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خصوصی و سازمانی شرکت آراکو و به منظور مطالعه این جزوه مخصوص دانشجویان دوره های 

 و به یادآوری مطالب کلی می باشد.

 

 شرکت آراکو 

  ورکز در بخش های :سازمانی و خصوصی نرم افزار سالیدآموزش های 

، تحلیل تنش Configuration، پیکر بندی  Sheet Metal)مقدماتی، متوسطه، ورقکاری

Simulation  شبیه سازی سیاالتی ،Flow worksرندرینگ، پایپینگ ،  Routing and Piping) 

 انجام کلیه پروژه های مدلسازی سه بعدی و نقشه کشی صنعتی 

 انجام کلیه پروژه های مهندسی معکوس و طراحی صنعتی 

 طراحی و مدلسازی پایپینگ در نرم افزار سالیدورکز 

 شبیه سازی سیاالتی و انتقال حرارت 

  استاتیکتحلیل تنش و سیمولیشن 

  رندرینگ صنعتی و تبلیغاتی از محصوالت 

 

 15626601210شماره تماس مستقیم )محمد قربانعلی بیک( :  

 15390322316شماره تماس مستقیم )حسین قربانعلی بیک( :  

 12611625669  -  12611916566:  دفتر شماره تماس 
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 سالیدورکز اسکچ بخش در ها رنگ مفاهیم اول : رسد

گام به گام نرم افزار سالیدورک به این نکته اشاره می کنیم که هنگام رسم اسکچ در سالیدورک هر یک در بخش اول آموزش 

از ترسیم ها به رنگهای مشخصی در می آیند. این رنگ ها تعاریف مشخصی دارد و عدم توجه به این رنگ ها مشکالتی را در 

 .حین مدلسازی ایجاد می کند

 : رک عبارتند ازرنگهای اصلی اسکچ ها در سالید و

 مفهوم این رنگ مقید نبودن نمایه رسم شده)نقطه، خط، کمان و ...( می باشد.برای مقید کردن نمایه ها باید  : آبی

 .آنها را اندازه گذاری نمود

 مفهوم این رنگ مقید بودن نمایه رسم شده و ثابت بودن مکان آن نسبت به مبدا مختصات می باشد : مشکی. 

 رنگ مغایرت بین قیود و یا ابعاد داده شده است مفهوم این : زرد. 

 توجه به ابعاد و قیود داده شده است امفهوم این رنگ غیر قابل حل بودن شکل ب : قرمز. 

 مفهوم این رنگ رفرنسی است که اکنون وجود ندارد : قهوه ای. 

استفاده از قید فیکس، به رنگ مشکی در باید توجه داشت که اسکچ در حالتی از نظر مهندسی صحیح می باشد که بدون  

  .آمده باشد
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 دوم : مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات درس

مقید کردن اسکچ در سالید ورک به عنوان یک نرم افزار مهندسی بسیار مهم است. در حقیقت اگر اسکچی مقید نباشد بدان 

 .دیده شده و یا قیود هندسی بین خطوط و نقاط و کمانها لحاظ نگردیده است معنا است که برخی از اندازه های مهم در آن

مرکز مختصات در اسکچ کمک شایانی به مقید سازی ترسیم می نماید. استفاده از خطوطی که از مرکز مختصات می گذرند 

شما را از بسیاری اندازه ها بی نیاز می کند. همچنین باید توجه داشت که در صورتیکه ترسیم مورد نظر متقارن است سعی 

رن آن قرار گیرند تا در مراحل بعدی کاربر با راحتی بیشتری از دستورات مختصات و یکی از محور ها در خط تقا مبدأگردد 

تکمیلی استفاده نماید. در تصویر زیر مشخص گردیده که خط افقی که از مبدا می گذرد برای مقید شدن تنها به یه اندازه نیاز 

