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خصوصي و سازماني شركت آراكو و به منظور مطالعه  اين جزوه مخصوص دانشجويان دوره هاي
  و به يادآوري مطالب كلي مي باشد.

  

  شركت آراكو 

  هاي : درسآموزش هاي سازماني و خصوصي نرم افزار ساليد وركز در 

، تحليل تنش Configuration، پيكر بندي  Sheet Metal(مقدماتي، متوسطه، ورقكاري
Simulation  شبيه سازي سياالتي ،Flow worksرندرينگ، پايپينگ ، Routing and 

Piping( 

 انجام كليه پروژه هاي مدلسازي سه بعدي و نقشه كشي صنعتي

 انجام كليه پروژه هاي مهندسي معكوس و طراحي صنعتي

  طراحي و مدلسازي پايپينگ در نرم افزار ساليدوركز

  شبيه سازي سياالتي و انتقال حرارت

 اتيكتحليل تنش و سيموليشن است

  رندرينگ صنعتي و تبليغاتي از محصوالت

  

  02166129745  -  02166561974شماره تماس :  

  09124780268شماره تماس مستقيم (محمد قربانعلي بيك) :  

  09358322301شماره تماس مستقيم (حسين قربانعلي بيك) :  
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  اولدرس 
توضيحات كاملي در خصوص نحوه ايجاد قالب هاي آماده در نرم افزار ساليدوركز داده شد. اكنون الزم  يشينپزوات جدر 

) اختصاص CADح در خصوص آموزش فرمت هاي استاندارد مدلسازي به كمك كامپيوتر (را به توضي ين بخش رااميدانيم 

دهيم. در ابتدا الزم است بدانيم كه چرا هر نرم افزار مانند ساليدورك، كتيا، اينونتور و ... از يك فرمت پيش فرض استفاده 

ز كد هاي برنامه نويسي است، و قطعا كدها، مي كند؟ جواب اين سؤال ساده است. از آنجايي كه هر نرم افزار مجموعه اي ا

روش ها و استراتژي هر شركت براي ايجاد يك نرم افزار طراحي سه بعدي با ساير شركت ها متفاوت است، پس طبيعي است 

كه هر شركت براي كاهش حجم فايل هاي طراحي از كد هاي مخصوص به خود و در نتيجه از فرمت ذخيره مخصوص به خود 

كند. اما اگر به تبادل اطالعات بين نرم افزار هاي مختلف نياز داشتيم بايد چه كنيم؟ اين سؤالي است كه از زمان  استفاده مي

ايجاد شد و به سرعت راه حلي براي آن به وجود آمد. اين راه حل تعريف فرمت   CAD,CAM,CAEظهور نرم افزار هاي مختلف 

اين فرمت ها بايد بگونه اي تعريف شوند كه در اكثر نرم افزار هاي طراحي  هاي استاندارد ذخيره فايل هاي سه بعدي هستند.

  .و شبيه سازي قابل ذخيره و باز شدن بوده و در واقع از زبان مشتركي برخوردار باشند

 

 CADفرمت هاي كلي نرم افزارهاي :  1تصوير شماره     

زار فيكي از مثال هاي كاربردي در زمينه استفاده از فرمت هاي استاندارد، مدلسازي و تحليل يك قطعه است. چنانچه با نرم ا

هاي شبيه سازي مانند آباكوس و انسيس كار كرده باشيد، حتما متوجه شده ايد كه مدلسازي با اين نرم افزار ها بسيار 
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 نرم در ابتدا تحليل، و طراحي هاي افزار نرم متخصصان و اي حرفه كاربران از بسياري لذا. بود خواهد برزمان و 		محدودتر

تبديل و در نرم  IGSا پروسه مدل سازي را انجام داده، سپس مدل را به فرمت هايي مانند كتي يا ساليدوركز مانند افزاري

  .) تحليل آن را انجام مي دهندAbaqusافزاري مانند آباكوس (

مثال ديگر در اين زمينه مي تواند مربوط به شركت هاي بزرگ مهندسي، طراحي وساخت باشد. در شركت هايي مانند زيمنس 

يك كه طراح و سازنده انواع توربين هاي گازي، ژنراتور ها، توربين هاي بادي و ... هستند، مسلما بخش هاي و جنرال الكتر

