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 ساليدوركز اسكچ بخش در ها رنگ مفاهيم	اول : درس

گام به گام نرم افزار ساليدورك به اين نكته اشاره مي كنيم كه هنگام رسم اسكچ در ساليدورك هر يك در بخش اول آموزش 

از ترسيم ها به رنگهاي مشخصي در مي آيند. اين رنگ ها تعاريف مشخصي دارد و عدم توجه به اين رنگ ها مشكالتي را در 

 .حين مدلسازي ايجاد مي كند

 : رك عبارتند ازرنگهاي اصلي اسكچ ها در ساليد و

 مفهوم اين رنگ مقيد نبودن نمايه رسم شده(نقطه، خط، كمان و ...) مي باشد.براي مقيد كردن نمايه ها بايد  : آبي

 .آنها را اندازه گذاري نمود

 مفهوم اين رنگ مقيد بودن نمايه رسم شده و ثابت بودن مكان آن نسبت به مبدا مختصات مي باشد : مشكي. 

 رنگ مغايرت بين قيود و يا ابعاد داده شده است مفهوم اين : زرد. 

 توجه به ابعاد و قيود داده شده است امفهوم اين رنگ غير قابل حل بودن شكل ب : قرمز. 

 مفهوم اين رنگ رفرنسي است كه اكنون وجود ندارد : قهوه اي. 

استفاده از قيد فيكس، به رنگ مشكي در بايد توجه داشت كه اسكچ در حالتي از نظر مهندسي صحيح مي باشد كه بدون  

  .آمده باشد
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 دوم : مقيد سازي صحيح اسكچ با استفاده از مركز مختصات درس

مقيد كردن اسكچ در ساليد ورك به عنوان يك نرم افزار مهندسي بسيار مهم است. در حقيقت اگر اسكچي مقيد نباشد بدان 

 .ديده شده و يا قيود هندسي بين خطوط و نقاط و كمانها لحاظ نگرديده است معنا است كه برخي از اندازه هاي مهم در آن

مركز مختصات در اسكچ كمك شاياني به مقيد سازي ترسيم مي نمايد. استفاده از خطوطي كه از مركز مختصات مي گذرند 

شما را از بسياري اندازه ها بي نياز مي كند. همچنين بايد توجه داشت كه در صورتيكه ترسيم مورد نظر متقارن است سعي 

رن آن قرار گيرند تا در مراحل بعدي كاربر با راحتي بيشتري از دستورات مختصات و يكي از محور ها در خط تقا مبدأگردد 

تكميلي استفاده نمايد. در تصوير زير مشخص گرديده كه خط افقي كه از مبدا مي گذرد براي مقيد شدن تنها به يه اندازه نياز 

 .يا قيد نيازمند است اندازه 3دارد. اين در حالي است كه خط افقي مشابهي كه از مبدا عبور نمي كند به 
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 سوم: چرا با تغيير اندازه هاي يك ترسيم در بخش مشخصات، آن ترسيم مقيد نمي شود؟ درس

و بكار گيري قيود انجام  smart dimensions نحوه مقيد كردن يك نمايه يا ترسيم در محيط ساليدوركز با استفاده از دستور

كاربران به اشتباه در پس از انتخاب نمايه ( نقطه، خط، كمان و ... ) با استفاده از بخش مي پذيرد. در اين ميان بسياري از 

مشخصات كه به صورت پنجره اي در سمت چپ باز مي گردد اقدام به اندازه گذاري آن ترسيم و نمايه مي كنند كه اين اندازه 

 .گذاري به هيچ عنوان شكل و ترسيم را مقيد نمي كند

 دستور		كليه كاربران ساليد وركز توصيه مي گردد براي مقيد كردن ترسيم خود حتما از به همين دليل به smart  

dimensions  و قيود استفاده نمايند. 
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 و عملكرد آن در ايجاد زاويه خطوط (For construction) چهارم : خطوط كمكي درس

به خطوطي گفته ميشود كه در ترسيم نمايي از مدل،  در مبحث نقشه كشي صنعتي اصطالح خطوط نديد (همان خطوط كمكي)

 .به دليل قرارگيري در بخش پشتي، در تصوير نمايش داده نشود

اما در بخش اسكچ ساليدورك خطوط كمكي به منظور استفاده در اندازه گذاري به خصوص تعيين زواياي خطوط و همچنين 

 .خطوط به عنوان خطوط فرعي اسكچ به نرم افزار معرفي شده است در دستورهايي مانند ميرور و پترن به كار مي رود. اين

درصورتيكه در اسكچ شما خط مرجعي به صورت افقي يا عمودي وجود نداشته باشد، با رسم يك خط كمكي و ايجاد قيد افقي 

 .و عمودي در آن، مي توان از آن براي تعريف زاويه خط اصلي استفاده نمود
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 Command Manager-ا پنجم : مديريت نوار ابزار مديريت فرمان ه درس

به عنوان يكي از قسمت هاي اصلي رابط كاربري ساليدورك شناخته مي  Command manager  نوار ابزار مديريت فرمانها

 ، فيچرز Sketch -چ شود. اين نوار ابزار در حالت عادي در بخش بااليي صفحه قرار دارد و شامل تبهاي مختلفي از قبيل اسك

Features  و .. مي شود. در بسياري از موارد كاربران به صورت ناخودآگاه اين نوار ابزار را از قسمت بااليي صفحه جدا مي

كنند و نوار ابزار به صورت مجزا در صفحه اصلي نمايش داده مي شود. براي جا به جا كردن نوار ابزار مديريت فرمانها، كافيست 

يروني آن كليك كنيد و دكمه موس را نگه داريد. سپس با نزديك كردن نوار ابزار مذكور به باال، راست و يا چپ روي بخش ب

 .صفحه، مي توانيد نوار ابزار را به رابط كاربري بچسبانيد
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 وركهاي بين خط و نقطه در اسكچ ساليدششم: قيد درس

اندازه گذاري و مقيد سازي دو راه اصلي براي ايجاد يك ترسيم يا اسكچ كامل همانگونه كه در بخش هاي پيشين بيان گرديد، 

و تعريف شده است. در اين ميان مقيد سازي موردي است كه به توضيح بيشتري دارد. به همين منظور در چند مبحث آينده 

را در اسكچ معرفي مي كنيم. براي  به نحوه مقيد سازي نمايه ها نسبت به هم مي پردازيم. در ابتدا قيد هاي بين نقطه و خط

، روي Ctrl نمايش قيد هاي بين نقطه و خط، ابتدا خط (و يا نقطه) را با كليك موس انتخاب كرده و پس از نگه داشتن دكمه

المان ديگر كه در اين بخش نقطه مي باشد كليك مي كنيم. در اين حالت پنجره مشخصات باز مي شود و ازبين قيود معرفي 

 .توانيد قيد مورد نظرخود را انتخاب كنيد. كاركرد هريك از قيود بين نقطه و خط به شرح ذيل مي باشدشده مي 

 

Midpoint : با انتخاب اين قيد نقطه در مركز هندسي خط قرار خواهد گرفت 

Coincident :  تالقي)(گيرد با انتخاب اين قيد نقطه در امتداد راستاي خط قرار مي 

Fix :  اين قيد، خط و نقطه در محل فعلي خود در صفحه ثابت خواهند شدبا انتخاب 
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 هفتم: قيدهاي بين خط و خط در ساليدورك درس

 كليك		، روي خط بعد Ctrl براي نمايش قيود بين دو خط، ابتدا خط اول را با كليك موس انتخاب كرده و پس از نگه داشتن دكمه

نيد. خاب كانت را نظرخود مورد قيد توانيد مي شده معرفي قيود بين از و شود مي باز مشخصات پنجره حالت اين در. كنيم مي

 .كاركرد هريك از قيود بين دو خط به شرح ذيل مي باشد

 

Horizontal: با انتخاب اين گزينه هر دو خط به حالت افقي در مي آيند 

Vertical :هر دو خط به حالت عمودي در مي آيند با انتخاب اين گزينه 

Collinear : همراستا مي شوند)(گيرند با انتخاب اين قيد، دو خط در راستاي هم قرار مي 

Perpendicular: در اين حالت راستاي دو خط انتخاب شده بر هم عمود مي شود 

Parallel: با انتخاب اين گزينه، دو خط با هم موازي خواهند شد 

Equal :اهد شددر اين حالت، طول هر دو خط با هم برابر خو 

Fix  :ين قيد به منظور ثابت كردن محل هر دو خط در صفحه به كار مي رود 
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 هشتم: قيدهاي بين دو كمان در ساليدورك درس

، روي كمان Ctrl براي نمايش قيود بين دو كمان، ابتدا كمان اول را با كليك موس انتخاب كرده و پس از نگه داشتن دكمه

  .اشدب مي ذيل شرح به كمان دو بين قيود از هريك كاركرد.  شود مي باز مشخصات پنجره حالت اين در. كنيم مي كليك		بعد 

 

Cordial: با انتخاب اين گزينه هر دو قوس بر هم منطبق مي شوند 

Tangent :در اين حالت دو كمان بر همديگر مماس خواهند شد 

Concentric :اين قيد دو كمان را هم مركز خواهد نمود 

Equal: با هم برابر مي گردد در اين حالت شعاع دو كمان 
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 نهم: قيدهاي بين كمان و خط در ساليدورك درس

 ، رويCtrl براي نمايش قيود بين كمان و خط، ابتدا كمان اول را با كليك موس انتخاب كرده و پس از نگه داشتن دكمه

 مي ذيل شرح به خط و كمان بين قيود از هريك كاركرد شود مي باز مشخصات پنجره حالت اين در. كنيم مي كليك		خط 

 .باشد

 

Tangent:  شد خواهد خط مماسدر اين حالت كمان بر 
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 دهم: نحوه رسم و انواع خطوط در اسكچ ساليدوركز درس

مرزهاي مدل همانگونه كه بيان گرديد هدف از ترسيم اسكچ در ساليدوركز ايجاد خطوط و ترسيم هايي است كه به عنوان 

مي باشد. دستور خط  Line سازي سه بعدي به كار ميروند. پر كاربرد ترين دستور در بخش اسكچ دستور رسم خط يا همان

تشكيل شده است. خطوط اصلي به  Centerline مشخص شده و خطوط كمكي يا Line خود از دو بخش خط اصلي كه با نام

اليكه خطوط كمكي به عنوان ابزاري جهت مشخص كردن اندازه ها و زوايا به عنوان مرز اسكچ در نظر گرفته مي شوند در ح

 كار مي رود. همچنين از خطوط كمكي در دستورهايي مانند ميرور و پترن نيز استفاده ميشود. براي رسم خط روي گزينه

Line   اي نماييم. در انتها نيز بردر نوار ابزار اسكچ كليك مي كنيم و سپس نقطه ابتدايي خط را با كليك كردن مشخص مي

روي محل مورد نظر كليك مي كنيم. بايد توجه داشت در حين اجراي اين دستور نگه داشتن  ،تعيين موقعيت نقطه نهايي خط

 دكمه سمت چپ موس ضرورتي ندارد. براي مشخص كردن اندازه خط نيز كافي است با استفاده از دستور Smart 

dimensions   زه آن را مشخص كنيم. بايد توجه داشت براي مشخص كردن زاويه يك خط، حتما نياز به و انتخاب خط اندا

يك خط اصلي يا كمكي است كه زاويه آن قبال مشخص شده باشد يا به صورت افقي يا عمودي ترسيم شده باشد. در اين 

ين دو خط مشخص خواهد كليك بر روي خط اول و سپس خط دوم زاويه ب و Smart dimensions		حالت با اجراي دستور

    .شد
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 بخش اول -يازدهم: نحوه رسم مستطيل در اسكچ ساليدوركز  درس

يكي از دستورات پركاربرد در محيط اسكچ ساليدورك است. با انتخاب اين دستور در   Rectangle دستور رسم مستطيل يا

 .زير مجموعه به نمايش در مي آيد پنجمحيط اسكچ، 

دوم مربوط به رسم مستطيل هاي قائم و افقي است. در حالت اول پس از انتخاب دستور، با كليك بر روي يك حالت اول و 

 .قسمت صفحه، گوشه اول مستطيل انتخاب مي شود. سپس يا كليك دوم گوشه مخالف انتخاب خواهد گرديد

ه هاي آن با كليك بر روي صفحه در حالت دوم رسم مستطيل، ابتدا مركز مستطيل انتخاب مي شود و سپس يكي از گوش

 .مشخص خواهد گرديد

دو با هم مساوي هستند. ه بايد توجه داشت كه در حالت كلي، اضالع مستطيل به صورت پيش فرض بر هم عمود و دو ب

همچنين در حالت رسم مستطيل از مركز، قطر هاي مستطيل مذكور نيز به صوورت پيش فرض و خودكار و با استفاده از خطوط 

 .مكي ترسيم مي گرددك
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 بخش دوم -دوازدهم: نحوه رسم مستطيل در اسكچ ساليدوركز  درس

حالت وجود دارد كه دو حالت اول و دوم در بخش پيشين  5همانگونه كه در جلسه يازدهم بيان شد براي رسم مستطيل 

مربوط به ترسيم مستطيل هاي زاويه دار حالت هاي سوم و چهارم رسم مستطيل در محيط اسكچ ساليدوركز  .تشريح گرديد

 .است . از آنجا كه اين مستطيل ها به صورت زاويه دار هستند براي رسم آنها نياز به سه نقطه مي باشد

در اين نوع مستطيل هاي زاويه دار مانند مستطيل هاي عادي اضالع روبرو با هم برابر و مساوي هستند. براي مقيد كردن اين 

عالوه بر طول از مبدا، عرض از مبدا يكي از نقاط گوشه يا مركز و طول اضالع، نياز به يك زاويه نيز جهت نوع مستطيل ها 

 .مقيد سازي الزامي مي باشد

دو با هم موازي ه ب ساليدوركز مربوط به رسم متوازي االضالع است كه در اين حالت اضالع دو rectangle گزينه پنجم دستور

  .خواهند بودهستند اما اضالع عمود ن
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 Slot سيزدهم: نحوه رسم شكل شيار(جاي خار) درس

يا همان جاي شيار و خار در حقيقت تركيبي از دو خط موازي(يا دو كمان) و مساوي است كه به وسيله دو كمان  Slot دستور

 .مماس به هم متصل شده اند

 كردن مقيد براي. است خطي شيار		دستور مربوط به رسم حالت مختلف وجود دارد. دو حالت اول اين 4براي رسم اين دستور 

قيد يا اندازه است. شعاع قوس كمان، طول خط مركزي، زاويه خط مركزي و طول از مبدا و عرض از مبدا يكي  5 به نياز شيار

 .از نقاط

يكي از نقاط بر روي مركز  بايد توجه داشت كه هريك از اين موارد را مي توان با يك قيد جايگزين نمود. به عنوان مثال اگر

  .مختصات قرار گيرد نيازي به طول از مبدا و عرض از مبدا نخواهد بود
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  Circle  چهاردهم: نحوه رسم دايره در اسكچ ساليدورك درس
 دستور رسم دايره يكي از دستورات اوليه در بخش اسكچ نرم افزار ساليدوركز مي باشد. با كمك اين دستور به دو حالت

ايره به مختلف مي توان دايره رسم نمود. حالت اول مشخص كردن مركز دايره و يكي از نقاط شعاعي آن و حالت دوم رسم د

 ق اصول هندسه، از هر سه نقطه در صفحه تنها يك دايره مي گذرد)كمك سه نقطه(طب

ز مبدا مركز دايره و شعاع آن. بايد مقيد كردن دايره در اسكچ به كمك سه اندازه صورت مي پذيرد. طول از مبدا و عرض ا

بايد بر روي محيط دايره  Smart dimensions توجه داشت كه براي اندازه گذاري شعاع دايره، بايد پس از انتخاب دستور

كليك نمود و ددر صورتيكه بخواهيد ابتدا بر روي مركز و سپس محيط دايره كليك كنيد، براي اندازه گذاري به مشكل خواهيد 

 .خورد
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 Polygon  پانزدهم: نحوه رسم چند ضلعي در اسكچ ساليدورك درس

به كمك دستور چند ضلعي در بخش اسكچ ساليدوركز مي توان چند ضلعي هاي متساوي االضالع را رسم نمود. تعداد اضالع 

دستور ابتدا بايد مركز چند چند ضلعي را پس از اجراي دستور مي توان انتخاب نمود. بايد دقت داشت كه براي رسم اين 

ضلعي را انتخاب نمود و سپس طول ضلع را با كليك در صفحه مشخص كرد. براي مقيد كردن چند ضلعي در اسكچ ساليدوركز، 

اندازه يا قيد نياز است. دو اندازه يا قيد مربوط به طول از مبدا و عرض از مبدا چند ضلعي (در صورتيكه مركز آن بر روي  4به 

قرار گيرد كه مانند مركز مختصات فيكس باشد نيازي به اين اندازه نيست)، طول يك ضلع يا شعاع آن و زاويه قرار  نقطه اي

  .گيري چند ضلعي
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 Ellipse  شانزدهم: نحوه رسم بيضي در اسكچ ساليدورك درس 

تور ي را رسم نمود. براي رسم اين دسبا استفاده از دستور بيضي در بخش اسكچ ساليدوركز مي توان بيضي كامل و بيضي جزئ

ابتدا بايد مركز بيضي را انتخاب نمود و سپس با كليك كردن در صفحه به ترتيب قطر بزگ و قطر كوچك بيضي را مشخص 

اندازه يا قيد نياز است. دو اندازه يا قيد مربوط به طول از مبدا و عرض  5نمود. براي مقيد كردن بيضي در اسكچ ساليدوركز، به 

از مبدا بيضي (در صورتيكه مركز آن بر روي نقطه اي قرار گيرد كه مانند مركز مختصات فيكس باشد نيازي به اين اندازه 

نيست)،دو اندازه مربوط به طول قطر بزرگ و طول قطر كوچك بيضي و در نهايت در صورتيكه بيضي افقي يا عمودي نباشد با 

  .يضي مشخص خواهد شداستفاده از دو خط كمكي زاويه قرار گيري ب
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 Fillet  هفدهم: استفاده از دستور فيلت درس

دستور فيلت براي ايجاد قوس و منحني در لبه هاي تيز استفاده مي شود. با كمك اين دستور ميتوان محل تقاطع خطوط را با 

توانيد نقاط تقاطع يا دو خط متقاطع را استفاده از قوس هاي مماس بر دو خط، تصحيح كرد. هنگام اجراي دستور فيلت مي 

انتخاب نماييد. بايد توجه داشته باشيد كه شعاع قوس مورد نظر را هنگام اجراي دستور انتخاب كنيد. يكي از نكات مهم در 

ت لاجراي دستور فيلت اين مورد است كه قبل از اجراي آن، تا جاي ممكن اندازه گذاري خطوط را شروع نكنيد. زيرا پس از في

  .زدن، اندازه خط عموما نياز به تنظيم مجدد خواهد داشت
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  Chamfer  هجدهم: استفاده از دستور چمفر يا پخ درس
دستور چمفر يا پخ براي ايجاد پخ در لبه هاي تيز استفاده مي شود. با كمك اين دستور مي توان محل تقاطع خطوط را با 

اجراي اين دستور مي توانيد نقاط تقاطع يا دو خط متقاطع را انتخاب نماييد. براي ايجاد استفاده از چمفر، تصحيح كرد. هنگام 

پخ دو حالت وجود دارد. استفاده از حالت دو طول، كه در اين حالت زمي توان طول نرمال دو خط ايجاد شده پس از پخ زدن 

 .را مشخص نمود

 .توان زاويه پخ به همراه طول يكي از دو ضلع را مشخص نموددر حالت دوم كه استفاده از يك زاويه و يك طول است مي 

يكي از نكات مهم در اجراي دستور چمفر اين مورد است كه قبل از اجراي آن، تا جاي ممكن اندازه گذاري خطوط را شروع 

 .نكنيد. زيرا پس از پخ زدن، اندازه خط عموما نياز به تنظيم مجدد خواهد داشت
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 Power Trim  -م پاور تري - Trim - نوزدهم: دستور تريم درس

 5به منظور اصالح كردن و كوتاه كردن خطوط و حذف بخش هاي زائد مي توان از دستور تريم استفاده كرد. دستور تريم 

 .قسمت اول اين دستور يعني پاور تريم را توضيح خواهيم داد درسحالت مختلف دارد كه در در اين 

با پاور تريم دو روش وجود دارد. در روش اول با انتخاب خط مورد و نگه داشتن دكمه سمت چپ موس مي توان طول براي كار 

خط را كاهش يا افزايش داد. روش ديگر استفاده از دستور پاور تريم، كليك روي خط مورد نظر و سپس كليك روي مرز مورد 

  .رخورد با خط يا كمان دوم تغيير اندازه مي دهدنظر(خط يا كمان) است. در اين حالت خط اول تا محل ب
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 Corner -ه كرنر يا گوش - Trim - بيستم: دستور تريم درس

 كردن كليك با حالت اين در. نمود حذف را شده رسم خطوط اضافه هاي لبه و ها گوشه توان مي		در حالت كرنر دستور تريم 

 تقاطع محل بيروني هاي لبه خواهيد مي صورتيكه در كه داشت توجه بايد. گردد مي حذف ها آن تقاطع نظر، مورد خط دو روي

 .نيد و بالعكسك كليك خطوط داخلي قسمت روي كنيد، حذف را
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 Trim away inside -ط تريم بين خطو‐ Trim ‐ بيست و يكم: دستور تريم درس

تريم، و سپس انتخاب خطوطي كه به صورت متقاطع از آن خط مي در اين حالت از تريم، با انتخاب دو خط به عنوان مرز 

گذرند، مي توان قسمت هايي از خطوط متقاطع را كه بين دو خط مرزي هستند حذف نمود. اين حالت از تريم براي مواردي 

 .مناسب است كه تعداد زيادي از خطوط متقاطع در اسكچ وجود داشته باشد
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 Trim away outside -ط تريم بين خطو -Trim- تريم بيست و دوم: دستور درس

اين حالت از تريم شباهت بسيار زيادي به حالت قبلي دارد. با اين تفاوت كه در اين نوع تريم، پس از انتخاب دو خط محدود 

ور دست كننده، و سپس انتخاب خطوط متقاطع، لبه هاي بيروني حذف مي گردد. در تصوير ذيل, وضعيت خطوط پس از اعمال

  .مورد نظر مشخص گرديده است
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 Trim to closest -ع تريم به نزديكترين محل تقاط -Trim- بيست و سوم: دستور تريم درس

با كليك كردن روي هر بخش از خطوط،  آخرين گزينه دستور تريم، تريم به نزديكترين محل تقاطع مي باشد. در اين حالت

نقاط تقاطع تريم مي شود. اين حالت يكي از كاربردي ترين و تقريبا مناسب ترين حالت تريم از  خط مورد نظر به نزديكترين

 .نظر نگارنده مي باشد. استفاده از اين گزينه تريم، عالوه بر افزايش سرعت كار، نسبتا ساده و كاربردي مي باشد
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 Offset  بيست و چهارم : استفاده از دستور درس

آفست در بخش اسكچ ساليدوركز به منظور ايجاد ترسيم يا نمايه اي با فاصله اي مشخص از تصوير اوليه به كار مي دستور 

 Offset رود. با انتخاب اين دستور و انتخاب خطوط مورد نظر مي توان ترسيمي را با فرم كلي ترسيم اوليه رسم نمود. دستور

  : اين گزينه ها توضيح داده خواهد شدداراي گزينه هايي است كه در ادامه هر يك از 

Add dimensions : با انتخاب اين گزينه پس از اعمال دستور آفست فاصله آفست در اسكچ نشان داده مي شود و قابل تغيير

 خواهد بود

Reverse : يير مي كندغبا انتخاب اين گزينه جهت آفست از خارجي به داخلي و بالعكس ت 

Select chain :اين گزينه كليه خطوطي كه به خط اوليه انتخاب شده متصل هستند براي آفست انتخاب مي گردد با انتخاب. 

