد   (2D view)در فضاي دوبعدي  -1
  .بردار ارغواني تغيير رنگ مي دهد

هـاي بـردار    Spanنقـاط كنترلـي و   . را كليـك كنيـد   Assistantدر صفحه  Vector Tools در قسمت  آيكون  -2
 :بردار به صورت زير ديده مي شود. نمايش داده مي شوند

  
  

براي ايجاد تغيير شكل مي توانيد از امكانات منوي ويرايش بردار كه با اسـتفاده از كليـك راسـت روي بـرداري كـه در       -3
در  Node Editingاطالع بيشتر در اين خصوص به قسمت  براي. انتخاب شده استفاده كنيد  Node Editingحالت 

  .همين فصل مراجعه كنيد
  .روي صفحه كليد كامپيوتر را فشار دهيد Escبراي خروج از اين حالت كليد  -4

  
روي صفحه كليد كامپيوتر پس از انتخـاب معمـولي     Nفعال كردن اين حالت انتخاب، همچنين با استفاده ازفشردن كليد : توجه
  .قابل انجام استبردار 
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  . در اين حالت امكان پذير نيست  (Multi-selection)اضافه كردن انتخاب ها : توجه

  
  

   (Multi-Selection)چند انتخابي 
بـدين  . مي توان در حالت هاي انتخاب معمولي و تغيير شكل، انتخاب بردارها را به هم اضافه كرد ArtCAM Proدر نرم افزار 

  .مي توان روي دسته اي از بردارها انجام دادترتيب يك عمليات را 
  :به شرح زير عمل كنيد Multi-Selectionبراي ايجاد چند انتخابي يا 

در اين موقع بردار به صورت معمولي انتخاب شده است و رنگ آن به ارغواني تغيير يافتـه  . با كليك روي بردار، آنرا انتخاب كنيد
  .است
 .پايين نگه داريدروي صفحه كليد را   Shiftكليد 

در اين حالت رنگ هر دو بردار به ارغواني تغيير يافتـه اسـت و توسـط يـك     . بردار بعدي را با كليك كردن روي آن انتخاب كنيد
 .محصور شده اند (Bonding Box)مستطيل دربرگيرنده 

  . كنيددر صورت نياز، بردارهاي ديگر را هم مي توانيد با همين روش به انتخابهاي قبلي اضافه 
  

   
 توليد اشكال پايه 3-4

  :توليد كردبه عنوان اشكال ساده و پايه توان اشكال زير را  مي  ArtCAM Pro افزار نرمدر 
  
1-3-4 Poly line   

Poly line يا منحني   يا چند تكه خط  يك  ها اجزاي گرافيكي برداري شاملBezier طور اتوماتيك به هم  هكه ب باشند مي
هاي پشت سر هم روي صفحه  با كليك.  شود مي يكون  در فضاي دوبعدي  استفادهآ براي شروع ترسيم از .باشند متصل مي

  . شود توليد مي ،دوبعدي، چندخطي موردنظر
براي خاتمه توليد . شود توليد مي Bezierهاي جاي خط راست، منحنيه كليد سمت چپ ماوس، ب)  Drag(با كشيدن 

Poly line   كليد بر رويEsc  يا دكمه  ، روي صفحه كليدClose  در قسمتPoly line creation را كليك كنيد .  
Poly line  ايجاد كرد براي اينكار به صورت زير عمل نماييددقت  اتوان ب را مي:  

كليك كنيد تا دستور ترسيم  Assistantدر صفحه  Vector toolsرا در قسمت  Polylineدستور   آيكون  -1
 :صفحه زير گشوده مي شود .چند خطي شروع شود
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 .وارد كنيد Polyline Creartionصفحه  Next Pointمشخصات اولين نقطه چند خطي را در قسمت  -2

بنابراين . قابل تعريف است Next Pointنقطه مورد نظر، فقط با يكي از دسته اطالعات ذكر شده در قسمت : توجه -3
 .ديگر مي شودتغيير در يكي از رديفها  موجب تغيير در داده هاي 

 .كنيد تاييد نقطه ارائه شده را Addبا كليك دكمه  -4

 .در قسمت مياني صفحه اطالعات نقطه بعدي نشان داده مي شود -5

 . گذرانده شود Bezierشود تا از نقاط انتخاب شده منحني  موجب مي Draw Smooth Polylineانتخاب گزينه  -6

  .را روي صفحه كليد فشار دهيد Tabكليد  توانيد در حال توليد مي ploy lineيك   براي بستن -7

 .بسته مي شود  Create Ploylineصفحه  Closeبا كليد  -8

 سپس با استفاده از  .شوند با كليك كردن روي آن انتخاب مي ،توليد شده باشد قبالً Poly lineدر صورتيكه : توجه 
را به نقطه  آن Poly lineبا كشيدن نقطه پاياني  توان در اين حال مي. شوند آماده ويرايش مي Poly lineنقاط كنترلي 

  . شروع متصل نمود
  

  مستطيل 2-3-4

همچنين مي توانيد در حال . يك مستطيل را به صورت برداري ترسيم كنيد  ArtCAM Proشما مي توانيد در نرم افزار 
را تغيير  آنشخصات م ،پس از انتخاب كردنتوان  پس از توليد مستطيل، براي ويرايش آن مي. توليد گوشه هاي آنرا گرد نماييد

  :براي توليد مستطيل به صورت زير عمل نماييد. داد
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 دستور  Assistantدر صفحه  Vector Toolsدر قسمت  ، با كليك آيكون (2D View)در فضاي دوبعدي  -1
Create Rectangle صفحه . را آغاز نماييدRectangle Creation گشوده مي شود: 

  

  
 
را براي ترسيم مربع  Squareگزينه . انتخاب نماييد را با استفاده از  Rectangleيا  Squareزينه هاي يكي از گ -2

 .را براي ترسيم مستطيل انتخاب كنيد  Rectangleو گزينه  

 .تعيين كنيد Heightرا در قسمت ) ها Yدر راستاي محور (ارتفاع شكل  -3

 .تعيين كنيد Weightرا در قسمت ) هاXدر راستاي محور (پهناي شكل  -4

در اين صورت شعاع گردي نوك شكل را در قسمت . در صورت نياز مي توانيد گوشه هاي شكل را گرد كنيد -5
Corner Radii در صورت انتخاب گزينه  .وارد كنيدInver Corners  گرديهاي گوشه ها به صورت برعكس توليد

 .مي شوند

 :نماييدنقطه مركز شكل را به يكي از دو طريق زير تعيين  -6

  Centre Point's X and Yنقطه مركز شكل در قسمت هاي  Yو  Xمعرفي مختصات  •
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در اين حالت مختصات . و كليك در موقعيت مورد نظر (2D View)حركت دادن نشانگر روي صفحه دوبعدي  •
  .درج مي شوند Centre Point's X and Yنقطه كليك شده در قسمتهاي 

، شكل را به صورت چرخيده ترسيم  Angleمقدار چرخش مورد نظر در قسمت در صورت نياز مي توانيد با درج  -7
 .كنيد

  .درج مقادير مثبت شكل را در جهت ساعتگرد مي چرخاند •
 .ير منفي شكل در جهت پادساعتگرد مي چرخاندددرج مقا •

 
 . را براي ديدن شكل قبل از تاييد نهايي توليد آن ، كليك كنيد Previewدكمه  -8

 Createرا كليك نماييد، شكل مورد نظر ترسيم مي شود و در همان صفحه  Create در صورتيكه دكمه -9
Rectangle در صورتيكه بخواهيد پس از ترسيم شكل به صفحه . باقي خواهيد ماندAssistant  برگرديد، روي

 .كليك راست نماييد Createدكمه 

، نشانگر را روي صفحه 2كنيد، پس از مورد  در صورتيكه بخواهيد به طور تخميني يك شكل مستطيل يا مربع توليد -10
روي هر نقطه در فضاي دو بعدي كليك و . تبديل شده است نشانگر در اين حال به شكل . دوبعدي حركت دهيد

Drag شكل ساخته شده در اين دستور به صورت زير ديده مي شود كه با . كنيد، تا شكل مورد نظر ساخته شود
اين كار قبل از كليك دكمه . داده شده مي توانيد اندازه هاي آن را تغيير دهيد كردن نقاط نشان Dragكليك و 
Create امكانپذير است.  

 
  
 دايره  3-3-4

به صورت زير  براي ترسيم دايره. يك دايره را به صورت برداري ترسيم كنيد  ArtCAM Proشما مي توانيد در نرم افزار 
  :عمل كنيد

 دستور  Assistantدر صفحه  Vector Toolsدر قسمت  ا كليك آيكون ، ب(2D View)در فضاي دوبعدي  -1
Create circle  صفحه . را آغاز نماييدCircle Creation گشوده مي شود: 
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 :نقطه مركز دايره را به يكي از دو طريق زير تعيين نماييد -2

  Circle Center's  X and Yنقطه مركز دايره در قسمت هاي  Yو  Xمعرفي مختصات  •
در اين حالت مختصات . و كليك در موقعيت مورد نظر (2D View)حركت دادن نشانگر روي صفحه دوبعدي  •

  .درج مي شوند Circle Center's X and Yنقطه كليك شده در قسمتهاي 
گزينه . انتخاب نماييد را با استفاده از  Diameterيا  Radiusيكي از گزينه هاي  Circle Sizeدر قسمت  -3

Radius ا براي تعيين مقدار شعاع دايره و گزينه  رDiameter را براي تعيين مقدار قطر دايره انتخاب كنيد. 

براي . شود توليد مي Bezier هاي نوع Spanبا  ت چهار قوسردايره به صو Create with arcsبا انتخاب گزينه  -4
 .مراجعه كنيد Node Editingهاي يك بردار، به قسمت ويرايش بردارها، بخش  Spanاطالع بيشتر در خصوص 

 . را براي ديدن شكل قبل از تاييد نهايي توليد آن ، كليك كنيد Previewدكمه  -5

 Create circleرا كليك نماييد، دايره مورد نظر ترسيم مي شود و در همان صفحه  Createدر صورتيكه دكمه  -6
 Createبرگرديد، روي دكمه  Assistantدر صورتيكه بخواهيد پس از ترسيم شكل به صفحه . باقي خواهيد ماند

 .كليك راست نماييد

، نشانگر را روي صفحه دوبعدي حركت 2در صورتيكه بخواهيد به طور تخميني يك شكل دايره توليد كنيد، در مورد  -7
كنيد، تا  Dragروي هر نقطه در فضاي دو بعدي كليك و . تبديل شده است نشانگر در اين حال به شكل . دهيد

شكل . دايره در قسمتهاي مربوطه درج مي شوند) يا قطر(مختصات مركز و مقدار شعاع. د نظر ساخته شودشكل مور
كردن نقاط نشان داده شده مي توانيد  Dragساخته شده در اين دستور به صورت زير ديده مي شود كه با كليك و 

  .پذير استامكان Createاين كار قبل از كليك دكمه . اندازه هاي آن را تغيير دهيد
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  بيضي 4-3-4

بيضي با تعيين نقطه مركز، قوس . يك بيضي را به صورت برداري ترسيم كنيد  ArtCAM Proشما مي توانيد در نرم افزار 
بيضي به صورت زير عمل براي ترسيم .  باشد يم ميظزاويه آن نسبت به افق نيز قابل تن. شود كوچك و قوس بزرگ توليد مي

  :كنيد

 دستور  Assistantدر صفحه  Vector Toolsدر قسمت  ، با كليك آيكون (2D View)عدي در فضاي دوب -1
Create Ellipseصفحه . را آغاز نماييدEllipse Creation گشوده مي شود: 

  
 
 :نقطه مركز بيضي را به يكي از دو طريق زير تعيين نماييد -2

  Start  Point's  X and Yنقطه مركز بيضي در قسمت هاي  Yو  Xمعرفي مختصات  •
در اين حالت مختصات . و كليك در موقعيت مورد نظر (2D View)حركت دادن نشانگر روي صفحه دوبعدي  •

  .درج مي شوند Start Point's X and Yنقطه كليك شده در قسمتهاي 
  .تعيين كنيد Heightرا در قسمت ) ها Yدر راستاي محور (ارتفاع بيضي  -3
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 .تعيين كنيد Weightرا در قسمت ) اهXدر راستاي محور (پهناي بيضي  -4

 .، شكل را به صورت چرخيده ترسيم كنيد Angleدر صورت نياز مي توانيد با درج مقدار چرخش مورد نظر در قسمت  -5

  .درج مقادير مثبت شكل را در جهت ساعتگرد مي چرخاند •
 .درج مقادير منفي شكل در جهت پادساعتگرد مي چرخاند •

  . شكل قبل از تاييد نهايي توليد آن ، كليك كنيد را براي ديدن Previewدكمه  -6
 Create Circleرا كليك نماييد، شكل مورد نظر ترسيم مي شود و در همان صفحه  Createدر صورتيكه دكمه  -7

 Createبرگرديد، روي دكمه  Assistantدر صورتيكه بخواهيد پس از ترسيم شكل به صفحه . باقي خواهيد ماند
 .كليك راست نماييد

، نشانگر را روي صفحه دوبعدي حركت 2ر صورتيكه بخواهيد به طور تخميني يك شكل بيضي توليد كنيد، در مورد د -8
كنيد، تا  Dragروي هر نقطه در فضاي دو بعدي كليك و . تبديل شده است نشانگر در اين حال به شكل . دهيد

كردن  Dragر ديده مي شود كه با كليك و شكل ساخته شده در اين دستور به صورت زي. شكل مورد نظر ساخته شود
 .امكانپذير است Createاين كار قبل از كليك دكمه . نقاط نشان داده شده مي توانيد اندازه هاي آن را تغيير دهيد

. توان مقادير را تغيير داد شود كه مي به شكل زير تبديل مي Edit Ellipseراست و انتخاب گزينه و كليك بيضي با انتخاب 
  .مراجعه كنيد Node Editingي اطالع بيشتر در خصوص امكانات ويرايشي، به قسمت انتخاب بردارها، بخش برا

  
 

  چند ضلعي 3-4- 5

براي ترسيم . يك چند ضلعي را البته منتظم، به صورت برداري ترسيم كنيد  ArtCAM Proشما مي توانيد در نرم افزار 
چندضلعي به صورت براي ترسيم . توان زاويه نسبت به افق را هم تعيين كرد ع مي، عالوه بر تعداد اضالPolygonيا   چندضلعي

  :زير عمل كنيد

 دستور  Assistantدر صفحه  Vector Toolsدر قسمت  ، با كليك آيكون (2D View)در فضاي دوبعدي  -1
Create polygonصفحه . را آغاز نماييدPolygon Creation گشوده مي شود:  
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 .تعداد اضالع چند ضلعي را تعيين كنيد Settings' No. of Sides  در قسمت  -2

 .با تعيين عدد سه يك مثلث توليد مي شود .نمي تواند باشد 3تعداد اضالع چند ضلعي كمتر از : توجه 

  
، شكل را به صورت  Settings' Angleدر صورت نياز مي توانيد با درج مقدار چرخش مورد نظر در قسمت  -3

 .نيدچرخيده ترسيم ك

  .درج مقادير مثبت چند ضلعي را در جهت ساعتگرد مي چرخاند •
 .درج مقادير منفي چند ضلعي در جهت پادساعتگرد مي چرخاند •

 
 :نقطه مركز چندضلعي را به يكي از دو طريق زير تعيين نماييد -4

 Polygon Centers  X and Yنقطه مركز چندضلعي در قسمت هاي  Yو  Xمعرفي مختصات  •

در اين حالت مختصات . و كليك در موقعيت مورد نظر (2D View)شانگر روي صفحه دوبعدي حركت دادن ن •
 .درج مي شوند Polygon Centers  X and Yنقطه كليك شده در قسمتهاي 

 
 .تعيين كنيد Geometry's Radiusقسمت شعاع چندضلعي را در  -5

 .كليك كنيدرا براي ديدن شكل قبل از تاييد نهايي توليد آن ،  Previewدكمه  -6

 Polygonرا كليك نماييد، شكل مورد نظر ترسيم مي شود و در همان صفحه  Createدر صورتيكه دكمه  -7
Creation در صورتيكه بخواهيد پس از ترسيم شكل به صفحه . باقي خواهيد ماندAssistant  برگرديد، روي

 .كليك راست نماييد Createدكمه 
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، نشانگر را روي صفحه دوبعدي 2ك شكل چندضلعي توليد كنيد، در مورد در صورتيكه بخواهيد به طور تخميني ي -8
 Dragروي هر نقطه در فضاي دو بعدي كليك و . تبديل شده است نشانگر در اين حال به شكل . حركت دهيد

شكل ساخته شده در اين دستور به صورت زير ديده مي شود كه با كليك و . كنيد، تا شكل مورد نظر ساخته شود
Drag اين كار قبل از كليك دكمه . كردن نقاط نشان داده شده مي توانيد اندازه هاي آن را تغيير دهيدCreate 

  .امكانپذير است
  

توان مقادير را  شود كه مي به شكل زير تبديل مي Edit Polygonراست و انتخاب گزينه با انتخاب چند ضلعي و كليك 
  .مراجعه كنيد Node Editingانات ويرايشي، به قسمت انتخاب بردارها، بخش براي اطالع بيشتر در خصوص امك. تغيير داد

 
  

  ستاره 6-3-4

براي توليد ستاره، به صورت زير عمل  .هاي ستاره و زاويه آن نسبت به افق را تعيين كرد توان گوشه دستور هم مي در اين
  :نماييد

 دستور  Assistantدر صفحه  Vector Toolsدر قسمت  ، با كليك آيكون (2D View)در فضاي دوبعدي  -1
Create starصفحه . را آغاز نماييدStar Creation گشوده مي شود:  
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 .ستاره را تعيين كنيدگوشه هاي تعداد  Settings' No. of  Points  در قسمت  -2

   .نمي تواند باشد 3ستاره كمتر از گوشه هاي تعداد : توجه 
 .، شكل را به صورت چرخيده ترسيم كنيد Angleدر قسمت قدار چرخش، ياز مي توانيد با درج مدر صورت ن -3

  .را در جهت ساعتگرد مي چرخاند ستارهدرج مقادير مثبت  •
 .در جهت پادساعتگرد مي چرخاند ستارهدرج مقادير منفي  •

 
 :را به يكي از دو طريق زير تعيين نماييد ستارهنقطه مركز  -4

 Yو  Xدر قسمت هاي  ستارهنقطه مركز  Yو  Xمعرفي مختصات ،  Star Centreدر قسمت  •

مختصات در اين حالت . و كليك در موقعيت مورد نظر (2D View)حركت دادن نشانگر روي صفحه دوبعدي  •
 .درج مي شوند Yو  Xنقطه كليك شده در قسمتهاي 

 
نوك گوشه ها مي اين مقدار مربوط به  .تعيين كنيد Radius of First Points قسمت را در  بزرگتر ستارهشعاع  -5

 .باشد

اين مقدار مربوط به داخل گوشه . تعيين كنيد Radius of Second Points قسمت شعاع كوچكتر ستاره را در  -6
 .ها مي باشد

 .را براي ديدن شكل قبل از تاييد نهايي توليد آن ، كليك كنيد Previewدكمه  -7
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 Star Creationمي شود و در همان صفحه  را كليك نماييد، شكل مورد نظر ترسيم Createدر صورتيكه دكمه  -8
 Createبرگرديد، روي دكمه  Assistantدر صورتيكه بخواهيد پس از ترسيم شكل به صفحه . باقي خواهيد ماند

 .كليك راست نماييد

، نشانگر را روي صفحه دوبعدي حركت 2توليد كنيد، در مورد  ستارهدر صورتيكه بخواهيد به طور تخميني يك شكل  -9
با . كنيد Dragروي هر نقطه در فضاي دو بعدي كليك و . تبديل شده است نشانگر در اين حال به شكل  .دهيد

نشانگر را حركت دهيد و مكان بعدي براي تعيين نقطه دوم . كليك بعدي نقطه نوك گوشه هاي ستاره تعيين مي شود
 Dragزير ديده مي شود كه با كليك و  شكل ساخته شده در اين دستور به صورت .گوشه هاي ستاره را تعيين كنيد

امكانپذير  Createاين كار قبل از كليك دكمه . كردن نقاط نشان داده شده مي توانيد اندازه هاي آن را تغيير دهيد
  .است

  
. توان مقادير را تغيير داد شود كه مي به شكل زير تبديل مي Edit Starراست و انتخاب گزينه و كليك  ستارهبا انتخاب 

  .مراجعه كنيد Node Editingراي اطالع بيشتر در خصوص امكانات ويرايشي، به قسمت انتخاب بردارها، بخش ب

 
  

  قوس 4- 7-3

در تمام روشها توليد قوس با تعريف سه . توان استفاده نمود متفاوتي را به شرح زير مي هاي روش Arcا ي  براي توليد قوس
  :براي ترسيم قوس به شرح زير هستند ArtCAM Proتفاده در نرم افزار روشهاي مورد اس . پذير است نقطه امكان
  نقطه پايان  -نقطه شروع -نقطه مركز •
  ك نقطه روي قوسي –نقطه پايان  -نقطه شروع •
 شعاع -نقطه پايان -نقطه شروع •

  :براي ترسيم قوس به صورت زير عمل كنيد

 Arcكليك كنيد تا صفحه  Assistantدر صفحه  Vector Toolsرا از قسمت   Arcدستور  آيكون  -1
Creation گشوده شود.  

 :يكي از سه روش ارائه شده را انتخاب كنيد Arc typeدر قسمت  -2

به ترتيب مشخصات نقطه مركز، نقطه شروع و نقطه پايان قوس را اخذ و قوس  Centre - Start – Endگزينه  •
  .را ترسيم مي كند

شخصات نقطه شروع، نقطه پايان و يك نقطه كه قوس از آن گذر به ترتيب م Start - End - Point Onگزينه  •
  .مي كند را اخذ و قوس را ترسيم مي كند
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به ترتيب مشخصات نقطه شروع، نقطه پايان و شعاع قوس را اخذ و قوس را   Start - End – Radiusگزينه  •
وانيد با انتخاب آن ترسيم فعال مي شود كه مي ت Clockwiseبا انتخاب اين گزينه ، گزينه  .ترسيم مي كند

  .قوس را به صورت ساعتگرد انجام دهيد
حركت  2D Viewرا انتخاب كرده باشيد، نشانگر را روي صفحه دو بعدي  Centre - Start – Endاگر گزينه  -3

با اولين كليك . ديده مي شود Centre Pointمختصات محل نشانگر، در . ديده مي شود نشانگر به صورت . دهيد
دومين و سومين كليك به ترتيب، نقاط ابتدا و انتهاي قوس را تعيين  .ت نقطه مركز قوس را انتخاب مي كنيدمختصا

 .مي كنند

. همين صفحه تعيين كنيد Editدر قسمت  Yو  Xمي توانيد مختصات مورد نظر خود را به دقت در قسمت هاي : توجه
  . كليك كنيد تا اعداد درج شده، تاييد شوند Previewدكمه 

حركت  2D Viewرا انتخاب كرده باشيد، نشانگر را روي صفحه دو بعدي  Start - End - Point Onاگر گزينه  -4
با اولين كليك . ديده مي شود Start Pointمختصات محل نشانگر، در . ديده مي شود نشانگر به صورت . دهيد

قوس را  نقطه اي رويو  نتهاترتيب، نقاط ا دومين و سومين كليك به. قوس را انتخاب مي كنيد شروعمختصات نقطه 
 .تعيين مي كنند

. همين صفحه تعيين كنيد Editدر قسمت  Yو  Xمي توانيد مختصات مورد نظر خود را به دقت در قسمت هاي : توجه
  . كليك كنيد تا اعداد درج شده، تاييد شوند Previewدكمه 

حركت  2D Viewشيد، نشانگر را روي صفحه دو بعدي را انتخاب كرده با Start - End - Radiusاگر گزينه  -5
با اولين كليك . ديده مي شود Start Pointمختصات محل نشانگر، در . ديده مي شود نشانگر به صورت . دهيد

دومين و سومين كليك به ترتيب، نقاط انتها و شعاع قوس را تعيين . مختصات نقطه شروع قوس را انتخاب مي كنيد
 .مي كنند

. همين صفحه تعيين كنيد Editدر قسمت  Yو  Xمي توانيد مختصات مورد نظر خود را به دقت در قسمت هاي  :توجه
  .كليك كنيد تا اعداد درج شده، تاييد شوند Previewدكمه 
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ترسيم قوس تكميل مي شود و در همان صفحه باقي مي مانيد تا قوس ديگري را ترسيم  Createبا كليك دكمه  -6

 .كنيد

 .صفحه بسته مي شود Closeدكمه  با كليك -7

 .پس از انتخاب قوس، كليك راست كنيد. قوس ترسيم شده مي توانيد آنرا ويرايش كنيدبا انتخاب  -8

  . تغيير را اعمال كرد توان پس از انتخاب آن و كليك  براي ويرايش قوس مي.  را انتخاب كنيد Edit Arcگزينه  -9
  
  
  

  بردارها  ويرايش 4-4
مي توانيد هريك از حالت هاي توضيح داده شده را روي بردار  .ديكنآن را انتخاب  د ينتوا ي بردار ميبا كليك كردن رو

وابسته به حالت انتخاب امكانات . براي ويرايش آن روبي بردار كليك راست كنيد تا منوي بردار نمايش داده شود. اعمال كنيد
  انتخاب به قسمت انتخاب بردارها در ابتداي همين فصل مراجعه نماييد براي اطالع بيشتر از حالت هاي. منو متفاوت خواهد بود
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  ك برداري هاي Spanويرايش  4- 5
افزار در  خطوطي به منظور شناسايي جهت و بزرگي مماس بر منحني در آن نقطه توسط نرم، در محل نقاط كنترل بردار

ناميده  Spanكه اصطالحاّ ، به جهت و بزرگي خطوط مذبور استشكل بردار در نقاط كنترلي وابسته  .گيرد مي كاربر قرار اختيار
 و ) Arc(قوسي ، ) Liner(خطي  :ن سه نوع عبارتند ازاي . وجود دارد ArtCAM Proدر  Spanسه نوع  .شوند مي

   .)Bezier(منحني

كنترل ويرايش به  كليد سپس بايد با استفاده از . كنيم را انتخاب مي آن، براي ويرايش بردار با كليك كردن روي بردار
رنگ نقاط انتخاب شده به رنگ زرشكي  . ا با هم انتخاب نمودي  تك توان نقاط را تك حال مي در اين. نقاط مذكور منتقل گردد

گشوده  Vector Editing پنجره ، است  صورت بهبا كليك راست روي منحني در نواحي كه شكل ماوس  .شود تبديل مي
ا حذف نقطه موجود را انجام ي  هاي ديگري از قبيل افزودن ا ويرايشي  و ديهرا تغيير د Span ديتوان مي هپنجر در اين .شود مي
به صورت زير عمل  Convert To lineگزينه . شود استفاده مي Convert toهاي  از گزينه Spanبراي تغيير در . ديهد

  :كند مي
  

  
  :دكن به صورت زير عمل مي Convert to Bezierگزينه 

  
  . كنيد را در تصوير زير مالحظه مي Convert to arcتاثير گزينه 
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    Splining يمنحن 6-4
Splineها گونه منحنيناي  خصوصيت بارز .شوند ها هستند كه در گرافيك برداري استفاده مي از منحني ي ديگرا ها نمونه، 

را  آن د ينتوا مي ArtCAM Proچند خطي در  پس از ترسيم .مماس بودن منحني در كليه نقاط كنترلي منحني است
  :نماييد ن تبديل را در تصوير زير مالحظه مياي  اي از نمونه. دينتبديل ك Splineبه

  

  
  

Spline بنابراين شروع كار با انتخاب نقاط كنترلي  .شود روي نقاط كنترلي تعريف مي)Nodes ( شود چند خطي انجام مي. 
ا ي  Shiftپس با استفاده از كليد  . به نقاط منتقل كنيد** ل ويرايش را با استفاده از كليدكنتر، پس از انتخاب چند خطي

 .خواهد شد Splineكل بردار تبديل به  ،صورتيكه نقطه انتخاب نشود در. نقاط موردنظر را انتخاب كنيد، اي انتخاب چند گزينه

 افزار نرمن انتخاب قسمت چپ اي  با .انتخاب كرد Assistant ه را از برگ توان كليد  مي، Splineبراي انجام عمل تبديل به 
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در قسمت  .دينبرخي متغيرها را تعيين ك دينتوا صفحه مي در اين طبق معمول. خواهد شد Splineتبديل به صفحه 
Information ،دهمچنين تعدا اطالعاتي در خصوص بردار انتخاب از قبيل تعداد و Span ها به تفكيكSpanهاي خطي، 

  . ارائه شده است Bezierومنحني  ) Arc(قوسي 
قطعات ( هاي خطيSpanنظر باشد تا در صورتيكه در ،شود داده مي Splineدقت ساخت منحني  Toleranceدر قسمت 

و اندازه  شود ميانتخاب  Preserve Straight Spansگزينه  ،نشوند Splineتا اندازه طولي مشخص تبديل به ) بردار
 Ignore Straightن صورت با انتخاب گزينه اي در غير. شود ارائه مي Keep Lines Longer thanسمت در ق موردنظر
Spans  كليه قطعات خطي و قوسي به منحنيBezier شوند تبديل مي .  

با كليك راست  ، توان پس از انتقال كنترل ويرايش به نقاط و انتخاب نقاط موردنظر مي عالوه بر استفاده از كليد 
  . را انتخاب كرد  Spline vectorاوس گزينهم

به برگه  Closeبا دكمه  .كليك كنيد  Splineكليدبر روي  ،موردنظرهاي  پس از انتخاب گزينه Splineنهايتاً در صفحه 
Assistant تبديل بردارها به  .شويد برگشت داده ميSpline از دقت زياد به هنگام توليد  را كاربرPoly Line ندك معاف مي. 

و توليد برنامه  Reliefنتيجه بهتري را هنگام ساخت  ،شود تري ساخته مي با قطعات كمتر و صاف Splineاز سوي ديگر چون 
  . كند كاري ارائه مي ماشين
  

 Pasteو Copyات يعمل 7-4

 . دينك Pasteو Copy را اجزاي برداري ديتوان مي، Assistantبرگه Fileدر قسمت  و   هاي با استفاده از دكمه

  . دهيدانجام  با استفاده از دكمه Rotate/Block copyصورت  هعمل مذكور را ب ديتوان ن روش مياي عالوه بر
  

   Block Copyات يعمل 4- 8
  :كرد يصورت الگو كپ ها چند جزء را بي كي توان مي ن فراينداي با استفاده از

هاي ارائه شده  پارامتر ها و با استفاده از دكمه. ليك كنيدرا ك كن يآ سپس. نظر را انتخاب كنيداجزاي برداري مورد
فاصله داده شده به صورت فاصله دو  ، Distance are offsetsدر صورت انتخاب گزينه. جاد كنيداي  را موردنظرتوانيد شكل  مي

  . شود نقطه محاضي از شكل فرضي مي
  

  
  

  . بين دو شكل لحاظ خواهد شد ترين فاصله نزديك،  Distance are gapsدر صورت انتخاب 
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 Number of Rowsدر قسمت . دهند نشان مي YوX ها را در راستاهاي  اندازه Y offset و  X offsetهاي  گزينه
انتخاب   Distance are gapsاگر گزينه  .شود ها درج مي تعداد ستون Number of columnsها و در قسمت تعداد سطر
. شوند تعريف مي Yو X يدر راستا ) Gap(به معني كمترين فاصله  Y copy  و X copyورت ها به ص اندازه ،شده باشد

  :شود هاي زير انتخاب ميهت انجام كپي با استفاده از كليدج

  از راست به چپ 

  از چپ به راست 

     از باال به پايين

     از پايين به باال
  . را كليك كنيد closeكليد ، براي خروج از منو .شود عمل كپي انجام مي  Applyبا استفاده از كليد 

  
     Rotate Copyدستور 1-8-4

  . دينما يره ارائه مير دايك مسي يرو و بر يصورت چرخش هرا ب  Block copyم دستور يهمان مفاه Rotate Copyدستور 

  

 يهاپارامتر Rotateنه يگز با انتخاب Block and rotate copyدر دستور . شود يدستور اجرا م   ن كيآ با انتخاب
  . شود يره ميك داي  يرو چرخش داده شده بر رياز تصاو يا مجموعهل به يدستور تبد

  :ر استين دستور به شرح زاي  يها نهيگز
Rotation Centre X و Rotation Centre Y  مختصاتX  وY ن ييدو قسمت تع در اينچرخش  ينقطه مبنا

   . شوند يم
Pick centre with Mouse- شود يك ماوس انجام ميچرخش با استفاده از كل يانتخاب نقطه مبنا .  

Incremental -  ن هر دو جزء به اندازه عدد درج شده در قسمت يكه ب آن است ينه به معنين گزاي انتخابDegree 
 . فاصله وجود داشته باشد

Total - استن شده ييه تعيدادن اجزا در زاو يجا ينه به معنين گزاي انتخاب .  
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Degree - شود يقسمت داده م در اينه چرخش يزاو .  
Number of Objects – شود ين مييقسمت تع در ايند شده يتول يتعداد اجزا .  