 .یا قید نیازمند است اندازه 3دارد. این در حالی است که خط افقی مشابهی که از مبدا عبور نمی کند به 
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 سوم: چرا با تغییر اندازه های یک ترسیم در بخش مشخصات، آن ترسیم مقید نمی شود؟ درس

و بکار گیری قیود انجام  smart dimensions نحوه مقید کردن یک نمایه یا ترسیم در محیط سالیدورکز با استفاده از دستور

کاربران به اشتباه در پس از انتخاب نمایه ) نقطه، خط، کمان و ... ( با استفاده از بخش می پذیرد. در این میان بسیاری از 

مشخصات که به صورت پنجره ای در سمت چپ باز می گردد اقدام به اندازه گذاری آن ترسیم و نمایه می کنند که این اندازه 

 .گذاری به هیچ عنوان شکل و ترسیم را مقید نمی کند

  smart دستور کلیه کاربران سالید ورکز توصیه می گردد برای مقید کردن ترسیم خود حتما از به همین دلیل به

dimensions  و قیود استفاده نمایند. 
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 و عملکرد آن در ایجاد زاویه خطوط (For construction) چهارم : خطوط کمکی درس

به خطوطی گفته میشود که در ترسیم نمایی از مدل،  در مبحث نقشه کشی صنعتی اصطالح خطوط ندید )همان خطوط کمکی(

 .به دلیل قرارگیری در بخش پشتی، در تصویر نمایش داده نشود

اما در بخش اسکچ سالیدورک خطوط کمکی به منظور استفاده در اندازه گذاری به خصوص تعیین زوایای خطوط و همچنین 

 .خطوط به عنوان خطوط فرعی اسکچ به نرم افزار معرفی شده است در دستورهایی مانند میرور و پترن به کار می رود. این

درصورتیکه در اسکچ شما خط مرجعی به صورت افقی یا عمودی وجود نداشته باشد، با رسم یک خط کمکی و ایجاد قید افقی 

 .و عمودی در آن، می توان از آن برای تعریف زاویه خط اصلی استفاده نمود
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 Command Manager-ا پنجم : مدیریت نوار ابزار مدیریت فرمان ه درس

به عنوان یکی از قسمت های اصلی رابط کاربری سالیدورک شناخته می  Command manager  نوار ابزار مدیریت فرمانها

 ، فیچرز Sketch -چ شود. این نوار ابزار در حالت عادی در بخش باالیی صفحه قرار دارد و شامل تبهای مختلفی از قبیل اسک

Features   و .. می شود. در بسیاری از موارد کاربران به صورت ناخودآگاه این نوار ابزار را از قسمت باالیی صفحه جدا می

کنند و نوار ابزار به صورت مجزا در صفحه اصلی نمایش داده می شود. برای جا به جا کردن نوار ابزار مدیریت فرمانها، کافیست 

یرونی آن کلیک کنید و دکمه موس را نگه دارید. سپس با نزدیک کردن نوار ابزار مذکور به باال، راست و یا چپ روی بخش ب

 .صفحه، می توانید نوار ابزار را به رابط کاربری بچسبانید
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 ورکهای بین خط و نقطه در اسکچ سالیدششم: قید درس

اندازه گذاری و مقید سازی دو راه اصلی برای ایجاد یک ترسیم یا اسکچ کامل همانگونه که در بخش های پیشین بیان گردید، 

و تعریف شده است. در این میان مقید سازی موردی است که به توضیح بیشتری دارد. به همین منظور در چند مبحث آینده 

را در اسکچ معرفی می کنیم. برای  به نحوه مقید سازی نمایه ها نسبت به هم می پردازیم. در ابتدا قید های بین نقطه و خط

، روی Ctrl نمایش قید های بین نقطه و خط، ابتدا خط )و یا نقطه( را با کلیک موس انتخاب کرده و پس از نگه داشتن دکمه

المان دیگر که در این بخش نقطه می باشد کلیک می کنیم. در این حالت پنجره مشخصات باز می شود و ازبین قیود معرفی 