Bi directional:  اين گزينه موجب مي گردد آفست با اندازه مشخص شده در هر دو جهت داخلي و خارجي انجام پذيرد. 

Make base construction:   به صورت خطوط كمكي در مي آيددر اين حالت پس از انجام آفست، ترسيم اوليه 
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 Mirror بيست و پنجم : استفاده از دستور درس

دستور ميرور يا قرينه، در بخش اسكچ ساليدوركز، براي ايجاد نمايه اي متقارن از روي نمايه اصلي در ساليد وركز استفاده مي 

اسكچ، هم در حالت فيچر و هم در محيط اسمبلي شود. بايد توجه داشت كه دستورهايي مانند تقارن و پترن، هم در حالت 

قابل استفاده هستند. براي استفاده از اين دستور ابتدا خط تقارن مورد نظر را به كمك يك خط كمكي، در صفحه مشخص مي 

ه نكنيم. سپس كليه خطوط و منحني هاي شكل مورد نظر را انتخاب مي كنيم. پس از اجراي دستور تقارن، در بخش بااليي گزي

هاي اين دستور، ترسيم هاي مورد نظر بايد انتخاب شده باشند. در قسمت پاييني اين دستور خط تقارن را بايد انتخاب كرد. 

كه گزينه كپي غير فعال باشد، كل ترسيم ها نسبت به خط ميرور مي شوند ليكن ترسيم هاي اوليه ديگر در صفحه  در صورتي

 .نخواهند بود و بالعكس
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 تكرار خطي ‐ Linear Pattern بيست و ششم : استفاده از دستور درس

دستور الينر پترن يا تكرار خطي براي تكرار بخشي از ترسيم در امتداد خطوط مستقيم استفاده مي شود. به كمك اين 

 وندهش تكرار هاي ترسيم تعداد همچنين. كرد مشخص را پترن يا تكرار جهت بايد نظر، مورد ترسيم انتخاب از پس و	دستور 

 .گردد مي مشخص دستور اين در نيز آنها فاصيه و
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 تكرار مدور ‐ Circular Pattern بيست و هفتم : استفاده از دستور درس

دستور سيركوالر پترن يا تكرار مدور به ما كمك مي كند كه بخشي از يك ترسيم را حول يك نقطه مشخص در صفحه تكرار 

استفاده صحيح از اين دستور، ابتدا مركز دوران را مشخص مي كنيم، سپس تعداد دفعات تكرار ترسيم مورد نظر كنيم. براي 

 .و زاويه بين آنها را تعيين مي نماييم و در نهايت با انتخاب ترسيم مورد نظر، دستور تكرار مدور فعال مي شود
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 جابجايي ترسيم ‐  Move entities بيست و هشتم : استفاده از دستور درس

با استفاده از دستور جابجايي ترسيم مي توان خطوط و منحني هاي رسم شده در يك شكل را از يك نقطه به نقطه ديگر 

حركت داد. در اين حالت ابتدا بايد ترسيمهاي مورد نظر را انتخاب نمود و كليه ترسيمهاي انتخاب شده را از يك نقطه به نقطه 

ترسيم ها به كمك اين دستور دو حالت مختلف وجود دارد. در حالت اول كل ترسيم از  و خطوط انتقال براي		انتقال داد. ديگر 

 يك نقطه در ترسيم به نقطه اي ديگر در صفحه انتقال مي يابد. براي انتقال در حالت دوم با انتخاب ميزان جابجايي در محور

X و محور Y  كل را به صورت دقيق تعيين نمودمي توان، ميزان جابجايي ش. 
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 كپي كردن ترسيم ‐  Copy entities بيست و نهم : استفاده از دستور درس

دستور كپي در بخش اسكچ نرم افزار ساليدورك دقيقا مانند دستور جابجايي است با اين تفاوت كه در اين دستور ترسيم 

دستور ابتدا بخش هاي مورد نظر ترسيم را انتخاب كرده و سپس آنرا از يك نقطه  اوليه باقي خواهد ماند. براي استفاده از اين

 .به نقطه ديگر منتقل مي كنيم

 

   
  
  
  
  
  
  
  

 



÷÷ 

 
 

  آموزش مقدماتي ساليد وركز (بخش اسكچ)
 شركت آراكو

 3واحد  – 192پالك   -خيابان ميرخاني نرسيده به ميدان توحيد  -خيابان دكتر قريب  –انتهاي بلوار كشاورز  –آدرس : تهران 
 021-66595231فكس  :                                                            021-66561974تلفن : 

                                 www.araco.ir آدرس سايت :                                        Info@araco.irپست الكترونيك : 

P a g e  31 

 دوران ترسيم ‐  Rotate entities سي ام : استفاده از دستور درس

ترسيم را حول نقطه اي دستور دوران در بخش اسكچ نرم افزار ساليدورك به ما كمك مي كند كه بخش هاي مشخصي از يك 

 .مشخص بچرخانيم

ط موجود در ادر اين حالت پس از انتخاب قسمت هاي مورد نظر ترسيم، دستور دوران را انتخاب كرده و سپس يكي از نق

صفحه را مشخص مي كنيم. در پايان با مشخص كردن ميزان و زاويه دوران، ترسيم مورد نظر به ميزان مشخص شده و حول 

 .خواهد چرخيد نقطه انتخابي
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 تغيير مقياس ترسيم ‐  Scale entities سي و يكم : استفاده از دستور درس 

استفاده كنيم. البته اين دستور در بخش اسكچ ساليدورك قابل  scale براي تغيير مقياس يك ترسيم مي توانيم از دستور

را انتخاب نمود و سپس با انتخاب نقطه اي به عنوان مركز تغيير د نمايه هاي ترسيم ياباده است. براي كار با اين دستور استف

 .مقياس، ابعاد كل ترسيم را تغيير مي دهيم
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 بخش اول -اكسترود  Extruded Boss/Bass دستور - اولدرس 

اولين و تقريبا مهمترين دستور بخش فيچر در ساليدورك، دستور اكسترود است. از آنجا كه دستورات بخش فيچر عموما از 

دستور اكسترود جهت  .دستورات بخش اسكچ پيچيده تر هستند، برخي از اين دستورات را در چند درس توضيح خواهيم داد

استفاده مي شود. براي اينكه تصور بهتري از اين دستور داشته باشيد، مي توان ايجاد حجم به يك اسكچ در راستاي مشخص 

خطوط اصلي اسكچ را به عنوان لبه هاي يك قالب در نظر گرفت كه با استفاده از دستور اكسترود، ماده اي خميري شكل را 

شده باشد، با استفاده از دستور اكسترود از آن عبور مي دهيم. با اين توضيحات به عنوان مثال اگر در اسكچ يك دايره ترسيم 

اگر به صورت ساده به دستور اكسترود نگاه كنيم، پس از انتخاب اسكچ در  .مي توان آنرا به يك حجم استوانه اي تبديل نمود

، Direction 1 درخت طراحي و كليك كردن روي آيكن دستور اكسترود، مي توانيم با مشخص كردن طول دلخواه در بخش

كليك   Direction 1 اسكچ مورد نظر حجم دهيم. براي تغيير جهت حجم ايجاد شده، روي دكمه باال و سمت چپ در قسمتبه 

مي كنيم. با توجه به گستردگي گزينه هاي اين دستور، بقيه موارد مربوط به دستور اكسترود در درس هاي بعدي توضيح داده 

براي استفاده از دستور اكسترود  .ضروري است Feature ز دستورات بخشخواهد شد. اما توجه به چند نكته در استفاده ا

بايد يك اسكچ وجود داشته باشد و آن اسكچ انتخاب شود. انتخاب اسكچ براي استفاده از دستورات بخش فيچر چند حالت 

وان اسكچ پايه انتخاب دارد. اگر هنوز از محيط اسكچ خارج نشده باشيد، با انتخاب دستورات بخش فيچر، همان اسكچ به عن

 يم) چپ كليك يك با(		همچنين در صورتي كه از محيط اسكچ خارج شده باشيد با انتخاب اسكچ از درخت طراحي  .مي شود

 .نماييد اجرا را اكسترود دستور و كنيد انتخاب را نظر مورد اسكچ توانيد

  

  

  

  

  

 



÷÷ 

 
 

  )فيچرزآموزش مقدماتي ساليد وركز (بخش 
 شركت آراكو

 3واحد  – 192پالك   -خيابان ميرخاني نرسيده به ميدان توحيد  -خيابان دكتر قريب  –انتهاي بلوار كشاورز  –آدرس : تهران 
 021-66595231فكس  :                                                            021-66561974تلفن : 

                                 www.araco.ir آدرس سايت :                                        Info@araco.irپست الكترونيك : 

P a g e  3 

 بخش دوم -اكسترود  Extruded Boss/Bass دستور -م دودرس 

بخش دوم آموزش دستور اكسترود مي خواهيم يكي از نكات كليدي در بخش فيچرهاي ساليدورك را بيان كنيم. اين نكته در 

ها است. تعريف كانتر در ساليدورك فضايي است كه بين خطوط اصلي اسكچ محصور گرديده است.  Counter مهم آشنايي با

وم) شما در بخش اسكچ دو دايره داخل يكديگر رسم نموده ايد. در فرض كنيد كه مانند تصوير باال (مربوط به درس سي و س

كانتر قابل شمارش است. اولين كانتر مربوط به سطح داخلي دايره كوچك است. كانتر دوم سطح بين دايره كوچك  3اين حالت 

 مل خواهد شد. ارتباط اينو دايره بزرگتر است و سومين كانتر مربوط به سطح كامل دايره بزرگ است كه كانتر اول را نيز شا

حه است. بايد توجه داشت در قسمت پاييني پنجره كانتر اين دستور در سمت چپ صف Extrude كانتر ها با دستور اكسترود

ورك به صورت پيشفرض كانتر اصلي هر اسكچ را به گونه اي تعيين مي كند كه بيشترين ميزان خطوط داخلي و كه ساليد

قرار بگيرند. به عنوان مثال در شكل ذيل كانتر اصلي انتخاب شده جهت استفاده در دستور اكسترود را خارجي، در مرز كانتر 

 .مي توانيد مشاهده كنيد
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 بخش سوم -اكسترود  Extruded Boss/Bass دستور - سومدرس 

 گزينه و Draft گزينهپس از ارائه توضيحات درخصوص كليات دستور اكسترود و بخش كانترها، در اين قسمت در خصوص 

Thin feature توضيح مي دهيم. 

گزينه درفت در بخش اكسترود، به منظور ايجاد زاويه در صفحات اصلي ايجاد شده توسط اكسترود به كار مي برد. براي فعال 

د. وارد كنيكردن اين گزينه ابتدا بايد چك باكس گزينه درفت را فعال نماييد. سپس زاويه مورد نظر را در قسمت مربوطه 

توجه داشته باشيد كه در صورت استفاده از دستور درفت، جهت زاويه گرفتن سطوح بيروني و داخلي معكوس خواهد بود. 

اين بدان معناست كه اگر در حجم مورد نظر حفره اي وجود داشته باشد، مانند تصوير ذيل، درصورت ايجاد زاويه درفت به 

  د. صورت مثبت، زاويه حفره منفي خواد ش

شايان  .قابل تغيير خواهد بود   Draft outward همچنين جهت درفت يا مثبت و منفي بودن زاويه آن به كمك چك باكس

 .نيز فعال است و ميتوانيد حجم مورد نظر را در دو جهت درفت دهيد  Direction 2 ذكر است گزينه درفت در قسمت
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 بخش چهارم -اكسترود  Extruded Boss/Bass دستور -چهارمدرس  

 در اين قسمت كه آخرين بخش آموزش دستور اكسترود در اين قسمت است، گزينه Thin  feature  را توضيح مي

بزاري است كه به كمك آن به جاي حجم دادن به كانترهاي داخل ترسيم، به جداره ادر حقيقت  Thin feature گزينه م. دهي

 .دهيم هاي بيروني آن حجم مي

مورد نظر، خطوط بيروني اسكچ شما به مانند  تضخام در بخش اكسترود و نيز مشخص كردن Thin feature انتخاب گزينهبا 

  .ديواري با ضخامت مشخص ساخته ميشود

مانند تصوير ذيل، نرم افزار ساليدورك به صورت اتوماتيك اين  -بايد توجه داشته باشيد كه هرگاه اسكچ شما بسته نباشد 

  .انتخاب خواهد نمود گزينه را
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  اول بخش – كات اكسترود 		Extruded Cut دستور – پنجم		درس

ساليدورك است. اين دستور در واقع بصورت ساده معكوس  Featuresدستور اكسترود كات دومين دستور اساسي در بخش 

يم، با داد دستور اكسترود است. به بيان ديگر همانطور كه با استفاده از دستور اكسترود يك مقطع يا پروفيل را بسط مي

وعي يك ن كنيم. اين عمل به به عمقي مشخص خالي مي ،استفاده از دستور اكسترود كات مقطع ايجاد شده در يك نما را

  شود كه در محيط طراحي رخ داده است. وب ميسعمليات براده برداري مح

تواند يكي از صفحات  كنيم. اين صفحه مي در يك صفحه ايجاد مي Sketchبراي اجراي اين دستور مانند دستور اكسترود يك 

اصلي تعريف شده در محيط ساليدورك باشد و يا توسط دستورات جانبي در يك صفحه ديگر تعريف شود. همچنين ميتوان 

از هر سطح غير منحني شكلي كه در حجم تشكيل شده وجود دارد استفاده نمود. براي اين كار كافي است تا بر روي سطح 

  كليك نماييد. Sketch صاف كليك نموده و سپس بر روي تب

كليك كنيد. مشابه دستور اكسترود، براي اين  Extruded Cutبر روي آيكن  Featuresبعد از ترسيم پروفيل، در بخش 

  دستور نيز ويژگي هايي وجود دارد كه در درس هاي آينده به آن مي پردازيم.
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  دوم بخش – كات اكسترود 		Extruded Cut دستور – ششم		درس		

قسمت قبلي در خصوص كليات دستورد اكسترود كات توضيحاتي ارائه گشت. با توجه به گستردگي گزينه هاي اين دستور، در 

  همانند بخش اكسترود باس، نياز به توضيح در چند بخش مختلف مي باشد.

سازي يا همان  در دستور اكسترود كات در بخش سه بعدي Draftدر اين قسمت به ارائه توضيحات در خصوص گزينه درفت 

گزينه درفت در اكسترود كات همانند اكسترود باس براي ايجاد زاويه هنگام برش مقطع  .مي پردازيمفيچرهاي ساليدوركز 

  	استفاده مي شود.

راكليك كرده و سپس زاويه مورد نظر را تعيين مي كنيم. با انتخاب  Draftبراي كار با اين گزينه ابتدا چك باكس مربوط به 

 direction1مي توان جهت زاويه درفت را تغيير داد. شايان ذكر است گزينه درفت در هر دو قسمت  Draft outwardگزينه 

  قابل استفاده مي باشد. Extruded cutدر دستور  direction 2و 

ي اين كليك كنيد. مشابه دستور اكسترود، برا Extruded Cutبر روي آيكن  Featuresبعد از ترسيم پروفيل، در بخش 

  دستور نيز ويژگي هايي وجود دارد كه در درس هاي آينده به آن مي پردازيم.
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  سوم بخش – كات اكسترود 		Extruded Cut دستور – تمهف		درس		
پس از ارائه توضيحات اصلي در خصوص دستور اكسترود كات در ساليدورك، در اين بخش به توضيح در خصوص منوي شرايط 

را فعال مي كند. اين گزينه بدان معني است  Blindاين منو گزينه  ،در حالت عادي		مي پردازيم. End conditionانتهايي يا 

كه برش انجام شده مطابق با طول تعيين شده توسط كاربر انجام مي شود و انتهاي بخش برش خورده صفحه اي صاف خواهد 

ر نمايش داده شده و در اين به صورت اجمالي بيان خواهد بود. ليكن اين منو داراي گزينه هاي مختلفي است كه در تصوي

  گرديد.

Blind: برش با انتهاي صاف به اندازه طول مشخص شده  

Through all: برش تا انتهاي حجم جسم در جهت مشخص شده  

Through all bothبرش تا انتهاي حجم جسم در هر دو جهت :  

Up to next: برش تا حجم بعدي در مسير برش  

Up to vortex: برش تا نقطه مشخص شده توسط كاربر 

Up to surface: برش تا سطح مشخص شده توسط كاربر 

Offset from surface: برشي با انتهاي مطابق با سطح انتخابي و به فاصله معين  

Up to body: برش كامل تا بدنه بعدي موجود در مدل  

Mid plane: زان مشخص شده با سطح انتهايي صافبرش متوازن به هر دو جهت و به مي  

 باس نيز موجود مي باشد. دواكستر دستور براي موارد اين كليه كه داشت توجه بايد	
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  بخش اول		–		 ريوالو 		Revolved Boss/Base	دستور		–		هشتمدرس 

حجم در نرم افزار ساليدوركز شايد بعد از دستور اكسترود، پركاربردرين دستور ايجاد ) Revolve Boss/Base(دستور ريوالو 

توان يك پروفيل را حول يك محور قابل تعريف، با مقدار زاويه مورد نظر دوران داد تا  باشد. با استفاده از دستور ريوالو، مي

يك حجم ايجاد شود. براي اجراي اين دستور مانند دستور اكسترود، ابتدا بايد مقطع پروفيلي را كه مي خواهيم دوران دهيم 

تواند يكي از اضالع خود پروفيل باشد  كنيم. الزم به ذكر است محور دوران مي جاد نموده، سپس محور دوران را رسم مياي

كه در اين صورت نيازي به ترسيم محور دوران بصورت جاگانه نيست. اما اگر محور دوراني غير از ضلع خود پروفيل مورد نياز 

اي كه بسيار حائز اهميت است اين است كه محور دوران خارج از اضالع خود پروفيل،  باشد، آن محور نيز بايد رسم گردد. نكته

  ) ترسيم شود تا تداخلي ايجاد نشود.Center lineبايد بصورت خط محور (
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بصورت خودكار خط  Revolveدر صورتي كه در ترسيم براي ايجاد دوران از خط محور استفاده شود، پس از اجراي دستور 

Centerline شود. به عنوان محور دوران در نظر گرفته مي  
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  دوم بخش –		 ريوالو 		Revolved Boss/Base دستور – نهمدرس 

و پروفيل براي طراحي قطعات  Sketchپس از آموزش كليات دستور ريوالو در درس سي و نهم كه بر روي اصول طراحي 

  مي پردازيم. Featuresمتقارن كروي توضيحاتي ارائه شد، در اين درس به جزئيات اين دستور با تمركز بر 

) Mid planeميزان زاويه گردش پروفيل، جهت گردش و نوع گردش (تنظيماتي مانند گردش از وسط  Directionدر بخش 

دارد. با زدن تيك  Direction 2ند دستور اكسترود و اكسترود كات بخشي به نام مشخص مي شود. همچنين اين دستور مان

اين گزينه، امكان تعيين زاويه چرخش پروفيل بصورت مجزا از دو جهت سمت وجود دارد. الزم به ذكر است اگر در بخش اول 

Direction  گزينهMid plane  را انتخاب نماييد، بصورت خودكار گزينهDirection 2 ير فعال مي شود.غ  
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و توسط نرم چنانچه اسكچ طراحي شده يك ترسيم هندسي غير بسته باشد، پس از اجراي دستور ريوالو، بصورت خودكار 

پروفيل طراحي شده مانند حالت  Thin Featureانتخاب مي شود. در صورت انتخاب گزينه  Thin Featureگزينه افزار 

 Oneانتخاب همين گزينه در دستور اكسترود، بصورت ورق با ضخامت قابل تعيين دوران مي كند. در اين حالت گزينه هاي 

Direction  ،(تعيين ضخامت در يك جهت)Mid Plane  (تعيين ضخامت از وسط) وTwo Direction  تعيين ضخامت)

  تعيين است. بصورت مجزا از دو جهت) قابل
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  كات ريوالو 		Revolved Cut	دستور		–		دهمدرس 		

وضيح تراستاي مستقيم ) براي خالي كردن يك پروفيل در معكوس دستور اكسترود(  تاكسترود كا در خصوص همانگونه كه

، به دستور معكوس آن يعني باس با استفاده از دستور ريوالو حلقوي، در اين درس پس از آموزش ايجاد پروفيل هاي داده شد

، دستوري در مقابل آن وجود  Featuresريوالو كات پرداخته مي شود. براي تمامي دستور هاي اصلي ايجاد حجم در بخش 

دارد كه با همان منطق و به همان روش، بخشي از حجم را خالي مي كند. دستور ريوالو كات دقيقا مانند عمليات تراشكاري 

  حول يك محور مشخص خالي مي شود. Sketchاز آن يك پروفيل كشيده شده در بخش است و با استفاده 

اوليه مانند اصول آن در بخش ريوالو باس است. بيان اين نكته حائز اهميت است كه  Sketchدر اين دستور نيز اصول كشيدن 

برش ايجاد شده توسط دستور نبايد مدل سه بعدي را از حالت پيوستگي خارج كند. (در واقع مدل سه بعدي بايد همچنان 

  مانند يك قطعه باقي بماند.)