  

  
 Block and rotate copyدستور يها نهيگز : 4-1ريتصو

  
  . ديرا بزن Closeد يكل، خروج از منو يبرا. شود يدستور اجرا م Applyد يتاً با كلينها
  

 (Offseting) يمواز يبردار يساخت اجزا 9-4

ر دستو در اين .ديند كيتوليساخته شده قبل يبا اجزا) Offset(  يمواز يبردار يزاجا ديتوان يم  ن كيآ با استفاده از
  :ن شوندييد تعير بايز يها نهيگز

Offset distance -  فاصلهOffset شود ين مييقسمت تع در اين .  
Offset direction -  قسمت جهت  ايندرoffset  ر باشدينه زياز سه گز يكي  تواند يشود و م يمشخص م:  
Outward/Right - شود يباز انجام م يا سمت راست اجزاي  بسته يرون اجزايآفست به سمت ب .  

Onward/Left - شود يباز انجام م يا سمت چپ اجزاي  بسته يآفست به سمت داخل اجزا .  
Both sides -  شود ميجاد اي جزء يسوآفست در هر دو .  

  

  
  Offset direction  هاي نهيگز : 4-2ريتصو

  
Offset corners - تواند باشد ير مينه زياز سه گز يكي  شود و ين مييها تع د شده در گوشهيقسمت رفتار جزء تول در اين:  
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Radiused – شوند يمعادل فاصله آفست گرد م يها با شعاع گوشه، نهين گزاي  با انتخاب .  
Chamfered- فاصله گوشه تا پخ معادل اندازه آفست است .خورند يها پخ م گوشه ،نهين گزاي  با انتخاب .  

Sharp - ز خواهند بوديها ت گوشه، نهين گزاي با انتخاب .  
Delete original - ه خواهد شدينه موجب حذف بردار اولين گزاي  انتخاب .  

  . ات استيدهنده انجام عمل كه نشانشود  يش داده مينما offsetting countersپنجره ، د اجزاين توليدر ح
  

  
  Offsetting countersپنجره  : 4-3ريتصو

 
   Filletدستور 4- 10

ك بردار ي بايد ،  پس از انتخاب دستور با كليد . شود ياستفاده م يبردارك جز ي هاي ن دستور براي گرد كردن گوشهاي  از
  :نه اصلي استدستور شامل دو گزي .انتخاب شود

Insert Fillet  با انتخاب  .شود ها مي افزار آماده گرد كردن گوشه نرم، ك عدد در محل مربوطهي ن گزينه و درجاي انتخاببا
  :شود كردن انجام مي عمليات گرد ) Node(هر نقطه گوشه

  
  :شود ر دوم انجام ميگرد كردن پس از انتخاب بردا، ك تكه گوشه نداشته باشدي صورت هدر شرايطي كه بردار ب
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Trim Line to /Extend - ن گزينه اي با انتخاب ،توان به صورت شعاع صفر تعريف كرد نكه گوشه تيز را مياي  با توجه به
  . شود رسند و بردار بسته مي قطعات بردار به هم مي

  

  
 

Trim Vector to Intersections    11-4 دستور   

شود در صورتيكه  ك بردار استفاده ميي  از براي بريدن و حذف كردن قطعات 1 ،شود ل ميفعا كن يآ ن دستور كه بااي  از
شكل  ،ي دستور با كليك كردن دكمه .شود كامل حذف مي طور بهبردار ، بردار موردنظر با برداري ديگر تقاطع نداشته باشد

وقتي شكل نشانگر تبديل به  .ر حركت دهيدمختلف بردا هاي قسمتنشانگر را روي . كند تغيير مي ن صورت اي نشانگر به
  . شود تقاطع با اجزاي ديگر حذف مي هاي قطعه بردار تا محل، با كليك، گرديد

  
  Warp Vectorدستور  12-4

نوع خاصي از تصوير كردن است كه طي  Wrap. شود استفاده مي Reliefك بردار روي ي  كردن Wrapن دستور براي اي  از

دستور قابل  در اين سه گزينه. شود دستور شروع مي  كن يآ با كليك .شود خوابانيده مي Reliefي آن بردار روي انحنا
  :انتخاب هستند

• Radial 
• Cylindrical X 
• Cylindrical Y 

  . شود صورت دكارتي اعالم مي هب Wrappingنقطه مبناي عمليات  ،   Wrap originدر قسمت 
بردار اوليه حفظ  ، انتخاب شده باشد Keep Originalدر صورتي كه گزينه  .ادتوان با ماوس هم انجام د اين كار را مي

استفاده  ،مورد نياز Reliefتواند براي ساخت  شود كه مي بردار جديدي ساخته مي ،Wrappingپس از عمليات س. شود مي
  . شود
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  Wrap Vectorدستور يرياز بكارگ ييها مثال : 4-4ريتصو

  
  Transforming Vectors) (بردارها غيير شكلت 13-4

، حالت عمليات جابجائي انتخابي در اين .شويم وارد حالت جابجائي بردار مي  با استفاده از كليد  يبعددودر فضاي 
صورت خط  هكادري ب ،ا چند جزء برداريي  كي  پس از انتخاب .شود روي بردارها انجام مي ) Scaling(چرخش و تغيير اندازه 

صورت فلش چهار طرفه است با پايين نگه داشتن  ههنگامي كه شكل ماوس ب .شود جاد مياي  زاي انتخاب شدهچين در اطراف اج
  . صورت كمكي استفاده كرد هتوان ب هاي زير هم مياز كليد .توان جسم را جابجا كرد كليد چپ مي

Ctrl -  با گرفتن كليدCtrl شود ك كپي از بردار جابجا ميي .  
Shift- د با گرفتن كليShift  حينScaling  ،  نسبت بين طول و عرضVector شود حفظ مي .  

Alt -  با گرفتن كليدAlt  حينScaling  ، شود ميعمليات نسبت به نقطه وسط انجام .  
  

  عمليات جابه جايي وتغيير بردارها – Transform Vector(s)استفاده از
،انواع عمليات جابه جايي و تغييـر ابعـاد را روي يـك يـا      Transform Vector(s)شما مي توانيد با ابزار موجود در صفحه ي 

  : براي استفاده از صفحه ي مذكور ، به شرح زير عمل كنيد. چند بردار انجام دهيد
  

  .اجزاي برداري مورد نظرتان را انتخاب كنيد -1

. كنيد را كليك Assistantدر صفحه Vector Tools ، در قسمت Transform Vector(s( دستور  آيكون  -2
 .گشوده مي شود Transorfm Vectorsصفحه 

 
 روي صـفحه كليـد كـامپيوتر ،صـفحه ي      T، بـا فشـردن كليـد    )هـا (همچنين مـي توانيـد پـس از انتخـاب بـردار     : توجه

Transform Vector راههاي ديگر براي نمايش و استفاده از صفحه ي . را باز كنيدTransform Vectors استفاده از ،
در منـوي گشـوده    Transform Vectorsاز منوي اصلي و يا انتخـاب گزينـه ي     ....Vectors > Transformمسير 

  .موردنظر هستند) هاي(شده پس از كليك راست روي بردار
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  :، شامل قسمت هاي مجزاي زير است Transform Vector(s( صفحه ي -3
• Position and Origin -  عنوان نقطـه ي مبنـا  در اين قسمت شما مي توانيد نقطه اي را به)Origin (  بـراي

 .انجام عمليات وتغيير روي بردار تعيين كنيد
• Size  -  در اين قسمت اندازه ي بردار)Size (تغيير داده مي شود. 
• Rotate-  دراين قسمت مي توانيد، بردار را حول محورهايX  ياY بچرخانيد. 
• Move- د روي صفحه ي دو بعدي جابه جا در اين قسمت مي توانيد بردار را بدون تغييردر ابعا)Move(كنيد  . 
• Shear- در اين قسمت مي توانيد بردار را با حفظ جزييات ، تغيير فرم دهيد. 
  

  ، عمليات تغيير فرم وجابه جايي) Origin(معرفي نقطه ي مبنا 
در  Position and Originمعرفي نقطه ي مبنا براي انجام عمليات تغيير شـكل و انـدازه روي بردارهـا در قسـمت     

  :براي اين كار به شرح زير عمل كنيد . انجام مي شود  Transform Vectorصفحه ي 
  .بردار موردنظر براي تغيير را انتخاب كنيد -1

 Transform Vector(s)كليـك كنيـد تـا صـفحه ي دسـتور       Vector Editingرا در قسمت  آيكون  -2
 :براي تعيين نقطه مبنا استفاده مي شود Position and Originاولين قسمت تحت عنوان . گشوده شود

  
  
نشان دهنده ي موقعيت كنـوني نقطـه ي مبنـاي پـيش فـرض بـردار        YوX مختصات درج شده در جعبه هاي  -3

براي اين كار روشـهاي  . مي توانيد نقطه ي ديگري را به عنوان نقطه ي مبنا انتخاب كنيد.انتخاب شده مي باشند
  :زير قابل استفاده هستند

 Bonding(در مربع نشان داده شده كه معرف چهر ضلعي در بر گيرنـده   يكي از پنج گزينه  روي •
Box (    بردار است، كليك كنيد تا موقعيت كليك شده به عنوان موقعيت نقطه ي مبنـا در نظـر گرفتـه
 .درج مي شوند YوX نقطه مذكور در جعبه هاي مربوط به  YوX اعداد مربوط به مختصات . شود

 .است YوX ر درج مستقيم اعداد مورد نظر براي روش ديگ •
قســمتهاي پــيش فــرض قبلــي غيرفعــال و .را كليــك كنيــد Transform about (x,y)گزينــه ي  •

نشانگر در فضاي دو بعـدي  .نشان داده مي شوند YوX خاكستري مي شوند و قسمتهاي جديدي براي 
عنوان نقطه ي مبنـا انتخـاب كـرده و     انتخاب يك نقطه با نشانگر، آنرا به. ديده مي شود به صورت 

 .درج مي كند YوX مختصات آنرا در قسمتهاي مربوط به 
را كليـك كنيـد تـا تغييـرات ايجـاد شـده در       Transform Vector(s(، در پايين صـفحه ي  Applyدكمه ي  -4

  .تاييد و تثبيت شود Position and Originقسمت 
  

  Scaling Vectorتغيير اندازه بردار 
در صـفحه ي   Sizeانجام اين كار با استفاده از ابزارهاي قسمت. اندازه هاي بردار انتخاب شده را تغيير دهيد مي توانيد

)Transform Vector(s با روشهاي زير امكان پذير است:  
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 با استفاده ازتعيين اندازه هاي مشخص •
  (Slider)با استفاده از لغزنده •
 ابعاد اصلي برداربا استفاده از تعيين درصد تغييرات نسبت به  •
 

  :براي تغيير اندازه با استفاده از اندازه هاي مشخص به شرح زير عمل كنيد
  .مورد نظر براي اعمال تغيير را، انتخاب كنيد) ها(بردار -1

 Transform(درقسـمت را كليـك كنيـد تـا صـفحه ي       s)Transform Vector(دسـتور  آيكون  -2
Vector(s مربوط به تغيير اندازه است قسمت دوم اين صفحه. نمايش داده شود. 

  
  
  .مورد نياز براي انجام تغيير اندازه به درستي انتخاب شده است) Origin(مطمئن شويد نقطه ي مبناي -3
 Link Widthاگر مي خواهيد نسبت طول و عرض بردار انتخاب شده حفظ شود ، مطمئن شويد گزينه ي  -4

and Height انتخاب شده است . 
  .ور پيش فرض انتخاب شده استاين گزينه به ط: توجه

 
 Link Width and Heightاگـر گزينـه ي   . وارد كنيـد New Width عرض جديد بردار را در قسـمت   -5

، ارتفاع جديد، بـه طـور خودكـار محاسـبه و     New Heightانتخاب شده باشد، مقدار درج شده در قسمت 
جداگانه توسط شما، تعيين و درج به طور New Height در غير اين صورت الزم است مقدار. درج مي شود

 .شود
اگر مي خواهيد عمل تغيير اندازه روي كپي بردار انتخاب شده انجام شـود ، بـه عبـارتي برداراوليـه بـدون      : توجه

را روي صـفحه كليـد بـه     Ctrlرا انتخاب كنيد يا كليد   Copy on Apply (Ctrl)تغيير باقي  بماند، يا گزينه
  .اندازه، پايين نگه داريد هنگام انجام عمليات تغيير

  
اگر مي خواهيد عمل تغيير اندازه نسبت به نقطه ي وسط  بردار انجام شود، هنگـام انجـام عمليـات تغييـر     : توجه

  .را روي صفخه كليد پايين نگه داريد Tاندازه ،كليد 
  

روي صفحه كليـد را    Shiftاگر مي خواهيد حين عمل تغيير اندازه ، نسبت اجزاي بردار تغيير نكند، كليد: توجه
  .پايين نگه داريد

  
كليك كنيد تـا عمليـات تغييـر انـدازه انجـام       Transform Vector(s(را در پايين صفحه  Applyكليد  -6

  .شود
 .باز گرديد  Assistantرا كليك كنيد تا به صفحه ي   Okكليد -7
  

  :يدبراي تغيير اندازه هاي يك بردار با استفاده از لغزنده به شرخ زير عمل كن
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  .بردار مورد نظررا انتخاب كنيد -1

ذكـر شـده در روش قبـل، كليـك      2را مانند مورد شـماره ي  Transform Vector(s(دستور آيكون  -2
  .)بقيه ي شرايط مانند قبل است.(كنيد

 :روي لغزنده كليك كنيد ودر همان حال لغزنده را به سمت چپ و راست حركت دهيد -3
 .وجب بزرگتر شدن بردار مي شودحركت لغزنده به سمت راست م •
 .حركت لغزنده به سمت چپ موجب كوچكترشدن بردار مي شود •
 

  .عمليات را تاييد كنيد Apply با كليك كليد  -4
  .برگرديد Assistantصفحه ي   Closeبا كليك كليد  -5
  

  Rotating Vectorچرخش بردار 
  :وجود دارد Transform Vector(s(حه ي دو راه براي چرخاندن يك بردار با استفاده از دستورات صف

 با درج يك مقدار مشخص •
 با استفاده از لغزنده •
 

  :براي چرخش برداربا استفاده از مقدارمشخص، به شرح زير عمل كنيد
  .بردار مورد نظر را انتخاب كنيد -1

 Transform Vector(s)كليك كنيد تا صفحه ي  Transform Vector(s)دستور  روي آيكون  -2
 .ودگشوده ش

بـراي  .را براي انجام چرخش بـه درسـتي انتخـاب كـرده ايـد     ) Origin point(مطمئن شويد نقطه ي مبنا  -3
در ابتداي توضيحات همين دسـتور مراجعـه    "انتخاب نقطه ي مبنا"اطالع بيشتر دراين خصوص به قسمت 

 .كنيد
 .درج كنيد Rotateمقدار موردنظر براي چرخش بردار را در قسمت  -4
 .ت ،بردار انتخاب شده را به صورت ساعتگرد مي چرخانددرج مقدار مثب •
 .درج مقدار منفي ، بردار انتخاب شده را به صورت پادساعتگرد مي چرخاند •
 

 Copy onدر صورتي كه بخواهيد يك كپي از بردار مورد چرخش داشته باشـيد، مـي توانيـد گزينـه ي     : توجه
Apply  را انتخاب كنيد، همچنين پايين نگه داشتنCtrl    روي صفحه كليد حين چرخش هم همـين نتيجـه را

  .دربرخواهد داشت
  .را براي تاييد چرخش كليك كنيد Applyكليد  -5
 .بازگشت داده مي شويد Assistant،به صفحه ي  Closeبا كليك كليد -6
  

  Moving Vectorsجابه جايي بردارها 
ايي بردارهـا ي انتخـاب شـده    بـراي جابـه جـ   Transform Vector(s) شما مي توانيد از دستورات صـفحه ي 

  :استفاده كنيد، براي اين كار از دو روش زير مي توانيد استفاده كنيد
 استفاده از مختصات مشخص ودقيق •
 ) Slider(استفاده از لغزنده  •
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  :براي انجام عمليات جابه جايي بردارها با استفاده از مختصات مشخص و دقيق، به صورت زيرعمل نماييد
براي اطالع بيشتر نحوه ي انتخـاب تكـي   .(وردنظر براي جابه جايي را با كليك روي آنها انتخاب كنيدم) هاي(بردار -1

 .مراجعه نماييد"انتخاب بردارها  "وچندگانه ي بردارها به ابتداي همين فصل ، قسمت
  

كليـك   Assistant از صـفحه ي  Vector Toolsرا در قسـمت   Transform Vector(s)دستور  آيكن -2
 .گشوده شود Transform Vector(s)صفحه ي  كنيد تا

 
بـراي اطـالع از نحـوه ي    .(را درست انتخاب كرده ايد) Origin point(مطمئن شويد نقطه ي مبناي جابه جايي  -3

 .)انتخاب نقطه ي مبنا ،به توضيحات ابتداي همين دستور مراجعه كنيد
 
درج مقدار مثبت جابه جايي . وارد كنيد Move Xها را در قسمت Xمقدار جابه جايي موردنياز در راستاي محور  -4

 .ها انجام مي دهدXها ودرج مقدار منفي ،جابه جايي را درجهت منفي محور Xرا در جهت مثبت محور 
 Copy on Applyاگرمي خواهيد يك كپي از بردار موردنظر براي جابه جايي تهيـه كنيـد، گزينـه ي    : توجه

(Ctrl)   را انتخاب كنيد يا كليدCtrl را حين جابه جايي پايين نگه داريد.  
 

درج مقدار مثبت جابه جايي . وارد كنيد Move Yها را در قسمت Yمقدار جابه جايي موردنياز در راستاي محور  -5
 .ها انجام مي دهدYها ودرج مقدار منفي ،جابه جايي را درجهت منفي محور Yرا در جهت مثبت محور 

 Copy on Applyموردنظر براي جابه جايي تهيـه كنيـد، گزينـه ي    اگرمي خواهيد يك كپي از بردار : توجه
(Ctrl)   را انتخاب كنيد يا كليدCtrl را حين جابه جايي پايين نگه داريد.  

 
 .را براي تاييد چرخش كليك كنيد Applyكليد  -6

 
 .بازگشت داده مي شويد Assistant،به صفحه ي  Closeبا كليك كليد  -7

 
  :يي با استفاده از لغزنده، به صورت زير عمل كنيدبراي انجام عمليات جابه جا

 
براي اطالع بيشتر نحوه ي انتخاب تكي .(موردنظر براي جابه جايي را با كليك روي آنها انتخاب كنيد) هاي(بردار -1

 .مراجعه نماييد"انتخاب بردارها  "وچندگانه ي بردارها به ابتداي همين فصل ، قسمت
 

كليـك   Assistant از صفحه ي Vector Toolsرا در قسمت  Transform Vector(s)دستور  آيكن -2
 .گشوده شود Transform Vector(s)كنيد تا صفحه ي 

 
براي اطالع از نحـوه ي  .(را درست انتخاب كرده ايد) Origin point(مطمئن شويد نقطه ي مبناي جابه جايي  -3

 ).انتخاب نقطه ي مبنا ،به توضيحات ابتداي همين دستور مراجعه كنيد
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 :روي لغزنده ي جابه جايي كليك كرده ،پايين نگه داريد و جابه جا كنيد -4

 .را به سمت راست حركت دهيد تا بردار انتخاب شده به سمت راست جابه جا شود Move Xلغزنده ي  •
 .را به سمت چپ حركت دهيد تا بردار انتخاب شده به سمت چپ جابه جا شود Move Xلغزنده ي  •
 .به سمت راست حركت دهيد تا بردار انتخاب شده به سمت راست جابه جا شودرا  Move Yلغزنده ي  •
 .را به سمت چپ حركت دهيد تا بردار انتخاب شده به سمت چپ جابه جا شود Move Yلغزنده ي  •

 
 .را براي تاييد عمليات جابجايي كليك كنيد Applyكليد   -5

 
 .ي شويدبازگشت داده م Assistant،به صفحه ي  Closeبا كليك كليد  -6

  
  

  ) Aligning Vectors(همراستا كردن بردارها 14-4
خصوص همراستا كردن اجزاي برداري ن كليدها در اي  يها فعاليت كالً. دهند ي مشروح را انجام ميها فعاليتكليدهاي زير 

  . باشد مي

  همراستا از راست  

  همراستا از چپ  

  همراستا از باال  

  همراستا از پايين  
را انتخاب  نظر مورددستور ) دشون ها به هم اضافه مي انتخاب Shiftبا گرفتن (موردنظرنتخاب كردن اجزاي برداري پس از ا

  . شود انجام ميانتخاب شده، جز  آخرين همراستا كردن روي ، كنيد
  

  تركيب بردارها 15-4

 در اينشرط تركيب بردارها . مي دهندا چند بردار را انجام ي  ي مشروح را درخصوص تركيب دوها فعاليتاي زير ه كنيآ
   . كديگر را قطع كنندي  و ضمناً نشده باشند يبند گروهبردارها خود  ست كه اوالًن ااي قسمت

  ب بردارهايترك  1-15-4

دستور  ،با كليك كردن دكمه. فعال و آماده انتخاب مي شود Vector Toolsدر قسمت  پس از انتخاب بردارها كليد 
   .شود اجرا مي
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  بردارهااشتراك  2-15-4

  . شود شود و با كليك كردن دكمه دستور اجرا مي روشن مي Vector Toolsدر قسمت پس از انتخاب بردارها كليد 

  
  ) Subtract Vector(تفاضل  بردارها  3-15-4

  . شود بردار دوم از بردار اول كم مي ،Vector Toolsدر قسمت پس از انتخاب بردارها با كليك  كليد 
  

  
   Trim Vectorsات يعمل  4-15-4

  . شوند بردارهاي متقاطع تبديل به بردارهاي غير متقاطع با همان اجزا مي ،بردارها، با استفاده آيكن پس از انتخاب 
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 Join Vectorsصال بردارها ات 15-4- 5

كون آن ارائه شده يآ ك در جلويي  ح هرشر .شود كي از سه دستور زير استفاده ميي  هاي منفصل بردار از براي اتصال تكه
  . است

  ك تكه خط ي اتصال با 

  

  ك تكه منحنيي اتصال با 

  

  اتصال با جابجائي نقطه انتهايي 

  
  

  Close Vectorsبستن بردارها  16-4
  :شود كي ازسه دستور زير استفاده ميي از ،براي بستن بردارها

  ك تكه خطي  بستن با 

  

  منحني ك تكهي  بستن با 
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  بستن با جابجائي نقاط انتهايي 

  
  

 Join Vectorدستور  17-4

تكه . شود مي      استفاده  ،ك تكه كردن بردارهايي كه در نقاط ابتدا و انتهايي مشترك هستندي  ن دستور براياي  از
  . شود ك تكه ميي بردار .كنيم كنيم و دستور را اجرا مي را انتخاب مي نظربردارهاي مورد

 . است يالزام Reliefساخت  يبرا ك تكه كردن بردارهاي  :نكته

  

  Clipping Vectorsدستور   18-4
كردن  Clipابتدا برداري كه براي  .شود استفاده مي) از جنس بردار(ك مرز ي  ن دستور براي جدا كردن بردارها روياي  از

براي  موردنظرانتخاب بردارهاي  .شوند شدن انتخاب مي Clipبراي  موردنظرسپس بردارهاي  .شود انتخاب مي، شود استفاده مي
. داشته شودپايين نگه Shiftبايد كليد ، براي انتخاب بردارهاي مذكور .ا جداگانه رخ دهدي ك مرحلهي تواند در مي ،يسازجدا

  . هاي زير بايد قبل از اجراي دستور تعيين شوند گزينه
Clipping Direction - ن گزينه قسمت داخلي اي با تغيير انتخاب)inside ( ا قسمت بيروني ي)Out Side ( داري نگه

   . شود مي
Over laping Vectors - قسمت سه گزينه  در اينTrim ،Delete و Keep هاي  شود كه عملكرد در شكل تعيين مي

  . زير نشان داده شده است
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  . شود فعاليت انجام مي، Clip Vectorبا فشردن كليد 
  

 Vector Sliceتور دس 19-4

  . شود يگر استفاده ميك بردار دي يدو تكه كردن بردارها رو ين دستور برااي  از
  

  
  : براي انجام عمليات به شرح زير عمل كنيد 

   .دييد دو تكه شوند را انتخاب نمايكه با ييابتدا بردارها -1
 .را پايين نگه داريد  Shiftكليد  به هنگام انتخاب بردار لبه برش،. دييانتخاب نما سپس بردار لبه برش را -2

 Group Merge Joinاز قسمت    نوكآي  را با استفاده از Slice Selected Vectorsدستور  ،مرحله بعد در -3
Trim Vectors صفحه ، بيبرش ترك. دياجرا كنSlice Vector  شود يمباز .   

  . دييده شده را انتخاب نمايبر يها ط لبهيشرا Closing Optionدر قسمت 
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  ده شدهيبر هاي ط مربوط به لبهيانتخاب شرا 4-5ر يتصو

  
 Use last selectedنه يدر صورت انتخاب گز. شود ين مييبرش تع لبه ) 4-6ر يتصو(Slicing Method در قسمت 

vector  شود يبردار انتخاب شده به عنوان لبه برش در نظر گرفته من يآخر .  
مذكور در قسمت  يفاصله خط عمود .دياستفاده كن يك لبه برش عمودي  جاداي يبرا  Use a vertical line نهياز گز

Line Coordinate شود ين مييمختصات تع يبه صورت فاصله از صفر مبنا .  
مذكور در قسمت  يفاصله خط افق. دياستفاده كن يك لبه برش افقي  جاداي  يبرا  Use a horizontal line نهياز گز

Line Coordinate شود ين مييمختصات تع يبه صورت فاصله از صفر مبنا .   
  

  
  ن لبه برشييتع : 4 -6ريتصو

  
  . ابدي يان ميدستور پا Closeبا استفاده از دكمه  .شود يعمل برش انجام م Slice Vectorد يبا استفاده از كل

  
  Wrapping Text Round a Curveچيدن نوشته روي يك منحني  20-4

منحني مذكور محدوديتي از جهت بـاز يـا   . به شما اجازه مي دهد يك نوشته را روي منحني بچينيد ArtCAM Proنرم افزار 
بـراي  . هر دو مورد نوشته و منحني بايد قبل از انجام عمليات چيدن نوشته روي منحني ، توليـد شـده باشـند   . بسته بودن ندارد

  :عمل كنيد چيدن نوشته روي يك منحني  پس از توليد آنها، به صورت زير 
  

براي اطالع بيشـتر از جزييـات انتخـاب    . منحني را كه براي چيدن نوشته روي آن در نظر گرفته شده انتخاب كنيد -1
 .در ابتداي همين  فصل مراجعه كنيد "انتخاب بردار "برداربه قسمت

  
 .  را پايين نگه داريد و نوشته را كليك كردن روي آن، انتخاب كنيد Shiftكليد  -2

  

 Assistantدر صفحه ي  Vector Toolsدر قسمت  Wrap Text Round a Curveدستور   آيكن  -3
 .گشوده شود Text on a Curveرا كليك كنيد تا صفحه ي 
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مي توانيد مـتن نوشـته را   . ، نوشته را روي منحني بچينيد  Wrapدر صفحه ي دستور  Selectبا كليك دكمه ي  -4

 :روش زير قابل استفاده هستند  براي اينكار دو. روي منحني جابه جا كنيد
  

 .روي نوشته كليك كنيد وضمن پايين نگه داشتن آن ، ماوس را حركت دهيد تا نوشته روي منحني جابه جا شود •
 Text Settingsاستفاده از قسمت  •
 

  Text Settingsاستفاده از قسمت 
دســتور  Text Settings شــما مــي توانيــد موقعيــت ، جهــت و فاصــله حــروف نوشــته ي مــورد اســتفاده در قســمت

Wrapping Text Round را تغيير دهيد .  
  

  
  

 Text Positionموقعيت نوشته 
  : قابل تعريف است Text Positionمحل قرارگيري نوشته نسبت به منحني با انتخاب هاي موجود در ليست 

باالتر از منحنـي قـرار   نوشته كمي . را انتخاب كنيد تا نوشته باالي منحني قرار گيرد Above Lineگزينه ي  •
 .مي گيرد 

  
  
 .را انتخاب كنيد تا نوشته دقيقا روي منحني قرار بگيرد  Base Lineگزينه ي  •
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 .ي نوشته روي منحني قرار بگيرد"كرسي باال"را انتخاب كنيد تا خط  Center On Ascentگزينه ي  •

  
 
 .ي نوشته روي منحني قرار بگيرد"طكرسي وس"را انتخاب كنيد تا خط  Center On Strikeoutگزينه ي  •

 
  

  
 .را انتخاب كنيد تا نوشته زير منحني قرار گيرد Below Line گزينه ي  •

  
  
اين انتخاب موجب مـي شـود فاصـله ي    .را انتخاب كنيد و مقدار مورد نظر را تعيين كنيد Specifyگزينه ي  •

درج مقادير مثبت، نوشته را بـاالي منحنـي و   . نوشته از منحني به اندازه مقدار تعيين شده در نظر گرفته شود
انتخـاب    -10در تصوير مقدارفاصله نوشته از منحني . درج مقادير منفي، نوشته را پايين منحني قرار مي دهد

 .شده است 

  
 

تصوير زير رفتار دسـتور در ايـن   . را انتخاب كنيد  Text on other sideبراي تغيير جهت نوشته ، گزينه ي  •
 .ان مي دهدانتخاب نش
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  Text Alignmentترازبندي نوشته 
اين ترازبندي مي تواند به . ترازبندي ، يعني زاويه قرارگيري حروف نوشته نسبت به منحني را مي توانيد تغيير دهيد

در . يا عمود نسبت به منحني در نظر گرفته شود) هاYيعني همراستا با محور (ها Xصورت عمودي نسبت به محور 
نوشته به صورت عمودي نسبت به منحني ترازبندي شود ،به طور تصـادفي برخـي حـروف نوشـته بـا هـم        حالتيكه

بروز اين حالـت بـراي ماشـينكاري    . اين مورد در برخي تصاوير باال به وضوح قابل مشاهده است. تداخل خواهند كرد
از بروز اين مشـكالت مـي توانيـد     به هر حال شما براي جلوگيري. نوشته ها ، مشكالت عديده اي ايجاد خواهد كرد

  .نوشته را بكشيد و فاصله حروف را از هم زياد كنيد
  

  :به هنگام ترازبندي نوشته ، گزينه هاي زير قابل استفاده هستند 
• Vertical –  با انتخاب اين گزينه ، حروف نوشته در جهت محورY  بـه تصـوير زيـر    . ها قرار مـي گيرنـد

 :توجه نماييد

  
  
• Align to Curve-   با انتخاب اين گزينه ، حروف نوشته ، هر يك به صورت جداگانه ، عمود بر منحنـي

 :قرار مي گيرند

  
  
• Sweep Around Curve-     با انتخاب اين گزينه ، حروف و نوشته ، به طور عمودبر منحنـي قـرار مـي

مـي تغييرمـي   به منظور اجتناب از تداخل حروف، شكل آنهـا را ك  ArtCAM Proگيرند، ولي نرم افزار 
در تصـاوير زيـر ديـده مـي      ....Sweep Aroundو  ....Align toتفاوت عمليات، در گزينه هاي . دهد
 :شود
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انتخاب شود، نوشته طوري تغيير شكل داده مـي شـود     Stretch to Curveدر اين حالت اگرگزينه ي  •

 :كه كل طول منحني را در بربگيرد

 
  
  

  Text Spacingفاصله حروف 
تغييـر   Spacing Textتوانيد فاصله ي حروف را در اين عمليات به دلخواه و بـا انعطـاف بـاال در قسـمت      شما مي

  .استفاده كنيد  Text Spacingدهيد، براي اينكار به سادگي از لغزنده ي قسمت 
  
  

Editing Style    
در . شـته انجـام مـي شـود    كـردن نو  Dragجابجا كردن و چيدن نوشته روي منحني در اين درستور به سادگي و با 

مي توانيد يكي از گزينه هاي زير را به منظور تعيين نحوه اعمـال ايـن تغييـرات، انتخـاب       Editing Styleقسمت 
  :كنيد 

  
  

• Whole Sentence-  اين گزينه را انتخاب كنيد تا هنگامDrag  كردن، كل نوشته با هم جابجا شود. 
 