 .توانید قید مورد نظرخود را انتخاب کنید. کارکرد هریک از قیود بین نقطه و خط به شرح ذیل می باشدشده می 

 

Midpoint : با انتخاب این قید نقطه در مرکز هندسی خط قرار خواهد گرفت 

Coincident :  تالقی()گیرد با انتخاب این قید نقطه در امتداد راستای خط قرار می 

Fix :  این قید، خط و نقطه در محل فعلی خود در صفحه ثابت خواهند شدبا انتخاب 
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 هفتم: قیدهای بین خط و خط در سالیدورک درس

 کلیک ، روی خط بعد Ctrl برای نمایش قیود بین دو خط، ابتدا خط اول را با کلیک موس انتخاب کرده و پس از نگه داشتن دکمه

نید. خاب کانت را نظرخود مورد قید توانید می شده معرفی قیود بین از و شود می باز مشخصات پنجره حالت این در. کنیم می

 .کارکرد هریک از قیود بین دو خط به شرح ذیل می باشد

 

Horizontal: با انتخاب این گزینه هر دو خط به حالت افقی در می آیند 

Vertical :هر دو خط به حالت عمودی در می آیند با انتخاب این گزینه 

Collinear : همراستا می شوند()گیرند با انتخاب این قید، دو خط در راستای هم قرار می 

Perpendicular: در این حالت راستای دو خط انتخاب شده بر هم عمود می شود 

Parallel: با انتخاب این گزینه، دو خط با هم موازی خواهند شد 

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

Fix  :ین قید به منظور ثابت کردن محل هر دو خط در صفحه به کار می رود 
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 هشتم: قیدهای بین دو کمان در سالیدورک درس

، روی کمان Ctrl برای نمایش قیود بین دو کمان، ابتدا کمان اول را با کلیک موس انتخاب کرده و پس از نگه داشتن دکمه

 .اشدب می ذیل شرح به کمان دو بین قیود از هریک کارکرد.  شود می باز مشخصات پنجره حالت این در. کنیم می کلیک بعد 

 

Cordial: با انتخاب این گزینه هر دو قوس بر هم منطبق می شوند 

Tangent :در این حالت دو کمان بر همدیگر مماس خواهند شد 

Concentric :این قید دو کمان را هم مرکز خواهد نمود 

Equal: با هم برابر می گردد در این حالت شعاع دو کمان 
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 نهم: قیدهای بین کمان و خط در سالیدورک درس

 ، رویCtrl برای نمایش قیود بین کمان و خط، ابتدا کمان اول را با کلیک موس انتخاب کرده و پس از نگه داشتن دکمه

 می ذیل شرح به خط و کمان بین قیود از هریک کارکرد شود می باز مشخصات پنجره حالت این در. کنیم می کلیک خط 

 .باشد

 

Tangent:  شد خواهد خط مماسدر این حالت کمان بر 
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 دهم: نحوه رسم و انواع خطوط در اسکچ سالیدورکز درس

مرزهای مدل همانگونه که بیان گردید هدف از ترسیم اسکچ در سالیدورکز ایجاد خطوط و ترسیم هایی است که به عنوان 

می باشد. دستور خط  Line سازی سه بعدی به کار میروند. پر کاربرد ترین دستور در بخش اسکچ دستور رسم خط یا همان

تشکیل شده است. خطوط اصلی به  Centerline مشخص شده و خطوط کمکی یا Line خود از دو بخش خط اصلی که با نام

الیکه خطوط کمکی به عنوان ابزاری جهت مشخص کردن اندازه ها و زوایا به عنوان مرز اسکچ در نظر گرفته می شوند در ح

 کار می رود. همچنین از خطوط کمکی در دستورهایی مانند میرور و پترن نیز استفاده میشود. برای رسم خط روی گزینه