  كنيم. نتخاب محور اصلي پيستون، جاي رينگ را ايجاد ميدر تمرين زير با استفاده از يك پروفيل مستطيلي و ا
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  اول بخش - باس سوپت 		Swept Boss دستور – يازدهمدرس 		

است. ) Swept Boss(دستور بعدي ايجاد احجام در ساليدورك، كه در اين جلسه آموزش داده مي شود، دستور سويپت باس 

توانستيم  بر صفحه آن حجم مي گيرد و در دستور ريوالو باس نيز، ميدر دستور اكسترود باس، يك پروفيل در محور عمود 

يك پروفيل را در حول يك محور دوران داده و ايجاد حجم كنيم. دستور سوپت باس دستوري پيشرفته تر از اكسترود و ريوالو 

  نمود.توان مسير امتداد پروفيل را نيز تعريف و ترسيم  است كه در آن عالوه بر ترسيم پروفيل، مي

در اين دستور بهتر است ابتدا پروفيل و سپس مسير را ترسيم نماييم. پروفيل و مسير كه در دو صفحه عمود بر هم هستند 

  در تصوير ذيل نمايش داده شده است.

  
  را اجرا مي كنيم. Swept Boss/Baseپس از ترسيم اين دو نمايه، دستور 
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شود كه در درس هاي بعد به آن مي پردازيم. تنها اين نكته  ف نمايش داده ميبا اجراي دستور انتخاب ها و حالت هاي مختل

دوم مسير را  قسمت دومبخش پروفيل و مسير پروفيل و در قسمت اول دستور در پايان اين درس الزم به ذكر است كه در 

  كنيم. انتخاب مي
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  دوم بخش - باس سوپت		Swept Boss دستور – دوازدهمدرس 

پت باس شامل اصول كشيدن پروفيل و مسير، آموزش داده شد. در اين درس به گذشته نكات اصلي دستور سودر درس 

تعدادي از آپشن هاي اصلي و پركاربرد اين دستور مي پردازيم. يكي از اولين حالت هاي قابل انتخاب در دستور سوپت، بخش 

Options  است. براي مثال در صورتي كه يك مسير غير عمود بر پروفيل طراحي كرده باشيد، با تغيير در بخش

Orientation/twist type  از حالتFollow path  به حالتKeep normal constant  .مي توانيد به نتايج مختلفي برسيد

  خواهد بود.در حالت اول پروفيل هنگام حركت در طول مسير همواره عمود بر مسير 

اما در حالت دوم پروفيل هميشه موازي صفحه اي كه در آن كشيده شده، امتداد پيدا مي كند. دو تصوير زير تفاوت اين دو 

  	حالت را نشان مي دهند.

  Follow pathتصوير اول : حالت 
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  Keep normal constantتصوير دوم : حالت 

  
مسير با صفحه پروفيل به صفر برسد، نميتوان از حالت دوم استفاده نمود. اين مورد الزم است بدانيد كه در صورتي كه زاويه 

 صورت بسته (مانند يك دايره) طراحي مي كنيد اهميت فراواني دارد.ه ويژه در زماني مسير را به ب

خاب است كه در صورت قابل انت Thin Featuresمانند ساير دستورهايي كه تا كنون بيان گرديده، براي اين دستور نيز حالت 

  صورت ورقي با ضخامت قابل تعريف در مي آيد.ه انتخاب اين حالت، پروفيل ب

اشاره نمود. در اين حالت پروفيل در مسير تعريف شده،  Twist along pathاز ديگر آپشن هاي اين دستور ميتوان به حالت 

  د.پروفيل داراي محدوديت هايي مي باش به دور خود مي چرخد. تعيين زاويه چرخش با توجه به هندسه مسير و
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  اول بخش - كات سوپت 		Swept Cut دستور –سيزدهم درس	

 مانند ساير دستورات توضيح داده شده براي ايجاد حجم در ساليدورك، دستور سوپت باس نيز معكوسي دارد كه سوپت كات

)Swept cut(  است. با استفاده از اين دستور مي توان جاي يك پروفيل را در مسير تعريف شده، روي شكل خالي كرد. اين

مسير مي تواند يك خط مستقيم، يك دايره، يك چند ضلعي و يا هر پروفيل قابل تعريف ديگري باشد. براي اجراي اين دستور 

 Sketch، سپس مسير برش را تعريف و رسم مي نماييم و از بخش نيز ابتدا در يك صفحه پروفيل مورد نظر را طراحي نموده

  خارج مي شويم.

 و ها آپشن		با اجراي دستور سويت كات منويي مشابه با منوي سوپت باس، در سمت چپ مانيتور ظاهر مي شود كه در آن 

  .هستند باس سوييپت دستور مشابه بسيار تعريف قابل هاي حالت

  
ت چهار دستور اصلي ذكر شده تاكنون (اكسترود، اكسترود كات، ريوالو و دستور سوپت و سوپت كااستفاده از در واقع با 

  ريوالو كات) قابل انجام هستند و عالوه بر آن امكان فرم دهي به احجام و مدلسازي قطعات پيچيده تر وجود دارد.

ت كات اين است كه مي توان مسير را در عالوه بر آن يكي از مهمترين بخش هاي مربوط به دستور هاي سوپت باس و سوپ

يك محيط سه بعدي ايجاد و تعريف نمود. نحوه ايجاد مسير هاي سه بعدي كه يكي از مهمترين آنها مارپيچ است، در درس 

  آينده شرح داده مي شود.
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ه داده شدايجاد رزوه روي يك پيچ توسط دستور سوييپت كات با تعريف مسير در فضاي سه بعدي در شكل ذيل نمايش 

  	است.
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  دوم بخش - كات سوپت 		swept cut دستور – چهاردهمدرس 

 كيهمانگونه كه در درس گذشته شرح داده شد، يكي از مهم ترين امكانات در دستور سوپت باس و سوپت كات، امكان ايجاد 

 ار)  دم مار منحني( مارپيچ يا هليكس يك كشيدن نحوه داريم قصد درس اين در كه است بعدي سه مسير يك در پروفيل

رخ حلزون و ماردم ها چ ها، رزوه ها، فنر مانند صنعتي كاربرد پر قطعات از بسياري طراحي براي منحني اين. دهيم شرح

  استفاده مي شود.

پس از ، 100كنيم. براي مثال براي طراحي يك چرخ حلزون با قطر  براي ايجاد مسير يكي هليكس، ابتدا مقطع آن را رسم مي

  كنيم. ترسيم مي 100ايجاد شفت اصلي توسط دستور اكسترود باس يا دستورات ديگر، روي يك صفحه از آن دايره اي به قطر 

  

و انتخاب دايره ترسيم شده به عنوان دايره مرجع، آپشن  Curvesدر قسمت  Helix/Spiralپس از آن با استفاده از دستور 

د. در اين بخش امكان انتخاب حالت هاي مختلف براي تعريف هليكس وجود دارد. هاي مختلف اين دستور نمايان مي شو

  ارتفاع و گام، ارتفاع و تعداد دور، گام و تعداد دور و در آخرين گزينه مارپيچ روي يك سطح براي انتخاب وجود دارد.

پيچ، زاويه شروع و جهت گردش بصورت متفاوت تنظيم نمود. جهت مار Variable Pitchهمچنين مي توان با انتخاب گزينه 

  (ساعت گرد يا پاد ساعت گرد) از ديگر تنظيمات است.
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  اول بخش - الفت 		Loft دستور – پانزدهمدرس 

دستور الفت آخرين و پيچيده ترين دستور اصلي ايجاد حجم است. با استفاده از اين دستور امكان ايجاد تمامي حجم هايي 

شد، وجود دارد. با اين دستور مي توان چند پروفيل مختلف را به هم متصل كرده و مدل  كه با دستورات گذشته درست مي

  نهايي را توليد كرد. همچنين مسير اين پروفيل ها در صورت نياز قابل تعريف است.

ضيح وبراي استفاده از دستور الفت الزم است تا حداقل دو اسكچ در دو صفحه مختلف داشته باشيم. همان گونه كه پيشتر ت

ايجاد كرد. پس از ترسيم دو اسكچ مربوط به پروفيل، دستور  Reference geometryداده شد، صفحه را مي توان با دستور 

الفت را اجرا مي كنيم. در صورتي كه اسكچ هاي مختلف از روي درخت طراحي انتخاب شوند، نقاط متناظر هر اسكچ به هم 

ا توجه به نقاط متصل مي گردد. اما در صورتي كه از روي كليك بر روي خود اسكچ ها دستور الفت اجرا شود، نقاط متناظر ب

  كليك شده انتخاب مي شود. تفاوت اين دو روش را در تصاوير زير مي توان مشاهده نمود.

  
 : مش بندي دستور الفت با انتخاب از روي درخت طراحي 1تصوير شماره 
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  : مدل ايجاد شده 2تصوير شماره 

	  

  
  از روي خود اسكچ: مش بندي دستور الفت با انتخاب نقاط ناهمتراز  3تصوير شماره 
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  سوم بخش - الفت 		Loft دستور – شانزدهمدرس 

در بخش قبلي در خصوص دستور الفت توضيحات كلي بيان گرديد. در اين بخش به ارائه توضيحات تكميلي در خصوص اين 

باشد. دو نقطه سبز دستور مي پردازيم. همانگونه كه توضيح داده شد براي رسم دستور الفت نياز به حداقل دو اسكچ مي 

رنگي كه در پس از اجراي دستور الفت در هر اسكچ مشخص شده اند، در حقيقت نحوه اتصال و ميزان پيچش را هنگام اجراي 

توان ميزان  اين دستور مشخص مي كنند. با كليك و نگه داشتن دكمه موس بر روي هر نقطه و جابجا كردن محل آن، مي

  هنگام دستور الفت مشخص نمود. پيچش و جابجايي دو اسكچ را در

شما مي توانيد نحوه اتصال دو پروفايل را به هم مشخص كنيد.  Start/End Constraintپس از اجراي دستور الفت در بخش 

استفاده كنيد، دو پروفيل در مسير مستقيم به هم متصل مي  Noneروش كار بدين صورت است كه اگر از قيد پيش فرض 

استفاده نماييد مي توانيد با رسم بردار، زاويه اتصال دو اسكچ را در دستور الفت  Direction Vectorشوند. اگر از قيد 

 اسكچ دو حالت، اين انتخاب با كه است		 Normal to profileمشخص كنيد. سومين گزينه اين بخش از دستور الفت، گزينه 

  دا مي كنند.پي اتصال يكديگر به شده مشخص ميزان به و عمود صورت به يكديگر، به اتصال هنگام
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  سوم بخش - الفت 		Loft دستور – هفدهمدرس 

بر روي طراحي احجام پيچيده تر با استفاده از منحني هاي راهنما تمركز مي كنيم. در جلسات  Loftدر جلسه سوم از دستور 

پيش آموزش داده شد كه چگونه مي توان با استفاده از دستور الفت دو يا چند پروفيل را به هم متصل نمود و تشكيل يك 

تمركز مي شود. منحني هاي راهنما از خطوط،  Guide lineحجم داد. در اين درس بر آموزش استفاده از منحني هاي راهنما يا 

كمان و يا منحني هايي تركيبي بصورت غير موازي با صفحات طراحي پروفيل ها ايجاد شده و با استفاده از آنها عالوه بر معين 

  كردن مشخصات سطوح ابتدا و انتها، مشخصات مسير نيز قابل تعيين است.

  پروفيل ها و منحني هاي راهنما نشان داده شده.در تصوير زير نمونه اي از ايجاد 

  
  : پروفيل ها و منحني هاي راهنما 1تصوير شماره 

نكته مهم در خصوص منحني هاي راهنما اين است كه اين منحني ها بايد از محيط پروفيل ها عبور كنند و با صفحه ايجاد 

  پروفيل موازي نباشند.
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  استفاده از منحني راهنما: مدل ايجاد شده با  2تصوير شماره 
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  	)برش(كات الفت 		Loft دستور – هجدهمدرس 

) كه مانند ساير دستورات Loft cutدر ادامه جلسات آموزش دستورات اصلي توليد حجم، در اين جلسه دستور الفت كات (

گذشته دستور الفت باس با جزئيات كات، معكوس دستور ايجاد حجم است توضيح داده مي شود.از آنجايي كه در جلسات 

زيادي توضيح داده شد، دستور الفت كات نياز به توضيح كمتري دارد. براي اجراي اين دستور پس از ايجاد حجم اوليه كه 

براي مثال ميتواند بخش اصلي يك قالب باشد، صفحات مورد نياز را تعريف كرده و پروفيل هاي اصلي را در آن ايجاد مي 

  كنيم.

  
  : پروفيل هاي مربوط به الفت كات 1تصوير شماره 

  كنيم. پس از ايجاد اين پروفيل ها دستور الفت كات را اجرا نموده و نقاط هم تراز را متصل مي
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  : مدل ايجاد شده با استفاده از متصل كردن نقاط هم تراز 2تصوير شماره 

ر ويژگي هاي مورد نظر، حجم ايجاد شده از حجم اصلي بريده در پايان با تعيين منحني هاي راهنما (در صورت لزوم) و ساي

  مي شود.

  
  : مدل نهايي پس از اجراي دستور الفت كات 3تصوير شماره 
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  فيلت و چمفر 		Chamfer/Fillet	دستورهاي		–		نوزدهمدرس 

  بخش اول -(پخ زدن و گرد كردن لبه) 

توضيح داده شد. تمام اين دستورات كه شامل اكسترود، ريوالو،  در طي جلسات گذشته دستورات اصلي مربوط به ايجاد حجم

ت، الفت و دستورات برشي آنها مي شده شامل يك وجه مشترك بوده اند. براي ايجاد اين دستورات نياز به ايجاد حداقل پسو

اي وجود دارد، اما در يك اسكچ وجود دارد. با وجود اينكه با استفاده از دستورات اصلي امكان مدلسازي تقريبا هر قطعه 

جهت سهولت بيشتر و افزايش سرعت و دقت فرآيند مدلسازي، دستورات جزئي فراواني در اين نرم افزار در نظر گرفته شده 

) است. اين دستور با آيكون به شكل زير در Fillet/Chamferاست. يكي از پر كاربرد ترين اين دستورات، دستور ايجاد پخ (

  	مشخص شده:نوار ابزار اصلي 

  

در بسياري از قطعات صنعتي به داليل مختلفي از پخ ها استفاده مي شود. داليلي از جمله كاهش آسيب پذيري گوشه ها، 

سهولت جاگذاري قطعه و محدوديت ابزار. در نرم افزار ساليدوركز، امكان ايجاد انواع پخ ها با استفاده از اين دستور وجود 

) روي فلش آيكون Chamferساده مانند يك شفت طراحي ميكنيم. سپس براي ايجاد پخ مستقيم (دارد. براي مثال يك قطعه 

باال كليد كرده و گزينه مورد نظر را انتخاب مي كنيم. پس از آن روي مقطع يا مقاطع مورد نظر كليد كرده و آنها را انتخاب مي 

  نماييم.
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  د نظر: دستور چمفر و انتخاب گوشه هاي مور 1تصوير شماره 

	  

  	) نيز ايجاد نمود.Filletبا استفاده از همين روش ميتوان پخ هاي گرد(

  
  : ايجاد پخ گرد يا فيلت 2تصوير شماره 

  در درس هاي آينده بخش هاي تكميلي بيشتري را از اين دستور كاربردي ارائه خواهيم داد.
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  فيلت و چمفر 		Chamfer/Fillet دستورهاي – بيستمدرس 

  بخش دوم -گرد كردن لبه) (پخ زدن و 

پس از آموزش اوليه دستورات فيلت و چمفر در اين درس به جزئيات بيشتر اين دستورات مي پردازيم. موارد بيان شده در 

درس گذشته عالوه بر پر مصرف ترين، ساده ترين حالت استفاده از اين دستورات در طراحي يك قطعه نيز مي باشد. حال 

برخي قطعات پيچيده تر، حالت هاي ديگري نيز براي اين دستورات پيش بيني شده است. يك از اين آنكه به منظور طراحي 

براي دستور فيلت مي باشد. با استفاده از اين گزينه ميتوان پخ گرد با شعاع متغير بر روي  Variable Radiusحالت ها گزينه 

  يك ضلع ايجاد نمود.

  

 با شعاع متغيير : دستور فيلت (پخ گرد) 1تصوير شماره 

	  

همچنين براي ايجاد چمفر يا پخ هاي مستقيم نيز روش ديگري وجود دارد. روش گفته شده در درس گذشته براي ايجاد پخ 

 مي طول دو بيان از استفاده با پخ ميزان تعيين ديگر حالت. است بوده زاويه و 		درجه و حالت انتخاب طول 45هاي با زاويه 

  	.باشد
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  : ايجاد پخ با تعيين فاصله دو طرف 2تصوير شماره 
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  بخش اول		–		)آرايه( پترن 		Pattern	دستورهاي		–	بيست و يكمدرس 

همان گونه كه در درس گذشته عنوان شد، پس از آموزش دستورات اصلي ايجاد و كاهش حجم، به دستورات كمكي پرداخته 

دستورات نيز امكان رسيدن به نتيجه مشابه وجود دارد اما اين نتيجه مطلوب، مي شود. اين نكته نيز اشاره شد كه بدون اين 

  با استفاده از اين دستورات بسيار راحت تر و در زمان كمتر بدست مي آيد.

يا آرايه است. با استفاده از اين دستور ميتوان يك يا چند ويژگي و حجم  Patternيك از اين دستورات، سري دستورات 

(آرايه  Linear Patternبصورتي مشخص مشابه سازي نمود. اولين نوع اين دستور كه آموزش داده مي شود  ايجاد شده را

را انتخاب مي  Linear Patternخطي) است. براي استفاده از اين دستور ابتدا روي آيكون آن كليك ميكنيم. سپس گزينه 

  كنيم.

  
  دستور آرايه خطي: ايجاد يك مدل و چند ويژگي براي  1تصوير شماره 

پس از انتخاب دستور، در بخش سمت راست تصوير ويژگي هاي دستور نمايان مي شود. در بخش اول جهت تكرار در اولين 

راستاي مورد نظر، فاصله طولي هر آرايه و تعداد تكرار بايد مشخص شود. در بخش دوم نيز مانند بخش اول جهت تكرار در 

 از پس		تمايل)، فاصله عرضي هر آرايه و تعداد تكرار در عرض مجددا بايد مشخص شود. دومين راستاي مورد نظر(در صورت

  .كنيم مي اجرا را دستور اين تكرار، براي ها ويژگي كردن مشخص با آن
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  : دستور آرايه خطي و بخش هاي اصلي آن 2تصوير شماره 

  مي توان يك يا چند آرايه را بصورت انتخابي حذف نمود. Instances to skipدر قسمت  

  
  Instances to skip: حذف برخي از آرايه ها با دستور  3تصوير شماره 
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  دوم بخش –(آرايه)  پترن 		Pattern دستورهاي – بيست و دومدرس 
در درس گذشته با كاربرد دستور آرايه آشنا شديم. همچنين دستور آرايه خطي را آموزش داديم. در اين درس دستور آرايه 

دايره اي را آموزش ميدهيم. براي اجراي دستور آرايه دايره اي، مانند دستور آرايه خطي روي فلش دستور آرايه كليك كرده 

  		را انتخاب مي كنيم. سپس ويژگي يا ويژگي هايي را كه مي خواهيم تكرار شود انتخاب مي كنيم. Circular Patternو گزينه 

  
  : دستور آرايه دايره اي 1تصوير شماره 

 Equalپس از آن محور دوراني براي آرايه دايره اي بايد مشخص شود. الزم است دقت كنيد كه در صورت انتخاب گزينه 

Spacing ) درجه) تكرار مي شوند. در غير اين صورت،  360تمام ويژگي هاي انتخاب شده بصورت مساوي در يك دايره كامل

  بايد تعداد و فاصله زاويه اي بين تكرار ها مشخص شود.

  
  : نتيجه دستور آرايه دايره اي 2تصوير شماره 
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  سوم بخش –) آرايه( پترن 		Patternاي دستوره – بيست و سومدرس 

) است. همانطور كه از نام آن مشخص است، از اين تقارن( Mirror، دستور Patternيكي از مهمترين دستور هاي بخش 

دستور براي ايجاد يك كپي عيني از يك يا چند ويژگي استفاده مي شود. براي اجراي اين دستور مشابه ساير دستورات آرايه 

  	كنيم. دستور ميرور را انتخاب مي ،Patternاز گزينه هاي موجود در زير فلش دستور 

  
  (آينه) Mirror: دستور  1تصوير شماره 

	  

شوند و سپس ويژگي يا ويژگي  متقارندر قسمت اول الزم است تا صفحه اي را كه قرار است يك يا چند ويژگي نسبت به آن 

مشاهده مي شود، يك اكسترود، صفحه تقويتي (كه در درس  1هاي مختلف را انتخاب مي كنيم. همانگونه كه در تصوير شماره 

تصوير  Right planeهمگي انتخاب و نسبت صفحه  چمفرهاي آينده توضيح داده مي شود)، آرايه دايره اي، اكسترود كات و 

  	شده اند.
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	تقارن: نتيجه دستور  2وير شماره تص 	
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  )تقويتي صفحه( 	Rib دستورهاي – بيست و چهارمدرس 

يا آرايه ها داده شد. البته بخش آرايه ها ميتواند فصل  Patternدر درس هاي گذشته توضيحاتي در خصوص دستورات بخش 

نمي گنجد. با اين وجود تالش ما اين بوده است تا  جزوهدر اين توضيح آن كاملي از يك كتاب را به خود اختصاص دهد كه 

يا صفحات  Ribباشد بيان كنيم. در اين درس به دستور  كاربرديبخش اصلي اين دستورات را به اختصار و به گونه اي كه 

د نظر ، ابتدا صفحه مورموال بين دو بدنه عمود بر هم ايجاد مي شودعتقويتي پرداخته مي شود. براي ايجاد صفحه تقويتي كه م

 را تعريف مي كنيم. در اين صفحه در صورتي كه دو ضلع يك مثلث را بدنه هاي مورد نظر عمود بر هم تشكيل داده باشند، مي

  توان با ترسيم و معين كردن يك پاره خط، صفحه تقويتي را تعريف كرد.