• Single Word(Ctrl Key)-  انتخاب كنيد تا فقط كلمه اي از نوشته كـه روي آن كليـك   اين گزينه را

 . كرده ايد، جابجا شود
  .كردن، همين نتيجه را در بردارد Dragروي صفحه كليد، به هنگام  Ctrlپايين نگه داشتن كليد : توجه
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• Single Letter(Alt Key)-  اين گزينه را انتخاب كنيد تا فقط حرفي از نوشته كه روي آن كليك كرده
 . ايد، جابجا شود

 .كردن، همين نتيجه را در بردارد Dragروي صفحه كليد، به هنگام  Altپايين نگه داشتن كليد : توجه
  

  . عمليات، تاييد مي شود OKبا استفاده از كليد 
  .بازگشت داده مي شويد Assistantصفحه بسته مي شود و به صفحه  Cancelبا استفاده از كليد 

  
  

  ردارقفل نمودن ب 21-4
. كرد) Lock(خود قفل  يجا توان آنها را در يم، سازي مدلي ها فعاليتن ياز جابجا شدن بردارها در ح يريجلوگ يبرا

  Lock Vector(s(نه يگز، انتخاب شده يبردارها يك راست رويرا انتخاب نموده و با كل موردنظر يا بردارهاي  كار بردار ناي يبرا
  . شوند يل ميتبد يدهند و پس از انتخاب به رنگ خاكستر ير رنگ مييشده به سبز تغقفل  يبردارها. شود يانتخاب م

نكار پس از اي يبرا .)Unlocking(رون آورد يد ابتدا بردار را از حالت قفل بيبا، شده ر مكان بردار قفليياز به تغيدر صورت ن
  . شود يانتخاب م Unlocking vectorsنه يك راست و سپس گزيبردار كل يرو ،ك بردار قفل شدهي  انتخاب
  

  Fitting Arcs to Vectors يبردار يقوس در اجزا يگذاريجا 22-4
كار  ناي  به .ديل نمايتبد ) Arc( كمان ف يرا به تعر Bezierف يبا تعر هاي قسمتك تمام ياتومات طور بهتواند  يم افزار نرم

Arc Fitting ر ابزار يد مسيو تول سازي مدلل ياز قب يات آتيم عملشود و موجب بهبود و سرعت عمل در انجا يگفته م
  . شود يم يكار نيماش

  :به صورت زير عمل كنيد كار  ناي  يبرا
  . دييل شوند را انتخاب نمايتبد ) Arc(كمان آن به  Bezier يها كه الزم است تكه موردنظربردار  -1 

كار صفحه  با اين .دييك نمايرا كل Vector Editingدر قسمت  ، دكمه بر روي  ،  Assistantاز صفحه  -2 
Fit Arcs to Vectors نه يله انتخاب گزيوس هكار ب ناي . شود يم بازFit Arcs … يا كركره يمنو زا Vectors  در

  . هم قابل انجام است ياصل يمنو
بردار انتخاب  يز نقاط كنترليها و نSpanاطالعات مربوط به تعداد  ، Selected Vectors Informationدر قسمت 

  . شود يش داده ميشده نما
هر چه . دهد يم    را نشان  ها پر كردن كمان ين عدد چگونگاي  .ديرا انتخاب كن Tolerance يعدد مناسب برا -3 

  . شوند يپر م يتر قيطور دق به بردار مربوطه و ياز قوس رو يشتريقطعات ب، تر باشد عدد تلرانس كوچك
در  ين اطالعات قبليگزيجا ،ديحالت اطالعات جد در اين. دييك نمايرا كل Fit Arcsد يكل، اتيانجام عمل يبرا -4 

  . شوند يم Selected Vectors Informationقسمت 
ل يتبد ) LinerSpan(ك به خط يطور اتومات هب ،نداشته باشد )Curvature( انحنا ،انتخاب شده Bezierاز  يا اگر قطعه

  . شود يبسته مه پنجر،  Closeد يبا كل. شود يم
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    Nestingدستور 23-4
 ين دستور اغلب در موارداي . شود ياستفاده م يكوچكتر از حالت معمول ييبردار در فضا يدمان تعداديچ ين دستور برااي از

صورت  يندر ا .دارد يديار مفيكاربرد بس، شوند يكار نيماش، يريگ قالب يبردار مثالً حروف و نوشته برا يكه الزم باشد تعداد
  :ديير توجه نماير زيبه تصاو. داده شوند يكوچكتر جا ييطور نامنظم در فضا هحروف ب، بهتر است به منظور استفاده بهتر از مواد

  
  

 Nest Selected د يشروع دستور كل يبرا. انتخاب شده است  Select Vectorد يد كه كليمطمئن شو
Vectors  را از صفحهAssistant يا كركره يق منويد از طريتوان ين ميدستور مذكور را همچن. دييانتخاب نما Vectors 
  . دييانتخاب نما

تعيين الزم است ابتدا بردار ، داده شوند يجا يخاص يدر فضا Nesting يبرا موردنظر يد بردارهايكه بخواهيدر صورت
  . دار انتخاب شودست بريم شده است كافياگر قبالً ترس .م و انتخاب شوديمذكور ترس يفضا كننده

در حالت . انتخاب شوند ،شوند Nestد يه بردارها كه باين حالت بقيو در همشده داشته ن نگهييپا Shiftد يكلبايد سپس 
كه  آن يبرا .شوند يم Nest )يبعددود رنگ در يقسمت سف( ،انتخاب شده در صفحه موجود مدل يه بردارهايكل فرض پيش

ر يدر مثال ز .دييرا از حالت انتخاب خارج نما Sheet Model isنه يگز ،شناخته شود Nestingن بردار به عنوان محدوده ياول
خودكار اجزا را در چند  طور به افزار نرمن ترتيب اي به .بيشتر از فضاي در نظر گرفته شده است انتخاب شده يبردار ياجزا تعداد
  . كند چيدمان ميبرگه 
  

  
مورد  يكار نيده شدن توسط ماشيبردارها پس از چ .دييبرش را انتخاب نماقطر ابزار  ) Diameter(Dدر قسمت  •

 . رنديگ يات ساخت قرار ميعمل
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 . شود مين ييتع  Tool Clearance (C(مواد پس از عبور ابزار برش در قسمت  يبرا يمقدار اضاف •

اجازه  افزار نرمبه   Step Angle (A(ن ييو تع Allow Part Rotationنه يبا انتخاب گز توان مياز يدرصورت ن •
انجام  ) A(معادل مقدار  هاي چرخش در پله. بچرخاند ،دمان بهتريرا به منظور چ موردنظر يبردار يد اجزايده
 270 ، 180 ، 90، صفر هاي چرخش افزار نرم، باشد درجه انتخاب شده 90معادل  ) A(مثال اگر مقدار  طور به. شود مي

 . دهد مي انجام تياز فعاليدرجه را متناسب با ن

. كند يا ميكوچكتر مه يدمان بردارهايچ يداخل بردارها را برا يامكان استفاده از فضا Parts in Partsنه يانتخاب گز
استفاده شده   aحرف  يگذاريجا يبرا Oداخل حرف  ين مثال از فضااي ر د .شود ميده ير ديات در شكل زين عملاي  از اي نمونه
   . است

  
ر يقسمت به شرح ز در اينقابل انتخاب  هاي نهيگز. شود ميدمان انتخاب يجهت چسمت و  Nest Fromدر قسمت 

  : هستند
Bottom Left – شود مين مدل شروع ييدمان از سمت چپ پايچ .  

Bottom Right – شود مين مدل شروع ييدمان از سمت راست پايچ .  
Top Left – شود ميمدل شروع  يدمان از سمت چپ بااليچ .  

Top Right – شود ميمدل شروع  يدمان از سمت راست بااليچ .  
در  .انتخاب شده است  X جهت فرض پيش طور به .شود مين ييدمان تعيجهت انجام چ Nest Directionدر قسمت 

  . ر دادييتغ Yبه مقدار  را آن توان مياز يصورت ن
  .  شود مين ييدمان شده تعيچ يبردارها يارك نياز جهت ماشيمقدار تلرانس مورد ن Curve Toleranceدر قسمت 

از  Nesting يبرا موردنظر يبردارهامشخصات ) (Don’t nest inner vectors Preserve groupsنه يبا انتخاب گز
نه مذكور يگر با استفاده از گزينه و بار ديبار بدون استفاده از گز كي ر نوشتهيدر مثال ز. شود ميحفظ ، بودن Groupsث يح

Nest شده است .  
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 Don’t nest innerبدون فعال شدن  Don’t nest inner vectorsبافعال شدن
vectors 

  
مشخص و  يكار نيه پس از ماشيمانده مواد اوليباق هاي قسمت Create Left over Material Vectorنه يبا انتخاب گز

 . شوند ميمنتقل  Nesting wasteه يمانده به اليبردار مربوط به اطراف مواد باق. شوند يجدا م

  

  
  

انتخاب شده  يك از بردارهاي از هر توان ميو درج تعداد در قسمت مربوطه  Nest Multiple Copiesنه يبا انتخاب گز
  . دمان استفاده كرديدر چ، ن شدهييدمان به تعداد تعيچ يبرا

  . انتخاب شود Group Nested Vectorsنه يد گزيبا، كپارچه شوندي ده شدنياگر الزم باشد بردارها پس از چ
  . شود ميدمان شروع يات چيعمل Nestد يك كردن كليبا كل

  . ديات را اعالم نماياتمام عمل "، تيشرفت فعاليله پيم"د تا پر شدن يصبر كن

  

  . ت را متوقف كرديفعال با دكمه  توان ميبه هر حال 
 ها براي چيدمان كوچكتر از كل بردار موردنظرابعاد محدوده  ، ردر مواردي كه مانند مثال ذكر شده در ابتداي شرح دستو

  . شود ميبه تعداد الزم شيت ساخته ، است
  . است پذير امكان Active sheetدر ليست  Layerاز قسمت  ها برگهدسترسي به هريك از 
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  Active sheetست يدر ل ها ش برگهينما: 4-7ريتصو

 
  ر شكل بردارها ييتغ 24-4

 يت چهار سويفعال در اين. ر شكل دهدييرا تغ يكه هر شكل بردار دهد مين امكان را به كاربر اي  ArtCAM Pro ارافز نرم
 هاي تكه هاي ر در گرهييبا تغ توان مي حالت در اين .شوند مي Bezierل به قطعات يتبد يرنده شكل برداريل در برگيمستط

 Bezier ن ير اندازه را هم در همييانتقال و تغ، ل چرخشياز قب ييها فعاليت توان مين حالت يادر . شكل بردار را عوض كرد
  : ديير عمل نماير شكل بردار به شرح زييتغ يبرا. دستور انجام داد

  . دييرا انتخاب نما موردنظر يا بردارهاي  بردار -1

انتخاب  دكمهرا با  Envelope Distortionدستور  Vector Editingو در قسمت  Assistantاز صفحه  -2
  . شود مي لير تبديشكل ز هب ، انتخاب شده يرنده بردارهايل در برگيحالت مستط در اين.ديينما
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  . شود مير شكل ييدچار تغ )ها(رنده برداريل در برگيمستط Bezier هاي لهيم يبا دستكار

 .دييرا انتخاب نما دكمه با  Transform Envelopeا ي با دكمه  Edit Distortionاز دو حالت  يكي  ابتدا
با انتخاب  .ابدي ير شكل مييتغ ،اطراف هاي لهير مييحالت شكل با تغ در اين .حالت اول انتخاب شده است فرض پيش طور به

  . شود ميانجام  .  .  .  و يجابجائ، ر اندازهييتغ يها فعاليت ،حالت دوم
ن كار اي  يبرا. انجام داد) يك منحني يدر راستا( يك منحني  اده ازبا استف توان مين ير شكل بردار را همچنييتغ يها فعاليت

را  Wrap along single curveنهيگز ،يك منحني در صورت انتخاب .دييرا انتخاب نما Use existing curve(s(نه يگز
در . شود ميشكل استفاده ر ييات تغيعمل ير و راستايبه عنوان مس ين منحناي  .ديرا انتخاب كن موردنظر يانتخاب و سپس منحن

 ير شكل بردارهاييتغ .دينرا انتخاب ك يو سپس دو منحن Wrap between 2 curvesنه يگز ديتوان ميل يصورت تما
  . شود ميانجام  ين دو منحناي  نيب موردنظر

  
Wrap along single curve  

 تاييد يرا برا Select curveد يكل ياب منحنپس از انتخ. راستا انتخاب شود يالزم است منحن ،نهين گزاي  پس از انتخاب
  . دييك نمايكل، انتخاب

  
  

  :ديدر قسمت مربوطه انتخاب كن ،انتخاب شده يافته را نسبت به منحني ر شكلييت بردار تغيسپس موقع
Left – سمت چپ بر اساس . شود ميراستا  يدمان آن در سمت چپ منحنير شكل و چيينه موجب تغين گزاي ب انتخا

  . شود مين يمع ،كه با فلش نشان داده شده است يمنحن جهت

  
  

Right – راستسمت  . شود ميراستا  يدمان آن در سمت راست منحنير شكل و چيينه موجب تغين گزاي ب انتخا 
  . شود مين يمع، كه با فلش نشان داده شده است يبر اساس جهت منحن يمنحن

  
  

Centered – شود مير شكل يير تغيدر مركز مس ياب منحننه موجب انتخين گزاي ب انتخا .  
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نه ذكر يابتدا گز .ن كردييتع Specify envelope widthر شكل را با درج مقدار در قسمت يير تغيمس يپهنا توان مي
  . د تا قسمت درج مقدار فعال شودييشده را انتخاب نما

  
Wrap between 2 curves  

 يپس از انتخاب منحن . شوند تاييدب انتخاب و ين به ترتييباال و پا يراستا هاي يحنمن، نه الزم استين گزاي  پس از انتخاب
ك يرا كل Select bottom curveد يكل، نييپا يراستا يو پس از انتخاب منحن Select top curveد يكل، باال يراستا
  . ديينما

  

  
  

  : ر استير انجام پذيسه انتخاب ز Number of copiesدر قسمت 
ن دو يحالت بردار ب در اين. شود ميانتخاب  One – Stretch to fitنه يگز، مدنظر باشد يك كپي فقط اگر -1 

 .شود مير شكل داده جا داده ييتغ صورت به يمنحن

    

  
  
ن دو يه را بياز بردار اول يچند كپ يرات ابعاديين تغيبا كمتر افزار نرم ،  Many – Best fitنه يبا انتخاب گز -2 

  . شود ميمحاسبه  افزار نرمتوسط  ها يتعداد كپ .دهد مي يجا يمنحن
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 Copiesدر قسمت  موردنظرو درج مقدار  Many – Specific Number of Copiesنه يبا انتخاب گز -3 
  . دهد مي يجا ين دو منحنين شده بييه را با تعداد تعيبردار اول افزار نرم

  
  

در صورت انصراف از  .نمايد مي و اجرا تاييدرات را ييتغ Pasteد يكل. شود ميرات خواسته شده اجرا ييتغ Applyد يبا كل
  . شويد ميبرگشت داده  Assistantبه صفحه  Finishد يبا كل .ديياستفاده نما Cancelد يرات از كلييانجام تغ

 و   يدهاياز كل نتوا ميرات ييانجام تغ ياست و برا يك بردار معمولي  ن به بعداي  ر شكل داده شده ازييبردار تغ
  . استفاده كرد
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  يمنحن يدر راستا يجاد اشكال برداراي  25-4
كار  ناي يبرا . ديكن يگر و به تعداد دلخواه كپيد يك منحني  ريك بردار را در مسي  ديتوان مي ArtCAM Pro افزار نرم در 

  : ديير عمل نمايبه صورت ز
در همان حال و بدون  .دييرا انتخاب نما موردنظرو بردار  هداشتهنگن ييرا پاد يصفحه كل يبررو  Shiftد يكل -1 

  . دييكردن استفاده شود را هم انتخاب نما ير كپيكه قرار است به عنوان مس يمنحن ،  Shiftد يكلرهاكردن 

 Pasting Along aدستور  ،  Assistantدر صفحه  Vector Editingاز قسمت  با استفاده از دكمه  -2 
Curve  ياصل يد از منويتوان ميدستور مذكور را . شود مي بازدستور پنجره  .دييانتخاب نما را Vector  هم اجرا

  . ديينما
بر اساس فاصله عمل  يگريبر اساس تعداد و د يكي . دو روش قابل انتخاب است. ديرا انتخاب كن يگذاريروش جا -3 
   : كند يم

از را درج يمورد ن هاي يتعداد كپ Number of Copiesسمت د و در قيرا انتخاب كن Specify Numberنه يگز
  . ديينما

دو  يبرا موردنظر ي فاصله Distance Between Copiesد و در قسمت يرا انتخاب كن Specify Distanceنه يگز 
  . دين كنييرا تع يكپ

. ديو به اصطالح روند نما يكار دسترا  ين دو كپيد فاصله بتوان مي افزار نرم Make Spacing Evenنه يبا استفاده از گز
انتخاب  ير منحنيدر مس )ستاره( يك شكل برداري  از عددر پنج يدر مثال ز .شود ميت انجام يدستور اجرا و فعال Pasteبا دكمه 

  . شده است يكپ، شده

  
  

  . شويد ميبرگشت داده  Assistantبه صفحه  Closeد يبا كل
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  ها Reliefكار با 
 5فصل 

  
  قدمهم 1-5

Relief   قسمت سه بعدي يك مدل در نرم افزارArtCAM Pro  همواره فقط يك جزء  .استRelief وجود دارد .
قبلي تركيب  هاي Reliefبا  ، توليد شود ،  Reliefمتفاوت ساخت  هاي روشيك از  جديدي با هر Reliefهرگاه بنابراين 

  . خوانده مي شوند Combine Rule ها تابع قوانيني است كه Reliefعمليات تركيب . شود مي
نيز در قسمت در منوي اصلي و  Reliefپايين بازشو  در منومي توانيد را  Reliefدستورات مربوط به ساخت و ويرايش 

Relief Tools  در برگهAssistant يدكن در منوي عمودي سمت چپ، پيدا .  

 
  Assistantدر برگه  Reliefش يرايو دستورات ساخت و : 5-1ر يتصو

شامل دو مرحله كامالً مشخص و مجزا است كه بايد حتماً به ترتيب  ArtCAM Proساخت مدل سه بعدي در نرم افزار 
ساخته شده با استفاده از قوانين   Relief سپس و در مرحله بعد بايد . انجام شود Reliefابتدا بايد مرحله توليد . انجام گردند

  .گردد (Combine)تركيب موجود   Reliefمشخص نرم افزار با 
  

 Reliefروشهاي ساخت  2-5

و بردارهاي  Bitmapروش اول كه بر اساس محيط هاي بسته شامل رنگهاي . دو روش عمده وجود دارد Reliefبراي ساخت 
 به   Reliefاين روش بيشتر براي ساخت مدل هاي سه بعدي . انجام مي شود Shape Editorبسته است با استفاده از دستور 

  . استفاده مي شود (Primitives)صورت اجزاي اوليه 
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 (Profiles)و مقاطع تعريف كننده مدل  (Drive Curves)روش دوم، كه به روش كالسيك موسوم است با استفاده از مسير
  : دستورات مورد استفاده در اين قسمت شامل موارد زير مي باشد. مدل سه بعدي را مي سازد

• Extrude 
• Spin 
• Turn 
• Two Rail Sweep 
• ISO-Forms  Letters  
• Weave   

  
  Reliefقوانين تركيب  3-5

به عمليات تركيب در نرم افزار . قبلي تركيب مي شود Reliefبالفاصله پس از توليد، با  Relief همانطوريكه بيان شد، 
ArtCAM Pro لفظ ،Combine ايره و ديگري مستطيل براي بيان قوانين و رفتارهاي آنها دو بردار، يكي د. اطالق مي شود

به صورت  Shape Editorاستفاده از روش ابتدا دايره با . در نظر گرفته مي شود 5-2به صورت نشان داده شده در شكل 
توليد شده بر اساس  Relief. سپس مستطيل به صورت صفحه اي و با همان دستور ايجاد مي شود. گنبدي ساخته مي شود

  . گنبدي قبلي تركيب مي شود Reliefمستطيل، پس از ساخت با 

  
  

  :به شرح زير هستند ArtCAM Pro در  Combineقوانين 
Add -  اين قانون، با استفاده ازRelief  توليد شده بهRelief اين فرآيند نشان داده   در شكل زير. شود كنوني اضافه مي
  . شده است

               
   Reliefافزودن جسم به :  5-2تصوير 

  
، ارتفـاع نهـايي   )5-2قسمت مستطيل در شـكل  (دوم Reliefمفهوم اين عمليات شامل اين موضوع است كه پس از ساخت 

بـه  ) دوم Reliefناشي از روش انتخـاب شـده بـراي سـاخت     (به عنوان ارتفاع دوم Z2به عنوان ارتفاع اوليه با  Z1حاصل جمع 
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. مستطيل به صورت يك بلوك مكعب شكل ديده مي شود.) دي نيستندكه گنب(بنابراين در قسمتهاي خارج دايره .دست مي آيد
  .اين قانون در قسمتهايي كه گنبد ساخته شده است موجب شده سطح گنبد به اندازه ارتفاع بلوك، به سمت باال حركت كند

  
Subtract -  اين قانون، با استفاده ازRelief  ازتوليد شده Relief  ايـن فرآينـد نشـان      ،در شكل زير. شود كم ميكنوني
، )5-2قسـمت مسـتطيل در شـكل    (دوم Reliefمفهوم اين عمليات شامل اين موضوع است كه پس از ساخت . داده شده است

بـه عنـوان    Z1از ) دوم Reliefناشي از روش انتخاب شـده بـراي سـاخت    (به عنوان ارتفاع دوم Z2ارتفاع نهايي حاصل تفريق 
مستطيل به صورت يك بلـوك مكعـب شـكل فـرو     .) كه گنبدي نيستند(در قسمتهاي خارج دايرهبنابراين . ارتفاع اوليه مي باشد
اين قانون در قسمتهايي كه گنبد ساخته شده است موجب شده سطح گنبد به اندازه ارتفاع بلوك، به سمت . رفته ديده مي شود
  .پايين حركت كند

  

                   
   Subtract قانوننتيجه استفاده از  : 5-3تصوير

  
Merge –  قانونMerge  شامل دو رفتار متفاوتHigh  وLow قانونبا استفاده از . است Merge High  جسم توليد

اي است كه فقط نقاط با ارتفاع حداكثر باقي خواهند ماند و  اين تركيب به گونه  و شود موجود با هم تركيب مي Reliefشده و
ناشي از روش (به عنوان ارتفاع دوم Z2به عنوان ارتفاع اوليه و  Z1م كه مقايسه اي بين به اين مفهو. شوند ديگر نقاط حذف مي

با استفاده  .انجام مي شود و نهايتاً ارتفاع بيشتر به عنوان ارتفاع مدل نگهداري مي شود )دوم Reliefانتخاب شده براي ساخت 
ولي بر خالف دستور قبلي فقط نقاط با  .شوند ميموجود با هم تركيب  Reliefجسم توليد شده و Merge Low قانوناز 

  . ارتفاع حداقل باقي خواهند ماند

 
    Merge lowوMerge High قوانينبكارگيري  : 5-4تصوير   

  
  Shape Editorاستفاده از  4-5

ك رنگ در ي زا توان مين دستور اي با استفاده از.  است Shape Editorاستفاده از  Reliefاصلي توليد  هاي روشيكي از 
با استفاده از  .توليد شده قبلي تركيب كرد يها Reliefبا  را  آن توليد كرد و Relief ،ك بردار بستهي  اي  Bitmapتصاوير 

Shape Editor انجام داد توان ميزير را  يها فعاليت: 
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 ) بعدي سه(ك شكلي  كنترل مقطع •

 ك شكلي كنترل زاويه  •

 ك شكلي كنترل ارتفاع  •

 قبلي Relief به وجود آمده با Reliefگي تركيب كنترل چگون •

 
  Bitmapبا استفاده از Reliefتوليد  5- 5

  . شود مي باز Shape Editorپنجره  دوبعديبا كليك دوگانه روي هر رنگ در جعبه رنگ موجود در فضاي 

  
 Shape Editorپنجره  : 5-5ريتصو

  . شود ميدي شكل توليد گنب Reliefك ي  ن دكمه از رنگ انتخاب شدهاي با كليك 

  . شود ميشكل توليد  يگود Reliefك ي  ن دكمه از رنگ انتخاب شدهاي  با كليك 

  . شود ميتوليد  اي صفحه Reliefك ي ن دكمه از رنگ انتخاب شدهاي  با كليك 
  

 توان مين كار را اي  .تعيين كرد ها ا استفاده از فلشي را با تايپ كردن موردنظرزاويه شكل  توان مي Angleدر قسمت 
  . زاويه انجام داد (Slider)نوار لغزان  همچنين با
درجه باشد،  90در صورتيكه زاويه انتخاب شده براي توليد مدل سه بعدي در خصوص روش هاي گنبد و هرم، : توجه

  .انتخاب اين روش محدود كننده منجر به توليد يك سطح صاف روي سطح فوقاني مدل مي شود
  

از به اين ترتيب كه . دگرد تعيين مي ،شود مي از آن شروع Reliefارتفاع عمودي كه ساخت  Start Heightدر قسمت 
توليد  ، سپس بقيه جسم با روش تعيين شده ،شود ميديوارهاي عمودي توليد  صورت بهتا ارتفاع مذكور ، موجود Reliefسطح 

  .مي شود
:Scale  كي  از توان ميگزينه اين با انتخابScale  براي ساختRelief ا ي  مربوطهلغزان  نواربا استفاده از  .استفاده كرد

  . كرد Scaleدلخواه  اندازه بهشكل را  توان مي ،عدد درج
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  :محدود كننده ارتفاع هاي روشكي از ي  پس از انتخاب
• No limit 
• Limit to Height 
• Scale to Height 

  . شود مي) دموجو(قبلي  Reliefبا   (Combine)شكل آماده تركيب
  .آماده درج يك عدد مي شود Heightدر صورت انتخاب يكي از گزينه هاي محدود كننده ارتفاع، قسمت 

  :رفتار هريك از انتخاب هاي به شرح زير است
No Limit   : با انتخاب اين گزينه كه به صورت پيش فرض انتخاب شده است، به شكل سه بعدي اجازه داده مي شود كه

  .ساخته شود  (+Z)ي به سمت باالبه طور طبيع
Limit to Height   : با انتخاب اين گزينه و درج يك عدد در قسمتHeight  مدلسازي در راستاي (، رشد جسمZ ( تا

  .ارتفاع ذكر شده محدود مي شود
Scale to Height  : با انتخاب اين گزينه و درج يك عدد در قسمتHeight مدلسازي در راستاي (، رشد جسمZ ( تا

  . ارتفاع ذكر شده ادامه مي يابد
  .در مواردي استفاده مي شوند كه ساخت مدل تا ارتفاع معيني مد نظر باشد …Scaleو  …Limitهر دو روش : نكته

، آنرا با Reliefپس از انتخاب محدوديت هاي ارتفاع با استفاده از يكي از كليد هاي شش گانه رديف پايين، ضمن ساخت 
Relief   تركيب كنيد موجود:  

  
ن فرآيند نشان داده اي  در شكل زير. شود ميكنوني اضافه  Reliefجسم توليد شده به  Addبا استفاده از كليد  •

  . شده است

               
   Reliefافزودن جسم به  : 5-6ريتصو 

  
ن فرآيند نشان اي ، در شكل زير. شود ميكنوني كم  Reliefجسم توليد شده از  Subtractدكمه با استفاده از  •

  . داده شده است

                   
   Subtractجه استفاده از دكمه ينت : 5-7ريتصو
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ن تركيب به اي . شود ميموجود با هم تركيب  Reliefجسم توليد شده و Merge Highدكمه با استفاده از  •
با استفاده از كليد  .شوند ميذف است كه فقط نقاط با ارتفاع حداكثر باقي خواهند ماند و ديگر نقاط ح اي گونه

Merge Low جسم توليد شده وRelief ولي بر خالف دستور قبلي فقط نقاط با  .شوند ميب يموجود با هم ترك
  . ارتفاع حداقل باقي خواهند ماند

 
    Merge lowوMerge High هاي دكمه يريبكارگ : 5-8ريتصو   

  .صفر مي كند ،تخاب شده هستند راانارتفاع كليه نقاط كه داراي رنگ  Zeroدكمه  •
  .صفر مي كند ،را) كه رنگهاي ديگري دارند(ارتفاع بقيه نقاط  Zero Restدكمه  •

  
  .همين فصل مراجعه كنيد 5-3به قسمت  Combineبراي اطالع بيشتر از قوانين : توجه

از سوي ديگر اين عمليات برگشت پذير . اگر قسمتهاي رنگي پراكنده باشند، در كليه قسمتها ارتفاع ها صفر خواهند شد: توجه 
پـس از  . به اين مفهوم كه اگر رنگ انتخاب شده با رنگ ديگري تركيب شده باشد، و عمليات صفركردن ارتفاع انجام شود. نيست

  .خروج رنگ ها از تركيب ارتفاع ها همچنان صفر مي مانند
با تركيب دستورات و نيز ايجاد تقدم و تأخر در استفاده از دستور، بنابراين . اين دستور به صورت توليد احجام اوليه كار مي كند

  .اشكال مختلفي ايجاد مي شود
، جعبه رنگ Reliefپس از ساخت در صورتي كه از يك رنگ به عنوان محدوده سه بعدي سازي استفاده شده باشد، 

  :شود صورت زير تبديل مي به

  
  Reliefظاهر جعبه رنگ بعد از توليد:  5-9تصوير

 
براي اينكار روي يك بردار . را همچنين در مورد سه بعدي سازي بردارها هم مي توان استفاده كرد Shape Editorدستور 

  .مشخصات و پارامترها مانند حالت استفاده از رنگ است. گشوده شود Shape editorبسته كليك دوگانه كنيد تا منوي 
  F12در خصوص بردارها را با استفاده از انتخاب بردار و فشردن كليد  shape Editorتوصيه مي شود كاربرد دستور : توجه

براي سه بعدي ) رنگ زمينه(چون در صورت شتاب در كليك دوگانه ممكن است رنگ سفيد. روي صفحه كليد انجام دهيد
  .در اين مورد مناسب تر عمل مي كند  F12سازي انتخاب شود، استفاده از كليد 

 Self-intersectستفاده براي سه بعدي سازي حتماً بايد بسته باشد همچنين خودش را قطع نكند يعني بردار مورد ا: توجه
 Vectorمي توانيد مشكالت بردار را با استفاده از دستور . در اين موارد پيام هاي خطايي از سوي نرم افزار ابالغ مي شود. نباشد

Doctor بر طرف كنيد.  
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 Reliefكالسيك ساخت  هاي روش 6-5

طريقه  شش، ن روشاي  در .موسوم به كالسيك است سازي مدل هاي روش، با استفاده از ابزارها Reliefروش ديگر ساخت 
  :شود مياستفاده  Art CAM Pro اصلي در 

1. Extrude 
2. Spin 
3. Turn 
4. Two Rail Sweep 
5. ISO-Forms  Letters  
6. Weave   

   
  
 Swept Profileروش  7-5 

ساخت مدل با استفاده از  ،در هر سه روش .است Turnو  Extrude ،Spineروند اصلي شامل سه  سازي مدلاين روش 
  . شود ميا بسته انجام ي  بردار باز

  
 Extrudeروش  1-7-5

 Drive(اولين بردار به منظور تعريف مسير ساخت مدل  .شود ميبا استفاده از چهار بردار انجام  ،سازي مدلاين روش  در
Curve( ، بردار  كنند دومين و سومين بردار شكل مقطع مدل را به ترتيب در ابتدا و انتهاي مسير تعريف مي .دشو مياستفاده

د شبيه بردار دوم توان مي) مقطع انتهاي مسير(بردار سوم  . شود مي استفاده  Zچهارم به منظور تعيين تغييرات مدل در راستاي 
  . بردار چهارم هم الزامي نيست .باشد

 Vector Based Relief Creationدر قسمت  با استفاده از دكمه  .شود مينجام ا يدوبعد در محيطترسيم بردارها 
  . شود ميباز زير  صورت به Extrude wizardپنجره 
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 Extrude wizardپنجره :5-7ريتصو

را در منو  Selectكمه ك بردار را به منظور استفاده براي بردار اول كه توضيح داده شد انتخاب و دي  دوبعديدر فضاي  
  :به شرح زير هستند، شوند ميتعريف  Drive Curveخصوص ن قسمت كه دراي هاي گزينه .كليك كنيد

Reverse direction -  دهد ميرا تغيير  سازي مدلجهت حركت .  
Use other Side-  سمت ساخت را نسبت بهDrive Curve  دهد ميتغيير .  

Use as centerline - Drive curve شود ميمسير وسط استفاده  صورت هب .  
Create Square Corners - ن گزينه اي  با استفاده ازDrive curve شود مي     تيز استفاده هاي با استفاده از گوشه .  

با . شوند ميابتدا انتخاب  ها در قسمت بعدي منحني. شود ميمنحني انتخاب و تبديل به رنگ قرمز ، Nextبا فشردن كليد
 Invertبا استفاده از گزينه  . كند تغيير مي Drive curveبه  هنقطه اتصال نقط  Move anchor pointاز گزينه استفاده 
curve  ، جهت ساخت مدل در راستايZ كند با فشردن كليد  تغيير ميNext  ،ابدي رنگ منحني به رنگ آبي تغيير مي .  

. باشند نشده  يبند گروه باشند و بردارهاي مقطع بايد باز .شود مي تعيين ، همانند مقطع ابتدا ،مقطع انتها، در قسمت بعدي
  . كسان هستندي  بدين معني است كه مقاطع ابتدا و انتها، بدون هيچ انتخابي پشت سر گذاشته شود ،اگر قسمت مقطع انتها
 Drive Curveي رو Zرفتار مدل در راستاي ، ك منحنيي  با استفاده از انتخاب Extrude Wizardدر قسمت بعدي 

ك منحني را انتخاب و سپس كليد ي  سپس. را انتخاب كنيد Use a Z modulation vectorابتدا گزينه  .شود ميمشخص 
Select را فشار دهيد .  