Line   ای نماییم. در انتها نیز بردر نوار ابزار اسکچ کلیک می کنیم و سپس نقطه ابتدایی خط را با کلیک کردن مشخص می

روی محل مورد نظر کلیک می کنیم. باید توجه داشت در حین اجرای این دستور نگه داشتن  ،تعیین موقعیت نقطه نهایی خط

 Smart دکمه سمت چپ موس ضرورتی ندارد. برای مشخص کردن اندازه خط نیز کافی است با استفاده از دستور

dimensions   زه آن را مشخص کنیم. باید توجه داشت برای مشخص کردن زاویه یک خط، حتما نیاز به و انتخاب خط اندا

یک خط اصلی یا کمکی است که زاویه آن قبال مشخص شده باشد یا به صورت افقی یا عمودی ترسیم شده باشد. در این 

ین دو خط مشخص خواهد کلیک بر روی خط اول و سپس خط دوم زاویه ب و Smart dimensions حالت با اجرای دستور

   .شد
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 بخش اول -یازدهم: نحوه رسم مستطیل در اسکچ سالیدورکز  درس

یکی از دستورات پرکاربرد در محیط اسکچ سالیدورک است. با انتخاب این دستور در   Rectangle دستور رسم مستطیل یا

 .زیر مجموعه به نمایش در می آید پنجمحیط اسکچ، 

دوم مربوط به رسم مستطیل های قائم و افقی است. در حالت اول پس از انتخاب دستور، با کلیک بر روی یک حالت اول و 

 .قسمت صفحه، گوشه اول مستطیل انتخاب می شود. سپس یا کلیک دوم گوشه مخالف انتخاب خواهد گردید

ه های آن با کلیک بر روی صفحه در حالت دوم رسم مستطیل، ابتدا مرکز مستطیل انتخاب می شود و سپس یکی از گوش

 .مشخص خواهد گردید

دو با هم مساوی هستند. ه باید توجه داشت که در حالت کلی، اضالع مستطیل به صورت پیش فرض بر هم عمود و دو ب

همچنین در حالت رسم مستطیل از مرکز، قطر های مستطیل مذکور نیز به صوورت پیش فرض و خودکار و با استفاده از خطوط 

 .مکی ترسیم می گرددک
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 بخش دوم -دوازدهم: نحوه رسم مستطیل در اسکچ سالیدورکز  درس

حالت وجود دارد که دو حالت اول و دوم در بخش پیشین  9همانگونه که در جلسه یازدهم بیان شد برای رسم مستطیل 

مربوط به ترسیم مستطیل های زاویه دار حالت های سوم و چهارم رسم مستطیل در محیط اسکچ سالیدورکز  .تشریح گردید

 .است . از آنجا که این مستطیل ها به صورت زاویه دار هستند برای رسم آنها نیاز به سه نقطه می باشد

در این نوع مستطیل های زاویه دار مانند مستطیل های عادی اضالع روبرو با هم برابر و مساوی هستند. برای مقید کردن این 

عالوه بر طول از مبدا، عرض از مبدا یکی از نقاط گوشه یا مرکز و طول اضالع، نیاز به یک زاویه نیز جهت نوع مستطیل ها 

 .مقید سازی الزامی می باشد

دو با هم موازی ه ب سالیدورکز مربوط به رسم متوازی االضالع است که در این حالت اضالع دو rectangle گزینه پنجم دستور

 .خواهند بودهستند اما اضالع عمود ن
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 Slot سیزدهم: نحوه رسم شکل شیار)جای خار( درس

یا همان جای شیار و خار در حقیقت ترکیبی از دو خط موازی)یا دو کمان( و مساوی است که به وسیله دو کمان  Slot دستور

 .مماس به هم متصل شده اند

 کردن مقید برای. است خطی شیار دستور مربوط به رسم حالت مختلف وجود دارد. دو حالت اول این 6برای رسم این دستور 