طراحي و تحليل از هم تفكيك شده و هر يك بصورت تخصصي وظيفه مشخص شده را انجام مي دهند. ممكن است در اين 

ري ديگر استفاده شود. از آنجايي كه اين بخش ها بايد در شركت ها براي طراحي از يك نرم افزار و براي تحليل از نرم افزا

ارتباط تنگاتنگ با يكديگر باشند، قطعا نياز به زباني مشترك دارند تا پروسه طراحي و توسعه محصول، با سرعتي بيشتر طي 

  .شود. در درس هاي بعدي در خصوص اين فرمت ها و ويژگي هاي آنها توضيحات بيشتري داده خواهد شد
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  ACIS ‐ SAT فرمت ومد رسد

، CAD ،CAMمي باشد. اين فرمت در نرم افزارهاي مهندسي  ACISيكي از بهترين و رايج ترين فرمت هاي سه بعدي، فرمت 

CAE  و نيز نرم افزارهاي گرافيگي مورد استفاده قرار مي گيرد. فايلهاي داراي فرمتACIS  پسوند هاي متنوعي دارند. از بين

  اشاره كرد.  SAT ،SABاين پسوند ها مي توان به 

بدليل قدمت و گستره فراوان كاربري، قابليت استفاده در نرم افزارهايي مانند ساليدورك (ساليدوركز)،  ACISفرمت سه بعدي 

يكي از مهمترين ويژگي هاي اين فرمت، عدم نياز به تبديل مجدد در نرم  كتيا، اتوكد، تري دي مكس، راينو و ... را دارد.

به عنوان يكي از اولين گزينه ها، در  ACISسه بعدي است. با توجه به داليل ذكر شده، فرمت سه بعدي  افزارهاي مدلسازي

تبديل فايلهاي سه بعدي از نرم افزاري مانند ساليدوركس و كتيا به اتوكد و اينونتور استفاده شده و در اكثر موارد بدين بروز 

  مشكل خاص، تبديل فايل صورت مي پذيرد.

  

 CADردبان فايلهاي ن:  2تصوير شماره 
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 ‐	IGES				IGS فرمت -		ومسرس د

در مطلب گذشته توضيحات كلي در خصوص فرمت هاي مختلف ذخيره و بازخواني فايل هاي سه بعدي و لزوم اين كار گفته 

كه مخفف  IGESيا  IGSهاي استاندارد فايل هاي سه بعدي را بررسي مي كنيم. فرمت  شد. در اين نوشته يكي از اولين فرمت

Initial Graphics Exchange Specification  است، يك روش ذخيره فايل هاي سه بعدي برداري مي باشد كه بر اساس

كه در   Integrated  Computer Aided Manufacturing   ICAM يكي از پروژه هاي توليد يكپارچه به كمك كامپيوتر 

ميالدي،  1980تعريف شده بود، توسعه يافت. سپس در سال United States Air Force   (USAF)		نيروي هوايي اياالت متحده

اين پروژه توسط مؤسسه ملي استاندارد ايالت متحده بهينه سازي و بصورت يك فرمت استاندارد بر اساس قوائدي تعريف 

واحد هاي طراحي و تحليل به راحتي مي توانند با يكديگر تبادل اطالعات داشته  IGSفاده از فرمت شده بوجود آمد. با است

پشتيباني مي كنند. همچنين نرم افزارهايي مانند  IGSباشند. تقريبا تمامي نرم افزار هاي مدلسازي سه بعدي از فرمت 

Abaqus  مي كنندكه مخصوص تحليل داده ها هستند هم از اين فرمت پشتيباني.  

 Computerعالوه بر آن اين فرمت براي استفاده در پروسه ساخت و در واقع ساخت به كمك كامپيوتر  Aided 

Manufacturing‐CAM  نيز كاربرد دارد. زماني كه صنايع پيشرو در جهان براي بهبود دقت در ساخت تجهيزات به سمت

د و پس از آن براي افزايش سرعت و پر كردن خالء حركت كردن Numerically Controlled‐NCماشين هاي كنترل عددي 

 Computer Numerically Controlled‐CNCبين طراحي و توليد، به سمت ماشين هاي كنترل عددي توسط كامپيوتر 

ن يرفتند، اين فرمت هاي سه بعدي از الزمه هاي برقراري ارتباط بين زبان نرم افزار مدلسازي و زبان نرم افزار اپراتوري ماش