اختصاص  ، اند ي كه قبالً توليد شدهيها Reliefتوليد شده با  Reliefبه نحوه ارتباط  Extrude Wizard قسمت آخر 
ن بخش قابل انتخاب هستند كه شرح آنها اي  در Merge Lowو  Add، Subtract، Highest Mergeنه چهار گزي .دارد

  . قبالً ارائه شده است
  

 Spinروش  2-7-5
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 .بردارهاي اول و دوم مشخص كننده مقاطع مدل در ابتدا و انتها هستند .به سه بردار نياز دارد Reliefاين روش ساخت
دستور با  .شود ميدايره خواهد بود كه حول نقطه مشخص شده روي مقطع ابتدا انجام  رتصو به ، مسير حركت ساخت مدل

  . شود مي باز Spin wizardو منوي  شود مي انجام Vector Based Relief Creationاز قسمت  فشردن كليد

  

  
  Spinزارد روش يپنجره و : 5-8ريتصو

 
 Extrudeن دستور مانند دستور اي  هاي عملكرد گزينه .را كليك كنيد Selectابتداي مدل را انتخاب و كليد  موردنظربردار 

  . در آن مقطع انتهاي مدل را مشخص كرد توان ميو  شود مي بازبعدي  پنجره ، Nextبا زدن كليد  .است
 Sweepبراي چرخش كامل گزينه  .دينزاويه چرخش ساخت مدل را تعيين ك ديتوان مي Wizardن اي  سومپنجره در 

through 360 degrees هاي قسمت، در صورت عدم انتخاب گزينه مذكور. را انتخاب كنيد Start angle ها  و بقيه قسمت
  . قابل انتخاب خواهند شد

  . باشد مي Extrudeمانند دستور  Wizardناي  يها فعاليتبقيه 
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  Turnروش  5- 3-7

 Turnمنوي  با انتخاب كليد  .شود مياستفاده ك منحني مولد ي  مستدير روي يها مدلن دستور براي ساخت اي از
Wizard  پس از انتخاب منحني و كليك كردن .  شود ميگشودهSelect ،از گزينه توان ميZ scaling factor  براي كنترل

ك خط فرضي از ابتدا به انتهاي ي  چرخش منحني انتخاب شده حول صورت بهمدل . استفاده كرد Zابعاد و مدل در راستاي 
  . شود ميطع ساخته مق

  

  
  Turnزارد روش يپنجره و : 5-9ريتصو

  
 Two Rail sweepروش  4-7-5

مقاطع روي دو منحني ديگر به عنوان ريل استفاده  هاي با استفاده از حركت منحني ها مدلاين روش به منظور ساخت 
  . ترل كردكن  Zرا در جهت سازي مدل توان ميديگر  هاي روشن روش هم مانند اي  در شود مي
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  Two Rail Sweepد شده توسط روشيتول هاي Reliefاز  اي نمونه : 5-10ريتصو

 

ابتدا  .شود مي زبا Two Rail sweepپنجره ،  Vector Based Relief Creationدر قسمت    با استفاده از كليد
پس از هر  .حتماً بايد باز باشند ،دمعروف هستن Drive Railكه به  ها ن منحنياي . شوند ميانتخاب  Control هاي منحني

و در كنار منحني دوم  Aپس از انتخاب در كنار منحني حرف . انتخاب كليك شود تاييدبايد به منظور  selectانتخاب دكمه
  . را معرفي كرد ها ك از منحنيي جهت هر توان مي ،Reverse Direction در قسمت .شود مينوشته  B حرف

عمليات انتخاب مقاطع و مديريت بر آنها انجام  Insert Cross Sectionو Add Cross Sectionبا استفاده از كليدهاي 
در جهت ئشروع (موجب انتخاب منحني بر مقطع اول  Addاستفاده از كليد ، ك منحني انتخاب باشدي  در صورتيكه. شود مي

با هر . شود مي) ريل هاي انتهاي منحني(عدي موجب اطالق منحني به نقطه ب Addاستفاده مجدد از كليد. خواهد شد) منحني
  . شود ميكسان انتخاب ي  فواصل مقاطع. ك مقطع به انتها اضافه خواهدي  Addاستفاده از كليد 
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 Two Rail sweepمات روش يپنجره تنظ : 5-11ريتصو

كور توضيح داده در ادامه كليدهاي قسمت مذ .به شكل زير تبديل خواهد شد Statusپس از انتخاب مقاطع قسمت 
  . شود مي
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و  شود مي پس از انتخاب كليد شكل آن تبديل به  شود ميآماده جابجائي موقعيت منحني  افزار نرمكليد  با اين 
در صورت .  شود ميو سپس نقطه موقعيت روي منحني دوم انتخاب  شود ميآماده دريافت نقطه روي منحني ريل اول  افزار نرم

  . كليك شود 1st Railروي نوشته  ، انصراف از فعاليت

 با كليك كردن آن شكل تبديل به . شود ميسازي قبل و بعد از مقطع مشخص  كليد نوع حركت مدل با اين 

ن اي با استفاده از  .شود مي      سازي مدلانتخاب قبلي موجب حركت نرم  .دهنده حركت خطي است كه نشان شود مي
  . شود ميمنحني حذف ، كليد

منتظر دريافت نقاط موقعيت  افزار نرم ،ن تفاوت كه پس از انتخاباي  با. است Addمانند كليد  Insertجه استفاده از كليدنتي
  . خواهد ماند

موجب  Calculateدكمه  .شود ميهاي قبلي تعيين Reliefساخته شده با  Reliefنوع تركيب  Combineدر قسمت 
  . خواهد شد Reliefتوليد 
  

  Weave Shape روش  7-5- 5
و به همين  باشد مي        شكل زير صورت به Sweepن اي  .شود مياستفاده  Sweepاين روش براي ساخت انواع خاصي از 

   . مقطع خواهد بود، آخرين انتخاب. شود ميبردار ساخته  2ن نوع مدل با حداقل اي  .شوند ميناميده   Weaveدليل 

  
  

به عنوان مسير و دومين انتخاب به  ، اولين انتخاب .انتخاب كنيد Shiftه داشتن كليد را با فشرده نگ موردنظر هاي منحني

  . شود ميشوده گ Weave Wizardمنوي  با استفاده از كليد . شود ميعنوان مقطع در نظر گرفته 
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  Weaveمات يپنجره تنظ : 5-12ر يتصو

 
  . شود ميتوليد  موردنظرمدل  OKپس از انتخاب پارامترهاي الزم و با استفاده از كليد 

  
 ISO-FORM  Lettersروش   5- 8

مي توانيد  شكل قسمت باال را از جهت . ديگر بسازيد reliefي با ارتفاع ثابت روي يك  reliefمي توانيد اين روش در 
  . كنيد همچنين مي توانيد شعاع مدل سازي روي گوشه ها را كنترل. زاويه دار بودن يا انحنا داشتن كنترل كنيد

 . ساخته مي شود  Top Heightو  Bottom Heightاجباراً از دو قسمت مجزاي  ISO-FORMاز نوع  Relief يك 
ارتفاع قسمت  Top Heightو قسمت دوم يا  Reliefارتفاع قسمت عمودي را در بخش پايه  Bottom heightقسمت اول، 

  .مجموع هردو تكه قبلي است ISO-FORMيك شكل كامل . زاويه دار يا انحنادار بااليي تعريف مي كند
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  .به شرح زير عمل كنيد ISO-FORMبراي ساخت يك 
براي اطالع از . را درفضاي دوبعدي انتخاب كنيد  ISO-FORMبردار نوشته مورد نظر براي توليد شكل  -1

 .نحوه انتخاب بردار به فصل چهارم، قسمت انتخاب بردارها مراجعه نماييد

 Assistantدر برگه  Relief Toolsدر قسمت  ISO-FORM Lettersدستور   روي آيكون  -2
 :گشوده شود Constant Heightكليك كنيد تا پنجره 

  
  
 .ارتفاع قسمت باال، كه مقطع زاويه دار يا منحني دارد را تعيين كنيد Top Heightدر قسمت  -3

مي شود را تعيين محسوب  Reliefارتفاع قسمت عمودي پايين كه پايه  Bottom Heightدر قسمت  -4
 .كنيد

 Circular Cross Sectionبه صورت منحني باشد، گزينه  Reliefاگر مي خواهيد مقطع قسمت باالي  -5
 .را انتخاب كنيد

 Angular Cross Sectionبه صورت زاويه دار باشد، گزينه  Reliefاگر مي خواهيد مقطع قسمت باالي  -6
 .را انتخاب كنيد

در تصـاوير زيـر تـاثير تعيـين     . تعيين كنيـد  Corner Angleا در قسمت زاويه ساخت مدل در گوشه ها ر -7
سـمت چـپ زاويـه مـذكور صـفر و در        Reliefدر . نمايش داده شده اسـت  Reliefزاويه روي ساخت يك 

 .درجه تعيين شده است 20راست، زاويه  Reliefخصوص 
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ع بيشتر از نحوه عملكرد گزينه براي اطال. تعيين مي شود  Relief، روش تركيب Combineدر قسمت  -8
 .مراجعه نماييد " Reliefقوانين تركيب "بخش  "ها  Reliefكار با "هاي اين قسمت به ابنداي فصل  

 .را براي تاييد و بستن منو كليك كنيد OKكليد  -9

  
  )گنبد( Domeساخت  -9-5

براي ساخت گنبد به شرح زير . اده مي شوداستفبه صورت فرو رفته يا برآمده از اين دستور براي ساخت اشكال گنبدي شكل 
  :عمل كنيد

  .بردار مورد نظر براي ساخت گنبد را انتخاب كنيد يا ترسيم كنيد -1
 Create Aرا انتخاب كنيد تا پنجره  Create Domeدر صفحه اصلي، گزينه  Reliefاز منوي پايين بازشوي  -2

Dome گشوده شود. 

 
 .آن، درج شده استنقطه مركز مختصات د و در قسمت باال اطالعات مربوط به قطر گنب -3

 :گزينه ي مورد نظر براي تعريف ارتفاع گنبد را تعيين كنيد Dome Dimensionsدر قسمت  -4

• Maximum dome height -  انتخاب اين گزينه به شما اجازه مي دهد بيشترين ارتفاع گنبد، نسبت به قطر
 Valueمقدار مورد نظر را در قسمت . يين كنيددرج شده است، تع Dome Diameterگنبد را كه در قسمت 

  .درج كنيد
• -Sphere radiusمقدار مورد نظر را . انتخاب اين گزينه به شما اجازه مي دهد شعاع دايره گنبد را تعيين كنيد

  .درج نماييد Valueدر قسمت 
ر صورت انتخاب گزينه چون در هر حال اين نتيجه اين دستور توليد گنبد به صورت قسمتي از كره است، د: توجه

Maximum Dome Height  عدد مجاز براي مقدارValue  بزرگتر از صفر و كوچكتر از شعاع بردار انتخاب شده براي
  .است 1،000،000بزرگتر از شعاع و كوچكتر از  Sphereعدد مجاز در مورد . ساخت گنبد مي باشد

 :تعيين كنيد Type of domeنوع گنبد ازجهت تحدب و تقعر را در قسمت  -5

 .انتخاب كنيد Convexرا براي ساخت گنبد به صورت محدب يا  Maleگزينه  •
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  .انتخاب كنيد Concaveرا براي ساخت گنبد به صورت مقعر يا  Femaleگزينه  •

  
براي اطالع بيشتر از نحوه . انتخاب كنيد :Combine byگنبد را در قسمت  Releifروش مورد نظر براي تركيب  -6

مراجعه  " Reliefقوانين تركيب "بخش   "ها  Reliefكار با "ينه هاي اين قسمت به ابنداي فصل  عملكرد گز
  .نماييد

  
 10 - 5 Load Relief  

وارد  Clipartي مذكور به صورت ها مدل .شود مياستفاده  افزار نرمبه  rlf.  ي با پسوندها مدلن دستور براي فراخواني اي از
  . شوند مي افزار نرم

گشوده   Openمنوي . كليك نماييد Relief Operationرا در قسمت  كليد  ،Load Reliefروع دستوربراي ش
  . شود مي

  . شود ميگشوده  Load reliefمنوي . را كليك نماييد Openخود را پيدا كنيد و كليد  موردنظرفايل 
  

  
  ها Relief يبارگذاز: 5-13ر يتصو
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  :كي از موارد را انتخاب نماييدي  . شود ميقبلي تعيين  هاي Reliefبا شده  وارد Relief روش تركيب پنجره  در اين
  . قبلي انتخاب نماييد Reliefوارد شده با  Reliefرا به منظور جايگزيني  Replacingگزينه  •
  . قبلي انتخاب نماييد Reliefوارد شده به  Reliefرا به منظور اضافه كردن  Addingگزينه  •
  . قبلي انتخاب نماييد Reliefوارد شده از  Reliefرا به منظور كم كردن  Subtractingگزينه  •
روش  در ايـن  .قبلـي انتخـاب نماييـد    Reliefوارد شده با  Reliefرا به منظور تركيب  Merging Highestگزينه  •

  . تركيب فقط نقاط با بيشترين ارتفاع باقي خواهند ماند
روش  در ايـن . قبلـي انتخـاب نماييـد    Reliefوارد شده با  Reliefرا به منظور تركيب  Merging Lowestگزينه  •

  . تركيب فقط نقاط با كمترين ارتفاع باقي خواهند ماند
، ن روش تركيـب ايـ   با انتخاب. قبلي انتخاب نماييد Reliefوارد شده با  Reliefرا به منظور تركيب  Pastingگزينه  •

ن ايـ   بـا انتخـاب  . را تعيين كـرد  . . .  تعداد و، موقعيت ،از جمله اندازه بسياري از شرايط توان مي ،عالوه بر امكانات فوق
  . شود ميكه متعاقباً توضيح داده  نمايد ميشروع به كار  3D Clipartگزينه به طور اتوماتيك دستور 

  . گردد تاييد 3D Clipartابتدا بايد منوي  ، Pastingدر صورت انتخاب گزينه : توجه
  

  3D Clipartدستور  11-5
پـس از ورود   . دييـ ادقيق و جامعي مديريت نم طور بهرا  افزار نرموارد شده به  هاي Relief ديتوان مين دستور اي  با استفاده از

Relief  توسط دستورLoad Relief  3دستورD Clipart   3فعال و منويD Clipart شود مي باز .  
  

  
  3D Clipartپنجره : 5-14ريتصو

 
حـين ورود   Reliefچرخش و اعمال هرگونه تغييرات ظاهري ، موقعيت دهي، ير جامع براي تغيير اندازهك مسي ، اين دستور

  :شوند مي برگه متفاوت است كه ذيالً شرح داده 8شامل  3D Clipart پنجره  . است افزار نرمبه 
Size – ابعاد  توان ميبرگه  در اينRelief هـاي  قسمتدر . را به هنگام ورود تعيين كرد Witdth  وHeight    ابعـاد اوليـه

 Auto scale Z whenدر صورت انتخاب گزينه  . را انتخاب كنيد موردنظرمربوطه گزينه  هاي با استفاده از تيك. درج شده اند
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resize  مقدار ارتفاع مدل كه عدد آن در قسمتZ Range  حداكثر و . كند ميمتناسب با تغييرات اندازه تغيير ، درج شده است
در طـرف راسـت    . درج شده است Minimum Heightو  Maximum Height جلوي عباراتكنوني ل مقادير ارتفاع حداق

  . را با كمك لغزنده از كمترين مقدار تا باالترين مقدار تغيير داد Zارتفاع  توان مي Z Scaleدر قسمت ،  پنجره
Mode- قسمت روش تركيب  در اينRelief   در . آن قـبالً ذكرشـده اسـت    هـاي  كه گزينه . دشو ميبا مدل موجود تعيين

 Reliefك بـردار در اطـراف   ي  ديتول يبرا. ديين نماييتع Start Heightدر قسمت را  سازي مدلارتفاع شروع  Setting بخش
  . دييرا انتخاب نما Copy Outlineنه يگز ، وارد شده

Move- ل در راستاهاي مد ، قسمت در اينلغزنده موجود  هاي با استفاده از دكمهX  وY  شود مي       جابجا .  
Rotate-  در بخشRotate by Angle بـا   تـوان  مـي    نكـار را اي . دييـ ن نماييه چرخش را به صورت پاد ساعتگرد تعيزاو

نـه  ييآ ا افـق ي  را نسبت به عمود يمدل ورود توان مي Horizontalو  Vertical هاي با دكمه . استفاده از لغرنده هم انجام داد
سپس . دييرا از حالت انتخاب خارج نما Rotate By Centerنهيگز ، باشد ) 0و0(م نقطه چرخش وسط مدلياگر نخواه . نمود

محـل نقطـه چـرخش را بـا      Curserد بـا اسـتفاده از دكمـه    يتوان مي ، ازيدر صورت ن . ديين نماييمختصات نقطه چرخش را تع
  . ديين نمايياستفاده از نشانگر تع

Scale-  در بخشScale مدل شامل بزرگ شـدن تـا    ير ابعادييتغ. دير دهييتغ، د ابعاد قطعه را به صورت متناسبيتوان مي
رات را هم بـه صـورت درج عـدد و هـم بـا اسـتفاده از       يياعمال تغ. دهد ميدرصد رخ  1و كوچك شدن تا  ) %200(دوبرابر اندازه

  . انجام داد توان ميلغزنده 
Shear-  در بخشShear يرا در جهـت طـول   يدگيكش ها از لغزنده يكي . شود مين ييمدل تع يدگيكش))X  در  يگـر يو د
  . كند ين مييتع ) Y)يجهت عرض

Copies- از سه حالت  يكي  ديتوان مين بخش اي  درsingle ، Copy rotate  وCopy liner نه ياز گز . دييرا انتخاب نما
single از  . دياستفاده كن يك كپي  ديتول يبراCopy rotate از  . ديدوار استفاده كن هاي يد كپيتول يبراCopy liner يبرا 

  . دياستفاده كن يسيماتر هاي يد كپيتول
Wrap- نه يبخش با انتخاب گز در اينProject شـود  مـي ر يگر مدل تصويد هاي قسمت يمدل وارده به صورت معمول رو . 

  .را استفاده كرد Wrap هاي نهيگز ك ازي از هريبنابر ن توان مين صورت اي ريدر غ
  

  كردن آينه  Reliefساخت  12-5
اين كار  . را نسبت به جهت اصلي آن به صورت افقي و هم به صورت عمودي تغيير داد Reliefيك  ، توان جهت ساخت مي

يك چهارم مدل را   يا  ا نصفاين كار بايد ابتد  براي انجام. بسيار مفيد است، هايي كه قرينه هستند مخصوصاً در مورد ساخت مدل
  :كردن افقي به صورت زير عمل كنيد آينه سپس براي. بنا به نياز و شكل مدل، بسازيد

 Mirror Horizontalگزينه  Mirrorپس از قسمت س و را گشوده Reliefاي  افزار،منوي كركره از منوي اصلي نرم •
 . را انتخاب كنيد

 :براي آينه كردن عمودي

 . كنيم را انتخاب مي Mirror Verticalنهايتاً گزينه  كرده وعمل مانند حالت قبل  •

شود و به كاربر اجازه  مي انتخاب شود، منوي كناري مربوطه گشوده Mirror Mergeگزينه  Mirrorدرصورتيكه در قسمت 
  :هاي زير را انتخاب كند دهد گزينه مي
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  . براي آينه كردن از سمت چپ به سمت راست 

  . دن از سمت راست به سمت چپبراي آينه كر 

  . براي آينه كردن از باال به پايين 

  . براي آينه كردن از پايين به باال 
. شود مي)  Merge(يكپارچه   و با قسمت دوم ماندهقسمت قبلي مدل هم باقي ، در اين حالت، پس از عمليات آينه كردن

 با كليك دكمه  Relief Operationsقسمت  Assistantرا از صفحه  Mirror Mergeتوان دستور  همچنين مي
  . اجرا كرد

يك چهارم مدل موردنظر به عنوان ، در قسمت چپ شكل. شود اين دستور ديده مي  اي از عملكرد هاي زير نمونه در شكل

ز باال آينه كردن ا ،و در قسمت راست شكل زير آينه كردن از چپ به راست ، در قسمت مياني. شود مبناي اصلي ديده مي

  . انجام شده است به پايين 
  

  
  
  

  :كنيد دقتبه نكات زير  Mirrorبه هنگام استفاده از دستور : توجه
  . شود روي كل مدل انجام مي، Mirrorعمليات  -1 
از مدل اوليه كه هنگام تعيين ابعـاد مـدل در    Mirrorنياز به صفحه تقارن دارد كه تقارن عمليات ، Mirrorعمليات  -2 

 2Dدر (وسـط صـفحه سـفيد      به عبارت ديگر حـد . شوند اند، اقتباس مي انتخاب شده ArtCAM Proكار با  ابتداي
View  ( خط تقارن عملياتMirror شود محسوب مي . 

 
13-5 Reset  كردن مدل)Relief (  

Reset  كردن مدل به معني از بين بردن كليدRelief افـزار،   منوي اصلي نرمتوان از  كار مي اين براي. هاي ساخته شده است
  . را انتخاب كرد Resetگزينه  Reliefاي  منوي كركره

  . باشيد 3D Viewاين كار بايد در  براي. است Relief Operationsدر قسمت  راه ديگر استفاده از كليد 
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14-5 Reset يك قسمتي از   كردن ارتفاعRelief  
اين كار بـا صـفر كـردن     . ده را به طور موضعي و تحت كنترل صفر كردساخته ش Reliefيك   توان ارتفاع در صورت نياز مي

اين كار از دو دستور زيـر اسـتفاده    براي. شود مي اند، انجام مشخص شده 2D Viewارتفاع در نواحي كه با رنگ اصلي در صفحه 
  . شود مي

• Zero Relief Under Colour -  ــا اســتفاده از ر صــفحه د Relief editingدر قســمت  يكــون آ ب
Assistant  ارتفاع تمام نواحيRelief شود در محدوده رنگ اصلي صفر مي .  

• Keep Under Colour - در قسمت  يكون آ با استفاده ازRelief editing   در صفحهAssistant  ارتفاع
  . شود شود و ارتفاع بقيه نواحي صفر مي در محدوده رنگ اصلي حفظ مي Reliefتمام نواحي 

  
15-5 3D Blend  

پذير است و براساس  يك دستور بسيار انعطاف  3D Blendدستور . شود بعدي استفاده مي براي توليد اشكال سه، اين دستور
لزوم بسته بودن "محدوديت ، اين دستور در ساخت مدل براي استفاده از بردارها . كند ها كار مي Reliefيا   استفاده از بردارها

  . از بردارهاي باز هم استفاده كند تواند را ندارد و مي "بردار

  . شود آغاز مي Assistantدر صفحه  Relief Editingاز قسمت  يكون آ دستور با انتخاب بردار موردنظر و كليك
  :شود و قابل انتخاب است ديده مي مدل سه بعديمقطع تغيير رفتار  Profileدر قسمت 

Linear :خطي خواهد بود)  شود يكون مربوطه ديده ميآيكه درهمانطور(اين گزينه شكل مقطع   با انتخاب .  
Convex :اين گزينه شكل مقطع به صورت منحني محدب خواهد بود  با انتخاب .  

Concave :اين گزينه شكل مقطع به صورت منحني مقعر خواهد بود  با انتخاب .  
Smooth :باشد مي ابتدا و انتها مماساين گزينه شكل مقطع به صورت منحني خواهد بود كه در   با انتخاب .  

Selected Vector :منحني را به عنوان مقطع بين منحني اول يك توان  اين گزينه مي با انتخاب(Border)  و منحني
  . شود انتخاب مي Shiftكليد  ه نگه داشتناين منحني با فشرد . تعريف كرد  (Inner)دوم 

 Fromدر صورت انتخاب گزينه . شوند ردنظر براي ساخت تعيين ميهاي مو ارتفاع قرارگيري منحني Heightsدر قسمت 
Relief ،ها ضمن غيرفعال شدن محل مربوطه، شكل روي منحني مربوطه از ارتفاع  يك از ارتفاع در جلوي هرRelief  موجود

منحني مسير و )  پنج ضلعي منتظم(ك منحني بسته ي از 3D Blendزير شكل براساس توليد  تصويردر . گردد محاسبه مي
Concave درنظر گرفته شده است 15و ارتفاع روي منحني دوم  5ارتفاع روي منحني اول .  ساخته شده است .  
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  منحنـي دوم  وشود  درنظر گرفته مي (Border)يك منحني انتخاب شده باشد، منحني اول   اينكه در صورتيكه فقط  توضيح
  . شود يك نقطه درنظر گرفته مي

 Middle of Borderبـا انتخـاب گزينـه    . شـود  شرايط منحني دوم تعيـين مـي   Blend From Border toدر قسمت 
Vector  نقطه وسط بردار اول در ارتفاع ذكر شده در قسمتHeights  در محل مربوط بهInner  به عنوان منحني دوم تعيين

  ).نشان داده شده استشكل قبل حالتي كه در مانند. (شود شود و شكل موردنظر بين منحني اول و نقطه مذكور ساخته مي مي
اي را به عنوان  توان با ماوس نقطه مي Startو با استفاده از كليد  Select Point With Cursorدر صورت انتخاب گزينه 

  . افزار معرفي كرد به نرم 2D Viewنقطه دوم در فضاي 
، Inner Vector Edgeشـد،  پـس از انتخـاب گزينـه    منحني دوم، غير از نقطه چيـز ديگـري مـدنظر با   براي در صورتيكه 

در شكل زير تفاوت بين انتخاب گزينه . شود انجام مي Shiftاين انتخاب با فشرده نگه داشتن كليد  . شود منحني دوم انتخاب مي
Fill Inner Vector )شود و عدم انتخاب آن را در عكس سمت چپ ديده مي)  در عكس سمت راست .  

  

  
 100انتخاب عدد . شود يا منحني دوم روي آن تصويرمي  شود كه نقطه اي تعيين مي ، ارتفاع صفحهProportionدر قسمت 

  .است Innerبراي ارتفاع  Heightsدرصد به معناي تعيين ارتفاع به اندازه تعيين شده در قسمت 
  

16-5 Inverting a Relief  معكوس كردن يكRelief   
  

  :دو صورت معكوس كنيد را به Reliefشما مي توانيد يك 
  .بدون انجام عمليات آينه كردن مدل سه بعدي Zمعكوس كردن فقط در جهت  محور 

 .به همراه انجام عمليات آينه كردن مدل سه بعدي Zمعكوس كردن در جهت محور 

زريق باشد، الزم در صورتيكه هدف از توليد مدل سه بعدي، ساخت يك قالب نهايي براي انواع عمليات ريخته گري يا ت: نكته
  .بعدي، روش اول كفايت مي كند 5/2در خصوص مدلهاي . است مدل سه بعدي قالب با استفاده از روش دوم بدست آيد

  :به صورت زير عمل كنيد) روش اول( براي معكوس كردن بدون آينه كردن 

 invert Relief Z onlyكليك كنيد تا دستور  Assistantدر صفحه  Relief editingدر قسمت  روي آيكون 
  .بالفاصله عمليات معكوس كردن اجرا مي شود. اجرا گردد

 .روي صفحه كليد وارد فضاي سه بعدي شويد تا مدل معكوس شده را ببينيد F3 با استفاده از كليد

**  
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  :با عمليات آينه كردن به شرح زير عمل كنيد Reliefبراي انجام عمليات به روش دوم، يعني معكوس كردن 

 -Invert Reliefكليك كنيد تا دستور assistantدر صفحه   Relief Editingدر قسمت  آيكن روي 
male/female بال فاصله عمليات معكوس كردن و آينه شدن . اجرا شودRelief انجام مي شود.  

 .روي صفحه كليد وارد فضاي سه بعدي شويد تا مدل معكوس و آينه شده را ببينيد F3با كليد 

مي  Reliefدر منوي كركره اي  Invertدر قسمت  Male/Femaleق را همچنين با استفاده از انتخاب گزينه عمليات فو
  .توان انجام داد

  
   Smoothing a Reliefصاف كردن مدل سه بعدي  17-5

اينكار را . ديده مي شوند را از بين ببريد Reliefشما مي توانيد نا همواري هاي احتمالي كه از عمليات مختلف روي سطح 
همچنين مي توان اين كار را در . به صورت موضعي انجام دهيد Reliefمي توانيد براي همه مدل سه بعدي يا قسمتي از 

  .هستند هم انجام دهيد (primery)قسمتهايي كه داراي رنگ اصلي 
  :به صورت زير عمل نمائيد Smoothingبراي انجام عمليات 

اجرا و  Smooth Reliefكليك كنيد تا دستور  Assistantدر صفحه  Relief Editingرا در قسمت  آيكون 
 :منوي مربوطه گشوده شود

  
  .مي توانيد باز كنيد Reliefدر منوي كركره اي  …smoothدستور و منوي فوق الذكر را همچنين با انتخاب گزينه : نكته

  :نتخاب كنيددر قسمت باالي منو قسمت مورد نظر براي انجام عمليات صاف كردن را ا
 .را براي انجام عمليات صاف كردن روي كل مدل سه بعدي انتخاب كنيد whole Reliefگزينه 

 .را براي انجام عمليات صاف كردن در محدوده يك بردار انتخاب كنيد selected Vectorگزينه 

 .درا براي انجام عمليات صاف كردن در محدوده رنگ اصلي انتخاب كني selecte colorگزينه 

  . ،الزم است يك بردار بسته انتخاب شده باشد selected vectorهنگام استفاده از گزينه : نكته
تمام قسمتهايي كه داراي رنگ انتخاب شده بعنوان رنگ اصلي هستند،  selected colorهنگام استفاده از گزينه : نكته

  .ي انتخاب شده باشدبديهي است كه قبالً بايد رنگ مذكور بعنوان رنگ اصل. صاف مي شوند
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تعيين  smoothing passesتعداد دفعات انجام عمليات صاف كردن را در قسمت  با استفاده از كليدهاي نشانگر 
  .كنيد

 3D viewتوصيه مي شود عدد مذكور را به صورت پله اي افزايش دهيد و در هر مرحله نتيجه كار را در فضاي : توصيه
  .مالحظه كنيد

  
   Reliefاندازه ارتفاع تغيير در   18-5

روش كار بدين صورت است كه پس از اجراي دستور .شما مي توانيد يك مدل سه بعدي را به اندازه دلخواه تغيير دهيد
. ارتفاع مورد نظر را تعيين كند) يا درج عدد( حداكثر ارتفاع كنوني مدل ارائه مي شود و كاربر مي تواند با استفاده از يك لغزنده 

به طور متناسب كليه نقاط سطح مدل را به گونه اي تغيير مي دهد كه حد اكثر ارتفاع مطابق خواسته كاربر ايجاد  نرم افزار
  :انجام دستور به شرح زير است.مانند دستور قبلي، اين كار را مي توان روي كل مدل يا در يك محدوده خاص انجام دهد.شود

و باز شدن منوي آن  Scale Relief heightمنظور اجراي دستور به  Relief Editing   را در قسمت  آيكون  -1
  .كليك كنيد

  
  .درج شده است) حداكثر(، مقدارارتفاع كنوني مدل  Current Heightدر زير عبارت 

تعيين ارتفاع جديد را همچنمين مي توانيد به كمك . درج نمائيد New Heightارتفاع جديد مورد نظر را در قسمت -2
  .نتيجه يكسان خواهد بود. ام دهدلغزنده انج

براي اينكه گزينه . در صورتيكه مدل شامل جزئيات ظريفي باشد، مي توانيد آنها  را به طور جداگانه تغيير اندازه دهيد -3
Preserve detail در خصوص ( سپس بيشترين ارتفاع جزئيات كه براي باقي ماندن مورد نظر است را . را انتخاب كنيد

  .نرم افزار جزئيات را بطور جداگانه به اندازه مورد نظر تغيير مي دهد. تعيين كنيد New detail heightقسمت  در) جزئيات
  .پنجره بسته و دستور اجرا مي شود OKبا كليد  -4
  .را براي خروج از دستور بدون اجراي آن استفاده كنيد Cancelكليد   -5
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   Scaling to volumeخص تغيير اندازه مدل سه بعدي به حجم مش 19-5
براي اين كار به . به اندازه حجم معين تغيير اندازه دهيد ArtCAM Proمي توانيد يك مدل سه بعدي را در نرم افزار 

  :شرح زير عمل كنيد
 Assistantدر قسمت  Scale to volumeرا انتخاب كنيد تا منوي  Volumeگزينه ي  Reliefمنوي كركره اي 

، حجم  Current Volume  در قسمت.اندازه فعلي مدل نمايش داده مي شود Model sizeر قسمت د. نمايش داده شود
  .فعلي مدل بر مبناي واحد جاري نرم افزار درج شده است

در صورتيكه واحد جاري ميلي متر . كليك كنيد تا ليست واحدهاي دستور گشوده شود Volume Unitsروي قسمت 
را به ترتيب براي ميلي متر مكعب و سانتي متر مكعب انتخاب  Cubic cmيا   Cubic mmباشد، مي توانيد گزينه هاي

را به ترتيب براي اينچ مكعب و فوت  Cubic feetيا  Cubic Inchesدر صورتيكه واحد جاري اينچ  باشد، گزينه هاي .كنيد
 .مكعب قابل انتخاب هستند

 .كنيد تعيين Enter new volumeحجم جديد موردنظر را در قسمت 

ها يعني ارتفاع Z، فقط در محور scale in Z onlyدر صورت نياز مي توانيد انجام تغييرات مورد نياز را با انتخاب گزينه 
 .مدل، محدود كنيد

 .، مدل تغيير حجم پيدا مي كندApplyبا كليد 

 .دستور خاتمه مي يابد و منو بسته مي شود Finishبا كليد 

 
  Calculating the surface Areaعدي محاسبه سطح مدل سه ب 20-5

مي تواند عالوه بر محاسبه  ArtCAM Proنرم افزار .را بدست آوريد Reliefشما مي توانيد مساحت كل يا قسمتي از سطح 
مشخص شده است را ) Primary(، مساحت آن قسمت از سطح در محدوده اي كه با رنگ اصلي  Reliefمساحت كل سطح 

 .نيز ارائه نماييد

 Relief surfaceپنجره . را انتخاب كنيد Surface area under colorگزينه  Reliefراي اينكار از منوي كركره اي ب
area گشوده مي شود: 

  
وابسته به واحد كاري جاري نرم ( مساحت زير رنگ اصلي به همراه مساحت كل مدل بر حسب ميلي متر مربع يا اينچ مربع 

  .درج شده است) افزار
  .، پنجره بسته و دستور خاتمه مي يابد OKك دكمه با كلي

  
  Draftايجاد زاويه  21-5

كه سطحي عمودي ونزديك به عمود دارند را از بين  Relief ، تمام قسمتهايي در draftشما مي توانيد با ايجاد يك زاويه 
  .انجام اينكار به منظور خروج قطعه نهايي ار قالب الزامي است. ببريد
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  :به شرح زير عمل كنيدبراي اينكار 
 Addپنجره . را انتخاب كنيد …add draftرا باز كرده و گزينه  Reliefاز منوي اصلي، منوي كركره اي  -1

Draft Angle  در قسمتAssistant نمايان مي شود.  
را معين  Relief، زاويه مورد نظر براي اعمال روي  Enter Draft Angle In Degreesدر قسمت  -2

 .كنيد

 .اعمال مي شود Reliefروي  draft، زاويه  Applyبا كليد  -3

 .عمليات خاتمه مي يابد و پنجره بسته مي شودfinishبا كليد  -4

 
اين مورد هم در قالب هاي ريخته گري و هم قالب . موجب خروج راحت تر قطعات از قالب مي شود draftوجود زاويه : نكته

  .هاي پرسكاري ورق معتبر است
  

 Creating a cross-Section -مدل سه بعدي توليد مقطع روي 22-5

مقطع مذكور از جنس بردار است . يك مقطع دو بعدي توليد كنيد Reliefشما مي توانيد در محل دلخواه روي مدل سه بعدي 

ايـن بـه ايـن معنـي     . به طور همزمان، نتايج توليد مقطع را نشان مي دهد ArtCAM Pro.و در فضاي دو بعدي ديده مي شود

بـراي  . مي توان مقطع را به صـورت لحظـه اي مشـاهده كـرد    ) Drag(ه امكان رويت مقطع با حركت ماوس فشرده شده است ك

  :توليد مقطع به روش زير عمل كنيد

-Create Crossكليك نماييد تـا دسـتور    assistantدر صفحه  Relief operationدر قسمت  روي آيكون  -1

Section دداجرا شود و منوي مربوطه ظاهر گر.  