قید یا اندازه است. شعاع قوس کمان، طول خط مرکزی، زاویه خط مرکزی و طول از مبدا و عرض از مبدا یکی  9 به نیاز شیار

 .از نقاط

یکی از نقاط بر روی مرکز  باید توجه داشت که هریک از این موارد را می توان با یک قید جایگزین نمود. به عنوان مثال اگر

 .مختصات قرار گیرد نیازی به طول از مبدا و عرض از مبدا نخواهد بود
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  Circle  چهاردهم: نحوه رسم دایره در اسکچ سالیدورک درس

 دستور رسم دایره یکی از دستورات اولیه در بخش اسکچ نرم افزار سالیدورکز می باشد. با کمک این دستور به دو حالت

ایره به مختلف می توان دایره رسم نمود. حالت اول مشخص کردن مرکز دایره و یکی از نقاط شعاعی آن و حالت دوم رسم د

 ق اصول هندسه، از هر سه نقطه در صفحه تنها یک دایره می گذرد(کمک سه نقطه)طب

ز مبدا مرکز دایره و شعاع آن. باید مقید کردن دایره در اسکچ به کمک سه اندازه صورت می پذیرد. طول از مبدا و عرض ا

باید بر روی محیط دایره  Smart dimensions توجه داشت که برای اندازه گذاری شعاع دایره، باید پس از انتخاب دستور

کلیک نمود و ددر صورتیکه بخواهید ابتدا بر روی مرکز و سپس محیط دایره کلیک کنید، برای اندازه گذاری به مشکل خواهید 

 .خورد
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 Polygon  پانزدهم: نحوه رسم چند ضلعی در اسکچ سالیدورک درس

به کمک دستور چند ضلعی در بخش اسکچ سالیدورکز می توان چند ضلعی های متساوی االضالع را رسم نمود. تعداد اضالع 

دستور ابتدا باید مرکز چند چند ضلعی را پس از اجرای دستور می توان انتخاب نمود. باید دقت داشت که برای رسم این 

ضلعی را انتخاب نمود و سپس طول ضلع را با کلیک در صفحه مشخص کرد. برای مقید کردن چند ضلعی در اسکچ سالیدورکز، 

اندازه یا قید نیاز است. دو اندازه یا قید مربوط به طول از مبدا و عرض از مبدا چند ضلعی )در صورتیکه مرکز آن بر روی  6به 

قرار گیرد که مانند مرکز مختصات فیکس باشد نیازی به این اندازه نیست(، طول یک ضلع یا شعاع آن و زاویه قرار  نقطه ای

 .گیری چند ضلعی

 

 

 

 

 

 

 



÷÷ 

 
 

 آموزش مقدماتی سالید ورکز )بخش اسکچ(

 شرکت آراکو

 

 126-11625669فکس  : تل                                                            126-11916566تلفن : 

                                 www.araco.ir آدرس سایت :                                        Info@araco.irپست الکترونیک : 
P a g e  17 

 Ellipse  شانزدهم: نحوه رسم بیضی در اسکچ سالیدورک درس 

تور ی را رسم نمود. برای رسم این دسبا استفاده از دستور بیضی در بخش اسکچ سالیدورکز می توان بیضی کامل و بیضی جزئ

ابتدا باید مرکز بیضی را انتخاب نمود و سپس با کلیک کردن در صفحه به ترتیب قطر بزگ و قطر کوچک بیضی را مشخص 

اندازه یا قید نیاز است. دو اندازه یا قید مربوط به طول از مبدا و عرض  9نمود. برای مقید کردن بیضی در اسکچ سالیدورکز، به 

از مبدا بیضی )در صورتیکه مرکز آن بر روی نقطه ای قرار گیرد که مانند مرکز مختصات فیکس باشد نیازی به این اندازه 

نیست(،دو اندازه مربوط به طول قطر بزرگ و طول قطر کوچک بیضی و در نهایت در صورتیکه بیضی افقی یا عمودی نباشد با 