  .به خوبي اين ارتباط را برقرار كرده است IGSبوده است كه فرمت  CNCهاي 
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  .كه المان هاي تشكيل دهنده آن مشخص شده است IGS: نمايش يك قطعه با فرمت   3تصوير شماره 

تشكيل شده است كه هر ماتريس مشخصات يك بردار را بيان مي كند. اين اطالعات  ASCIIنوع از ماتريس هايي از  IGSفرمت 

در كنار هم مشخصات سطوح و در مرحله بعد، مشخصات قطعه و حتي يك اسمبلي را تعيين مي كنند كه اين يكي از مزاياي 

يك اسمبلي را در ساليدوركز طراحي كنيد و نسبت به ساير فرمت ها مي باشد. براي مثال اگر  IGSبسيار حائز اهميت فرمت 

فايل اسمبلي را ذخيره كنيد، نه تنها آن مجموعه، كه قطعات و اجزاء تشكيل دنده آن نيز در نرم افزار ديگر قابل  IGSبا فرمت 

    .تفكيك و بصورت مجزا به نمايش در خواهند آمد
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  IGSبراي يك طراحي تحت فرمت  ASCII: ماتريس  4تصوير شماره 
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  STL فرمت -		هارمچرس د
مي پردازيم. اين فرمت  STL Stereo Lithography، در اين نوشتار به توضيح فرم IGSپس از توضيح در خصوص فرمت 

 Prototypingكه يك شركت آمريكايي فعال در زمينه طراحي و ساخت تجهيزات نمونه سازي و  3D‐Systemsتوسط شركت 

) و برقراري ارتباط با ماشين هايي از جمله پرينتر هاي Rapid Prototypingو براي مدل سازي سريع ( 1986است، در سال 

تا حدودي  STL) طراحي شده. فرمت Direct Digital Manufacturingسه بعدي و تكنولوژي توليد مستقيم ديجيتال (

تنها حاوي اطالعات سطح  STLاست و از بردارهايي پيوسته ايجاد مي شود. با اين تفاوت كه فرمت  IGSمشابه فرمت 

)Surface است. از اين نظر اين فرمت ذخيره مدل هاي سه بعدي، هيچ اطالعاتي در خصوص رنگ، مواد و مشخصات فيزيكي (

كه با نرم افزارهايي مانند ساليدوركز يا كتيا ايجاد  CADقطعه در اختيار كاربر قرار نخواهد داد. اين در حالي است كه يك مدل 

ول هندسي و نه خطوط به هم پيوسته تعريف شده اند. همچنين در فرمت هاي شده، سطوح و منحني ها بصورت يك فرم

استاندارد اين نرم افزارها، قطعه عالوه بر مشخصات هندسي سطح، مي تواند داراي جنس با ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي، 

  .رنگ، پروسه تعريف پروسه ساخت و ... باشد

  
  	CADبا مدل  STL: تفاوت ساختاري فرمت   5 تصوير شماره
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تشكيل شده و شامل سطوحي متشكل از مثلث هايي با قائده درست راست و  ASCIIنيز از ماتريس هاي نوع  STLفرمت 

سيستم مختصاتي دكارتي است. از اين فرمت براي فايل هاي ابر نقاط (اسكن سه بعدي) نيز استفاده مي شود. در نرم افزار 

ست. اين نكته را هم در نظر داشته باشيد كه فايل هاي اسمبلي در صورتي ا STLراحت تر از  IGSساليدوركز كار كردن با فرمت 

ذخيره شوند، بصورت قطعات جدا از هم ذخيره شده و از كارايي كمتري برخوردار هستند. اما چنانچه يك  STLكه با فرمت 

با باز كردن همان يك ذخيره شود، كل قطعات مجموعه در يك فايل وجود خواهد داشت و  IGSمجموعه مونتاژي با فرمت 

فايل، ميتوان ساير قطعات را نيز بصورت جدا باز، ذخيره و يا تغيير داد. اين نكته حائز اهميت است كه در هيچ يك از دو فرمت 

  	.) ارتباط بين اجزاء مشخص نمي شودSTLو IGSگفته شده (

	  

		 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

  

	  



÷÷ 

 
 

  )CAD افزارهاي نرمذخيرهفرمتوركز (ساليدآموزش
 شركت آراكو

 3واحد  – 192پالك   -خيابان ميرخاني نرسيده به ميدان توحيد -خيابان دكتر قريب–انتهاي بلوار كشاورز –آدرس : تهران 
 021-66129745فكس  : تل                                                            021-66561974تلفن : 