  

   Fading a Reliefمحو كردن يك مدل سه بعدي  23-5

به شما امكان كنترل مقدار و جهت محو  ArtCAM Proنرم افزار . را محو كنيد Reliefشما مي توانيد تمام يا قسمتي از يك 

 :نمونه اي از اين فعاليت در تصوير زير ديده مي شود.كردن را نيز مي دهد
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 Reliefمخصوصاً براي ايجاد پرسپكتيو در مدل سه بعدي  Fadeابزار ، Envelope Distortionهمانند عملكرد دستور 

  .را هم حفظ مي كند) texture(ضمناً اين دستور، جزئيات ايجاد شده توسط دستور ايجاد بافت  .بكار مي رود

  :زير عمل كنيدديده مي شود، به شرح  3D Viewكردن يك ناحيه روي مدلي كه هم اكنون در فضاي  Fadeبراي 

 Fadeكليك كنيد تا صفحه  Assistantدر صفحه  Relief editingدر قسمت   Fade Reliefروي آيكون  -1

Relief گشوده شود.  

كنيد، مطمئن شويد كه برداري بـه عنـوان تعريـف محـدوده     ) Fade(را محو Reliefاگر مي خواهيد فقط قسمتي از  -2

 .يدترسيم و انتخاب كرده ا Fadeمورد نظر براي 

  .انجام مي شود Reliefروي كل  Fadeاگر برداري را انتخاب نكنيد، عمليات : توجه

  :دو راه براي انجام اين كار وجود دارد. تعيين مي شود Fade، مقدار و قوت عمليات  Fade Strenghtدر قسمت  -3

 با كليك كردن و جابجا كردن دستگيره لغزنده •

 بوطهدر قسمت مر) Strength(با درج مقدار قوت  •

  

در عـين حـال    .محو خواهد شد Z=0 تا مقدار  Reliefبه اين معني است  Fadeبراي قوت % 100استفاده از مقدار : توجه

  .رخ ندهد Fadeموجب مي شود تا هيچ عمليات  Fadeاستفاده از مقدار صفر براي قوت 

زينه به صورت پـيش فـرض   اين گ. در جهت معكوس مي شود Fade، موجب انجام عمليات Reverseانتخاب گزينه  -4

  .انتخاب نشده است

روش انجام را با كليك كردن مي توانيـد انتخـاب   . ، رفتار دستور محو كردن انتخاب مي شودFade Typeدر قسمت  -5

 :كنيد

. Linear-  اين روش، عمليات محو كردن را به صورت خطي)Linear (      انجام مي دهـد بـه عبـارت ديگـر شـيب

ه صورت خطي خواهد بود و بصـورت خطـي راسـت بـين دو نقطـه تعريـف مـي        ايجادشده روي مدل سه بعدي ب

در اين روش اولين نقطه اي كه انتخاب مي شود، محل شروع شيب است و ارتفـاع مـدل سـه بعـدي در آن     .شود

اسـت كـه در قسـمت     Fadeدر نقطـه دوم، تـابع مقـدار قـوت     . خواهـد بـود   Reliefنقطه، همان ارتفـاع مـدل   

Strength است تعيين شده. 
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ميلـي متـر مـي     25ارتفاع هر يـك  .در مثال زير، يك رديف شش تايي از اشكال مستطيل شكل ديده مي شوند: توجه

 5/12يعني  25، ارتفاع نهايي اشكال به نصف %50معادل  Strengthافقي با مقدار  Fadeپس از انجام عمليات .باشد

  .مي رسد

  
  

. Radial- ت شعاعي اين روش عمليات محو كردن را به صور)Radial (    در ايـن روش  . انجـام مـي دهـدFade 

وابسته به انتخاب انجـام   Reliefمحدب يا مقعر بودن . محو مي كند ،مدل سه بعدي را به صورت محدب يا مقعر

 Center Pointاين روش همچنين نياز به انتخاب يـك نقطـه بـه عنـوان     . مي باشد Reverseشده در قسمت 

 .دارد

  .دارد Fadeبراي تعريف محدوده هاي ايجاد  2DViewش انتخاب يك بردار در فضاي همچنين در اين رو

  



 

 

 صبامدلهاي رايانه اي 
09123606220علي مشرفي  

118 artcamtrainer.blogspot.com 

 

. Between Boundaries-  اين روش به صورت محو كردنRelief   بين دو محدوده كه توسط دو بردارتعريـف

شكل نهايي داراي  حـالتي محـدب يـا مقعـر، بنـابر انتخـاب انجـام شـده در قسـمت          . مي شوند، انجام مي گردد

Reverse 2در صورت انتخاب اين روش الزم است دو بردار بسته در فضاي . داردDView اولـين  . انتخاب شوند

 .بردار انتخابي، بردار بيروني بايد باشد

  
براي تعيين نقاط موردنظر . تعيين مي شود Fadeمعرف جهت و محل عمليات ) يا نقاط(، نقطه Optionsدر قسمت  -6

  .به گونه زير عمل كنيد Linearبه هنگام انتخاب روش 

 .را كليك نماييد Startابتدا كليد  •

برسيد و نقطه مورد نظر  Fadeسپس نشانگر را روي مدل حركت دهيد تا به محل مورد نظر براي شروع عمليات  •

 .درج مي شود Fade Fromمشخصات مختصاتي نقطه در قسمت . را كليك كنيد

ـ     • برسـيد و آنجـا را كليـك     Fadeه نقطـه پايـاني مـوردنظر بـراي     نهايتاً، نشانگر را روي مدل حركـت دهيـد تـا ب

 .درج مي شود Fade toمختصات نقطه دوم در محل .كنيد

  .صورت مي گيرد 2D Viewانتخاب نقاط در فضاي : توجه

  :دنبال كنيد) Radial(روش زير براي تعريف نقطه در روش 

 .كليك كنيد Selected Centerابتدا روي دكمه  •
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. را كليـك كنيـد   Fadeروي مدل حركت دهيد و نقطه مـورد نظـر بـراي تعريـف مركـز شـروع        سپس نشانگر را •

 .درج مي شود Xو Yمختصات نقطه مذكور در قسمتهاي مربوط به 

  .باشد) بسته انتخاب شده(قاعدتاً نقطة انتخاب شده بايد داخل بردار : توجه

 .راببينيد 3DViewمحو شده را مي توانيد در  Relief. را كليك كنيد Create، كليد Fadeبراي انجام عمليات  -7

 .منتقل مي شود Assistant، صفحه دستور بسته مي شود و كنترل برنامه به صفحه  Closeبا كليك كليد  -8

  

  از يك بردار Featureساخت  24-5
يـك فراينـد   در واقـع نـوعي تعريـف بـراي      Feature. از يـك جـز بـرداري بسـازيد     Featureشما مي توانيد سه نوع متفـاوت  

 Featureباال آمدن يا پايين رفتن دو رفتار اصـلي  . مي باشد كه روي بردارها انجام مي شود) سه محوره( ماشينكاري سه بعدي 
همچنين مي توانيد تعريف كنيد بردار به عنوان مسير حركت مركز ابـزار درنظـر   . هستند كه به هنگام توليد آن تعيين مي شوند

  . گرفته شود
از يـك   Featureتوليـد  . ايجاد نمـي شـود    (Relief)از يك بردار، تغييري در شكل ظاهري مدل سه بعدي Featureبا توليد 

از اين به بعد در ايـن  .  بردار، در فضاي توليد مسير ابزار ماشينكاري انجام مي شود چون در حقيقت يك جزئ ماشينكاري است
  .ي شوداستفاده م Featureنوشته از كلمه جزئ به جاي كلمه 

  
   (Raised Feature)توليد جز برآمده

بر اساس يك بردار انتخاب شده بسته توليد نمـوده و آن را ماشـينكاري    (Raised Feature)شما مي توانيد يك جزي برآمده 
) ارتفـاع  از جهـت (با استفاده از اين دستور همچنين مي توانيد موقعيت برداري را كه قرار است ابـزار از آن راسـتا بگيـرد،   . كنيد

  .تعيين كنيد
  :به هنگام ساخت جزئ برآمده شما امكانات زير را در اختيار داريد

  .كنترل شرايط قسمتهاي داخلي جزئ، كه ماشينكاري نمي شوند •
 .كنترل و انتخاب لبه برداري كه بايد با ابزار ماشينكاري ارتباط برقرار كند •

  
  :براي ساخت يك جزئ برآمده به صورت زير عمل نماييد

  .انتخاب كنيد 2D Viewبردار مورد نظر براي ساخت جزئ برآمده را در محيط  -1

 .كليك كنيد Toolpathرا به منظور نمايش صفحه اصلي محيط  برگه  -2

را كليـك كنيـد تـا     3D Toolpathsرا در قسمت مسير ابزارهاي سه بعدي  Raised Featureدستور  آيكون  -3
 .گشوده شود Create Raised Featureصفحه 
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 .تعيين ودرج كنيد Feature Heightارتفاع مورد نظر براي جزئ برآمده را در قسمت  -4
در صورتيكه بخواهيد اطراف بردار انتخاب شده مواد اضافه يا كم در نظر گرفته شود، مقـدار مـورد نظـر را در قسـمت      -5

feature Allowance درج كنيد. 

  
  

ه لبه بردارانتخاب شده، با  آنچه ماشينكاري مي شود را مشـخص مـي   فاصل Allowanceهمانطوريكه در شكل مي بينيد، 
  . مقادير مثبت مقدار ماده را اضافه مي كند و مقادير منفي از مواد مي كاهد. كند

هم باشد و بخواهيـد قسـمتهاي مـذكور بـه صـورت       (Island)در صورتيكه بردار انتخاب شده شامل قسمتهاي داخلي -6
در صورت انتخـاب گزينـه مـذكور، مقـدار     . را انتخاب كنيد Clear Inner Islandsنه جزيره ماشينكاري شوند، گزي

Allowance در صورت عدم انتخاب گزينه، مقدار . روي بردار داخلي اعمال نمي شودAllowance  روي قسمتهاي
در شـكل سـمت   . در شكلهاي زير اين موضوع نشان داده شده است. داخلي بردار انتخاب شده در نظر گرفته مي شوند

 Allowanceداخلي ترين بيضي مسير ماشينكاري با اعمال . انتخاب نشده است Clear Inner Islandچپ گزينه 
 .است
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 :مربوطه انتخاب كنيد هريك از موارد محدوديت را با كليك  -7

 Allowanceرا به منظور در نظر گرفتن مقـدار   Use constant allowance around vectorگزينه  •
  .، كليك كنيد)شامل بردارهاي داخلي(اف بردارهاي انتخاب شده اطر

، بردارهـاي داخلـي ماشـينكاري    Outer vector defines machining limitدر صورت انتخاب گزينه  •
  .غيرفعال خواهد شد Feature Allowanceدر اين حالت قسمت . نشده باقي مي مانند

  
 ي حركت ابزارماشينكاري نسبت به بردارانتخاب شده را بـا كليـك   يكي از گزينه هاي زير به منظور تعريف چگونگ -8

 :مربوطه انتخاب كنيد
Vector at Top Edge-  انتخاب اين گزينه، ابزار ماشينكاري مورد استفاده را در برخورد با لبه بااليي بردار انتخاب شده

  .ينكاري نخواهند شدقسمتهاي قرمز رنگ توسط ابزار ماش. به شكل زير توجه كنيد. قرار مي دهد

  
Vector at Bottom Edge-  انتخاب اين گزينه، ابزار ماشينكاري مورد استفاده را در برخورد با لبه پاييني بردار انتخاب

  .قسمت مثلث شكل نشان داده شده توسط ابزار ماشينكاري خواهند شد. به شكل زير توجه كنيد. شده قرار مي دهد

  
 .خته شده نامي تعيين و درج كنيدبراي جزئ سا Nameدر قسمت  -9

 .را به منظور ساخت جزئ كليك كنيد Createدكمه  -10
 .كليك كنيد  Toolpathsرا منظور بستن صفحه، و بازگشت به صفحه  Closeدكمه  -11

  
اسـتفاده   Feature Machiningاكنون جزئ مورد نظر شما ساخته شده است و مي توانيـد بـراي ماشـينكاري آن از دسـتور     

  .به فصل ماشينكاري مراجعه نماييد Feature Machiningاي اطالع از نحوه كاركرد دستور بر. كنيد
  

  (Recessed Feature)توليد جز فرورفته 
بر اساس يك بردار انتخاب شده توليد نمـوده و آن را ماشـينكاري    (Recessed Feature)شما مي توانيد يك جزئ فرو رفته 

) از جهـت ارتفـاع  (گيـرد، چنين مي توانيد موقعيت برداري را كه قرار است ابـزار از آن راسـتا ب  با استفاده از اين دستور هم. كنيد
  .تعيين كنيد
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  :براي ساخت يك جزئ فرورفته به صورت زير عمل نماييد

  .انتخاب كنيد 2D Viewبردار مورد نظر براي ساخت جزئ برآمده را در محيط  -1

 .كليك كنيد Toolpathرا به منظور نمايش صفحه اصلي محيط  برگه  -2

را كليك كنيـد   3D Toolpathsرا در قسمت مسير ابزارهاي سه بعدي   Recessed Featureدستور  آيكون  -3
 .گشوده شود Create Recessed Featureتا صفحه 

  
 

 .درج كنيد تعيين و Feature Heightارتفاع مورد نظر براي جزئ برآمده را در قسمت  -4

 نظور تعريف چگونگي حركت ابزارماشينكاري نسبت به بردارانتخاب شده را بـا كليـك   يكي از گزينه هاي زير به م -5
 :مربوطه انتخاب كنيد

6- Vector at Top Edge-   انتخاب اين گزينه، ابزار ماشينكاري مورد استفاده را در برخورد با لبه بااليي بردار انتخـاب
  .گ توسط ابزار ماشينكاري نخواهند شدقسمتهاي قرمز رن. به شكل زير توجه كنيد. شده قرار مي دهد

  
  
7- Vector at Bottom Edge-     انتخاب اين گزينه، ابزار ماشينكاري مورد استفاده را در برخورد با لبـه پـاييني بـردار

قسمت مثلـث شـكل نشـان داده شـده توسـط ابـزار ماشـينكاري        . به شكل زير توجه كنيد. انتخاب شده قرار مي دهد
  .خواهند شد



 

 

 صبامدلهاي رايانه اي 
09123606220علي مشرفي  

123 artcamtrainer.blogspot.com 

 

  
  
 .براي جزئ ساخته شده نامي تعيين و درج كنيد Nameت در قسم -8
 .را به منظور ساخت جزئ كليك كنيد Createدكمه  -9

 .كليك كنيد  Toolpathsرا منظور بستن صفحه، و بازگشت به صفحه  Closeدكمه  -10
  

اسـتفاده   Feature Machiningاكنون جزئ مورد نظر شما ساخته شده است و مي توانيـد بـراي ماشـينكاري آن از دسـتور     
  .به فصل ماشينكاري مراجعه نماييد Feature Machiningبراي اطالع از نحوه كاركرد دستور . كنيد

  
   (Centerline Engraved Feature)توليد يك جز به صورت خط مركزي

سه (بسازيد، سپس به صورت سه بعدي Centerline Engraved Featureشما مي توانيد از يك بردار، جزئ خط مركزي يا 
  . حركت مي كند Reliefدر اين حال ابزار بر اساس مسير بردار،روي سطح . آنرا ماشينكاري كنيد) محوره

  
يكي حركت دادن ابزار روي يك بردار روي سطح سـه بعـدي و   . در دو حالت به خوبي استفاده مي شود Featureاين نوع : نكته

كـاربرد ايـن نـوع جـزئ بـا اسـتفاده از       .  (Text)روي نوشـته هـا   ديگري حركت دادن ابزار و توليد يك جسم ماشينكاري شده
  .ابزارهاي فرم دار به حد اعالي خود مي رسد

  
  : براي ساخت جزئ خط مركزي، به صورت زير عمل كنيد

  .انتخاب كنيد 2D Viewبردار مورد نظر براي ساخت جزئ برآمده را در محيط  -1

 .كليك كنيد Toolpathرا به منظور نمايش صفحه اصلي محيط  برگه  -2

 3Dرا در قسـمت مسـير ابزارهـاي سـه بعـدي        Centerline Engraved Featureدسـتور   آيكـون   -3
Toolpaths  را كليك كنيد تا صفحهCreate Recessed Feature گشوده شود. 
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 .تعيين ودرج كنيد Feature Heightارتفاع مورد نظر براي جزئ برآمده را در قسمت  -4
 .جزئ ساخته شده نامي تعيين و درج كنيد براي Nameدر قسمت  -5
 .را به منظور ساخت جزئ كليك كنيد Createدكمه  -6
 .كليك كنيد  Toolpathsرا منظور بستن صفحه، و بازگشت به صفحه  Closeدكمه  -7

  
. يـد استفاده كن Feature Machiningاكنون جز مورد نظر شما ساخته شده است و مي توانيد براي ماشينكاري آن از دستور 

  .به فصل ماشينكاري مراجعه نماييد Feature Machiningبراي اطالع از نحوه كاركرد دستور 
  

  به بردار (Feature)برگشت دادن يك جزئ 
براي اينكـار بـه صـورت    . به عبارت ديگر آنرا به بردار مولدش تبديل كنيد. شما مي توانيد عمل عكس توليد جزئ را انجام دهيد

  :زير عمل كنيد
  .جزئ توليد شده را انتخاب كنيد (2D view)اي دو بعديدر فض -1
 . شويد toolpathsرا كليك كنيد تا وارد صفحه  برگه  -2

با اين . كليك كنيد 3D toolpathsرا در قسمت  Return Feature To Normal Vectorsدستور  دكمه  -3
 .كار جزئ ساخته شده با بردار قبلي تبديل مي شود

  
  
  

  Reliefسطح  تغيير آزاد روي 25-4
ابـزار   Art CAM Proبـراي اينكـار فـرم    . را به طور دلخواه و آزاد مورد ويرايش قرار دهيد Reliefشما مي توانيد شكل 
  :براي استفاده از اين دستور به شرح زير عمل نماييد. در اختيار شما قرار مي دهد Sculptingمناسبي تحت عنوان 

كليـك كنيـد تـا صـفحه      Assistantدر صـفحه   Relief Toolsمت ، در قس Sculptingدستور  روي آيكون  -1
 :گشوده شود Assistantدر صفحه  Interactive Sculptingدستور 
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 :، روي هر يك از پنج ابزار تعبيه شده كليك كنيد تا انتخاب گردند   Tools Sculpting در قسمت  -2

اين ابزار مانند سـمباده عمـل مـي    . كنيد (Smooth)نرم  را Reliefبا اين ابزار مي توانيد به صورت موضعي سطح  
 .كند 

 .ايجاد نماييد Reliefبا اين ابزار مي توانيد به طور موضعي ردهاي اثر انگشت روي سطح  

 .، مواد اضافه كنيد  Reliefبا استفاده از اين ابزار مي توانيد به سطح 

 .اين ابزار مانند اسكنه عمل مي كند . مواد برداريد Relief با استفاده از اين ابزار مي توانيد از سطح 

 .با اين ابزار مي توانيد تغييرات ايجاد شده را به حالت قبل برگردانيد 
  

عالوه بر انتخاب آيكون ابزارها مي توانيد با استفاده از فشردن كليدهاي صفحه كليد كامپيوتر، ابزار مورد نظر خود را : توجه 
را بـراي ابـزار    3، كليـد   Smudgeرا بـراي ابـزار    2، كليـد  Smoothرا بـراي ابـزار    1ين منظور كليـد  به ا. انتخاب كنيد

Deposit  را براي  4، كليدCarve  را براي ابزار  5و كليدEraser  فشار دهيد.  
ار انتخـاب  هايي كه تحت تـأثير ابـز   (Pixel)براي تغيير در تعداد نقاط . در قسمت بعد مشخصات ابزار تعيين مي شوند .3

بـا حركـت دادن آن بـه سـمت     . كليك كنيد و آنرا حركت دهيد Diameterشده قرار مي گيرند، روي دكمه لغزنده ي 
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عدد . بزرگتر مي شود Diameterبا حركت دادن آن به سمت راست، عدد  . كوچكتر مي شود  Diameterچپ، عدد  
هـم بـا تغييـر لغزنـده      Diameterت چپ قسـمت  تصوير سم. درج مي شود Diameterانتخاب شده در جلوي دكمه 

 .تغيير مي كند
. مي توانيد ارتفاع مواد اضافه شده يا عمق مواد برداشته شده را برحسب درصدي از پهناي ابزار انتخاب شده تعيين كنيد .4

كليـك   Strengthبراي تعيين يا تغيير در ارتفاع مواد اضافه شده يا عمق مواد برداشته شـده، روي لغزنـده مربـوط بـه     
كوچكتر و با حركت دادن آن به سمت راست،  Strengthبا حركت دادن آن به سمت چپ، عدد  . كنيد و حركت دهيد

تصـوير سـمت چـپ    . درج مي شـود   Strengthعدد انتخاب شده، در جلوي دكمه . بزرگتر مي شود Strengthعدد  
  هم با تغيير لغزنده تغيير مي كند Strengthقسمت 

كليـك كنيـد و    Smoothnessنوك ابزار انتخاب شده، روي لغزنـده مربـوط بـه      (Sharpness)در تيزي براي تغيير  .5
با حركت دادن آن به سـمت  . كوچكتر مي شود  Smoothnessبا حركت دادن آن به سمت چپ، عدد  . حركت دهيد 
توجه . درج مي شود  Smoothnessعدد انتخاب شده، در جلوي دكمه . بزرگتر مي شود Smoothnessراست، عدد  

  .به شكل كنار متغير در فهم موضوع كمك شاياني مي كند 
انجام دهيد و  Bitmapرا با استفاده از رنگهاي موجود در يك تصوير  Reliefشما مي توانيد انجام تغييرات روي سطح  .6

  :براي اين كار به شرح زير عمل كنيد . آنها را كنترل كنيد
 Bitmapتصـوير  . انتخـاب كنيـد   Shading colorرا در قسـمت   Use Colors from 2D viewابتدا، گزينه  •

مي شـود و مـي تـوان     (Project)، تصوير  Relief، روي سطح سه بعدي  2D Viewموجود در فضاي دو بعدي 
  .را به صورت رنگ آميزي شده ديد  3D viewدر پنجره  Reliefتصوري سه بعدي 

. فضاي سه بعدي حركت دهيد و روي رنگ مورد نظرتان رهـا كنيـد    كليك كرده، آنرا در  سپس روي آيكون  •
 .نشان داده مي شود Color Usageرنگ ،انتخاب شده و در قسمت 

 :كليك كنيدبراساس رنگ، يكي از گزينه هاي زير را  Reliefرفتار ايجاد تغيير فرم روي سطح براي تعيين نهايتاً  •
• Ignore –  گزينه را انتخاب كنيددر صورت عدم استفاده از رنگ اين.  
• Sculpt only under –  در صورت انتخاب اين گزينه، تغييرات فقط روي نواحي كه داراي رنگ انتخاب

  .هستند، اعمال مي شود )  Color Usageدر قسمت (شده 
• Sculpt excluding Color-   در صورت انتخاب اين گزينه، نواحي با داشتن اين رنگ بدون تغيير مـي

  .احي ديگر تغيير مي كنندمانند و نو
انتخاب شده باشند، مـي توانيـد روش تركيـب تغييـرات را در      Smudgeو يا  Smoothاگر ابزارهاي  .8

  :تعيين كنيد Combine Modeقسمت 
موجب اعمال سطح متوسطي از تغييرات در نواحي مورد تـأثير ابـزار انتخـاب     Normalانتخاب گزينه  .9

 .است به اين صورت شكل نشانگر در اينجا . شده مي شود
 .را انتخاب كنيد Raise Onlyبراي باال آوردن پايين رين نقاط تحت تأثير ابزار ،گزينه  .10
يكي از دو گزينه زيـر   Relief Combine Modeانتخاب شده باشد، در قسمت  Depositاگر ابزار  .11

  :،بنابر نياز را انتخاب كنيد
 .را انتخاب كنيد Add،گزينه براي اضافه كردن مواد در نقاط تحت تأثير ابزار  .12
بـدون   Mergeبا انتخاب گزينه . را انتخاب كنيد Mergeبراي اضافه كردن فقط يك اليه مواد، گزينه  .13

 .توجه به اينكه چند با ابزار كليك مي شود، فقط يك اليه مواد اضافه مي شود
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و گزينـه زيـر،   يكـي از د  Relief Combine Modeانتخاب شده باشد، در قسمت  Carveاگر ابزار  .14
  .بنابر نياز را انتخاب كنيد

،  3D Viewدر پنجـره  .) تبديل شـده اسـت   اكنون به شكل (با كليك كردن و كشيدن ماوس  .15
  . انجام مي شود  Reliefعمليات انتخاب شده، روي سطح 

، تغييـرات در  Revertرا به منظور صحه گذاري تغييرات در صورت كليك كردن كليـد   Applyدكمه  .16
موجـب بسـته شـدن     Cancelكليد . به حالت قبل بر مي گردد Reliefفته نمي شوند و شكلنظر گر

  .پنجره و در نظر گرفته نشدن تغييرات مي شود
  .بسته مي شود  Interactive sculpting،پنجره  Finishبا كليد  .17

  
  (Texture)ايجاد بافت  26-5

اين كار را به دو طريق مي توانيد انجام دهيد . اضافه كنيد  Textureشما مي توانيد به سطح مدل سه بعدي خود ،بافت يا 
:  

 Art CAM Proايجاد بافت براساس الگوهاي پايه موجود در نرم افزار  •
 به مدل سه بعدي  Reliefوارد كردن يك فايل و اضافه نمودن آن به صورت  •

محـدوده اي بسـته كـه بـا يـك بـردار يـا         همچنين مي توان بافت را به . اعمال كرد Reliefبافت را مي توان به كل سطح 
در . ذاتاً مثل هـم كـار مـي كننـد     ) بردار انتخاب شده و رنگ(دو روش اخير . قسمتي رنگي  مشخص مي شود، نسبت داد 

پـس از آن  . ، اندازه هاي آن تعيـين مـي شـود    ...)مثالً كره ، بيضي يا هرم (عمليات ايجاد بافت پس از انتخاب الگوي بافت 
حاصـل  Reliefمدل سه بعدي  (Combine)نهايتاً عمليات با انتخاب روش تركيب . دمان الگو انتخاب مي شودفواصل چي
  .موجود خاتمه مي يابد  Reliefاز بافت، با 

  :براي ايجاد، بافت به شرح زير عمل كنيد 

در  Tools Reliefآيكـون مزبـور در قسـمت    . كليك كنيـد   Texture Reliefرا براي شروع دستور  آيكون  .1
 .گشوده مي شود  Texture Reliefبا كليك آيكون پنجره . قرار دارد  Assistantصفحه 
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براي اينكار در قست سمت چپ ، بـاالي پنجـره   . انتخاب كنيد .محدوده اي را كه مي خواهيد بافت در آن ايجاد شود  .2
Texture Relief ينـه  به طور پيش فرض گز. ،  يكي از سه گزينه را انتخاب كنيدWhole Relief    انتخـاب شـده

 .را مي پوشاند  Reliefاين بدان معناست كه بافت مورد نظر روي كل سطح . است 
  .قسمت هاي با ارتفاع صفر هم در اين انتخاب، با بافت پوشانده مي شوند : توجه .3
بـراي معرفـي   . كنيـد  يا بردار بسته هم معرفي ) رنگ( Bitmapبهر حال مي توانيد محدوده مورد نظر خود را با يك  .4

  :كردن يك بردار به شرح زير عمل كنيد 

 Selectedمربوط به گزينه  سپس روي . انتخاب كنيد  2D Viewبردار مورد نظر خود را در فضاي دو بعدي  .5
vector  كليك كنيد. 

  :براي انتخاب رنگ به عنوان محدوده بافت ، به صورت زير عمل كنيد  .6
. ،رنگ مورد نظر را با كليك كردن به عنوان رنگ اصـلي انتخـاب كنيـد     2D View از جعبه رنگ در فضاي دو بعدي .7

 .كليك كنيد  Texture Reliefرا در جعبه  Selected Colorمربوط به  سپس 
نـيم بيضـي   (Sphere)روي يكي از انواع بافت هاي نشان داده شده در زير قسمت انتخاب محـدوده، ،شـامل نيمكـره     .8

(Ellipse)  مخروط(Cone)  هرم(Pyramid)   بافت حصـيري(Weave)      يـا وارد كـردن از يـك فايـل(From 
File)  سپس در قسمت . كليك كنيد تا انتخاب شودSizing  اندازه هاي مربوطه را وارد كنيد،.  