  
  از يك پاره خط: ايجاد يك اسكچ براي صفحه تقويتي با استفاده  1تصوير شماره 

	  

كنيم. در اين بخش جهت ايجاد صفحه، ضخامت  را انتخاب مي Rib گزينه و بازگشته		 Featuresپس از تعريف صفحه، به بخش 

  	صفحه، جهت ادامه از طرفين، كانتورها و ... قابل انتخاب و تنظيم است.
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  Rib: تنظيمات دستور  2تصوير شماره 

	  

  	هميشه به سمت بدنه موجود باشد. Ribبايد توجه داشت كه جهت دستور 

  
  Rib: نتيجه دستور  3تصوير شماره 
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  )سوراخكاري( 		Hole wizard دستور – بيست و پنجمدرس 

زي عمليات سوراخكاري بايد ابتدا يك اسكچ كشيد، سپس جاي آن اسكچ را كه در واقع سا در حالت معمولي براي مدل

كات اكسترود و يا ريوالو كات خالي كرد. پس از آن در صورتي كه اين سوراخ داراي  دستورباشد توسط  پروفيل سوراخ مي

تمام اين پروسه ها  Hole wizardآن را بصورت نمايشي ايجاد كرد.  Cosmetic Thread		هم باشد، بايد توسط دستور هرزو

در دسترس است، عالوه بر امكان  Featuresرا در يك دستور گنجانده است. اين دستور كه با آيكون زير در نوار ابزار 

مدلسازي انواع عمليات سوراخكاري (شامل مته مرغك، مته هاي معمولي، سوراخ هاي داول و ...) تمام استاندارد هاي رايج 

را نيز در خود گنجانده است. پس از كليك بر روي آيكون دستور، در قسمت اول مشخصات و ويژگي هاي عمليات سوراخكاري 

كنيم. اين بخش شامل نوع شماتيك سوراخ، استاندارد، نوع رزوه و عمليات مخصوص، سايز، عمق و در نهايت  عيين ميرا ت

  آپشن هاي نمايشي است. بخش بعدي محل قرارگيري سوراخ و يا سوراخ ها تعيين مي شود.

  

  
  و آپشن هاي مختلف آن Hole wizard: دستور  1تصوير شماره 
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  )پوسته( 	Shell دستور – بيست و ششمدرس 	

يا پوسته همانگونه كه از اسم آن مشخص است، براي تبديل يك مدل توپر به يك پوسته با ضخامت مشخص  Shellدستور 

  استفاده مي شود.

 زينها استفاده از گبراي مثال نياز داريد يك بطري شير يا يك آفتابه طراحي كنيد. روش اول طراحي و ايجاد تمامي ويژگي ها ب

Thin Features   است. اما در صورتي كه تعداد ويژگي ها زياد شود، اجراي اين دستورات با مشكالتي مواجه خواهد شد و

بسيار زمانبر خواهد بود. راه حل ديگر ايجاد يك بدنه توپر بصورت يك پارچه و استفاده از دستور پوسته است. براي استفاده 

آن را توسط دستوراتي كه تاكنون آموزش داده شده ايجاد مي  كهه مورد نظر توپر باشد قطع كنيم مي 		از اين دستور، فرض

  	.كنيم مي كليك باشد خالي خواهيم مي كه سطوحي روي و انتخاب را	 Shellدستور  ،كنيم. پس از تكميل مدل

  
  و آپشن هاي مختلف آن shell: دستور  1تصوير شماره 

جود و پوسته ايجاد پوسته به بيرون، پيش نمايش و ضخامت متغير امكان ضخامت ديواره،در اين بخش آپشن هايي از جمله 

دارد. چنانچه براي مثال الزم است تا ضخامت كف بطري يا محل رزوه هاي آن بيشتر از ضخامت بقيه قسمت ها باشد، از بخش 

  ضخامت متغير استفاده مي كنيم.
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  Shell دستور توسط شده ايجاد ستهپو از شده داده برش نماي:  2 شماره تصوير
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  )لفافه( 		Wrap دستور –	بيست و هفتمدرس 
) است. با استفاده از دستور لفافه، تصوير يك Shellيا لفافه، از جمله دستورهاي كمكي مانند دستور پوسته ( Wrapدستور 

 ير،ش بطري يك روي داريد نياز مثال براي		اسكچ را بر روي يك سطح بصورت برجسته و يا فرو رفته مي توان حكاكي كرد. 
ي كبراي اين كار پس از ايجاد مدل اوليه (قبل از اجراي دستور پوسته) روي ي .كنيد مدل برجسته بصورت را خود شركت نام

از صفحات هم راستاي محور يك منحني اسكچ مورد نظر را مي كشيم. نحوه ايجاد نوشته و متن قبال توضيح داده شده است. 
كنيم. با انتخاب اسكچ مورد نظر، ساير گزينه هاي  را اجرا مي Wrapدستور  Featuresرج شده و از بخش اسپس از اسكچ خ

نمايانگر جهت لفافه يا همان ايجاد برجستگي ،  Debossو  Embossقابل انتخاب نمايان مي شود. در اين بخش دو گزينه اصلي 
  و يا فرو رفتگي است. در بخش ديگر ميزان فاصله فرو رفتگي يا برجستگي از سطح قابل تعيين است.

  
  و آپشن هاي مختلف آن Wrap: دستور  1ره تصوير شما

  

  
 هشد داده برش نماي:  2 شماره تصوير
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  چيست؟ (Rendering) رندرينگ و گرفتن ندرر
 تهيه منظور به... )  و كتيا مكس، دي تري ساليدوركز،( كنيم مي ايجاد مربوط افزارهاي نرم در را بعدي سه مدل كه زماني

  .دهيم مي انجام را رندرينگ عمليات باشد برخوردار مناسب كيفيتي از كه مجازي تصويري

 ادهد اختصاص رنگ و متريال نوع به توجه با رندرينگ موتور افزارها، نرم ساير و ساليدورك در گرفتن رندر پروسه حين در

 اببازت نحوه تصوير از قسمت هر در گيرد، مي نظر در طراح كه نوري منابع و محيط نورپردازي به توجه با و بخش هر به شده

 راحط كه صورتيكه در. كند مي ارائه نظر مورد مدل از تصويري نهايت در و نموده محاسبه) فيزيك قوانبن طبق( را نور جذب و

 به و اتتبليغ در آن از توان مي و شود مي آماده قبول قابل كيفيتي با تصوير اين نمايد استفاده مناسب نور و متريال مدل، از

 هب نياز بعدي، سه سازي مدل در مهارت بر عالوه بعدي سه رندرينگ پروسه انجام. نمود استفاده محصول بهتر ارائه منظور

  .دارد نيز هنري حوزه در توانمندي و اطالعات داشتن

 صاويرت رندرينگ تكنيك از استفاده با فني، بخش در محصول بعدي سه مدل ساخت از پس كنندگان، توليد از بسياري امروزه

  .نمايند مي آماده بنر و سايت كاتالوگ، در استفاده براي را كيفيتي با صنعتي

 زارهاياف نرم وساير كتيا افزار نرم توسط شده ساخته مدلهاي از رندر تهيه امكان كه كنيم اشاره نكته اين به بايد اينجا در

  .دارد وجود روش اين با نيز مهندسي

  

  



÷÷ 

 
 

  )Photo view -رندرينگ وركز (ساليد آموزش
 شركت آراكو

 3واحد  – 192پالك   -خيابان ميرخاني نرسيده به ميدان توحيد  -خيابان دكتر قريب  –انتهاي بلوار كشاورز  –آدرس : تهران 
 021-66595231فكس  :                                                            021-66561974تلفن : 

                                 www.araco.irآدرس سايت :                                         Info@araco.irپست الكترونيك : 

P a g e  3 

 دليل به حال عين در و گرديده تبليغات هاي هزينه كاهش موجب موارد از بسياري در صنعتي رندرينگ روش از استفاده

 رارق تبليغات حوزه فعاالن و مديران اختيار در را بيشتري هاي گزينه طراحي، افزار نرم در محصول شرايط تغيير در سهولت

  : كرد اشاره ذيل موارد به توان مي روش اين از استفاده هاي مزيت از. دهد مي

 صنعتي تجهيزات در خصوص به تصاوير تهيه مناسب هزينه 

 تصاوير تهيه جهت كوتاه زمان 

 ها بندي تركيب تمام توليد به نياز بدون مختلف بندي تركيب و رنگهاي متريال، تخصيص قابليت 

 آن مختلف قطعات و محصول جزئيات بر تاكيد و نمايش امكان 

 زوايا تمامي در تصاوير تهيه قابليت 

 نظر مورد تصاوير تنظيم قابل و مناسب كيفيت 

 طراحي و مهندسي فرآيند در شده آماده بعدي سه مدل از استفاده امكان 

ه شرح ) كه براي تهيه تصاوير حرفه اي استفاده مي شوند بRendering Engineبرخي از مشهورترين موتور هاي رندرينگ ( 

  زير است:

 V‐Ray 

 Key Shot 

 I Ray 

 Turtle 

 I Clone 

 3Delight 

امروزه از رندرينگ براي مقاصد بسياري استفاده مي شود. تهيه انيميشن ها، جلوه هاي ويژه در فيلم ها، بازي هاي كامپيوتري، 

دكوراسيوني طراحي مي يا مسكوني تبليغات و ارئه پروژه ها. هنگامي كه يك محصول مدلسازي و يا براي يك محيط كاري 

ي جلب نظر هر چه بيشتر كارفرما و ايجاد درك مناسب تر از مدل نهايي شده پروژه، اقدام به تهيه رندرهاي تبليغاتي شود، برا

  و صنعتي ضروري خواهد بود.
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ه اص باشند و چهر چه به واقيت نزديكتر باشد در نظر مشتريان (چه مشتري نهايي محصول يا پروژه اشخ(رندر) اين تصوير 

د گذاشت به گونه اي كه شايد به جرأت بتوان اظهار كرد مي تواند هسازمان ها و شركت هاي ديگر) تأثير به سزايي خوا

  برداشت افراد را در خصوص محصول يا پروژه دگرگون سازد.

  

 مدل ايجاد شده توسط نرم افزار (باال) و تصوير رندر شده (پايين)
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رنگ  وبه وضوح نمايان مي گردد. نور پردازي مناسب، انتخاب متريال يشين پفاوت با مقايسه نيمه بااليي و پاييني تصويراين ت

هاي ايجاد شده، رنگ هاي طبيعي و در نهاي انخاب تصوير پس زمينه مناسب همه و همه موجب گرديده  ، سايههاي طبيعي

  نيمه پايين كه نمايش رندر گرفته از مدل ايجاد شده است، بسيار واقعي تر، زيباتر و دلچسب تر شود.

تقريبا از اجراي پروژه و يا ساخت محصول  ، ارائه تصاوير رندر شده قبلCADدر پروژه هاي صنعتي نيز با توسعه نرم افزارهاي 

 360 ويو وتوف) با اضافه نمودن بخش SOLIDWORKSدر اين ميان نرم افزار ساليدوركز ( شده است. استانداردتبديل به يك 

)Photo view 360 Add‐In ( براي رندرينگ صنعتي در ميان نرم افزارهاي نسل پنجم طراحي به كمك كامپيوتر پيشرو بوده

طراحي و توسعه يافته بگونه اي كه بيشترين  Dassault Systemsموتور رندرينگ اين نرم افزار توسط خود شركت  است.

  كارايي و سرعت تطابق را با خود نرم افزار ساليدوركز (ساليدورك) دارد.

 

 ويو)رندرينگ صنعتي توسط اد اين نرم افزار ساليد وركز (فوتو 
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  Solidworks Photo view 360 -نحوه كار با ساليدوركز فوتو ويو 
در صورتي كه در هنگام نصب نرم افزار تيك مربوط به اد اين فوتو ويو خورده باشد (اين گزينه بصورت پيش فرض فعال است) 

  مي توان از اين بخش استفاده كرد.

  در ساليدوركز مي توان از دو طريق اقدام كرد.  Photo viewبراي فعال كردن

 Photo View 360را انتخاب مي كنيم. در پنجره باز شده در سمت چپ و راست  Add‐Insگزينه  Toolsاز طريق منوي  -1

تا زمان بستن نرم افزار فعال خواهد بود و  Photo viewدو مربع وجود دارد. در صورتي كه تيك مربع سمت چپ زده شود، 

 نياز پيدا كرديد بايد اين مراحل را  ين بخشيدوركز چنانچه دوباره به ااگر از نرم افزار خارج شويد، پس از ورود مجدد به سال

  طي كنيد.مجددا 

 بصورت دائمي همراه با اجراي ساليدوركز Start Up (Photo viewدر صورتي كه تيك سمت راست را فعال كنيد (بخش 

 اري خواهد شد.ذبارگ

  

 در محيط نرم افزار ساليد وركز  Photo view نحوه بارگزاري اد اين
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 Photoرا انتخاب و سپس روي گزينه  Office Products) گزينه Command windowاز طريق نوار ابزار اصلي فرمان ( -2

View 360 .كليك مي كنيم 

  

 روش دوم –در محيط نرم افزار ساليد وركز Photo viewنحوه بارگزاري 
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اكنون مي خواهيم با نحوه تعيين متريال در اين محيط آشنا شويم. در سمت چپ صفحه نمايش همان گونه كه درخت طراحي 

زينه اين بخش كه بصورت يك گوي رنگي نمايش داده شده، را مالحظه مي كنيد، گزينه هاي ديگري وجود دارند. آخرين گ

 Features Manager Designاست. در اين بخش به مانند قسمت درخت طراحي ( Display managerمربوط به تنظيمات 

Tree (جام شده مربوط به مواد و رنگ ها، نورهاي مختلف و اطالعات پس زمينه ثبت مي شود تا در صورت نيازاقدامات ان 

  آن رجوع كرد. هب بتوان

  اين قسمت خود شامل سه شاخه است. 

  شاخه اولAppearances  كه تمامي اطالعات مربوط به متريال ها و رنگ هاي قرار داده شده بر روي هر قطعه، سطح

 يا ويژگي آمده است.

  قسمت دومDecals .است كه شامل تهيه افكت هاي رفلكس مي شود 

  قسمت سومScenes, Lights and cameras  ،همانگونه كه از نامش مشخص است اطالعات مربوط به پس زمينه

 نورها و دوربين در ان تعيين مي گردد.

قطعه، سطح يا ويژگي را بصورت جداگانه تعريف نمود. براي اين كار از چندين روش مي متريال هر  توان مي Photo viewدر 

  توان استفاده كرد.

روي گزينه  يك رابط ميانبر براي دسترسي به بخش هاي مختلف وجود دارد. Assemblyو  Partراست محيط در بخش سمت 

Appearances, scenes and decals كه . مالحظه مي شود كه با نماد يك گوي رنگين نشان داده شده است كليك كنيد

كليك مي كنيم. متريال هاي  Appearanceدر اين بخش براي هر قسمت يك گزينه وجود دارد. حال روي عالمت + بخش 

هر يك شامل زير گروه ها و يا دسته هاي كوچك در اين قسمت دسته بندي شده اند. اين دسته ها  Photo viewپيش فرض 

انواع ورق فوالدي، فوالد هاي سندبالست شده، فوالد سنگ خورده، فوالد  steelگروه  Metalتر هستند. براي مثال در دسته 

   گري و ... وجود دارد.ريخته 

  

  



÷÷ 

 
 

  )Photo view -رندرينگ وركز (ساليد آموزش
 شركت آراكو

 3واحد  – 192پالك   -خيابان ميرخاني نرسيده به ميدان توحيد  -خيابان دكتر قريب  –انتهاي بلوار كشاورز  –آدرس : تهران 
 021-66595231فكس  :                                                            021-66561974تلفن : 

                                 www.araco.irآدرس سايت :                                         Info@araco.irپست الكترونيك : 

P a g e  9 

  

Plastic – high glass / medium glass / low glass / soft touch / textured,  

Metal – steel / chrome / aluminum / bronze / brass/ copper / nickel, 

Painted – car / sprayed / powder coat 

Rubber – matte / glass / textured 

Glass – gloss / textured / thick gloss 

Solid 

Lights – LED / neon tube / back light LCD / area light 

Fabric – cloth / carpet 

Organic – wood (ash, beech, mahogany, oak,…) / water / sky / liquid , … 

Stone – paving / stone ware / brick / architectural 

Miscellaneous – studio materials / pattern / real view 

  

 Appearanceدرخت متريال در بخش 
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كافيست عكس آن را بر روي سطح آن قطعه درگ كنيد. در اين مرحله بايد  Partايجاد تصوير يك متريال روي يك براي 

  مشخص شود كه اين متريال به چه صورت و بر كدام بخش قطعه اعمال شود.

در درخت طراحي برگرديد، متريالي كه به تازگي بر روي قطعه، سطح يا يك ويژگي اعمال  Appearanceاگر به بخش  الح

امكان تعيين جزئيات  Edit Appearanceبا كليك راست بر روي آن و انتخاب گزينه  شده در اين بخش قابل مالحظه است.

اي مثال رنگ متريال، درخشش و بازتاب نور، محل اعمال و مشخصات بر بيشتر براي ماده انتخاب شده وجود خواد داشت.

  مپينگ (جهت خطوط و ابعاد و اندازه آن) قابل تعيين است.

  

 آپشن ها وتنظيمات مختلف قابل اعمال براي يك متريال

. براي اين بخش نيز انتخاب مي شود) Sceneپس از اعمال متريال براي قطعات، ويژگي ها و سطوح مورد نظر، پس زمينه (

 Commandساليدوركز (ساليدورك) پيش فرض هايي دارد. در  line  رويEdit scene  كليك كنيد. مانند بخش انتخاب

امكان ويرايش اين قسمت نيز وجود دارد. با رجوع به درخت طراحي  متريال روي گزينه مورد نظر دبل كليك  مي كنيم.

  س زمينه انتخاب عكس نيز ممكن است.همچنين مي توان براي پ
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 آپشن ها وتنظيمات مختلف قابل اعمال براي پشت صحنه

كليك كنيد. در اين بخش رزولوشن عكس نهايي،  Render Toolsبخش  Optionsدر نهايت براي رندر گيري نهايي ابتدا روي 

  ظيم خواهد بود.كيفيت و فرمت خروجي و ويژگي هاي ديگر رندرينگ قابل تن

Preview Window  يك پيش نمايش از تصوير نهايي با كيفيت كاهش يافته ارائه مي دهد. پس از تنظيمات نهايي با زدن

عمليات رندرينگ آغاز مي شود. براي افزايش سرعت رندر گيري بهتر است پنجره و نرم افزارهاي  Final Renderگزينه 

  هاي ويندوز نيز به حالت غير فعال در بيايند. Start Upديگر بسته شود و تمامي 

  

 تصوير رندر شده نهايي از اسمبلي



 

 

 

   

 

TA‐95‐08‐01                            WWW.ARACO.IR

مقدماتيآموزش جزوه

وركز ساليد نرم افزار  

  بخش اسمبلي

 شركت آراكو

WWW.ARACO.IR 
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 ليات بخش اسمبليك

به انواع روش هاي ايجاد حجم پرداخته شد. اكنون به  Featuresگذشته با تمركز بر روي دستورات بخش  آموزش هاي در

وارد بخش بعدي  زوهجتوان مدل كرد. در اين  مرحله اي رسيده ايم كه با اين دستورات تقريبا تمامي قطعات صنعتي را مي

ره آموزش مي شويم. بخش اسمبلي يكي از محيط هاي اصلي نرم افزار ساليدورك است. براي ورود به اين محيط روي پنج

New  كليك كنيد. گزينه اول گزينهPart  مي باشد كه تمامي دستورات و آموزش هايي كه تا كنون ارائه شده است، در اين

  محيط بوده. گزينه دوم كه از اين پس به مدت چند هفته به آن خواهيم پرداخت محيط اسمبلي قطعات است.

  

  NEW: انتخاب محيط اسمبلي از پنجره  1تصوير شماره 

است. با استفاده  Insert Part/Assemblyاز انتخاب بخش اسمبلي و ورود به محيط آن، اولين قسمتي كه باز است بخش پس 

  از اين بخش ميتوان قطعات و يا اسمبلي هايي را كه قبال ايجاد كرده ايم وارد محيط اسمبلي كنيم.
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 Part / Assemblyل ها وجود دارد كه شامل بخش ه، بخشي براي فيلتر نوع فايدر قسمت پايين سمت راست پنجره باز شد

/ Solidworks files / Custom / All files  است. با تعيين هر يك از فيلتر ها، فايل هاي مورد نظر در پنجره نمايش داده

  دا كردن سريعتر قطعات از پوشه ها است.يمي شوند. اين بخش براي پ

  

  Insert Componentها از طريق : فراخوان قطعات و اسمبلي  2تصوير شماره 
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بخش اسمبلي نيز از نوار ابزار اصلي دستورات برخوردار است. همانگونه كه در هفته پيش  Part –مانند بخش طراحي قطعه 

در سمت چپ ظاهر مي شود كه  Insert componentتوضيح داده شد وقتي وارد محيط اسمبلي مي شويد، در ابتدا پنجره 

راي مثال در صورتي كه مي خواهيد يك با استفاده از آن مي توان قطعات يا زير مجموعه هاي يك اسمبلي را وارد كرد. ب

خودرو را مدلسازي كنيد، بهتر است ابتدا مجموعه هايي مانند موتور، گيربكس، بدنه و... را كه خود از قطعات ديگري ساخته 

شده اند، به عنوان يك اسمبلي ذخيره و در مدل نهايي، اسمبلي ذخيره شده را وارد مجموعه كنيد. اين فايل هاي كوچكتر 

مي نامند. البته اين  Sub‐Assemblyمبلي را كه بعدا خود بخشي از يك مجموعه بزرگتر خواهند شد، زير مجموعه يا اس

امكان نيز وجود دارد كه همه قطعات در يك اسمبلي و بدون ايجاد زير مجموعه ها وارد شوند اما بايد توجه داشته باشيد كه 

افزايش داده و موجب افزايش حجم فايل شما نيز خواهد گشت به گونه اي كه اين كار تعداد قيدهاي مورد نياز را به شدت 

  ممكن است سيستم شما از لحاظ سخت افزاري نتواند پاسخگو باشد.