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

P a g e  10 

  		STEP	فرمت - نجمپ رسد

به عنوان  1984است. اين فرمت ذخيره در سال  CADيكي ديگر از فرمت هاي رايج ذخيره سه بعدي فايل هاي  STEPفرمت 

 1994ت تا سال تعريف شد اما به دليل پيچيده بودن پروژه، استاندارد هاي الزم و تعريف فرم IGSيك فرمت جانشين براي 

است، بر اساس  Standard for the Exchange of Product model dataكه مخفف  STEPميالدي زمان برد. فرمت 

 2016تعريف شده و همچنان نيز به روز رساني مي شود. آخرين بروز رساني اين فرمت در سال  ISO 10303‐21استاندارد 

  .نمايش داده مي شود p21و . step, .stp, .stpz, .ste.	 	اتفاق افتاده. اين فرمت با پسوند هاي

تنها شامل اطالعات سطح بوده و به همين دليل معموال مشكالتي در گپهاي بين سطوح و از بين رفتن  IGSدر حالي كه فرمت 

يك  كه شامل مدل كامل جامد است، اين نواقص برطرف شده. در صورتي كه STEPبعضي سطوح بوجود خواهد آمد، در فرمت 

ذخيره شود، هنگام بازخواني آن، امكان تحليل و دستيابي به ويژگي هاي ايجاد  STEP فرمت با 		فايل پارت در ساليدوركز

كننده قطعه وجود دارد. البته اين ويژگي ها بر اساس هوش مصنوعي نرم افزار تحليل مي شود و ممكن است با نحوه ايجاد 

اشد. همچنين در صورت استفاده از تحليل ويژگي هاي سازنده قطعه توسط نرم افزار قطعه توسط اپراتور اصلي تفاوت داشته ب

بصورت خودكار، ممكن است بعضي از اين ويژگي ها به درستي شناسايي نشده و يا در ايجاد مدل و سطح قطعه، گپ ها و 

  .ايراداتي به وجود آيد

  
  	)(سمت چپ IGS فرمت با 	(سمت راست) STEP: تفاوت ساختاري فرمت  6تصوير شماره 
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ذخيره كنيد، تك تك اجزاء تشكيل دهنده  STEPهمچنين در صورتي كه يك فايل اسمبلي را در محيط ساليدوركز با فرمت 

اسمبلي، قابل باز شدن بصورت مجزا بوده و مراحل تشخيص ويژگي هاي درخت طراحي را مي توان براي هر يك از قطعات 

نيز ذخيره شوند و در آينده بتوانيد از آنها استفاده كنيد، بايد هر يك  بصورت مجزا طي نمود. البته براي اينكه اجزاء اسمبلي

  	از فايل هاي زير مجموعه را با فرمت خود نرم افزار (در اينجا ساليدورك) ذخيره كنيد.
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  	ي دي اف سه بعديفرمت پ	ششمرس د

آشنا هستيد. اين فرمت براي ذخيره و بازخواني فايل  PDF(Adobe Portable Document Format)حتما با فرمت ذخيره 

طراحي و عرضه شد. . ويژگي  Adobeهاي دو بعدي از جمله متن، گزارش، تصاوير، نقشه و يا تركيبي از اينها توسط شركت 

ار مثبت اين فرمت در ثابت نگه داشتن فونت و ساختار اعداد، حروف، جداول، تصاوير يا ساير كاركترها مي باشد كه در بسي

نتيجه آن در ورژن هاي مختلف نرم افزارها و بدون توجه به سيستم عامل و يا نياز به نرم افزار ايجاد كننده، امكان بازخواني 

ن تجربه موفق و توسعه نرم افزارهاي مدلسازي سه بعدي، اقدام به طراحي و كد پس از اي Adobeآن وجود دارد. شركت 

براي فايل هاي سه بعدي نمود. بسياري از فرمت هاي ذخيره فايل هاي سه بعدي گفته شده تا  PDFنويسي فرمت محبوب 

رگ خود نيازي به هيچ نرم افزار مانند برادر بز 3D‐PDFكنون براي بازخواني نياز به يك نرم افزار تخصصي دارند اما فرمت 