 .یضی مشخص خواهد شداستفاده از دو خط کمکی زاویه قرار گیری ب
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 Fillet  هفدهم: استفاده از دستور فیلت درس

دستور فیلت برای ایجاد قوس و منحنی در لبه های تیز استفاده می شود. با کمک این دستور میتوان محل تقاطع خطوط را با 

توانید نقاط تقاطع یا دو خط متقاطع را استفاده از قوس های مماس بر دو خط، تصحیح کرد. هنگام اجرای دستور فیلت می 

انتخاب نمایید. باید توجه داشته باشید که شعاع قوس مورد نظر را هنگام اجرای دستور انتخاب کنید. یکی از نکات مهم در 

ت لاجرای دستور فیلت این مورد است که قبل از اجرای آن، تا جای ممکن اندازه گذاری خطوط را شروع نکنید. زیرا پس از فی

 .زدن، اندازه خط عموما نیاز به تنظیم مجدد خواهد داشت
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  Chamfer  هجدهم: استفاده از دستور چمفر یا پخ درس

دستور چمفر یا پخ برای ایجاد پخ در لبه های تیز استفاده می شود. با کمک این دستور می توان محل تقاطع خطوط را با 

اجرای این دستور می توانید نقاط تقاطع یا دو خط متقاطع را انتخاب نمایید. برای ایجاد استفاده از چمفر، تصحیح کرد. هنگام 

پخ دو حالت وجود دارد. استفاده از حالت دو طول، که در این حالت زمی توان طول نرمال دو خط ایجاد شده پس از پخ زدن 

 .را مشخص نمود

 .توان زاویه پخ به همراه طول یکی از دو ضلع را مشخص نموددر حالت دوم که استفاده از یک زاویه و یک طول است می 

یکی از نکات مهم در اجرای دستور چمفر این مورد است که قبل از اجرای آن، تا جای ممکن اندازه گذاری خطوط را شروع 

 .نکنید. زیرا پس از پخ زدن، اندازه خط عموما نیاز به تنظیم مجدد خواهد داشت
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 Power Trim  -م پاور تری - Trim - نوزدهم: دستور تریم درس

 9به منظور اصالح کردن و کوتاه کردن خطوط و حذف بخش های زائد می توان از دستور تریم استفاده کرد. دستور تریم 

 .قسمت اول این دستور یعنی پاور تریم را توضیح خواهیم داد درسحالت مختلف دارد که در در این 

با پاور تریم دو روش وجود دارد. در روش اول با انتخاب خط مورد و نگه داشتن دکمه سمت چپ موس می توان طول برای کار 

خط را کاهش یا افزایش داد. روش دیگر استفاده از دستور پاور تریم، کلیک روی خط مورد نظر و سپس کلیک روی مرز مورد 

 .رخورد با خط یا کمان دوم تغییر اندازه می دهدنظر)خط یا کمان( است. در این حالت خط اول تا محل ب
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 Corner -ه کرنر یا گوش - Trim - بیستم: دستور تریم درس

 کردن کلیک با حالت این در. نمود حذف را شده رسم خطوط اضافه های لبه و ها گوشه توان می در حالت کرنر دستور تریم 

 تقاطع محل بیرونی های لبه خواهید می صورتیکه در که داشت توجه باید. گردد می حذف ها آن تقاطع نظر، مورد خط دو روی

 .نید و بالعکسک کلیک خطوط داخلی قسمت روی کنید، حذف را
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 Trim away inside -ط تریم بین خطو- Trim - بیست و یکم: دستور تریم درس

تریم، و سپس انتخاب خطوطی که به صورت متقاطع از آن خط می در این حالت از تریم، با انتخاب دو خط به عنوان مرز 

گذرند، می توان قسمت هایی از خطوط متقاطع را که بین دو خط مرزی هستند حذف نمود. این حالت از تریم برای مواردی 