  

  : نوار ابزار اصلي محيط اسمبلي 3تصوير شماره 

) يك بار استفاده نموديد و يا آن را بستيد مي توان Begin Assemblyدر صورتي كه در بخش ورودي از پنجره سمت چپ (

ر ابزار اصلي، مجددا قطعات يا مجموعه ها را فراخوان نوا		 Assemblyدر بخش  Insert Componentبا استفاده از دستور 

  نمود.
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  چرخش و حركت – اسمبلي محيط

با وارد نمودن قطعات به محيط اسمبلي، جابجا نمودن قطعات براي جانمايي تقريبي آن از اهميت خاصي برخوردار است. براي 

كليك مي كنيم. راحت تر است  Move Componentsجابجايي يا چرخش قطعه، از نوار ابزار اصلي اسمبلي، روي آيكون 

ر را از درخت طراحي و يا رابط گرافيكي و از طريق كليك روي يكي از اگر قبل از اجراي دستور، قطعه يا قطعات مورد نظ

Surface  هاي آن انتخاب كنيم. در غير اينصورت پس از اجراي دستور نيز امكان انتخاب قطعه از روش هاي گفته شده وجود

يا  Moveاز گزينه هاي  دارد. در نوار ظاهر شده در سمت چپ صفحه نمايش امكانات مختلفي وجود دارد. با انتخاب هر يك

Rotate  ساير امكانات ظاهر مي شود. براي مثال در حالتMove   آپشن هايي از قبيل حركت آزاد، حركت در راستاي محور

هاي اصلي، حركت در راستاي محور هاي انتخابي، و حركت به نقطه مختصاتي مشخص وجود دارد. براي حالت چرخش نيز 

  است.امكانات مشابهي قابل انتخاب 

  

  Move / Rotate: آپشن هاي دستور  4تصوير شماره 

  در بخش هاي بعدي امكاناتي از قبيل حالت استاندارد، بررسي برخورد و بررسي روزنه برخورد وجود دارد.
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  قيدگذاري		-محيط اسمبلي ساليدورك 
از مهمترين آموزش هاي محيط اسمبلي مي توان به قيدگذاري اشاره كرد. قيدگذاري در واقع تعريف رابطه بين قطعات است 

كه در بخش مدلسازي، تحليل و آناليزهاي مختلف بسيار حائز اهميت است. براي تعريف قيدها و روابط بين قطعات ابتدا در 

كليك مي كنيم. الزم است تا قبل از تعريف قيدها در محيط نرم  mateنه در نوار ابزار اصلي، روي گزي Assemblyبخش 

  افزار، در ذهن خود روابط بين قطعات را درك كنيم.

  

  mate: انتخاب دستور  5تصوير شماره 

جاساز شود. لذا پس از  Bبايد داخل سوراخ وسط چرخ دنده  Aشفت بيرون آمده از چرخ دنده  5براي مثال در تصوير شماره 

كليد مي كنيم.  Bو محيط داخلي سوراخ چرخ دنده  Aروي محيط بيروني استوانه شفت چرخ دنده  mateاجراي دستور 

معموال خود نرم افزار بصورت هوشمند بهترين نوع انطباق بين دو قطعه را پيدا مي كند. در اين مورد، بهترين نوع انطباق 

concentric  باشد. در صورتي كه خود نرم افزار گزينه مناسب را پيدا يا انتخاب نكرده بود، از پنجره سمت (هم مركز) مي

  چپ مي توان اين انتخاب را انجام داد. الزم به ذكر است كه ترتيب انتخاب اهميتي ندارد.
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  قيدگذاري هم مركزي mate – concentric: دستور  7تصوير شماره 
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دو استوانه يا يك شفت  concentricگذشته يكي از مهمترين قيد هاي بخش اسمبلي را آموختيم. قيم هم محوري يا  خشبدر

نمي كند. ابتدا الزم است تا در خصوص  Fully Definedو محور را در راستاي هم قرار مي دهد. مسلما اين قيد اسمبلي شما را 

قيد شدن قطعات در اسمبلي ها توضيح مختصري بدهيم. همانگونه كه در هفته هاي ابتدايي و در بخش اسكچ گفته شد، م

نرسد، قابل تغيير است. در بخش اسكچ حالت كامال مقيد با رنگ مشكي  Fully Definedيك اسكچ تا زماني كه به حالت 

د دارد و تا زماني كه اسمبلي كامال مقيد نشده باشد قابل تغيير مشخص مي شده است. در بخش اسمبلي نيز حالتي مشابه وجو

الزم است كه اسمبلي كامال مقيد نباشد. در بخش اسمبلي  Motion studyاست. البته براي بعضي تحليل ها و بخش ها مانند 

مقيد شده باشد، مقيد شدن قطعات با عالمت هاي كنار نام قطعات در درخت طراحي مشخص مي شود. در صورتي كه قطعه 

) در سمت چپ نام آن درج مي شود. قطعات اصلي و -مقيد باشد، عالمت ( كنار آن نخواهد بود. اگر قطعه ناهيچ عالمتي در 

) در سمت چپ آن درج مي fان مي شوند عالمت (ويا پايه طراحي نيز كه معموال به عنوان اولين قطعه در محيط اسمبلي فراخ

  شود.

  

  وضعيت قطعات در محيط اسمبلي از نظر نوع مقيد بودن:  8تصوير شماره 

 Idlerنامقيد هستند. قطعه  socket head cap screw fineكامال مقيد و قطعات  Idler gear topقطعه  8در تصوير شماره 

gear bottom ) نيز به عنوان قطعه پايه و فيكس با عالمتf.مشخص است (  
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گذشته به مبحث قيد گذاري و قيد هاي اصلي پرداخته شد. البته تعداد قيد هاي بخش اسمبلي بيشتر از آن  خش هايبدر 

است كه توضيح داده شد، اما اكنون با آشنايي با اصول كلي اين مبحث، يادگيري بخش هاي ديگر به مراتب آسان تر است. 

حه، فاصله بين دو صفحه، عمود بودن دو صفحه و يا تعريف زاويه في ما بين، به همراه براي مثال قيد هاي مانند توازي دو صف

قيدهاي مماس بودن دو منحني يا يك منحني با يك صفحه، تنها در بخش قيدهاي استاندارد قابل تعريف است. عالوه بر آن 

دارد. در صورتي كه الزم بود قيدهاي تعريف قيد هاي پيشرفته و قيود مكانيكي (مكانيزم ها) نيز در اين بخش امكان تعريف 

 Matesشده در اسمبلي را بازبيني كنيم و يا آنها را تغيير دهيم، از دو روش معمول استفاده ميكنيم. روش اول از طريق گزينه 

ر (كه در پايان درخت طراحي قرا Matesروي درخت طراحي است. الزم به ذكر است در بخش اسمبلي در كنار هر قطعه و 

مي گيرد) يك عالمت + وجود دارد كه با كليك روي آن، دسترسي به زير مجموعه هاي آن امكان پذير مي گردد. لذا براي 

روي عالمت + كليك مي كنيم. در زير مجموعه آن عالوه بر درخت  Idler gear bottomدسترسي به قيد هاي مرتبط با قطعه 

  وجود دارد. Mates، گزينه Partطراحي بخش 

 

 : درخت طراحي در محيط اسمبلي و نحوه دسترسي به قيدهاي مختلف 9تصوير شماره 

  در اين بخش عالوه بر مشاهده قيدهاي مربوط به قطعه، امكان ايجاد تغييرات، حذف و يا از كاراندازي موقت آنها وجود دارد.
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  پترن - اسمبلي در ها آرايه
وجود داشت، در محيط اسمبلي نيز بخش مشابهي وجود دارد. انواع  Patternقسمتي با عنوان  Partهمانگونه كه در بخش 

توضيح داده شد. در محيط اسمبلي براي تكرار قطعات از دستور آرايه  Partآرايه هاي خطي، دايره اي و آينه در محيط 

اي توربين نيازي به بازخواني تمام پره ها و تعيين قيد هاي تك تك آنها استفاده مي شود. براي مثال براي جا گذاري پره ه

نمي باشد. بلكه در صورتي كه مجموعه از هندسه منظمي برخوردار باشد، مي توان قطعات مورد نظر را انتخاب نموده و با 

قطعات مورد نظر و تعييد قيدها، از دستور آرايه آنها را تكرار كنيم. در پروژه نمونه مدلسازي چرخ و محور پس از فراخواني 

را انتخاب مي نماييم. در اين مرحله به مانند  Circular component pattern گزينه Linear componentگزينه هاي زير 

ابتدا محوري كه قطعات نسبت به آن تقارن دارند انتخاب مي شود. درست پايين آن زاويه قرار گيري قطعات و  partبخش 

گيري بصورت دايره كامل زاويه قرار Equal Spacingتعداد تكرار در آن محدوده زاويه اي مشخص مي شود. با زدن تيك 

  درجه) تعيين مي شود. 360(

  

  در محيط اسمبلي Circular component pattern: دستور  10تصوير شماره 
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در ادامه قطعات مورد نظر و استثناهاي مجموعه براي تكرار انتخاب مي شود. در تصوير باال پيچ و مهره هاي اتصال محور به 

  رينگ براي تكرار انتخاب شده است.

در خصوص آرايه خطي توضيح داده مي شود. همانگونه كه در تصوير زير مالحظه مي شود براي ايجاد آرايه در  سمتقدر اين 

س از عمل كرد. براي اين منظور دستور آرايه خطي را اجرا مي كنيم. سپ Partمحيط اسمبلي خطي مي توان مانند بخش 

درخت طراحي يا از طريق انتخاب مستقيم اجزاء از بخش گرافيكي قطعات را مشخص مي كنيم. در اين بخش نيز گزينه هايي 

وجود دارد. با استفاده از اين گزينه ها جهت امتداد آرايه خطي، فاصله تكرارها  partدر بخش  Linear Patternمانند دستور 

  و استثناها مشخص مي گردد.

  

  در محيط اسمبلي Linear component pattern: دستور  11تصوير شماره 
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  تقارن - اسمبلي در ها آرايه
 Partو  Sketchيكي ديگر از آرايه هاي پر كاربرد در محيط اسمبلي آرايه قرينه است. اين آرايه همان عملي را كه در محيط 

، قطعات براي  Featuresانجام مي داده در محيط اسمبلي انجام مي دهد. با اين تفاوت كه در محيط اسمبلي به جاي انتخاب 

پس از انتخاب آن از تب آرايه ها،  Mirror Component Patternعمل قرينه سازي انتخاب مي شوند. براي اجراي آرايه 

ند را انتخاب مي كنيم. همچنين قطعات مورد نظر نيز در اين بخش قابل صفحه اي كه قطعات بايد نسبت به آن قرينه شو

انتخاب است. البته همانگونه كه در دستورات ديگر آرايه ها نيز ممكن بود، انتخاب قطعات يا صفحه قرينه نيز قبل از اجراي 

  دستور امكان پذير است.

  

  در محيط اسمبلي Mirror component pattern: دستور  12تصوير شماره 

يك دستور دو  Mirrorبا دستورات ديگري كه در بخش آرايه ها گفته شد اندكي متفاوت است. در واقع  Mirrorالبته دستور 

نشانگر مرحله دوم آن است. در مرحله دوم اين  2و تصوير شماره  1مرحله اي است كه تصوير شماره يك نشانگر مرحله 

رگيري بعضي از قطعات در آن نهاد مي شود كه تنها جهت قراپش شيجاد تصوير قرينه پيحالت براي ا دستور عموما چهار

  متفاوت است.
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  Mirror component pattern: قسمت دوم دستور   13تصوير شماره 
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  استاندارد قطعات -اسمبلي 

 Tool boxيكي از مزيت هاي اساسي نرم افزار ساليدورك نسبت به برخي نرم افزارهاي مشابه در بخش قطعات استاندارد يا 

آن است. با استفاده از اين بخش مي توان قطعات استاندارد مختلف از جمله پيچ و مهره، ياتاقان ها، دنده ها، واشر ها، پين ها 

د را با استاندارد ها مختلف و اندازه هاي متفاوت وارد محيط اسمبلي نمود. براي اضافه كردن و چندين قطعه استاندارد پر كاربر

  بخش قطعات استاندارد از دو طريق مي توان اقدام نمود.

) كليك مي كنيم. مانند Tools(تقريبا در انتهاي نوار ابزار  Add Insدر نوار ابزار اصلي روي گزينه  Toolsروش اول: از پنجره 

وير يك پنجره اي باز مي شود. در اين پنجره براي هر بخش دو گزينه قابل انتخاب و برداشتن است. مربع هاي سمت چپ تص

شامل بخش هايي هستند كه در حال در برنامه فعال مي باشند. در صورتي كه گزينه هاي  Active Add‐Insهر گزينه يا 

وقت و تا زمان خروج از برنامه، فعال خواهد ماند. چنانچه مربع هاي مربوط به اين بخش فعال شوند، قسمت مربوطه بصورت م

  فعال شوند، آن بخش براي هميشه با باز شدن برنامه ساليدورك باز خواهد شد. Start upسمت راست گزينه يا 

ي شود تا دارخود Start upالبته پيشنهاد مي شود به جهت افزايش سرعت برنامه تا حد امكان از زدن گزينه هاي بخش 

  گذاري گردد.برنامه در حداقل زمان ممكن بار

  

 Add-Ins: پنجره  14تصوير شماره 

  وجود دارد كه در آينده به آن مي پردازيم. Add‐Insهمان گونه كه مالحظه مي گردد، امكانات جانبي بسيار بيشتري در بخش 
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در خصوص نحوه انتخاب و قرار دادن برخي از قطعات استاندارد توضيحاتي داده خواهد شد. پس از بارگذاري اد  خشب در اين

در سمت راست مي توان به اين  Design Library) در محيط ساليدورك از طريق بخش Toolboxاين قطعات استاندارد (

استاندارد هاي مختلفي در  Toolboxبخش دسترسي پيدا كرد. همانگونه كه مالحظه مي شود با زدن عالمت + كنار گزينه 

آلمان كه در زمينه  SKFزير مجموعه هاي آن وجود دارد. استاندارد هاي كشورهاي مختلف و مطرح ترين سازندگان مانند 

آلمان كه بيشترين كاربرد را   DINكه تاز است. در صورتي كه از استاندارد خاصي استفاده مي كنيد (براي مثال ياتاقان ها ي

در صنايع كشور دارد) مجددا عالمت + سمت چپ آن را بزنيد. شكل ظاهري و نام قطعات تعريف شده در اين استاندارد 

 bolts andرزوه براي اتصال سه قطعه داريم. از شاخه  مشخص خواد شد. براي مثال نياز به يك عدد پيچ شش گوش نيم

screws  روي گزينهhex bolt and screws  كليك مي كنيم. در قسمت پايين سمت راست اشكال مختلف، نام و شماره

 درگاستاندارد قطعه وجود دارد. كافي است از ميان اين شماتيك ها، استاندارد مورد نظر خود را از قسمت پايين سمت راست 

  و نزديك به محل قرار گيري آن دراپ كنيد.

  

  زير گروه پيچ ها و نوع پيچ هاي موجود در يك زير گروه DIN: شاخه استاندارد  15تصوير شماره 
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اطالعات اصلي قطعه  propertiesباز مي شود. در بخش  configure componentپس از اين عمل، در سمت چپ پنجره 

مانند سايز پيچ، طول، طول رزوه و نحوه نمايش رزوه ها قابل مشاهده و ويرايش است. پس از تعيين ابعاد و ويژگي هاي مورد 

نظر و زدن تيك قطعه استاندارد در جايگاه پيش فرض قرار مي گيرد. پس از اين در صورت نياز به اين قطعه با مشخصات 

ديگر، امكان قرار دادن آن تنها با نزديك كردن به محل قرار گيري وجود دارد. نرم افزار ساليدورك  تعيين شده و در نقاط

(ساليدوركز) بصورت هوشمند جا و قيد هاي مناسب هر قطعه را تشخيص مي دهد. اما در صورت نياز به تغيير قيدهاي مي 

  دام نمود.اق Matesتوان مانند ساير قطعات در محيط اسمبلي، از طريق قسمت 

  

  Configure component: تعيين مشخصات قطعه استاندارد از طريق پنجره  16تصوير شماره 
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  ابيارزي -اسمبلي 

يكي از مهم ترين نياز ها كه در بخش اسمبلي پيش مي آيد و بخصوص در مجموعه هاي بزرگ با تعداد قطعات زياد بيشتر 

اهميت پيدا مي كند، اندازه گيري است. اين اقدام باعث مي شود خطاهاي احتمالي كه در بخش ساخت و مونتاژ ممكن است 

ه شده و نسبت به رفع آن اقدام گردد. براي مثال قسمتي از يك پيش بيايد، در بخش مرحله طراحي و مدلسازي مشاهد

دستگاه كه توسط تيم شما طراحي شده، بايد با چند قسمت ديگر از دستگاه كه توسط گروه هاي ديگر طراحي شده بصورت 

. بلكه بايد يك مجموعه واحد مونتاژ شود. بخش شما مسئول طراحي موتور بوده است. اما اين موتور يك مجموعه جدا نيست

توسط دسته موتورها به شاسي متصل شده و مختصات آن بگونه اي باشد كه در هنگام كوپل به جعبه دنده نيز مشكلي پيش 

نيايد. از طرف ديگر الزم است تا اطالعات الزم در خصوص وزن، مركز جرم و ممان اينرسي در صفحه هاي مختصات را داشته 

در بخش اسمبلي شويد. گزينه هاي بسيار زيادي  Evaluateعات كافي است تا وارد پنجره باشيد. براي بدست آوردن اين اطال

در اين بخش وجود دارد. از ارزيابي هاي اوليه ابعادي تا بررسي تداخل و حتي آناليزهاي ابتدايي. براي بدست آوردن اطالعات 

تمام اطالعات مورد نياز در يك پنجره نمايش كليك شود.  Mass Propertiesجرم، مركز ثقل و ممان اينرسي كافيست روي 

  داده خواهد شد. در اين پنجره همچنين امكان انتخاب واحد ها نيز وجود دارد.

  

  Mass Properties: مشخصات جرم،حجم و ممان يك مجموعه از پنجره  17تصوير شماره 
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استفاده ميشود.  Measureع، نقطه، دايره و ... از بخش ضل سطح، دو زاويه		براي بدست آوردن مشخصات ابعادي، فاصله و يا 

روي آيكون آن كليك كنيد. پنجره كوچكي باز مي شود. در اين حالت نشانگر موس بصورت يك متر تغيير پيدا مي كند. 

. شودچنانچه فاصله بين دو استوانه يا سوراخ را بخواهيم با كليك كردن بر روي سطح دو استوانه اين اندازه مشخص مي 

همچنين در اين بخش آپشني براي انتخاب وضعيت اندازي گيري وجود دارد. فاصله مركز تا مركز، حداقل فاصله، حداكثر 

  فاصله و ... قابل تعيين است.

  

  : اندازه گيري فاصله و آپشن هاي قابل انتخاب در آن 18تصوير شماره 
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پيش تر اشاره شد كه نرم افزار ساليدورك كه يك نرم افزار نسل پنجم طراحي به كمك كامپيوتر است، بسيار فراتر از يك 

نرم افزار طراحي قطعات و مجموعه ها عمل مي كند. براي مثال در اين نرم افزار امكاناتي براي شبيه سازي هرچه بهتر قطعات 

نتايج نهايي وجود دارد. براي مثال در ساخت يك مجموعه، معموال پيش نخواهد آمد و مجموعه ها با دنياي واقعي و تدقيق 

كه سطح دو قطعه جامد درون يكديگر فرو رود و تداخل داشته باشند. نرم افزار ساليدورك اين امكان را به شما مي دهد كه 

در بخش  Interference Detectionپس از اسمبل يك مجموعه، تداخل قطعات را چك كنيد. اين آپشن از طريق گزينه 

Evaluate  در دسترس مي باشد. با زدن اين گزينه و باز شدن پنجره در ابتدا كل اسمبلي بصورت پيش فرض انتخاب مي

تداخل قطعات محاسبه و در بخش  Calculateگردد. در صورت تمايل امكان انتخاب دو يا چند قطعه وجود دارد. با زدن گزينه 

Results .نمايش داده مي شود  

  

  Interference Detection: محاسبه تداخل قطعات در بخش  19تصوير شماره 
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در خصوص يكي از بخش هاي بسيار مهم در ارزيابي طرح مطالبي بيان شد. اشاره شد كه پس از تكميل اسمبلي  خش قبلب در

وجود دارد. در  Interference Detectionبا هم تداخل دارند با استفاده ازمورد نظر، امكان محاسبه و مشاهده قطعاتي كه 

ند، در هنگام مش بندي و تحليل هاي استاتيكي مشكل بوجود خواهد آمد. در صورتي كه قطعات با هم تداخل داشته باش

قسمت ديگري براي ارزيابي طراحي و پيش بيني نتايج حاصل در دنياي واقعي وجود دارد. براي مثال فرض  Evaluateبخش 

، ين بدنه پيچ و سوراخ قطعاتكنيد يك پيچ قرار است دو قطعه را به هم متصل نمايد. بدون شك در زمان ساخت الزم است تا ب

) وجود داشته باشد تا قطعات بدون مشكل بتوانند از درون هم عبور كنند. براي اين منظور بخش جداگانه Clearanceلقي (

وجود دارد. براي بررسي لقي، پس از اجراي دستور از طريق كليك روي آيكون آن،  Clearance Verificationاي با نام 

  كليك مي كنيم. Calculateا انتخاب مي كنيم. سپس مقدار حداقل لقي را مشخص و در نهايت روي گزينه قطعات مورد نظر ر

  

  Clearance Verification: اجراي دستور  20تصوير شماره 

هيچ قطعه اي نمايش داده نمي  Resultsچنانچه مابين تمامي قطعات انتخاب شده لقي مورد نظر وجود داشته باشد، در بخش 

شود. اما اگر بين قطعات مختلف اين لقي رعايت نشده باشد، خطا ها بصورت جفت جفت قطعات در اين بخش قابل بررسي 

  است.
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  Results: بررسي لقي بين قطعات بصورت جفت جفت در قسمت  21تصوير شماره 
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يا هم مركزي  Hole Alignment دستور شود مي داده آموزش اسمبلي –كه در بخش ارزيابي ساليدورك ستور ديگري د

سوراخ هاست. در زماني كه تعدادي قطعه بايد با استفاده از اتصاالتي مانند پرچ يا پيچ روي هم مونتاژ شوند، الزم است تا از 

را اجرا  Hole Alignmentهم راستا بودن تمامي سوراخ ها با دقت مورد نظر اطمينان حاصل شود. براي اين منظور دستور 

 Selectedهيچ قطعه اي انتخاب نشده باشد، كل اسمبلي بصورت پيش فرض در قسمت ميكنيم. در صورتي كه 

Components  نمايش داده مي شود. در صورت تمايل به بررسي چند قطعه خاص، مي توان با انتخاب آنها در اين قسمت كار

ن شده و با كليك كردن بر روي تعيي Hole center deviationرا ادامه داد. سپس ميزان تلرانس قابل قبول هم محوري در 

Calculate نتيجه در قسمت ،Results  نمايش داده مي شود. چنانچه تلرانس هم محوري تمامي سوراخ هاي قطعات انتخاب

  به نمايش در مي آيد. No Misaligned Holesشده در محدوده مورد نظر باشد، 

  

  Hole Alignment: اجراي دستور  22تصوير شماره 
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  نماي انفجاري -اسمبلي 

يكي از بخش هاي مهم براي درك بهتر از قطعات تشكيل دهنده يك مجموعه است. بويژه  Exploded viewنماي انفجاري يا 

ديگر نماي در اسمبلي هاي بزرگ، مانند يك موتور احتراق داخلي يا يك خودرو، اين نما در واقع ضروري مي باشد. كاربرد 

انفجاري بررسي چگونگي مونتاژ يك مجموعه و نمايش مناسب تر اجزاي ريز خواهد بود. نرم افزار ساليدورك براي سهولت 

كار مهندسان بخش نماي انفجاري را بصورت استاندارد در داخل محيط اسمبلي در دسترس قرار مي دهد. در بخش اسمبلي 

س از انتخاب قطعه يا قطعات يك سيستم مختصات به نمايش در مي آيد. اين كليك كنيد. پ Exploded viewروي گزينه 

سيستم مختصات داراي سه محور اصلي و سه دايره حول محور هاي اصلي است كه شش درجه آزادي معمول در فضا را در 

  جود دارد.اختيار مي گذارد. با كليك و نگه داشتن موس روي هر محور يا دايره امكان جابجايي در آن راستا و

  

  Exploded view: جابجايي قطعات در دستور  23تصوير شماره 

  پس از تغيير مكان قطعات مورد نظر و زدن تيك سبز، پروسه نماي انفجاري كامل مي شود.

