


 موقعیت دهی و وسایل موقعیت دهنده

 قید و بند



 شش درجه آزادی

شش درجه ازادی و دوازده جهت حرکتی برای 
 .یک جسم آزاد در فضا وجود دارد

 



 وظیفه سیستم موقعیت دهنده

به همراه سیستم سیستم گیره بندی قطعه کار را کامال محکم و تحت 
.فشارنگه دارد  

به عبارت دیگر برای تکمیل شدن قطعه کار با دقت مورد نیاز درجات  
.ازادی این دو سیستم را باید تا حد امکان حذف کرد  

درجه ازادی برای برای یک جسم ازاد در  6دوازده جهت حرکتی و 
.فضا وجود دارد  

  



 انتخاب سیستم موضع دهی

وضعیت قطعه کار و نوع  •
عملی که باید روی آن انجام 

 .گیرد

 



 موضع دهی غیر ضروری

وقتی موضع دهی غیر ضروری وجود دارد که موضع دهنده بخواهد •
 .یک درجه ازادی کار را از دو نقطه مختلف سلب کنند

 .و از این وضعیت باید پرهیز شود•
 



 اصول موقعیت دهی شش نقطه ای

 

طبق این شکل برای . اصل در شکل زیر شرح داده شده استین ا•
نگه داری کامل قطعه کار، شش بالشتک با سیستم گیره بندی نیاز  

 .است
و  ۲و  ۱همان طور که در شکل باال مشاهده می کنید، بالشتک های 

 ZZو  XXو حول محورهای  YYقطعه کار را در امتداد محور   ۳
و  ZZقطعه کار را در امتداد محور  ۵و  ۴بالشتک های . نگه می دارند
قطعه کار را در امتداد  6و بالشتک . نگه می دارند XXحول محور 

نگه می دارد پس با یک گیره بندی مناسب قطعه کار  XXمحور 
 .کامالً تحت فشار قرار می گیرد



دهنده ها موقعیت  

معموالً موقعیت دهنده ها از بدنه قید و بند یا همان جیگ و فیکسچر  • 
جدا ساخته می شوند و جنس آنها از فوالد سخت یا از فوالدی که  

و به دقت و اندازه مورد نظر سنگ زده  . سختی سطحی دارد است
در مورد موقعیت دهنده های استوانه ای فضای آزاد کمی . )شده است

و سپس با .( پیش بینی می شود موضع دهندهبرای خارج و داخل شدن 
 .دقت در بدنه جیگ و فیکسچر جا سازی می شوند

دسته زیر تقسیم بندی کرد که هر   ۴موقعیت دهنده ها را می توان به •
 :یک از آنها را می توان بر حسب احتیاج ثابت یا قابل تنظیم ساخت

 

https://enginik.com/tag/%d9%85%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87/


 مسطح



 استوانه ای

 



 مخروطی

 



استوانه ای موضع دهی از سطوح  

 
موضع دهنده های استوانه ای متداول ترین روش  

زیرا از تمام روش هایدیگر  . است موضع دهی
استوانه ای   موضع دهنده زیر شکل. مؤثر تر است

کوتاهی را نشان می دهد که به همراه نیرو گیره  
بندی، کلیه شش درجه آزادی را به استثنای درجه  

آزادی مربوط به دوران حول محور خودش را  
به منظور این درجه آزادی و کامل  . سلب می کند

شدن موضع دهیمی باید از موضع دهنده دومی هم 
موضع دهنده ها باید دقیقاً نسبت  . استفاده کرد

سازی شده و برای جلوگیری از  پایه جا به 
چسبیدن آنها به قطعه کار در هنگام باز و بسته  

 .کردن، باید تا حد امکان کوتاه ساخته شوند
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 خالصه اصول موقعیت دهی

سطوح ماشین کاری شده دقیق بر سطوح غیر دقیق در موقعیت دهی •
 .ترجیح دارند

سیستم موقعیت دهی باید سهولت و سرعت الزم را در جهت •
 .گذاشتن و برداشتن قطعه کار تامین کند

 .از موقعیت دهنده های اضافه پرهیز نمود•
سیستم موقعیت دهی باید به طور مسلم از گذاردن نادرست قطعه •

 .کار، جلوگیری نماید

 



روش های موقعیت دهی یک سطح صاف و 
:سطح استوانه  

سطح صاف دارای سه مسیر و با ارتفاع مساوی و سطح و سطح •
 کروی شکل

سطح خشن و ناهموار و باریک شده و دارای سه میله کروی شکل  •
 قابل تنظیم 

 











 عمل جمعی موضع دهنده های استوانه ای



 شکلv  موضع دهی 

شکل منظور موضع دهی نیمه استوانه ای یا  vموضع دهنده ای های •
 .استوانه ای کار مورد استفاده قرار می گیرند

 این موضع دهنده ها را می توان ثابت یا لغزنده ساخت•
از سیستمی که دارای یک موضع دهنده ثابت و یک لغزنده است  •

 .برای موضع دهی دقیق تر استفاده می شود

 







 

 

 

 باتشکر از توجه شما
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