 .مناسب است که تعداد زیادی از خطوط متقاطع در اسکچ وجود داشته باشد
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 Trim away outside -ط تریم بین خطو -Trim- تریم بیست و دوم: دستور درس

این حالت از تریم شباهت بسیار زیادی به حالت قبلی دارد. با این تفاوت که در این نوع تریم، پس از انتخاب دو خط محدود 

ور دست کننده، و سپس انتخاب خطوط متقاطع، لبه های بیرونی حذف می گردد. در تصویر ذیل, وضعیت خطوط پس از اعمال

  .مورد نظر مشخص گردیده است
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 Trim to closest -ع تریم به نزدیکترین محل تقاط -Trim- بیست و سوم: دستور تریم درس

با کلیک کردن روی هر بخش از خطوط،  آخرین گزینه دستور تریم، تریم به نزدیکترین محل تقاطع می باشد. در این حالت

نقاط تقاطع تریم می شود. این حالت یکی از کاربردی ترین و تقریبا مناسب ترین حالت تریم از  خط مورد نظر به نزدیکترین

 .نظر نگارنده می باشد. استفاده از این گزینه تریم، عالوه بر افزایش سرعت کار، نسبتا ساده و کاربردی می باشد
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 Offset  بیست و چهارم : استفاده از دستور درس

آفست در بخش اسکچ سالیدورکز به منظور ایجاد ترسیم یا نمایه ای با فاصله ای مشخص از تصویر اولیه به کار می دستور 

 Offset رود. با انتخاب این دستور و انتخاب خطوط مورد نظر می توان ترسیمی را با فرم کلی ترسیم اولیه رسم نمود. دستور

  : این گزینه ها توضیح داده خواهد شددارای گزینه هایی است که در ادامه هر یک از 

Add dimensions : با انتخاب این گزینه پس از اعمال دستور آفست فاصله آفست در اسکچ نشان داده می شود و قابل تغییر

 خواهد بود

Reverse : ییر می کندغبا انتخاب این گزینه جهت آفست از خارجی به داخلی و بالعکس ت 

Select chain :این گزینه کلیه خطوطی که به خط اولیه انتخاب شده متصل هستند برای آفست انتخاب می گردد با انتخاب. 

Bi directional:  این گزینه موجب می گردد آفست با اندازه مشخص شده در هر دو جهت داخلی و خارجی انجام پذیرد. 

Make base construction:   به صورت خطوط کمکی در می آیددر این حالت پس از انجام آفست، ترسیم اولیه 
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 Mirror بیست و پنجم : استفاده از دستور درس

دستور میرور یا قرینه، در بخش اسکچ سالیدورکز، برای ایجاد نمایه ای متقارن از روی نمایه اصلی در سالید ورکز استفاده می 

اسکچ، هم در حالت فیچر و هم در محیط اسمبلی شود. باید توجه داشت که دستورهایی مانند تقارن و پترن، هم در حالت 

قابل استفاده هستند. برای استفاده از این دستور ابتدا خط تقارن مورد نظر را به کمک یک خط کمکی، در صفحه مشخص می 

ه نکنیم. سپس کلیه خطوط و منحنی های شکل مورد نظر را انتخاب می کنیم. پس از اجرای دستور تقارن، در بخش باالیی گزی

های این دستور، ترسیم های مورد نظر باید انتخاب شده باشند. در قسمت پایینی این دستور خط تقارن را باید انتخاب کرد. 