الزم به ذكر است نماي انفجاري جاي قطعات و قيد هاي قرار داده شده را تغيير نمي دهد، بلكه يك نوع نمايش قطعات است. 

در درخت  Configuration managerبدين معني كه در اين پروسه هيچ قيدي تغيير يا حذف نمي شود. با انتخاب بخش 

) نماي انفجاري فعال و يا غير Exploded view 1دبل كليك روي اين نما ( طراحي، نماي انفجاري قابل مشاهده خواهد بود. با

  فعال مي شود.
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  Configuration manager: نمايش نماي انفجاري در قسمت  24تصوير شماره 
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 قسمت اول -Options بخش هاي آموزش

 اول بخش – ساليدورك تنظيمات –			اولدرس  

با پايان آموزش هاي نقشه كشي، اكنون قادر خواهيد بود از مرحله طراحي قطعه تا طراحي دستگاه را انجام داده و با استفاده 

از محيط نقشه كشي، وارد مرحله ساخت شويد. در اين ميان هنوز هم بسياري از جزئيات نرم افزار آموزش داده نشده. با آنكه 

اولين بار، مختصري از تنظيمات توسط كاربر انجام مي پذيرد، بايد گفت بخش تنظيمات ساليدورك  در هنگام اجراي برنامه براي

بسيار جامع تر و فراگير تر است. اولين بخش از تنظيمات كه بايد آموزش داده شود، مربوط به نوار ابزار است. همانگونه كه در 

است. اين نوار ابزار اكثر  Command managerنوار ابزار، ترين كاربردموزش مالحظه كرديد، مهمترين و پركل دوره آ

دستورات اصلي را در اختيار قرار مي دهد. براي جابجايي آن كافي است روي يك قسمت خالي از نوار ابزار كليك كرده و 

و درگ كنيد،  درگ كنيد. با اين كار نوار ابزار اصلي از جاي خود خارج مي شود. در صورتي كه روي قسمت بااليي آن كليك

در سه سمت صفحه نمايش (باال، چپ و راست) عالمت فلش هايي در يك مستطيل ظاهر مي شوند. با بردن موس به سمت 

  	فلش ها و رها كردن آن، نوار ابزار اصلي در آن سمت قرار مي گيرد.

  

 : جابجايي نوار ابزار اصلي در محيط نرم افزار ساليدورك 1تصوير شماره 
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ت و بسياري از دستورات نيز در قالب نوار ابزار اصلي عدد اس اي نرم افزار بسيار بيشتر از يكنوارهاي ابزار ه البته تعداد

)Command manager ،گنجانده نمي شود. با كليك راست روي هر قست نوار ابزار اصلي يا هر يك از نوار ابزارهاي ديگر (

  ده مي شود. پنجره اي باز مي شود كه نوار ابزارهاي مختلف در آن دي

با كليك روي هر يك از نام هاي موجود در اين ليست، نوار ابزار مختص آن باز مي شود. البته تمامي اين دستورات در بخش 

وار ابزار ن ،مختلف قابل دستيابي اند اما اين نوار ابزار جهت افزايش سرعت كار با نرم افزار بكار مي آيد. در ابتداي اين ليست

موجود است. با زدن يا برداشتن  Use large buttons with textو در زير آن گزينه  Command managerاصلي با نام 

نوار ابزار اصلي غيب و ظاهر مي شود و با زدن و برداشتن گزينه دوم، حالت نمايش دستورات به بزرگ و  ،اول ك باكسچ

  كوچك تغيير خواهد كرد.
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  دوم بخش – ساليدورك تنظيمات – دومدرس 

 در درس گذشته در خصوص نوار ابزار اصلي ساليدورك و نحوه ايجاد، حذف و يا جابجايي نوار ابزار ها توضيح داده شد.

گفته شد كه با كليك راست روي يكي از نوار ابزار ها امكان ايجاد نوار ابزار هاي ديگر وجود دارد. از پركاربرد ترين  همچنين

 شد اشاره كه همانگونه. نمود اشاره		 Reference Geometryو  standard viewsميتوان به نوار ابزار  ،اين نوار ابزار ها

 يجادا با اما. است دستيابي قابل ها فرمان نوار و ميانبر هاي كليد اصلي، ابزار نوار طريق از ابزارها نوار اين در موجود دستورات

كاربران حرفه اي و باالتر از متوسط امكان پذير است.  براي ساليدورك افزار نرم با كار سرعت افزايش كمكي، ابزارهاي نوار اين

دستورات مربوط به نوار ابزارها و ميانبر ها بصورت  Customizeدر منوي اصلي، و ورود به قسمت  Toolsبا كليك بر روي تب 

نوار ابزارهاي مختلف، اندازه آيكن ها و اندازه فونت دستورات قابل  Tool barsكامل تر در اختيار كاربر قرار مي گيرد. در تب 

تعيين است. تب هاي ديگر اين قسمت امكانات بيشمار ديگري براي سفارشي سازي آپشن ها در اختيار قرار مي دهد. در اين 

ورات و بسياري امكانات ديگر تب ها ميتوان دستورات هر نوار ابزار، نمايش قسمت هاي اصلي و تب ها، كليد هاي ميانبر دست

  	را تعريف و به دلخواه تغيير داد.

  

 Customize: سفارشي سازي نوار ابزار ها از طريق  2تصوير شماره 
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كه مربوط به كليد  Keyboardدر اين بخش همانگونه كه مالحظه مي شود، پيش فرض هايي وجود دارد. براي مثال در قسمت 

كار را ذخيره مي كند. بسياري از اين كليد هاي  Ctrl+Sصورت پيش فرض زدن كليد هاي هاي ميانبر دستورات مي شود، ب

  ميانبر بصورت پيش فرض بگونه اي در نظر گرفته شده اند كه با نرم افزار هاي ديگر مشابه باشند. 

و حتي نرم افزار هاي و ... كه در نرم افزار هاي ديگر  Open, Undo, Print, Copy, Paste, Newكليد هايي براي دستورات 

عمومي به همين صورت تعيين شده اند. براي ايجاد كليد هاي ميانبر جديد كافي است تا با كليك كردن روي مستطيل روبرويي 

دستور، كليد يا مجموعه كليد هاي مورد نظر را وارد كنيد. در صورتي كه آن كليد يا كليد ها قبال استفاده شده باشند، پيغامي 

به نمايش در مي آيد. بهتر است كه كليد هاي پيش فرض را تغيير ندهيد و براي ايجاد ميانبر هاي جديد، از كليد  براي اخطار

  ها و تركيب هاي كليدي جديد استفاده كنيد.
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  سيستم تنظيمات – ساليدورك تنظيمات –سوم درس 
طي دو جلسه گذشته در خصوص نحوه تنظيم، ايجاد و جابجايي نوار ابزار هاي مختلف توضيح داده شد. همچنين نحوه تغيير 

نوار ابزارها و تعريف كليد هاي ميانبر گفته شد. در اين جلسه در خصوص تنظيمات كلي سيستم توضيح داده مي شود. در 

سيستم استاندارد مورد نظر توسط نرم افزار پرسيده مي شود. اما بسياري از  زمان اجراي نرم افزار براي بار اول واحد ها و

 Optionsاز تب اصلي، گزينه  Toolsتنظيمات ديگر الزم است بيان شود. براي تنظيمات كلي نرم افزار با كليك روي پنجره 

) خود داراي دو تب اصلي است. System optionsقرار گرفته انتخاب مي شود. پنجره باز شده ( Customizeكه دقيقا زير 

مربوط به تنظيمات همان قسمت  Document Propertiesتنظيمات كلي سيستم و تب دوم  System Optionsتب اول 

است و تنها براي قطعه، اسمبلي يا فايل موجود اعمال مي شود. در تب اول كه مربوط به تنظيمات سيستم است، آپشن هاي 

مربوط به محيط اسكچ دو  Drawingمربوط به تنظيمات كلي سيستم، قسمت  Generalمت بسياري قابل تعيين است. قس

بسياري از گزينه ها، ممكن است نمايش اسكچ كامل تر شود  كليك بر روي چك باكسبعدي است. توجه داشته باشيد كه با 

خود مطمئن نيستيد،  اما به همان اندازه شلوغ تر مي شود. از سوي ديگر در صورتي كه از قابليت هاي سخت افزاري سيستم

است بصورت حاالت ساده تر و با  Display styleتوصيه مي كنيم تا جاي ممكن نحوه نمايش جزئيات را كه بخشي از آن در 

  	جزئيات كمتر انتخاب كنيد.

  

 System Options: تنظيمات سيستم از طريق  3تصوير شماره 
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  ها واحد – ساليدورك تنظيمات – چهارمرس د	

واحد هاي متفاوتي اتخاذ شوند. البته بصورت كلي واحد در طراحي بسياري از قطعات و تجهيزات ممكن است نياز باشد تا 

) است. واحد طراحي در زمان اجراي برنامه براي اولين بار مشخص MM,G,Sطراحي در سيستم متريك ميليمتر، گرم، ثانيه (

ز دو طريق ) اقدام صورت پذيرد. اDocument Propertiesمي شود. براي تغيير موقت اين واحد ها، بايد در تنظيمات پوشه (

 Document propertiesوارد تب  Optionsو قسمت  Toolsي به واحدها وجود دارد. روش اول از مسير تب بامكان دستيا

مي شويم. در روش دوم كه روش ميانبر است از طريق بخش پايين سمت راست پنجره نرم افزار انجام مي  Unitsو وارد بخش 

است) زده و با  MMGSحد هاي انتخابي را (در سيستم ميليمتر، گرم، ثانيه پذيرد. بدين صورت كه فلش كناري مخفف وا

  	.شويم مي اصلي پنجره وارد … Edit Document Unitsكليك روي 

  

 : نحوه دسترسي به تنظيمات واحد ها بصورت ميانبر 4تصوير شماره 
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  پيش فرض وجود دارد.پس از ورود به بخش تنظيم واحد ها، همانگونه كه مالحظه مي گردد چهار واحد 

 متر، كيلوگرم، ثانيه MKS  

 سانتيمتر،گرم، ثانيه CGS 

 ميليمتر، گرم، ثانيه MMGS 

 اينچ، پوند، ثانيه IPS 

هم براي ايجاد واحد هاي انتخابي وجود دارد. با زدن اين گزينه در هر بخش بايد واحد مورد نظر  Customهمچنين گزينه 

را بزنيد. همانطور كه گفته شد اين تغييرات تنها در همين فايل اعمال مي شود و ساير  okخود را انتخاب و در نهايت كليد 

 فايل ها با واحد هاي پيش فرض باز مي شوند.

  

 نحوه تنظيم واحد ها در نرم افزار:  5تصوير شماره 
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  موس و ها پرش – ساليدورك تنظيمات – پنجم درس 

) موجب Snapفراواني براي ايجاد اسكچ ها مي نمايد. پرش ها (در نرم افزار ساليدورك كمك  Snapيا همان  تنظيمات پرش ها

مي شود زماني كه به نقاط خاص و يا زواياي خاص نزديك مي شويد، جهت سهولت كشيدن اسكچ، نشانگر موس به آن زاويه 

 Sketchشويد و روي قسمت  Optionsوارد  Toolsيا نقطه پرش كند. براي تنظيمات پرش بايد از طريق تب  – 

Relations/Snap  كليك كنيد. سه گزينه اول مربوط به فعال سازي اسنپ مي شود. پس از فعالسازي اسنپ، تنظيمات

ابتدا و انتهاي پاره خط / مركز كمان / وسط خط / چهار نقطه  بود. اين پرش ها در نقاطي مانند مختلف آن قابل انجام خواهد

موازي و عمود بر يك پاره خط / افقي و عمودي / زواياي تعريف شده در  يو در زاويه ها، محيط دايره / تقاطع / نقطه مماس

درجه، در هنگام ترسيم خطوط در محيط  45 (Snap Angle)براي مثال با تعيين زاويه پرش  .) خواهد بودAngleبخش زاويه (

  درجه، نشانگر موس پرش مي كند و ثابت مي ماند. 45اسكچ، با نزديك شدن به مضارب 

  

 : نحوه دسترسي به تنظيمات پرش ها 6تصوير شماره 

اسكچ بصورت يك صفحه شطرنجي در مي آيد. اين صفحه شطرنجي مانند كاغذ  طمحي Gridهمچنين با زدن تيك گزينه 

  .شد خواهد اسكچ كشيدن 	جي نقشه كشي، موجب ايجاد سهولت درنشطر
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عكس نرم افزار هايي مانند اتوكد است. يعني با غلتاندن  در محيط ساليدورك بصورت پيش فرض ارتباط زوم و اسكرول موس

 Viewانجام مي شود. براي برعكس كردن اين روند كافي است به بخش  Zoom Outاسكرول موس به جلو، زوم به بيرون 

  را بزنيد. Reverse mouse wheel directionرفته و روي گزينه 

  

 : نحوه تغيير جهت اسكرول موس 7تصوير شماره 
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  كلي تنظيمات – ساليدورك تنظيمات – ششمدرس 

نحوه جديدي براي ورود به تنظيمات را آموزش مي دهيم. براي دسترسي به بخش تنظيمات از نوار اصلي،  Optionsدر بخش 

و تنظيمات عمومي مي شويد. در  Optionsروي آخرين آيكون سمت راست كليك كنيد. با اين روش مستقيما وارد بخش 

) گزينه اول براي لود آخرين فايل باز مانده در نرم افزار قبل از بستن است. با فعال كردن Generalبخش تنظيمات عمومي (

اين گزينه، هر بار كه نرم افزار ساليدورك را باز مي كنيد، آخرين فايل قبل از بستن آن مجدد باز مي شود. البته فعال كردن 

) مربوط به نمايش قسمت Input dimension valueاين گزينه موجب سنگين شدن ساليدورك مي شود. گزينه بعدي (

Modify  در اسكچ است. گزينهSingle command per pick  ابزار اندازه گذاري را پس از هر استفاده پاك مي كند. ساير

  د :نرا انجام مي ده وارد ذيلماين گزينه ها 

Use shaded face highlighting: صفحه انتخاب شده را بصورت خودكار رنگي مي كند  

Use system separator for dimensions:  بصورت پيش فرض براي مميز استفاده مي كند "."از عالمت  

Use English language menus: ان بدر صورتي كه در هنگام نصب برنامه محل پيش فرض را بغير از كشور هاي انگليسي ز

  انتخاب كنيد، با استفاده از اين گزينه، زبان برنامه انگليسي مي شود.

Use English language feature and file names: مانند گزينه قبل براي استفاده از فايل هاي به زبان انگليسي  

Enable Confirmation Corner:  (لغو) در گوشه سمت راست صفحه براي تأييد هر عمليات، عالمت تيك (تأييد) و ضربدر

  نمايش داده مي شود.

Auto‐show Property Manager:  در هنگام انتخاب اندازه ها، اسكچ ها و ...، پنجرهProperty manager  بصورت

  خودكار باز مي شود.

Auto‐size property Manager when panels are split:  تنظيم خودكار اندازهProperty manager  

Enable Feature Xpert:  در هنگام اديت قطعات در اسمبلي ها، بصورت خودكار آنها را فيكس مي كند تا عمليات ويرايش

  با سهولت انجام شود.
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Enable Freeze bar:  در هنگام مدلسازي اين امكان را به شما مي دهد كه بعضي عمليات را غير قابل تغيير تعريف كنيد تا

براي بازسازي آن ويژگي يخ زده (غير قابل تغيير) عمليات و پروسس توسط پردازنده مركزي  در هنگام تغيير ساير ويژگي ها،

) افزايش مي دهد ولي ممكن است در بازسازي مدل، Rebuildانجام نشود. برداشتن تيك اين گزينه سرعت بازسازي مدل را (

  ته به مدل تغيير نكنند.مشكالت بوجود آمده نمايش داده نشود يا بعضي از ويژگي هاي متغير و وابس

When rebuild error occurs: ) در هنگام بازسازي مدلRebuild( داريد انتخاب سه خطا، بروز صورت در و:  

 Stop: عمليات را متوقف مي كند تا خطا رفع شود 

 Continue: بدون در نظر گرفتن خطا عمليات را ادامه مي دهد 

 Prompt:  عمليات پرسش مي شودبراي ادامه يا توقف   

Show latest news feeds in task pane:  آخرين آپديت ها را نمايش مي دهد. در صورتي كه از نرم افزار غير اصلي

 استفاده مي كنيد و بخش بروز رساني را غير فعال كرده ايد، اين گزينه نيز مفيد نخواهد بود.

Enable sounds for SOLIDWORKS events: ظيم صدا و اعالن هاي مختلف براي تمامي هشدارها، تغييرات و امكان تن

  ساير رخداد ها در نرم افزار ساليدوركز
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  Drawing تنظيمات – ساليدورك تنظيمات – هفتمدرس 

مي پردازيم. تنظيمات قابل انجام در اين  Drawingدر ادامه توضيح بخش تنظيمات ساليدورك به تنظيمات عمومي بخش 

  بخش در ادامه توضيح داده مي شود.

Eliminate duplicate model dimensions on insert: .اندازه هاي كپي شده در بخش نقشه كشي وارد نمي شوند  

Eliminate duplicate model notes on insert: وارد نمي شوند. نوشته ها و توضيحات كپي شده در بخش نقشه كشي  

Mark all part/assembly dimension for  import  into drawings by default:  تمامي اندازه هايي كه در بخش

  طراحي قطعه يا اسمبلي ايجاد كرده ايد، بصورت پيش فرض در بخش نقشه كشي وارد مي شوند.

Automatically scale new drawing views: ماهاي مختلف قطعه يا اسمبلي را با توجه به بصورت خودكار مقياس ن

  مقياس كاغذ و اندازه هاي خود قطعه انتخاب مي نمايد.

Enable symbol when adding new revision: .در هنگام ايجاد ويرايش جديد، امكان اضافه كردن اشكال وجود دارد  

Display new detail circles as circles: .نمايش نماي جزء بصورت پيش فرض با دايره مشخص مي شود  

Select hidden entities: .امكان انتخاب و حذف خط نديد وجود دارد  

Disable note/dimension inference:  زماني كه فعال نباشد، در هنگام ايجاد اندازه جديد و يا توضيحات، خط فرضي

  مودي مشخص مي شود.براي مشخص نمودن هم راستايي افقي يا ع

Disable note merging when dragging: .در هنگام جابجايي توضيحات يا اعداد، از ادغام شدن آنها جلو گيري مي كند  

Print out‐of‐sync water mark:  در زمان نمايش يا چاپ يك نقشه، در صورتي كه يكي از نما ها با قطعه يا اسمبلي هم

  	آن با مستطيل خط نديد نمايش داده مي شود.خواني نداشته باشد، دور 
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Show reference geometry names in drawings در زماني كه يك مبدأ در بخش نقشه كشي آورده مي شود، نام  :

.آن نيز بصورت خودكار مشخص مي گردد  

 

Automatically hide components on view creation:  در نقشه هاي اسمبلي بصورت خودكار قطعاتي را كه قابل

رويت نيست نمايش نمي دهد. در صورتي كه تيك اين گزينه برداشته شود، خطوط اصلي قطعات ديگر با خط نديد نشان داده 

  مي شود.

Display sketch arc center points: .مركز كمان ها نمايش داده مي شود  

Display sketch entity points: .نقاط ابتدا و انتهاي پاره خط ها نمايش داده مي شود  

Display sketch hatch behind geometry: .محل برخورد سطوح از پشت هاشور نيز نشان داده مي شود  

Display sketch pictures on sheet behind geometry:  عكس هاي وارد شده در بخش اسكچ را در صفحه مبدأ نمايش

  مي دهد.

Print break lines in broken view: .خطوط شكسته در نماي شكست را هنگام چاپ در نظر مي گيرد  

Align breaks with parent view for projected view:  نماي گرفته شده از يك نماي شكست را با آن نماي شكست

  همسان مي كند (خطوط شكست در هر دو در يك راستا نشان داده مي شود)
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Reduce spacing when dimensions are deleted or edited (add or change tolerance, text, etc.):  پس از

  ويرايش يا پاك كردن يك اندازه در محيط نقشه كشي، بصورت خودكار فاصله اندازه ها كاهش مي يابد.