امكان بازيابي آنها وجود دارد. مانند نسل قبل آن كه تنها  PDFتخصصي نداشته و تنها با استفاده از نرم افزارهاي خواندن 

براي نمايش فايل هاي دو بعدي بوده و امكان قفل گذاري روي فايل (جهت محافظت از حق ناشر و حذف امكان چاپ و كپي 

‐3Dا بخشي از فايل) وجود دارد، در فرمت سه بعدي نيز اين امكانات موجود است. امكان تبديل مدل سه بعدي به تمام و ي

PDF  تقريبا در هر نرم افزار مدلسازي فراهم آمده اما خواندن اين فرمت تنها با استفاده از نرم افزارهاي مخصوص خواندن

PDF امكان پذير است.  

 
  		مونه فايل پي دي اف سه بعدين:   7تصوير شماره 
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   CGR format ‐ CATIA Graphical Representation فرمتهفتم درس 

كه مخصوص نرم افزار كتيا مي باشد يكي از فرمت هاي صرفا گرافيكي سه بعدي است. اين فرمت جهت نمايش  CGR فرمت

هندسه كلي شكل مورد استفاده قرار مي گيرد و عموما انجام اديت و تغييرات در آن ناممكن است. فرمت سي جي آر توسط 

  .نرم افزارهايي مانند ساليدوركز و كتيا قابل مشاهده است

صرفا براي مشاهده هندسه مدل سه بعدي مورد استفاده قرار گرفته و به  Catia Graphic نگونه كه بيان گرديد فرمتهما

،  Rhinoبه نرم افزار CGR يكي از روش هاي استخراج هندسه از فايل با فرمت		همين دليل، به صورت كلي حجم كمي دارد.

ت كه با نصب و استفاده از آن مي توان فرم هاي هندسي را از فرمت اس CGR 3D TO RHINO استفاده از نرم افزاري به نام

  .سي جي آر استخراج نمود

شايان ذكر است نحوه ذخيره سازي اطالعات سه بعدي در اين فرمت، با كمك تبديل سطح به مثلث هاي كوچك است. با 

فرمت ذخيره سازي سه بعدي به صورت كلي ، استفاده از اين CGR 	توجه به مشكالت فراوان در استفاده و اديت كردن فرمت

  .توصيه نمي شود

 

 CGRفرمت  شبكه :  8تصوير شماره 
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  و كتيا به اتوكد و تري دي استديو و مدل سه بعدي در ساليدوركز تبديل فرمتهشتم درس 

همواره مشكالتي را ايجاد مي كند، تبديل فايلهاي سه بعدي به 		CAD/CAM		يكي از مواردي كه براي كاربران نرم افزارهاي

يكديگر است. بايد توجه داشت كه اكثر نرم افزارهاي مهندسي مانند، اينونتور، مكانيكال دسكتاپ، كتيا و ساليدوركس از 

تر هاي سه بعدي پرين و ها چاپگر و سي ان سي دستگاههاي و كنند مي پشتيباني		STL		STEP‐STP،		IGES،		فرمت هاي عمومي

  فرمت اصلي را دريافت مي نمايند. 3نيز غالبا يكي از اين 

در عين حال براي تبديل فرمت و فايل و مدل سه بعدي ساليدوركز يا كتيا به نرم افزاري مانند اتوكد، به صورت مستقيم نمي 

الت تبديل فايل ساليدورك به ح اين در روش بهترين. نمود استفاده بعدي سه		DXF		يا و بعدي سه		DWG		توان از فرمت

  .باشد مي اتوكد محيط در آن كردن ايمپورت سپس و		IGS	فرمت

بايد توجه داشت كه نرم افزار اتوكد به صورت مستقيم اين فرمت را باز نمي كند و بايد هنگامي كه پنجره اي جديد باز شده 

نرم  آن را در محيط اتوكد به صورت سه بعدي باز نمود. و انتخاب را		IGES		، فرمت سه بعديImport		است، با استفاده از گزينه

  .باشد مي دارا اتوكد مانند را	IGES	افزار تري دي استديو يا تري دي مكس نيز قابليت ايمپروت كردن فايل هاي فرم

  

 

  ساليدورك ، ساليدوركز : دانلود، آموزش و انجام پروژه مرجعجامعترين 

www.solidworks‐iran.blog.ir 

  

  وبسايت شركت آراكو :

www.araco.ir 

  