گشوده مي شود و مي توانيد فايل مربوطه را با توجه به نوع فايل كـه   Open، پنجره  From Fileدر صورت انتخاب  .9
  .تعيين مي كنيد ، وارد كرده و به عنوان بافت استفاده كنيد  File of type: سمت در ق
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تعيـين   X %هـا را در قسـمت    X، مقدار مورد نظر براي چيدمان بافت در راسـتاي محـور   Spacingدر قسمت  .10
  .كنيد 

  .تعيين كنيد  Y %ها را در قسمت  Yمقدار مورد نظر براي چيدمان بافت در راستاي محور  .11
  .تعيين كنيد  O %مقدار همپوشاني را در قسمت  .12
  .را به منظور درك بهتر مفاهيم اين اعداد استفاده كنيد  Spacingاز تصوير ارائه شده در قسمت : وجهت

  .مماس مي شود  Relief، لبه هاي بافت روي سطح  Blend Edgesبا انتخاب گزينه  .13
يـا   Addبـراي اينكـار يكـي از دو كليـد     . ين كنيـد  موجـود را تعيـ   Reliefبـا   (Combine)طرز تركيب بافت  .14

Subtract براي اطالع بيشتر از نحوه عمل اين دو كليـد بـه ابتـداي فصـل كـار بـا       . را كليك نماييدRelief   هـا
  .مراجعه كنيد 

  .منو بسته و عمليات خاتمه مي يابد  Closeبا كليد  .15
  

  Relief  Offsetting aآفست كردن يك مدل سه بعدي  27-5
به شرح زير  Reliefبراي آفست كردن . بسازيد  Reliefيك Offsetجديد ،براساس عمليات  Reliefما مي توانيد يك ش

  :عمل كنيد

كليك كنيد تا پنجره دستور گشـوده   Relief Toolsدر قسمت  Offset Reliefدستور  روي آيكون  .1
 : شود
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 .عين كنيد م Offset Distance: مورد نظر را در قسمت  Offsetمقدار  .2

  .مشخص كنيد  Offset Directionsدر قسمت  را با استفاده از  Offsetجهت انجام عمليات  .3
  .را انتخاب كنيد تا آفست به سمت بيرون ساخته شود Out Wardsگزينه  .4
  .را انتخاب كنيد تا عمليات آفست به سمت داخل انجام شود   Inwardsگزينه  .5
  .ج از دستور كليك كنيد را به منظور محاسبه و خروOk كليد  .6
  .را به منظور ورود به فضاي سه بعدي و ديدن مدل جديد كليك كنيد  3D Viewكليد  .7

  
  

  Reliefضبط يك  28-5
در ايـن فراينـد فقـط    . ضـبط كنيـد   rLf.را بـا پسـوند    ArtCAM Proشما مي توانيد فقط قسمت سه بعدي يك مـدل  

Relief ل كنيد براي اينكار به شرح زير عم. ضبط مي شود:  

 Save Asكليـك كنيـد تـا پنجـره      Assistantدر صفحه  Relief Toolsدر قسمت  روي آيكون  -1
 :گشوده شود
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  .محل ضبط فايل را تعيين كنيد  Save in:در قسمت  -2
 .درج كنيد  File nameنام مورد نظر براي فايل را در قسمت  -3
  .را به منظور انجام عمليات ضبط فشار دهيد  Saveدكمه -4

  
  Angled Planeتوليد صفحه زاويه دار  29-5

نكتـه قابـل   . توليد كنيد .) كه صفحه از آن ها گذر مي كند(شما مي توانيد يك صفحه زاويه دار را با استفاده از تعيين سه نقطه 
آن  را بـا ) موجـود ( Reliefبه ايـن ترتيـب مـي توانيـد بقيـه      . است  Reliefتوجه اينست كه صفحه مذكور در واقع قسمتي از 

  :براي توليد صفحه زاويه دار، به صورت زير عمل كنيد .تركيب كنيد 
 Createكليـك كنيـد تـا پنجـره       Relief Toolsدر قسـمت   Angled Planeدسـتور   روي آيكـون   -1

Angled Plane  در قسمتAssistant  گشوده شود: 
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تنايش  ...Relief > Create Angled Planeرا همچنين مي توانيد از مسير  Create Angled Planeپنجره : توجه
  .دهيد

انجام شود، قسمت مـورد نظـر را    Reliefدر صورتيكه بخواهيد تعريف صفحه زاويه دار فقط روي قسمت از  -2
عمليات فقط روي محدوده تعريف شده توسط بـردار  . توسط يك بردار تعيين و بردار مذكور را انتخاب كنيد

 .انجام مي گردد Reliefمليات روي كل  در غير اين صورت ع. انجام مي شود

نشـانگر در ايـن حالـت بـه     . سپس نشانگر را روي صفحه دو بعدي حركت دهيد. را كليك كنيد startكليد  -3
 .ديده مي شود صورت 

 First Point onمختصـات نقطـه در قسـمت    . نقطه ابتداي خط معرف صفحه را با كليك انتخـاب كنيـد   -4
Plane درج مي شود. 

 Second Point onمختصات نقطه در قسـمت  . اي خط معرف صفحه را با كليك انتخاب كنيدنقطه انته -5
Plane درج مي شود. 

 . را انتخاب كنيد تا نقطه سوم معرف صفحه قابل انتخاب گردد Set Third Pointگزينه  -6

 .را در هرقسمت تعيين كنيد تا صفحه معين شود Zگزينه . ثابت هستند Yو  Xگزينه هاي  -7
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 .انتخاب كنيد Combineكيب را در قسمت روش تر -8

 .را كليك كنيد تا عمليات انجام گردد  Createدكمه  -9

  

 Reliefساخت مرز برداري از  30-5
 

 Create Vectorبـراي اينكـار از دسـتور    . هاي غير صـفر، يـك بـردار ايجـاد كنيـد      reliefبا اين دستور مي توانيد روي مرز 
Boundary دستور ميتوانيد قسمتهاي در اين . استفاده مي شودRelief  همچنين . مورد نظر براي توليد بردار را انتخاب كنيد

  :، به صورت زير عمل كنيدReliefبراي انجام اين كار،  پس از توليد . مي توانيد ارتفاع مورد نظر براي توليد بردار را تعيين كنيد
 

  .ي دوبعدي شويدروي صفحه كليد كامپيوتر، وارد فضا F2با استفاده از كليد  -1

 .را اجرا كنيد Create Vector Boundaryدستور  Relief Toolsدر قسمت  با كليك نماد  -2
 :صفحه دستور مذكور به صورت زير گشوده مي شود -3

 
 

 
را كه مي خواهيد روي آن دستور اجرا شـود را انتخـاب    reliefقسمتي از  Select relief to work onدر قسمت  -4

 .نماييد
  .را انتخاب كنيد، در صورتيكه مي خواهيد از كل مدل سه بعدي بردار تهيه شود Composite Reliefگزينه  •
را انتخاب كنيد، در صورتيكه مي خواهيد از قسمتي از مدل سه بعـدي كـه    Selected  Relief Layerگزينه  •

  .اليه مورد نظر بايد انتخاب شده باشد. در يك اليه مشخص ايجاد شده، بردار تهيه شود
  
را انتخاب كنيد، در صورتيكه مي خواهيد بردار روي ارتفاع مشخصي از مدل سه بعدي  Use Height Rangeگزينه  -5

انتخاب نشده باشد، بردار روي مرز مدل سـه بعـدي بـا      Use Height Range در صورتي كه گزينه را. ساخته شود
 .صفحه صفر، ساخته مي شود

 .درج كنيد Min. Height، ارتفاع مورد نظر را در قسمت Use Height Rangeدر صورت انتخاب گزينه  -6
در اين حالت ارتفـاع بـردار   . را انتخاب نمايد، مي توانيد دو بردار ايجاد نماييد Use max heightدر صورتيكه گزينه  -7

 .درج نماييد Max. Heightدوم را در قسمت 
 .ال ذخيره مي شودبردار مرزي توليد و در اليه فع Create Boundaryبا كليك دكمه  -8
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 Use Heightدر حالت انتخاب نشـدن گزينـه   ) سمت راست(در شكل زير مدل سه بعدي را در سمت چپ و بردار توليد شده 
Range نشان مي دهد:  

 .Minيك براي و تعيين مقدار  Use Height Rangeدر تصوير زير بردارهاي توليد شده روي مدل سه بعدي قبلي با انتخاب 
Height   براي  3وMax. Height ديده مي شود.  

توصيه مي شود قبل از استفاده از اين دستور، يك اليه برداري براي ذخيره سازي بردارهاي توليد شده توسط اين دسـتور  : توجه
  .زييات ساخت اليه برداري به قسمت مديريت اليه ها مراجعه نماييدبراي اطالع از ج. در قسمت اليه هاي برداري بسازيد

 
   Reliefتوليد برش روي مدل سه بعدي  31-5

اين برش هـا بـا صـفحات    . اين دستور به شما اين امكان را مي دهد كه يك مدل سه بعدي را به برش هاي مساوي تقسيم كنيد
به طور پيش فـرض كليـه اليـه هـاي سـاخته شـده       . ذخيره مي شوند توليد و هريك در يك اليه جداگانه XYموازي با صفحه 
آنها مي توانيـد مـدلهاي سـه     (Combine mode)با روشن و خاموش كردن اليه ها و تغيير در حالت تركيب. خاموش هستند

از ايـن عمليـات   در تصوير زير نمونه اي . با روشن كردن كليه اليه ها مدل كامل ساخته مي شود. بعدي متفاوتي به دست آوريد
  . ديده مي شود

 
 

  :نحوه استفاده از اين دستور به صورت زير است
 .شويد 3D Viewوارد فضاي سه بعدي  F3با كليد  -1

 .را اجرا نماييد Cut Visible Relief Into Slicesدستور  Relief Tools  قسمت در با كليك نماد  -2
 :پنجره دستوربه صورت زير گشوده مي شود -3
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  .عادي مدل از حيث ارتفاع درباالي پنجره درج شده استمشخصات اب -4
را كه مي خواهيد روي آن دستور اجرا شـود را انتخـاب    reliefقسمتي از  Select relief to work onدر قسمت  -5

 .نماييد
  .را انتخاب كنيد، در صورتيكه مي خواهيد از كل مدل سه بعدي بردار تهيه شود Composite Reliefگزينه  •
را انتخاب كنيد، در صورتيكه مي خواهيد از قسمتي از مدل سه بعـدي كـه    Selected  Relief Layerگزينه  •

 .اليه مورد نظر بايد انتخاب شده باشد. در يك اليه مشخص ايجاد شده، بردار تهيه شود
 

  ضخامت اليه هاي مورد نظر را تعيين كنيد Material Thicknessدر قسمت  -6
 Slices to beا توجه با ضخامت كل مدل سه بعدي و ضـخامت يـك اليـه در قسـمت     تعداد برش هاي ايجاد شده ب -7

created توسط نرم افزار اعالم مي شود ،. 
يك نوار عمليات مقدار فرايند انجام شده را . انجام گردد Reliefرا كليك كنيد تا عمليات برش  Slice Reliefدكمه  -8

 .اعالم مي كند

 
 

مستقل است و هريك در اليه اي جداگانـه  ذخيـره و بـه     reliefيك مدل سه بعدي هريك از برش هاي توليد شده،  -9
تصوير زير نتيجه عملياتي را نشان مي دهد كه اليه هاي توليد شده بـه  .  باالي ليست اليه هاي موجود اضافه مي شود

 .صورت يك در ميان روشن شده اند
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  Back Reliefمدلهاي سه بعدي پشت  32-5
 

يكي مربوط بـه سـطح روي مـدل    . دو فضاي سه بعدي متفاوت را در اختيار كاربر قرار مي دهد ArtCAM Proنرم افزار 
. ناميـده مـي شـود    Back Relief، و ديگري مربوط به سطح پشت مدل سه بعـدي اسـت كـه    Front Relief است كه 

  .انجام مي شود Reliefجابجائي بين دو فضاي سه بعدي با استفاده از ليست موجود در اليه هاي قسمت 

 
 

مـدل سـازي   . براي هردو فضاي سه بعدي مشترك اسـت  2D Viewفضاي دوبعدي . هردو فضا، اليه هاي مربوط به خود دارند
دستوراتي براي ايجـاد   Back Relief Toolsدر قسمت . سه بعدي در هر دو فضا با دستورات و روشهاي مشابه انجام مي شود

  .وجود دارد Reliefروي ارتباط بين دو فضاي پشت و 
 ArtCAMدر صورتيكه از مـدل  . ، امكانپذير نيست 3D Viewديدن مدلهاي سه بعدي پشت و رو در فضاي سه بعدي : توجه

 ArtCAMمـش تهيـه شـده در نـرم افـزار      . مش تهيه شود، مي توان مدل سه بعـدي پشـت و رو را در يـك فضـا نشـان داد     
JewelSMITH  يا ديگر نرم افزار هايCAD قابل مشاهده است.  

 
  ابزارهاي ارتباط بين دو فضاي سه بعدي 

  .هاي پشت و روي مدل سه بعدي استفاده مي كندReliefاز چند دستور براي ارتباط بين  ArtCAM Proنرم افزار 

ا بـه  ميتوانيد محتويـات يـك اليـه ر    Reliefدر قسمت اليه هاي نوع  با استفاده از نماد  – جابجايي محتويات يك اليه
براي انجام اينكار به . در اين فرايند، اليه مذكور از يك طرف حذف شده و به طرف ديگر اضافه مي شود. طرف ديگر منتقل كنيد
  .صورت زير عمل كنيد

بـه   reliefدر صورت نياز با استفاده از ليست موجود در اليه هـاي  . صحيح قرار داريد Reliefمطمئن شويد در طرف  -1
 .يدطرف مورد نظر برو
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 .اليه مورد نظر براي انتقال را با كليك روي نام آن انتخاب كنيد -2

 .را كليك كنيد Reliefاز قسمت اليه هاي  نماد  -3

 
 

 .اليه انتخاب شده حذف مي شود -4
 .به سمت ديگر مدل سه بعدي برويد Reliefبا استفاده از ليست موجود در اليه هاي  -5
 .اليه منتقل شده ديده مي شود -6

 
صورتيكه نياز داشته باشيد محتويات چند اليه با هم به سمت ديگر منتقل شود، الزم اسـت قبـل از انتقـال محتويـات      در: توجه

مراجعه  Reliefبراي اطالع از جزييات اين كار به توضيحات قسمت اليه هاي . آنهايكپارچه شده و در يك اليه مجزا قرار بگيرند
  .كنيد

 
Offset composite to back  

بسازيد، مي توانيد  Offsetيك مدل سه بعدي با اعمال يك مقدار مشخص  Front Reliefآنكه از سطح مدل سه بعدي براي 
از اين دستور مي توانيد به خوبي براي توليد مـدل هـاي اوليـه بـراي     . استفاده كنيد Offset composite to backاز دستور 

  :براي كاربرد اين دستور به شرح زير عمل نماييد .ريخته گري انواع مدال ها و پالك ها استفاده كنيد
 

در صورت نياز با اسـتفاده از ليسـت موجـود در اليـه هـاي      . مطمئن شويد در سمت درست مدل سه بعدي قرار داريد -1
relief  به فضايFront Relief برويد. 

 
 

قـرار   (visible)هاي روشن  براي انتقال مدنظر است در اليه Front Relief مطمئن شويد آنچه از مدل سه بعدي  -2
  .دارند

كليـك   Offset composite to backرا بـراي اجـراي دسـتور     Back Relief Toolsدر قسـمت   نماد  -3
 .نماييد

 :پنجره مربوط به دستور گشوده مي شود -4
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 .درج كنيد Offset distanceمورد نياز را در قسمت  Offsetمقدار  -5
 .يك كنيدرا به منظور آغاز فرايند، كل Okكليد  -6
 .منتقل مي شود Back Reliefفعاليت انجام و كنترل فضاي سه بعدي به صورت خودكار به قسمت  -7

 
و تصـوير   Front Reliefتصوير چپ مربوط بـه  . برابر يك، ديده مي شود Offsetدر شكل زير نتيجه اين فرايند با مقدار 

  .آفست شده مي باشد Back reliefسمت راست مربوط به 

 
 

خروجي بگيريد و از آن با استفاده از تكنولوژي نمونه سازي  stlمي توانيد پس از آفست كردن، مدل پشت و رو را با قالب : هتوج
 Create Triangle Meshبراي اطالع از جزييات اين كار به توضـيحات دسـتور   . مدل اوليه ريخته گري بسازيد (RP)سريع 

  .مراجعه كنيد
 
 

Invert Composite to Back 
 

را معكوس كرده و  Front Reliefمي توانيد محتويات اليه هاي روشن  Invert Composite to Backبا استفاده از دستور 
  :اين دستور به صورت زير عمل مي كند. پشت انتقال دهيد Reliefبه 

ر اليـه هـاي   در صورت نياز با اسـتفاده از ليسـت موجـود د   . مطمئن شويد در سمت درست مدل سه بعدي قرار داريد -1
relief  به فضايFront Relief برويد. 

 
 

قـرار   (visible)براي انتقال مدنظر است در اليه هاي روشن  Front Relief مطمئن شويد آنچه از مدل سه بعدي  -2
  .دارند
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 .كليك نماييد Invert composite to backرا براي اجراي دستور  Back Relief Toolsدر قسمت  نماد  -3
 .منتقل مي شود Back Reliefام و كنترل فضاي سه بعدي به صورت خودكار به قسمت فعاليت انج -4

 
 Backو تصوير سمت راسـت مربـوط بـه     Front Reliefتصوير چپ مربوط به . در شكل زير نتيجه اين فرايند ديده مي شود

relief مي باشد.  

 
 

Create Flip machining layer 
يك مدل سه بعدي مناسب براي ماشينكاري با محـور   Back Reliefدر قسمت  (Visible)تور از اليه هاي روشن با اين دس 

بـراي  . الزامـي اسـت   Multi-Axisاستفاده از اين دستور قبل از انجام ماشينكاري . ساخته مي شود Front Reliefمختصات 
  :استفاده از اين دستور به صورت زير عمل كنيد

 
در صورت نياز با اسـتفاده از ليسـت موجـود در اليـه هـاي      . در سمت درست مدل سه بعدي قرار داريدمطمئن شويد  -1

relief  به فضايBack Relief برويد. 

 
 

 (visible)براي ماشينكاري مدنظر است در اليه هاي روشـن   Back Relief مطمئن شويد آنچه از مدل سه بعدي  -2
 .قرار دارند

كليـك   Create Flip machining layerرا بـراي اجـراي دسـتور     Back Relief Toolsدر قسمت  نماد  -3
 .نماييد

مناسـب   Reliefخاموش و يك اليه روشن محتوي  Back Reliefاليه هاي ديگر در قسمت . فعاليت انجام مي شود -4
 .ساخته مي شود Reliefبراي ماشينكاري در باالي ليست اليه هاي 

 
براي يك مدل سه  Create Flip machining layerو  Invert composite to backدر سه تصوير زير نتايج دستورات  

در حالت  Back Relief، در شكل وسط مدل Front Reliefدر شكل سمت چپ مدل سه بعدي . بعدي نمونه ديده مي شود
Invert  شده و در شكل سمت راست، مدلFlip شده مناسب ماشينكاري ديده مي شود :  
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.   

  مدلها ماشينكاري
6فصل 

  
  : توجه

معذالك مطالعه .  كاري آشنايي دارد كاركرده است و با عمليات ماشين CNCبا ماشين ابزار فرز اربر قبالًفرض شده است كه ك
،  توانايي ماشين كاري و ابزار شناسي است،  خالي  ريكه شامل مواردي در خصوص ماشينكا "كاري اي به ماشين اشاره "قسمت 

  . از فايده نيست
  
  مقدمه 1-6

و توليد كدهاي مخصوص موسوم به  CNCجاد برنامه ماشين كاري اي شامل Art CAM افزار نرمكار در  ي آخرين مرحله
G-Code است  .ArtCAM Pro جاد انواع مسير ابزارها اي توانايي)Tool paths ( زكاري براي فرCNC دوبعديصورت ه را ب 

ند به منظور استفاده در توان ميفردي از انواع ابزار فرزكاري دارد كه  هبانك اطالعاتي منحصرب ArtCAM Pro . دارد بعدي سهو 
 ، كاري شامل انواع سرعتهاي دوراني و پيشروي مقادير ماشين . مورد ويرايش قرار گيرندا ي  انتخاب شوندتوليد مسير ابزار 

جاد اي  ند در خصوص ابزارها مورد ويرايش قرار گيرند و ابزارهاي جديديتوان ميهمينطور عمق برش از جمله مواردي هستند كه 
با كليك كردن  Toolpathsبرگه . قابل انجام است Toolpathsزارها در برگه با  توليد و استفاده از مسير . كنند

  . شود ميفعال  افزار نرمدر پايين صفحه اصلي  دكمه
كار ه بكسان ي  با مفاهيم افزار نرم در اين كاري ماشين هاي روشكه در خصوص كليه  ، در ادامه برخي تعاريف و اصطالحات

  :شود مين قسمت ارجاع داده اي  خواننده به ،و در حين توضيح هر روش شود ميتوضيح داده  ، روند مي
  
  

  تعاريف و اصطالحات 2-6
  
 اري ابزارپيشروي كنمقدار  1-2-6

ن اي  تداوم. نمايد مي  ابزار به اندازه معيني به سمت كنار ابزار پيشروي ، كاري ماشين ) ا عرضيي (طولي پس از هر حركت 
واحد طول ، و واحد آن شود ميناميده  Step Overن پيشروي اي . شود ميكل سطح قطعه كار  كاري ماشينپيشروي منجر به 

و جنس  بارهاي وارده، ابزارو ظرفيت جنس ،  اتي از قبيل قطرظك متغير است كه بنابر مالحي  ناي . است افزار نرمانتخاب شده 
  . شود ميقطعه كار به هنگام تعريف ابزار تعيين 
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 پيشروي عمودي ابزارمقدار  2-3-6

. هستند Zراستاي در  كاري ماشينشامل چند پاس  كاري ماشين هاي روشبرخي از ، به منظور كاهش بارهاي وارده به ابزار
پس از هر پاس . شود مين كاري ماشينه بار  كي  به ، كه بايد از روي سطح قطعه كار برداشت شود موادبدين معني كه كل مقدار 

بر  ك متغير است كه بناي  ناي . نمايد ميبه سمت پايين پيشروي  Step downابزار به اندازه معيني به نام  ،سطحي كاري ماشين
  . شود ميبارهاي وارده و جنس قطعه كار به هنگام تعريف ابزار تعيين  ، جنس و ظرفيت ابزار ، قبيل قطر مالحظاتي از

  
 Rampingحركت  3-2-6

به . امكان نفوذ عمودي در مواد قطعه كار را ندارند، ساخت ابزار هاي به دليل محدوديت، كاري ماشينبسياري از ابزارهاي 
 Addبا استفاده از گزينه . عني حركت شيبدار وارد قطعه كار شوندي  Ramping همين دليل بهتر است كه به صورت

Ramping Moves  ،از نفوذ عمودي ابزار توان مي )Plunging( شود ميموجب فرسايش سريع و حتي شكستن ابزار  كه ،
ن حركت اي  تعريف مشخصات. ي كندبه داخل قطعه كار نفوذ م، شود ميكه توسط كاربر تعيين  اي و ابزار با زاويه كردجلوگيري  
به  Rampingبراي ايجاد حركت . شود ميانجام  كاري ماشينو به هنگام تعريف روش  Add Ramping Movesدر قسمت 

  :صورت زير عمل نماييد
  . نماييد انتخابرا  Add Ramping Movesگزينه  -1
 . شود ميزاويه حركت شيبدار تعيين  ) Max Ramp Angle)Aدر قسمت  -2

 . شود ميبراي حركت ابزار تعيين  موردنظرحداكثر طول  ) Max Ramp Length)Lقسمت در  -3

 . شود ميبراي حركت ابزار تعيين  موردنظرحداقل طول  ) Min Ramp Length)Lminدر قسمت  -4

را براي شروع حركت  موردنظر Zارتفاع  ) Ramp Start Height)Sيد با انتخاب گزينه توان ميدر صورت تمايل  -5
Ramp  در صورت عدم تعيين مقدار ارتفاع شروع حركت . را تعيين نماييدRamp ، فرض پيشبور به طور زحركت م 
و  شود ميانجام  كاري ماشينبا سرعت پيشروي  Rampتوجه نماييد حركت  . شود ميآغاز   Safe Zمني اي  از ارتفاع

د به اتالف شديد زمان توان ميولي  ،گرچه از جهت عملياتي مشكلي ندارد Rampافزايش ارتفاع شروع حركت 
  . منجر شود كاري ماشين
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  Rampingحركت به روش  : 6-1ر يتصو

  
 مواد اوليه مينظت 3-6

بلوك اوليه  . نياز دارد كاري ماشينبراي توليد مسير ابزار به تعيين و تعريف بلوك اوليه  ArtCAM Pro افزار نرم
   . ولي ارتفاع بلوك قابل تعريف است باشد ميدل به اندازه ابعاد م  XYدر صفحه  كاري ماشين
همچنين . شود مي ارتفاع مواد اوليه تعيين  با توجه به Reliefموقعيت ،  عالوه بر مقدار مواد ArtCAM Pro افزار نرمر د

  . توان تعيين كرد مبناي اندازه گيري ارتفاع مواد را مي

همچنين به هنگام تعريف روش . شود مي باز Material Setup ره جپن در قسمت  با استفاده از دكمه 
  . شود ميگشوده   Material Setupمنوي ، Setupبا انتخاب دكمه  Materialو در قسمت  كاري ماشين

  . شود ميارتفاع كل بلوك اوليه تعيين  Material Thicknessدر قسمت 
ا پايين بلوك ي  نقطه باال توان ميجا  در اين . دشو ميمشخص    Zنقطه مبناي اندازه گيري  Material Z Zeroدر قسمت 

  . را به عنوان مبنا انتخاب كرد
را هم  كار اين  . موقعيت مدل را از جهت ارتفاع در بلوك تعيين كرد توان مي Model Position In Materialدر قسمت 

تعيين مقدار بلوك در نظر گرفته شده در  براي Top Offsetو هم با انتخاب ، باتغيير دكمه لغزنده به طور تخميني توان مي
 . شود ميمقدار باقيمانده بلوك در پايين مدل تعيين  Bottom Offsetدر صورت انتخاب  .باالي مدل انجام داد
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  هياول مات مواديپنجره تنظ : 6-2ريتصو

  
  . شود مي دستور استفاده تاييدبراي  OKبراي لغو دستور و كليد   Cancelبه طور معمول از كليد 

  
 تعريف و انتخاب ابزار 4-6

تعريف و  ، به منظور انتخاب Tool Group Database پنجره  در قسمت  با استفاده از دكمه 
  . شود ميباز  كاري ماشينويرايش ابزارهاي 

وه از رهرگ ، +با كليك كردن عالمت  .ده نماييدقبل تعريف شده از پنجره سمت چپ  استفا از يبراي انتخاب ابزارها
  . ابزارها گشوده و ابزارها قابل انتخاب خواهند بود
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  ArtCAM Proانتخاب ابزارهادر: 6-3ريتصو

 
ابـزار مـذكور    Deleteبا اسـتفاده از كليـد    .شوند ميفعال  Copyو  Edit ، Delete هاي كليد، ك ابزاري  ر صورت انتخابد

ن رفتار هنگامي مفيد خواهد بود كـه الزم  اي . شود ميب شده عيناً توليد ك نمونه از ابزار انتخاي  Copyبا انتخاب . شود ميحذف 
ك كپي از آن تهيه نمـود و  ي  دتوان ميحالت  در اين . جاد شود كه در بسياري از پارامترها همانند ابزار ديگري باشداي  باشد ابزاري

  . را ويرايش نمود موردنظرپارامترهاي  Editپس از انتخاب كليد 
زيـر مجموعـه   ، ابزار جديد از جهت موقعيت گروهـي  .ديياجاد نماي  را ابزار جديدي ديتوان مي Add Toolده از كليد با استفا

   . شود ميجاد اي  ،استشده محلي كه انتخاب 
  . شود ميگشوده  Add Toolمنوي  .را كليك نماييد …Add Toolكليد 

  
  ات ابزاريرخصوصييش و تغيرايو : 6-4ر يتصو
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 . بهتر است نام انتخاب شده معرف مشخصات ابزار باشد. عنوان ابزار را تايپ نماييد Descriptionدر قسمت  •

شـكل ابـزار انتخـاب در    . نوع ابزار را از جهت شكل لبه برش انتخـاب كنيـد  ، از ليست بازشو Tool Typeدر قسمت  •
 . قسمت مياني منو قابل مشاهده خواهد بود

• Tool Number  ن عـدد  اي تعيين ، ر دستگاههايي كه تعويض كننده اتوماتيك ابزار ندارندد .را تعيين نماييد
 . تاثيري ندارد

  . درج شده است افزار نرمواحد انتخابي  فرض پيشبه صورت . واحد اندازه گيري ابعاد ابزار را انتخاب نماييد •

) mm/sec(ميليمتـر بـر ثانيـه     فـرض  پيشبه طور  .پيشروي را انتخاب نماييد هاي گيري مربوط به سرعت واحد اندازه •
 . است

 . استفاده نماييد موردنظربراي درج توضيحات  Notesدر صورت نياز از قسمت  •

 ، ) (Step Downيعمـود  يشرويمقدار پ ،)Diameter(ل قطريابزار از قب يپارامترها ،  پنجرهدر بخش سمت راست  •
 يشرويو سرعت پ ) Feed Rate(يكار نيماش يشرويسرعت پ، ندليدور اسپ، ) Step Over(يكنار يشرويمقدار پ

مقـدار آن را بـه صـورت     تـوان  مـي  Step Overدر خصوص  . شوند مين و درج ييتع ) Plunge Rate(ينفوذ عمود
 . از قطر ابزار درنظر گرفت يا براساس درصدي  يعدد

  
  ) Allowance(ضخامت باقيمانده مواد 5-6

از ماده  ين خاطر مقداريبه هم. رديگ يمختلف صورت م يو پارامترها ها بزار با اندازهمعموالً با استفاده از چند ا، يكار نيماش
 يياغلب به هنگـام پـاس نهـا    . شود ميده ينام Allowanceن مقدار اي . ماند يسطح مدل م يرو يات بعديانجام عمل يه براياول

ده و يست كه ابزار به سطح مدل رسـ ا ناي  انتخابن اي  يمعن . شود ميصفر در نظر گرفته    Allowance،پرداخت يكار نيماش
  . شود ميجاد اي ييشكل نها

  
  
 ) Cut Direction( هت براده برداريج 6-6

Cut Direction و جهت حركت قطعه كار در تعامل با جهت چرخش ابزار   كه عبارت از نحوه، مشخص كننده جهت برش
 . است ) Conventional(الف و مخ ) Climb(و شامل دو گزينه موافق باشد مي، است
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در . لبه برنده ابزار ماشينكاري، در ابتداي هر برش با سطح باالي قطعه كار برخورد مي كند (Climb)در ماشينكاري موافق

به همين دليل در .) به تصوير سمت چپ باال توجه كنيد.( اين حالت ماشينكاري با بيشترين ضخامت براده شروع مي شود
اين موضوع همچنين كمك مي كند . ، فرسايش ابزار در نوع موافق كمتر است(Conventional)ينكاري مخالفمقايسه با ماش

در . كه به دليل شيب كاهنده مقدار مواد براده، رد ابزار در پايان عمل برش هر دندانه روي سطح ماشينكاري كمتر باقي بماند
يل فراهم كردن صافي سطح بهتر در پرداخت كاري و امكان انجام به دل  (Climb)مجموع انتخاب ماشينكاري به روش مخالف

  .ماشينكاري با سرعت پيشروي بيشتر و نيز طول عمر بيشتر ابزار، توصيه مي شود
  

  ب انتخاب بردارهايترت 7-6
 (Vector Machining)بردارها  يكار نيبر اساس ماش ArtCAM Proدر  يكار نيماش هاي روشن ياز مهمتر يرخب

انتخاب  .دهد ميرخ  يو دست كيتوماتاق يبه دو طر ArtCAM Proبردارها در  يكار نيترتيب ماشانتخاب  .شود ميانجام 
حين تعريف عمليات ماشينكاري و در  ،ن محلهااي  از يكي . استانجام قابل  ياصل يدر دو محل مجزابردارها  يكار نيب ماشيترت

 Toolpath Orderingگر با استفاده از دستور يو محل د، (2D Toolpaths)دوبعديمربوط به ماشينكاري متن دستورات 
   .باشد مي 2D toolpaths در قسمت

  
  Toolpath Orderingدستور 6- 8

بنابراين  . انتخاب شود ) 2D(ك مسير ابزار دوبعديي  پس از انتخاب دستور بايد. شود ميشروع  د يدستور با انتخاب كل
ن انتخاب بايد در فضاي اي  توجه نماييد. پس از توليد مسير ابزار انجام مي شود (Ordering)رهاتغيير در ترتيب ماشينكاري بردا

2D View صفحه انجام شود يابزار رو ريك كردن مسيو با كل انجام شود .  
 همچنين شكل نشانگر به همان. شود ميشماره ترتيب هر بردار در كنار آن نوشته  ،دوبعديپس از انتخاب مسير ابزار 

انتخاب  كاري ماشيندر حركت ترتيبي  ، ست كه بردار براي آن رتبها ناي  انتخاب هر بردار به منزله .شود ميعدد تبديل 
  . شود مي
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  :باشد مينه يشامل سه گز Toolpath Orderingانتخاب بردار توسط دستور 

Order Segments From Start - شوند مي يكار نيب انتخاب ماشيبردارها به ترت .  
Order Segments From End- اول شماره آخر انتخاب  يعني . شوند مي يكار نيانتخاب ماشعكس ب يبردارها به ترت

  . شود مي
Swep Segments - شود ميآنها جابجا  يكار نيب ماشيو ترت شوند ميدو بردار انتخاب  ، نهيگز در اين .  