Detail view scaling: ء. اين عدد در هر صورت در محيط نقشه تعيين يك عدد بصورت پيش فرض براي بزرگنمايي نماي جز

  كشي قابل ويرايش خواهد بود.

Keyboard movement increment: ) مقدار پيش فرض فواصلStep كه توسط كليد هاي جهت صفحه كليد تعيين مي (

  شود.
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  نمايش تنظيمات		–		تنظيمات ساليدوركز	آموزش –		هشتمدرس 

 

 حاالت نمايش در ساليدورك:  8تصوير شماره 

  تنظيمات قابل انجام در اين بخش در ادامه توضيح داده مي شود.

Display Style:  نحوه نمايش احجام هندسي در محيط ساليدورك است. اين نحوه نمايش به پنج صورت قابل تنظيم خواهد

  بود.

 Wire Frame:  ترين نرم افزار هاي طراحي مكانيكي سه بعدي، بدين صورت ساده ترين نحوه نمايش كه در ابتدايي

بوده است. در اين نحوه نمايش تمامي خطوط محيطي قطعه بصورت يك خط مشخص مي شوند. اين نحوه نمايش 

كمترين ميزان مصرف حافظه دستگاه و پردازش تصوير را نياز دارد اما تشخيص و درك كامل قطعه به سختي صورت 

  .خواهد پذيرفت

 Hidden Lines Visible  :در اين حالت خط هاي نديد قطعه بصورت خط چين نمايش داده مي شود 

 Hidden Lines Removed: در اين حالت خط هاي نديد قطعه نمايش داده نمي شوند. 

 Shaded with Edges:  در اين وضعيت نمايش كه واضح ترين نوع نمايش است، تمامي سطوح و خطوط قابل رويت

داده مي شود. در اين نوع و نوع بعدي نمايش تمامي ابعاد قطعه به وضوح و سهولت قابل تشخيص خواهد بود نمايش 

 .ي را موجب مي گرددپردازشگر دستگاه و كارت گرافيك اما بيشترين مصرف حافظه و

 Shaded:  اين وضعيت نمايش ذف مي گردند. حدر اين وضعيت تنها سطوح قابل رويت نمايش داده مي شود و خطوط

 .نزديك ترين حالت به واقعيت است
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Tangent Edges: گزينه هاي مربوط به نمايش خطوط مماس 

Edge quality for wireframe and hidden views: كيفيت خطوط محيطي در حالت هاي نمايش خطي  

Edge quality for shaded edge views: كيفيت خطوط محيطي در حالت هاي نمايش سطحي  

Area Hatch / Fill:  تعيين هاشور پيش فرض مقاطع در اين بخش انجام مي شود. نوع هاشور (ساده و يا با توجه به ساختار

  ) در اين قسمت تعيين مي گردد.Angle) و زاويه آن (Scaleمواد مختلف) و بزرگنمايي (

Colors:  تنظيمات مربوط به رنگ بخش هاي مختلف را مي توان تعيين نمود. روي اين قسمت كليك در اين قسمت تمامي

  كنيد.

) تعيين رنگ تمامي بخش Color scheme settingsدر قسمت اول طرح كلي نمايش قابل تعيين است. در قسمت زيرين آن (

بط بين خطوط، اندازه ها، پس زمينه نقشه، ها امكان پذير خواهد بود. سايه ها و تنظيمات رنگ هاي پس زمينه، خطوط و روا

  خطا هاي موجود، نوشته ها و ... در اين قسمت تعيين مي شود.

  در قسمت پايين آن تنظيمات مربوط به رنگ سطوح پيش فرض قطعات و رنگ پس زمينه و تنظيمات محيط قابل انجام است.
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  اسكچ تنظيمات – ساليدورك تنظيمات –نهم درس 

  به تنظيمات اسكچ مي پردازيم. درساين  رد

Auto‐rotate view normal to sketch plane on sketch creation:  با انتخاب يك صفحه و ورود به اسكچ، بصورت

  خودكار نماي ديد را به نماي عمود بر صفحه تغيير مي دهد.

Use fully defined sketches: براي هر عمليات Features  الزم است تا اسكچ مقيد شود. اين كار براي موجب افزايش

  زمان طراحي مي شود و در بسياري از مواقع بخصوص ايجاد طرح هاي مفهومي ضرورتي ندارد.

Display arc center points in part/assembly sketches:  مركز كمان ها را در طراحي قطعات و اسمبلي نمايش مي

  دهد.

Display entity points in part/assembly sketches:  نقاط انتهايي و تقاطع خطوط را در محيط قطعه و اسمبلي نمايش

  مي دهد.

Prompt to close sketch:  در هنگام خروج از اسكچ يا اجراي دستورات مربوط به حجم، سؤال مي پرسد كه آيا مايل به

  بستن اسكچ بصورت خودكار هستيد؟

Create sketch on new part: ) در هنگام ورود به قسمت طراحي قطعهPart.بصورت خودكار وارد بخش اسكچ مي شود (  

Override dimensions on drag/move:  در هنگام جابجايي يك اسكچ نا مقيد، در صورتي كه تيك اين گزينه را بزنيد

  اندازه ها تغيير مي كنند. پيشنهاد مي شود از اين گزينه استفاده نكنيد.

Display plane when shaded:  در هنگام استفاده از حالت گرافيكيShaded  ياShaded with edges  كه حالت هاي

  تند، زماني كه يك اسكچ را ميخواهيد ويرايش كنيد، صفحه مورد نظر نمايش داده مي شود.نمايش واقعي تر هس

Enable spline tangency and curvature handles:  نوار ابزار كنترلSpline .ها را در هنگام اديت آنها نشان مي دهد  

Show curvature comb bounding curve:  قوس هاي ايجاد كننده يكSpline .را نشان مي دهد  
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Enable on screen numeric input on entity creation:  اين گزينه، در هنگام ايجاد اسكچ  عال كردن چك باكسفبا

 Createها، امكان وارد كردن اندازه وجود خواهد داشت. در صورتي كه اين گزينه فعال شود، امكان فعال كردن گزينه

dimension only when value is entered  نيز وجود دارد. در صورت فعال كردن اين گزينه، تنها در زماني كه اندازه هاي

  مربوط به اسكچ وارد شود، امكان ايجاد اسكچ وجود خواهد داشت.
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  نمايش و انتخابتنظيمات 		–		تنظيمات ساليدورك		–	دهمدرس 

  ) مي پردازيم.Display/selectionبه تنظيمات بخش نمايش و انتخاب ( درسدر ادامه بخش تنظيمات، اين 

Default bulk selection method:  نحوه انتخاب اجزاء، در اين بخش قابل تعيين است. گزينهLasso  براي انتخاب بصورت

دهد تا با نگه داشتن كليك چپ موس، عمل  براي انتخاب بصورت جعبه ايست. اين گزينه به شما امكان مي Boxآزاد و گزينه 

انجام دهيد. در طورتي كه مستطيل انتخابي از چپ به راست كشيده شود، تنها اجزائي كه كامال داخل مستطيل  انتخاب را

قرار گرفته باشند و در صورتي كه مستطيل از راست به چپ كشيده شود، تمام اجزائي كه حتي بخشي از آنها داخل مستطيل 

  قرار گرفته باشد، انتخاب مي شوند.

Hidden edges displayed as:  نحوه نمايش خطوط نامرئي در حالتHidden  lines visible  كه دو حالتsolid  خط)

  (خط چين) است. اين نحوه نمايش در تمامي بخش ها (اسمبلي، قطعه و نقشه) اعمال مي شود. Dashedكامل) و 

Selection of hidden edges:  امكان انتخاب خطوط نامرئي در حالت هاي نمايش مختلف قابل تعيين است. گزينه اول اين

) به شما Shaded) و گزينه دوم اين امكان را در حالت نمايش حجمي (Wire frameامكان را در حالت هاي نمايش خطي (

  مي دهد.

Part/Assembly edge display:  را در بخش طراحي قطعه و اسمبلي تعيين در اين بخش مي توان نمايش خطوط مماس

  كرد. گزينه اول نمايش بصورت خط، گزينه دوم نمايش بصورت نقطه چين و گزينه سوم براي عدم نمايش است.

Edge display in shaded with edges mode: ) نمايش لبه قطعات در حالت نمايش حجمي با لبه هاShaded with 

edges(  

Assembly transparency for in context edit:  اين گزينه براي كنترل شفافيت قطعات ديگر در هنگام ويرايش يك

  قطعه در محيط اسمبلي است.

Anti‐aliasing:  اين گزينه براي نمايش لبه هاي دندانه دار بصورت ماليم است و باعث مي شود كه نمايش قطعه به حالت

  واقعي شبيه تر باشد.
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Highlight all edges of features selected in graphics view:  تمامي لبه هاي يك ويژگي را در هنگام انتخاب آن

  ويژگي پررنگ مي كند.

Dynamic highlight from graphics view:  هنگام حركت نشانگر موس به سمت يك لبه، خط، ويژگي و ... بصورت خودكار

  آن لبه را پر رنگ مي نمايد.

Enable selection through transparency:  در زمان تغيير حالت نمايش يك قطعه به حالت شفاف، امكان انتخاب از

  داخل وجود دارد.

Display dimensions flat to screen:  اندازه ها عمود بر زاويه نمايش نشان داده مي شوند. در صورت عدم انتخاب اين

   وند.گزينه، اندازه ها عمود بر صفحه اسكچ نشان داده مي ش

  

 : حالت نمايش اندازه هاي بصورت عمود بر زاويه نمايش 9تصوير شماره 
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 : حالت نمايش اندازه هاي بصورت عمود بر صفحه اسكچ 10تصوير شماره 

Projection type for four view viewport :استانتخاب سيستم چهار نماي اصلي در اين حالت قابل تعيين      

 First Angle :  آمريكايي) جلو / چپ / باال / تريمتريك(سيستم    

 Third Angle : (سيستم آلماني) جلو / راست / باال / تريمتريك 
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  )Performance(يستمسعملكرد  تنظيمات – ساليدورك تنظيمات –يازدهم  درس

  به تنظيمات عملكرد سيستم مي پردازيم. درساين  رد

Verification on rebuild: ) ميزان خطاها را در هنگام بازسازي مدلRebuild كنترل مي كند. در صورتي كه تيك اين (

  گزينه نخورده باشد، با تغيير ويژگي ها يا اسكچ ها زمان كمتري براي باز سازي مدل نياز خواهد بود.

Ignore  self‐intersection  check  for  some  sheet metal  features:  براي برخي ويژگي هاي قسمت ورق كاري

)Sheet metal.پيغام هاي اخطار را ناديده مي گيرد (  

Transparency:  ميزان كيفيت نمايش قطعات را در زماني كه شفاف مي شوند تعيين مي كند. قطعات در دو حالت شفاف مي

قطعات شفاف مي شوند و زماني كه بصورت دستي  شوند. زماني كه در محيط اسمبلي يك قطعه را ويرايش مي كنيد، ساير

  يك قطعه را به حالت شفاف مي بريد.

		Curvature generation:  كيفيت نمايش منحني ها در محيط ساليدورك را تعيين مي كند. الزم به ذكر است در حالت

قطعات كمتر خواهد بود اما حافظه  ايجاد اسمبلي هاي بزرگ، اين گزينه غير فعال است. در گزينه اول كيفيت نمايش انحناي

  موقت دستگاه كمتر اشغال مي شود. گزينه دوم برعكس اين حالت است.

Level of detail:  نمايش جزئيات قطعه در هنگامDynamic view  (چرخش زاويه مدل) از مرحله خاموش تا بيشترين

  جزئيات كه منجر به كمترين سرعت مي شود.

Automatically load components lightweight:  در زمان لود كردن يك اسمبلي، تمام قطعات و زير مجموعه هاي آنها

  را بصورت سبك بارگذاري مي كند.

Always resolve subassemblies:  تغييرات اعمال شده در زير مجموعه هاي يك اسمبلي اعمال و محاسبات هندسي

  مورد نياز مجددا حل مي شود.

Check out‐of‐date lightweight components:  قطعات با ورژن پايين تر نرم افزار را چك كرده و در صورت لزوم به

  بروز رساني، نسبت به آن اقدام مي شود.
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Rebuild assembly on load: روز رساني تغييرات انجامسازي و بگام لود يك فايل اسمبلي براي بازعملكرد نرم افزار در هن 

) سؤال Rebuildروز رساني و بازسازي (براي ب Promptشده روي زير مجموعه ها در اين بخش مشخص مي شود. در حالت 

  اين عمليات بصورت خودكار انجام مي شود. Automaticپرسيده مي شود. در حالت 

Mate animation speed: ه جابجايي داشته باشند. اين در زمان تعيين قيدها در محيط اسمبلي، ممكن است قطعات نياز ب

  گزينه سرعت جابجايي قطعات و تغيير مكان هندسي آنها را كه بصورت يك انيميشن است، تعيين مي كند.

Smart Mate sensitivity:  در زماني كه از قيدهاي هوشمند استفاده مي شود، سرعت نمايش انيميشن تغيير مكان هندسي

  قطعات را تعيين مي نمايد.

Purge cached configuration data:  هر زمان كه فايل را ذخيره مي كنيد، بصورت خودكار اطالعات بخش كانفيگوريشن

  را پاكسازي مي كند.

Update mass properties while saving document:  اطالعات مربوط به جرم قطعات و اسمبلي ها را در هنگام ذخيره

  فايل بصورت خودكار بروز رساني مي كند.

Use shaded preview:  پيش نمايشي حجمي از دستورات مورد نظر نشان مي دهد. اين پيش نمايش براي درك صحيح

  تغييرات اعمال شده توسط دستورات ضروري مي باشد.

  

 : پيش نمايش دستورات 11تصوير شماره 
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  اسمبلي تنظيمات – ساليدورك تنظيمات – دوازدهمدرس 

  به تنظيمات بخش اسمبلي مي پردازيم. درساين  در 

Move components by dragging) امكان جابجايي قطعات در محيط اسمبلي با كشيدن آنها :Drag.ميسر مي گردد (  

Prompt before changing mate alignments on editشود كه منجر به  : زماني كه در محيط اسمبلي قيدي تعريف

خطا گردد و در صورتي كه اين خطا با برعكس شدن جهت قيد رفع شود، براي تغيير جهت قيد سؤال پرسيده مي شود. در 

  غير اين صورت، خودكار جهت قيد عوض مي شود.

Save new components to external files در فايل : در صورتي كه تيك اين گزينه زده شود، با ايجاد يك قطعه جديد

  اسمبلي، پرسيده مي شود كه فايل قطعه بصورت يك فايل خارجي ذخيره شود.

Update model graphics when saving files اطالعات موجود در درخت طراحي و اطالعات قطعات را با هر بار ذخيره :

  فايل بروز رساني مي كند.

Use Large Assembly Mode to improve performance whenever working with an assembly containing 

more than this number of components : 

در اين قسمت تعداد قطعاتي حداقل براي تغيير به بخش اسمبلي بزرگ تعيين مي گردد. اين حالت معموال براي كاربران عادي 

د قطعات تشكيل دهنده يك اسمبلي، تعداد و يا حتي بسياري از شركت ها و كارخانجات پيش نمي آيد اما بدليل اينكه تعدا

عمليات خودكار و جزئيات نمايش تأثير مستقيم در استفاده از حافظه موقت دستگاه و پردازنده مركزي و گرافيكي دارد، اين 

رد اتعداد را بايد با توجه به مشخصات سخت افزاري كامپيوتر خودتان تعيين كنيد. در صورتي كه تيك اين گزينه زده نشود، و

  بخش اسمبلي هاي بزرگ نشده و ساير گزينه ها نيز در دسترس نخواهد بود.

When Large Assembly Mode is active در زمان فعال بودن حالت اسمبلي بزرگ، گزينه هاي زير در دسترس خواهد :

  بود:

Do not save auto recover info.حالت ذخيره خودكار فايل را غير فعال مي نمايد :  
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Hide all planes, axes, sketches, curves, annotations, etc. بصورت خودكار و پيش فرض تمامي صفحه هاي تعريف :

گزينه  Viewشده، اسكچ ها، محور ها، منحني ها، عالمت ها و ... را حذف مي كند. براي نمايش آنها الزم است تا از پنجره 

  هاي مورد نظر خود را انتخاب كنيد.

Do not display edges in shaded mode زماني كه حالت نمايش بصورت پيش فرض روي گزينه :Shaded with edges 

تغيير مي كند. براي بازگشت به حالت نمايش حجمي با نمايش  Shaded without edgesباشد، بصورت خودكار به حالت 

  اقدام كرد. Viewلبه ها، بايد از طريق ابزار 

Do not rebuild when switching to assembly window زماني كه يك زير مجموعه از اسمبلي را در حالت اسمبلي :

بزرگ ويرايش مي كنيد و به محيط اسمبلي بزرگ بر مي گرديد، سوال بازسازي اسمبلي پرسيده نمي شود. حتي در صورتي 

سازي نمي خاب كرده باشيد، اسمبلي بازرا انت Yes to rebuildو  Don't show againكه براي اسمبلي هاي كوچك گزينه 

دن روي اين عالمت، كر كليك باشود. در اين حالت در كنار عالمت بازسازي يك عالمت تعجب زرد به نمايش در مي آيد. 

  اسمبلي بروز رساني مي شود.
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  رفرنس ها و محل فايل ها تنظيمات – ساليدورك تنظيمات – سيزدهمدرس 

به تنظيمات سه بخش رفرنس هاي خارجي، قالب ها پيش فرض و محل فايل  درسدر ادامه توضيح تنظيمات ساليدورك، اين 

  ها مي پردازيم.

Open referenced documents with read‐only access تمامي قالب هاي پيش فرض به صورت غير قابل ويرايش باز :

  مي گردند.

Don’t prompt to save read‐only referenced documents (discard changes) زماني كه يك فايل مدار بسته يا :

  آن بصورت خودكار اقدامي توسط نرم افزار صورت نمي گيرد. "غير قابل ويرايش"ذخيره شود، براي ذخيره فايل هاي 

Allow multiple contexts for parts when editing in assembly از رفرنس هاي يك فايل در بيش : امكان استفاده

  از يك اسمبلي ممكن خواهد شد.

Search file locations for external references به نرم افزار ساليدورك اين اجازه را مي دهد كه در محل قرار گيري :

  كند. فايلي كه داراي رفرنس هاي خارجي است، براي پيدا كردن رفرنس ها (در صورت تغيير نام و ...) جستجو

Update out‐of‐date linked design tables to اين گزينه تعيين مي كند كه مقادير يا پارامترهاي طراحي يا جداول :

  طراحي يك مدل در صورتي كه به روز نباشند به چه صورت بروز گردد.

Automatically generate names for referenced geometry شود صفحات، محورها، : در زماني كه اين گزينه انتخاب

  و ساير مراجع هندسي به صورت خودكار توسط نرم افزار، نام گذاري مي گردد.

Update component names when documents are replaced زماني كه نام پوشه هاي محتوي فايل تغيير مي :

 Dialog boxينه را خاموش كنيد كه از كنند، بصورت خودكار نام قطعات را به روز رساني مي كند. تنها زماني تيك اين گز

  براي تعيين نام قطعات استفاده مي كنيد.

Do not create references external to the model در صورتي كه تيك اين گزينه را بزنيد، رفرنس هاي خارج از مدل :

  ايجاد نمي شوند.
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Show "x" in feature tree for broken external referencesي كه يك رفرنس خارج از مدل از بين مي رود و : زمان

  آن را نمايش مي دهد. Xيا ديگر براي نرم افزار قابل پيدا كردن نيست، با عالمت 

Default Templates Options در اين قسمت قالب هاي پيش فرض محيط هاي مختلف را مي توان تعيين كرد. زماني كه :

  هر محيط و ايجاد محيط جديد، از آن قالب استفاده مي شود.قالب پيش فرض تعيين شد، پس از ورود به 

File Locations Options .محل هاي جستجوي خودكار نرم افزار براي قالب هاي پيش فرض در اين قسمت تعيين مي شود :

را كه ر داريد. چپيشنهاد ميكنيم كه اين تغييرات را تنها در صورتي اعمال كنيد كه اطالعات كاملي از نحوه عملكرد نرم افزا

اين محل هاي جستجو بصورت پيش فرض تعيين شده اند و با تغيير نا آگاهانه آن ممكن است بخش هايي از نرم افزار عملكرد 

  صحيح خود را از دست دهند.
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 Featuresمديريت  تنظيمات – ساليدورك تنظيمات –م چهاردهدرس 

  ، مي پردازيم.Featureبه تنظيمات بخش مديريت  درساين  در

 بخش Feature Manager  

Scroll selected item into viewطراحي در  ت: بخش درخFeature manager  بصورت خودكار با غلطك موس عكس

 العمل نشان مي دهد تا اجزاي مختلف درخت طراحي نمايش داده شود.

Name feature on creation اين گزينه، پس از ايجاد هر ويژگي، بايد نام آن مشخص  چك باكس عال كردنف: در صورت

  شود.

Arrow key navigation ،در زماني كه اين گزينه فعال باشد، در هنگام حركت نشانگر موس در داخل بخش درخت طراحي :

  امكان پذير خواهد بود. Navigationاستفاده از كليد هاي 

Dynamic highlightدرخت طراحي انتخاب مي شود، در صفحه نمايش بصورت هاي اليت شده  : زماني كه يك ويژگي در

  مشخص مي گردد.

Use transparent fly out Feature Manager  in parts/assemblies زماني كه تيك اين گزينه زده شود، درخت :

بصورت شفاف طراحي كمكي (درخت طراحي كه در با عالمت + در باالي سمت چپ قسمت نمايش اصلي مشخص شده است) 

 به نمايش در خواهد آمد كه باعث ديد بيشتر مي گردد.
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 : درخت طراحي كمكي در حالت شفاف 12تصوير شماره 

	  

  

 : درخت طراحي كمكي در حالت غير شفاف 13تصوير شماره 
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Hide/Show Tree Itemsوند.: در اين قسمت مي توان مشخص كرد كه چه بخش هايي در درخت طراحي نمايش داده ش  

Automatic.در صورتي نمايش داده مي شود كه ويژگي تعريف شده باشد :  

Hide: .هرگز نمايش داده نمي شود  

Show.هميشه نمايش داده مي شود :  
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ورق كاري خشب  

Soildworks Sheet Metal 

 شركت آراكو
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  محيط ورق كاريمعرفي  – اول درس
با وجود اينكه ساليدورك (ساليدوركز) تنها يك محيط مشخص براي ساخت قطعات مجزا و يكپارچه دارد، در همين محيط 

)، ورق كاري Surface Modelingمنوهاي مختلفي براي مدلسازي در دسترس است. منو هايي براي مدل سازي سطح ( ،ساده

)Sheet Metal طراحي تأسيسات ،()Routing) تجهيزات برق و الكترونيك ،(Electrical) قالب سازي ،(Molding كه (

 وجهت بايد. است يا شيت متال كاري ورق ها، منو اين ترين پركاربرد از يكي. دهند مي قرار 		امكانات جديدي در اختيار كاربر

ت منوهاي جانبي داشته ) ممكن است تفاوت هاي جزئي با دستوراFeatures( ساليدورك مدلسازي اصلي دستورات كه داشت

بتوان از منظر يك مدل  Features درسباشند. همچنين در نتايج طراحي مدل و نقشه نهايي، ممكن است كه با دستورات 

ساده به نتيجه مشابهي دست يافت، اما توجه به اين نكته ضروري است كه ساليدورك تنها يك نرم افزار مدلسازي نيست. 