که گزینه کپی غیر فعال باشد، کل ترسیم ها نسبت به خط میرور می شوند لیکن ترسیم های اولیه دیگر در صفحه  در صورتی

 .نخواهند بود و بالعکس
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 تکرار خطی - Linear Pattern بیست و ششم : استفاده از دستور درس

دستور الینر پترن یا تکرار خطی برای تکرار بخشی از ترسیم در امتداد خطوط مستقیم استفاده می شود. به کمک این 

 وندهش تکرار های ترسیم تعداد همچنین. کرد مشخص را پترن یا تکرار جهت باید نظر، مورد ترسیم انتخاب از پس و دستور 

 .گردد می مشخص دستور این در نیز آنها فاصیه و
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 تکرار مدور - Circular Pattern بیست و هفتم : استفاده از دستور درس

دستور سیرکوالر پترن یا تکرار مدور به ما کمک می کند که بخشی از یک ترسیم را حول یک نقطه مشخص در صفحه تکرار 

استفاده صحیح از این دستور، ابتدا مرکز دوران را مشخص می کنیم، سپس تعداد دفعات تکرار ترسیم مورد نظر کنیم. برای 

 .و زاویه بین آنها را تعیین می نماییم و در نهایت با انتخاب ترسیم مورد نظر، دستور تکرار مدور فعال می شود

 

 

 

 

 

 

 

 



÷÷ 

 
 

 آموزش مقدماتی سالید ورکز )بخش اسکچ(

 شرکت آراکو

 

 126-11625669فکس  : تل                                                            126-11916566تلفن : 

                                 www.araco.ir آدرس سایت :                                        Info@araco.irپست الکترونیک : 
P a g e  29 

 جابجایی ترسیم -  Move entities بیست و هشتم : استفاده از دستور درس

با استفاده از دستور جابجایی ترسیم می توان خطوط و منحنی های رسم شده در یک شکل را از یک نقطه به نقطه دیگر 

حرکت داد. در این حالت ابتدا باید ترسیمهای مورد نظر را انتخاب نمود و کلیه ترسیمهای انتخاب شده را از یک نقطه به نقطه 

ترسیم ها به کمک این دستور دو حالت مختلف وجود دارد. در حالت اول کل ترسیم از  و خطوط انتقال برای انتقال داد. دیگر 

 یک نقطه در ترسیم به نقطه ای دیگر در صفحه انتقال می یابد. برای انتقال در حالت دوم با انتخاب میزان جابجایی در محور

X و محور Y  کل را به صورت دقیق تعیین نمودمی توان، میزان جابجایی ش. 
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 کپی کردن ترسیم -  Copy entities بیست و نهم : استفاده از دستور درس

دستور کپی در بخش اسکچ نرم افزار سالیدورک دقیقا مانند دستور جابجایی است با این تفاوت که در این دستور ترسیم 

دستور ابتدا بخش های مورد نظر ترسیم را انتخاب کرده و سپس آنرا از یک نقطه  اولیه باقی خواهد ماند. برای استفاده از این

 .به نقطه دیگر منتقل می کنیم
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 دوران ترسیم -  Rotate entities سی ام : استفاده از دستور درس

ترسیم را حول نقطه ای دستور دوران در بخش اسکچ نرم افزار سالیدورک به ما کمک می کند که بخش های مشخصی از یک 

 .مشخص بچرخانیم

ط موجود در ادر این حالت پس از انتخاب قسمت های مورد نظر ترسیم، دستور دوران را انتخاب کرده و سپس یکی از نق

صفحه را مشخص می کنیم. در پایان با مشخص کردن میزان و زاویه دوران، ترسیم مورد نظر به میزان مشخص شده و حول 

 .خواهد چرخید نقطه انتخابی
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 تغییر مقیاس ترسیم -  Scale entities سی و یکم : استفاده از دستور درس 

استفاده کنیم. البته این دستور در بخش اسکچ سالیدورک قابل  scale برای تغییر مقیاس یک ترسیم می توانیم از دستور

را انتخاب نمود و سپس با انتخاب نقطه ای به عنوان مرکز تغییر د نمایه های ترسیم یاباده است. برای کار با این دستور استف

 .مقیاس، ابعاد کل ترسیم را تغییر می دهیم

 

 