  
  Toolpath Transform جابجايي و تبديل مسير ابزار 9-6

  (Transform)به شما اين امكان را مي دهد كه مسير ابزاري را كه پيشتر توليد كرده ايـد، تبـديل   ArtCAM Proنرم افزار 
  . اين تبديل، شامل تغيير محل، چرخش و آيينه كردن مي شود. كنيد

  .را براي ورود به صفحه مسير ابزارها كليك كنيد آيكن  -1

. كليـك كنيـد   Toolpath Transformرا براي ورود به صفحه   Toolpath Operationsدر قسمت  آيكن  -2
 .گشوده مي شود Toolpath Transformصفحه 

زمينه نام مسير ابزار انتخاب شده آبي رنگ مي .با كليك روي نام مسير ابزاردر قسمت باالي صفحه، آن را انتخاب كنيد -3
 .شود

  
 
عالوه بر انتخـاب هـاي سـريع كـه در شـكل      . كنيد ، نقطه مبناي چرخش را انتخاب Rotation Centerدر قسمت  -4

 .درج كنيد Yو  Xسمت راست صورت مي گيرد، مي توانيد مختصات يك نقطه مشخص را در قسمتهاي 

  
 
فلش هـاي آبـي رنـگ در    . با استفاده از فلشهاي رنگي مي توانيد، مسير ابزار را جابجا كنيد Positioningدر قسمت  -5

 . ها مسير ابزار را جابجا مي كنند Yها و فلش هاي سبز در جهت محور  Xمحور  ، فلش هاي قرمز در جهتZجهت 
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اين يك مقدار مطلق است و . مشخص كنيد Stepمقدار جابجايي در هر كليك روي فلش ها را، با درج آن در قسمت  -6

 .مثبت يا منفي بودن آن توسط جهت فلش انجام مي شود
  

 .ها مي شوند Zش مسير ابزار حول محور كليك روي فلشهاي مشكي رنگ، موجب چرخ -7
  

 .تعيين كنيد Angleمقدار چرخش به ازاي هركليك را در قسمت  -8
  

مكعـب  "، مركـز   Applyبـا كليـد   . درج كنيد Zو X،Yمي توانيد مقاديري را در محل هاي  Absoluteدر قسمت  -9
 .به نقطه مذكور منتقل مي شود "دربرگيرنده مسير ابزار

  
 

  
خاب مسير ابزار، مكعب دربرگيرنده مسير ابزار به صورت خطوط نازك سـياه رنـگ، در اطـراف مسـير ابـزار      پس از انت: توجه

  .ايجاد مي شود
  

بنابراين ممكن . نمي شود (Home Position)جابجايي يا هرتغيير ديگر در مسير ابزار، باعث تغيير در نقطه شروع : توجه
اين مورد با يك پيغام اخطار توسط نرم افزار بـه  . تعيين شده شود Safe Zاست عمليات تبديل، موجب تداخل مسير ابزار 

  .بدون تغيير بماند Safe Zبه سئوال اين اخطار باعث مي شود كه سطح  Yesپاسخ . كاربر اعالم مي شود
  

  
 

 .، مي توانيد مسير ابزار را آيينه كنيدMirrorدر قسمت   -10

  .آيينه شود ZXفحه را كليك كنيد تا مسير ابزارنسبت به ص دكمه  •
 .آيينه شود YZرا كليك كنيد تا مسير ابزارنسبت به صفحه  دكمه  •
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 .تصوير كنيد reliefمي توانيد مسير ابزارهاي دوبعدي را روي  Project On Reliefبا دكمه  -11
 

  
  

. ر برخورد رخ دهدو ابزا Relief، مسير ابزار به گونه اي تصوير مي شود كه بين سطح Drop Toolبا انتخاب گزينه  •
  .اين نقطه با تغييرات زاويه سطح ، تغيير مي كند

برخورد  Reliefابزار با سطح  Tip، مسير ابزار به گونه اي تصوير مي شود كه نقطه Project Toolبا انتخاب گزينه  •
  .ممكن است عمق برش در قسمتهاي مختلف، متفاوت باشد. كند

  
  .صفحه بسته مي شود Closeبا دكمه  -12

  
10 -6 Profile Options  

اين ويرايش شامل موارد زير . اين دستور به شما كمك مي كند هر مسير ابزار دوبعدي كه قبالً توليد شده باشد را ويرايش كنيد
  :است

   (Bridge)ايجاد پل •
  (Start Point)نقطه شروع •
  (Leads)روشهاي ورود و خروج ابزار  •

  
. ندارد را، با اين دستور ويرايش كنيد (Preview)ي دوبعدي پيش نمايش شما نمي توانيد مسير ابزاري كه در فضا: توجه

  .انتخاب شده است Create 2D Previewبنابراين قبل از استفاده از اين دستور مطمئن شويد گزينه 
  

  :به صورت زير عمل نماييد Profile Optionsبراي استفاده از دستور 
 2D)ه مي خواهيد مورد ويرايش قرار دهيد را در فضاي دوبعديمسير ابزاري دوبعدي ك (Preview)پيش نمايش  -1

View) انتخاب كنيد. 

  .وارد صفحه مسير ابزارها شويد با استفاده از آيكن  -2

 Profile Optionsكليك نماييد تا صفحه  2D Toolpathsرا در قسمت  Profile Optionsدستور  آيكن  -3
 .گشوده شود 
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در ادامه روش . ت كه با استفاده از دكمه مثلث سمت راست قابل ديده شدن هستندصفحه اين دستور شامل سه قسمت اس
  :كارهريك از قسمتها توضيح داده مي شود

  
  Bridgesتعريف پل يا 

اجزايي هستند كه به منظور ايجاد امكان ماشينكاري دوبعدي قطعات نازك، يا در مواردي كه ماشينكاري  bridgesپل يا 
از بلوك اوليه مي شود، مانند آنچه در تصوير زير مي بينيد، در اطراف مسير ماشينكاري تعبيه مي منجر به جداشدن قطعه 

  .شوند

  
  

  :داراي قسمتها و عملكردهاي زير است Profile Optionsدر صفحه دستور  Bridgesقسمت 

  
  

 : يكي از دو گزينه را انتخاب كنيد Add Bridges To Profileدر قسمت  -1
• Constant Number -   با انتخاب اين گزينه، به تعداد تعيين شده در قسـمتNumber    پـل در اطـراف

  .مسير ماشينكاري ايجاد مي شود
• Constant Spacing -  با انتخاب اين گزينه با فاصله مندرج در قسمتDistance  پل در اطراف مسير ،

پل هاي ايجاد شده را در قسـمت  دراين حالت مي توانيد حداقل و حداكثر تعداد . ماشينكاري ايجاد مي شود
 .مشخص نماييد Max. Numberو  Min. Numberهاي 
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  .را انتخاب كنيد تا اولين پل روي نقطه شروع ماشينكاري تنظيم شود Put First Bridge on Start Pointگزينه  -2
  
 .تعيين كنيد Bridge Lengthطول پل را در قسمت  -3
 
 .تعيين كنيد Bridge Thicknessضخامت پل را در قسمت  -4

  .ضخامت پل نمي تواند صفر درنظر گرفته شود: توجه
 
 .را كليك كنيد تا پل ها آن چنان كه تعريف كرده ايد ساخته شوند Create Bridgesدكمه  -5
 
 :روش ديگر ايجاد پل به صورت زير است -6

  .شده است تبديل** در اين حالت شكل نشانگر به صورت . روي مسير ابزار دو بعدي با ماوس حركت كنيد •
  .روي صفحه كليد كامپيوتر را فشار دهيد يا كليك دوگانه كنيد Iدر محلي كه مي خواهيد پل ايجاد شود، كليد  •
 .پل مورد نظر با اندازه هاي تعيين شده، در محل انتخاب شده، ساخته مي شود •
 .براي تغيير اندازه هاي پل از روش هاي  ذكر شده در قسمت ويرايش پل استفاده كنيد •

 
  

  ويرايش پل
  :براي جابجايي و تغيير اندازه پل ايجاد شده به صورت زير عمل نماييد. پل ايجاد شده به صورت تصوير زير نمايش داده مي شود

  محل تعريف پـل . دكمه را پايين نگه داريد و حركت دهيد. كليك كنيد Centre Pointروي دايره وسط  در قسمت  -1
 .جابجا مي شود

 

  
  

طول . كليك كرده، آنرا پايين نگه داريد و حركت دهيد Control Pointدايره هاي كناري در قسمت روي مركز نيم  -2
 .درج مي شود Bridge Lengthطول جديد پل در قسمت . پل تغيير مي كند

 
ماشـينكاري شـوند،    (retract)اگر مي خواهيد پل هاي ايجاد شده با مقطع مثلثي ، بدون هيچگونه بـاال رفـتن ابـزار     -3

 .را انتخاب كنيد 3D Bridgesنه گزي

  
 

  



 

 

 صبامدلهاي رايانه اي 
09123606220علي مشرفي  

153 artcamtrainer.blogspot.com 

 

 Update Allاگر مي خواهيد همه پل هاي ايجاد شده به يـك صـورت تغييـر يابنـد، پـس از درج تغييـرات، كليـد         -4
Bridges را كليك كنيد. 

  
 .را كليك كنيد Delete All Bridgesاگر مي خواهيد همه پل ها حذف شوند، كليد  - 5

  
  Start Pointتعيين نقطه شروع 

  
نقطـه شـروع    Position، در قسمت  Reference Pointاين قسمت مي توانيد با توجه به انتخاب نقطه مرجع در قسمت در 

  . عمليات ماشينكاري دو بعدي را تعيين كنيد

  
  

Centre of Gravity-  در صورت انتخاب اين گزينه، نقطه مرجع براي تعيينPosition مركز جرم مسير ابزار در نظر گرفته ،
  .شودمي 

Centre of Bonding Box-  در صورت انتخاب اين گزينه، نقطه مرجع براي تعيينPosition  مركز مستطيل دربرگيرنـده ،
  .مسير ابزار دو بعدي در نظر گرفته مي شود

Highest or lowest x or y value-  در صورت انتخاب اين گزينه، نقطه مرجع براي تعيينPosition  كمترين مقـدار ،X 
  .در نظر گرفته مي شود Position، وابسته به انتخاب قسمت Yيا 

Closest to corners or mid of Bonding box-      در صورت انتخاب اين گزينه، نقطـه مرجـع بـراي تعيـينPosition ،
 9داراي  Positionدر ايـن انتخـاب قسـمت    . در نظر گرفته مـي شـود   Positionنزديكترين نقطه ، وابسته به انتخاب قسمت 

  .قسمت براي انتخاب خواهد بود
  .تغييرات اعمال مي شوند Applyبا كليد 

در صورتيكه مسير ابزار دوبعدي مورد نظر براي ويرايش نقطه شروع، حالت متقارن داشته باشد، انتخاب هر يـك از گزينـه   : توجه
  .هاي فوق نتيجه يكسان در بردارد

  
   Leadsروشهاي ورود و خروج ابزار 

مي توانيد روش ورود و خروج ابزار به مسـير اصـلي ماشـينكاري را تعيـين و      Profile Optionsصفحه دستور در قسمت سوم 
  .همچنين به هنگام تعريف يك مسير ابزار قابل تعريف و تعيين است Profile Optionsاين قسمت از دستور . تعريف كنيد

  .مراجعه كنيد 2D profilingبراي اطالع از جزييات اين بخش به قسمت توضيحات استراتژي 
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  ينكاريماش هاي يستراتژا 11-6
  (2D Toolpaths)دومحوره هاي ينكاريماش 1-11-6

   2D  profiling ياستراتژ
ن روش اي . كاري كرد تك خطي ماشين صورت بهانتخاب شده را  هاي ا داخل منحنيي  بيرون توان ميژي تن استرااي  با

  . حروف خيلي مناسب است) Profiling(براي دوربري  مخصوصاً

  
   2D  profiling ياز استراتژ اي نمونه: 6-6

در  با استفاده از كليد  از برگه  .ا بردارهاي الزم را انتخاب كنيدي  بردار ، موردنظرجاد مسير ابزار اي براي
  :ده شده اندصفحه مذكور در زير شرح دا هاي گزينه .را باز كنيد 2D Profilingصفحه  2D Toolpathsقسمت 

1- Inside ,OutSide: به تصاوير زير توجه . شود مين دو گزينه رفتار مكاني ابزار نسبت به بردار تعيين اي با استفاده از
  . كنيد

  

  

  
2- Start Depth : قسمت عدد  در اينZ  گيري سطح  همبناي انداز . كنيم را تعيين مي شود ميكه مسير ابزار از آنجا شروع

   . ع عمليات از سطح قطعه خواهد بودوشر، بنابراين اگر عدد صفر وارد شود .خام استبلوك مواد 
3- Finish Depth : شود ميارتفاع پايان عمليات تعيين  ، قسمت با همان مفهوم قبلي در اين .  
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4- Allowance: يم مقدار ضخامت نتوا مي، قي بماندبا در صورتيكه نياز داشته باشيم مواد در اطراف مرز ماشين كاري

  . اعداد منفي مواد را كم مي كنند و اعداد مثبت اضافه مي كنند .  قسمت وارد كنيم در اينرا  موردنظر

  
5- Tolerance: شود ميقسمت مشخص  در اينيابي خط مسير ابزار و منحني بردار  دقت ميان .  
6- Final Pass :ن گزينه و ارائه مقداراي  با انتخاب  ،ArtCAM Pro كاري مقدار خواسته  حداقل دو پاس براي ماشين

در  كاري مخصوصاً محل ماشين هاي ن گزينه براي دقت و تميزي بيشتر ديوارهاي .  كند كاري اضافه مي شده در پايان ماشين
  . شود ميخصوص فلزات و مواد نرم استفاده 

7- Machine Safe Z : قسمت در محل  در اينSafe  Z   مقدار ارتفاع)Z( تمام  . شود مي  مني دادهاي  حهمربوط به صف
ك عدد مطلق است و ي ناي . د با دقت انجام شودين انتخاب آن بايبنابرا .شوند ميصفحه انجام  در اين يكار نيع ماشيحركات سر

 Homeومني اي  ارتفاع ، Machine Safe Zدر قسمت  با استفاده از كليد  .شود مياندازه گيري  ،از مبناي قطعه كار
Position در قسمت  .را تعيين نماييدHome Position  ، شود ميكه ابزار در آنجا متوقف  شود ميداده  اي مختصات نقطه .

  . شود مين محل براي تعويض ابزار هم استفاده اي 
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8- Cut direction در اين قسمت دو گزينه . ديين نماييرا تعClimb  و  يا ماشينكاري مخالفCoventional  يا

جهت "براي اطالع بيشتر در خصوص تفاوت اين دو انتخاب به قسمت . قابل انتخاب هستند  ماشينكاري موافق
  .در ابتداي همين فصل مراجعه نماييد "براده برداري

9- Add lead in/ out :  در اين قسمت مي توانيد مجموعه اي از حركات را به ابتدا و انتهاي ماشينكاري يك بردار
اضافه كردن اين حركات موجب مي شود اثر برخورد اوليه ابزار با قطعه كار روي ديواره قطعه كار  .اضافه كنيد
  :به شرح زير عمل كنيد Lead in/ outجاد حركات اي براي. ايجاد نشود

  . انتخاب شده باشد Add lead in/ outعني ي  بايد گزينه مربوطهابتدا  •
 Do not leadگزينه  ،شودود ابزار به قطعه در نظر گرفته فقط براي ور Leadحركات مدنظر است كه اگر  •

out را انتخاب كنيد . 

از مسير ابزار اصلي  Lead in هنگام فاصله شروع مسير ابزار در  D. را تعيين كنيد D  Distance)(مقدار  •
 .اين مقدار را با توجه به قطر ابزار تعيين كنيد .استدر پايان ماشينكاري  Lead Outو نيز 

فاصله اي است كه ابزار پس از پايان ماشينكاري روي مسيري   O. را تعيين كنيد (O OverCut)قدار م •
اين يك مقدار همپوشاني است و . كه قبالً ماشينكاري شده حركت مي كند، سپس از مسير خارج مي شود

 .كمك مي كند رد ابزار در پايان ماشينكاري روي قطعه كار باقي نماند

و دايروي  (linear)اين كار با دو روش خطي. را مشخص كنيد Lead IN/OUTبه هنگام  نوع حركت ابزار •
(Circular) با انتخاب گزينه .انجام مي شودLiner  ماشينكاري به حركت ابزار به سمت نقطه شروع

 : .دايره خواهد بودقطاعي از صورت  حركت به Circular arcو در صورت انتخاب گزينه ،خطيصورت 

Linear   : با اين انتخاب مسير حركت ابزار در حينLead IN/OUT  به صورت خطي خواهد بود و
  :متغير هاي زير جزييات اين حركت را تعيين مي كنند

  
Angle In: - مبناي . زاويه حركت ورود ابزار به مسير اصلي ماشينكاري را، در اين قسمت درج كنيد

  .هاستXاندازه گيري اين زاويه، محور 
Angle Out: - مبناي . زاويه حركت خروج ابزار از مسير اصلي ماشينكاري را، در اين قسمت درج كنيد

  .هاستXاندازه گيري اين زاويه، محور 
Circular Arc-  حركت به صورت قطاعي از دايره به ابتدا و انتهاي با انتخاب اين گزينه مجموعه اي

  . حركت ماشينكاري اضافه مي شود
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Radius(R) - مت شعاع دايره ي معرف حركت تعيين مي شوددر اين قس.  

  
) Start Point(در نقطه شروع  Lead outو  Lead inحركات ،  Automatic Positioningبا انتخاب گزينه -10

  . بردار انجام خواهند شد
 Tool Groupsمنوي  Selectبا انتخاب كليد  . شود ميابزار الزم تعيين ، Profiling Toolدر قسمت  -11

Database ويرايش  موردنظربراي استفاده  را آنهر ابزار را انتخاب كرد و  توان ميمنو  در اين .شود شوده ميگ
 . ح داده شده استين منو قبالً توضاي  طرز استفاده از .  كرد

 دوبراي انتخاب ترتيب ماشينكاري . ، ترتيب ماشينكاري بردارها تعيين مي شودSequencing  در قسمت  -12
انتخاب بردارها  توان مي Auto در قسمت.  قابل انتخاب هستند (Manual) دستي و  (Auto)اتوماتيك گزينه

به طرز انتخاب بردارها در حالت اتوماتيك  . تعيين كردو توسط نرم افزار  خودكار طور  بهكاري  را براي ماشين
 :شرح زير است

 .ت اين انتخاب پيش فرض اس. كنيدانتخاب  را با استفاده از Autoگزينه  -13

  :را انتخاب كنيدهاي زير  يكي از گزينه  Autoاز ليست مقابل كلمه  -14
  

  
  تنظيمات اتوماتيك : 6-5تصوير 

• Optimize- شود اولويت كاهش زمان و حركت ابزار در اين انتخاب لحاظ مي .  
• Use Text Order - شود اولويت بر اساس ترتيب نگارش حروف تعيين مي .  
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• Left to Right – كاري از چپ به راست خواهد بود شروع ماشين .  
• Right to Left - كاري از راست به چپ خواهد بود شروع ماشين .  
• Bottom to Top- كاري از پايين به باال خواهد بود شروع ماشين.  
• Top to Bottom - كاري از باال به پايين خواهد بود شروع ماشين.  
• Spiral Out - خل به سمت بيرون خواهد بودكاري به صورت مارپيچ و از دا شروع ماشين .  
• Spiral In - كاري به صورت مارپيچ و از بيرون به سمت داخل خواهد بود شروع ماشين .  

. امكان انتخاب ترتيب ماشينكاري بردارها بر اساس نيازمندي كاربر انجام مي شود Manualدر صورت انتخاب حالت  -15
  :روش كار در اين حالت به صورت زير است

موجود در زير نوشته از  Select Vectorدر اين حالت دكمه . انتخاب كنيد با استفاده از   Manualحالت  -1
  . حالت غير فعال خارج شده و فعال مي شود

  .را كليك كنيد  Select Vectorكليد  -2
ارهاي مورد روي برد "ترتيب انجام ماشينكاري " برداري را انتخاب كنيد كه معرف  (2D View)در صفحه دو بعدي -3

  .نظر است
  

است  polylineبردار معرف ترتيب انجام ملشينكاري، قبالً در صفحه دو بعدي توليد شده است و به صورت يك : توجه
اين بردار بايد دقيقاً به تعداد بردارهاي مورد نظر براي . كه از كليه بردارهاي مورد نظر، به ترتيب مورد نظر عبور مي كند

نمونه اي از اين بردار در تصوير زير . ته باشد و از اولين بردار شروع و به آخرين بردار ختم شودماشينكاري نقطه داش
  . ديده مي شود

  
نقطه شروع هر بردار به عنوان نقطه شروع ماشينكاري بردار  Lock Start Pointsدر صورت انتخاب گزينه  -16

ظور كاهش مسيرهاي اضافي نقطه شروع در غير اين صورت، نرم افزار مي تواند به من. انتخاب مي شود
  .ماشينكاري را تغيير دهد

 .انتخاب كنيدرا براي مسير ابزارنام مورد نظر  Nameدر قسمت  -17
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نام انتخاب شده تابع قانون خاصي نيست ولي در يك ديدگاه حرفه اي انتخاب نامي كه در يك نگاه : توجه
د نوع ماشينكاري، ابزار مورد استفاده يا هر مشخصه ديگر ماننبتوانند برخي از مهمترين مشخصه هاي مسير ابزار 

 . د، بسيار مفيد استرا به كاربر ارائه كن

موجب نگهداري مسير ابزار  Laterاستفاده از كليد .  مسير ابزار را اجرا نماييد ، Nowبا استفاده از كليد  -18
 . شود ميبعدي  هاي اجراي آن در موقعيت و Batch صورت به

بازگشت داده مي  صفحه توليد مسير ابزار بسته مي شود و به صفحه  Closeاز كليد با استفاده  -19
 .شويد

 .نام مسير ابزار توليد شده، درج مي شود صفحه قسمت باالي در  -20

 
با . پس از انتخاب مسير ابزار با يك نوار آبي رنگ مشخص مي شود. ي نام مسير ابزار، انتخاب مي شودبا كليك رو -21

آن گشوده و مشخصات روي آن، صفحه مسير ابزار به منظور ويرايش و اعمال تغييرات در شرايط كليك دوگانه 
  . مي شود
  .اجرا شود Nowپس از هر گونه تغيير، الزم است دوباره مسير ابزار با كليد : توجه 

  :در شكل نشان داده شده در باال امكانات زير قابل استفاده هستند -22
نمـايش   (2D View)مسير ابزار در فضاي دو بعدي  را انتخاب كنيد تا  ابزاردر جلوي نام مسير  2Dگزينه  •

  .داده شود
نمايش  (3D View)مسير ابزار در فضاي سه بعدي  را انتخاب كنيد تا  در جلوي نام مسير ابزار 3Dگزينه  •

  .داده شود
ي تـوان رنـگ مسـير    گشوده مي شود و مـ  Colorبا كليك روي دايره رنگي در جلوي نام مسير ابزار، منوي  •

  .ابزار را تغيير داد
  

  
2D Area Clearance   ياستراتژ

 ها ژي بردارهاي انتخاب شده تشكيل محوطهتاسترا در اين .باشد مي 2D Profilingژي تژي بسيار شبيه به استراتاين استرا
آنها را  يا داخل هد و اطرافآنها را تشخيص د ،ات رياضيد با محاسبتوان مي Art CAM Pro ي را مي دهند كه هاي و جزيره
در صفحه  2D Toolpathsدر قسمت  با استفاده از آيكون  2D Area Clearanceاستراتژي . كاري نمايد ماشين

  . آغاز مي شود 
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. ماشينكاري شود، حداقل به دو بـردار نيـاز مـي باشـد     (Island)به صورت جزيره  شكليبراي اينكه يك : توجه
يـك بـردار انتخـاب شـود، داخـل بـردار       فقـط  در صورتي كـه  . د داخل بردار ديگر باشدمورد نظر بايشكل بردار 

  . ماشينكاري مي شود
اين استراتژي   متغيرهاي جديددر ادامه  .مي باشد 2D Profilingپارامترهاي اين استراتژي بسيار شبيه به استراتژي 

  :توضيح داده مي شوند
1- Tool List - ي توانايي آن در انجام عمليات ماشين كاري با چند ابزار به يكي از نكات جالب اين استراتژ

در اين روند، فقط قسمتهايي كه از ماشينكاري با يك ابزار بزرگتر باقي مي مانند، با . طور هوشمند است
 باز  Tool GroupData baseپنجره  ، Addبا استفاده از كليد . ابزارهاي بعدي ماشينكاري مي شوند

كي پس از ي  ا ابزارهاي الزمي  ابزار ،توضيح داده شددر قسمت انتخاب ابزار  مانند آنچه قبالً توان ميو  شود مي
 Toolدر  هاپس از انتخاب ابزار. استفاده كرد Addبراي هر انتخاب بايد از كليد  .انتخاب نمود ،ديگري
List  ،جابجا مي  و  ه هاي ترتيب آنها كه در حقيقت اولويت استفاده از آنها محسوب مي شود، با دكم
قابل انتخاب و در قسمت پايين ليست پارامترهاي آن با انتخاب هريك از ابزارهاي موجود در ليست، . شود

پس از انتخاب ابزار . حذف مي گردداز ليست ،  ابزار انتخاب شده،  Removeبا كليد  .تغيير خواهند بود
  .، بقيه پارامترها هم فعال مي گردند موردنظر

كاري انتخاب  براي ماشين موردنظرروش پيمايش محوطه  Tool Clearance Strategyسمت در ق -2
تفاوت دو روش  .كي را انتخاب كردي  offsetو Raster بين روش  توان مي با استفاده از  .گردد مي

 . مذكور در شكل زير نشان داده شده است

 
با انتخاب گزينه  .تعيين كرد Xر را نسبت به محور زاويه خطوط مسير ابزا توان مي ،Rasterبا انتخاب گزينه -3

offset ، هاي انتخابCut Direction  وStart Point  شوند ميفعال. 

 .استفاده كنيد Rampكاري فلزات با ابزارهاي ظريف از گزينه  در هنگام ماشين: توجه 

در  را آن و ده ادامه ندادكاري را تا پايان عمق اعالم ش ماشين توان مي Independentبا انتخاب گزينه  -4
  . متوقف كرد، شود ميكه در همين قسمت اعالم  اي فاصله

  . مانند استراتژي قبلي است ها بقيه متغير
     

  Vector Machiningروي بردار  كاري ماشين ياسترا تژ
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ابزار روي بردار  روش نوك در اين .باشد ميبردارها  كاري ماشين، دوبعدي كاري ماشين هاي روشترين  يكي از پرمصرف
مخصوصاً (اغلب با استفاده از حركت ابزار موسوم به تك لبه روي بردار كاري ماشيننوع  در اينبهترين نتيجه  .كند ميحركت 
  . ن روش در حكاكي اشكال با ابزار تك لبه استاي  مورد مصرف اصلي. آيد به دست مي )حروف

  

  

 .شويد Toolpathsوارد قسمت   با استفاده از ، 2D Viewپس از انتخاب بردارها در فضاي براي شروع 

 Machineصفحه  . فعال نماييد2D Toolpaths در قسمت  را با كليد  Machine Along Vectorدستور 
Vector  شود ميگشوده .  

 Finishدر قسمت  .وارد نماييد Zرا به صورت عدد مطلق  كاري ماشينارتفاع شروع به كار  Start Depthدر قسمت 
Depth  را به صورت عدد مطلق  كاري ماشينارتفاع پايان كارZ وارد نماييد .  

   . وارد نماييد Toleranceرا در قسمت مربوطه  كاري ماشينتلرانس 
از آنجا كه  .را تعيين نماييد Home Positionمني و اي  ارتفاع ،  Machine Safe Zدر قسمت  با استفاده از كليد 

  . انتخاب آن بايد با دقت انجام شود دهد ميرخ  Safe Zبزار در صفحه كليه حركات سريع ا
  . قبلي است هاي بقيه متغيرها همانند استراتژي

  
  

   Drilling ياستراتژ

دستور آغاز و  2D Toolpathsدر قسمت با استفاده از كليد . شود ميجاد سوراخ روي مدل استفاده اي ن روش براياي از
   . شود ميتعيين ، ها بر اساس قطر ابزار انتخاب شده قطر سوراخ. شود ميه گشود Drill Holesصفحه 
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  ) 3D Toolpaths(سه محوره   هاي يكار نيماش 2-11-6

و بر اساس  Reliefسه محوره را با استفاده از  هاي ين كاريماشاستراتژي هاي از  يشمار ،ArtCAM Pro افزار نرم
ن يماش ياز برايبه عنوان سطح مورد ن Reliefوجود ، ها يكار نين ماشاي در اغلب. دهند يم ار كاربر قراريمدل در اخت يبردارها

  . است يالزام يكار
       

  ) Relief )Machinging a Relief ين كاريماش 3-11-6
 ر ابزار مناسبيدر جهت ارائه مس ياديز يريسطح مدل است و انعطاف پذ ين كاريماش ين روش براين روش معمول تريا
  : استفاده كرد توان مي يكار نينوع مشخص ماش سهن روش در اي از .دارد

  Reliefكل سطح  ين كاريماش -1 
 . شود مين ييك بردار تعي كه با Reliefاز سطح  يقسمت ين كاريماش -2 

  .انجام شود  Reliefماشين كاري فقط روي قسمتهاي با ارتفاع غير صفر  -3 
به اين ترتيب شبيه به نوعي خشن  .ك شودينزد Reliefبه سطح  Zدر ن شده ييتعدير مقاد با توان مين روش اي  نيهمچن

  : ديير عمل نماين روش به شرح زاي  يكار نيماش يبرا. كاري عمل مي كند

  . دييانتخاب نما ك كردن يرا با كل Tool pathصفحه  -1 

  . ديياجرا نما 3D Tool Pathsدر قسمت  ك كردن دكمه يرا با كل Machine Reliefدستور  -2 
كل سطح مدل  يكار نيرا به منظور ماش Whole Vectorنه يگز Area to Machineدستور  ييدر بخش ابتدا -3 

. انتخاب شود Selected Vectorنه يگز، باشد يكار نيماش ينظر برااز مدل مد يكه قسمت يدر صورت .ديانتخاب كن
 . ر ابزار انتخاب شوديد مسيو تول يكار نيماش ين مرزهاييك بردار بسته به منظور تعي  ديصورت با در اين

قسمتهاي غير صفر را به منظور ماشينكاري فقط  Automatic Boundaryدر اين قسمت همچنين ميتوانيد گزينه  
Relief در اين حال بخش . انتخاب كنيدOffset  و كليدPreview فعال مي شوند . 

مرز ايجاد مي كند و مقدار  Reliefخودكار اطراف قسمتهاي با ارتفاع غير صفر  با اين انتخاب نرم افزار به طور: توجه 
Offset اين عدد مي تواند منفي، به مفهوم داخل تر، . در واقع مقدار فاصله بردار توليد شده از محل واقعي مرز است

 .صفر و مثبت به معني بيرون تر از محل واقعي مرز تعيين شود

  .بعد از تعيين كليه پارامترها از جمله ابزار و بلوك مواد اوليه كار خواهد كرد فقط Previewدكمه : توجه 
  :شود مير ابزار انتخاب يد مسيو تول يكار نين ماشيروش حركت ابزار ح ، Strategyست ياز ل -4 

• Raster in X – نمايد مي يكار نيسطح را ماش يمواز يروش ابزار با حركت رفت و برگشت در اين . 
ه حركت ابزار نسبت به محور يم زاويامكان تنظ يول. شود ميانجام  Xبا محور  يحركت ابزار مواز فرض پيش صورت به
X هم وجود دارد ها . 

 Raster in X and Y – ر ابزار عمود بر هم را ين تفاوت كه دو مساي  است با ين روش مانند انتخاب قبلاي
 يگر با همان مشخصات ولير ابزار ديمس يك سري ، Xدر جهت  ين كاريب كه بعد از ماشين ترتيبد. كند يد ميتول

 . شود ميجاد اي يقبل يرهايعمود بر مس
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 Spiral – ير حلقويك مسي  يرو يكار نير ابزار ماشيروش مس در اين )Spiral (ن يماش. شود ميد يتول
 ، ره استيدا صورت بهكه مدل  يردجز در موا هب بين ترتيبد .ابدي يان مين لبه مدل پايدر برخورد ابزار با اول يكار

 . ن روش وجود ندارداي  كل مدل با يكار نيامكان ماش

 Spiral in Box – در (مانده يباق هاي قسمتن تفاوت كه اي  كند با يمانند حالت قبل عمل م ين استراتژاي
ش زمان يب افزاموج يكند ول يم يكار نين روش گرچه كل مدل را ماشاي . شوند مي يكار نيهم ماش )ها گوشه
 . شود مي يكار نيماش

شامل دو انتخاب ، Strategyقسمت  ،انتخاب شود Selected Vectorنه يگز Area to Machineاگر در قسمت 
  : خواهد بود

 Raster in X – كل  يابزار رو يرهايد مسياد داشته باشيفقط ب .ندارد يريين روش مانند قبل است و تغاي
 . شوند مي      متوقف ، دن به بردار محدودهيز رسكنند و پس ا يمدل حركت نم

 Offset – د شده اندياز بردار محدوده تول )به سمت داخل(آفست  صورت بهكه  ييرهايمس ين روش رواي، 
 . ابزار انتخاب شده است Step Overمعادل   ها فاصله آفست. شود ميانجام 

ابزار را با  جهت  يرهايه مسيزاو ، Raster Angleت در قسم توان مي،  Raster يدر صورت انتخاب استراتژ -5 
 . ن كردييرا تع ها Xمثبت محور 

 .شود مين ييتع Allowanceدر قسمت  يكار نيات ماشيمانده پس از عمليمواد قطعه كار باق) گوشت(ضخامت  -6 
  . استواحد انتخاب شده براي مدل ،  Allowanceواحد 

از ابعاد قطعه كار است را در قسمت  يكار نيل حداكثر و حداقل انحراف ماشكه شام يكار نيات ماشيتلرانس عمل -7 
Tolerance شود مي يكار نير زمان ماشيش چشمگيموجب افزا، كوچك يليانتخاب اعداد خ .ديين نماييتع .  