راي ب بلكه اين نرم افزار در برخي مواقع پروسه توليد را نيز شبيه سازي مي كند و محاسبات مربوط به آن را انجام مي دهد.

ورق كاري ساليدورك، مي توان از پنجره مخصوص به آن استفاده كرد. كافيست بر روي نوار  درستورات سهولت كار با دس

را انتخاب كنيد. براي سهولت در پيدا  Sheet Metalابزار اصلي برنامه كليك راست كرده و از بين گزينه هاي باز شده، گزينه 

ها به ترتيب حروف الفبا مرتب شده اند. همانگونه كه مشاهده مي كنيد، كردن پنجره ها و ميانبر هاي مورد نياز، اين جعبه ابزار

  جعبه ابزار هايي براي دسترسي راحت تر به منوهاي ذكر شده وجود دارد كه در زمان مناسب به توضيح آنها خواهيم پرداخت.

  
  Sheet Metal: جعبه ابزار (پنجره كمكي) براي دسترسي راحت تر به دستورات  1تصوير شماره 
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  بيس فلنج – دوم درس
در درس گذشته توضيحاتي راجع به ورق كاري در ساليدورك ارائه شد. با آنكه تمامي دستورات گفته شده تا كنون براي ايجاد 

حجم و طراحي سه بعدي قطعه و دستوراتي كه در دوره هاي پيشرفته براي ورق كاري، طراحي سطح و ... وجود دارد، در واقع 

دارند، اما تفاوت هايي نيز بين اين دستورات وجود دارد. براي قدم اول، به اولين در يك محيط است و شباهت بسياري به هم 

ورق كاري مي پردازيم. اين دستور براي ايجاد يك صفحه مسطح از ورق با ضخامت قابل تعيين  درسو ساده ترين دستور 

اسكچ بايد بسته باشد).  درساين است. مانند دستور اكترود باس، ابتدا در يك صفحه اسكچ مورد نظر را مي كشيم(براي 

 Property در. كنيم مي انتخاب		را كه آيكون آن به اين شكل است  Base Flange/Tabسپس از نوار ابزار ورق كاري 

Manager  ويژگي هاي اصلي ورقكاري تعيين مي شود. ويژگي هايي مانند ضخامت ورق، شعاع خم و ضريب خم تعيين مي

شوند. در اينجا اين توضيح است كه نرم افزار ساليدورك در بسياري از مدلسازي ها نه تنها يك نرم افزار مدلسازي صرف، 

ازي در آن، بسيار شبيه به واقعيت است. لذا بعد از تعيين ضخامت بلكه يك مشاور براي طراح بوده و داده هاي الزم براي مدلس

ورق، همانگونه كه ورقي با ضخامت متغير در واقعيت وجود ندارد، امكان تغيير ضخامت نيز در مدل وجود نخواهد داشت. البته 

ر در مواردي كه براي ايجاد مدل بدست آمده را تغيير داد اما اين كا Featuresمي توان با استفاده از دستورات اصلي تب 

  خارج مي شود.  (به استثناي چند دستور خاص)حجم باشد توصيه نمي شود. چون قطعه در واقعيت از حالت ورق كاري

  
  اري: پارامترهاي مربوط به قطعه ورق ك 2تصوير شماره 
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‐Baseو ويژگي دوم با نام  Sheet Metalپس از آن در درخت طراحي ساليدورك دو ويژگي ايجاد مي شود. ويژگي اول با نام 

Flange  كه در قسمتSheet Metal  امكان تنظيم موارد اصلي ورق كاري وجود دارد و قسمت ديگر براي تعريف و تغيير

  دستور ايجاد حجم است.

	  

  طراحي درخت در شده ايجاد هاي ويژگي:  3 شماره تصوير	
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  بخش دوم –بيس فلنج  – سوم درس
توضيحات كاملتري در خصوص  رسددر ادامه آموزش هاي پيشرفته ساليدوركز (ساليدورك) مربوط به ورق كاري، در اين 

ارائه مي شود. همانطور كه در درس گذشته اشاره شد، در دستورات  Base Flange/Tabايجاد ورق با استفاده از دستور 

مربوط به ورق كاري ساليدورك امكان ساخت قطعه نيز بصورت خودكار توسط نرم افزار طبق كد هاي مبتني بر اصول و قواعد 

وجود  Base Flangeورق كاري محاسبه و بررسي گرفته مي شود. بر اساس اين اصول امكان ايجاد يك لوله توسط دستور 

ندارد. در اينجا ذكر نكته اي حائز اهميت است كه بر اساس اين اصول چنانچه اسكچ اوليه براي ايجاد دستور مذكور يك اسكچ 

را اجرا  Boss extrudeبسته باشد، با اجراي دستور، ضخامت ورق به آن افزوده مي شود و شما در واقع مشابه دستوري مانند 

  كرده ايد.

  

  در حالت اسكچ بسته Base Flange: ايجاد قطعه ورق كاري با استفاده از  4شماره تصوير 

 آن بر را مبنا فرض پيش بصورت ساليدورك افزار نرم شود، ايجاد باز اسكچ يك با		 Base Flangeاما در صورتي كه دستور 

 مشابه دستوري آن، طول در حجمي ايجاد با واقع در و است كاري ورق قطعه يك عرضي پروفيل باز اسكچ اين كه گذارد مي

را اجرا مي كند. با اين تفاوت كه بصورت خودكار شعاع خم پروسه  Thin Featuresمنتها در حالت  Boss Extrude دستور با

  ورق كاري بايد تعريف شود. 
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شعاع خم  Base Flangeر گوشه هاي تيز قابل تعريف و ايجاد بود اما با دستو Boss Extrude – Thin Featuresدر دستور 

نميتواند صفر باشد. نكته ديگر اينكه شعاع خم كمترين شعاع ورق كاري است. يعني قسمت داخلي خم با شعاع تعيين شده 

  ايجاد مي شود و شعاع خم قسمت خارجي قطعه ورق كاري با توجه به ضخامت تعيين شده براي ورق مشخص مي شود.

  

  	در حالت اسكچ باز Base Flange از استفاده با كاري ورق قطعه ايجاد:  5 شماره تصوير	

مشخص است، در اين حالت عالوه بر طول پروفيل، ضخامت ورق و شعاع خم بايد تعيين  2همانگونه كه در تصوير شماره 

  شوند.
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  Loft Bend - چهارم درس
در ساليدورك توضيح داده شد. گفته شد كه در محيط  Sheet Metalدر دروس گذشته در خصوص مباني ورق كاري و محيط 

ورق كاري چه محدوديت هايي وجود دارد و يكي از بزرگترين اين محدوديت ها كه در واقع منتج از تشابه آن با محيط كارگاه 

ل يك لوله و محدوديت ها ابزار توليد است، ايجاد پروفيل هاي بسته است. در محيط ورق كاري ساليدورك، امكان ايجاد مد

يا قوطي وجود ندارد چراكه در دنياي واقعي نيز اين مقاطع با استفاده از روش هاي ديگري توليد مي شوند. البته توليد لوله با 

استفاده از ورق مرسوم است. بدين صورت كه با استفاده از روش هاي مرسوم غلتك زدن، ابدا ورق به يك كمان شبيه به دايره 

البته اين كمان هميشه داراي يك درز باز است كه تا اين مرحله در محيط ورق كاري نيز امكان شبيه  كامل تبديل مي شود.

سازي وجود دارد. مرحله بعد از آن در واقعيت جوش اين درز لوله است. اما در هر صورت اين كار در محيط ورق كاري 

محيط ورق كاري را توضيح دهيم. با اين مقدمه حتما  در Loftساليدورك امكان پذير نيست. اين مقدمه الزم بود تا دستور 

در محيط ورق كاري با چه محدوديت هايي نسبت به محيط معمولي مدلسازي  Loftمتوجه شده ايد كه براي اجراي دستور 

  مواجه هستيد. بعضي از اين محدوديت ها شامل اين موارد است :

  .باشند باز همگي بايد شده ايجاد هاي اسكچ 			-1

  .باشد داشته وجود بايد الفت براي اسكچ دو تنها 			-2

  ندارد. وجود راهنما منحني از استفاده يا تعريف امكان 				-3

  باشند. Fillet داراي بايد شده تعريف هاي اسكچ در ها گوشه همه و باشد داشته وجود نميتواند تيز لبه 			-4

در محيط ورق كاري، محدوديت  Loftايجاد حجم با استفاده از دستور  درسدر ورژن هاي قديمي ساليدوركز، نرم افزار در 

هاي كمتري داشت. اما در ورژن هاي جديد اين محدوديت ها باعث شده كه نتيجه كار طراحي، در محيط كارگاه قابليت ساخت 

  	ارائه خواهد شد. Sheet Metalمحيط  Loftآينده مطالب بيشتري راجع به دستور  درس هاي بهتري داشته باشد. در 
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		در محيط ورق كاري ساليدورك Loft: ايجاد قطعه ورق كاري با استفاده از دستور  6تصوير شماره  	
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  بخش دوم - Loft Bend - پنجم درس

در محيط ساليدورك  Loftگذشته توضيحات ابتدايي در خصوص ايجاد مدل اوليه ورق كاري با استفاده از دستور  درسدر 

ارائه شد. ارائه آن مطالب براي تفهيم محدوديت هاي محيط ورق كاري ساليدوركز الزم بود. در اين درس بصورت دقيق تر به 

در محيط ورق كاري ساليدوركز، تنها نياز  Loftاين قسمت مي پردازيم. همان گونه كه پيش تر ذكر شد، براي اجراي دستور 

 Loftلبته اين دو اسكچ الزم نيست حتما در دو صفحه موازي ايجاد شوند. پس از ايجاد اسكچ ها، دستور به دو اسكچ داريد. ا

  است كه هر يك را بصورت جداگانه توضيح مي دهيم : درسرا اجرا مي كنيم. اين دستور شامل چند 

صورت خودكار پيش بيني ها و ): با توجه به نحوه توليد قطعه، نرم افزار بManufacturing Methodنحوه توليد ( -1

) و Bentمحاسباتي انجام مي دهد تا مدل نهايي تا حد ممكن مشابه قطعه واقعي باشد. براي نحوه توليد دو گزينه خم كاري (

) وجود دارد. همانگونه كه مشخص است تفاوت اين دو گزينه در نحوه توليد مي باشد. در صورتي كه Formedفرم دهي (

تخاب شود، نرم افزار بصورت خودكار حجم مورد نظر را با استفاده از تعداد قابل تعييني از خم هاي ساده گزينه خم كاري ان

انتخاب شود، نرم افزار فرض مي كند كه قطعه مورد نظر با استفاده از پروسه  Formedايجاد مي كند. در حالي كه اگر گزينه 

  	گزينه فرم دهي، خطوط خم كاري ناپديد مي شوند. قالب و پرس ايجاد شده است. به همين دليل با انتخاب

  

  	و شيوه ساخت فرم دهي در محيط ورق كاري ساليدورك Loft: ايجاد قطعه ورق كاري با استفاده از دستور  7تصوير شماره 
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  	و روش خم كاري در محيط ورق كاري ساليدورك Loft: ايجاد قطعه با استفاده از دستور  8تصوير شماره 

انتخاب پروفيل ها : همان گونه كه مالحظه مي كنيد، در صورت انتخاب شيوه فرم دهي، تنها الزم است تا پروفيل ها و  -2

ضخامت ورق مشخص شود. اما در حالت خم كاري، ويژگي هاي ديگري نيز بايد تعيين شوند. از آنجايي كه تعداد اين گزينه 

  ر درسي جدا گانه به آنها بپردازيم.ها و تنوع آنها زياد است، الزم مي بينيم تا د
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  سوم بخش -  Loft Bend - ششم درس

گفته مي شود. در درس هاي گذشته در  رسددر اين  ،در ورقكاري ساليدورك Loftپاياني مطالب مربوط به دستور  خشب

محدوديت هاي دستورات ورقكاري براي ايجاد درك صحيح از نحوه عملكرد اين دستورات مطالبي گفته شد. دو  صخصو

(از طريق فرم دهي يا پرس و از طريق خم كاري) با بيان تفاوت هاي ساختاري  Loftشيوه اصلي ايجاد فرم ورقكاري در دستور 

) به توضيح كاملتر جزئيات اين Bentهاي مختلف حالت خم كاري ( و ظاهري توضيح داده شد. در اين درس با توجه به ويژگي

  دستور مي پردازيم.

  پروفيل ها: مانند حالت فرم دهي، در حالت خم كاري نيز ابتدا بايد دو پروفيل انتخاب شوند. -1

با ايجاد چند  ): از آنجايي كه در اين حالت (شكل دهي از طريق خم كاري) بايدFaceting Optionsمشخصات عمليات(  -2

خم شكلي شبيه به شكل منحني ايجاد نمود، در واقع هر منحني در اين حالت از تعدادي خط و هر سطح منحني از تعدادي 

سطح صاف تشكيل مي شود. لذا شباهت و دقت در عمليات خم كاري با تعيين كردن يكي از مشخصه هاي اصلي زير انجام 

  ندازه گيري و تلرانس هاي قابل قبول براي ايجاد منحني از تعدادي خط است.:مي شود. مشخصه عمليات در واقع شاخص ا

 Chord Tolerance    : محدوده بين قوس و خط خم كاري. هرچه اين عدد كمتر باشد، حجم نهايي به منحني ها

  نزديك تر است

 Number of Bends  :  با افزايش تعداد خم ها بين هر دو خط صاف و منحني مشخص مي شود. طبيعي است كه

 تعداد خطوط، سطح نهايي نرم تر و به منحني نزديكتر خواهد بود

 Segment Length  :  طول خطوط و يا حداكثر عرض يك خم. بديهي است كه با كاهش طول خطوط، منحني روانتر

 خواهد شد

 Segment Angle  : حداكثر زاويه بين دو خط (بسته) در مجموعه پاره خط هاي تشكيل دهنده منحني 
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  خم 3) و تعداد Number of Bends: ايجاد قطعه با تعيين تعداد خم ها ( 9تصوير شماره 

	  

	  

  خم 10) و تعداد Number of Bends: ايجاد قطعه با تعيين تعداد خم ها ( 10تصوير شماره 

	  

مشخصات عمليات تعيين نموديم، وارد  درس): در اين قسمت مقدار مشخصه اي را كه در Facet Valueمقدار عمليات ( -3

بيانگر حالتي است كه خمكاري تا لبه هاي تيز پيش روي داشته باشد يا نه. چنانچه  Refer to end pointمي كنيم. قسمت 

تيك اين قسمت را بزنيد، با بريدن قسمت هاي انتهايي ورق، لبه هاي تيز بوجود مي آيد اما اگر تيك اين گزينه برداشته شود، 

  لبه ها گرد مي شوند.
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است (ضخامت ورق، حداقل شعاع  Base Flangeساير مشخصات و ويژگي ها، به مانند ويژگي هاي بيان شده در دستور  -4

		) و نيازي به توضيح آنها نيست.Kخم، فاكتور 	

  

  

  Refer To End Point: شكل بدست آمده بدون گزينه  11تصوير شماره 

	  

	  

  .كنيد دقت تيز هاي لبه به – Refer To End Point: شكل بدست آمده با گزينه  12تصوير شماره 
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  بخش اول - ايجاد لبه  - هفتم درس
در ورق كاري ارائه شد. در اين جلسه و جلسات آينده از آموزش  loftدر درس هاي گذشته مباحث مفصلي راجع به دستور 

ار ابز نوار در		يا ايجاد لبه پرداخته مي شود. دستور ايجاد لبه با آيكون  Edge Flangeهاي پيشرفته ساليدورك به دستور 

ورق كاري مشخص است. الزم به ذكر است كه دستورات اصلي ايجاد حجم در قسمت ورق كاري ساليدورك همان دو دستوري 

تور و ساير دستورات محيط ورق ) و براي اجراي اين دسBase Flange / Lofted Bentبودند كه تا كنون توضيح داده شد (

 Edgeي از قطعه ورق كاري توسط يكي از آن دو دستور ايجاد شود. براي ايجاد لبه، پس از اجراي دستور درسكاري، ابتدا بايد 

Flange  ،روي لبه مورد نظر كليك كنيد. در اين قسمت بصورت پيش فرض شعاع خمي كه در قسمت اصلي تعيين شده بود

 Use Defaultي شود. چنانچه بخواهيد شعاع خم متفاوتي داشته باشيد، مي توانيد با برداشتن تيك گزينه در نظر گرفته م

Radius :شعاع خم جديد را وارد كنيد. قسمت هاي بعدي در ادامه توضيح داده مي شوند  

 تعيين امكان اما. است درجه 90 شده گرفته آن از لبه كه اي صفحه به نسبت جديد لبه زاويه فرض پيش بصورت:  زاويه 			-1

دارد. همچنين مي توان با انتخاب يك صفحه غير موازي با صفحه مادر،  وجود قسمت اين در آن مادر صفحه با جديد لبه زاويه

  لبه را بدون تعيين زاويه حدودي و تقريب زدن، موازي با آن صفحه ايجاد نمود.

 يم گرفته نظر در اي مبدأ چه از طول اين كه است اين كند مي خطور ذهن به كه اي نكته كار ابتداي همان در:  لبه طول 				-2

را كه با توجه به وجود زاويه خم، اندازه گيري از نقاط مختلف، نتايج مختلفي به همراه دارد. طراحان نرم افزار چ. شود

گيري را در نظر گرفته و گزينه مورد نظر ساليدورك به اين نكات توجه داشته اند و براي راحتي مهندسان، انواع حاالت اندازه 

آن را گنجانده اند. پس از تعيين جهت لبه و نوع ادامه لبه، مرجع اندازه گيري را مي توان تعيين نمود. سه حالت براي مرجع 

  اندازه گيري وجود دارد كه به توضيح آن خواهيم پرداخت:

 فاصله از لبه مجازي (Outer Virtual Sharp) : يك مقدار فرضي است كه از از نقطه تقاطع امتداد دو  اين فاصله

  .لبه بيروني محاسبه مي شود. واضح است كه اين فاصله توسط ابزار عمومي مانند كوليس قابل اندازه گيري نيست

 فاصله قسمت صاف (Inner Virtual Sharp) :  فاصله قسمت صاف لبه كه از انتهاي قوس محاسبه مي شود. اين

يل اينكه نقطه پاياني قوس در واقعيت بصورت يك خط دقيق مشخص نيست، با ابزار عمومي قابل اندازه فاصله نيز بدل

 .گيري بصورت مستقيم نمي باشد
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 فاصله از لبه مماسي (Tangent Bend) :  اين فاصله با استفاده از ابزاري مانند كوليس قابل اندازه گيري است و در

 .ي برابر خواهد بود چراكه امتداد لبه مماس قوس و لبه مجازي يكسان خواهد بوددرجه با فصله از لبه مجاز 90زاويه 

 

  		: ايجاد لبه و گزينه هاي مختلف قابل تعيين براي لبه 13تصوير شماره 
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  بخش دوم - ايجاد لبه		-	هشتم درس

) و بيان كليات دستور به همراه Edge Flangeورق كاري ساليدورك، مربوط به مبحث ايجاد لبه ( درسآموزش هاي پيشين از 

در ادامه مطالب  رسد توضيحاتي در خصوص حالت هاي مختلف و امكاناتي كه اين دستور در اختيار قرار مي دهد بود. اين

ونه . همانگدهاي ديگر اين دستور مي پردازخش ب مربوط به دستور ايجاد لبه در محيط ورق كاري ساليدورك (ساليدوركز) به

بوده كه در آن لبه مورد نظر، شعاع خم و پروفيل خم كاري  Flange Parametersاول  درستوضيح داده شد  كه پيش تر

سوم نيز تعيين اندازه لبه  درسدوم زاويه لبه كه نسبت به صفحه اي كه لبه روي آن قرار دارد سنجيده مي شود.  درسبوده و 

  يز توضيح داده مي شود.چهارم ن درسو مبناي اندازه گيري آن بوده است. اكنون 

) : اين آپشن امكان تعيين وضعيت لبه را فراهم مي كند. همانطور كه توضيح داده شد Flange Position) موقعيت لبه (4

) اندازه لبه را تعيين مي كند و اين اندازه با توجه به مبناي اندازي گيري، Flange Lengthآپشن سوم يا همان طول لبه (

تلفي داشته باشد. موقعيت لبه نيز در واقع محلي را كه لبه از آنجا خم مي شود مشخص مي كند و شامل ميتواند نتايج مخ

  موارد زير است:

 Material Inside   :در اين حالت بيروني ترين سطح لبه مماس با خط لبه انتخابي قرار مي گيرد.   

 

			Material Inside: ايجاد لبه با گزينه  14تصوير شماره  	
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 Material Outside  :در اين حالت سطح داخلي لبه با خط لبه انتخابي در يك راستا قرار مي گيرد.  

 Bend Outside   :در اين حالت آغاز شعاع خم لبه از خط انتخابي خواهد بود.  

 

  		Bend Outside: ايجاد لبه با گزينه  15تصوير شماره 

 گزينه Offset   انتخابي كه اين فاصله مي تواند به بيرون يا به داخل باشد. همچنين براي تعيين فاصله لبه از خط

گزينه هايي براي انتخاب اين فاصله مانند آپشن هاي دستور اكسترود وجود دارد (تا نقطه، تا صفحه، با فاصله از يك 

  	صفحه)

 

  		Offset: ايجاد لبه با استفاده از گزينه  16تصوير شماره 