 Homeو  Safe Zف يتعر يبرا موردنظرر يگشوده و مقاد د يرا با استفاده از كل Machine Safe Zقسمت  -8 
position ع ابزار در صفحه يه حركات سرياز آنجا كه كل .ديين نماييابزار را تعSafe Z  د يانتخاب آن با دهد ميرخ

  . با دقت انجام شود
 Tool Groups يست منوياز را از ليابزار مورد ن، ك نمودهيكل Selectكلمه  يرو) ابزار( Toolدر قسمت  -9 

Database  براي اطالعات بيشتر به . دييجاد نمااي ، خود را درون منو موردنظربزار از ايدر صورت ن .ديانتخاب كن
  . قسمت تعريف و انتخاب ابزار رجوع فرماييد

 ين كاريماش يبه عنوان ابزار انتخاب شده برا را آن Art CAM Proد تا ييك دوگانه نماياسم ابزار كل يرو -10 
از يابزار را به منظور اطالع و در صورت ن يكار نيماش يارامترهان قسمت پيدر هم د يبا استفاده از كل. دينما تاييد

  . مشاهده كرد توان مياصالح 
 يكار نيسطح به ماش ياز حالت حركت رو يكار نيل ماشيرا به منظور تبد Do Multiple Z Passنه يگز -11 

 Allowanceل به عالوه مقدار تا سطح مد Z يابزار در راستا فرض پيشنكه در حالت اي حيتوض .ديانتخاب كن اي هيال
 Stepمعادل  يهاي و با پله شود ميه شروع ياز ارتفاع سطح بلوك اول يكار نينه ماشين گزاي  با انتخاب. رود ين مييپا

down ابدي يتا سطح مدل ادامه م .  
 Z Heightو در قسمت  Zعدد مطلق  صورت به يكار نين پاس ماشيارتفاع اول Z Height of First Passدر قسمت 

of Last عدد مطلق  صورت به يكار نين پاس ماشيارتفاع آخرZ شود مين ييتع .  
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قبالً ذكر شده  ين استراتژاي  اتيجزئ. افتد يبكار م ين استراتژاي Add Ramping Movنه يبا انتخاب گز -12 
  . است

ن منو قبالً اي اتيجزئ .شود ميگشوده  Material Setup يمنو، Setupك دكمه يبا كل Materialدر قسمت  -13 
  . ذكر شده است

  . شود مين يير ابزار تعينام مس ،  Nameدر بخش  -14 
ر ابزار به يمحاسبه مس Laterد يل با استفاده از كليدر صورت تما .شود مير ابزار محاسبه يمس ، Nowد يبا كل -15 

 يتحت عنوان نام انتخاب شده نگهداره پارامترها تا زمان محاسبه يحالت كل در اين .شود ميموكول  يگريزمان د
  . شوند مي

 . شود ميبرگشت داده  Tool Pathsبه صفحه  Closeد يبا كل -16 

   
4-11-6  3D Rest Machining  

ن مـورد اغلـب در   ايـ  . دا كنـد يـ نشـده انـد را پ   يكـار  نيكـه ماشـ   Reliefاز  يكه نـواح  دهد ميات به كاربر اجازه ين عمليا
 افـزار  نـرم مـذكور توسـط    ينـواح  ييكاربر پس از شناسـا . دهد مياز شعاع گوشه رخ با ابزار بزرگتر  مدل هاي گوشه يكار نيماش
  . شود ميات يعمل يور ش بهرهين امر باعث افزااي . كند يكار نيماش ) و نه كل مدل را( يد فقط نواحتوان مي

ArtCAM Pro سه يبا مقاRelief ينـواح  يكـار  نيات ماشـ يـ عمل يساز هياز شببا اطالعات حاصل  يبه عنوان سطح اصل 
ـ  مـي حالت كـاربر   در اين .كند يبسته مشخص م يكند و توسط بردارها يم ييمانده را شناسايباق  يد بـا اسـتفاده از اسـتراتژ   توان

Machine Relief كند يم       ن كاريبسته مذكور را با ابزار كوچكتر ماش ينواح .  
  . شود مير عمل يح زبه شر Rest Machiningات يانجام عمل يبرا

 يكنـار  يآغـاز و منـو   3D Rest Machiningدستور  ك دكمه يبا كل Tool Pathsپس از ورود به برگه  -1 
  . شود ميمربوطه گشوده 

نـه  يدر صورت انتخـاب گز  .شود ميل انتخاب يتحل يبرا موردنظرقسمت  Area To Rest Machineدر قسمت  -2 
Complete Relief ، رديگ يقرار م يسكل مدل مورد برر .  
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 يكه در فضـا (از مدل كه توسط بردار بسته  يفقط مقدار ، Area Under Selected Vectorsنه يدر صورت انتخاب گز
2D View رديگ يقرار م يمورد بررس، انتخاب شده .  

در صـورت  . شـود  مـي ن ييتع يكار نيماش ينواح … Identify Areas Already Machined Byدر قسمت  -3 
سـه  ير ابزارهـا مقا يكـل مسـ   يپـس از اجـرا   يسـاز  هيمدل با اطالعات شب Simulating All Tool Pathsنتخاب ا

  . شود مي
  

  
 

ات يـ ن عمليحاصـل از آخـر   يساز هيمدل با اطالعات شب ، Simulating the Last Tool Pathنه يدر صورت انتخاب گز
  . شود ميسه يمقا يكار نيماش

ات يـ حاصـل از عمل  يسـاز  هيمـدل بـا اطالعـات شـب     ، Using the Current Simulationنـه  يدر صـورت انتخـاب گز  
  . شود ميسه يمقا ) Active(فعال يكار نيماش
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، رديـ نشده درنظر نگ يكار نيماش ياز حركت ابزار را به عنوان نواح يناش يها ياشتباهاً برجستگ افزار نرمآنكه  يبرا -4 
  . ديمتر انتخاب نكن يليم 2 .0را كمتر از  Cusp Toleranceمقدار 

 يمحدودكننـده نـواح   يبردارهـا  ينگهـدار  يكـه بـرا   اي هينام ال Layer For Rest Boundariesدر قسمت   -5 
درخصوص مثـال   افزار نرم يبررس يكه ط شود ميده يد يير بردارهاير تصويدر شكل ز. شود مين ييتع ،شود مياستفاده 

 . اند مانده ينشده باق يكار نيماش ) Teddy Bear( رياخ

  
   

  

  
  
  .نهايي مي شود Machine Reliefاز دستور با استفاده ماشينكاري قسمت هاي باقيمانده اين فعاليت با تعريف  -6
  . را انتخاب كنيد Selected Vectorگزينه ، Machine Reliefانتخاب دستور   پس از  -7

محاسبه نواحي باقيمانده و توليـد بردارهـاي    را بالفاصله پس از Machine Reliefاستراتژي بهتر است : توجه
هسـتند، الزم نيسـت بـراي     "انتخـاب شـده   "چون پس از توليدبردارهاي مذكور، در حالـت  . مرزي انجام دهيد

  .براي توليد مسير ابزار استفاده كنيد Offsetاز گزينه . انتخاب آنها وقت صرف كنيد
  .ندي قطعه كار انتخاب نماييد و آنرا اجرا كنيدبقيه پارامتر هاي استراتژي را بر اساس نيازم -8

  
  Feature Machiningماشينكاري جزئ  5-11-6

  (Feature)در قسمت ماشينكاري هاي سه بعدي، به شما اين امكان را مـي دهـد كـه جـزئ     Feature Machiningدستور 
با . ها مراجعه كنيد Reliefبه فصل كار با  (Feature)براي اطالع بيشتر از روش توليد جزئ . ساخته شده را ماشينكاري كنيد

اين روش ماشينكاري شما مي توانيد ابزار خود را به صورت خطي و با تبعيت از ارتفاع مدل سـه بعـدي حركـت داده و مـدل را     
) ك شـيار بـه صـورت يـ   (با استفاده از انتخاب زاويه نوك ابزار مي توانيد شكل مورد نظر خود را با ماشينكاري . ماشينكاري كنيد

  .انتخاب شده ايجاد كنيدروي بلوك 
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  Toolpath Simulationشبيه سازي مسير ابزار  12-6
شبيه سازي برنامـه اسـتراتژي    به وسيلهاين كار . اطمينان حاصل كردپس از انجام عمليات ماشينكاري بايد از صحت اجراي آن 

  :به شرح زير عمل نماييد  (Calculated)ه شدهبراي اينكار پس از انتخاب يك مسير ابزار محاسب. انجام مي شود

اطمينـان   در بخش  simulation Toolpathدر قسمت  Drawاز انتخاب شده بودن گزينه  -1
 .حاصل كنيد

  
بـا كليـك آيكـون، شـكل زيـر روي صـفحه       . انجام مي شود شبيه سازي مسير ابزار با استفاده از آيكون  -2

در  .به صـورت تـوپر نشـان داده مـي شـود     ، Materialه عنوان انتخاب شده ببلوك نمايش داده مي شود و 
 Toolpath Simulation-Blockصورتيكه عمليات شبيه سـازي بـراي اولـين بـار انجـام شـود منـوي        

defination گشوده مي شود: 

 
 Reliefاطالعـاتي درخصـوص ابعـاد     Relief dimensionدر قسمت اول .اين منو شامل سه قسمت است -3

 Simulation Blockدر قسـمت دوم،   .ين كاري روي آن انجام مي شود، ارائه مـي شـود  كه عمليات ماش
Dimensions  ابعاد قطعه كار مورد استفاده براي شبيه سازي(Block) در قسمت سـوم  . تعيين مي شود

 .را انتخاب كنيد Standardتوصيه مي شود همواره گزينه . رزولوشن انجام عمليات انتخاب مي شود

تغييـر مـي    Reliefتبعيت مي كنند و فقط با تغيير انـدازه   Reliefاز  Yو  Xابعاد بلوك در جهات :  توجه
  .قابل تغيير و تعيين است Zفقط اندازه . كنند

 
گشـوده   Simulation Controlفعاليت آغاز و جعبـه ابـزار    Simulate Toolpathپس از كليك دكمه  -4

 :مي شود
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 :دكمه فعاليتهاي زير را انجام مي دهند Simulation Controlدر جعبه ابزار  -5

  . اين دكمه روند شبيه سازي را به طور موقت، متوقف مي كند 

  .با هر كليك روي اين دكمه، يك پله عمليات ماشينكاري شبيه سازي مي شود 

  .سرعت نمايش در اين حالت، سرعت معمولي است. با كليك اين دكمه عمليات شبيه سازي آغاز مي شود 
با سرعت معمـولي شـبيه    (Retract)با كليك اين دكمه عمليات تا اولين برخواستن ابزار از روي قطعه كار  

  .سازي مي شود

با حـداكثر سـرعت قابـل     (Retract)با كليك اين دكمه عمليات تا اولين برخاستن ابزار از روي قطعه كار  
  .ازي مي شوددستيابي با توجه به محدوديت سخت افزار كامپيوتر شبيه س

با كليك اين دكمه عمليات شبيه سازي تا پايان، با حداكثر سرعت قابل دسـتيابي بـا توجـه بـه محـدوديت       
  .سخت افزار كامپيوتر انجام مي شود

 .بسته مي شود Simulation Controlبا كليك اين دكمه عمليات شبيه سازي متوقف و جعبه ابزار  

 .ي با سرعت زياد انجام مي شودعمليات شبيه ساز با كليك آيكون  -6

عمليات شبيه سازي در خصوص كليه مسير ابزارها، بدون توجه به انتخاب، انجام مـي   با كليك آيكون  -7
 .ترتيب انجام شبيه سازي، بر اساس ترتيب توليد مسيرهاي ابزار است. شود

ده دوباره جـايگزين  عمليات شبيه سازي انجام شده حذف مي شود و مواد برداشته ش با كليك آيكون  -8
 .مي شوند

ــا كليــك آيكــون  -9 ــه همــراه مشخصــات آن كــه در منــوي    ب  Toolpathعمليــات شــبيه ســازي ب
Simulation-Block defination در صورت انتخـاب مجـدد شـروع    . تعيين شده بودند، حذف مي شود

 Toolpath Simulation-Blockمنـوي  بايد مشخصات شبيه سـازي در   دوباره عمليات با آيكون 
defination تعيين گردند.  

  
 )خروجي گرفتن از مسير ابزار(رابزارها يمس يره سازيذخ 13-6

  . و نگهداري شوند ذخيرهد توان ميپس از توليد شدن به دو صورت مختلف  ArtCAM Proدر توليد شده سير ابزارهاي م
مسير ابزارها و پارامترهاي ، اجزاي دوبعديو ) Relief(بعدي سهعالوه بر مدل كه  art.*مدل با پسوند ذخيره سازيبا  •

 .  شوند مي ذخيرهآنها هم 

 Toolpath savingمورد بايد از دسـتور   در اينكه  CNCمسير ابزار بر اساس پارامترهاي ماشين ابزار سازي ذخيره •
 CNCاشـينكاري  چون در اين روش مسير ابزار به صورت فايل كد مورد نيـاز بـراي انجـام م   . كار استفاده كرد ناي براي

 . هم موسوم است " G-Code گرفتن خروجي" كار به ناي ذخيره مي شود، 
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  :براي استفاده از روش دوم به شرح زير عمل كنيد

  .را باز نماييد  Toolpathبرگه  با استفاده از  Toolpath savingبراي استفاده از دستور  -1

 : شود ميگشوده  Toolpath savingمنوي . كليك نمايد Toolpath Operationsرا از قسمت  كليد   -2

 

  
 سازي مسير ابزارها پنجره ذخيره: 6-7تصوير 

قسـمت همـان اسـامي     در ايـن اسامي ذكر شـده  . اند كل مسيرابزارهاي محاسبه شده ليست شده، در قسمت چپ منو -3
  . استفاده شده براي نامگذاري مسيرابزارها در هنگام توليد هستند

 Toolpaths toبه قسمت  Calculated Toolpathsسير ابزار انتخاب شده از قسمت موجب انتقال م كليد  -4
save to a single file شود ميانتخاب مسير ابزار با كليك كردن روي نام آن انجام  .مي گردد . 

بـه قسـمت    Toolpaths to save to a single fileموجب انتقال مسير ابزار انتخاب شده از قسـمت   كليد  -5
Calculated Toolpaths كار موجب حـذف مسـير ابـزار انتخـاب شـده از عمليـات توليـد         ناي . شود ميG-Code 

 . شود مي

بـه   Toolpaths to save to a single fileموجب انتقال كليـه مسـير ابزارهـاي موجـود در قسـمت       كليد  -6
 . شود مي Calculated Toolpathsقسمت 

ن به معني ارتقاي اولويت مسـير ابـزار   اي . شود ميك مرحله باالتر ي ب شده بهموجب انتقال مسير ابزار انتخا كليد  -7
 . شود ميزودتر انجام ، به بيان ديگر مسير ابزاري كه باالتر باشد. خواهد بود G-Codeدر توليد 

مـذكور  ن ترتيـب مسـير ابـزار    اي  به. شود ميك مرحله پايين تر ي  موجب انتقال مسير ابزار انتخاب شده به كليد  -8
  .شود مي G-Codeتبديل به 

  . انتخاب نماييد Machine output file is formatted forرا در قسمت  CNCماشين  نوع كنترلر -9

ك يـ  …Spool Dirپـس از كليـك كـردن كليـد      توان مي  Save Files to Spool Directoryبا انتخاب گزينه  -10
 . شود ميتعيين  G-Code هاي فايل ذخيره سازيمسير براي 



 

 

 صبامدلهاي رايانه اي 
09123606220علي مشرفي  

171 artcamtrainer.blogspot.com 

 

گشـوده   Save asبا شـروع عمليـات فـوق الـذكر منـوي       .شود ميانجام  ذخيره سازيعمليات  Saveبا فشردن كليد  -11
 . شود ميانجام  ذخيره سازيتعيين و  موردنظرمنو نام فايل  در اين .شود مي

فاده اسـت  saveدرصـورتيكه از كليـد   . شـود  ميموجب بسته شدن منو    Save Toolpathsدر منوي  Closeكليد  -12
  . شود ميموجب لغو عمليات ،  Closeكاربرد كليد ، نشده باشد

. ذخيره مي شوندبرنامه هايي كه به قسمت سمت راست منتقل مي شوند، همگي در يك فايل خروجي : توجه
در صورتي كه برنامه ها با ابزار مختلف توليد شده باشند، الزم است كنترلر انتخاب شده برنامه هاي چند ابـزاري  

(Multi Tool Changing)  در غير اين صورت نرم افزار با اعالن پيغام خطا از انجـام ايـن   . را پشتيباني كند
  .كار جلوگيري مي كند

  
  ر ابزارها يادغام مس 14-6

ابـزار در   شـود  مـي باعـث   كـار  ايـن  . شـوند  ادغـام  با هـم  ، افزار نرمتوليد شده توسط  هاي اين امكان وجود دارد كه مسير ابزار
 ToolPathفعاليـت   . ارجـاع داده نشـود    Home Position بـه  بـه منظـور تعـويض ابـزار      كـاري  ماشـين ك برنامـه  ي انتهاي

Merging  شود مي كاري ماشينباعث كاهش چشمگير زمان .  
بنابراين الزم  .ن فعاليت بدون بازگشت است و امكان جداسازي مسير ابزارها براي ويرايش وجود ندارداي : توجه

   . انتخاب شود Preserve original toolpathsا گزينه ي  شود ذخيرهفايل  ، دغاما ت قبل از عملياتاس

  آيكـون   را بـا كليـك   Toolpath Mergingدسـتور   2D Toolpathsدر قسـمت   از بخش  -1
 . فعال نماييد

مسـيرابزارهاي دوبعـدي و   . انتخاب شـده انـد  ادغام براي عمليات  موردنظراطمينان حاصل نماييد كه مسيرابزارهاي  -2
  . شوند ميانتخاب  با درج عالمت  بعدي سه

 :دنينحوه اتصال مسيرابزارها را تعيين ك توان مي Merging Orderدر بخش  -3

• As List : با استفاده . شوند اين گزينه مسيرابزارها بر اساس ترتيب درج شده در ليست مقابل به هم متصل مي با انتخاب

. مسيرابزار موردنظر را با كليك نام آن انتخاب كنيد. توان ترتيب مسيرابزارها را عوض كرد مي و  از كليدهاي 
  . شود مسيرابزاري كه باالتر است زودتر انجام مي.  هاي ذكر شده، اولويت آن را جابجا نماييد سپس با استفاده از كليد

• Automatic :كـاري   ال بر اساس كمترين حركت ابـزار حـين ماشـين   ها براي اتص اين گزينه اولويت مسيرابزار با انتخاب
  . شود تعيين مي

 
 .دكنيتعيين شود را ي م توليدي كه نام مسير ابزار،  Nameدر قسمت  -4

 .شود ميك مسير ابزار مستقل توليد ي  انجام و Mergingفعاليت  Calculateبا كليد  -5

 . شويد ميبازگشت داده  Assistantبه صفحه  Closeبا كليد  -6
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  Toolpath Operationsعمليات روي مسير ابزار  15-6

اختصـاص   Toolpath operationsيـا  به دستورات عمليـات روي مسـير ابزار   اولين قسمت از دستورات صفحه  
با استفاده از دستورات اين قسمت فعاليتهايي از قبل ساخت مسير ابزار جديد، حذف مسير ابزار، فعاليت روي بلوك اوليه و  .دارد

  . يز عمليات مربوط به جابجايي مسير ابزار قابل انجام هستندن

  
  

  :در ادامه كاربرد هريك از آيكون هاي شكل باال توضيح داده مي شود

ذخيـره سـازي   "بـراي اطـالع از جزييـات ايـن دسـتور بـه قسـمت        . با استفاده از اين آيكن، مسير ابزار ضـبط مـي شـود    
  .اييددر همين فصل مراجعه نم "مسيرابزارها

براي انجام ويرايش روي يك مسير ابزار به صـورت  . با استفاده از اين آيكن، مسير ابزار انتخاب شده آماده ويرايش مي شود 
  :زير عمل كنيد

  .وارد صفحه مسير ابزارها شويد با كليك روي  •
در اين حال مسـير  . خاب كنيدمسير ابزار مورد نظر براي ويرايش را با كليك روي نام آن در باالترين قسمت صفحه، انت •

  . ابزار با يك نوار آبي رنگ مشخص مي شود

  .شويد ،انتخاب شده "توليد مسير ابزار"را كليك كنيد تا وارد صفحه  آيكن  •
  .، مسير ابزار را محاسبه كنيد Nowپس از اعمال تغييرات، مجدداً با استفاده از كليد  •

 .بازگرديد خارج و به صفحه  "توليد مسير ابزار"از صفحه  Closeنهايتاً با استفاده از كليد  •

  

  .با استفاده از اين آيكن مسير ابزار انتخاب شده، حذف مي شود 

  .انتخاب كنيد را از ليست باالي صفحه  ، آننام مسير ابزاربا كليك كردن روي براي اينكار به سادگي  •

 .ودرا كليك كنيد تا مسير ابزار انتخاب شده، حذف ش سپس كليد  •

  

  .ابزار انتخاب شده محاسبه مي شوند) هاي(با استفاده از اين آيكن مسير  
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درصورتيكه به هر دليل مسير ابزار محاسـبه  . به هنگام توليد مسير ابزار، آن را محاسبه مي كند Nowاستفاده از كليد : توجه
  .ديده مي شوند نشود، با رنگ زرد، يا رنگ قرمز در ليست باالي صفحه 

  

شما مي توانيد به جاي اينكه در هر مرحله از توليد مسير ابزار، يكي يكي آنها را محاسبه كنيد، در پايان توليد مسير ابـزار   
به شما اين  ArtCAM Pro. معرفي كنيد Batch Toolpathآن را به عنوان  Later، با استفاده از كليد Nowبه جاي كليد 

براي اين كار بـه صـورت زيـر    . را پشت سر هم محاسبه كنيد Batchيا چند مسير ابزار امكان را مي دهد كه در هر مرحله، يك 
  :عمل كنيد

گشـوده   Batch Calculate Toolpathsپنجره . كليك كنيد Toolpath Operationsرا از قسمت  آيكن  •
 .مي شود

  
  
  .حاسبه را انتخاب كنيدمسير ابزارهاي مورد نظر براي م Toolpaths Available For Calculationاز قسمت  •
  .را انتخاب مي كند  Toolpaths Available For Calculationكليه مسير ابزارهاي ليست  Select Allكليد  •
را از حالـت    Toolpaths Available For Calculationكليـه مسـير ابزارهـاي ليسـت      Select Noneكليـد   •

  .انتخاب خارج مي كند
  .عمليات محاسبه مسير ابزارها آغاز شود را كليك كنيد تا Calculateكليد  •
  .متوقف مي كندعمليات محاسبه مسير ابزارها را  Stopكليد  •
  :اطالعات زير را مي توانيد دريافت كنيد Statusدر قسمت  •

o زمان و تاريخ شروع محاسبه هريك از مسير ابزارها.  
o زمان سپري شده براي محاسبه هريك مسير ابزارها  
o كل مسير ابزارها زمان سپري شده محاسبه 

o  براي خروج از دستور، كليدClose را كليك كنيد. 
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با استفاده از اين آيكن، مي توانيد خالصه اي از مشخصات مسير ابزار هاي توليد را به صورت يكجا و بـه تفكيـك مسـير     
  :براي اين كار به صورت زير عمل كنيد. ابزار داشته باشيد

  .ارها شويدوارد صفحه مسير ابز با استفاده  •

  .را كليك كنيد Toolpath Operationsدر قسمت   آيكن  •
 .گشوده مي شود Toolpath Summary Informationپنجره  •

  
  
در اين پنجره اطالعاتي مربوط به قطعه كار، نوع استراتژي و ابزار انتخاب شده و نيز زمـان هـر مسـير ابـزار درج شـده       •

  .است
را با فرمـت   Toolpath Summary Informationد اطالعات مندرج در پنجره مي تواني Saveبا استفاده از كليد  •

.txt ضبط كنيد.  
را بـه   Toolpath Summary Informationمـي توانيـد اطالعـات منـدرج در پنجـره       Printبا استفاده از كليـد   •

  .دستگاه چاپگر بفرستيد
 .را كليك كنيد Closeكليد  ،براي بستن پنجره و خروج از دستور •

  

گشوده مي شود و مـي توانيـد تظيمـات مختلـف مربـوط بـه ابزارهـاي         Tool databaseبا استفاده از اين آيكن، پنجره  
اين پنجره همچنين از قسـمت تعريـف ابـزار در هـر صـفحه توليـد مسـير ابـزار قابـل          . ماشينكاري را در اين قسمت انجام دهيد

در ابتـداي همـين فصـل مراجعـه      تعريف و انتخاب ابـزار ، به قسـمت  براي اطالع از جزييات كار با اين پنجره. دسترسي است
  .نماييد
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بلـوك اوليـه   گشوده مي شود و مي توانيد تظيمات مختلف مربوط بـه   Material Setupبا استفاده از اين آيكن، پنجره  
يـد مسـير ابـزار قابـل     در هـر صـفحه تول   Materialاين پنجره همچنـين از قسـمت   . را در اين قسمت انجام دهيد ماشينكاري

  .در ابتداي همين فصل مراجعه نماييد تنظيم مواد اوليهبراي اطالع از جزييات كار با اين پنجره، به قسمت . دسترسي است
  

  . با استفاده از اين آيكن، مسير ابزار انتخاب شده حذف مي شود 

بـا كليـك آيكـن، صـفحه     . و آيينه كنيـد يـا بچرخانيـد    مسير ابزار انتخاب شده را جابجابا استفاده از اين آيكن مي توانيد  
Toolpath Transform         گشوده مي شود و مي توانيد با تظيمات مختلف اين صـفحه عمليـات تبـديل مسـير ابـزار را انجـام

در ابتـداي همـين فصـل مراجعـه      "جابجايي و تبديل مسير ابزار"براي اطالع بيشتر از جزييات اين دستور به قسمت  .دهيد
  .نيدك
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  نكارييدرباره ماش : مه اوليضم

  
  كاري ماشين هاي استراتژي

خام  برداري از بلوك گيرد كه نهايتاً منجر به براده به روشي كه كاربر براي حركت دادن ابزار در تقابل با قطعه كار در نظر مي
ب بر اساس شكل هندسي ناشي از حركت اغل هاي نامگذاري استراتژي. شود ميگفته  كاري ماشيناستراتژي  ،بشود كاري ماشين

كه در آن ابزار حركاتي در جهت شعاعي  شود ميبه نوعي از استراتژي گفته  Radialمثال استراتژي  طور به .شود ميابزار انجام 
  .دهد ميرا نشان  ها شكل زير برخي از انواع استراتژي .ك نقطه مركزي داردي از

 .   
  
  كاري ماشين هاي محور

محور ماشين ناميده ، ي را داشته باشدافزار نرم صورت بها ميز دستگاه ماشين ابزار كه قابليت كنترل ي ركات ابزارهريك از ح
 كاري ماشيندر  .باشد ميبه صورت سه محوره ن كاري ماشينمحوره شرط كافي براي انجام  ماشين ابزار سه كي داشتن .شوند مي

چون ماشين ابزار قابليت حركت دادن ابزار را در هرسه  . را در فضا طي نمايد يبعد سهد مسيري توان ميسه محوره نوك ابزار 
 Zهمواره در راستاي محور ، تا سه محوره هاي كاري ماشينبايد توجه داشت محور ابزار در . باشد ميرا دارا  Zو  X ، Yمحور 

   . ماشين ابزار خواهد بود
  

Step Down 
 صورت بهك ارتفاع ثابت و ي هميشه در، شوند مياستفاده  ) Roughing(اريي كه براي عمليات خشن كهاي استراتژي

ك مقدار مطلق در راستاي ي  Step Down . است apن بخاطر ثابت نگه داشتن عمق برش عمودي اي . شوند ميانجام  دوبعدي
Z  ابزار به اندازه  ،ك اليهي  كاري ماشينپس از اتمام . باشد مي كاري ماشيناست كه معرف فاصله بين دو اليهStep down 

  . كند ميدر اليه بعدي ادامه پيدا  كاري ماشينپايين مي رود و 
   



 

 

Step Over   
نشان داده  aeن پيشروي كه با اي . بايد ابزار در جهت شعاعي هم پيشروي داشته باشد ، نكه عمل فرزكاري انجام شوداي براي

در اثر وجود   Ball nose end millسر كروي هاي ه هنگام استفاده از ابزارب .دهد ميك مسير ابزار رخ ي پس از طي ، شود مي
Step Over  صافي سطح  هاي ماند كه اساس بررسي برجستگيهائي روي سطح  قطعه كار باقي مي ،و شعاع نوك ابزار

  . شود ميگفته  Cuspها  ن برجستگياي  به .دهند را تشكيل مي كاري ماشين

   
  

  كاري ماشينضخامت 
روي سطح قطعه كار  كاري ماشينست از مقداري از ماده كه پس از هر مرحله ا عبارت Thicknessا ي  كاري ماشينضخامت 

  شده و سطح واقعي قطعه در مدل كامپيوتري است كاري ماشينن مقدار در حقيقت فاصله بين سطح اي . ماند باقي مي

 .   
 هاي بر اساس ظرفيت كار اين . بر عهده كاربر است كاري ماشينخاب ضخامت ست كه انتا ناي  آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد

معموالً در . انجام مي گيرد، زماني پذيرفته شده هاي و نيز معيار كاري ماشينتلرانس ، كاري ماشينمقدار ماده موجود براي ، ابزار
  .دكنن مي كاري ماشينمانده را در مراحل پرداخت و بقيه مقدار باقي شوند ميسطح به قطعه كار نزديك  5/1 كاري تا مرحله خشن

  



 

 

 
  

  كاري ماشينتلرانس 
كه از تعداد  شود مي    جاد مسيري اي  موجب، شود ميبراي توليد مسير ابزار استفاده  CAM هاي افزار نرمروشي كه در 

كوچك كردن بازه  .اند ر متصل شدهكديگي ك بازه تلرانسي بهي  با رعايت، مذكور هاي تكه خط. زيادي تكه خط تشكيل شده است
گرچه موجب افزايش دقت  كار اين . بيشتري انجام دهد هاي تا ميانيابيِ مسير ابزار را با تكه كند ميرا ملزم  افزار نرم، تلرانسي

دليل برخي ب، ابدي نكه حجم برنامه افزايش مياي  عالوه بر. دهد ميشدت افزايش  ليكن زمان اجراي برنامه را به، گردد سطح مي
انتخاب . امكان دستيابي به تمام سرعت پيشروي در نظر گرفته شده هم از بين خواهد رفت CNCكنترلر  هاي محدوديت

 . بايد براساس معيارهاي كيفي پذيرفته شده انجام بگيرد كاري ماشينتلرانس 

  
Rest Material 

باقي  ،نشده كاري ماشين صورت بهكار  متهائي از قطعهقس، قطعه كار هاي و كنج كاري ماشينبه دليل اختالف شعاع ابزار 
براي پاس بعدي  كاري ماشينكه ابزار  شود ميباعث  ،شكل واقعي بدست نيايد شود مينكه موجب اي  ن مورد عالوه براي . ماند مي

نمايش داده شده  ها ن قسمتاي  جاداي  در شكل چگونگي. مواجه شود ) تئوريك(با ضخامتي بيش از ضخامت در نظر گرفته شده 
  . است

   
  
داراي امكاناتي  CAM هاي افزار نرماغلب . شود ميگفته  Rest Materialاصطالحاً  ،نشده كاري ماشين هاي قسمتن اي به 

ن نواحي اي مخصوصي هاي ابتدا با استراتژي ،ك پاسي  كاري ماشينالزم است كه قبل از شروع  .ن نواحي هستنداي براي شناسائي
   . نمود كاري نماشيرا 
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 ) Lead in, Lead out)ورود و خروج ابزار به قطعه كار

، كـاري  در مراحـل خشـن   . و فرسايش ابزار دارد كاري ماشينابزار به قطعه كار تاثير مهمي روي زمان   ترتيب ورود  و خروج
. ثابـت  شـروع كنـد    Zا در ر كـاري  ماشـين در قطعه خام نفوذ كند و سپس حركت خطي اصـلي   apابزار بايد تا عمق مشخصي 

كي از عمليـاتي كـه بعنـوان راه حـل در زمينـه ورود      ي . را ندارند ) Plunge(كار  بسياري از ابزارها قابليت نفوذ عمودي در قطعه
 صـورت  بـه  Rampingانجام ، هاافزار نرمبا توجه به توانائي  .ابزار است Rampingاستفاده از عمليات  ،شود ميابزار ارائه مناسب 
بـراي حفـظ    . شـده اسـت   كـاري  ماشينصافي سطح  ، در عمليات پرداخت آنچه اهميت دارد .پذير است ا مارپيچي امكاني خطي

ممـاس بـر    طـور  بـه كه در آنها ابزار  شود مياغلب براي ورود و خروج ابزار به قطعه كار از مسيرهاي دايروي استفاده ،صافي سطح
  . شود ميشناسائي  Lead-in & outبا نام  CAMدر  ترتيب مذكــور .شود ميسطح وارد و خارج 

  
  




